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Parcz 
 

Parcz / Partsch / Gross Partsch 
Jankowo / Jankendorf 
Wola Parcka / Partschwolla / Klein Partsch 
Czarnocin / Charlottenhof / Alt Charlottenhof / Neu Charlottenhof 
 
 
W historii obecnej wsi Parcz (do 1945r. Partsch) znalazła odbicie historia tej części Europy. 
Miejscowość założyli przedstawiciele rycerzy Zakonu Najświętszej Marii Panny Domu 
Niemieckiego w Jerozolimie (zwanego dalej w skrócie Zakonem). Wchodziła w skład państwa 
zakonnego, najlepiej zorganizowanego i funkcjonującego organizmu administracyjno-
ekonomicznego Europy średniowiecznej (utworzona wtedy organizacja terytorialna i sieć 
osadnicza czytelna jest do dzisiaj). Po sekularyzacji Zakonu w 1525r. obszar dzisiejszej wsi 
należał do księstwa pruskiego, od 1701r. do królestwa Prus, a po 1870r. w skład państwa 
niemieckiego jako prowincja wschodniopruska. Po 1945r. teren dawnego majątku ziemskiego, 
jak i całą południową część prowincji wschodniopruskiej na mocy postanowień jałtańsko-
poczdamskich, włączono do Polski. Obecnie wieś Parcz (gmina Kętrzyn) wchodzi w skład 
powiatu kętrzyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego.  
Na temat historii miejscowości jest niewiele informacji, które znaleźć można w kilku 
opracowaniach.  
Z niemieckich opracowań należy wymienić monografię powiatu dr Rudolfa Grenza z Instytutu 
Herdera w Marburgu (Grenz R. – Der Kreis Rastenburg. Ein ostpreussisches Dokumentarwerk, 
Marburg 1976). Krótkie informacje znaleźć można w XVIII- i XIX-wiecznych wykazach opłat 
czynszowych za młyn (K. Vogel – Amt Rastenburg. Orte, Wohnplätze und ihre Einwohner 
1772-1876, Hamburg 1984-1985) oraz półrocznikach „Rund um die Rastenburg” wydawanych 
od 1968r. przez związek byłych mieszkańców miasta i powiatu (Kreisgemeinschaft 
Rastenburg). O początkach Parcza wspomniał w swojej pracy, przetłumaczonej na język polski, 
znakomity historyk Max Toeppen, którego dorobek doceniał Wojciech Kętrzyński (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. 124-125). 
Z opracowań polskich należy wymienić monografię wydaną w Olsztynie w 1978r. pod redakcją 
Andrzeja Wakara (Kętrzyn. Z dziejów miasta i okolic, gdzie na s. 213-214 jest informacja o 
Parczu), pozycję Zofii Licharewej (Kętrzyn z dziejów miasta i powiatu , Olsztyn 1962, s. 98), 
dysertacji Grzegorza Białuńskiego, obecnie prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie (Osadnictwo regionu Wielkich jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku – 
starostwo leckie/giżyckie i ryńskie, Olsztyn 1996) oraz artykuł Lidii Wakuluk w Komunikatach 
Mazursko-Warmińskich (Osadnictwo i sieć parafialna kętrzyńskiego okręgu prokuratorskiego 
w XIV – XV wieku, [w:] Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Nr 3 (133), Olsztyn 1976, s. 383). 
O Parczu jest też informacja na stronie internetowej prowadzonej przez dr Jerzego Sikorskiego 
z olsztyńskiego Ośrodka Badań Naukowych (http://www.jerzysikorski.pl/historia-
miejscowo%C5%9Bci-na-obszarze-gminy-k%C4%99trzyn). 

Historia pobytu i działalności na tym terenie człowieka, który ukształtował obecny 
krajobraz kulturowy sięga okresów wcześniejszych. Najstarsze jego ślady pochodzą z epoki 
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neolitu. W monografii R. Grenza jest informacja, że w 1904r. archeolog Boenigk widział w 
okolicach Parcza kurhan z wczesnej epoki żelaza (niestety nie podano dokładnej lokalizacji 
tego stanowiska archeologicznego). We wczesnym średniowieczu rozciągało się tu terytorium 
pruskiego plemienia Bartów, pierwszych stałych mieszkańców tej ziemi. Zanim od strony 
Warmii i Sambii zaczęto systematyczną kolonizację Barcji, w większości porośniętą puszczą, 
Zakon dokonał jej podziału na cztery części dla poszczególnych komturii. Podział 
administracyjny Barcji na komturstwa, który nastąpił w 1326r. z niewielkimi zmianami 
utrzymywał się do 1466r. Nieco inaczej było z podziałem komturstw na mniejsze jednostki 
administracyjne jakim były prokuratorie. Omawiane tereny dzisiejszej wsi należały do 
komturstwa brandenburskiego/pokarmińskiego prokuratorii barciańskiej, a przez pewien okres 
giżyckiej*.  
* G. Białuński - Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku – starostwo 

leckie (giżyckie) i ryńskie, Olsztyn 1996, s. 9-10; 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 sasiadująca 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). 
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. 

Podział ten był konsekwencją zakrojonej na wielką skalę akcji osadniczej Barcji, rozpoczętej 
w XIV w., a na omawianym terenie, czyli w okolicy Parcza,  na początku XV w.  Zaplanowana 
przez Zakon akcja osadnicza składała się z trzech etapów. W pierwszym budowano strażnicę 
(Kętrzyn, Barciany, potem Giżycko). Następnie wokół niej lokowano tzw. dobra służebne 
będące bezpośrednim zapleczem strażnicy, a w trzecim etapie zakładano wsie czynszowe. 
Dobra służebne nadawano w lenno rycerzom pruskim, z obowiązkiem służby wojskowej na 
każde wezwanie Zakonu. Było regułą, że niewielkie majątki ziemskie   o powierzchni 
kilkunastu włók (włóka lub łan / niem. Huben - miara powierzchni stosowana    w państwie 
zakonnym; 1 włóka starochełmińska = 16,796 ha) rozmieszczone były koncentrycznie w 
odległości do 8 km od strażnicy. Każdy z pruskich rycerzy pełnił służbę wojskową jako 
lekkozbrojni. Mieli też w porę uprzedzać załogę strażnicy oraz miejscową ludność o zbliżaniu 
się nieprzyjaciela, czyli pogańskich Litwinów, którzy co roku urządzali zimowe, 
niszczycielskie wypady w te strony. Takim służebnym dobrem był na początku Parcz, choć 
kilku polskich badaczy jest zdania, że była to wieś czynszowa. Z uwagi na brak dokumentu 
lokacyjnego trudno jest dokładnie okreslić datę powstania miejscowości. 
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Podbój Prus w XIIIw – (Karol Górski 1977) 
1 – granice plemion –  
2 – ośrodek włości –  
3 – kierunki wypraw krzyżackich –  
4 – miejsca gdzie później powstały miasta –  
K – Kwidzyń – Marienwerder 
M – Malbork – Marienburg 
E – Elbląg – Elbing 

 
F – Frombork – Frauenberg 
BR – Braniewo – Braunsberg 
B – Bałga – Balga 
BD – Brandenburg (Pokarmin) 
KR – Królewiec – Königsberg 
KŁ – Kłajpeda – Memel 
W – Wohnsdorf (ziemia Unsatrapis) 

 
R. Grenz napisał, że „na początku XV w. w południowo - wschodniej części prokuratorii 
barciańskiej (Amt Barten) próbowano założyć 4 wsie czynszowe: Salzbach [Solanka], Görlitz 
[Gierłoż], Doben [Doba] i Rosengarten [Radzieje]. Ale ta próba osadnictwa początkowo nie 
udała się, w 1417r. pierwsze trzy wsie były całkiem opustoszałe, a Rosengarten w połowie. O 
Salzbach nie pisze się już więcej w XV w., prawdopodobnie zaniechano tam osadnictwa. Na 
polach Görlitz w 1426r. w miejsce zaniechanej wsi powstał majątek na prawie magdeburskim 
o wielkości 50 włók [839,8 ha], a wieś Doben została w 1496r. na nowo założona i otrzymała 
jeszcze 3 lata zwolnienia od podatków. Tylko Rosengarten z wielkim trudem utrzymało się”.* 
 
