Karta ewidencyjna
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Rodzaj obiektu1

grób wojenny
Zdjęcie – widok ogólny

Gmina: POZNAŃ
………………………………………………………………………………………

Nazwa obiektu

Nr ewid.: 3064011_5_PW18
Miejscowość

Poznań

Grób Feliksa Racka w Poznaniu (Cmentarz Miłostowo)
Kategoria:

powstanie wielkopolskie 1918

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:KP rząd:3 miejsce:2
GPS: 52°24'47.4"N 17°00'17.1"E (52.413159, 17.004760)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

Feliks Racek, zmarł z ran 2 stycznia 1919 w Poznaniu

Datowanie

ekshumowany z innej części Cmentarza Komunalnego Miłostowo
w roku bez zezwolenia Wojewody w 2006 r. – patrz Załączniki

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.)

standardowe rozmiary 180cm x 80cm

Materiał

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

Cmentarz Komunalny, ul. Gnieźnieńska/Warszawska, Poznań

lastriko

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje

źródło: http://www.poznan.pl/mim/plan/plan.html?mtype=cemeteries#

Nagrobek współczesny, wykonany w całości z lastriko, na niskim cokole
umieszczona prosta płyta z inskrypcją i krzyżem opadająca nieco do przodu,
litery i krzyż piaskowane (?) pomalowane na czarno, wokół nagrobka
wysypany grys ograniczony prostokątnym obramieniem z krawężników,.
Obok nagrobka tabliczka z czarnego granitu z Orłem Wojsk Wielkopolskich i
napisem: „FELIKS RACEK POWSTANIE WIELKOPOLSKI 1918-1919”

kaplica

Inskrypcja na płycie nagrobka:
POWSTANIEC WIELKOPOLSKI
1918-1919
FELIKS RACEK
PRZEŻYŁ LAT 21
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
1. stan dobry, litery wymagają jednak
pomalowania – inskrypcja słabo widoczna
(2017).
2. Z treści inskrypcji nie wynika kiedy i w jakich
okolicznościach zmarł F. Racek – brak daty
śmierci i określenia np. „zmarł z ran”, a jest
jednym z pierwszych poległych /zmarłych z ran;
sąsiedztwo grobów kombatanckich może
sugerować, że zmarł jako kombatant (2017 r.)
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Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci, pierwotnego miejsca
pochówku; historia obiektu itp.
A. Dane z Listy Strat (bibliografia poz. 1):
Racek Feliks szer., * 1898, Obwodowa Komenda Uzupełnień Poznań, zmarł z
ran 2.01.1919 Poznań, pochow. Poznań
Grób ekshumowany z innej części cmentarza Miłostowo, poprzednio w 1973 z
cmentarza parafii Św. Rocha przy ul. Wiatracznej, pierwotne miejsce pochowania:
„nowy” cmentarz świętojański w Poznaniu.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis): Adam Kaczmarek, 26.6.2017, IPN O/Poznań
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