Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: KŁECKO
Nr ewidencyjny: 3033055_3
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

DĘBNICA

GRÓB KSIĘDZA WACŁAWA JANKE
Kategoria

II wojna światowa
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

1

WIELKOPOLSKIE / GNIEŹNIEŃSKI / KŁECKO
CMENTARZ PARAFIALNY, Dębnica 34 62-271 Działyń.
Parafia Rzymskokatolicka pw. św Mikołaja i św. Jadwigi;
Dębnica 34.
300305_5.0007.137
Północno - wschodnia część cmentarza. Po lewej stronie od
alejki.
52°34'20.1"N 17°28'18.1"E / 52.572250, 17.471694

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POLEGŁY W II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Ks. Wacław Janke

Datowanie

Nagrobek wystawiony po II wojnie światowej przez
proboszcza parafii w Dębnicy .

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

160 cm. x 190 cm. x 162 cm.

Materiał

Beton.

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

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób z betonowym obramieniem. Na płycie pionowej przymocowana tablica inskrypcyjna
wykonana ze szkła barwionego. Całość zwieńczona krzyżem łacińskim z przymocowaną
figurką Jezusa Chrystusa.
Wymiary:
Grób (szer. x dł. x wys.): 160 cm. x 190 cm. x 14 cm.
Płyta pionowa (szer. x wys.): 140 cm. x 162 cm.
Tablica inskrypcyjna (szer. x wys.): 80cm. x 42 cm.
Inskrypcja:
Ś.P.
Ks. Wacław Janke
* 19.IX.1904
poległ 9. IX.1939 przy zaopatrywaniu rannych
Oto kapłan wielki, który w dniach swoich podobał się Bogu.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Konieczny gruntowny remont nagrobka.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.

Bibliografia

Wielkopolscy Księża od XVIII do XX wieku [w:] Ks. Wacław Janke ur. 19.09.1904 r. Syn Wawrzyńca i Rozalii
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?
z domu Smarzyk. W 1925 r. ukończył Gimnazjum im. K.
akcja=opis&id=1524 [dostęp 14.08.2018 r.]
Marcinkowskiego w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął
w Gnieźnie w 1930 r. 1 stycznia 1935 r. został mianowany
Archiwum Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, proboszczem w Jaktorowie. Podczas ewakuacji z Jaktorowa w
ewidencja grobów i cmentarzy wojennych, teczka nr 1 - pierwszych dniach wojny, w Brzozogaju koło Gniezna, został
Kłecko
10 września 1939 r. rozstrzelany przez Niemców.
Ciało pochowano na cmentarzu w Dębnicy.
Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 16.04.2018 r.
wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 14.08.2018 r. / Aktualizacja 28.01.2019 r. /

r. - w

