
Historia Osewa 

Nieznana jest dokładna data założenia miejscowości Osewo (do 1949r. Wossau), gdyż nie 

zachował się akt lokacyjny. Jego początki datować należy na I połowę XV w., kiedy po 

zajęciu tych terenów przez rycerzy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu 

Niemieckiego w Jerozolimie (zwany dalej w skrócie Zakonem) powstało tu pruskie dobro 

służebne (Dienstgüter), w którym mieszkali wolni (Freie).* 

* K. Riel – Die Siedlungstätigkeit des Deutschen Ordens in Preussen in der Zeit von 1410 -1466, [w:] 

Altpreussische Forschungen, 1937, s. 240. W okresie średniowiecza tak nazywano część właścicieli dóbr 

służebnych, a następnie ponownie w czasach nowożytnych tak zaczęto nazywać część wolnych (niem. 

określenie Cöllmer, Colmener lub Freye, Freie). Więcej o tej grupie społecznej zob. G. Białuński - Przemiany 

społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1568 roku), 

Olsztyn 2001, s. 218-220. Początkowo w zasadzie każdy wolny miał stawiać się do służby wojskowej. Z czasem, 

w miarę rozdrobnienia dóbr, wyznacznikiem była liczba włók (od 10 do 15), zwykle jedna służba w lekkiej zbroi 

(Plattendienst), „z płatami i innym lekkim orężem oraz jednym koniem”, jak napisał G. Białuński. Służba była 

nieograniczona, to znaczy odbywała się tak często i tam, gdzie wskazywał Zakon. 

Pierwotnie było to prawdopodobnie pole osadnicze – lauks, bo pobliska wieś o obecnej 

nazwie Pożarki, nosiła dawniej nazwę Pohibel, Pohiebel. I z tego lauksu wydzielono dobro 

służebne, czyli omawiane Osewo. Odnowiony przywilej owo dobro służebne otrzymało w 

1487r., a nadał je komtur brandenburski Johann von Tieffen. Jest to najstarsza data związana 

z Wossau (Osewo), które należało do prokuratorii leckiej/giżyckiej.*  

* G. Białuński - Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku – starostwo 

leckie (giżyckie) i ryńskie, Olsztyn 1996, s. 9-10, 30; autor napisał, że „prokuratoria lecka obejmowała większy 

obszar niż późniejsze starostwo, np. należały do niej Mażany lokowane w 1392r., a ponadto na podstawie spisów 

rachunkowych z 1417r. do prokuratorii tej zaliczano wsie czynszowe Doba, Radzieje, Solanka oraz Gierłoż, a 

więc obszar późniejszych starostw rastemborskiego, barciańskiego i węgoborskiego aż po Dryfort (Srokowo). 

Wykaz osad z 1437r. wskazywał ponownie na przynależność do prokuratorii w Lecu [Giżycko] - Gierłoży, 

Mażan oraz dóbr służebnych w Parczu i Gryzławkach“. G. Białuński dodał, że „granica z komturstwem 

bałgijskim, do którego należała sąsiadująca prokuratoria w Rastenburgu, także ulegała zmianom. Zapewne po 

utworzeniu komturstwa w Rynie w 1393r. obszar na południe od jez. Dejguny włączono do tegoż komturstwa, 

wcześniej zaś do brandenburskiego (o czym świadczy lokalizacja Sterławek Wielkich)“. W 1393r. granica 

komturii bałgijskiej i brandenburskiej przebiegała między Rastenburgiem (Kętrzyn) a Woplaucken (Wopławki). 

Nadmienić należy, że komturstwo ryńskie istniało w latach 1393-1399 i ponownie w latach 1418-1426, a po jego 

likwidacji Barten (Barciany) i Lötzen (Giżycko) wróciły do komturstwa brandenburskiego, pozostałe do 

bałgijskiego. 
Nieznana jest data utworzenia prokuratorii w Lötzen (Giżycko). Mogło to nastąpić w 1340r. za sprawą wielkiego 

mistrza Dietricha von Altenburga, który dokonał podziału terenu należącego niegdyś do Galindii pomiędzy 

zamki w Angerburg (Węgorzewo) i Lötzen (Giżycko). Zdaniem G. Białuńskiego kiedy po wojnie 13-letniej i 

zniszczeniu zamku w Lötzen (Giżycko) nie było tam prokuratora, właściwym urzędem dla tych terenów była 

prokuratoria barciańska. Przemawiają za tym lokacje osad z określeniem „im gebiet Brandenburg und 

cammerampt Barten“. Dopiero ok. 1475r. ponownie ustanowiono tam prokuratora. 
Właścicielem był wówczas Jorge Pohybel, rycerz pruskiego pochodzenia. I jak dodał G. 

Białuński: „Osewo, zapewne pruska nazwa Pohibel, dobra otrzymał Jorge (Jerzy) Pohybel z 

rodziny zasiedziałej w okolicy od dawna”.*  

* G. Białuński - Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku – starostwo 

leckie (giżyckie) i ryńskie, Olsztyn 1996, s. 29. Autor stwierdził dalej, że „w 1456r. w załodze zamku ryńskiego 

znajdował się »Stary« Pohibel i jego syn Jorge – może więc tenże sam Jerzy?”. W przypisie autor napisał: 

„Wydaje się, ze nazwisko to jest pochodzenia pruskiego, a początki tej rodziny odnajdujemy we wsi Jonensdorf 

(Jankowo?) koło Parcza. W Parczu występował niejaki Jorge von Jonensdorf (Jorge Pohibel z 1456r. to wnuk?). 

Potem była to znana rodzina szlachecka”. 
W tym przywileju Jorge Pohybel (w dokumencie występuje nazwisko Poheubell) otrzymał 16 

włók chełmińskich (268,736 ha) z obowiązkiem jednej służby zbrojnej.* 



* Włóka starochełmińska lub łan (niemieckie określenie altkülmische Huben) - jednostka pomiaru powierzchni 

gruntów stosowana w państwie zakonnym równa 16,796 ha; 1 włóka = 30 mórg. Prawo magdeburskie 

regulowało całość spraw związanych z posiadaniem ziemi, służbą wojskową, dziedziczeniem, ale tylko w linii 

męskiej, choć istniała odmiana dla obojga płci. Prawo chełmińskie - odmiana prawa magdeburskiego. 

Regulowało sprawy posiadania ziemi, dziedziczenia, służby wojskowej, sądownictwa, ustroju wiejskiego i 

miejskiego itd. (miało własny system miar i wag). Wg niego dziedziczyć mogli spadkobiercy obu płci. Nazwa 

prawa wywodzi się od założonego przez Zakon miasta Chełmno (28.12.1232r.). Według pomiarów z 1601r. 

Osewo liczyło 16 włók.  

Ogólnie, oprócz służby zobowiązano wolnych (Freie) do budowy, napraw i innych prac przy 

zamkach zakonnych. Ale brak było tego obowiązku, czyli szarwarku w przypadku dóbr w 

Osewie, bo zostało z tego zwolnione (o ile nie zostało to określone dokładnie w przywileju, 

wolni musieli potem odrabiać szarwark). Wszyscy wolni płacili czynsz rekognicyjny w 

postaci 1 funta wosku i 1 kolońskiego denara lub 5 pruskich fenigów od całego gospodarstwa, 

czyli pługa. Obowiązywała też wolnych danina w zbożu, zwana płużnym, wynosząca 1 

korzec (jednostka objętości = 54,964 litry) pszenicy i 1 korzec żyta od pługa lub służby. Te 

zasady dotyczyły także tzw. wolnych chełmińskich, którzy otrzymywali włóki wolne od 

czynszu w wieczyste i dziedziczne władanie.* 

* Według G. Białuńskiego w II połowie XV i początkach XVI w. zdecydowanie przeważały nadania dóbr 

wolnych na prawie magdeburskim, gorszym od chełmińskiego pod względem spraw spadkowych, poza odmianą 

„dla obojga płci”. Prawo magdeburskie regulowało całość spraw związanych z posiadaniem ziemi, służbą 

wojskową, dziedziczeniem, ale tylko w linii męskiej, choć istniała odmiana dla obojga płci. 

Właściciele Osewa otrzymali też tylko niższe sądownictwo* nad „swoimi ludźmi” oraz wolne 

rybołówstwo na pobliskich jeziorach (jedno z nich to obecne tereny bagienne na zachód od 

nieistniejącej zabudowy wsi, zwane Czerwone Bagno, do 1945r. Rotes Bruch). 

* Sądownictwo małe (niższe) - prawo sądzenia za drobne przestępstwa, za które groziła kara grzywny do 4 

szelągów. Sądownictwo duże (wyższe) - gardła i ręki (niem. Hals und Hand), sądy zajmujące się 

przestępstwami, za które groziła kara wyższa niż 4 szelągi, łącznie z prawem miecza, czyli wydawania wyroków 

skazujących na śmierć lub obcięcie członków; jako kary mutylacyjne zaliczały się do kar cielesnych (obok np. 

kary pręgierza czy chłosty) i były to tzw. kary odzwierciedlające (poszczególny typ przestępstwa był karany 

obcięciem konkretnej części ciała „związanej” z danym przestępstwem, np. za kradzież karano obcięciem dłoni).  

G. Białuński stwierdził, że „w zasadzie do końca XV w. wolni byli jeszcze zrównani ze 

szlachtą. Jednak wraz z napływem rodzin szlacheckich, w tym przede wszystkim rycerstwa 

zaciężnego, wśród wolnych zaczęła wyodrębniać grupa, zwykle pochodzenia rycerskiego 

przekształcająca się w szlachtę”. Tak stało się z dobrami w Osewie, gdzie po 1525r. 

nazywano ich „Edelmann” /szlachcic (proces rozdziału szlachty od wolnych rozpoczął się w 

II połowie XV w. w całym państwie zakonnym). Podstawowym wyróżnikiem pretendentów 

do szlachty z grona wolnych było posiadanie wyższego sądownictwa oraz zwolnienie od 

robót przy budowie zamków, czyli szarwarku. Osewo, mimo braku wyższego sądownictwa, 

ale ze zwolnieniem od szarwarku, stało się potem dobrem szlacheckim. Duże znaczenie miało 

przejecie Osewa przez ród szlachecki Knobelsdorf, o czym świadczy rejestr podatkowy z 

1539r. (tzw. Nachtgeld), który miał służyć za weryfikator stanu osadnictwa w tym czasie. Był 

nim Bastian von Knobelsdorf, a przekształcenie w dobro szlacheckie musiało nastąpić jeszcze 

przed 1539r., stwierdził G. Białuński.* 

* G. Białuński - Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku – starostwo 

leckie (giżyckie) i ryńskie, Olsztyn 1996, s. 101-103, 111, 118. Dobra należały do starostwa giżyckiego (Amt 

Lötzen). W przypisie autor sugeruje datę 1537r., bo zachował się przywilej na Osewo dla Bastiana ale bez daty. 

