Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: KALISZ
Nr ewidencyjny: 3061011_2
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB WOJENNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

KALISZ

GRÓB TADEUSZA NOWAKA z 1944 r.
Kategoria

I wojna światowa 1914-1919, wojna polsko-bolszewicka 1919-1921, II wojna światowa 1939-1945
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

cmentarz wojenny / kwatera wojenna / mogiła zbiorowa / grób indywidualny….
1

WIELKOPOLSKIE / KALISZ / KALISZ
CMENTARZ PARAFIALNY ul. Dobrzecka 193 /
ul. Biskupicka

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Michała Archanioła /
306101_1.0153.382

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Sektor D(1), rząd nr 10, grób nr 103 /

Podstawowa
informacja
o pochowanych

ŻOŁNIERZ Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ Nowak
Tadeusz

Datowanie

1956 r.

Forma ochrony

GROBY WOJENNE

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

120 cm x 222 cm x 167 cm

Materiał

Beton, lastryko, marblit, mosiądz

51°45'09.2"N 18°02'36.6"E (51.752561, 18.043494)

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób lastrykowy z tablicą marblitową oraz wykonanymi z betonu i mosiądzu elementami
ozdobnymi.
Grób o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – fundament: 120 x 222 x 14, cokół: 99,5 x
200,5 x 22,5, płyta wierzchnia: 80 x 171 x 5,5; pionowa płyta: 89,5 x 11,5 (7 – centralna
część) x 100, w tym 2 słupki boczne o szer. 20 cm (od frontu wcięcia o gł. 3,5 cm) każdy,
pionowa centralna płyta na cokoliku: 29,5 x 15 x 10; tablica inskrypcyjna: 35 x 1,5 x 46.
--Inskrypcja:
Ś. P.
Pilot
TADEUSZ NOWAK
przeż.lat 43
został zamordowany w Nowodworze
26.5.1944.
Prosi o modlitwę.
Kochanemu bratu
- Rodzina.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie

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

Bibliografia

Stan grobu niezadowalający – widoczne spękania płyt,
wymyty klej i obsunięta pionowa płyta z tablicą inskrypcyjną.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział
Polityki Społecznej, sygn. sprawy PS-VI.5230.85.2021.4.
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Wojewódzki Obywatelski
Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w
Kaliszu, sygn. 5 (k. 12).

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 23.06.2021 r.
i 13.05.2022 r. – w wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Sławomir Józefiak, 16.05.2022 r.
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Nowak Tadeusz – ur. się 10.10.1901 r. w Kaliszu, syn
Łukasza i Marcjanny (z d. Zagłobińska), ukończył Centralną
Szkołę Podoficerów Pilotów Lotnictwa w Bydgoszczy; w
1939 r. pracował w Centrum Wyszkolenia Lotniczego nr 1
Dęblinie, w czasie okupacji hitlerowskiej ukrywał się w
Nowodworze k. Ryk, działając w tamtejszych oddziałach AK;
26.05.1944 r. został zamordowany przez komunistów,
pochowano go pierwotnie na cmentarzu parafialnym w
Nowodworze, skąd w 1956 r. został ekshumowany do
Kalisza.

