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Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

KONARZEWO

GRÓB ANTONIEGO ROGOZIŃSKIEGO
Kategoria

wojna polsko – bolszewicka 1920 r.
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

1

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

1

WIELKOPOLSKIE / POZNAŃSKI / DOPIEWO
CMENTARZ PARAFIALNY, UL. KOŚCIELNA,
Konarzewo

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina i św. Piotra w
Okowach w Konarzewie /
302105_2.006.155
Po lewej stronie od głównej bramy wejściowej na
cmentarz. Drugi grób pod ogrodzeniem,
GPS: 52°19'58.3"N 16°42'08.3"E (52.332861, 16.702306)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

WOJNA POLSKO – BOLSZEWICKA – Antoni Rogoziński

Datowanie

Grób współczesny / brak dokładnych danych

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

80 cm. x 180 cm. x 95 cm.

Materiał

Lastrico, granit

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje

Grób lastrico w formie leżącego prostopadłościanu. Płyta pionowa wykonana
z granitu, osadzona na niewysokim cokole. Na płycie poziomej
przymocowana okazjonalna tabliczka informująca, że Antoni Rogoziński był
Powstańcem Wielkopolskim.
Wymiary:
Grób całość szer. x dł. x wys.: 80 cm. x 180 cm. x 95 cm.
Płyta pionowa szer. x wys.: 50 cm x 70 cm.
Tabliczka powstańcza szer. x wys.: 20 cm. x 25 cm. , wysokość wazonu 31 cm.

Inskrypcja:
Ś.P.
ANTONI
ROGOZIŃSKI
POWST. WLKP.
ZGINĄŁ † 1919
AVE MARIA

Podkład szkicu © autorzy OpenStreetMap
Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.

Bibliografia

Grób w dobrym stanie technicznym. Pęknięta płyta 1. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Urząd Stanu Antoni Rogoziński, lat 20. Urodził się 8 stycznia
Cywilnego, Konarzewo, sygn. 161.
pozioma.
1900 r. w Chełmnicach. Zamieszkały również w
Chełmnicach pow. poznański. Syn murarza Józefa
2. Archiwum Państwowe w Poznaniu, USC Poznań Rogozińskiego i Antoniny Rogozińskiej z domu
- II obwód miejski, sygn. 283.
Raniszewska. W wojsku służył jako szeregowiec
sanitarny w baonie wartowniczym warowni św.
Rocha. Zmarł 10 maja 1920 r. w poznańskim
Szpitalu Wojskowym o godz. 11.30.
Załączniki
(Data śmierci >1919< umieszczona na płycie
pionowej jest błędna).
Zdjęcia w wersji cyfrowej 27.11.2018 r.
Napis na steli sugeruje, że A. Rogoziński brał
również udział w Powstaniu Wielkopolskim.
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