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Rodzaj obiektu1

MOGIŁA
ZBIOROWA
Zdjęcie – widok ogólny

Nazwa obiektu

Miejscowość

OTOROWO

MOGIŁA OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO
Kategoria

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

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

WIELKOPOLSKIE / SZAMOTULSKI / SZAMOTUŁY

CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY ul. Szamotulska 8

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw.
w Otorowie / 302407_5.0815.442/1

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

W południowo-zachodniej

części

Wszystkich

działki

Świętych

kościelnej

52°33'46.1"N 16°26'13.8"E (52.562806, 16.437167)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

OFIARY TERRORU HITLEROWSKIEGO min. 10 osób

Datowanie

ok. 1939 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

510 cm x 441 cm x ok. 300 cm

Materiał

beton, metal

/

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób betonowy o pomnikowym charakterze, z napisami z metalowych liter. Z tyłu ściana z
krzyżem betonowym od frontu, z wizerunkiem twarzy Chrystusa na tle krzyża wpisanych w
okrąg na skrzyżowaniu ramion. Centralnie umieszczony grób betonowy na niewielkim
cokole; na płycie wierzchniej metalowy wizerunek orła (bez korony), inskrypcja oraz 4
uchwyty umieszczone w rogach. Po obu stronach dwie identyczne płyty z inskrypcjami,
posadowione na wysokim fundamencie i dodatkowych 3 cokolikach; napisy wykonane z
metalowych liter. Całość wygrodzona w formie betonowych słupków na kształt wazonów
połączonych metalowym łańcuchem. Od frontu otwarte wejście na teren mogiły.
Powierzchnia wyłożona kostką betonową.
Grób o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – fundament: 510 x 441 x 23,5; w centrum
nagrobek: 128,5 x 230 x 34,5, płyta wierzchnia o wys. 14.
--Inskrypcje – zgodnie z załącznikiem.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie

Bibliografia

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

Stan mogiły – zadowalający; wskazane przeprowadzenie prac
konserwatorskich.

Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa.
Lata wojny 1939-1945, wyd. IV, Warszawa 1988, s. 576.

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 14.02.2022 r.
w wersji elektronicznej.
Załącznik nr 1 – inskrypcje.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Sławomir Józefiak, 20.05.2022 r.
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–

W dniach 12-13 października 1939 r. hitlerowcy rozstrzelali
w Otorowie i Szamotułach łącznie 10 osób. Spoczęły one
w grobie zbiorowym przy miejscowym kościele.

