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Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

CZACZ

GRÓB JÓZEFA KOZICY
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 / KOŚCIAŃSKI / ŚMIGIEL
CMENTARZ PARAFIALNY

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła
w Czaczu / 301105_5.0005.501

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Kwatera 2, rząd 2, grób nr 21 / 52°2'10.8"N 16°32'58.4"E
(52.036333, 16.549556)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTANIEC WIELKOPOLSKI Kozica Józef

Datowanie

ok. 1919 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

67 cm x 154,5 cm x 50 cm

Materiał

Lastrico

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Mogiła lastricowa, bez napisów.
Mogiła o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – cokół: 67 x 154,5 x 10, płyta wierzchnia:
50 x 148 x 7,5; wazon ustawiony na płycie o wys. 33 i średnicy 22.
Obok ustawiona współczesna tabliczka z krzyżem powstańczym i napisem, o wymiarach:
20 x 2,5 x 25,5, na słupku o wys. ok. 30; w krzyż wpisane liczby: „1918” i „1919”.
--Inskrypcje – brak.
Napis na tabliczce:
JÓZEF
KOZICA
+
POWSTANIEC
WIELKOPOLSKI

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan mogiły zły – wymaga natychmiastowego remontu.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Olszewski W., Jastrząb Ł., Lista strat Powstania Kozica Józef – ur. 5.03.1899 w Czaczu, szer. 1 Kompanii 2
Wielkopolskiego, Koszalin 2009 (pozycja 863)
Pułku Strzelców Wlkp., poległ 3-8.02.1919 pod Rynarzewem
(lub 1.02.1919 pod Szubinem).

Bibliografia

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 23.08.2017 r. – w
wersji elektronicznej.
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