Karta ewidencyjna
miejsca pamięci
Rodzaj obiektu1

grób wojenny
indywidualny
Zdjęcie – widok ogólny

Gmina: POZNAŃ

………………………………………………………………………………………

Miejscowość

Nazwa obiektu

Poznań

Grób Jana Kozłowskiego w Poznaniu-Głuszynie
Kategoria:

powstanie wielkopolskie 1918
Adres
wojew. / powiat /
gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

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

Poznań
woj. wielkopolskie / pow. Poznań (grodzki) / gm. Poznań
cmentarz parafialny przy ul. Głuszyna 161, Poznań
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Większego Apostoła
w Poznaniu, ul. Głuszyna 150a, 61-329 Poznań;
Administracja cmentarza: ul. Głuszyna 161, tel. 668-391-009

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

pole B, kwatera 1, rząd 5, miejsce 16,
(alejka boczna w prawo, 2. rząd, grób 2 od końca alejki po stronie
ulicy– przed grobem Styzińskiego)
GPS: 52.3173333, 16.9565219 (52° 19' 2.40'' N, 16° 57' 23.48'' E)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

Kozłowski Jan, * 1901 † 1919, zmarł z ran w Nowym Tomyślu –
dane wg Listy Strat (Bibliografia poz. 1)

Datowanie

po roku 2001

Forma ochrony

cment. wpisany do rej. zabytków – nr: A-235 z 25.3.1983, Poznań;
ochrona na podstawie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych
z 28.3.1933 r. – grób wojenny.

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

podstawa: 89cm x 190cm, cokolik: 68cm x 169cm wys. 18cm; płyta
wierzchnia pozioma: 78cm x 179,5cm, gr. 6cm; stela: szer. 69cm,
wys. 59,5 bez podstawy, podstawa steli – 2 nogi o wys. 7,5cm

Materiał

1

Nr ewid.: 3064011_3_PW18

lastriko

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje

Nagrobek współczesny lastrikowy, na poziomej płycie wierzchniej stela o
nieregularnym kształcie stojąca na dwóch niskich nóżkach, płyta
wierzchnia na niskim cokole. Na nagrobku wazon z tego samego materiału.
Litery wklęsłe, malowane na czarno.
Daty i okoliczności wymiany nagrobka na obecny nie udało się ustalić (po
2001 r. – bibliografia poz. 3).
Inskrypcja na steli:
S.P.
JAN KOZŁOWSKI
POWSTANIEC WIELKOPOLSKI
*1901 +1919
AVE MARIA

Stan zachowania i najważniejsze postulaty konserwatorskie
1. Stan dobry, ale widoczne spękania podstaw steli i wazonu.
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Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
A. Dane z nagrobka:
Kozłowski Jan, powstaniec wielkopolski, *1901 +1919.

B. Dane z Listy Strat (bibliografia poz. 1):
Kozłowski Jan, * 1901 † 1919, zmarł z ran w Nowym
Tomyślu –dane wg Listy Strat (Bibliografia poz. 1).

Nagrobek współczesny, prawdopodobnie postawiony
przez stowarzyszenie kibiców Lecha-Poznań.
Załączniki
Zdjęcia w postaci cyfrowej

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