Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: ZANIEMYŚL
Nr ewidencyjny: 3025052_3
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

GRÓB OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ
HENRYKA FRĄCKOWIAKA
Kategoria

ZANIEMYŚL

II wojna światowa
Adres
województwo /
powiat / gmina

WIELKOPOLSKIE / ŚREDZKI / ZANIEMYŚL

ulica / lokalizacja
opisowa

CMENTARZ PARAFIALNY, ul. Topolowa

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca;
ul. Poznańska 12
302505_2.0017.437/2
Po prawej stronie od głównej alejki, na specjalnie
wydzielonym placu, gdzie spoczywają polegli w działaniach
wojennych oraz weterani.
GPS: 52°09'03.4"N 17°10'10.8"E / 52.150944, 17.169667

1

Podstawowa
informacja
o pochowanych

OFIARA II WOJNY ŚWIATOWEJ
Henryk Frąckowiak

Datowanie

2018 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

80 cm. x 180 cm. x 90 cm.

Materiał

Granit

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

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób granitowy w formie leżącego prostopadłościanu. Płyta pionowa osadzona na niewielkim
cokole. Na płycie umieszczono dane personalne pochowanego oraz informację, gdzie i w jaki
sposób poległ.
Wymiary:
Płyta dolna (szer. x dł.); 80 cm. x 180 cm. / Płyta górna (szer. x dł.): 70cm. x 160 cm.
Płyta pionowa( szer. x wys.); 60 cm. x 60 cm.
--Inskrypcje:
Tablica 1:
Ś.†P.
HENRYK
FRĄCKOWIAK
*22.05.1922
†1.09.1939
ZMARŁ Z RAN PODCZAS
BOMBARDOWANIA CUKROWNI
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Opracowane
na
podstawie
aktu
zgonu
USC
w
Środzie
Nagrobek wymieniony w 2018 r. przy współpracy Wojewody
Henryk Frąckowiak. Lat 17. Mieszkał w Zaniemyślu. Syn
Wielkopolskiej – obwód miejski z 1939 r. akt nr 107.
Wielkopolskiego i Gminy Zaniemyśl.
Tadeusza (fryzjer) i Marty. Zmarł podczas bombardowania
cukrowni w Środzie Wielkopolskiej 1.09.1939 r. o godzinie
13:10.
Stan zachowania i najważniejsze postulaty konserwatorskie Bibliografia

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 28.08.2018 r. w wersji
elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 28.08.2018 r. / Aktualizacja 29.01.2019 r. /

