Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: Czerwonak
Nr ewidencyjny: 3021042_3_PB
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

Nazwa obiektu

OWIŃSKA

GRÓB BERNHARDA KOHLBACHA
Kategoria

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

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

CMENTARZ EWANGELICKI nieczynny ul. Bydgoska

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Skarb Państwa (Nadleśnictwo Łopuchówko) /
302104_2.0010.664

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Południowa część cmentarza / orientacyjnie: 52°31'00.9"N
16°58'13.5"E (52.516917, 16.970417)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

ŻOŁNIERZ ARMII NIEMIECKIEJ Bernhard Kohlbach

Datowanie

1918 r.

Forma ochrony

1

WIELKOPOLSKIE / POZNAŃSKI / CZERWONAK

GRÓB WOJENNY
Cmentarz wpisany do ewidencji zabytków pod nr. 155 (karta 22)

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

100 cm x 80 cm x 90 cm

Materiał

Ziemna, kamień

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób ziemny, bez elementów charakterystycznych pozwalających wskazać zasięg
pochówku; w szczycie głaz z oszlifowaną częścią frontową z wyrytą inskrypcją.
Głaz o wys. ok. 90 cm na cokole o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – 100 x 80 x
ok. 25; pole z inskrypcją o szer. 55 i wys. 75.
--Inskrypcje:
Für Kaiser u. Reich
fiel am 15.7.1918 bei Mezy
Bernd Kohlbach
Lt. u Adi i Gren.Regt.6
Ritter E.K.I.u.II
geb. am 3.12.1897.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan głazu poprawny – wymaga przeprowadzenia prac
utrzymaniowych. Zasięg mogiły niemożliwy do odtworzenia.

Bibliografia
Verlustlisten Erster Weltkrieg/Projekt,
http://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search,
s. 26300

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 09.10.2018 r. – w
wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Sławomir Józefiak, 10.10.2018 r.
2

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Kohlbach Bernhard – ur. 3.12.1897 r., zam. w Magdeburgu,
Grenadier-Regiment Graf Kleist von Nollendorf (1.
Westpreußisches) Nr. 6 [6 Pułk Grenadierów im. Hrabiego
Kleista von Nollendorfa (1 Zachodniopruski)], zmarł z ran
pod Mezy [Mézy-sur-Seine, departament Yvelines, region
Île-de-France, Francja]; kawaler Krzyża Żelaznego I-szej i IIgiej klasy.
Na grobie wyryto imię: Bernd.

