Karta ewidencyjna
miejsca pamięci
Rodzaj obiektu1

grób wojenny
Zdjęcie – widok ogólny

Gmina: POZNAŃ

………………………………………………………………………………………

Miejscowość

Nazwa obiektu

Grób Józefa Bartoszaka i Jana Kopy w Poznaniu
(Cmentarz Miłostowo)
Kategoria:

powstanie wielkopolskie 1918

grób indywidualny / grób rodzinny / pomnik / tablica / …
1

Poznań

Adres
wojew. / powiat /
gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

Poznań
woj. wielkopolskie / pow. Poznań (grodzki) / gm. Poznań

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

właściciel - Miasto Poznań, zarządca do VI 2017 - Uniwersum
Spółdz. Pracy Poznań, od VII 2017 Miasto Poznań – Usługi
Komunalne

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

pole 35, kwatera 2, rząd 15, miejsce 28
GPS: 52.4202316, 17.0045915 (52° 25' 12.83'' N, 17° 0' 16.53'' E)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

powstańcy wielkopolscy: Józef Bartoszak, Jan Kopa

Datowanie

ekshumowany na Miłostowo 15 kwietnia 1973 z cmentarza par. Św.
Rocha (wg danych zarządcy cmentarza Universum Spółdz.Pracy)

Forma ochrony

cment. nie jest wpisany do rej. zabytków;
ochrona grobu na podstawie ustawy o grobach i cmentarzach
wojennych z 28.3.1933 r. – grób wojenny.

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

płyta wierzchnia pozioma: 75cm x 170 cm, wys. ok. 25cm
stela: szer. 58 cm, wys. 90cm, gr. 12cm
cokół steli: szer. 75cm, wys. ok. 30cm, dł. 20cm

Materiał

1

Nr ewid.: 3064011_4_PW18

Cmentarz Komunalny, ul. Gnieźnieńska/Warszawska, Poznań

lastriko

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Nagrobek w całości lastrikowy, prawdopodobnie przeniesiony z miejsca
ekshumacji; płyta pozioma na cokoliku o większej szerokości i długości, za
nimi – cokół z prostokątną stelą ujęta między dwa pozorowane słupki (jedna
całość), litery wklęsłe (odciśnięte).
treść inskrypcji:
TU SPOCZYWAJĄ
POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY r. 1918/19
JAN KOPA
ur. 23.5.1896
POLEGŁ 11.1.1919
JÓZEF BARTOSZAK
ur. 3.3.1901
POLEGŁ 10.2.1919
POLEGŁYM
WIECZNA CHWAŁA
źródło: http://www.poznan.pl/mim/plan/plan.html?mtype=cemeteries#

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
1. Nagrobek wymaga renowacji i konserwacji, nie
powinien być wymieniony na współczesny.
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Załączniki

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci, pierwotnego miejsca
pochówku; historia obiektu itp.
A. Dane z Listy Strat (bibliografia poz. 1):
Kopa Jan, szeregowiec, zamieszk. Żegrze (dzisiaj Poznań-Żegrze), Batalion
Poznański Stanisława Śliwińskiego, poległ 11.01.1919 Szubin;
Bartoszak Józef, szeregowiec, ur. 1901 zamieszk. Żegrze (dzisiaj Poznań-Żegrze), 6
Kompania 1 Pułku Rezerwowego StrzelcówWielkopolskich, poległ 9.02.1919
Wieszki. (różnica w dacie śmierci pomiędzy Listą Strat, a inskrypcją na steli)
Grób ekshumowany z cmentarza parafii Św. Rocha przy ul. Wiatracznej, wcześniej
ekshumowani z cmentarza na Komandorii (Bibliografia poz. 2 i 3).
W Księdze pochowanych Cmentarza Miłostowo, przy grobie Kopy i Bartoszaka
dopisane innym charakterem pisma i długopisem nazwisko „Jankowiak” oraz kolejny
dopisek innym charakterem: „powstaniec” – stąd w ewidencji jako grób 3 osób, brak
jednak jakichkolwiek innych informacji o Jankowiaku i wiarygodności tego dopisku.

Zdjęcia cyfrowe

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis), foto: Adam S. Kaczmarek, lipiec 2017 r.
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