
Zaproszenie na uroczyste odsłonięcie grobów wojennych na cmentarzu Rakowickim
odnowionych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojew
Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków

W dniu 19 grudnia 2019 r. (w czwartek) o godzinie 12.00
Rakowickim odbędzie się uroczyste odsłonięcie 12 grobów wojennych odnowionych w
ramach zadania pod nazwą: 
światowej oraz lat 1919-1920 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie”.
Kraków – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia
udziału  
w uroczystości. Rozpoczęcie uroczystości na cmentarzu Rakowickim u zbiegu kwater XVIII,
XXIIb i pasa 33b  (w załączeniu mapka cmentarza z oznaczeniem lokalizacji spotkania

Prace są finansowane ze środków dotacji przyznanych przez: Ministra Kultury
 i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”
- w wysokości 73 000,00 zł, Wojewodę Małopolskiego
środków Gminy Miejskiej Kraków

W ramach zadania zrealizowane zostały kompleksowe prace remontowo
konserwatorskie przy 12 pomnikach nagrobnych na grobach wojennych żołnierzy c.k. ar
austro-węgierskiej, żołnierzy polskich oraz jeńca wojennego, pochowanych na cmentarzu
Rakowickim w Krakowie: Władysława Petrykiewicza i Kazimierza Konińskiego
kwaterze XVIII, Pawła Probosza
- na kwaterze  XXIIb, Ferdynanda
- na kwaterze XXVIb, Franza Schenka, Alberta Hedricha (vel Hedricha Adalberta),
Mieczysława Szufy i Tadeusza Rysakowskiego
Czapika – na kwaterze XXVIa. P
nagrobków,
ich ustawieniu na nowych fundamentach, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej,
przeprowadzeniu kompleksowych
krzyża, fotografii na porcelanie, odtworz
przywróceniu czytelności napisów upamiętniających pochowanych w grobach żołnierzy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
 i Dziedzictwa Narodowego 

Patroni medialni: 

Dwutygodnik miejski KRAKÓW.PL

Zaproszenie na uroczyste odsłonięcie grobów wojennych na cmentarzu Rakowickim
odnowionych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojew
Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków 

W dniu 19 grudnia 2019 r. (w czwartek) o godzinie 12.00 
Rakowickim odbędzie się uroczyste odsłonięcie 12 grobów wojennych odnowionych w
ramach zadania pod nazwą: „Remont konserwatorski grobów wojennych z czasu I wojny

1920 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie”.
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia

Rozpoczęcie uroczystości na cmentarzu Rakowickim u zbiegu kwater XVIII,
załączeniu mapka cmentarza z oznaczeniem lokalizacji spotkania

Prace są finansowane ze środków dotacji przyznanych przez: Ministra Kultury
w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”

Wojewodę Małopolskiego - w wysokości 15 
środków Gminy Miejskiej Kraków  - 20 880,00 zł. 

W ramach zadania zrealizowane zostały kompleksowe prace remontowo
konserwatorskie przy 12 pomnikach nagrobnych na grobach wojennych żołnierzy c.k. ar

węgierskiej, żołnierzy polskich oraz jeńca wojennego, pochowanych na cmentarzu
Rakowickim w Krakowie: Władysława Petrykiewicza i Kazimierza Konińskiego
kwaterze XVIII, Pawła Probosza - na pasie 33b, Władysława Brózdy i Jana Formandla

XXIIb, Ferdynanda Knycha, Jerzego Szerudy i Edwarda Nowaka
na kwaterze XXVIb, Franza Schenka, Alberta Hedricha (vel Hedricha Adalberta),

i Tadeusza Rysakowskiego -na kwaterze XXVII oraz Stanisława
na kwaterze XXVIa. Prace polegały na wydobyciu pogrążonych w ziemi

ich ustawieniu na nowych fundamentach, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej,
kompleksowych zabiegów konserwatorskich kamieniarki, żeliwnego

krzyża, fotografii na porcelanie, odtworzeniu zniszczonych elementów (w tym krzyży) oraz
przywróceniu czytelności napisów upamiętniających pochowanych w grobach żołnierzy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 