Bastian Knobelsdorf (1496 - 8.09.1568) był zwolennikiem reformacji i popierał księcia Albrechta w 

sekularyzacji Prus. W 1529r. wsparł wraz z 500-osobowym oddziałem czeskiej piechoty działania wojenne pod 

Wiedniem przeciwko Turkom. Starosta Schwiebus/Świebodzin, zob. 



https://www.geni.com/people/Sebastian-Bastian-von-Knobelsdorff-Herr-auf-Schwiebus/6000000019609590649   

Pierwsza źródłowa informacja o Bastianie pochodzi z 1537r., jako właścicielu majątku w 

Osewie (rodzina Knobelsdorf wywodziła się ze szlachty dolnośląskiej, która w XV w. osiadła 

też na Warmii). Zdaniem G. Białuńskiego, „Osewo nie było jeszcze dobrem sensu stricte 

szlacheckim, lecz tylko w posiadaniu szlachcica. Osewo bowiem zachowało swój stary 

przywilej na prawie chełmińskim, z jedną służbą zbrojną, tylko niższym sadownictwem oraz 

płatami czynszu rekognicyjnego i płużnego. Decydującym momentem przekształcenia się 

tych dóbr w szlacheckie była ich obsada przez ród szlachecki, co przy zwolnieniu Osewa z 

szarwarku pozwoliło na ostateczne przejście do dóbr szlacheckich, choć pozostawały na 

prawie chełmińskim (pozostałe dobra powstałe w czasach księcia Albrechta nadane zostały na 

uprzywilejowanym prawie lennym, właściwym dla stanu szlacheckiego, poza dobrami 

Schenka zu Tautenburg nadanymi na prawie chełmińskim, tj. Dejguny, Grzybowo, Kinart)”. 

Max Toeppen stwierdza, że „ze szlachty starostwa leckiego na uroczystości składania hołdu z 

1642r. był Sebastian von Knobelsdorf z Osewa, który jeszcze w 1622r. był jedynym osiadłym 

w tym okręgu/starostwie szlachcicem”.* 

* M. Toeppen - Geschichte Masurens. Ein Beitrag zur preussischen Landes- und Kulturgeschichte, Danzig 

1870; tłum. M. Szymańska - Jasińska - Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, Olsztyn 

1995, s 193.  

Po 1642r., a przed 1663r. dobra trafiły w ręce rodziny Ebert, kiedy Christoph von Ebert 

ożenił się z córką Sebastiana von Knobelsdorf. W 1664r. owe 16 włók nadane na prawie 

chełmińskim, uznano za dobra na prawie lennym (zmiana nastąpiła między 1611r. a 1627r.), 

bowiem właściciele uzyskali w tym czasie wyższe sądownictwo. Christoph von Ebert miał te 

dobra do 1700r. W 1715r. jako właściciel występuje Georg von Ebert. Potem był starosta 

upicki (obecnie wieś Upita na Litwie) Krzysztof Puzyna, który pojął żonę z Prus - jak to ujął 

G. Białuński - i posiadał Osewo jeszcze w 1719r. Potem w majątek objął Wolf Heinrich von 

der Mülbe (1732r.)* 

 * G. Białuński - Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku – starostwo 

leckie (giżyckie) i ryńskie, Olsztyn 1996, s. 174, 189-192. Ród von Ebert spowinowacony z rodem von 

Knobelsdorf, objeli Osewo i Martiany, spotykani w kilku starostwach, np. Węgorzewo, Olecko, Ełk, Pisz. 

Krzysztof Puzyna przybył z Polski (ród Puzynów - od Puzyr - wywodził się z Białej Rusi) i był starostą upickim, 

potem łowczym litewskim, kasztelanem, a na koniec wojewodą mścisławskim (syn Hieronima, uczestnika bitwy 

pod Chocimiem). Ród von der Mülbe (Milbe) posiadał w XVIII w. liczne majątki w Prusach, a w okolicy m.in. 

Pohiebels/Pożarki, Glubenstein/Globie, Pilwen/Pilwa. 

Zapewne jego córka, Marie Elisabeth von der Mülbe z dworu/majątku Pilwa (a.b.H. Pilwen) 

wychodząc za mąż w 1727r. za Daniela Friedricha von Queis, królewsko-pruskiego kapitana 

w stanie spoczynku (Kgl. preuss. Kpt. a.D.) wniosła w posagu majątek Wossau/Osewo. W ten 

sposób dobra te, przez 300 lat aż do 1945r., były w posiadaniu rodu von Queis, o czym 

świadczy też ich drzewo genealogiczne.*  

* Według tej genealogii pierwszy z rodu, który przybył w 1577r. z Brandenburgii do Prus to Simon von Queis 

(zm. w 1587r.) i był skarbnikiem ("Kämmerer") luterańskiego biskupa Rygi. Jeden z jego potomków zamieszkał 

na terenie obecnego powiatu. Był to Daniel von Queis, który po ślubie z Marthą von Packmohr z dworu 

Szczeciniak (a.b.H. Stettenbruch) został właścicielem (1687r.) dóbr Stettenbruch/Szczeciniak (gm. Srokowo). Z 

kolei jego syn Johann Dietrich von Queis, też poprzez małżeństwo (żona Anna Maria von Fröbner wniosła w 

posagu) stał się właścicielem majątku Wehlack/Sierki (gm. Barciany). Nadmienić należy, że w historii regionu 

znany jest Erhard von Queis (1490-10.9.1529), który był pierwszym biskupem luterańskim w Pomezanii i 

zwolennikiem reformacji w Prusach (poślubił Apolonię, która zmarła przy porodzie pierwszego dziecka w 

https://www.geni.com/people/Sebastian-Bastian-von-Knobelsdorff-Herr-auf-Schwiebus/6000000019609590649


1529r.). Inny z rodu to Julius Dietrich von Queis (28.8.1704-1769), generał za panowania pruskiego króla 

Frederyka II (kawaler, choć inne źródła podają, że miał żonę).  

Daniel Friedrich von Queis (ur. w 1687r., data śmierci nieznana) został kilka lat po ślubie - 

być może po śmierci teścia Wolfa Heinricha von der Mülbe - panem na Osewie (Herr auf 

Wossau), ale też majątków Silec i Pilwa (Schülzen und Pilwen). Z tego związku urodził się 

Johann Wilhelm von Queis (1731 - 1804, grób zachowany na cmentarzu w Osewie), pan na 

Osewie i Silcu (Herr auf Wossau und Schülzen), królewsko-pruski porucznik w stanie 

spoczynku (Kgl. preuss. Lt. a.D.). Był dwukrotnie żonaty, pierwsza żona (ślub 28.02.1766r.) 

to Maria Rosina la Pogade de la Terasse (1737 - 1770). Żadne z dzieci tego małżeństwa nie 

zostało dziedzicem majątku Wossau/Osewo.*  

* Z tego związku urodziła się Maria Joanna Wilhelmine von Queis (1768 - 13.03.1837), która była dwukrotnie 

mężatką (pierwszy mąż to Ernst von Bredien, drugi to Friedrich Kossakowski). Drugim dzieckiem (być może 

jego matka Maria Rosina zmarła wkrótce po porodzie) był Friedrich Ludwig Ferdinand von Queis (5.03.1770 w 

Wossau/Osewo - 1829 Pilwen/Pilwa), który był panem nie istniejącego obecnie majątku Globie koło Kętrzyna, 

potem Pilwa (Herr auf Glubenstein bei Rastenburg, dann auf Pilwen). Żoną (ślub w Olecku 1798r.) Friedricha 

była Dorothea von Szczepanski (13.11.1779 w Oletzko/Olecko - 28.02.1845 w Königsberg/Królewiec, ob 

Kaliningrad), która urodziła mu troje dzieci (synowie). Byli to Gustav (1803-1805), August (1809-1830) i 

pierworodny Wilhelm Peter Friedrich von Queis (22.01.1799 w Glubenstein/Globie - 27.10.1848 w 

Königsberg/Królewiec, ob Kaliningrad), który jako królewsko-pruski radca prawny (Kgl. preuss. Justizrat) po 

ślubie (18.10.1827r. w Drosdowen/Drozdowo) z Ottilie Georgine Charlotte von Wienskowski gen. von 

Saltzwedel (10.05.1809 Drosdowen pow. Olecko - 20.10.1886 w Pötschendorf/Pieckowo pow. Ketrzyn, 

mieszkał tam wtedy jej brat Gustav von Saltzwedel, pochowany na cmentarzu w Bezławkach) zamieszkał w 

Königsberg (Królewiec, ob. Kaliningrad) gdzie pracował i tam też urodziło sie ich 10. dzieci (Marie Dorothea 

Johanne (1828-1829), Hugo Reinhold (1831-1832), Lydia Wilhelmine Ottilie (1832-data śmierci nieznana, w 

1872 została żoną Maxa Schultze, jest autorką obrazków ówczesnego Osewa), Elma Klara Mathilde (1833-

1862), Waldemar Theofil Kuno (1835-1839), Botho Arthur Julius (1837-1848), Helma Adelheid Klara (1839-

1873), Gustav Arnold Wilhelm (1841-1843), Kuno Elimar (1843-1843), Olga Agnes Eugenie (1845-1846).  

Gustaw von Saltzwedell ur. się 28.04.1808r. w majątku Drosdowen (w latach 1938-1945 Drosten, obecnie 

Drozdowo) w powiecie oleckim. Był najstarszym synem zarządcy majątku majora Reiholda von Wienskowski 

von Saltzwedell. W 1827r. otrzymał świadectwo dojrzałości w Kolegium Friedricha (Friedrich Kollegium) w 

Königsberg/Królewcu. Następnie studiował prawo i nauki społeczno-polityczne na królewieckiej Albertinie. 

Jako student był jednym z założycieli korporacji Lituania. Już w czasie studiów i pracy w korporacji dał się 

poznać jako dobrze zapowiadający się polityk. Po studiach rozpoczął błyskotliwą karierę polityczną. W bardzo 

krótkim okresie czasu wspinał się po kolejnych szczeblach pracy w administracji, a następnie awansował na 

starostę powiatu Oletzko/Olecko. Już w 1842r., w wieku 34 lat, był radcą rządu w Gdańsku, a dwa lata później 

został tajnym radcą finansów w królewskim rządzie. W tym samym czasie kierował melioracją terenów Czerska. 

W 1845r. w wieku 37 lat został prezydentem (odpowiednik dzisiejszego wojewody) rejencji w Gumbinnen 

(obecnie Gusiew w obwodzie kaliningradzkim). W lipcu 1851r. poprosił o przeniesienie w stan spoczynku, 

ponieważ mimo swoich konserwatywnych przekonań nie chciał współuczestniczyć w polityce rządu pruskiego 

premiera Otto von Manteuffel. W tym samym roku kupił od rentiera Jorcka za 60 tys. talarów majątek 

Pötschendorf (Pieckowo) i zarządzał nim aż do swojej śmierci. Jeszcze podczas pracy jako prezydent prowincji 

gąbińskiej uzyskał szacunek i poważanie, które pozwoliły mu na wybór w 1848r. do Frankfurckiego 

Zgromadzenia Ogólnego, a w 1849r. do pruskiej izby poselskiej. W latach 1867-69 reprezentował w pruskim 

parlamencie powiat Rastenburg (Kętrzyn), Gerdauen (Żeleznodorożnyj) i Friedland (Prawdinsk). Od 1867r. do 

1870r. był członkiem parlamentu Związku Północnoniemieckiego. Po zjednoczeniu państw niemieckich wycofał 

się z życia politycznego. Oprócz tego był przez kilka kadencji członkiem rady powiatu rastenburskiego i 

prowincjonalnego parlamentu. Z miastem utrzymywał jak najlepsze stosunki. W 1861r. wybrany został mistrzem 

loży masońskiej „Do trzech bram świątyni na wschodzie Rastenburga” po Antonie H.J. Brillowskim. Od 1866r. 

został jej mistrzem honorowym. Ten fakt powodował, że Gustaw von Saltzwedell przebywał bardzo często w 

