
MIEJSCA 

PAMIĘCI W 
NASZEJ OKOLICY



POMNIK NA CZEŚĆ POWSTAŃCÓW 
KOŚCIUSZKOWSKICH W JUTROSINIE

Na Rynku po zachodniej stronie ratusza

wzniesiono w 1954 r. pomnik na cześć

powstańców kościuszkowskich. Ma on

formę prostopadłościennego

murowanego słupa na niskim cokole. Po

stronie południowej umieszczono na nim

w 1956 r. orła i ozdobioną odznaką

Wojsk Wielkopolskich metalową tablicę

ku czci uczestników powstania

wielkopolskiego, a w 1982 r. od strony

wschodniej tablicę w hołdzie poległym

w II wojnie światowej.



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”.



POMNIK I SZKOŁA 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 PAMIĘCI KU CZCI POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH I UCZESTNIKÓW II WŚ W 

SZKARADOWIE

Przy głównej drodze prowadzącej przez wieś,

na wschodnim krańcu centralnej owalnicy,

odsłonięto w 1969 r. pomnik ufundowany

przez społeczeństwo wsi. Na trójkątnym

skwerze ustawiono pionowo wielki blok

obrobionego z grubsza granitu, na którego

przedniej ścianie widnieje wizerunek

polskiego orła oraz napis ku czci powstańców

wielkopolskich i uczestników II wojny

światowej. Po bokach leżą ukośnie tablice z

polerowanego granitu z datami 1918-19 i 1939-

45, a z tyłu ustawiono 11 słupków

granitowych.



GRÓB ANDRZEJA KACZMARKA-POWSTAŃCA 
WIELKOPOLSKIEGO W BORKU

Na cmentarzu parafii dubińskiej, w

ostatnim rzędzie pod płotem od strony

zachodniej, spoczywa Andrzej Kaczmarek z

Domaradzic (1886-1919), sierżant z 1.

kompanii 1. Pułku Piechoty Powiatu

Rawickiego, zmarły 17 II w Krobi z ran

odniesionych podczas walk na

południowym froncie powstania

wielkopolskiego. W 2003 r. mogiłę nakryto

płytą lastrykową i ustawiono nowy

nagrobek z czarnego kamienia.



GROBY POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W 
JUTROSINIE

Na cmentarzu parafialnym przy ul. Wrocławskiej,

w głębi na lewo od głównej alejki, spoczywają w

pojedynczych grobach Franciszek Bernad

(w LS Bernard, 1901-19), poległy 21 VI pod

Dubinem, i Ignacy Zygmaniak (1898-1919) ze

Starego Sielca, poległy 4 II w walkach o Rawicz

podczas ataku na pociąg pancerny (według LS 2 II

pod Izbiskami). Mogiły nakryte są betonowymi

płytami; pierwsza ma trapezowaty skromny

nagrobek (podobny znajduje się w sąsiedztwie na

grobie Stanisława Jeruzalema, także uczestnika

powstania, poległego w 1920 r. na froncie

wschodnim), drugi nagrobek – również betonowy

– jest nieco okazalszy.



TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA SIEDZIBĘ 
ODDZIAŁU POWSTAŃCZEGO W SOWACH

Na domu stojącym obok Szkoły

Podstawowej (budynek nr 76) – starej

szkole – w 42. rocznicę powstania

wmurowano tablicę metalową

upamiętniającą siedzibę pierwszego

tutejszego oddziału powstańczego

(potem 6. kompanii rezerwowej 11.

pułku strzelców wielkopolskich),

który stąd wyruszył do walki o

oswobodzenie ziemi rawickiej.



POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH ORAZ TYCH KTÓRZY ZGINĘLI 

PODCZAS OKUPACJI HITLEROWSKIEJ W 
PAKOSŁAWIU

Po południowej stronie kościoła parafialnego znajduje się
odsłonięty 2 XI 1979 r. pomnik w formie odcinków ściany z
cegieł klinkierowych na cokole betonowym. U góry widnieje
na nim stylizowany krzyż, niżej tarcza z orłem w koronie i
napis ku czci tych, których przelana krew w r. 1914-1920
przyniosła nam wolność oraz poległych i pomordowanych w
latach 1939-45, a także dwie kamienne tablice z nazwiskami
76 ofiar z lat 1939-45. Na nieco niższych ukośnych
skrzydłach pomnika umieszczono dwie tablice z nazwiskami
75 osób, które utraciły życie w latach 1914-20
(w LS wymieniony jest Franciszek Pypla (1893-1919),
szeregowiec z 11. pułku strzelców wielkopolskich, poległy 13
III pod rodzinnym Zaorlem), a pośrodku dwie tablice ku czci
poległych i zaginionych w okresie okupacji hitlerowskiej, po
bokach zaś wykonane z metalu krzyż powstańczy i krzyż
Grunwaldu. Wokół pomnika ustawiono metalowe
ogrodzenie.



POMNIK KU CZCI OFIAR I WŚ W 
GOLEJEWKU

Przed kościołem parafialnym wzniesiono w 1922 r.
pomnik ku czci ofiar I wojny światowej i osób
poległych w latach 1918-20. Ma on formę rzeźbionej
grupy pasyjnej na wysokim kwadratowym cokole,
murowanym z cegieł i otynkowanym, po którego
bokach umieszczono rzeźbione orły w koronach, a
poniżej marmurowe tablice z nazwiskami 128
poległych i u dołu datę 1919. Na tablicy od strony
wschodniej wypisano m.in. u dołu nazwiska
powstańców: Wincentego Mencla (patrz niżej),
Stanisława Olszaka (1888-1919), zmarłego z ran 25 V w
Poznaniu, i Franciszka Tyczyńskiego (1895-1919),
poległego 6 II (według LS 4 II) pod Sarnową. Na
południowej tablicy widnieje m.in. nazwisko Tomasza
Krystka z Golejewa (patrz niżej). Tablice te przetrwały
okres okupacji hitlerowskiej, gdyż były ukryte w
podziemiach kościoła.



WSPÓLNA MOGIŁA POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH W GOLEJEWKU

Na cmentarzu parafialnym, przy płocie od
strony szosy na prawo od bramy, znajduje
się wspólna mogiła powstańców
wielkopolskich – strzelców z 6. kompanii 11.
pułku piechoty, poległych 4 II 1919 r. w
walkach o Rawicz. Grób ma nagrobek
lastrykowy z kamiennym krzyżem.
Pośrodku w 1988 r. umieszczono płytę
betonową, na której wypisano nazwiska:
Tomasza Krystka (1900-19), Stanisława
Mencla (1899-1919; według LS poległ 14 I) i
Wincentego Mencla (1890-1919; według LS
poległ pod Szymanowem).



GRÓB NIEZNANEGO POWSTAŃCA W BIAŁYM 
KALE

Na skraju dawnego cmentarza ewangelickiego
znajduje się grób nieznanego powstańca,
poległego w 1919 r. Mogiła, nakryta płytami
granitowymi, ma ogrodzenie łańcuchowe na
słupkach metalowych oraz ustawiony 22 VII
1969 r. nagrobek w formie płyty marmurowej z
napisem informacyjnym, za którym stoi krzyż z
rurek metalowych. Dojście z południowego
krańca wsi drogą odchodzącą od
szosy Pakosław–Sułów naprzeciwko
gospodarstwa nr 16 (ostatniego przed granicą z
woj. dolnośląskim, która do 1939 r. była granicą
państwową) 300 m na wschód do kępy
zadrzewień.
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