Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: OBORNIKI
Nr ewidencyjny:
ewidencyjny 3016015_2
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

ŁUKOWO

GRÓB MARCINA ŁAWNICZAKA
Kategoria

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

1

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

WIELKOPOLSKIE / OBORNICKI
OBORNIC / OBORNIKI
CMENTARZ PARAFIALNY

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka
Rzymsk
pw. św. Michała Archanioła
w Łukowie / 301601_5.0015.194

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

W centrum cmentarza,
cmentar tuż przy płocie (od strony szosy) /
52°38'21.2"N 16°52'54.5"E (52.639222, 16.881806)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

ŻOŁNIERZ ARMII NIEMIECKIEJ Ławniczak Marcin

Datowanie

1919 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

140 cm x 65 cm x 171 cm

Materiał

Ziemna, metal

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób ziemny z metalowym krzyżem w szczycie i blaszaną tabliczką inskrypcyjną.
Grób o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – 140 x 65 x 20; krzyż 6 x 4 x 17, o
rozpiętości 60; tabliczka 20 x 12.
--Inskrypcje:
ŻOŁNIERZ
ŁAWNICZAK MARCIN
* 9.10.1880 † 16.3.1919

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan mogiły – zaniedbana; wymagająca remontu.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Urząd Stanu Cywilnego Ławniczak Marcin – ur. 24.10.1880 r. w Dalnem [Dolne Pole,
w Obornikach, 1919 r., akt zgonu nr 52.
gm. Kaźmierz, pow. szamotulski], syn Andrzeja i Józefy (z d.
Tamże, Urząd Stanu Cywilnego w Szamotułach, 1880 r., akt Lambert), wyzn. katolickie, zam. w Łukowie, żonaty
urodzenia nr 287.
z Magdaleną (z d. Olejniczak), zm. w szpitalu w Obornikach
Archiwum Państwowe w Lesznie, Starostwo Powiatowe w 17.03.1919 r.
Rawiczu, sygn. 692 (k. 76)
Zgodnie z zapisami archiwalnymi, obecny kształt grobu (z
blaszaną tabliczką) został mu nadany w 1936 r.

Bibliografia

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 29.11.2019 r. – w
wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):
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