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Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

BRENNO

GRÓB JANA OZIMINY
Kategoria

powstanie wielkopolskie 1918-1919
1918
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

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

WIELKOPOLSKIE / LESZCZYŃSKI / WIJEWO
CMENTARZ PARAFIALNY ul. Wschowska

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej
w Brennie / 301306_2.0001.803

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Południowa
ołudniowa część cmentarza / 51°55'14.9"N 16°13'0.908"E
(51.920806, 16.216919)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTANIEC WIELKOPOLSKI Ozimina Jan

Datowanie

ok. 1919 r. / 2015
2
r. – obecna forma urządzenia /

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

90 cm x 191,5 cm x 110 cm

Materiał

lastrico, granit

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Nagrobek z lastrico, w szczycie krzyż z inskrypcją.
Mogiła o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – podstawa nagrobka: 90 x 191,5 x 14; płyta
wierzchnia: 69 x 150,5 x 6. Podstawa pod krzyż: 87 x 29,5 x 10; krzyż: 45 x 10 (z wcięciem
poniżej belki poprzecznej o głęb. 2, z przyklejonym od frontu krzyżem granitowym
o grub. 3 i wys. 85, o rozpiętości 50.
--Inskrypcje:
Ś. P.
JAN
OZIMINA
Powstaniec Wielkopolski
1918-1919

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan mogiły bardzo dobry.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Olszewski W., Jastrząb Ł., Lista strat Powstania Ozimina Jan – ur. 13.05.1901 r., zmarł 14.02.1919 r. z ran
Wielkopolskiego, Koszalin 2009 (pozycja 1479)
w Zaborówcu.

Bibliografia

Grób w obecnej formie urządzony w 2015 r.

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 14.06.2017 r. – w
wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):
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