Rastenburgu i nawiązał przyjazne stosunki z najznakomitszymi obywatelami miasta, którzy wtedy prawie 

wszyscy należeli do loży. Miasto zawdzięcza jemu niestrudzone działania w budowie linii kolejowej i zakładu dla 

psychicznie chorych. W 1865r. założył stowarzyszenie wraz z radcą ds. sanitarnych Jacobi, prof. dr Kuhnast, 

kupcem E. Kowalskim i rentierem von Jorck, od którego kupił majątek w Pieckowie. Z biegiem czasu zakład dla 

psychicznie chorych rozwinął się w dużą prowincjonalną instytucję. Początkowo mieścił się w małym budynku 

przy Górnym Stawie (Oberteich). Ale już w 1869r. rozpoczęła się budowa kompleksu obiektów (obecnie zespół 

budynków przy ul. Pocztowa 9-13 i ul. Asnyka 8-10; kilka lat temu podczas remontu obiektów zniknął kamień 

węgielny z datą 1869, który leżał nieopodal bramy wjazdowej ul. Pocztowej 13). G. von Saltzwedell był przez 25 



lat przewodniczącym zarządu tego zakładu. Równie aktywnie działał, kiedy w 1863r. tworzyła się spółka akcyjna 

do budowy południowej linii kolejowej. Podczas gdy F. Techow (dyrektor Królewskiego Gimnazjum w 

Rastenburgu) jako poseł przeforsował w parlamencie koncesję na budowę kolei, G. von Saltzwedell prowadził 

razem z Henry Strousbergiem - „królem kolei” negocjacje z przedstawicielami angielskiego biznesu, którzy 

zainwestowali potrzebne 13 mln talarów. Sam Gustaw von Saltzwedell został pierwszym przewodniczącym rady 

nadzorczej wschodniopruskiej kolei południowej biegnącej od Iławy przez Olsztyn, Korsze, Kętrzyn, Ełk do 

punktu granicznego w Prostkach. Ta właśnie linia kolejowa łączyła Prusy Wschodnie z Europą i przyczyniła się 

do ożywienia gospodarczego tych terenów. Wtedy to nadawano mu z wdzięczności honorowe obywatelstwo 

miast, np. Ełk. Miasto Rastenburg wręczyło mu list nadający honorowe obywatelstwo na jego 80. urodziny. 

Można go śmiało zaliczyć do grona znakomitych ludzi Prus Wschodnich XIX wieku. Gustaw von Saltzwedell 

zmarł 6.06.1897r. w swoim majątku w Pieckowie. Pochowany został na cmentarzu w Bezławkach (grób został w 

latach 80. XX w. zdewastowany, zachował się tylko żeliwny medalion wiszący na murze okalającym teren 

przykościelnego cmentarza). Jego spadkobiercy sprzedali piękną posiadłość firmie Richter z Szamocina 

zajmującej się obróbką drewna. Firma ta wycięła cały okazały las w okolicy Pieckowa, a dobra 

rozparcelowano. 

Po jej śmierci ożenił sie z młodszą siostrą żony. Była to Sophie Lisette Christine la Pogade de 

la Terasse (1740 - 16.09.1788), która spoczywa na cmentarzu obok męża. Dzieci z tego 

małżeństwa tworzyły linię rodziny von Queis, która mieszkała w Osewie do 1945r. Ich syn, 

Peter Daniel von Queis (1774 - 21.01.1805) ożenił się z Julie Frederike Charlotte von 

Andre, po drugim mężu von Elditt (1777 w Tilsit/Tylża, obecnie Sowieck w obwodzie 

kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej - 1.12.1845), która po śmierci męża wyszła ponownie 

za mąż za Karla von Elditt, pana na Windykajmach/Herr auf Windkeim; Julie spoczywa na 

cmentarzu w Osewie). Ze związku Petera i Julii urodzili się: Julie (18.11.1796 - ...1800), 

Mathilde (24.07.1799 - 1.12.1800), Marianne Christina Friederika (6/16?.03.1802 - 

11.03.1813, pochowana na cmentarzu w Osewie) oraz Julius Erhard Friedrich von Queis 

(11.02.1804 Tilsit/Tylża, obecnie Sowieck - 13.08.1867 Wossau/Osewo i tam pochowany), 

pan na Osewie (Herr auf Wossau), królewsko-pruski starosta powiatu 

rastenburskiego/kętrzyńskiego (Kgl. preuss. Landrat des Kreis Rastenburg) w latach 1856-

1867. Julius ożenił się (ślub 18.07.1828r. w Drosdowen/Drozdowo) z przedstawicielką 

szlachty niemiecko-polskiej (szlachecki ród Więckowskich z Wielkopolski, których 

przedstawiciel w 1772r. złożył hołd królowi pruskiemu). Była to Emilie Juliane von 

Wienskowski gen. von Saltzwedel (18.07.1811 w Drosdowen/Drozdowo, Kreis Oletzko/pow. 

Olecko - 17.07.1879 w Wossau/Osewo), której ojciec Reinhold von Wienskowski ożenił się z 

Johanną von Saltzwedel i przyjął do swego nazwiska, jako drugi człon, nazwisko żony 

(Emilie była siostrą Ottilie i Gustava). Ze związku Juliusa i Emilii urodziły się: Johanna Julie 

Charlotte (5.03.1829 - 28.09.1892 w Berlinie; była żoną Adolfa Graef), Adele Emilie 

Angelica (9.12.1832 - 15.01.1866, spoczywa na cmentarzu w Osewie), Ella Luise Wilhelmine 

Leontine (ur. 14.08.1835r., wyszła za mąż 24.04.1859r. za Karla Friedricha Skrzeczka, prof. 

medycyny w Berlinie; ich 9-letni syn Rudolf, który zmarł w 1870r., spoczywa na cmentarzu 

w Osewie) oraz dwaj synowie: młodszy, który przeżył 12 lat, czyli Rudolf Gustav Wilhelm 

(27.03.1837 - 7.12.1849, pochowany w Osewie) i najmłodszy Julius Adolf Reinhold 

(22.01.1839 w Wossau/Osewo – 14.05.1909 w Malschöwen/Małszewo, gm. Jedwabno, gdzie 

był właścicielem majątku.* 

* Jego żoną (ślub w Parczu 29.12.1869r.) była Sibylla Cöleste Freiin/baronowa Schenk von Tautenburg a.d.H. 

Doben/ z dworu Doba, z którą miał dwoje dziecie, córkę Emilie Cölestine Elisabeth Agnes Marie (30.11.1870 

Wossau/Osewo - 27.12.1924 w Königsberg/Kaliningrad) po mężu von der Goltz i syna Juliusa, który w wieku 

27 lat poległ w Kamerunie w listopadzie 1899r. – pamiątkowa tablica poświęcona jemu wisi do dzisiaj w 

kościele w Dźwierzutach). Emilia wyszła za mąż 27.06.1891r. (ślub Małszewie) za rotmistrza pułku dragonów, 

który potem został właścicielem majątku Malschöwen/Małszewo. Był to Erich Georg Max Frhrn (baron) von der 



Goltz (8.06.1865 Kallen - 15.03.1924 Malschöwen/Małszewo). Z tego związku urodziło sie troje dzieci: Erika 

Agnes Elisabeth Antonie Marie Freiin (baronowa) von der Goltz (ur. 1892r. - została żoną Ernsta Friedricha), 

Kurt Walter Anton Frhrn (baron) von der Goltz (ur. 1893r. - żonaty z Helene Louise Schmitz) oraz Katharina 

Gertrud Ursula Elisabeth Freiin (baronowa) von der Goltz (19.05.1895 Allenstein/Olsztyn - 3.06.1963 w 

Hörvelsingen - była żoną Ulricha von Kalckreuth od 1.08.1914r.). 

Natomiast najstarszy syn Erhard Friedrich von Queis (18.11.1830 w Wossau/Osewo - 

25.02.1911 w Wossau/Osewo) został panem na Grzybowie (obecnie pow. Giżycko), potem 

Osewa (Herr auf Grzybowen, dann auf Wossau) i był królewsko-pruskim starostą powiatu 

rastenburskiego/kętrzyńskiego (Kgl. preuss. Landrat des Kreis Rastenburg), w latach 1867-

1885, wybranym po śmierci ojca. Żoną Erharda (ślub 2.11.1856r. w Rastenburgu/Kętrzynie) 

została Marie Luise von der Trenck (22.02.1832 w Braunsberg/Braniewo - 12.07.1877  w 

Rastenburgu/Kętrzynie), córka Ferdinanda von der Trenck, królewsko-pruskiego starosty 

rastenburskiego/ketrzyńskiego (Kgl. preuss. Landrat des Kreis Rastenburg) w latach 1851-

1856 i Marie Bellier de Launey. Z tego związku rodzi się 6 dzieci. Były to kolejno: Max 

Julius Ferdinand (8.06.1859 - 10.02.1864), Friedrich Otto Erhard (24.11.1857 w 

Wossau/Osewo - 28.05.1911 Lötzen/Giżycko; pan na Grzybowie koło Giżycka/Herr auf 

Grzybowen bei Lötzen). Od niego utworzono linię rodu, która gospodarowała do 1945r. w 

Grzybowie.* 

* Jego żoną (ślub w 1883r.) była Eva Tietze (20.04.1864 - 17.05.1894 w Grzybowen/Grzybowo, zmarła przy 

porodzie drugiej córki). Z tego związku urodziły się dwie córki Eva (14.03.1892 w Grzybowen/Grzybowo - 

30.12.1946 Potsdam/Poczdam) i Marie (17.05.1894 - data śmierci nieznana). Po śmierci pierwszej żony ożenił 

się (ślub w 1896r.) z Meta Krause (rozwiodła się z pierwszym mężem) z domu Damm (11.01.1869 - …1951). Z 

tego związku urodziła się Elli von Queis (11.02.1897 w Grzybowen/Grzybowo - 15.05.1963 w Frankfurt 

a.M./nad Menem), która została żoną (ślub 8.04.1920r. w Kolberg/Kołobrzeg) kapitana Roberta Baltzera 

(3.07.1892 Danzig/Gdańsk - 8.03.1943, zmarł w niejasnych okolicznościach w szpitalu Alexandra w Kijowie w 

randze generała porucznika). 

Drugą linię, która pozostała na Osewie, utworzył drugi, młodszy syn Erharda i Marii, Hans 

Wilhelm Ernst von Queis (31.08.1895 w Grzybowen/Grzybowo - …04.1945 w 

Königsberg/Królewiec, obecnie Kaliningrad; był urzędnikiem, radcą rejencji 

Allenstein/Olsztyn) oraz dwie jego niezamężne siostry: Luise Anna Marie (16.05.1863 w 

Grzybowen/Grzybowo - 28.04.1944 w Rastenburgu/Kętrzynie, pochowana na cmentarzu w 

Osewie), Margarete Marie (13.11.1864 w Grzybowen - 9.03.1943 w Rastenburgu, 

pochowana w Osewie). Był też ich najmłodszy brat Karl Wolfgang von Queis (29.06.1868 w 

Rastenburgu - 14.10.1909, pochowany w Osewie). Pierwsza trójka była kolejno właścicielami 

majątku Wossau/Osewo. Hans ożenił się (ślub 26.09.1894r. w Lyck/Ełk) z Magdą 

Siemieniowski (16.08.1874 w Neidenburg/Nidzica - 31.10.1901 w Gumbinnen, obecnie 

Gusiew w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej), córką Ludwiga, krajowego 

superintendenta/zwierzchnik kościoła ewangelickiego prowincji i Marii z domu Zaabel. Z 

tego związku urodziło się trzech synów: pierworodny Erhard Ludwig von Queis (8.09.1895 

w Lyck/Ełk - 30.11.1985 Hamburg), Traugott Helmuth Albrecht (8.09.1896 Lyck - nieznana 

data śmierci) oraz Hans-Dietrich Ernst Wolff (1.12.1899 - nieznana data śmierci). Najstarszy i 

ostatni właściciel Wossau/Osewa, Erhard ożenił się (ślub 18.01.1941r. w 

Königsberg/Kaliningrad) z Liselotte von Gusovius (1.09.1904 w Insterburg/Czerniachowsk w 

obwodzie kaliningradzkim - 25.03.1981 w Hamburgu), z którą miał dwóch, żyjących do 

dzisiaj synów. Są to Dyprand Hans Erhard von Queis (ur. 25.03.1942r. w 

Königsberg/Kaliningrad), emerytowany urzędnik państwowy, z wykształcenia prawnik, który 



mieszka w Poczdamie i jest żonaty z Sabine von Sydow oraz Dietrich Traugott von Queis (ur. 