KRAKÓW.PL 

Zaproszenie na uroczyste odsłonięcie grobów wojennych na cmentarzu Rakowickim 
odnowionych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody 

W dniu 19 grudnia 2019 r. (w czwartek) o godzinie 12.00 – na cmentarzu 
Rakowickim odbędzie się uroczyste odsłonięcie 12 grobów wojennych odnowionych w 

„Remont konserwatorski grobów wojennych z czasu I wojny 
1920 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie”. Gmina Miejska 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie serdecznie zaprasza do wzięcia 

Rozpoczęcie uroczystości na cmentarzu Rakowickim u zbiegu kwater XVIII, 
załączeniu mapka cmentarza z oznaczeniem lokalizacji spotkania).  

Prace są finansowane ze środków dotacji przyznanych przez: Ministra Kultury 
w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” 

 000,00 zł oraz ze 

W ramach zadania zrealizowane zostały kompleksowe prace remontowo -
konserwatorskie przy 12 pomnikach nagrobnych na grobach wojennych żołnierzy c.k. armii 

węgierskiej, żołnierzy polskich oraz jeńca wojennego, pochowanych na cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie: Władysława Petrykiewicza i Kazimierza Konińskiego - na 

na pasie 33b, Władysława Brózdy i Jana Formandla 
Knycha, Jerzego Szerudy i Edwarda Nowaka 

na kwaterze XXVIb, Franza Schenka, Alberta Hedricha (vel Hedricha Adalberta),
na kwaterze XXVII oraz Stanisława

race polegały na wydobyciu pogrążonych w ziemi

ich ustawieniu na nowych fundamentach, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej,
zabiegów konserwatorskich kamieniarki, żeliwnego

eniu zniszczonych elementów (w tym krzyży) oraz
przywróceniu czytelności napisów upamiętniających pochowanych w grobach żołnierzy.



 



 
 
nagrobek Ferdynanda Knycha przed konserwacją 



 
 
nagrobek Ferdynanda Knycha po konserwacji 
 



 
 
krzyż na grobie Petrykiewicza przed konserwacją 
 
 
 
 



 
 
         krzyż na grobie Petrykiewicza po konserwacji 
 
 



 
 

nagrobek Jana Formandla przed konserwacją 
 
 

 



 
 

nagrobek Jana Formandla po konserwacji 
 



 
 

             nagrobek lotników austriackich Schenk i Hedrich przed konserwacją 
 
 

 



 
 
 

 nagrobek lotników austriackich Schenk i Hedrich po konserwacji 
 
 



 
 
              nagrobek Mieczyslawa Szufy przed konserwacją 
 



 
 
 nagrobek Mieczyslawa Szufy po konserwacji 
 



 
 
nagrobek ppor Kazimierza Konińskiego przed konserwacją 
 



 
 
nagrobek ppor Kazimierza Konińskiego po konserwacji 
 



 
 

       nagrobek ppor Pawła Probosza przed konserwacją 
 



 
 

       nagrobek ppor Pawła Probosza po konserwacji 
 



 
 

           nagrobek szer Stanisława Czapika przed konserwacją 
 



 
 

       nagrobek szer Stanisława Czapika po konserwacji 
 
 
 
 



 
 

nagrobek Tadeusza Rysakowskiego legionisty przed konserwacją 
 
 

 

 
 

nagrobek Tadeusza Rysakowskiego legionisty po konserwacji 
 



 
 

     nagrobek Władyslawa Brózdy przed konserwacją 



 
 

    nagrobek Władyslawa Brózdy po konserwacji 
 



 
 
nagrobki Jerzego Szerudy pilota oraz Edwarda Nowaka, przed konserwacją 
 
 
 

 
 
nagrobki Jerzego Szerudy pilota oraz Edwarda Nowaka, po konserwacji 
 


