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Rodzaj obiektu1

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Nazwa obiektu

Miejscowość

GRÓB STANISŁAWA MASZTALERZA
ŻOŁNIERZ PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
Kategoria

okres powojenny
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

LESZNO

cmentarz wojenny / kwatera wojenna / mogiła zbiorowa / grób indywidualny….

1

WIELKOPOLSKIE / LESZNO / LESZNO
CMENTARZ PARAFIALNY, ul. Kąkolewska

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia pw. św. Mikołaja w Lesznie /
306301_1.0002.AR_42.1/1

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

W kierunku południowym od kaplicy cmentarnej. Grób
usytuowany przy brukowanej ścieżce. Sektor E.
GPS: 51°50'46.6"N 16°35'42.3"E / 51.846278, 16.595083

Podstawowa
informacja
o pochowanych

Stanisław Masztalerz – Żołnierz Podziemia
Niepodległościowego skazany przez komunistyczny sąd na
karę śmierci w 1946 r.

Datowanie

Nagrobek prawdopodobnie z 1946 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

grób: 100 cm x 203 cm x 110 cm
tablica: ok. 100 cm x 78 cm

Materiał

Lastrico

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób wykonany z lastrico. Składa się z płaskiego i szerokiego obramienia. Wnętrze
wypełnione grysem. Tablica inskrypcyjna o nieregularnym kształcie osadzona na cokole.
Tablica zwiera podstawowe dane o pochowanym. U szczytu płyty pionowej krzyż łaciński.
INSKRYPCJA:
Tu spoczywa
nasz najukochańszy
syn i brat
ś.p.
Stanisław Masztalerz
z Bojanic
* 16.11.1923 + 28.5.1946
Zdrowaś Mario

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
Bibliografia
konserwatorskie
Grób w dobrym stanie technicznym. Wymagana rewitalizacja. Zapomniani Wyklęci. Sylwetki żołnierzy powojennej
konspiracji antykomunistycznej, Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego, Warszawa 2019.
Stanisław Masztalerz [w:]
http://www.listawykletych.pl/katalog/masztalerz-stanislaw/
[dostęp 27.07.2021 r.

Załączniki
Zdjęcia w formie cyfrowej, stan na 22.07.2021 r.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartos Biegała, 27.07.2021 r.

2

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Stanisław Masztalerz ps. „Bój”, „Ułan”, ur. 16.11.1923 r.
w Bojanicach, syn Jana i Katarzyny. Do służby w podziemiu
zgłosił się w styczniu 1945 r. Żołnierz grupy Gedymina
Rogińskiego ps. „Dzielny”, a później Mariana Rączki ps.
„Kościuszko”. Brał udział w akcjach na posterunki MO
w Borku, Przybysławiu, Krzemieniewie. Aresztowany
7 kwietnia 1946 r. przez PUBP w Lesznie. Skazany przez sąd
doraźny na karę śmierci. Wyrok wykonano na dziedzińcu
więzienia w Lesznie 28 maja 1946 r. o godz. 10.40.