29.07.1943r. w Rastenburgu), emerytowany długoletni nauczyciel akademicki (dr filozofii, 

Uniwersytet Helmuta Schmidta, Uniwersytet Bundeswehry/Federalnych Sił Zbrojnych), który 

mieszka w Hamburgu i jest żonaty z Gundą Wulff. 

 

Wykazy mieszkańców i pracowników pojawiły się po raz pierwszy dopiero w XVIII 

w. W przypadku szlacheckiego majątku Osewo (Adeliche Gut Wossau), wykaz ten pojawił 

się w związku z umową (Mühlen – Consignation) dotyczącą obowiązku mielenia zboża w 

urzędowym, czyli państwowym (w tamtym okresie królewskim) młynie w 

Rastenburgu/Kętrzynie (Amt Rastenburg). Obowiązek mielenia w tym młynie (Zwangs-

Mahl-Gäste) posiadały 63 miejscowości i jako ostatnie w porządku alfabetycznym 

wymienione było Wossau/Osewo. Wyciąg dokumentów księgowych młyna w 

Rastenburgu/Kętrzynie (Extrat deren zu Rastenburgschen geschlagenen Zwangs-Mahl-Gäste) 

obejmujacy lata 1766-1771 wykazał, że w Wossau/Osewie mieszkało łącznie 20 osób, z tego 

16 pracowników (Grosse Persohnen) i 4 osoby ze służby (Kleine Persohnen). 

Konsygnacja, czyli umowa z 1783r. z domenialnym (urzędowym) młynem w Rastenburgu, 

wymienia następujących mieszkańców majątku: Pan (Herr) von Queis z żoną, dwoma 

parobkami (Knechte), dwiema służebnymi dziewkami (Mägde), jednym młodym chłopcem 

(Dienstjungen - określenie dotyczy służby dzieci płci męskiej, które miały poniżej 12 lat) oraz 

jedną młodą dziewczynką służącą (Dienstmargellen - określenie dotyczy służby dzieci płci 

żeńskiej, które miały poniżej 12 lat). Pozostałych wymieniono jako robotników najemnych 

(Instleuthe) i byli to kolejno: Johann Klimeck z żoną, George Kulick z żoną, Martin 

Schoerewscky z żoną, nauczyciel (Schulmstr.) Hanss Schewscky z żoną, Michael Erith z 

żoną, synem (powyżej 12 lat) i jedną starszą osobą powyżej 60 lat oraz pastuch wiejski 

(Hirth) Waschkowscky. Ogółem w miejscowości mieszkało 20 osób, z tego 6 mężczyzn, 6 

kobiet (żony), 1 syn powyżej 12 lat, 2 parobków, 2 dziewki służebne, 1 młody parobek 

poniżej 12 lat, 1 młoda dziewczynka służąca poniżej 12 lat oraz 1 starsza osoba powyżej 60 

lat.* 

* K. Vogel - Amt Rastenburg. Orte, Wohnplätze und ihre Einwohner 1772-1876. Zusammenfestellt nach den 

Prästationstabellen des Domänenamtes Rastenburg, Hamburg 1984, s. 28, 212.  
Parobek (niem. Knechte) był przedstawicielem czeladzi, którzy służyli pracą na polu, jak i w domu za określoną 

opłatę i utrzymanie przez dłuższy okres (np. pół roku, rok i dłużej). Robotnicy najemni (Instleute), stojący wyżej 

od czeladzi, zatrudniani byli na ogół do prac polowych (np. sianokosy, żniwa czy młócka), za co otrzymywali 

określoną dniówkę i osiedlali się w danej miejscowości na dłużej. Grupy te stanowiły najniższy szczebel 

społeczeństwa, choć cieszyły się na ogół wolnością osobistą. Służbę spotykamy zarówno w majątkach 

domenialnych, jak też prywatnych. Czeladź zatrudniali więc urzędnicy państwowi, ale również wolni, 

mieszczanie, szlachta, karczmarze, a nawet bogatsi chłopi.  

Pozostałe grupy, które jednak nie występowały w majątku Wossau (Osewo) to zagrodnicy (niem. Gärtner). Byli 

przedstawicielami wolnej ludności, która oprócz własnego domu posiadała kilkumorgowy obszar ziemi i 

wynajmowana była za określoną opłatą do prac polowych i gospodarskich. Stanowiła ważny liczebnie (ok. 10% 

mieszkańców) i gospodarczo (niezbędna siła robocza) element ówczesnego społeczeństwa, ponieważ 

zastępowali w dobrach szlacheckich niedobór rąk potrzebnych do zagospodarowania całości dóbr. Oprócz 

zagrodników dziedzicznych, byli też zagrodnicy najemni zatrudniani i osadzani na określony czas. Pozycję 

społeczną zagrodników, mimo znacznego zróżnicowania wewnątrz tej grupy, można określić jako pośrednią 

między czeladzią a chłopami. Najliczniejsza grupa społeczna to chłopi czynszowi (niem. Bauern), którzy byli 

właścicielami gospodarstw wiejskich otrzymanych w wieczystą dzierżawę od swoich panów w zamian za 

świadczenia w gotówce, daninie i robociźnie. Pracowali tylko na własnym gospodarstwie, które z czasem 

przekazywali jednemu z synów (pozostali musieli szukać innego pana) i na dworze swego pana (nie mogli 

wydzierżawiać i zastawiać swoich gospodarstw). Więcej o strukturze społecznej mieszkańców zob. G. Białuński 



- Przemiany społeczno-ludnościowe południowo-wschodnich obszarów Prus Krzyżackich i Książęcych (do 1568 

roku), Olsztyn 2001, s. 141-256. 
 

Według danych z 1785r. dobra „Wossau (polnisch Wossewo) – Adel Gut; Fst. – 6” [Osewo 

(polska nazwa Wossewo) - szlachecki majątek; dymów/domów - 6; Fst, to skrót określenia 

Feuerstellen, czyli dymy, które stanowiły podstawę do obliczania podatku; polski 

odpowiednik to tzw. podymne - przyp. TK] były w rękach rodziny von Queis. Miejscowość 

należała do powiatu ziemskiego LK – Sehesten (Szestno), jurysdukcja JK – Lyck (Ełk), 

siedziba wyższego urzędu sądowego H.A. – Lötzen (Giżycko), a parafia K. – zu Schwarzstein 

(do Czernik).* 

* J. F. Goldbeck - Vollständige Topographie des Königreichs Preussen. 1. Theil, welcher die Topographie von 

Ost-Preussen enthält, Königsberg-Leipzig 1785, Nachdruck Hamburg 1990.   

 

Protokół konsygnacji, umowy z 7.10.1801r. z urzedowym młynem w Rastenburgu/Kętrzynie 

wykazał następującą ilość mieszkańców Wossau/Osewa: 18 mężczyzn i kobiet (gospodarzy i 

ich żony - Wirthe und Wirthinnen), 2 dzieci i 4 służący (Dienst-Bothen), czyli razem 24 

osoby (co w porównaniu z poprzednim okresem z 1790r., kiedy mieszkało tam 18, stanowiło 

wzrost o 6 osób). W tym czasie mieszkała jedna osoba powyżej 60. roku życia i 15. małych 

dzieci, czyli razem 16 osób, co w porównaniu z 1790r. ich liczba wzrosła o 4 (było tam wtedy 

12 osób w tych kategoriach wiekowych).* 

* K. Vogel - Amt Rastenburg. Orte, Wohnplätze und ihre Einwohner 1772-1876. Zusammenfestellt nach den 

Prästationstabellen des Domänenamtes Rastenburg, Hamburg 1984, s. 326.  

 

Według danych z 1820r. „Wossau - adl. Gut” (Osewo - szlachecki majątek) liczył 6 

dymów/domów i 53 mieszkańców. miejscowość podlegała ewangelickiej parafii Schwarzstein 

(Czerniki). W tym czasie właścicielem Osewa był Fr.(Friedrich Karl) von Elditt.* 

* S. G. Wald - Uebersicht der Topographisch-statistische des Regierungs-Bezirks Verwaltungsbezirks des 

Königlichen Preussischen Regierung zu Königsberg in Preussen, Königsberg 1820. 

 

Według danych z „Topograficzno-statystycznego przeglądu rejencji królewieckiej” Adolfa 

Schlotta z 1848r. Wossau Rittergut (majątek rycerski Osewo) liczył 7 domów i 86 

mieszkańców, w tym jeden katolik (wszyscy mówiący po niemiecku). Ewangelicka parafia 

Schwarzstein (Czerniki), katolicka Heiligelinde (Święta Lipka), poczta Rastenburg (Kętrzyn), 

siedziba sądu niższego Rastenburg (Kętrzyn), a wyższego - Barten (Barciany).*  

* A. Schlott - Topographisch-statistische Uebersicht des Regierungs-Bezirks Königsberg, Tilsit 1848.  

 

Natomiast według danych z „Topograficzno-statystycznego przeglądu rejencji królewieckiej” 

z 1861r.: „Wossau - R. Gt. [Osewo - majątek rycerski]”, który liczył 5 domów i 48 

mieszkańców, w tym trzech katolików, reszta wyznania ewangelickiego (wszyscy mówiący 

po niemiecku), a obszar majątku wynosił 1424 mórg pruskich (tzw. małych, zwanych też 

morgami magdeburskimi równe 0,2553 ha, co w tym przypadku wynosi 363,5472 ha). 

Pozostałe dane (poczta, parafie, sąd) analogicznie jak w 1848r.* 

* A. Schlott - Topographisch-statistische Uebersicht des Regierungs-Bezirks Königsberg, Königsberg  1861. 

