Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: ROGOŹNO
Nr ewidencyjny: 3016024_4
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

MOGIŁA
ZBIOROWA
Zdjęcie – widok ogólny

Nazwa obiektu

Miejscowość

GRÓB OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO
(MARTYROLOGIUM)
Kategoria

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

1

ROGOŹNO

cmentarz wojenny / kwatera wojenna / mogiła zbiorowa / grób 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 IX / 52°45'17.3"N 17°00'41.0"E
(52.754800, 17.011388)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

OFIARY TERRORU HITLEROWSKIEGO 26 osób

Datowanie

1945 r. (obecna forma urządzenia: 2017 r.)

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

695 cm x 210 cm x ok. 180 cm

Materiał

Granit

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Mogiła granitowa, z trzema pionowymi i czterema ułożonymi na poduszkach tablicami
inskrypcyjnymi.
Mogiła o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – fundament: 693 x 5,5 x 208, płyta wierzchnia: 695 x
5,5 x 210; tablice na poduszkach – cokół: 120 x 140 x 5, tablica: 110 x 130 x 5, z tyłu wyniesione na
ok. 34, z przodu na wys. ok. 15; tablice pionowe – cokół dwuczęściowy: 121 x 25 x 5 i 125 x 29 x 5,
tablica: 114 x 6 x 158,5.
--Napis na centralnej pionowej tablicy:
MARTYROLOGIUM
OFIAR TERRORU
HITLEROWSKIEGO
I STALINOWSKIEGO
GMINY ROGOŹNO
1939 - 1945

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
Bibliografia
konserwatorskie
L. Bełch, Rogozińskie Martyrologium, „Kronika
Stan mogiły bardzo dobry.
Wielkopolski” 2018 Nr 1,
Obiekt gruntownie przebudowany w 2017 r. (z udziałem
http://old3.rogozno.pl/pl/rogozinskie-martyrologium.html.
środków Wojewody Wielkopolskiego).

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 15.06.2020 r. –
w wersji elektronicznej.
Załącznik nr 1 – inskrypcje.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Sławomir Józefiak, 8.07.2021 r.
2

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Po zakończeniu II wojny światowej ekshumowano ciała 26 osób
zamordowanych we wrześniu 1939 r. i przeniesiono na cmentarz
parafialny w Rogoźnie do zbiorowego grobu ofiar terroru
hitlerowskiego, nie podając przy tym jednak nazwisk.

