Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: KROTOSZYN
Nr ewidencyjny: 3012044_1
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

KROTOSZYN

GRÓB ANTONIEGO BERKA
Kategoria

II wojna światowa
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

WIELKOPOLSKIE / KROTOSZYŃSKI / KROTOSZYN
CMENTARZ PARAFIALNY, ul. Lelewela

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela;
ul. Farna 10
301204_4.0001.2430

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Południowo – zachodnia część cmentarza. W kwaterze
wojskowej.
GPS: N 51°42'09.0" E 17°26'41.2" / 51.702500, 17.444778

Podstawowa
informacja
o pochowanych

II WOJNA ŚWIATOWA – Antoni Berek

Datowanie

brak danych nt. daty wystawienia nagrobka

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

93 cm. x 200 cm. 16 cm.

Materiał

Lastrico

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

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób w formie leżącego prostopadłościanu. Na płycie poziomej ustawiono, pod kątem,
kamienny blok, do którego przymocowano tablicę inskrypcyjną z informacją o poległym.
Wymiary:
Grób (szer. x dł. x wys.): 93 cm. x 200 cm. 16 cm.
Tablica inskrypcyjna (wys. x szer.): 40 cm. x 50 cm.
Kamienny blok (szer. x dł. x wys.): 60 cm. x 50 cm. x 20 cm.
Inskrypcja :
Ś.P.
ANTONI
BEREK
* 14.5.1890 † 4.2.1945
Zginął podczas wyzwalania
Krotoszyna

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Grób w dobrym stanie.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Antoni Berek urodził się, zgodnie z informacją pochodzącą z
akt stanu cywilnego, 12 maja 1890 r. w Dzierżanowie. Z
zawodu był monterem. Brał udział w wyzwalaniu Krotoszyna.
Podczas wymiany ognia został ranny, a następnie
przewieziony do szpitala. W związku z zakażeniem, które
wdało się w ranę postrzałową zmarł - 4 lutego o godzinie 8:30.

Bibliografia
Informacja z Urzędu Stanu Cywilnego w Krotoszynie.

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 18.05.2018
wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 21.08.2018 r.

r. - w

