Karta ewidencyjna
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Rodzaj obiektu1
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Grób Ludwika Wachacza
Kategoria:

Siedlec

powstanie wielkopolskie 1918
Adres
wojew. / powiat /
gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa, GPS

aleja główna, strona lewa, pierwszy rząd, grób drugi;
GPS: 52°23'01.5"N 17°18'10.4"E (52.383753, 17.302883).

Podstawowa
informacja
o pochowanych

Grób Ludwika Wachacza, powstańca wielkopolskiego

Datowanie

brak inf.

Materiał

1

Siedlec, 62-025 Siedlec (przy drodze z Siedlca do Siedleczek)
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Siedlcu
(http://www.siedlec.archpoznan.pl); zarządca: Robert Czerniejewski
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe Kostrzyn, tel. 698-654-374;
numer działki geod.: 302108_5.0013.114 (obręb Siedlec,
ark. Siedlec 2, dz. 114)

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

grób indywidualny / grób rodzinny / pomnik / tablica / …

Siedlec
woj. wielkopolskie / pow. poznański / gm. Kostrzyn

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Forma ochrony

1

Nr ewid.: 3021083_1_PW18
Miejscowość

Nazwa obiektu

grób wojenny
indywidualny
Zdjęcie – widok ogólny

Gmina: KOSTRZYN

cmentarz nie jest wpisany do rejestru zabytków;
ochrona grobu na podstawie ustawy o grobach i cmentarzach
wojennych z 28.3.1933 r. – grób wojenny.
podstawa: szer. 75 cm, dług. 175 cm,
max. wysokość części poziomej: 26 cm,
krzyż: wys. 77 cm, szer. 47 cm;
płyta pod krzyżem i tablicą: 50cm x 65 cm,
płyta wierzchnia, przed płytą pod krzyżem: 60 cm x 118 cm,
tablica: 35 cm x 25 cm 0,5 cm.

lastriko, (tablica: szkło malowane od spodu na czarno, litery na tle
matowym po piaskowaniu lub trawieniu)

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Nagrobek ze sztucznego kamienia (lastriko) z krzyżem z tego samego materiału; na części
poziomej pod krzyżem tablica szklana z inskrypcją.
Treść napisu na tablicy:
Ś.P.
LUDWIK WACHACZ
POWSTANIEC WLKP
*2.6.1902
POLEGŁ ZA OJCZYZNĘ
POD RYNARZEWEM 18.2.1919
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
1. Stan dobry.
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Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
A. Dane z tablicy na nagrobku:
j.w.
B. Dane z Listy Strat (bibliografia poz. 1):
Wachacz Ludwik, szer., miejsce zamieszkania: Brzezie,
nazwa oddziału: 1 Kompania Gnieźnieńska, data śmierci:
18.02.1919, poległ, Rynarzewo, pochowany: Siedlec gmina
Kostrzyn Wielkopolski.

Załączniki
1. Zdjęcia grobu i cmentarza – zdjęcia cyfrowe

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis): Ewa Liszkowska, Adam S. Kaczmarek, fot.: Adam S. Kaczmarek, IPN-KŚZpNP Oddz. Poznań, maj 2017.
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