 

W wydanym w 1871r. pierwszym dla tych terenów i całych Prus Wschodnich wykazie 

majątków ziemskich wymienione jest nazwisko właściciela Wossau (Osewo), a był nim 



ówczesny starosta (Landrat) powiatu rastenburskiego (Kreis Rastenburg) W wykazie 

poszczególnych majątków wyszczególniona została także tabela, jeśli majątek był 

dzierżawiony oraz podano miejsce zamieszkania właściciela (Bemerkungen: I. Ob verpachtet 

und an wen? II. Wo der Besitzer wohnt?). W przypadku omawianego majątku podano matkę 

właściciela, która posiadała prawo użytkowania (Niessbrauch), a właściciel mieszkał w 

Wossau/Osewie. Zbiorcze dane wielkości majątku przedstawione zostały w morgach (Grösse 

in Morgen) pruskich (tzw. małych, zwanych też morgami magdeburskimi równe 0,2553ha) i 

wynosiły: „Acker [pola] – 454 [115,9062 ha]. Wiesen [łąki] – 164 [41,8692 ha], Hutung 

[pastwiska leśne] – 147 [37,5291 ha], Wald [lasy] – 525 [134,0225 ha], Wasser [wody] – 1 

[0,2553 ha]; Summa [ogółem] – 1291 [329,5923 ha]“. Pozostałe dane dotyczyły lokalizacji 

poczty, stacji kolejowej i telegraficznej oraz zakładów: „Post oder Eisenbahn-Station – 

Rastenburg, T. [poczta albo stacja kolejowa – Kętrzyn, telegraf]; Angabe aller industriellen 

Anlagen, wie Brennereien, Ziegeleien u.s.w. [wykaz wszystkich zakładów przemysłowych, jak 

gorzelnie, cegielnie itd.] – brak danych“.* 

* General-Adressbuch der Ritterguts- und Gutsbesitzer in Norddeutschland, mit Angabe ihrer besitzungen den 

Areal nach von 500 Morgen aufwärts, aus amtlichen Quellen Zusammengestellt durch Fr. Calsow, III 

Ostpreussen, Berlin Dezember 1871. 
 W wyniku reformy administracyjnej - przeprowadzonej w całej prowincji 

wschodniopruskiej po połączeniu krajów niemieckich i powstaniu zjednoczonego państwa 

niemieckiego, Cesarstwa Niemieckiego, zwanego też II Rzeszą - utworzono urzędy okręgowe 

(Amtsbezirke) odpowiadające dzisiejszym sołectwom. Opisywana miejscowość weszła z 

dniem 30.04.1874r. w skład Amtsbezirk Pohiebels (Pożarki) należąc aż do 1945r. i nawet 

kolejna reforma administracyjna obowiązująca od 1.03.1929r. nie zmieniła przynależności.* 

* Do Amtsbezirk Pohiebels wchodziły: Pohiebels/Pożarki, Vorwerk Pohiebels/folwark Pożarki, 

Queden/Kwiedzina bez Gut Wilhelmsdorf/majątek Wilamowo oraz Waldexklave/eksklawa lasu i 

Wossau/Osewo). 
 

Na podstawie wykazu majątków z 1879r. „Rtg Wossau [majątek rycerski Osewo], Namen des 

Besitzer [nazwisko właściciela] Ehrhard von Queis, Landrat [starosta], Verwalter [zarządca] 

M. Schultze, Leut. [porucznik]“. Ówczesny właściciel posiadał areał o powierzchni „333 ha, 

davon [z tego] 117 ha Acker incl. Gärten [pola i sady], 42 ha Wiesen [łąki], 37 ha Hutung 

[pastwiska leśne], 124 ha Wald. [lasy], 2 ha Unland, Wege, Hofräume [nieużytki, drogi, 

podwórze gospodarcze], 1 ha Wasser [wody]; Grundsteuer Reinertrag, 1866 Mark [wpływ z 

podatku gruntowego netto 1866 marek]; P.T.E. - Rastenburg 10 km [poczta, telegraf, stacja 

kolejowa Kętrzyn]. Angabe aller industriellen Anlagen [wykaz wszystkich zakładów 

przemysłowych] – Ziegelei [cegielnia]; Verwerthung des Viehstandes resp. Züchtung speciell. 

Viehracen. [ocena stanu bydła zwłaszcza hodowli specjalnej] – Viehzucht [hodowla bydła]“.* 

* Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. Mit Angabe sämmtlicher Güter, ihrer Grösse (in 

Culturart); ihres Grundsteuer-Reinertrages; ihrer Besitzer, Pächter, Administratoren; der Industriezweige; 

Poststationen; Züchtungen specieller Viehracen, Verwerthung des Viehstandes etc. Nach amtlichen und 

authentischen Quellen bearbeitet durch P. Ellerholz, H. Lademann. I. Das Königreich Preußen. III. Lieferung 

Provinz Ostpreußen. Berlin, November 1879, (dane dla wszystkich miejscowości Kreis Rastenburg, s. 134-144). 
 

Według wykazu z 1889r. właścicielem (Gutsbesitzer) „Wossau Gut [Osewo, majątek]“ był 

von Queiss, którego areał wynosił 339 ha, z tego m.in. 168 ha pól, 42 ha łąk, 116 ha lasów. 

Pozostałe dane, czyli „Kreis und Amtsgericht Rastenburg [powiat i sąd Kętrzyn], Amtsbezirk 

Pohibels [urząd okręgu/gminy Pożarki], Postansalt Rastenburg [urząd pocztowy Kętrzyn].*  

* Handbuch des Grundbesitzes der Provinz Ostpreussen. Auf Grund … von Ernst Kühne, Königsberg 1889. 

 



Według danych z 1898r. opracowanych na podstawie spisu powszechnego, który 

przeprowadzono 2.12.1895r., w skład „Gutsbezirke Wossau [okręgu majątku Osewo]“ o 

powierzchni 338,8 ha wchodził „1 Wohnplätze [tj. miejsca mieszkalne, czyli jedno siedlisko, 

miejscowość]“ liczące 6 domów, w których było 15 mieszkań (z 2 i więcej osobami oraz 2 

mieszkania zamieszkałe przez 2 kobiety, zapewne wdowy), 77 mieszkańców, z tego 35 

mężczyzn i 42 kobiety (76 ewangelików i 1 katolik)“.* 

* Gemeindelexikon für die Provinz Ostpreussen. Auf Grund der Volkszählung vom 2. Dez. 1895, Berlin 1898. 

 

Według książki adresowej z 1899r. („Adressbuch von Rastenburg, Stadt und Kreis“), 

właścicielem majątku Wossau (Osewo) był Erhard von Queis, starosta w stanie spoczynku 

(Landrat a.D.).* 

* Adressbuch der Stadt und Kreis Rastenburg, Rastenburg, 1899. 

 

Według leksykonu wydanego w 1907r. (stan na 1.12.1905r.) okręg majątku Osewo 

(Gutsbezirke Wossau) miał ogólną powierzchnię (Gesamtflächeninhalt) 338,8 ha. Przeciętny 

podatek rolny netto od 1 ha wynosił 5,61 marek (Durchschnittlicher Grundsteuer Reinertrag 

auf 1 ha - 5,61 M). Liczba miejscowości wchodzących w skład okręgu wynosiła 1 (dosłownie 

miejsc mieszkalnych - Zahl der Wohnplätze), czyli tylko Wossau (Osewo). W sześciu 

budynkach mieszkalnych (Bewohnte Wohnhäuser) było 14 gospodarstw domowych z 2 i 

więcej osobami (Gewöhnliche Haushaltungen von 2 und mehr Personen).  Na ogólną liczbę 

mieszkańców 73 osób, 33 stanowili mężczyźni (bez poborowych - aktive Militärpersonen); 

ewangelików było 73, z tego 8 mówiących po niemiecku, 7 w innym języku (andere Sprache - 

chodzi zapewne o mówiących gwarą mazurską - przyp. TK) oraz 58 mówiących po 

niemiecku i innym języku (zatem zdecydowana większość znała i mówiła gwarą mazurską - 

przyp. TK). Parafia ewangelicka Czerniki (Kirchspiel evangelisch Schwarzstein), katolicka 

Kętrzyn (katholisch Rastenburg), urząd stanu cywilnego Czerniki (Standesamtsbezirk 

Schwarzstein), urząd okręgu/gminy Pożarki (Amtsbezirk Pohiebels).* 

* Gemeindelexikon für die Provinz Ostpreussen. Auf Grund der Materialen der Volkszählung  vom 1. Dezember 

1905 und andere amtlicher Quellen bearbeitet vom Königlich Preussischen Statistischen Landesamt, Berlin 

1907. [Leksykon gmin prowincji Prusy Wschodnie. Na podstawie materiałów spisu powszechnego z 1 grudnia 

1905r. i innych źródeł urzędowych opracowanych przez Królewsko-Pruski Urząd Statystyczny]. 

 

Dane majątków ziemskich z 1907r. wykazują: „Wossau, Gut [Osewo, majątek], Name des 

Besitzers [nazwisko właściciela] Erhard von Queis, Landrath a.D. [starosta w stanie 

spoczynku], Name des Administrators [nazwisko administratora] K.[arl] von Queis. „ Grösse 

in Hektaren [wielkość w ha] - 416, davon [z tego] Acker inkl. Gärten [pola włącznie z 

ogrodami i sadami] – 168; Wiesen [łąki] – 50; Hutung [pastwiska leśne] - 10;  Wald [lasy] – 

111; Oedland, Unland, Wege, Hofräume etc. [nieużytki, drogi, podwórze gospodarcze itd.] – 

67; Wasser [wody] - 10. Grundsteuer Reinertrag. 2412 Mark [wpływ z podatku gruntowego 

netto 2412 marek]. Postatation, Eisenbahn-(bezw. Kleinbahn-) Station und deren Entfernung: 

[poczta, przystanek kolejowy, ewentualnie kolei wąskotorowej i odległość]: P.T. – Rastenburg, 

E.(isenbahnstation) – Stu...rlack 5,7 km [poczta, stacja telegraficzna – Kętrzyn, stacja 

kolejowa – Sterławki 5,7 km]. Amtsbezirk – Pohiebels [urząd okręgowy/gminy – Pożarki], 

Amtsgericht Rastenburg [urząd sądowniczy Kętrzyn]. Angabe aller industrieller Anlagen – 



[wykaz wszystkich zakładów przemysłowych - brak danych]. Züchtung spezieller Viehrassen 

und Verwertung des Viehstandes – Holländer Viehzucht [Hodowla rasy specjalnej i ocena 

stanu bydła - bydło holenderskie], Pferdez. [hodowla koni]“*. 

* Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Band III: Provinz Ostpreussen, Berlin 1907. 

 

Na podstawie księgi adresowej majątków ziemskich z 1909r. właścicielem „Wossau, 

Rittergut” (Osewo, majątek rycerski) był Erhardt von Queis, królewski starosta w stanie 

spoczynku (Kgl. Landrat a.D.). Podatek wynosił 2412 marek, a ogólny areał 420 ha, z tego 

230 ha pól i ogrodów, 70 ha łąk, 10 ha pastwisk, 100 ha lasów, 10 ha nieużytków i 0 ha 

stawów. Stan pogłowia wynosił: 26 szt. koni, 74 szt. bydła (w tym 32 mlecznych), 213 szt. 

owiec i 40 szt. trzody. Specjalizacja – brak danych. Pozostałe dane przedstawiały się 

następująco: „P.T.E. Stürlack [poczta, telegraf, przystanek kolejowy Sterławki] - 11 km; Evan. 

Kirchspiel Schwarzstein [parafia ewangelicka Czerniki], Kath. Kirchspiel Rastenburg 

[parafia katolicka Kętrzyn], Standesamtsbezirk Schwarzstein [urząd stanu cywilnego 

Czerniki], Amtsbezirk Pohiebels [urząd gminy/okręgu Pożarki], Amtsgericht Rastenburg 

[urząd sądowniczy Kętrzyn]”.* 

* Niekammer’s Güter-Adressbücher. Band III. Ostpreussisches Güter-Adressbuch, Stettin 1909. 

 W monografii powiatu Rudolfa Grenza jest wzmianka z 1912r., w której autor napisał, 

że po nagłej śmierci ówczesnego starosty, barona von Schmiedeseck, właściciela Wopławek 

(Woplauken) na urząd proponowany był Hans von Queis, urzędnik rejencji w Olsztynie 

(Regierungsrat in Allenstein), właściciel Osewa (Wossau), którego dziadek (Julius) i ojciec 

(Erhard) byli starostami (Julius w latach 1856-1867, Erhard w latach 1867-1885 - przyp. TK). 

