Karta ewidencyjna obiektu
grobownictwa wojennego
Rodzaj obiektu1

ZESPÓŁ
GROBÓW
Zdjęcie – widok ogólny

Gmina: RAWICZ

………………………………………………………………………………………

Nazwa obiektu

Miejscowość

8 GROBÓW ZBIOROWYCH
OFIAR TERRORU HITLEROWSKIEGO

RAWICZ

Kategoria: II wojna światowa
Adres
wojew. / powiat /
gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

Nr ewidencyjny: 3022053_40

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

1

WIELKOPOLSKIE / RAWICKI / RAWICZ
CMENTARZ PARAFIALNY
między ulicami: Podmiejską, Spokojną i Żwirową

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny w Rawiczu / 302205_4.0001.995/13

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa, GPS

Kwatera 15a, rzędy 6 i 7, groby nr 1-4 /
51°36'21.2"N 16°50'46.0"E (51.605889, 16.846111)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

OFIARY TERRORU HITLEROWSKIEGO 521 osób

Datowanie

1958 r. (obecna forma urządzenia: 2019 r.)

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY
Cmentarz wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków (karta nr
663)

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

ok. 0,016 ha

Materiał

Granit, beton, ziemne

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Mogiły o charakterze ziemnym, z granitowym okrawężnikowaniem, wypełnione
grysem; na każdym grobie w centrum granitowy krzyż z napisem, a po bokach
granitowe tablice z nazwiskami ofiar.
Pojedynczy grób o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – obramienie: 503 x 202 x 13
o grub. 14,5, w rogach słupki: 14,5 x 15 x ok. 14, całość osadzona na betonowym
fundamencie o wys. ok. 10-20; pojedyncza pionowa tablica inskrypcyjna: 120 x 8,5 x
120; krzyż: 30 x 8,5 x 151 o rozpiętości ramion 90.
--Inskrypcje na krzyżach w układzie:
MOGIŁA
[LICZBA] CYWILNYCH OFIAR
NIEMIECKIEGO WIĘZIENIA W RAWICZU
W LATACH 1939-45

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Grób powstał w wyniku akcji ekshumacji
przeprowadzonej w dniach 24-29.11. i 1.12.1958 r.

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

Bibliografia, źródła
zwłok

W 2019 r. dokonano wymiany nagrobków z wykorzystaniem
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Miejsca Pamięci Narodowej i Lokalnej na cmentarzu
parafialnym w Rawiczu, oprac. UM w Rawiczu, 2021 r.
Archiwum Państwowe w Lesznie, Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Rawiczu sygn. 2682 (k. 74-97).
Archiwum Państwowe w Lesznie, Związek Bojowników o
Wolność i Demokrację Oddział Powiatowy w Rawiczu,
sygn. 78.
Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 5. i 23.07.2021 r. – w
wersji elektronicznej.
Załącznik nr 1. Wykaz pochowanych

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Sławomir Józefiak, 19.11.2021 r.

2

521 osób, w tym 424 znane z imienia i nazwiska (zgodnie
z załącznikiem).

