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Przedstawiamy Pa!stwu, kolejny tom katalogu zabytków powiatu k"trzy!skiego pt. „Zabytkowe cmentarze 
- przesz#o$% na mogi#ach zapisana”, autorstwa naszego lokalnego regionalisty Tadeusza Korowaja. Wydanie 
to jest pionierskie i& jednocze$nie niezwykle potrzebne, ze wzgl"du na znaczny up#yw czasu, sprzyjaj'cy 
destrukcji oraz zapomnieniu. Z&uwagi na sw' tematyk", stanowi ciekaw' publikacj", w&której autor prezentuje 
ponad 200 miejsc pochówków, mogi# oraz cmentarzy na terenie powiatu k"trzy!skiego, odnalezionych 
z&jego du(ym zaanga(owaniem i&determinacj'. Maj'c na uwadze aspekty humanistyczne, cywilizacyjne, jak 
i&kulturowe, nale(y piel"gnowa% pami"% o&miejscach pochówku naszych przodków. Z&istotnych powodów 
nie mo(na wymaza% i&przekre$li% kilkusetletniej historii tego regionu oraz dorobku wielu pokole! (yj'cych 
tu ludzi. Ich cmentarze s' tego najwyra)niejszym dowodem. W& cywilizowanym kulturowo $wiecie, na 
szacunek dla siebie zas#uguje si" szacunkiem dla innych. Niezale(nie od dalszej historii nasze cmentarze te( 
tu pozostan'. To oczywisto$%, jak pisze poeta: 

„Ten kto by! "ywy, teraz jest umar!y
Którzy#my "ywi byli, teraz umieramy
Cierpliwo#ci tylko odrobink$” 
(T.S. Eliot – „Ja!owa ziemia”)
Opracowanie niniejsze, to pierwszy, niezb"dny krok na drodze do pe#nego wzajemnego zrozumienia 

i&szacunku w&duchu szeroko pojmowanego ekumenizmu i&cz#owiecze!stwa.
Polecamy Pa!stwu ten niezwyk#y album, publikowany w& serii „Dziedzictwo Kulturowe Powiatu 

K"trzy!skiego”, wydawanej z& inicjatywy Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu K"trzy!skiego, pod 
patronatem Starosty K"trzy!skiego.

Za mo(liwo$% publikacji, dzi"kuj" bardzo tym wszystkim, którzy wsparli *nansowo wydanie tego albumu.

    Starosta K"trzy!ski
dr Micha# Kochanowski
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Odk'd ludno$% zamieszkuj'ca obecny teren powiatu k"trzy!skiego przesz#a na protestantyzm, mo(na 
mówi% o& g#ównie ewangelickich cmentarzach tego regionu. Tak wi"c od 1525r., gdy w& Prusach powsta-
je pierwsze w&$wiecie pa!stwo ewangelickie, mieszka!cy tych ziem chowaj' swych zmar#ych w&tym w#a$-
nie obrz'dku. Si#' rzeczy s' to cmentarze w&wi"kszo$ci ewangelickie (ewangelicy stanowili bowiem blisko  
90 % ludno$ci). Na terenie powiatu mamy du(' liczb" dawnych cmentarzy, np. rodzinnych, których cz#onko-
wie  mieszkali od pokole! w&tej samej miejscowo$ci (np. rodzina Roszig w&Koczarkach) czy rodowych, przed-
stawicieli szlachty (np. von Redecker, w#a$cicieli dóbr w& Nakomiadach, którzy spoczywaj' na cmentarzu 
w&Godzikowie). Dzi$ s' zamkni"te i&nieczynne. Osobn' kwesti' s' cmentarze wojenne z&I&wojny $wiatowej.

Cmentarz w&K"trzynie by# podzielony wyznaniowo. Najwi"ksza cz"$% nale(a#a do ewangelików, na mniej-
szej chowano katolików a&najmniejsza cz"$% to miejsce pochówku +ydów. O&ile na terenie obecnego cmen-
tarza komunalnego K"trzyna pozosta#o zaledwie kilkana$cie przedwojennych nagrobków, o&tyle cmentarze 
wiejskie zachowa#y si" nieco lepiej, ale i&one coraz bardziej zacz"#y z&up#ywem lat, coraz bardziej zanika% 
w&krajobrazie. 

Po II wojnie $wiatowej, najwi"ksz' tragedi' oprócz nieprzychylnego 
stosunku ludno$ci nap#ywowej do ocala#ej, pozosta#ej ludno$ci auto-
chtonicznej, by#o niszczenie, profanacja i&grabie( ewangelickich cmen-
tarzy przez kamieniarzy z&centralnej Polski. 

Bardzo wa(nym powodem, dla którego dawne cmentarze przestawa-
#y istnie%, by#a sprawa ich traktowania i&nazewnictwa.

Nale(y tu rozró(ni% dwie kwestie wyznaniow' i& narodowo$ciow'. 
Mazurzy zanim ulegli germanizacji w&po#owie XIX w., bardzo d#ugo mó-
wili w&j"zyku polskim. Nosili polskie nazwiska. ,wiadcz' o&tym pozosta-
#o$ci napisów nagrobnych na wielu cmentarzach. W&mentalno$ci funk-
cjonuj' jednak jako tzw. poniemieckie. Rany zadane przez Niemców 
podczas II wojny $wiatowej sprawi#y, (e ludno$% nap#ywowa traktowa#a 
wszystkie te przedwojenne cmentarze jako relikt niemiecko$ci. Cz"sto 
brano „odwet” za II wojn" $wiatow' i&niszczono nagrobki. Paradoksem 
jest fakt, (e niektórzy nap#ywowi powojenni mieszka!cy s' pochowani 
na tych cmentarzach, cz"sto dzi$ ju( zamkni"tych.