* 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.).  
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Jak wynika z dokumentów zakonnych, głównie księgi czynszów, osadnictwo posuwało się w 
wielkimi trudnościami z uwagi na brak chętnych (według ksiąg czynszowych jeszcze w 1427r. 
odnotowano 136 pustych włók, tj. 2284,256 ha, liczba ta jednak zmniejszała się stopniowo wraz 
z przenoszeniem się na spustoszone tereny osadników uznających obszary te za bardziej 
atrakcyjne). Na podstawie „Grosses Zinsbuch“ („Wielka Księga Czynszów“) M. Toeppen 
napisał: „Item Dobelyn [Doba], Gorlitcz [Gierłoż], Salczbach [Solanka] całkowicie a 
Rosengarthe [Radzieje] w połowie są nie uprawiane, należą do Leca [Giżycka] i mają 194 włóki 
[3258,424 ha] nie wliczone do zapisanej sumy“. Autor stwierdza, że „czyniono zatem już dalsze 
próby zagospodarowywania okręgu, jednak bez większych rezultatów“, np. wieś czynszowa 
Rosengarthe/Radzieje otrzymała nowy - być może pierwszy - przywilej lokacyjny od komtura 
pokarmińskiego w 1437r., a w tym samym roku Friedrich z Partsch/Parcz otrzymał 16 wolnych 
włók (268,736 ha) we wsi Pilwe/Pilwa (między Dobą a Radziejami) za obowiązek 
wykonywania jednej służby konnej. Dalej M. Toeppen napisał: „W wykazie dochodów 
czynszowych wielkiego mistrza z 1437r. z terenu należącego do Barcian, umieszczono 
Radzieje z 50 włókami [839,8 ha] opłacanymi po pół grzywny (dwie kury nie zostały 
uwzględnione)”.* 
* Grzywna - pieniężna jednostka obrachunkowa. W systemie rachunkowo-pieniężnym 1 grzywna = 4 wiardunki 

= 24 skojce = 60 szelągów = 720 fenigów, np. za 3 grzywny można było kupić beczkę piwa o pojemności 132 
litrów (była to więc wartość pieniędzy i dla przykładu 1 wiardunek jako ówczesna moneta posiadał wartość ¼ 
grzywny). Od XVI w. jednostką monetarną obowiązującą w Prusach był talar (1 talar = 3 guldeny/dukaty pruskie 
lub 6 polskich = 90 groszy; 1 polski dukat/gulden = 0,5 dukata/guldena pruskiego = 15 groszy. W 1871r. po 
zjednoczeniu Niemiec i powstania cesarstwa (II Rzesza), wprowadzono markę jako podstawową jednostkę 
monetarną, wymienianą w stosunku do ówczesnej waluty, tj. 1 talar = 3 marki. 

„Oprócz tego wielki mistrz pobierał w Dobie z dwóch karczem 8 i z jednego młyna 5 grzywien 
czynszu. Przy Barcianach liczba chełmińskich służb konnych wynosiła 38, do czego dochodziło 
jeszcze po 14 z Alde und Newe Sterlawken [Sterławki Wielkie i Małe]“.* 

* Służba chełmińska - obowiązek służby zbrojnej wynikający z posiadania ziemi na prawie chełmińskim, zależny 

od wielkości gruntu. Właściciele ponad 40 włók (671,84 ha) musieli występować jako ciężkozbrojni z pocztem 
konnym (Harnisch mit Hengst); zaś ci, którzy mieli mniej niż 40 włók, służyli jako lekkozbrojni (Platendienst mit 
Hengst). Służba pruska - obowiązek służby zbrojnej wynikający z posiadania ziemi na prawie pruskim. W 
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przeciwieństwie do prawa chełmińskiego ten rodzaj służby wojskowej nie był ściśle związany z wielkością 
posiadanego gruntu. 

Spis rachunkowy z 1437r. po raz pierwszy informuje o miejscowości Parcz. Wg tego spisu 
mieszkał tam np. Jorge von Jonensdorf, czyli Jorge z Jankowa, który był Prusem z pochodzenia. 
G. Białuński podał, że wykaz osad z 1437r. wskazywał na przynależność Parcza, które było 
dobrem służebnym (wraz z Jankowem i Mażanami) do prokuratorii leckiej/giżyckiej. A wśród 
mieszkańców Parcza i Mażan wymienieni zostali Jothart, Hannicke i Olbrecht, którzy mogli 
być zgermanizowanymi Prusami, jak napisał G. Białuński. 

Wobec powyższego stwierdzić należy, że Parcz założony został jako pruskie dobro służebne. 
Potwierdza to J. Sikorski, który napisał na wstępie, że „tego rodzaju dobro służebne założono 
tutaj około 1437r., na 16 łanach (268,8 ha). Równocześnie zbudowano też młyn”. Ale potem 
napisał, że „w 1392r., wielki mistrz Konrad Wallenrod, w tymże samym miejscu nadał braciom, 
o imionach Wenzken i Michał, ogromny majątek rycerski, liczący 60 łanów (1008 ha), na 
dogodnym prawie chełmińskim. Bracia uzyskali 8 lat wolnych od czynszu, ich obowiązkiem 
zaś było wystawianie dwóch konnych w zbroi. Gdy w skutek jakichś przyczyn lenno to 
wygasło, Zakon ponowił nadanie w 1437 r. na rzecz lennika, który zwał się Fryderyk von Partz. 
Jego zatem nazwisko utwierdziło się w postaci nazwy tego majątku”. W świetle wcześniejszych 
informacji, głównie M. Toeppena, wynika, że ów lennik otrzymał nadanie w Pilwie, a 
miejscowość o nazwie Parcz już istniała. Sprawa pochodzenia nazwy miejscowości wymaga 
dalszych badań.  
Podkreślić w tym miejscu należy, że wiele miejscowości na omawianym terenie pochodzi od 
pruskiego imienia osobowego. Pisze o tym wspomniany wyżej G. Białuński. Rdzeń to 
najczęściej imię własne Prusa, zazwyczaj pierwszego właściciela lub założyciela. Natomiast 
sufiks oznacza formy osadnicze: „lauks” - pole osadnicze (niemieckie „-lack”, polskie „-
ławki”) lub „kaimis” - wieś (niem. „-keim”, pol. „-kajmy” lub „-kiejmy”).  Jest to jedyny ślad 
po pierwszych, stałych mieszkańcach tej ziemi*.  
* Badaniami onomastycznymi zajmowali się m.in.: G. Gerullis - Die altpreussischen Ortsnamen in Ostpreussen, 

Berlin-Leipzig 1922; R. Przybytek (bearb.) - Ortsnamen baltischer Herkunft im Sulichen Teil Ostpreussens 
(Nazwy miejscowe pochodzenia bałtyckiego w południowej części Prus Wschodnich), Stuttgart 1993; R. 
Trautmann - Die altpreussischen Personemnamen , Göttingen 1925 (wznowienie w 1974r.); zob. też L. Wakuluk 
- Osadnictwo i sieć parafialna kętrzyńskiego okręgu parafialnego w XIV-XV wieku, [w:] Komunikaty Mazursko-
Warmińskie, nr 3, Olsztyn 1976, s. 375-394. 

Zdaniem G. Białuńskiego „lauks mógł pokrywać się z organizacją rodową, a ta liczyła 65 
mieszkańców”. Według autora na tym terenie przypadało 6-7 rodzin na lauks.* 
* G. Białuński - Osadnictwo regionu Wielkich Jezior Mazurskich od XIV do początku XVIII wieku – starostwo 

leckie (giżyckie) i ryńskie, Olsztyn 1996, s. 26-27. Wiele miejscowości ma swój źródłosłów w imionach 
chrześcijańskich Prusów. I co znamienne wsie te były lokowane na tzw. „surowym korzeniu”, a w aktach 
lokacyjnych dla tych wsi były okresy wolnizny, czyli od kilku do kilkunastu lat osadnicy zwolnieni byli z 
podatków, bo musieli od podstaw wybudować swoją miejscowość. Prawdopodobnie początkowo mieszkańcami 
byli drobni rycerze pruscy, którzy zapewne polegli w bitwie pod Grunwaldem, a następie opustoszała miejscowość 
zasiedlona została przez kolonistów niemieckich. 

Nazwa miejscowości z lauksem pojawia się w opracowaniu L. Wakuluk, która określiła 
opisywaną miejscowość jako pruską wieś chłopską Partsch, Partslawke. „Mieszkańcy wsi 
dawali z nich po 18 i ½ korca [1016,76 litrów – przyp. TK] jęczmienia, żyta i pszenicy oraz 56 
korców [3077,76 litrów – przyp. TK]  owsa. Młynarz płacił 4 grzywny i 10 skojców czynszu; 1 
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służba rycerska. W 1392r. Konrad Wallenrod nadał braciom Więckowi i Michałowi 60 łanów 
[1007,76 ha – przyp. TK] na prawie chełmińskim nad jeziorem Parcz”.*  
* L. Wakuluk – Osadnictwo i sieć parafialna kętrzyńskiego okręgu prokuratorskiego w XIV – XV wieku,[w:] 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Nr 3 (133), Olsztyn 1976, s. 383. Autorka przytacza jeszcze tezę o polskim 
pochodzeniu lokatorów, pisząc że „Emilia Sukertowa-Biedrawina przyjmuje, że skoro jeden z uprzywilejowanych 
nosił imię Wenzken – Więcek, Wieńczysław, bracia ci byli Polakami, gdyż wśród Niemców nie spotyka się tego 
imienia [E. Sukertowa-Biedrawina – Komunikat dotyczący nowo znalezionych dokumentów, Przegląd Zachodni, 
t. 5, 1949, ss.131 nn]. 
Korzec, zwany też szefel  - jednostka objętości ciał sypkich = 54,9615 litrów. Grzywna dzieliła się na: 4 wiadrunki, 
24 skojce, 60 szelągów lub 720 fenigów. Zob. przypis wyżej. 

