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Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

MOGIŁA
ZBIOROWA
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

ROGOŹNO

GRÓB ŻOŁNIERZY POLSKICH Z 1945 r.
Kategoria

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

1

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

WIELKOPOLSKIE / OBORNICKI / ROGOŹNO
CMENTARZ PARAFIALNY ul. Wągrowiecka

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wita w Rogoźnie /
301602_4.0001.1864

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Kwatera X / 52°45'17.3"N 17°00'40.6"E
(52.754804,
52.754804, 17.011287)
17.011287

Podstawowa
informacja
o pochowanych

ŻOŁNIERZE WP z 1945 r. 6 osób

Datowanie

1945 r. (2002 r. obecna forma urządzenia)

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

732,5 cm x 191,5 cm x 163,5 cm

Materiał

Granit, beton, żelazo

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Mogiła granitowa, z centralnie ustawioną pionową tablicą pamiątkową i sześcioma żelaznymi
krzyżami w układzie symetrycznym.
Mogiła o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – cokół: 732,5 x 191,5 x 23,5, pojedyncza płyta
wierzchnia: 69,5 x 141 x 5,5, pojedyncza tabliczka inskrypcyjna w kształcie poduszki: 34,5 x 28 x 4
(z przodu) i 9,5 (z tyłu), pojedynczy krzyż o wys. 140, rozpiętości ramion 82 i średnicy ok. 5,5;
centralnie umieszczone przejście: 111,5 x 142 x 10, pionowa płyta z Krzyżem Grunwaldu: 70 x 10
x 80 (pośrodku) i 73,5 (na bokach), umieszczona na cokole: 80 x 12,5 x 57.
--Inskrypcje nagrobne:
- 4-krotnie:
- pojedynczo:
ŻOŁNIERZ
NIEZNANY

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan mogiły bardzo dobry.
Obiekt został generalnie przebudowany w 2002 r.

WŁADYSŁAW
DYRKA
poległ w 1945r.

Bibliografia
www.straty.pl
Lista ofiar z datą śmierci, https://rogozno.pl/lista-ofiar-zdata-smierci.html.
Materiały archiwalne WUW, teczka Rogoźno, Raszków,
Rzgów [brak sygn.]

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 15.06.2020 r.
w wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Sławomir Józefiak, 8.07.2021 r.
2

–

IGNACY
LASSA
poległ w 1945r.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Lassa Ignacy – ur. 1920 r., szeregowy, zm. 26.03.1945 r.
Dyrka Władysław – poległ 01.1945 r. koło Rogoźna.
4 żołnierzy nieznanych.