Ale z uwagi na wiek (liczył wtedy ponad 50 lat), więc wybrano 35-letniego barona zu 

Knyphausen, właściciela majątku w Gierłoży (Görlitz) i budowniczego nowego (1913r.) 

dworu (obecnie hotel „Księżycowy Dworek”).* 

* R. Grenz - Der Kreis Rastenburg. Ein ostpreussisches Dokumentarwerk, Marburg 1976, s. 155. 

 

Według danych z 1913r. właścicielami „Wossau, Rittergut” (Osewo, majątek rycerski) byli 

Hans von Queis, urzędnik-radca rejencji w Olsztynie (Reg.-Rat. Allenstein), Louise von 

Queis und Margarete von Queis, na Osewie (auf Wossau). Podatek wynosił 2412 marek; areał 

ogółem 420 ha, z tego 230 ha pół i ogrodów, 70 ha łąk, 10 ha pastwisk, 100 ha lasów, 10 ha 

nieużytków i 0 ha stawów; zaś stan pogłowia: 32 szt. koni, 83 szt. bydła (w tym 32 

mlecznych), 213 szt. owiec i 40 szt. trzody. Specjalizacja – brak danych. P.T.E. (poczta, 

telegraf, stacja kolejowe) Sterławki (Stürlack) 11 km. Parafia ewangelicka Czerniki (Evan. 

Kirchspiel Schwarzstein); parafia katolicka Kętrzyn (Kath. Kirchspiel Rastenburg); urząd 

stanu cywilnego Czerniki (Standesamtsbezirk Schwarzstein); urząd okręgu/gminy Pożarki 

(Amtsbezirk Pohiebels); urząd sądowniczy Kętrzyn (Amtsgericht Rastenburg).* 

* Niekammer’s Güter-Adressbücher Band III. Güter-Adressbuch für die Provinz Ostpreussen, Leipzig 1913. 

 

W 1920r. właścicielem Wossau Rittergut (rycerski majątek Osewo) były siostry 

(Geschwister) von Queis, a zarządcą (Verwalter) starszy inspektor (Ober Insp.) Augenstein. 

Podatek wynosił 2412 marek. Ogółem areał wynosił 420 ha, z tego 210 ha pól, 50 ha łąk, 30 

ha pastwisk, 120 ha lasów, 10 ha nieużytków i 0 ha stawów; zaś stan pogłowia: 38 szt. koni, 

90 szt. bydła (w tym 35 mlecznych), 45 szt. owiec i 50 szt. trzody chlewnej. Pozostałe dane, 



czyli tel. Stürlack (Sterławki) 20, a telefon do tartaku (Schneidemühle) 26; P.T.E. Rastenburg 

(poczta, telegraf, stacja kolejowa Kętrzyn) - 11 km, P.T.E. Stürlack (poczta, telegraf, stacja 

kolejowa Sterławki) - 6 km, E. Partsch (stacja kolejowa Parcz) - 3 km. Evan. Kirchspiel 

Schwarzstein (parafia ewangelicka Czerniki), Kath. Kirchspiel Rastenburg (parafia katolicka 

Kętrzyn), Standesamtsbezirk Woplauken (urząd stanu cywilnego Wopławka); Amtsbezirk 

Rastenburg (urząd okręgu, Kętrzyn); Amtsgericht Rastenburg (urząd sądowniczy Kętrzyn)”.* 

* Niekammer’s Güter Adressbuch für die Provinz Ostpreussen (bearb. Julius Ernst), Leipzig 1920.  

 

Na podstawie „Rastenburger Adressbuch für Stadt und Kreis Rastenburg” z 1921r., podobnie 

jak w wydanym rok wcześniej (1920r.) w „Wossau, Gut, Post Rastenburg“ (Osewo, majątek 

ziemski, poczta Kętrzyn) mieszkali (w nawiasach zawód): „von Queis Luise 

(Rittergutsbesitzerin) [właścicielka majątku rycerskiego], von Queis Margarete 

(Rittergutsbesitzerin), Adam Carl (Sprengmeister) [mistrz od środków wybuchowych], Balzer 

Albert (Gespannführer) [kierownik/lider zaprzęgu], Beicher Carl (Waldarbeiter) [pracownik 

leśny], Blank Franz (Waldarbeiter), Bledau Gustav (Waldarbeiter), Borchert Ernst 

(Waldarbeiter), Chieduck Gottlieb (Obermelker) [starszy dojarz], Czeczor Michael (Kutscher) 

[woźnica], Czeczor Rudolf (Gespannführer), Fabz Paul (Gespannführer), Gerth Franz 

(Waldarbeiter), Jankowski Johann (Kämmerer) [skarbnik, prowadzacy sprawy finansowe], 

Jülsch Otto (Waldarbeiter), Konradt Friedrich (Arbeiter) [robotnik], Koschorreck August 

(Schmied) [kowal], Koselowski Gustav (Arbeiter), Lange Andreas (Waldarbeiter), Lytz 

August (Arbeiter), Lytz Johann (Arbeiter), Niemdh Hugo (Waldarbeiter), Norreck Franz 

(Waldarbeiter), Orszech August (Arbeiter), Pianka Gustav (Arbeiter), Piezarka Jakob 

(Arbeiter), Sessig Gustav (Waldarbeiter), Schirrmann Hermann (Arbeiter), Schneider Kurt 

(Verwalter) [zarządca], Schreiber Johann (Waldarbeiter), Schulz Max (Waldarbeiter), Stechel 

Gottfried (Sprengmeister), Taege Waldemar (Waldarbeiter), Walter Fritz (Waldarbeiter)“.  

 

Na podstawie danych z 1922r. właścicielkami majątku rycerskiego Osewo (Rittergut Wossau)  

były siostry (Geschwister) von Queis, a zarządcą (Verwalter) starszy inspektor (Ober 

Inspektor) Rugenstein. Podatek wynosił 2412 marek; areał ogółem 420 ha, z tego 210 ha pól, 

50 ha łąk, 30 ha pastwisk, 120 ha lasów, 10 ha nieużytków (w tym drogi i podwórze 

gospodarcze) i 0 ha wód; zaś stan pogłowia: 38 szt. koni, 90 szt. bydła (w tym 35 mlecznych), 

45 szt. owiec, 50 szt. trzody chlewnej. Tel. Stürlack (Sterławki) 20, a do tartaku 

(Schneidemühle) 26. Pozostałe dane były następujące: „P.T.E. Rastenburg [poczta, telegraf, 

stacja kolejowa Kętrzyn]; St (Standesamtsbezirk) Woplauken [urząd stanu cywilnego 

Wopławki]; A (Amtsbezirk), AG (Amtsgericht) Rastenburg [urząd okręgu, urząd sądowniczy 

Kętrzyn], E. Stürlack [stacja kolejowa Sterławki] - 6 km, E. Partsch [stacja kolejowa Parcz] - 

3 km”.* 

* Niekammer's Landwirtschaftliche Güter-Adressbücher, Band III. Landwirtschaftliches Güter-Adressbuch für 

die Provinz Ostpreussen mit Anhang: Memelland. Vierte, völlig umgearbeitete Auflage, Leipzig 1922. 
 W książce adresowej miasta i powiatu „Adressbuch der Stadt und Kreis Rastenburg” z 

1924r. w miejscowości Wossau (Osewo) wymieniony został tylko Hans von Queis jako 

właściciel majątku rycerskiego (Rittergutsbesitzer). 

 



Siostry von Queis były właścicielkami majątku rycerskiego (Rittergutsbesitzerin) w 1929r., a 

zarządcą (Verwalter) Erhard von Queis, ich bratanek. Podatek rolny wynosił 2412 marek; zaś 

areał ogółem 461 ha, z tego 200 ha pól, 50 ha łąk, 80 ha pastwisk i 120 ha lasów. Stan 

pogłowia wynosił: 35 szt. koni, 100 szt. bydła (w tym 30 mlecznych), 50 szt. owiec i 50 szt. 

trzody chlewnej. Pozostałe dane były następujące i dotyczyły specjalizacji majątku oraz 

urzędowych danych adresowych: „H [hodowla bydła]. Tel. Stürlack 20, P.T.E. Stürlack - 6 

km [poczta, telegraf, stacja kolejowa Sterławki - 6 km]* 

* Parey's Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche - Provinz Ostpreussen, 7. neu bearbeitete Auflage, 

Berlin, Verlagsbuchhandlung Paul Parey, 1929. 
 Na podstawie „Adressliste der Landwirte 1930 – Kreis Rastenburg“ (lista adresowa 

gospodarstw pow. kętrzyńskiego w 1930r.) w Wossau, czyli w Osewie wymieniono dwie 

siostry, panny (Fraülein) Luise und Margarethe von Queis jako właścicielki majątku.* 

* [zob. - http://www.pokolms.de/ahnen/doerffer/blrastbg.htm] 

 

Dane z leksykonu z 1931r. były następujące: „Namen der Gemeinden und Anzahl ihrer 

Wohnplätze - Wossau 5 [Nazwa gminy/sołectwa i liczba miejscowości – Osewo 5]: Alliance, 

Pohiebels Vorwerk, Queden, Wossau [nieistniejące zabudowania na południe od Pożarek, 

Pożarki folwark, Kwiedzina, Osewo], Flächengrosse 1930 [pow. ogólna w 1930r.] - 1604,5 

ha, Durchschnittlicher Grundsteuer Reinertrag auf 1 ha [przeciętny podatek rolny netto od 1 

ha] - 6,39 marek, Anzahl der bewohnten Wohnhäuser [liczba domów mieszkalnych] - 53, 

Anzahl der Haushaltungen [liczba mieszkań, gospodarstw domowych] - 74, Wohnbevölkerung 

am 16.6.1925 [mieszkańcy stan na 16.06.1925r.], überhaupt [ogółem] – 371, davon männliche 

Personen [z tego mężczyzn] – 175; Religionsbekenntnis [wyznanie religijne]: Angeh. der evan. 

Landeskirchen [należący do ewangelickiego Kościoła krajowego] – 360, Angeh. der röm.-

kath. Kirche [należący do Kościoła rzymskokatolickiego] – 10, Juden [Żydzi] - 1, 

Bekenntnislose [bezwyznaniowcy, czyli ateiści] - 0. Amtsgericht Rastenburg [urząd sądowy 

Kętrzyn], Ew. Kirchspiel Schwarzstein [ewangelicka parafia Czerniki], Kath. Rastenburg 

[katolicka Kętrzyn], Standesamt Schwarzstein [urząd stanu cywilnego Czerniki], Amtsbezirk 

Pohiebels [urząd okręgu/gminy Pożarki]”.* 

* Gemeindelexikon für den Freistaat Preussen. Band I: provinz Ostpreussen. Nach dem endgültigen Ergebnis 

der Volkszählung vom 16. Juni 1925 und Andersen amtlichen Quellen unter Zugrundelegung des Gebietsstandes 

vom 1. September 1931 bearbeitet vom Preussischen Statistischen Landesamt, Berlin 1931. [Leksykon gmin dla 

wolnego państwa pruskiego. Tom I: Prowincja Prusy Wschodnie. Na podstawie spisu powszechnego z 16 

czerwca 1925r. i innych źródeł urzędowych wg stanu na 1 września 1931r. opracowanych przy współpracy 

Pruskiego Krajowego Urzędu Statystycznego]. 

 

Według danych z 1932r. właścicielem Wossau Rg m. Ant. in Kr. Lötzen (majątek rycerski 

Osewo z częścią należąca do powiatu giżyckiego) były siostry (Geschwister) von Queis, a 

zarządcą (Verwalter) ich bratanek Erhard von Queis (w nawiasie dodano, że majątek był w 

posiadaniu rodziny od 300 lat – „Familienbesitz seit 300 Jahren”). Ogółem areał wynosił 416 

ha, z tego 184 ha pól, 50 ha łąk, 50 ha pastwisk, 132 ha lasów, 10 ha nieużytków, 0 ha wód. 