W podobnym tonie napisane są informacje w monografii pod red. A. Wakara, gdzie Parcz to 
„pruska wieś chłopska lokowana w XIV w. na obszarze 16 włók [268,736 ha – przyp. TK]. 
Była tu jedna służba rycerska i dobrze działający młyn. Z 1392r. zachował się dokument, 
którym wielki mistrz Konrad Wallenrod nadał na prawie chełmińskim braciom Więckowi 
(Wenzken) i Michałowi  60 włók [1007,76 ha – przyp. TK] nad jeziorem Parcz. Świadkiem 
tego nadania był Ulrich von Jungingen [ówczesny komtur brandenburski/pokarm iński – przyp. 
TK]. Parcz i okolice miały bogate tradycje polskie. W 1437r. dobra te otrzymał od komtura Jana 
von Benhausena Fryderyk von Partz i od niego miejscowość wzięła nazwę”.  
Z kolei J. Sikorski napisał, że w wyniku wojny 13-letniej (1454-1466), a zwłaszcza wojny 
Zakonu z Polską (1520-1521), gdy „Parcz został doszczętnie złupiony i zniszczony przez 
mazowieckie pospolite ruszenie, należało ponownie odtworzyć tutejsze stosunki własnościowe. 
W końcu XVI w. zadomowiła się tu  polska rodzina szlachecka Kobylińskich”.  
Z. Licharewa napisała krótką notkę o miejscowości: „Poprzednio majątek junkierski (pałac, 
park) obejmujący 32 włóki [537,472 ha] ziemi przy jeziorach Pilwa i Dobskim (obecnie PGR). 
Posiadłość tę w 1437r. nadał Fryderykowi von Partz, komtur Jan von Benhausen. Partzowie 
byli właścicielami do XVI w. Następnie majątek został sprzedany rodzinie Kalkstein- 
Stolińskich”. Członkowie tej ostatniej rodziny występują w XVIII-wiecznych zapiskach. 
Natomiast o rodzinie Kobylińskich, która wspomina jest też w pozycji pod red. A. Wakara, nie 
ma żadnych informacji źródłowych. „W XVI w. właścicielem był szlachecki ród polski 
Kobylińskich. Dwa wieki później dobra parczowskie zakupił baron Fryderyk von Schenk zu 
Tautenburg”.*  
* O rodzinie Kobylińskich nie wspomina G. Białuński,  poświęcając w swojej pracy osobny rozdział o szlachcie 

polskiej i niemieckiej, która zasiedliła opisywane tereny (s. 184-194) i zaliczył późniejszych właścicieli Parcza, 
ród Schenk zu Tautenburg do szlachty wyższej (podobnie jak rodziny von Heydeck, von Eulenburg, von Denhoff). 
Autor pisze następnie, że różne były przyczyny napływu „tych niekiedy znakomitych rodów niemieckich.(…). 
Niekiedy dobra stanowiły »nagrodę« od władców pruskich za zasługi dla państwa brandenbursko-pruskiego, np. 
dla Jana von Hoverbecka. Inni musieli zadowolić się ziemiami nadawanymi na kresach państwa pruskiego, gdyż 
przybywali tutaj za późno i pozostałe obszary były zajęte przez inne rody – przykładem może być rodzina Schenk 
zu Tautenburg”. 

Ta niemiecka rodzina szlachecka była przychylna ludności polskiej, jak napisał Wojciech 
Kętrzyński  w „Szkicach z Prus” (s. 44): „W dobrach parczowskich barona Schenka, które 
graniczą ze Sztynortem, ludność polska pomimo szkół niemieckich dotąd się utrzymuje, a to 
dlatego, że pan baron równie jak jego dzieci z ludem tylko po polsku mówią”. 
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Friedrich Fabian von Schenk zu Tautenburg (1719-1794) © ISPAN 
 
Jeśli majątek dostał się w XVIII w. w ręce rodu Schenk zu Tautenburg*, to jego przedstawiciel, 
wymieniany wyżej, baron Friedrich Fabian (1719-1794), rezydował wtedy w pobliskiej Dobie 
(jego żoną od 1760r. była Katharina Wilhelmine von Hoverbeck). Żył też jeszcze jego ojciec 
Gottfried (1695-1771) i matka Sybille Agnes von Knobelsdorff. 
* Rodzina Schenk zu Tautenburg, właściciele dóbr na Dobie, którego protoplasta Christoph otrzymał w 1528r. 

Dobę (lokalizowany w źródłach koło Sterławek) od księcia Albrechta, wcześniej mieli gród-zamek na wyspie 
Gilma, (rozebrał go w 1634r. baron Wolf Schenk zu Tautenburg). Wg G. Białuńskiego (s.138) przedstawiciele 
tego rodu wywodzący się z Turyngii przybyli do Prus między 1480r. a 1525r. w schyłkowym okresie państwa 
zakonnego. Pierwszy dokument znany z 1528r. dla Christopha (jego żoną była Dorothea von Eylenburg) na dobra 
w Dobie w starostwie barciańskim oraz w starostwie szczycieńskim i na Sambii (okolice Szaki). 

 
 

 
Fragment mapy Schrämbl około 1789 (pomiary około 1780) 
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Ale wg danych z 1785r. właścicielem Parcza (Partsch) - szlacheckiego majątku, wsi i młyna 
(Adel Gut und Dorf, Mühle) był porucznik (Lieut.) von Follert i liczył ogółem 13 dymów (Fst., 

tzn. Feuerstellen - takim mianem określano domy jako podstawy do naliczania podatków; na 
terenach polskich podatki te zwano podymne). Miejscowość należała do powiatu ziemskiego 
(Land Kreis Rastenburg/Kętrzyn), jurysdykcyjnie podlegała urzędom (JK – 
Angerburg/Węgorzewo i AB: H.A. – Barten/Barciany) oraz parafi Czerniki (Kirchspiel zu 
Schwarzstein). Natomiast właścicielem pobliskiej (nieistniejącej obecnie) Woli Parckiej 
(Partschwolla), funkcjonującej wtedy jako szlachecki majątek (Adel Gut) i liczącej 8 dymów, 
był rotmistrz (Ritm.) von Kalkstein*. 
* J. F. Goldbeck - Vollständige Topographie des Königreichs Preussen. 1. Theil, welcher die Topographie von 

Ost-Preussen enthält, Königsberg-Leipzig 1785, Nachdruck Hamburg 1990.  
Więcej informacji o wsiach i majątkach w Prusach znajdujemy od końca XVIII w., kiedy publikowane zostały 
wykazy miejscowości z opisami, a od II poł. XIX w. zaczęły ukazywać się księgi adresowe majątków ziemskich 
prowincji wschodniopruskiej oraz dane statystyczne, publikowane także w leksykonach. Wykazy majątków 
ziemskich publikowały niemieckie wydawnictwa, przede wszystkim Paul Niekammer i Paul Parey.  

 
 

 
Fragment mapy Schroetter, 1796‐1804 

Nazwisko to potwierdza informacja w książce Z. Licharewej. Natomiast oba nazwiska, tj. 
Kalkstein i Follert, figurują jako właściciele tych majątków w wykazach, które zebrał i 
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opublikował Kurt Vogel, a dotyczących rocznych opłat z „dziedzicznego młyna wiatrowego“ 
(kupionego w 1701r.) w stałej wysokości 14 talarów (za lata 1769-1822). I tak pod według 
stanu na dzień 26.03.1790r. (s. 259) właścicielem szlacheckiego majątku był baron von Schenk, 
a wcześniej von Vollert (pisownia oryginalna – przyp. TK). Zaś nazwisko  Kalenstein (pisownia 
oryginalna – przyp. TK, zob., s. 9) figuruje w wykazach od 1769r. (jest to królewski reskrypt z 
17 maja, datowany 11 maja 1769r. w Berlinie). Nie ma wymienionej daty zmiany właściciela. 
Jest tylko (s. 383) zapis z 12.05.1819r., że właścicielem szlacheckiego majątku Parcz „Adelige 
Gut Gross Partsch“ był baron von Schenk zu Tautenburg. Zatem  mógł to być Gottfried Ernst 
(4.02.1766-10.08.1832), zapewne poprzez małżeństwo z Juliane Charlotte Friederike Sophie 
von Kalckstein (18.05.1776-24.04.1833), która mogła być córką ówczesnego właściciela Woli 
Parckiej (Parstchwolla). Potwierdzają to dane ze spisu w 1818r., że „Gross Partsch - adl. G. u. 
D.“ (Parcz - szlachecki majątek i wieś) liczył 16 domów i 167 mieszkańców, a „Klein 
Partsch/Partschwolla - adl. Gut (Wola Parcka - szlachecki majątek) liczył 4 domy i 67 
mieszkańców. Właścicielem obu miejscowości należącej do ewangangelickiej parafii w 
Czernikach (aż do 1945r.) był baron B. von Schenk zu Tautenburg*. 
* S. G. Wald - Uebersicht der Topographisch-statistische des Regierungs-Bezirks Verwaltungsbezirks des 

Königlichen Preussischen Regierung zu Königsberg in Preussen, Königsberg 1820. 

 
Fragment mapy Reymann z około 1850r. 

