
Mapa miejsc pamięci w najbliższej okolicy



Cmentarz poewangelicki  

w Płaczkowie



Cmentarz żydowski w Jutrosinie

Cmentarz żydowski istniał już w 1800 r., jednak pierwsze 

informacje o dokonywanych na nim pochówkach 

pochodzą z 1817 r. Najstarszy znany nagrobek Lei, córki 

Mordechaja Jacoba nosił datę 1820. Na cmentarzu 

znajdował się murowany budynek wymieniony w 1866

roku. Był to najprawdopodobniej ohel lub dom 

pogrzebowy.



Pomnik wdzięczności i pamięci w Jutrosinie

Na jutrosińskim rynku stoi skromny pomnik wdzięczności 

powstańcom wielkopolskim, który stał się również 

pomnikiem pamięci powstańców kościuszkowskich oraz 

ofiar II wojny światowej. Okolicznościowe tablice 

zamontowano po bokach obelisku. Pomnik wzniesiony w 

1954 roku.



Pomnik przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II

W Jutrosinie w 2004 r. uhonorowano papieża Jana Pawła II 

patronatem miejscowego Zespołu Szkół. Z tej okazji przed 

budynkiem szkoły stanął obelisk z dwóch głazów, na których 

znalazła się podobizna Ojca Świętego i cytat z jego wypowiedzi: 

"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie 

wymagali". Szkoła i pomnik znajdują się przy ulicy Wrocławskiej.



Pomnik ku czci pamięci ofiar Katynia i Smoleńska

Na cmentarzu przy kościele p.w. św. Krzyża w Jutrosinie znajduje się 

pomnik ku czci pamięci ofiar Katynia i Smoleńska. Jego odsłonięcie 

miało miejsce 10 kwietnia 2015 roku. Na kamiennym obelisku 

umieszczona jest tablica pamiątkowa ze słowami Jana 
Kochanowskiego: „A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co 

służą Ojczyźnie”. Nieco niżej dostrzec możemy napis: "Smoleńsk 10 IV 

2010, Katyń-Charków-Kalinin-Kijów-Chersoń-Mińsk 1940”.



Cmentarz w Jutrosinie

W 1806 r. Gmina ewangelicka w Jutrosinie zakupiła grunt 

pod nowy cmentarz. Część gruntów wykupiono z rąk 

polskich, a część przekazali ewangelicy. Koszt zakupu 

wyniósł 8 tys. marek. Powierzchnia cmentarza wynosi 0,6187 

ha. Przepisy państwowe nie zezwalały już wówczas na 

pochówki w pobliżu domów. Stary cmentarz, usytuowany 

przy kościele ewangelickim, był zapełniony, a ponadto 

bardzo wilgotny i nieodpowiedni do dalszego użytkowania. 

w. W 1842 r. powiększono obszar cmentarza i wybudowano 

przy wejściu kamienny murek. W 1886 r. urodzony w 

Jutrosinie nowojorczyk - Karl Schulz – ufundował żelazną 

bramę i furtę na cmentarz ewangelicki. Koszt tej darowizny 

to 600 marek . Latem 1910 r. na cmentarzu zbudowano 

kostnicę, która służyła również jako miejsce do 

przechowywania noszy, całunu itp.
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