Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: KACZORY
Nr ewidencyjny: 3019032_2
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

GRÓB SZCZEPANA ŁAWNICZAKA
OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ
Kategoria

ŚMIŁOWO

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

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

WIELKOPOLSKIE / PILSKI / KACZORY
CMENTARZ PARAFIALNY Śmiłowo, ul. Kościelna

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty Panny i
Męczenniczki i Matki Bożej Szkaplerznej w Śmiłowie /
301903_2.0011.214

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Kwatera św. Małgorzaty, południowo-zachodnia część
cmentarza, przy grobie maszt flagowy / GPS: 53°07'59.7"N
16°55'35.2"E (53.133247, 16.926433)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

STRAŻNIK GRANICZNY – Szczepan Ławniczak

Datowanie

Brak informacji o dacie wystawienia obecnego nagrobka

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

Płyta nagrobka: 85 cm x 170 cm
Płyta u podstawy: 100 cm x 178 cm
Tablica: 41cm x 40 cm
Wysokość steli: 126cm

Materiał

Granit, lastryco

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Nagrobek z lastryko oprócz płyty nagrobnej wykonanej z granitu. Stela o nieregularnym,
ozdobnym kształcie.
--Inskrypcje:
Ś†P
SZCZEPAN
ŁAWNICZAK
⁎ 23.12.1895
STRAŻNIK GRANICZNY
ZAMORDOWANY 1.09.1939
AVE MARIA

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Nagrobek wymaga remontu – pęka z boku bryła z lastryko
na której osadzona jest stela. Wymieniono płytę poziomą na
granitową – brak daty wymiany.

Bibliografia
www.straty.pl [dostęp 5.11.2021 r.]
relacja świadka Janiny Wychylewskiej z 24.02.2005
cytowana na stronie:
http://www.ksiadz-jerzy-zaprasza.opw.pl/bohater.htm [dostęp
5.11.2021 r.]

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 7.10.2021 r.
wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Krzysztof Wiśniewski, 5.11.2021 r.
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– w

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Szczepan Ławniczak był strażnikiem granicznym, został
zabity siekierą we wsi Zelgniewo 1 września 1939 r. przez
lokalnych Niemców.
Na stronie straty.pl data urodzenia to 22.12.1895 r., na
nagrobku podano datę 23.12.1895 r. Na stronie straty.pl
miejsce śmierci Brodna, w relacji Janiny Wychylewskiej
Zelgniewo.