 

Na podstawie danych z 1848r. w Parczu było 10 domów i 188 mieszkańców (mówiących po 
niemiecku i polsku), a Woli Parckiej - 8 domów i 73 mieszkańców (także mówiących po 
niemiecku i polsku)*. 
* A. Schlott - Topographisch-ststistische Uebersicht des Regierungs-Bezirks Königsberg, Tilsit 1848. 
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W 1870r. założono na skraju lasu, przy rozwidleniu dróg do Kętrzyna i Kwiedziny, cmentarz 
wiejski. W latach II wojny światowej wiejski cmentarz leśny, który był czynny aż do 1939r., 
znalazł się w obrębie kwatery Hitlera (oznaczeni nr 4 na ostatniej mapie). Natomiast cmentarz 
rodowy znajdował się we wschodniej części majątku nieopodal, obecnie nie istniejącego, 
folwarku Czarnocin, posadowiony na wzniesieniu przy ścianie lasu. Na szczycie tego 
wzniesienia wzniesiono neogotycką kaplicę grobową (po 1945r. całkowicie zniszczona) 
obsadzoną dębami kanadyjskimi. 
W 1871r. majątek liczył 5914 mórg (1478,5 ha). W wykazie podano tylko nazwisko barona, 
który mieszkał w nowowybudowanym dworze (dodano, że był też właścicielem majątku 
Doba)*.  
* 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. 

 
Fragment mapy Reymann z około 1860r. z naniesieniem nowych (szosy) i starych dróg. 

Zapewne był to baron Rudolf Otto Louis Hermann Friedrich von Schenk zu Tautenburg 
(13.03.1809 w Woli Parckiej - 9.02.1881), określany jako „Pan na Dobie, Parczu i innych“ 
(„Gutsherr auf Doben, Partsch und anderen“), którego ślub miał miejsce w Parczu 4.08.1845r. 
(żoną została Coelestine Wilhelmine Stössel von der Heyde). Oprócz otoczonego parkiem 
okazałego dworu zbudowano również dom dla zarządcy. Wykaz z 1879r. zawierał informację, 
że Wola Parcka była już folwarkiem z Czarnocinem (Vorw. Partschwolla und Charlottenhof), 
a cały areał wynosił 1543 ha, z tego 567 ha pól i sadów, 270 ha łąk, 118 ha pastwisk 
śródleśnych, 527 ha lasów, 57 ha nieużytków (drogi, podwórze gospodarcze) i 4 ha wód, czyli 
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stawów. Roczny podatek gruntowy wynosił 11.166 marek. W majątku był wiatrak. Poczta, 
stacja telegraficzna i kolejowa była w oddalonym o 9 km Rastenburgu/Kętrzynie)*.   
* 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. 

Po śmierci Rudolfa Ottona w 1881r. następcą został Rudolf Wolfgang von Schenk zu 
Tautenburg (27.06.1848-26.08.1903). Według danych z 1889r., łącznie z folwarkami: 
Czarnocin, Jankowo i Wola Parcka (Vorwerke: Charlottenhof, Jankendorf, Partschwolla), 
majątek liczył 1550 ha, z czego pod uprawą znajdowało się 569 ha*. 
* Handbuch des Grundbesitzes der Provinz Ostpreussen. Auf Grund von amtlichen und andern zuverlässigen 

Grundlagen zusammengestellt von Ernst Kühne, Königsberg 1889. 

 

 
Mapa z 1893r. 

W leksykonie z 1898r. wykazano 4 miejsca zamieszkania (Wohnplätze), czyli oprócz samego 
Parcza (Partsch), jako siedziby gminy, wymieniono:  Czarnocin (Charlottenhof) gdzie był 1 
dom i 4 mieszkańców, Jankowo (Jankendorf) – 5 domów i 76 mieszkańców, Wola Parcka 
(Partschwolla) – 4 domy i 53 mieszkańców). Ogółem było 21 domów (59 mieszkań) i 325 
mieszkańców, z tego 156 mężczyzn i 169 kobiet (wszyscy byli ewangelikami). 
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* Gemeindelexikon für die Provinz Ostpreussen. Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 2. Dezember 

1895 und anderer amtlicher Quellen, bearbeitet vom Königlichen Statistischen Beureau, Berlin 1898. 

Na początku XX w. sumptem właściciela, zbudowano we wsi jednoklasową szkołę (wg R. 
Grenza ostatnim nauczycielem był p. Kirch, który zmarł w grudniu 1944r.). Zapewne w tym 
czasie powołano ochotniczą straż pożarną (Feuerwehr) liczącą 15 strażaków-ochotników 
(ostatnim dowódcą był mistrz kowalstwa p. Siller, który zaginął podczas II wojny światowej, 
jak zaznaczył w swojej monografii R. Grenz). We wsi oprócz wspomnianego kowala z 
czeladnikiem, był też stelmach z pomocnikiem.  

 
Mapa geologiczna z 1895r. 

 

Zapewne po 1903r., czyli po śmierci właściciela majątku barona Rudolfa Wolfanga, aby 
uchronić dobra przed ich podziałem wśród członków rodu i ewentualnie przed utratą, 
ustanowiono zasadę tzw. fideikomisu* – wszystko było w rękach najstarszego z rodu. Nie 
dzielono dóbr – dzielono dochody. 
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* Instytucja fideikomisu (od łac. fidei comissum - rzecz powierzona czyjejś własności), czyli przywileju nadanego 

przez władcę niektórym majątkom, polegającego (w celu zachowania świetności rodu) na zakazie ich dzielenia, 
hipotecznego obciążania długami lub zmniejszania drogą sprzedaży. Najczęściej fideikomis był równoznaczny z 
majoratem (łac. maioratus - wyższość, maior - większy, starszy), który polegał na tym samym przywileju, ale 
zastrzegał ponadto dziedziczenie przez najstarszego syna. Wg stanu z 1917r. w Prusach było 1369 fideikomisów 
o łącznym obszarze 2,5 mln ha. Przytłaczająca większość powstała dopiero po 1850r. Obie te instytucje zniósł 
dopiero art. 155 konstytucji weimarskiej z 1919r.  

 
Instytucja fideikomisu zaznaczona jest w danych o majątku w 1905r. i następnych aż do 1929r., 
a potem pojawił się majorat. Zasada ta wprowadzona została, jak głosi historia rodu, celem 
zapobieżenia roztrwonieniu majątku przez ówczesnego właściciela, który prowadził zbyt 
hulaszczy i rozrzutny tryb życia. Wbrew woli rodziny ojciec ostatniego właściciel ożenił się ze 
śpiewaczką operową. Z tego powodu rodzina nie zgodziła się na jego pochówek w rodowej 
kaplicy w Czarnocieni (Charlottenhoff oznaczony nr 3 na mapie poniżej), tylko obok. Miejsce 
jego pochówku zostało oznaczone przez głaz z tabliczką zawierającą tylko jego imię oraz datę 
urodzin i śmierci. Ironia losu sprawiła że kaplicy już nie ma, a głaz pod którym został 
pochowany leży do dzisiaj na swoim miejscu.  
Na podstawie danych z ksiąg adresowych od 1905r. (aż do 1924r. włącznie) właścicielem 
majątku Parcz jako fideikomis z folwarkami Wola Parcka, Czarnocin i Jankowo (Fideikommiss 
mit V. Partschwolla, Charlottenhof und Jankendorf) był baron Georg von Schenk zu 
Tautenburg, rotmistrz rezerwy na Dobie (od 1907r. w stanie spoczynku). W 1905r. roczny 
podatek rolny wynosił 11.166 marek. Areał majątku wynosił 1548 ha, z tego 591 ha pól, 320 
ha łąk, 69 ha pastwisk, 527 ha lasów, 37 ha nieużytków, 4 ha wód. Zaś stan pogłowia: 130 szt. 
koni, 380 szt. bydła (w tym 150 mlecznych), 500 szt. owiec, 350 szt. trzody.  W majątku, który 
specjalizował się w hodowli koni pociągowych,  funkcjonowały (do 1945r.): parowa 
mleczarnia, cegielnia, tartak i wiatrak*.  
* Niekammer's Güter-Adressbücher Band III. Ostpreußisches Güter-Adressbuch, Stettin 1905. 

W 1907r. obszar majątku zwiekszył się o folwark w Pożarkach, którego administatorem był p. 
Liedtke, natomiast pozostałego majątku z wyżej wymienionymi folwarkami, tj. Wola Parcka, 
Czarnocin, Jankowo był p. Schultz . Całość liczyła 2150 ha, z tego pola i ogrody – 1020 ha; 
łąki – 400 ha; pastwiska śródleśne – 120 ha; lasy – 530 ha; nieużytki, drogi, podwórze 
gospodarcze – 50 ha; stawy – 30 ha. Majątek specjalizował się w hodowli bydła rasy 
holenderskiej, remontów tj. 3-4-letnich koni zimno- i ciepłokrwistych na potrzeby wojska oraz 
hodowli trzody chlewnej. Wraz z uruchomienim linii kolejowej Ketrzyn – Węgorzewo majątek 
otrzymał połączenie kolejowe ze stacją w Parczu, poczta i stacja telegraficzna mieściła sie w 
Czernikach*.  
* Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche, Band III: Provinz Ostpreussen, Berlin 1907, s. 238-239. 