Stan pogłowia wynosił: 40 szt. koni, 80 szt. bydła (w tym 30 mlecznych), 150 szt. owiec i 80 

szt. trzody chlewnej. Pozostałe dane dotyczyły specjalizacji majątku i urzędowych danych 

adresowych: „Z. [hodowla]: Ostpr. Holl. Hdbv. [wschodniopruska odmiana bydła rasy 

holenderskiej], Sch. [hodowla owiec], Schw. [trzody chlewnej], Wbl.-Pf. [gorącokrwiste 

http://www.pokolms.de/ahnen/doerffer/blrastbg.htm


konie], Ford [ciagnik]. P.T.E. Gr. Stürlack - 6 km [poczta, telegraf, stacja kolejowa Sterławki 

Wielkie - 6 km]”.* 

* Niekammer's Landwirtschaftliche Güter-Adressbücher Band III. Landwirtschaftliches Adressbuch der 

Domänen, Rittergüter, Güter und Höfe der Provinz Ostpreussen, Leipzig 1932. 

 Książka mieszkańców miasta i powiatu w 1939r. („Einwohnerbuch für Stadt und 

Kreis Rastenburg 1939”) nie zawiera wykazu osób z Wossau. Wymieniono tylko jedno 

nazwisko w wykazie wsi Pożarki (Pohiebels). Był nim ówczesny właściciel majątku Erhard 

von Queis, a przy imieniu i nazwisku - oprócz miejsca zamieszkania - widnieje zawód, tj. 

Bauer (rolnik).  

W okresie międzywojennym Wossau (Osewo) wchodziło w skład gminy (Gemeinde - 

odpowiednik dzisiejszego sołectwa) Pohiebels (Pożarki). Według danych z ostatniego przed 

wybuchem II wojny światowej spisu powszechnego z 17.05.1939r. na terenie Gemeinde 

Pohiebels (gmina/sołectwo Pożarki) było 459 mieszkańców (w 1925r. – 371), a w jej skład 

wchodziły następujące miejscowości: Alliance (nieistniejące obecnie wybudowania na 

południe od Pożarek), Vorwerk Pohiebels (folwark Pożarki), Queden (Kwiedzina) i Wossau 

(Osewo). Był to obszar należący do Amtsbezirkszugehörigkeit Pohiebels (okręgu urzędowego 

w Pożarkach) i terytorialnie odpowiadał mniej więcej dzisiejszemu sołectwu. W wykazie 

uwzględniono też przynależność do poszczególnych parafii. I tak omawiany teren należał do 

parafii ewangelickiej Schwarzstein (Czerniki) i katolickiej Rastenburg (Kętrzyn). Podział ten 

utrzymał się do 27.01.1945r., czyli do wkroczenia na te tereny oddziałów żołnierzy Armii 

Czerwonej.  

W 1974r. ukazała się książka o hodowli bydła w Prusach Wschodnich dla 

Wschodniopruskiego Stowarzyszenia Hodowców Bydła  z siedzibą w Königsberg - 

Insterburg, obecnie Köln (Kolonia). Relacje byłych hodowców zebrał, opracował i wydał dr 

Hans Bloech, rolnik w Transsau  w Prusach Wschodnich (ob. Ozierowo w obwodzie 

kaliningradzkim FR) obecnie wykładowca akademicki wydziału hodowli zwierząt w 

Witzenhausen/Werra. Informację o majątku opisał Erhard von Queis: „Majątek ziemski 

Osewo, o powierzchni 416 ha, z czego jedną trzecią zajmowały lasy, położony był w 

południowej części powiatu kętrzyńskiego na granicy powiatów giżyckiego i 

węgorzewskiego. Ok. 100 ha znajdowało się w obrębie wsi Martiany (Mertenheim) powiat 

giżycki. W roku 1816 w wyniku utworzenia powiatu kętrzyńskiego majątek ziemski Osewo 

przyłączono do powiatu kętrzyńskiego. Krajobraz Osewa był typowo mazurski, pagórkowaty, 

z wzniesieniami do 160 m wysokości, o stromych północnych zboczach, gleby gliniaste i 

piaszczyste, dawne tereny leśne, wynikiem czego była gospodarka ekstensywna, stada 

merynosów, hodowla koni dla potrzeb własnych, hodowla trzody chlewnej oraz ok. 40 krów 

mlecznych, jak również hodowla bydła z odpowiednią ilością młodych osobników. Lasy w 

większości mieszane, częściowo samosiejki. Godne uwagi są liczne stare dęby znacznej 

wysokości i rozległych koronach, dostarczających znaczną ilość pokarmu dziczyźnie. Cały 

obszar majątku stanowiła morena czołowa, usiana bagiennymi łąkami i pastwiskami. Stary 

dwór w konstrukcji szachulcowej usytuowany był w centrum terenu. Położony na wzniesieniu 

budynek mieszkalny dworu zbudowany został ok. 1800r., był to skromny, podłużny obiekt, 

kryty dachem naczółkowym. Ogród dworski rozpoczynał krąg stuletnich lip, znajdowało się 

w nim również wiele silnych dębów. Komunikacja z terenami poza majątkiem była 

utrudniona, dlatego też koncentrowano się na hodowli zwierząt. Od początku XVIII wieku 



Osewo nieprzerwanie znajdowało się w posiadaniu rodziny jako majątek ziemski 

uprzywilejowany (w oryginale „befestigter Grundbesitz”). Pradziad oraz dziad ostatniego 

właściciela przez lata pełnili funkcję starostów w rodzinnym powiecie. Osewo z trzech stron 

otaczały lasy, graniczące z lasem gierłoskim, należącym do miasta Kętrzyna, w którym 

znajdowała się główna kwatera Hitlera „Wilczy szaniec”. Przez znaczną część lasów 

dworskich przebiegały stanowiska polowe komendantury twierdzy Giżycko. Ze względu na 

swe położenie na odludziu oraz fakt, że majątek już od dawna należał do rodziny, w r. 1935 

cały obszar Osewa zmienił status z majątku pod kontrolą Stanu Żywicieli Rzeszy 

(Reichsnährstand) na gospodarstwo dziedziczne (Erbhof). Ostatni właściciel Erhrad von 

Queis mieszka obecnie wraz z rodziną w dzielnicy Hamburga Langenhorn. Podpisano Erhrad 

von Queis”.* 

* H. Bloech - Ostpreussens Rinder und ihre Zuchtstätten. Für die Ostpreusische Herdbuchgesellschaft e.V. 

Königsberg-Insterburg, jetzt Köln, Band 1, Leer 1974. 

 

Po 1945r. na mocy postanowień jałtańskich opisywane tereny włączono do Polski. 

Nastąpiła zmiana nazw miejscowości oraz wymiana ludności, choć w przypadku omawianej 

miejscowości zostało kilka rodzin, o czym świadczą zachowane groby na miejscowym 

cmentarzu, np. rodzina Czeczor, których członkowie przez cztery pokolenia pracowali na 

służbie w majątku jako woźnice. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji 

Publicznej z dnia 17 października 1949r. o przywróceniu i ustaleniu urzędowych nazw 

miejscowości (Monitor Polski Nr A-92, poz. 1105, s. 8) zmieniono nazwy Wossau na Osewo. 

W latach 1954 -1958 Osewo wchodziło w skład Gromady Pożarki.*  

* Uchwała Nr 15 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 4 października 1954r. w sprawie podziału 

na nowe gromady powiatu kętrzyńskiego; w ramach Zarządzenia Nr 13 Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 1954r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej 

w Olsztynie z dnia 4 października 1954r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik 

Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 20 grudnia 1954 r., Nr. 11, poz. 50) 

Gromadę Pożarki zniesiono 1.01.1958r., a jej obszar przyłączono do Gromady Kruszewiec.* 

* Uchwała Nr V/23b/57 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 16 listopada 1957r. w sprawie 

zniesienia niektórych gromad w województwie olsztyńskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady 

Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1957 r., Nr 8, poz. 33). 

Osewo należało do tej Gromady do 1 stycznia 1973r., czyli do ich likwidacji i utworzenia 

Gmin, nowej jednostki administracyjnej. W przypadku omawianej wsi, jest to do dzisiaj 

obszar Gminy Kętrzyn, sołectwo Pożarki. Po 1945r. na bazie dawnego majątku szlacheckiego 

utworzono państwowe gospodarstwo rolne (PGR). Po 1956r., kiedy w ówczesnym państwie 

polskim (PRL) zliberalizowano politykę rolną, w Osewie powstało 7 indywidualnych 

gospodarstw rolnych oraz jedno gospodarstwo rzemieślnicze. Świadczy o tym - zawierający 

48 stron ponumerowanych i przesznurowanych - operat wystawiony w Martianach dnia 

26.09.1957r. przez mierniczego Ireneusza Burczyńskiego, który prowadził regulację gruntów 

Osewa. Operat zawierał protokół z 1957r., opis granic Osewa, wykaz przydziału budynków, 

rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny po regulacji w 1957r. oraz rejestr sporządzony w lutym 

1961r. Pierwszy dokument to: 

„Protokół ustalenia granicy między gruntami A.[gencji] L.[asów] P.[aństwowych] a gruntami 

regulowanej wsi Osewo spisany w dn. 12.VIII.1957r. przez mierniczego ob. Burczyńskiego 



Ireneusza prowadzącego regulację gruntów wsi Osewo oraz przedstawiciela A.L.P. - 

leśniczego miejscowego rejonu lasu. W wyniku ustalenia granicy stwierdzono co następuje: 

Granica między gruntami A.L.P. a wsi Osewo przebiega od strony zachodu - północy i 

wschodu po linie konturów wysokiego lasu. Granica ta ustabilizowana jest i okopcowana w 

wyniku regulacji gruntów wsi Osewo przeprowadzonej w roku 1953 przez mierniczego 

W.[ojewódzkiego] Z.[akładu] U.[sług] R.[olnych] w Olsztynie ob. Surwiło Jana. Granica ta 

ulegnie jednak zmianie, a to na skutek rozszerzenia się lasu - samosiewu. Na tym protokół 

zakończono i po przeczytaniu przez obie strony podpisano. Osewo dn. 12.VIII.1957r. 

