Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: NIECHANOWO
Nr ewidencyjny: 3003082_1
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

Nazwa obiektu

GRÓB ZAMORDOWANEGO PRZEZ NIEMCÓW
KONRADA SZCZEŚNIAKA
Kategoria

II wojna światowa / wrzesień 39
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

1

KĘDZIERZYN

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

1

WIELKOPOLSKIE / GNIEŹNIEŃSKI / NIECHANOWO
CMENTARZ PARAFIALNY, południowo – wschodni skraj
wsi
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w
Kędzierzynie / 3003082.0012.109
Grób znajduje się po lewej stronie ścieżki prowadzącej od
głównego wejścia - rząd 2, miejsce 4 (licząc od lewej)
GPS: 52°29'28.5"N 17°40'38.9"E (52.491250, 17.677472)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

Rozstrzelany przez Niemców we wrześniu 1939 r. Konrad Szcześniak

Datowanie

brak danych o wystawieniu obecnego nagrobka

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

grób: 80 cm. x 180 cm. x 100 cm.
tablica inskrypcyjna: wys. ok. 70 cm., szer. 68 cm.
wysokość wazonu: 30 cm.

Materiał

granit

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób w formie leżącego prostopadłościanu. W całości wykonany z granitu. Na płycie
poziomej znajduje się integralny wazon. Płyta pionowa o nieregularnym kształcie zawiera
podstawowe informacje o pochowanym oraz dwa dodatkowe elementy w postaci zdjęcia
zamordowanego oraz niewielkiej tabliczki z informacją o przyczynach śmierci.
Inskrypcja na tablicy pionowej:
Tu spoczywa w Bogu
Ś.p.
Konrad Szcześniak
*19.2.1923
+ 11.9.1939
Zginął śmiercią tragiczną
Pokój Jego Duszy
Inskrypcja na dodatkowej tabliczce:
KONRAD SZCZEŚNIAK
ZGINĄŁ Z RĄK
OKUPANTA NIEMIECKIEGO.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Grób w bardzo dobrym stanie technicznym.

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

Bibliografia

Ewidencja grobów wojennych Wielkopolskiego Urzędu Konrad Szcześniak urodził się 19.02.1923 r. 11.09.1939 r.
Wojewódzkiego, teczka nr 2, gmina Niechanowo – powiat został zastrzelony przez Niemców przy zabudowaniach
Gniezno – wieś Kędzierzyn.
jednego z mieszkańców Szczytnik Duchownych (wieś na
północ od Kędzierzyna).

Załączniki
Zdjęcia w wersji cyfrowej z dnia 17.04.2019 r.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 23.04.2019 r.
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