Dane uzupełnia leksykon wydany w 1907r., opracowany na podstawie materiałów ze spisu z 
1.12.1905r. i innych źródeł przy współpracy z królewsko-pruskim urzędem statystycznym. I 
tak urząd gminy był w Parczu (aż do 1945r.); podatek od 1 ha wynosił 7,38 marek, a w skład 
gminy wchodziło 5 miejsc zamieszkania ( Wohnplätze), oprócz samego Parcza: Czarnocin (1 
dom i 2 mieszkańców), Jankowo (5 domów i 63 mieszkańców), Wola Parcka (4 domy i 37 
mieszkańców), Parcz-tartak (2 domy i 23 mieszkańców). Ogółem było 21 domów i 312 
mieszkańców, w tym 160 mężczyzn (306 ewangelików mówiących po niemiecku i 2 po polsku; 
6 katolików mówiących po niemiecku); parafia ewangelicka i urząd stanu cywilnego – 
Czerniki, parafia katolicka (aż do 1945r.) – Kętrzyn*. 
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* Gemeindelexikon für die Provinz Ostpreussen. Auf Grund der Materialien der Volkszählung vom 1. Dez. 1905 

und anderer amtlicher Quellen, bearbeitet vom Königlich Preussischen  Statistischen Landesamte, Berlin 1907. 

W 1909r. dane fideikomisu z folwarkami (już bez Pożarek) były analogiczne jak w 1905r., tj. 
podatek rolny - 11.166 marek; areał 1548 ha, z tego 591 ha pól, 320 ha łąk, 69 ha pastwisk, 527 
ha lasów, 37 ha nieużytków, 4 ha wód. Zaś stan pogłowia wynosił: 130 szt. koni, 380 szt. bydła 
(w tym 150 mlecznych), 500 szt. owiec, 350 szt. trzody. Zakłady: mleczarnia, cegielnia, tartak, 
wiatrak, Specjalizacja - hodowla koni pociągowych*.  
* Niekammer’s Güter-Adressbücher. Band III. Ostpreussisches Güter-Adressbuch. Nach amtlichen Quellen und 

auf Grund direkter Angaben bearbeitet. 2. Ausgabe  mit Nachtrag, Stettin 1909. 

Dane z 1913r., jak i późniejsze (1920r., 1922r.) wykazują zmniejszenie majątku o powierzchnię 
folwarku Czarnocin i Woli Parckiej. Dzierżawcą (Pächter) tego majątku był Joachim Deuss. 
Podatek z tak pomniejszonego majątku wynosił 7227 marek. Ogółem areał wynosił 689 ha, z 
tego 489 ha pól, 133 ha łąk, 30 ha pastwisk, 35 ha nieużytków, 1 ha wód (staw). Zaś stan 
pogłowia: 50 szt. koni, 180 szt. bydła (w tym 45 mlecznych), 430 szt. owiec, 130 szt. trzody 
chlewnej. W majątku pojawił się telefon przyłączony do centrali w Kętrzynie (Tel. Rastenburg 
49), zaś poczta i telegraf w Czernikach*.  
* Niekammer’s Güter-Adressbücher Band III. Güter-Adressbuch für die Provinz Ostpreussen, Leipzig 1913. 

W sierpniu 1914r., z chwila wybuchu I wojny światowej, miejscowość była miejsce potyczki 
szwadronu Kozaków, biorących udział w bitwie o twierdzę Boyen w Giżycku. Śladem tego 
pozostał mały cmentarzyk wojenny, na którym spoczywają prochy 8 żołnierzy armii rosyjskiej 
(oznaczenie nr 2 na mapie poniżej). Miejsce spoczynku tych żołnierzy zostało w 2010r. 
uporządkowane przez mieszkańców Parcza oraz członków Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Kętrzyńskiej im. Z. Licharewej, z inicjatywy ks. dr Kazimierza Żuchowskiego, proboszcza 
rzym.-kat. parafii pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Karolewie*.  
* Więcej zob. http://tomzik.org.pl/index.php?strona=kalendarium&rok=2010 

Analogiczne dane - jak z 1913r. - są z 1920r. majątku (tylko z folwarkiem Jankowo), którego 
właścicielem był ciągle baron Georg von Schenk zu Tautenburg, a dzierżawcą Joachim Deuss*.  
*  Niekammer’s Güter-Adressbücher Band III. Landwirtschaftliches Güter-Adressbuch für die Provinz 

Ostpreussen, Leipzig 1920. 

Potwierdza to książka adresowa miasta i powiatu, wydana w Rastenburgu w 1921r. 
(Adressbuch der Stadt und Kreis Rastenburg), natomiast dzierżawcą folwark Wola Parcka i 
Czarnocin był Karl Rosmack (sytuacja o tej dzierżawie trwała dłużej co potwierdza informacja 
z 1930r. http://www.pokolms.de/service/dorflisten/kreis_rastenburg.htm). 

Dane z 1922r. są niepełne, bo brakuje powierzchni areału z wykazem (jest tylko ogółem 769 
ha), jest wykazany tylko stan pogłowia. Po raz ostatni pojawia się w księgach adresowych 
majątków baron Georg von Schenk zu Tautenburg,* który był w książce adresowej miasta i 
powiatu z 1924r. (Adressbuch. Stadt und Kreis Rastenburg, Rastenburg 1924). 
* Niekammer's Landwirtschaftliche Güter-Adressbücher, Band III. Landwirtschaftliches Güter-Adressbuch für 

die Provinz Ostpreußen mit Anhang: Memelland. Vierte, völlig umgearbeitete Auflage, Leipzig 1922. 

Natomiast właścicielem Doby był w tym czasie Gottfried (zapewne brat, albo kuzyn), który 
wykazany jest w danych majątku Doba z 1932r. 
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W wykazie z 1929r. pojawił się nowy właściciel majątku, przekształconego w międzyczasie w 
majorat. Był nim baron Rudolf Schenk zu Tautenburg. Majątek odzyskał dawną powierzchnię, 
bowiem podatek rolny wynosił 11.135 marek. Ogółem areał  wynosił 1550 ha, z tego 672 ha 
pól, 142 ha łąk, 95 ha pastwisk, 587 ha lasów; stan pogłowia: 85 szt. koni, 253 szt. bydła (w 
tym 46 krów mlecznych), 66 szt. trzody, 40 szt. owiec*.  
* Parey's Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche - Provinz Ostpreußen, 7. neu bearbeitete Auflage, 

Berlin, Verlagsbuchhandlung Paul Parey, 1929. 

 
Mapa z 1930r. 

Na podstawie leksykonu z 1931r. Parcz (Partsch) miał 6 tzw. miejsc zamieszkania. Oprócz 
samego Parcza, były to: Czarnocin (Charlottenhof), Jankowo (Jankendorf), Parcz Dworzec 
(Partsch Bahnhof), Parcz Tartak (Partsch Schneidemühle) i Wola Parcka (Partschwolla). Teren 
całej gminy zajmował powierzchnię 1550,1 ha (czyli prawie tyle samo cały majątek), podatek 
wynosił wtedy 7, 39 marek od 1 ha. Ogółem było 26 domów (a w nich 78 mieszkań), 403 
mieszkańców, w tym 185 mężczyzn (390 ewangelików i 13 katolików): parafia ewangelicka – 
Czerniki, katolicka – Kętrzyn, urząd stanu cywilnego – Czerniki, urząd gminy – Parcz*.  
* Gemeindelexikon für den Freistaat Preussen. Band I: Provinz Ostpreussen. Nach dem endgültingen Ergebnis 

der Volkszählung vom 16. Juni 1925 und anderer amtlicher Quellen unter Zugrundelegung des Gebietsstandes 
vom 1. September 1931, bearbeitet vom Preussischen Statistischen Landesamt, Berlin 1931. 

