
WYKAZ CMENTARZY I GROBÓW WOJENNYCH

Wykaz cmentarzy, kwater i mogił 
 Powstanie Styczniowe 1863-64

1. Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Kobylińskiego, cz. południowa: 
      

• mogiła zbiorowa powstańców styczniowych z 1863 roku
• mogiła sanitariuszki powstańców styczniowych Marii Krzyżanowskiej.

2.Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Kobylińskiego, cz. północna:
Mogiły:

• Waleriana Jędrzejewskiego, 
• Bronisława Brzozowskiego, 
• Narcyza Cesarskiego, 
• Tytusa Chmielewskiego, 
• Stanisława Dobrosielskiego, 
• Kazimierza Osłowskiego,  
• Maurycego Szymańskiego, 
• Tomasza Wasilewskiego, 
• Karoliny z Gintowtów Macieszyny 

3. Cmentarz Garnizonowy ul. Norbertańska:                                                   
• mogiła dwóch powstańców styczniowych z 1863 r.

Wykaz cmentarzy, kwater i mogił wojennych 
 I wojna światowa i wojna polsko - bolszewicka w 1920 r. 

1. Cmentarz Garnizonowy przy ul. Norbertańskiej:

• mogiły zbiorowe poległych w walkach o wolność ojczyzny w 1920 roku, w tym mogiła
            kapitana  Mieczysława Głogowieckiego dowódcę Bat. Zapasowego 6 p.p.leg 

2. Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Kobylińskiego:
• mogiła Jana Kochanowskiego i Jana Gniazdowskiego poległych w 1907 roku

           i w 1918 r.,
• grób rodzeństwa Grabskich Heleny, Tadeusza i Jana - Orląt Lwowskich poległych         

w obronie Lwowa w 1920 r.oku
• grób rodzeństwa Płoskich Jana i Stanisława poległych w 1920 r.,
• groby inwidualne obrońców Płocka z 1920 roku: Anatolka Gradowskiego, Stefana

            Zawidzkiego,
• rodziny Płoskich

           
3.  Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Krakówka

• mogiła zbiorowa żołnierzy poległych w 1920 r.,w tym  bosmanmata Wiktora Nitki ze 
statku Stefan Batory z Flotylli Wiślanej 

4.  Bratnia Mogiła- Kopiec  ul. Targowa
        1. Kopiec upamiętniający poległych  w wojnie w 1920 roku

5. Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Harcerskiej
• Grób Adama Pankowskiego uczestnika wojny polsko-bolszewickiej zmarłego w wieku 

100 lat w grobowcu rodzinnym wyremontowanym ze środków Stowarzyszenia Starówka
Płocka, pozyskanych w akcji Ratujmy Płockie Powązki włączyć do MPN



Wykaz cmentarzy i mogił wojennych 
II wojna światowa

 Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Krakówka
• mogiła zbiorowa 113 żołnierzy poległych w 1939 r. na terenie Radziwia,
• mogiła nieznanego żołnierza poległego w 1939 r.,

Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Kobylińskiego
• mogiła zbiorowa żołnierzy polskich i ofiar nalotu poległych we wrześniu 1939 roku

                  m.in. kpr. Janusz Sawicki i ppor. Kazimierz Stanisław Stangret - polscy lotnicy
                  zestrzeleni nad Płockiem we wrześniu 1939 r. 

• mogiła zbiorowa 13 - tu straconych Polaków w dniu 18.09.1942 roku
• mogiła zbiorowa 79 Polaków spalonych przez hitlerowców w dniu 19.01.1945 roku 

przy ul. Sienkiewicza 28
•  mogiła indywidualna Eugenii Dąbrowskiej siostry generała Władysława 

Sikorskiego, postrzelonej przez niemieckiego snajpera, zmarłej 6.10.1939 roku

 Cmentarz Garnizonowy przy ul. Norbertańskiej
• mogiły zbiorowe żołnierzy poległych w 1939 roku

 Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Harcerskiej
• mogiła partyzanta AK zamordowanego w czasie II wojny światowej,

  
Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Gościniec

• mogiła żołnierzy poległych w 1939 roku
 