[Podpisy przedstawiciela A.L.P. i mierniczego są nieczytelne].” Drugi to: 

„Opis granic zewnętrznych obszary regulowanego. Granica zewnętrzna gruntów obszaru 

regulowanego wsi Osewo grom. Pożarki, pow. Kętrzyn, woj. Olsztyn przebiega: od strony 

południa - od punktu łączącego granice trzech gromad t.j. gruntów wsi Pożarki pow. Kętrzyn, 

gruntów wsi Martiany pow. Kętrzyn i gruntów wsi Osewo pow. Kętrzyn w kierunku 

zachodnim do granicy A.L.P. w linii prostej. Granica zachodnia i północna gruntów wsi 

Osewo to granica z gruntami A.L.P. przebiegającymi po konturach wysokiego lasu 

opalikowana i okopcowana w trakcie prac regulacyjnych w roku 1953 przez mierniczego 

W.Z.U.R. ob. Surwiło Jana. Granica wschodnia to również granica z A.L.P. również 

przebiegająca po konturach wysokiego lasu, okopcowana i opalikowana podobnie jak granica 

wschodnia i północna przez tegoż samego mierniczego w 1953r. Granice zewnętrzne są 

widoczne w terenie i tylko na skutek samosiewu lasu ulegną zmianie w czasie regulacji 

wykonywanej przez mierniczego P.G.G.K. »Centrum« ob. Buraczyńskiego Ireneusza w roku 

1957. Osewo dn. 10.VIII.1957r. (Podpis): mierniczy Burczyński.” 

Trzeci dokument operatu to „Wykaz przydziału budynków” wykonany i podpisany przez 

mierniczego P.G.G.K. »Centrum« J. Burczyńskiego w Osewie 21.09.1957r. Do „Wykazu” 

dołączone były - jako załączniki - szkice z podziałami budynków, które zajmowali 

poszczególni gospodarze. Wynika z niego, że w Osewie było wtedy 7 gospodarstw rolników 

indywidualnych oraz jedno gospodarstwo rzemieślnicze, którym przydzielono murowane 

domy, obory, chlewy i inne budynki gospodarcze. Numer 1 miał Michał Czeczor [w księdze 

pogrzebów i na nagrobku jest Michael], który zajmował cały dom, oborę, część stodoły i 

część spichlerza. Nr 2 miał Stanisław Sokołowski, który zajmował pół domu (z 

gospodarstwem nr 4), część obory, stodołę, część chlewu (z nr 4) i część spichlerza. Nr 3 - 

Bolesław Czmoch, który zajmował dom, oborę i pół stodoły. Nr 4 - Jan Kazana, który 

zajmował pół domu (z nr 2) jak i część chlewu, stodoły oraz obory ze wspólnym siedliskiem. 

Nr 5 - Wacław Czmoch, który zajmował 1/3 część domu, czyli dawnego dworu (z nr 6 i nr 7), 

pół obory i część stodoły. Nr 6 - Józef Mucha, który zajmował 1/3 domu (z nr 5 i 7), część 

obory i stodoły, drewnianą szopę i murowany kurnik, część spichlerza i część piwnicy [chodzi 

zapewne o wolnostojącą piwnicę - przyp. TK]. Nr 7 - Józef Maciejuk, który zajmował 1/3 

domu (z nr 5 i 6), część obory, stodoły, pól chlewu i część piwnicy. 

Mapa z tego roku wykazała, że dwór był już zrujnowany (w opisie napisano "gruzy"). Dwór 

w Osewie został ostatecznie rozebrany w 1968r. (informacja na podstawie listu L. Pianka z 

4.11.1968r., który mieszkał w Osewie do 1971r., potem wyjechał do RFN).  



Kolejny dokument operatu to „Rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny po regulacji w 1957r.”, 

który wykonał mierniczy P.G.G.K. »Centrum« Ireneusz Burzyński, datowany 7 września 

1957r. w Osewie. Rejestr zawiera powierzchnię i numeracje działek zajmowanych przez 

poszczególnych rolników (na marginesie zaznaczono ołówkiem skrót „PGR”, czyli tereny 

zajmowane przedtem przez państwowe gospodarstwo rolne). I tak: 1) Czeczor Michał miał 

10,43 ha pól i łąk; 2) Sokołowski Stanisław - 9,31 ha; 3) Czmoch Bolesław - 10,30 ha [z 

dopiskiem P.F.Z., tzn. Państwowy Fundusz Ziemi; była to instytucja, która przyjmowała 

zdawane przez rolników indywidualnych gospodarstwa, w zamian rolnicy otrzymywali 

emeryturę rolniczą - przyp. TK]; 4) Kazana Jan - 11,58 ha; 5) Czmoch Wacław - 11,32 ha; 6) 

Mucha Józef - 11,74 ha; 7) Maciejuk Józef - 11,09 ha. Razem gospodarstwa rolne zajmowały 

74,52 ha. Działki wspólne rolników zajmowały 2,60 ha. „Rejestr” wymienia jedno 

gospodarstwo rzemieślnicze o powierzchni 1,87 ha, które zajmował Kamiński Dominik (nr 

8). Ogółem powierzchnia wynosiła 78,99 ha. Cmentarz (działka nr 10) zajmował 

powierzchnię 0,57 ha; P.F.Z. - 54,92 ha; drogi - 7,75 ha; grunty dla A.L.P. - 60,95 ha; rowy - 

2,72 ha. Razem - 205,90 ha plus grunty A.L.P. - 134,05 ha, co ogółem stanowiło 339,95 ha 

powierzchni Osewa. Dokument na końcu  nosi adnotację, że „Rejestr sporządził 15.IX.1957r. 

Ireneusz Burzyński.” 

Ostatni dokument to „Rejestr pomiarowo-klasyfikacyjny”, który sporządził w Olsztynie w 

lutym 1961r. mgr. inż. J. Boćkowski, geodeta P(rezydium) W(ojewódzkiej) R(ady) 

N(arodowej) Olsztyn. Nazwiska wszystkich, wyżej wymienionych, ośmiu mieszkańców są 

przekreślone ołówkiem i noszą dopisek „PFZ”. Być może już wtedy władze wojewódzkie 

planowały wykupienie gospodarstw. W zestawieniu wykazano, że gospodarstwa 

indywidualne zajmowały powierzchnię 67,34 ha; PFZ - 10,30 ha; rowy - 2,72 ha; cmentarz - 

0,57 ha; drogi - 7,75 ha, co razem stanowiło 102,42 ha. 

Zapewne z uwagi na trudności komunikacyjne i lokalizację, z czasem wieś opustoszała, a 

ostatni mieszkańcy wyprowadzili sie w latach 80. XX w. Według relacji ks. Kazimierza 

Żuchowskiego, proboszcza rzymskokatolickiej parafii p.w. św. Stanisława Kostki w 

Karolewie, do której należało Osewo, ostatnia rodzina mieszkała tam jeszcze w 1986r. a już w 

następnym roku wieś była niezamieszkała. Opuszczone budynki rozbierali okoliczni 

mieszkańcy (głównie z Pożarek i Sterławek Wielkich), a uzyskane materiały budowlane 

wykorzystywali na swoje potrzeby. Jako ostatnią rozebrano stajnię na początku lat 90. 

Miejscowość przestała istnieć, a jej teren został zalesiony. Jedynym śladem pozostał tylko 

cmentarz, a o jego dawnej, pruskiej historii świadczy położony nieopodal kurhan. 

Ewangelicki cmentarz położony jest na północny zachód od nieistniejących zabudowań wsi, 

przy leśnej drodze w kierunku Parcza. Znajduje się tam zachowany grób starosty dawnego 

powiatu (Kreis Rastenburg) Juliusa von Queis. Cmentarz posadowiony jest na niewielkim 

wyniesieniu terenu, założony na planie trapezu, a jego granice wyznaczają obsadzenia drzew. 

W południowo – zachodnim narożniku cmentarza, wokół starej lipy, znajduje się kwatera 

rodowa właścicieli dóbr Osewa rodziny von Queis. Będący własnością potomków rodu 

rysunek tej części cmentarza wykonała ok. 1885r. Lydia von Queis. Najstarszy granitowy 

nagrobek (na cmentarzu i na terenie powiatu kętrzyńskiego) ma napis [kursywą w nawiasach 

prostokątnych uzupełnienia z drzewa genealogicznego]: Wilhelm von Queis geb. (urodzony) 



1731, gest. (zmarły) 1804 [według drzewa genealogicznego 1732 – 5.3.1805]. Wspomniany 

nagrobek na cmentarzu w Osewie położony jest w ciągu, w którym znajdują się jeszcze 4 inne 

nagrobki z następującymi napisami: Rudolf Skrzeczka geb. 1861, gest. 1870 [ojcem był prof. 

medycyny Karla Friedricha Skrzeczka (1833-1902), a matką Ella Luise Wilhelmina Leontine 

von Queis (1835 -...)]; Julie v. Elditt verw. (po pierwszym mężu) v. Queis geb. (z domu) 

Andre geb. 1776 [w wykazie drzewa genealogicznego podana jest data urodzin 1777], gest. 

1845; Marianne v. Queis geb. 1802, gest. 1813 [córka Petera Daniela i Julie, siostra Juliusa, 

starosty]; Lissette v. Queis geb. (z domu) de la Terasse geb. 1783 gest. …[w wykazie drzewa 

genealogicznego 1740 -16.09.1788] oraz Eduard (napis nieczytelny, może Erkerl, Orkerl?) 

geb. 1800, gest ..... Po drugiej stronie lipy leżą stoją granitowe nagrobki starosty i jego żony: 

J[ulius] von Queis Kgl. Landarth (królewski starosta) geb. d. 11 Februar 1804, gest. d. 13 

August 1867, a na mniejszej steli jest napis E.[milie] v. Queis geb. v. Salzwedell geb. 1811, 

gest. 1879. Obok na małym częściowo zapadniętym z ziemi, nagrobku widnieje napis - 

Rudolf v. Queis geb. 1837, gest. 1849 [syn starosty Juliusa i Emilii]. Kilka metrów dalej 

znajdują się 2 stojące nagrobki-stele z zachowanymi czytelnymi napisami. Na jednym z nich: 

Karl von Queis geb. 29 Juni 1868 [syn Marie z domu von der Trenck i Erharda, starosty 

rastenburskiego w latach 1867-1885 i wnuk Juliusa], gest. 4 [w wykazie drzewa 

genealogicznego podana jest data 14] October 1909, a na drugim Margarete von Queis 

13.11.1864 – 6.3.1943 i Luise von Queis 16.5.1863 - brak napisu [zm. w Rastenburgu 

28.4.1944; obie córki Marie i starosty Erharda, wnuczki Juliusa]. Nieopodal tych nagrobków 

stoi nowy (wcześniej stały tam drewniane krzyże), postawiony 26 czerwca 2017r. kamienny 

nagrobek z napisem: Liselotte v. Queis geb. v. Gusovius 01.9.1904 - 25.3.1981 oraz Erhard v. 

Queis 8.9.1895 - 30.11.1985. Nagrobek ten ufundowali dwaj synowie pochowanych tam urn z 

prochami swoich rodziców. Byli to Dyprand i Dieter von Queis, którzy kilkakrotnie 

odwiedzali miejscowość będącą historią ich rodziny. We wschodniej części cmentarza 

zachowały się mogiły dawnych mieszkańców wsi Osewa m.in. małżeństwa Marie Czeczor 

1.5.1870 - 21.4.1945 i jej męża Michael Czeczor 8.10.1879 - 2.1.1960, a także Auguste 

Wandkowska 5.12.1877 - 6.7.1955. Na podstawie zachowanych w Centralnym Archiwum 

Ewangelickim w Berlinie (Evangelisches Zentralarchiv Berlin) ksiąg pogrzebów dla parafii 

Czerniki (Schwarzstein) wykazano dla Osewa w latach 1787 – 1960 ogółem 220 pogrzebów, 

z tego tylko 6 członków rodu von Queis. W poszczególnych okresach liczby pogrzebów 

przedstawiały się następująco: w latach 1787 – 1822 wykazano 57 pogrzebów, 1829 – 1862 

pogrzebów 52, 1863 – 1918 pogrzebów 84, 1919 - 1944 23 pogrzeby (między 1945 a 1952 

nie ma albo nie zachowały się rejestry). Na podstawie księgi pogrzebów z ewangelicko-

augsburskiej parafii w Kętrzynie, oprócz pochówku Michaela Czeczor i Auguste 

Wandkowska, jest też zapis o pochówku na tym cmentarzu z 1954r. Była to Amalie Hinzberg 

(10.3.1880 – 25.8.1954), która urodziła się i mieszkała w Parczu, a pochowana została 

27.8.1954r. na ewangelickim cmentarzu w Osewie przez pastora ks. Pawła Bakałarza. 
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