W ostatnim przed II wojną światową wykazie majątków z 1932r. pojawił się kolejny właściciel. 
Był nim Wolf Dietrich baron Schenk zu Tautenburg (1.01.1919-25.10.2002). W skład majątku 
wchodziły, jak wcześniej  folwarki Jankowo (Jankendorf), Wola Parcka (Partschwolla) i 
Czarnocin (Charlottenhof), a zarządcą był Max Steffen. Ogółem areał wynosił 1521 ha 
(oznaczone numer 1 na poniższej mapie), z tego 626,5 ha pól, 137,5 ha łąk, 115 ha pastwisk, 
527,5 ha lasów, 112 ha nieużytków, 2,5 ha wód; stan pogłowia: 70 szt. koni, 220 szt. bydła (w 
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tym 61 mlecznych), 52 szt. owiec, 150 szt. trzody.  Na wyposażeniu majątku była jedna 
maszyna spalinowa (Stockmotor), a centrala telefoniczna mieściła się wtedy w Radziejach (Tel. 
Rosengarten 40), zaś poczta i telegraf w Czernikach (Schwarzstein)*.  
*  Niekammer's Landwirtschaftliche Güter-Adressbücher Band III. Landwirtschaftliches Adressbuch der 

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

Modernizacja przestrzeni na terenie majątku Parcz rozpoczęła się na większą skalę                w 
II połowie XIX w. Wybudowano cegielnię, tartak, mleczarnię. Na ożywienie gospodarcze 
wpłynęła poprawa szlaków komunikacyjnych. Wybudowano nowe, brukowane drogi i 
zmodernizowano dotychczasowe. Przy majątku zbudowano zespół budynków stacyjnych 
(dworzec i budynek mieszkalny), na potrzeby oddanej do użytku 1.07.1907r. linii kolejowej. 
Zachowane układy przestrzenne dawnego majątku ziemskiego i jedynego zachowanego do 
chwili obecnej folwarku w Jankowie pochodzą w przeważającej części z 4. ćwierci XIX w. i 1. 
ćwierci XX w., kiedy to wzniesiono większość kluczowych budynków inwentarskich, 
gospodarczych oraz kolonie mieszkalne robotników folwarcznych. Pozostałe obiekty 
wzniesiono po 1945r., głównie w latach 70. Pojawiły się wtedy obiekty betonowe wzniesione 
z tzw. wielkiej płyty, kryte płaskim dachem, co zniszczyło ukształtowany przez stulecia 
krajobraz kulturowy. 
Tak więc obecnie zabudowę na terenie Parcza tworzą budynki związane w przeszłości z 
zespołem dworsko-folwarcznym. Zespół składał się z trzech funkcjonalnych, wyodrębnionych 
części:  
- rezydencjonalnej z domem właściciela, tj. dworem, parkiem i akwenem wodnym, 
- gospodarczej z podwórzem folwarcznym na planie prostokąta i zabudową pomocniczą 
(stajnie, stodoły, chlewnie, obory, spichlerze), 
- kolonii mieszkalnej robotników folwarcznych składającej się z 2-, 3-, 4- (tzw. czworaki) i 6-
rodzinnych domów mieszkalnych oraz przydomowych budynków gospodarczych. 
Zabudowę uzupełniają obiekty PGR-u wzniesione po 1945r. 

Według danych z ostatniego przed wybuchem II wojny światowej spisu powszechnego 
z 17.05.1939r. na terenie Gemeinde Partsch (gmina Parcz) było 312 mieszkańców (w 1925r. – 
403), a w jej skład wchodziły następujące miejscowości, oprócz samej miejscowości Partsch 
(Parcz): Charlottenhof (Czarnocin), Jankendorf (Jankowo), Bahnhof Partsch (dworzec 
kolejowy Parcz), Schneidemühle Partsch (tartak Parcz) i Partschwolla/od 16.07.1938r. 
Kleinpartsch (Wola Parcka, od 16.07.1938r. Mały Parcz). Był to obszar należący do 
Amtsbezirkszugehörigkeit Partsch (okręgu urzędowego w Parczu) i terytorialnie odpowiadał 
mniej więcej dzisiejszemu sołectwu (bez Mażan, które wtedy należały do pow. 
węgorzewskiego)*.  
* R. Grenz - Der Kreis Rastenburg. Ein ostpreussisches Dokumentarwerk, Marburg, s. 515. W wykazie 

uwzględniono też przynależność do poszczególnych parafii. I tak omawiany teren należał do parafii ewangelickiej 
w Czernikach i katolickiej w Kętrzynie. 

Podział ten utrzymał się do 27.01.1945r., czyli do wkroczenia na te tereny oddziałów żołnierzy 
Armii Czerwonej, którzy przynieśli ze sobą gwałty, śmierć i zniszczenie. Po rozgrabieniu 
majątku przez specjalne oddziały NKWD, teren przekazano administracji polskiej (zapewne 
latem 1945r., jak większość pozostałych).  Rozpoczął się nowy, polski okres historii Parcza.  



19 
 

 
Podczas II wojny światowej wiejski cmentarz, wraz z otaczającym obszarem leśnym (około 
180 ha majątku), znalazły się w obrębie głównej kwatery Hitlera (nr 5).  
W 1942r, na skutek bombardowań, z Berlina przyjechała młoda Margot Woelk do swojej 
teściowej Marii Woelk, która mieszkała w domu na wjeździe do Parcza, gdzie obecnie jest 
sklep. Margot znalazła pracę w kuchni w Kruszewcu (Krausendorf), gdzie z 14 innymi 
młodymi kobietami próbowała przez 2,5 roku posiłki przygotowywane Hitlerowi, w celu 
sprawdzenia czy nie są otrute. Jako jedyna ocalała uciekając przed nadchodzącą Armię 
Czerwoną. O jej historii dowiedział się cały świat dopiero w 2013r. 
 
W latach 1940-45 na terenie majątku Partsch 
powstał największy w powiecie 
rastenburskim obóz jeniecki rolniczy, w 
którym przebywało do 70 francuskich 
jeńców. O tym okresie napisał w swojej 
książce (*) Louis Suarez, który w kolumnie 
uciekinierów opuścił Partsch 26 stycznia 
1945r., razem z innymi francuskimi jeńcami 
i pozostałymi mieszkańcami majątku, dzień 
przed nadejściem Armii Czerwonej.  
 
 
 
 (*)”1939-1945 Siedem lat ukradzionych 
mojej młodości – Francuski żołnierz w 
Prusach Wschodnich, więzień wojenny 
Wehrmachtu a potem zakładnik Armii 
Czerwonej”. Autorstwa Louis Suarez i 
Marie-Ange Barthelomot Bessou. © 2014 
wydawnictwo Société des Ecrivains 
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Po 1945r. prawie wszystkie dawne majątki ziemskie i folwarki przejęły państwowe 
gospodarstwa rolne (dalej w tekście jako skrót PGR). W 1955r. założono tu chlewnię świń 
złotnickich. W 1970r. Parcz liczył 295 mieszkańców. Były wtedy tu 8-klasowa szkoła 
podstawowa, przedszkole (14 dzieci), punkt biblioteczny oraz sala kinowa na 60 miejsc. W 
1973r. PGR Parcz należał do sołectwa Czerniki, gminy Kętrzyn. W latach 1974-89 wchodził w 
skład Kętrzyńskiego Zjednoczenia Rolniczo-Przemysłowego (KZR-P) „Agrokompleks” 
obejmującego wszystkie PGR-y powiatu kętrzyńskiego. Okres funkcjonowania KZR-P 
„Agrokompleks” spowodował na tym terenie znaczące zmiany w krajobrazie kulturowym       i 
układzie przestrzennym (wznoszono nowe obiekty nienawiązujące do zastanego, tradycyjnego 
krajobrazu architektonicznego np. domy, tzw. bloki mieszkalne). Po rozwiązaniu PGR-ów w 
1989r. majątek przejęła Agencja Własności Rolnych Skarbu Państwa oddział terenowy w 
Olsztynie (od 2003r. Agencja Nieruchomości Rolnych - ANR), która sprzedała bądź, na 
dogodnych warunkach, wydzierżawiła różnym spółkom lub prywatnym osobom. Podobnie 
stało się tak w Parczu. Zachowano w ten sposób gospodarstwa rolne o dużych areałach, co przy 
dobrej jakości tutejszych gleb pozwala na prowadzenie gospodarki wielkotowarowej i co 
najważniejsze wydajnej. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej gospodarstwa tego typu mają 
zapewnioną przyszłość. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

W dalszej części zeszytu przedstawiona zostanie postać Louisa Suareza oraz jego 
wspomnienia z okresu pobytu w Parczu, jako francuskiego jeńca wojennego, w latach 1940-
1945. Część wspomnień pochodzi z ksiązki wydanej we Francji, część zaś z wywiadu 
udzielonemu współautorowi zeszytu. Całość uzupełniają interesujące fotografie, w tym z 
osobistego archiwum Louisa Suareza. 

Louis Suarez urodził się w 1917r. w Hiszpanii. Ale jeszcze jako niemowlę wraz 
rodzicami wyemigrował do Francji. Już jako pełnoletni, w wieku 21 lat, miał podjąć wybór, 
czy wrócić do Hiszpanii, czy też przyjąć obywatelstwo francuskie. Wybrał Francję i od razu 
został powołany do służby wojskowej w jednostce strzelców alpejskich. Wtedy obowiązkowa        
2-letnia służba wojskowa. Niestety, przed jej zakończeniem wybuchła wojna. Louis wraz ze 
swoją jednostką, po kapitulacji Francji w maju 1940r., dostał się do niewoli i wywieziony został 
do obozu Stalag 1B – Hohenstein (obecnie Olsztynek) w dalekich dla niego Prusach 
Wschodnich. Pozostając w obozie przeczuwał zagrożenie, więc zgłosił się do pracy jako 
murarz, z racji tego, że przed służbą wojskową pracował w firmie budowlanej ojca. Po pięciu 
dniach, razem z kilkoma innymi Francuzami, został „wyselekcjonowany” przez zarządcę 
dużego majątku ziemskiego Gross Partsch pod Rastenburgiem (obecnie Parcz obok Kętrzyna). 
Na miejscu, w obozie jenieckim było już kilku Francuzów. W sumie na początku było ich 70, 
a pod koniec wojny 65, ale nikt z nich nie zmarł podczas pobytu w Partsch. Według Louisa, 
zarządca majątku Kurt Mey szanował Francuzów i zwracał się do nich zawsze uprzejmie po 
francusku. Od kilku lat zarządzał gospodarstwem należącym do młodego barona Wolfa 
Dietriecha von Schenk zu Tautenburg, który mieszkał w Gross Partsch ze swoją owdowiałą od 
1929r. matką. Po wybuchu wojny młodego barona wysłano na front a matka dzieliła swoje 
życie między Gross Partsch i Berlinem. 
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Praca Louisa polegała na dbaniu o dobry stan techniczny wszystkich budynków należących do 
majątku. 
 
