Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: SZAMOTUŁY
Nr ewidencyjny: 3024074_02
grobownictwa wojennego
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…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

MOGIŁA
ZBIOROWA
Zdjęcie – widok ogólny

Nazwa obiektu

Miejscowość

GRÓB POLAKÓW ROZSTRZELANYCH PRZEZ
NIEMCÓW W 1939 r.
Kategoria

SZAMOTUŁY

II wojna światowa
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 / SZAMOTULSKI / SZAMOTUŁY

CMENTARZ PARAFIALNY ul. Cmentarna
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia i św.
Stanisława Biskupa w Szamotułach / 302407_4.0001.2875/1
W centrum cmentarza, na prawo od głównej alejki, przy
grobowcu rodziny Sundmanów / 52°36'46.192"N
16°34'23.424"E (52.612831, 16.573173)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

OFIARY TERRORU HITLEROWSKIEGO 11 osób

Datowanie

1939 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

401 cm x 204 cm x 137 cm

Materiał

Granit szary, granit czarny, metal.

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan mogiły zadowalający – bardzo dobry, mogiła zadbana.
W dokumentacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
znajduje się informacja o przebudowie grobu w 2009 r.
Pierwotnie mogiła była grobem ziemnym otoczonym
betonowym krawężnikiem ze stelą wykonaną z lastriko, na
której znajdowała się inskrypcja z nazwiskami pochowanych
w tym miejscu osób.

Grób współczesny wykonany z szarego granitu z elementami wykonanymi z czarnego
granitu, o wymiarach (szer. x dł. x wys. w cm) - 401 x 204 x 32. W pionową płytę o
wymiarach - 130 x 10 x 105 wykonaną z szarego granitu wkomponowany jest krzyż
wykonany z czarnego granitu z szarą żyłką w środku. Pod krzyżem znajduje się wykonane
z metalu godło Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej krzyża na poziomej tablicy widnieje
inskrypcja dotycząca pochowanych. Po obu stronach mogiły znajdują się wykonane z
czarnego granitu tablice inskrypcyjne o wymiarach - 100 x 18 x 8 z nazwiskami ofiar.
--INSKRYPCJE (w centralnej części nagrobka):
BÓG
HONOR
OJCZYZNA
MIEJSCE SPOCZYNKU
RODAKÓW
STRACONYCH
PRZEZ HITLEROWCÓW
W DN. 13.12.1939 R.
PRZY ULICY
FRANCISZKAŃSKIEJ
W SZAMOTUŁACH
Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
Bibliografia
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta Grób zbiorowy 10 ofiar terroru hitlerowskiego,
hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. rozstrzelanych przez Niemców 13.12.1939 r. w Szamotułach
Województwo poznańskie, Warszawa, 1982;
na ul. Franciszkańskiej pod zarzutem rzekomego postrzelenia
Akta USC
żołnierza
niemieckiego,
oraz
Czesława
Bambra
Akta w sprawie o uznanie za zmarłego SP Szamotuły zamordowanego przez Gestapo 4.11.1939 r.
Sygnatura: Zg 45/47; Wielkopolski Urząd Wojewódzki
sygn. PS. VI-2-3012-4/09.

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 6.08.2019 r. – w wersji
elektronicznej.
Załącznik nr 1 - wykaz ofiar terroru hitlerowskiego
pochowanych na cmentarzu w Szamotułach.
Załącznik nr 2 - inskrypcje na płycie nagrobnej.
Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Adam Wicher, 23.08.2019 r.
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