W kolumnie uciekinierów Louis opuścił Partsch 26 stycznia 1945r., razem z innymi 
francuskimi jeńcami i pozostałymi mieszkańcami majątku; dzień przed nadejściem Armii 
Czerwonej. 

 
Szesnastoletni baron Wolf Dietrich i zarządca Kurt Mey, Partsch 1935r. 

 

Podczas wywiadu, który przeprowadził Cezary Korenc na początku 2011r, Louis opisał Gross 
Partsch: 

„Cały majątek był podzielony na trzy strefy : 
 
- Gross Partsch (Parcz) był razem z dworem centrum administracyjnym, gdzie wszystko było 
przetwarzane, z produkcją mleka (około setki krów), ubojem trzody chlewnej, wysyłaniem całej 
produkcji rolnej oraz drewna, materiał i sprzęt rolniczy, wozy, naprawy; 
- Klein Partsch (Wola Parcka) przeznaczony był na chów trzody chlewnej (z selekcją knurów i 
loch) kierowany przez Gespannfürer’a; 
- Jankendorf (Jankowo) była tam duża hodowla owiec i jagniąt (z selekcją baranów) kierowana 
przez Gespannfürer’a. Były tam trzy duże owczarnie. Każda z nich miała swój magazyn siana; 
jedna mniejsza, znajdowała się w Charlottenhof (Czarnocin). 
 
W każdej strefie odpowiadałem za stan techniczny budynków. Nie pamiętam, aby w tym czasie 
w majątku była jeszcze cegielnia, która na starych mapach jest zaznaczona za folwarkiem 
Jankendorf (Jankowo). Droga do Jankendorf prowadziła przez most nad torami kolejowymi. 
Most był prosty z płyty żelbetowej opierającej się na bocznych filarach i z balustradą 
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zabezpieczającą. Przechodząc często przez most dwa razy widziałem stacjonujący na bocznicy 
stacji Partsch specjalny pociąg marszałka Goeringa z jego luksusowym wagonem sypialnym, 
kiedy przyjeżdżał do Głównej Kwatery Hitlera. Pewno dnia, w południe, wracając z Jankendorf 
znajdowałem się właśnie na tym moście kiedy w Głównej Kwaterze wybuchła bomba. Był to 
zamach 20 lipca 1944r. Nie pamiętam, aby ten most został wysadzony jeszcze wtedy jak tam 
byliśmy, ale przypuszczam że to mogło nastąpić w tym samym czasie, lub wkrótce po 
wysadzeniu Głównej Kwatery. 
Tylko dwa razy, podczas mojego pobytu, udałem się do Rastenburga (obecnie Kętrzyn) w 
sprawie konsultacji u dentysty, który zdjął mi kamień nazębny i raz w sprawie obowiązkowej 
dla nas wizyty u lekarza. Poza tym nie miałem żadnej innej okazji aby się udać gdzie indziej. 

 

 

Plan sytuacyjny 1940-1945 – opracowanie i opis Louis Suarez 

1 – Dwór: dom mieszkalny baronowej  
2 – Dom zarządcy i administracja majątku ziemskiego; obok garaż i warsztat   
3 – Szkoła przeznaczona dla dzieci majątku 
4 – Pomieszczenie przeznaczone dla francuskich jeńców wojennych (Kommando)  
5 – Budynek piętrowy (parter na powozy i sanie – piętro miejsce na siano dla koni)  
6 – Stajnia koni roboczych z wydzieloną częścią dla koni do powożenia  
7 – Obora z piętrem przeznaczonym na siano  
8 – Warsztaty kuźni i stolarni  
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9 – Stodoły do składowania ziarna i okopowych po zbiorach  
10 – Budynek piętrowy – składowanie ziarna i okopowych po oczyszczeniu – młyny do 
ziarna i siekacze do buraków pastewnych.  
11 – Owczarnia  
12 – Chlewnia   
13 – Mieszkania tzw. dwojaki dla pracowników  
14 – Mieszkanie leśniczego i łowczego  
15 – Chlewiki dla pracowników  
16 – Stacja transformatorowa wybudowana w 1942r.  
17 – Budynek do składowania różnych nawozów  
 
Budynek Kommando (zaznaczony jako nr 4 na planie) był murowany, jak i również budynki 
nr 5-6-7-8-10-11-12, Budynek nr 9 to były przestrzenne stodoły w konstrukcji drewnianej i 
pokryciem z blachy. 
 
Podwórze dużego dziedzińca gospodarczego było z ubitej ziemi i błotniste w czasie deszczu. 
Kury i kaczki były tylko hodowane przez pracowników majątku, na ich własne potrzeby w 
zagrodach przydomowych. 
 
Od 1940r. do 1942r. majątek ziemski był zasilany poprzez sieć energetyczną dwużyłową 
(jednofazowa). Zasilanie poprzez trzy kable (trzyfazowe) dotarło dopiero w 1942r, stąd moja 
budowa stacji transformatorowej, a ułożenie nowej instalacji wewnętrznej przypadło jednemu 
z nas, który został zatrudniony w Stalagu 1B. Od tego czasu maszyny parowe i inne źródła 
energii zasilające maszyny zostały zastąpione przez siłę silników elektrycznych. 
 
Poza zaprzęgami konnymi (4 na każdy zaprzęg) majątek posiadał trzy traktory firmy Lanz typu 
Bull mogące orać z pługami czteroskibowymi. 
 
Przed dworem nie było żadnego oczka wodnego w tamtych czasach. Jedna studnia z ręczną 
pompą znajdowała się przed naszym budynkiem. Każdego ranka (nawet przy temperaturze - 
20C), szedłem wypompować swoje dwa wiadra na potrzeby mojej toalety osobistej. 
 

Duży staw obok magazynu na nawozy służył wtedy jako brodzik dla koni (sam też często się 
w nim kąpałem latem). 
 
Na starych mapach przed budynkiem dworu jest widoczne oczko wodne. Za moich czasów już 
go nie było. Duża studnia, o której mówiłem, znajdująca się przed budynkiem oznaczonym nr 
4, mogła służyć do pompowania wody na ewentualne potrzeby gaszenia pożaru w dworze. 
Inne budynki mogły być gaszone poprzez pompowanie wody z brodziku dla koni. 
Inny staw znajdował się kilkaset metrów od budynków mieszkalnych pracowników i służył, 
podczas wielkich mrozów, do pozyskiwania lodu (grubości od 40 do 45cm), który wycinano w 
bloki i składowano w pomieszczeniu lodziarni o wymiarach 4m na 6m, głębokości około 3,5m 
oraz pojemności około 85 do 95 m3. Lodziarnia znajdowała się przy drodze, między budynkiem 
nr 4 i dworem. Ten skład lodu był „lodówką” letnią, do której wchodziło się przez wąskie 
schody mające około dwudziestu stopni i prowadziły do „chłodni” o powierzchni około 12m2, 
wydzielonej od składu lodu przez kratę z grubych prętów. Sklepienie było przykryte kopcem 
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ziemi gdzie znajdowało się obramowanie dużego włazu. Na tym wzniesieniu rosło kilku dużych 
drzew. Tu były składowane kanki mleka przed wysyłką do spółdzielni lub mleczarni.  
 
 W tym czasie nie wiedziałem, że przy głównej drodze był rosyjski cmentarz z I wojny 
światowej. Cmentarz przeznaczony dla pracowników majątku znalazł się w enklawie przejętej 
przez strefę ochronną Głównej Kwatery. A wiec dla dwóch pogrzebów, które miały miejsce 
podczas mojego pobytu w Partsch, zarządca Kurt Mey musiał wystąpić do władz wojskowych 
o zezwolenie na wejście na teren cmentarza. 
 

Poniżej rozplanowanie pomieszczeń Kommando w Partsch 

A: to pomieszczenie było oddane do naszego użytku w drugim kwartale 1943r, po odejściu na 
front naszych strażników. Pomieszczenie służyło do składowania naszych rzeczy osobistych. 

B: sala wspólna ze stołami i ławami oraz pryczami zgrupowanymi po cztery, dwa na dole i dwa 
na górze. (strzałka pokazuje moje miejsce na dole) 

C: kuchnia z dużym kotłem żeliwnym i wbudowanym ogniwem, służyła również do 
podgrzewania wody do mycia naczyń, do prania i do mycia się. 

D: łaźnia z brodzikiem i spadkiem w posadzce posiadająca wpusty do odprowadzenia brudnej 
wody. Wodę braliśmy z pobliskiej pompy. 

 

 

 

Opracowanie: Louis Suarez 
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Moje zdjęcie - jak siedzę na stosie kamieni zostało - wykonane w miejscu gdzie pojawiło się 
przejście po wyburzeniu muru oporowego pomiędzy naszym lokalem nr 4 i budynkiem nr 5. 
Widoczny wysoki mur po prawej jest to szczyt budynku nr 5.  

 
Louis Suarez, w majątku Partsch, 1942r © Louis Suarez 

 
Zdjęcie na tle budynku oznaczonego nr 5; jestem oznaczony strzałką, a z mojej prawej strony jest 

malarz. © Louis Suarez 
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Zdjęcie zimą na tle drewnianego magazynu (zapomniałem zaznaczyć na mapce), który służył jako 

skład słomy do stajni oraz miejsce do krycia klaczy przez ogierów. Siedzę za klęczącym z fajką, który 

był stolarzem. Najwyższy, który stoi z prawej był kowalem, trzeci stojący z lewej był kierowcą 

traktorów, kolejny zajmował się krowami. © Louis Suarez 

 

 

Część grupy Francuzów w Partsch. © Louis Suarez 
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Najładniejszy budynek przy podwórzu gospodarczym przeznaczony był na kuźnię i warsztat 
do naprawy kół wozów oraz do napraw mechanicznych. Stolarnia znajdowała się po lewej 
stronie tego budynku. 

 

 

 

Kuźnia – październik 1990r. Foto Wolf Dietrich von Schenk zu Tautenburg 

 

Piętrowy budynek znajdujący się po lewej stronie kuźni, przed którym po środku stoi słup 
energetyczny, na aktualnych zdjęcia wygląda tak samo jak 70 lat temu. Służył on jako spichlerz 
zbożowy i okopowych po ich oczyszczeniu. Na parterze znajdowały się młyny na mąkę na 
chleb i dla zwierząt oraz siekacze do buraków pastewnych dla bydła. 
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Rządcówka 

 
 
 
Budynek zarządcy «Verwalterhaus » był nie tylko jego domem, ale również siedzibą 
administracji majątku ziemskiego, z częścią ekonomiczną, finansową i agronomiczną pod 
dyrekcją szwagierki zarządcy. 
 
Budynek, który znajduje się obok domu zarządcy i administracji majątku, był używany jako 
warsztat i garaż samochodu zarządcy (Opel-Blitz) oraz powozów konnych. Baronowa 
poruszała się tylko konnym powozem lub saniami prowadzonymi przez woźnicę. 
 
Dwór oraz mieszkanie zarządcy dysponował dużym ogrodem i sadem, gdzie rosły przeważnie 
jabłka (jeden z nas był przydzielony permanentnie). Przy wjeździe do majątku nie było żadnej 
bramy.  
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Dwór 

 
 

Dwór był raczej nowym budynkiem, który prawdopodobnie został wybudowany w drugiej 
połowie XIXw. Cała jego konstrukcja była w bardzo dobrym stanie. Kilka prac wewnątrz 
budynku były jednak konieczne, jak naprawa popękanych sufitów, malowanie, itp. Nie było 
tam centralnego ogrzewania, każde z głównych pokoi miało swój piec kaflowy opalany 
drewnem, a dym z nich był odprowadzany przez system kominów. Duży otwarty kominek 
znajdował się w wielkim, reprezentacyjnym salonie z wejściem na taras od strony ogrodu. 
Mniejszy otwarty kominek znajdował się w jadalni. Jedynie drewno, w dużej ilości, służyło 
jako opał; również dla wszystkich mieszkań pracowników, jak i dla lokalu Kommando. 
Wszystkie te pomieszczenia były ogrzewane piecami kaflowymi, które musiałem czasami 
przeglądać. 
Węgiel dostarczany do dworu służył do opalania bardzo dużej kuchenki żeliwnej, która 
posiadała błyszczące wykończenia z miedzi. 
Podłogi dworu były wykończone parkietem dębowym w jodełkę w wielkim salonie i jadalnią, 
terakota w korytarzach i kuchni, deski z jodły lub sosny na piętrze, w pokojach i na korytarzach. 
Półokrągłe okno na szczycie ryzalitu od strony ogrodu oświetlało tylko poddasze gdzie czasami 
musiałem się udać aby konserwować rynny. Przy dworze nie było żadnego ogrodu zimowego 
lub oranżerii. 
Parter dworu, z wejściem w południowej ścianie frontowej, był podzielony na pomieszczenia 
do składowania drewna i zsyp na węgiel oraz różne inne pomieszczenia, w których były 
składowane różne meble z innej epoki, w tym pianino oraz kilka obrazów lub portretów, dla 
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których już nie było miejsca w wielkim salonie. Jedno z pomieszczeń było przeznaczone na 
archiwum, inne służyło jako piwniczka do wina. Nie było tam żadnego podziemia. 
Z pomieszczenia do składowania drewna wchodziło się schodami do korytarz na piętrze, z 
którego wchodziło się do kuchni, która była powiązana z kredensem, przez który przechodziło 
się do jadalni. Wielki salon, który otwierał się na taras (dziś nie istnieje) od strony ogrodu, 
zajmował całą szerokość południowego szczytu, czyli prawie 20m na 15 lub 20m (w planie 
prawie kwadrat). Te pomieszczenia, razem z holem wejściowym, zajmowały prawie ¾ długości 
całej elewacji. Inne pomieszczenia były przeznaczone na różne składowanie, inne funkcje, w 
tym biuro z biblioteką oraz schody wiodące na drugie piętro gdzie się znajdował główny duży 
pokój zajmowany przez baronową. Dalej był pokój młodego barona, różne pokoje dla gości, 
bieliźniarnia i pokój dla służby. Kolejne schody prowadziły na poddasze. 
 
Podczas mojego pobytu dwór był przeważnie zamieszkany tylko przez baronową i jej 
pokojówkę Hilde Nora, która z czasem stała się moją sekretną miłością. Duże przyjęcia 
odbywały się tam z okazji świąt i raz w roku z okazji nagonki na zające, gdzie służyliśmy jako 
zaganiacze z grzechotkami. Osoby, które wtedy były zaproszone na tę okazję, to wysocy 
oficerowie z  żonami (albo kochankami, jak mi zdradzała Hilde). Wtedy wszystkie pokoje były 
zajęte oraz zatrudniano, z tej okazji, dodatkowo pokojówki. 
W wielkim salonie królował fortepian, na którym czasami baronowa (była śpiewaczką 
operową) wykonywała swoje wokalizy. Na dwóch dużych ścianach wisiały obrazy panów i 
pań, przodków dynastii von Schenk zu Tautenburg. Różne obrazy i portrety albo wisiały na 
ścianach alby były postawione na sztalugach. Przeważnie były to portrety panów w wielkich 
mundurach cesarskich, hełmami ze szpicem na przedramieniu i szablą ku boku. Do kompletu 
brakowało jedynie ostatniego pana, zmarłego w 1929r (mąż baronowej), który został wyklęty 
z dynastii i nie miał prawa być pochowany w podziemnej krypcie kaplicy rodowej w 
Charlottenhof. Jego ciało zostało pochowane w ziemi, na prawo od kaplicy i przykryte 
potężnym głazem. Pamiętam, że na nim była tablica żeliwna z naniesionym tylko jego imieniem 
(którego już nie pamiętam) bez nazwiska oraz daty urodzenia i śmierci. 

 
Czarnocin ‐ Głaz na pochówku Rudolfa’a – listopad 1995r. – Foto T. Korowaj 
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Czarnocin ‐ zrujnowana kaplica rodowa z kryptą  – listopad 1995r. – Foto T. Korowaj 

 

Narysowałem kiedyś frontową elewację. Rysunek był przeznaczony dla Hilde. Co ona mogła 
z nim zrobić? Aby się dowiedzieć należałoby ją odnaleźć… 
 
Niewiele wiem o tej dynastii. Jeśli chodzi o wyklętego ojca młodego barona, nie wiem nic 
więcej oprócz tego co zostało mi przekazane przez pracowników majątku, nazywających go 
"wielkim playboyem i miłośnikiem pięknych kobiet”, przebywającym głównie w Berlinie 
gdzie balował w różnych lokalach z grami hazardowymi, wydając tam dużo pieniędzy. Oprócz 
tego, wprowadził do tego wielkiego rodu, wybrankę z "ludu", piękną kobietę, śpiewaczkę, z 
pewnością uznaną za niegodną włączenia do wykazu dynastii, ale tylko akceptowaną. Zmarł z 
powodu choroby zostawiając po sobie tylko tego syna, który stał się następnym baronem von 
Schenk i moim przyjacielem. 
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Baron von Schenk zu Tautenburg nadzoruje prace przy poszukiwaniu ukrytych przez Louisa Suareza 

(na polecenie baronowej w listopadzie 1944r), pamiątek rodzinnych. 

Parcz, październik 1990r. Foto Wolf Dietrich von Schenk zu Tautenburg 

 
Poszukiwanie skarbów. Parcz, październik 1990r.  

Foto Wolf Dietrich von Schenk zu Tautenburg 
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