Ko$ció# ewangelicki po wojnie przesta# by% w#a$cicielem tych cmen-
tarzy, które w& wi"kszo$ci zosta#y rozszabrowane. Nikt nie broni# tych 
miejsc. Nie (yli ju( potomkowie pochowanych tutaj osób lub nie mogli 
tu przyjecha%. Gdy wreszcie przyjechali, cz"sto ju( nic nie zosta#o. Na 
rozkradzione cmentarze wywo(ono $mieci, pas#y si" tam krowy. Zda-
rza#y si" przypadki pl'drowania grobów. Ten stan trwa# bardzo d#ugo. 
Mo(na powiedzie% zbyt d#ugo. 

Po wej$ciu w&1945r. Armii Czerwonej zamordowano wielu ewangeli-
ków, ale tak(e katolików, których cia#a wrzucono do masowego grobu 
na terenie cz"$ci obecnego cmentarza komunalnego w&K"trzynie. Przez 
dziesi"ciolecia nie wolno by#o o& tym wspomina%. +o#nierze wyzwoli-
ciele nie mogli by% pos'dzani o& zbrodnie dokonane na cywilnej lud-
no$ci. Jeden z&dawnych mieszka!ców Rastenburga postanowi# uczci% 
pami"% swego zamordowanego wówczas przez Rosjan ojca i& w& la-
tach 80. XX w. postawi# kamie! w& miejscu anonimowego pochówku  

CMENTARZE POWIATU K&TRZY'SKIEGO

Symboliczny nagrobek na cmentarzu 
komunalnym w K$trzynie

Symboliczny nagrobek na cmentarzu 
komunalnym w K$trzynie
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ponad 1000 o*ar z& niemieckim napisem: „Pami"% 
mostem do przysz#o$ci”. Dopiero kilka lat temu 
uczestniczy#em w&po$wi"ceniu pomnika ufundowa-
nego w& tym miejscu przez w#adze naszego miasta 
i& zwi'zek by#ych mieszka!ców (Kreisgemeinschaft 
Rastenburg).

Równie wzruszaj'c' okoliczno$ci' by#o ponow-
ne po$wi"cenie w& 2006r. w& ekumenicznym gronie, 
z& udzia#em duchownych czterech wyzna!, cmen-
tarza z& I&wojny $wiatowej w&K"trzynie. Dopiero nie-
dawno odkryto te( histori" z& 1945r. pensjonariuszy 
domu opieki w& K"trzynie, którzy po dotarciu do ,wi"tej Lipki, zmarli z& g#odu i& zostali pochowani w& bez-
imiennej zbiorowej mogile na tamtejszym cmentarzu. I&znów ekumeniczne po$wi"cenie pomnika pokaza#o 
jak $mier% zrównuje wszystkich bez wzgl"du na narodowo$%, pochodzenie czy wyznanie.

Dzi"ki akcjom porz'dkowania dawnych cmentarzy powiatu (m.in. Stowarzyszenie „Blusztyn”) przywróco-
no na nowo ich godno$%. W&akcjach tych brali udzia# zarówno obecni mieszka!cy, para*anie ewangelicy i&ka-
tolicy, ale tak(e m#odzie( z&Polski i&Niemiec, co ma swoj' szczególn' wymow". Równie( i&w&tych miejscach 
stawiany na nowo jest krzy( lub pami'tkowa tablica upami"tniaj'ca wszystkich, którzy na tym cmentarzu 
spoczywaj'. Zarówno Polacy jak i&Niemcy, +ydzi ale tak(e Rosjanie, Ukrai!cy. 

Od lat wspó#pracuj'c z&Tadeuszem Korowajem i& Cezarym Korenc spogl'dam w& przesz#o$% i& staram si" 
zachowa% od zapomnienia miejsca spoczynku tych, którzy byli tu przed nami. Przywracaj'c pami"% cmenta-
rzom oddajemy cze$% tym, którzy osiedlili si" tu przed wiekami. Ich pokolenia, spoczywaj'ce na tych zapo-
mnianych, cz"sto ju( nieistniej'cych cmentarzach, tworzy#y miejsce, w&którym dzi$ przypad#o nam miesz-
ka%, (y% i&pracowa%. Dbaj'c o&miejsca pochówku Polaków na Ukrainie, jak np. cmentarz Orl't Lwowskich, 
powinni$my uszanowa% tak(e te, które sami zastali$my przybywaj'c na te ziemie. Miejsce cmentarne jest 
ziemi' $wi"t' i&takim powinno pozosta%.                            

Pawe# Hause, 
biskup diecezji mazurskiej Ko$cio#a Ewangelicko-Augsburskiego w&RP

Uroczysto#ci 26 maja 2016r. na cmentarzu w %wi$tej Lipce
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„Cmentarze wiele mówi& o'przesz!o#ci. Kto chce si$ dowiedzie( czego# o'historii, musi zacz&( od cmentarzy”. Ten 
cytat z&ksi'(ki „Polninken, czyli historia niemieckiej mi#o$ci”, któr' napisa# Arno Surminski (ur. 1934r.), niemiecki 
pisarz pochodz'cy z& Jeg#awek (gm. Srokowo), a& obecnie mieszkaj'cy w& Hamburgu, sta# si" mottem moich 
dzia#a!. Prezentacja tej, przet#umaczonej na j"zyk polski, ksi'(ki mia#a miejsce w& sali k"trzy!skiego zamku  
28 listopada 1994r. Osobiste spotkanie i& znajomo$% z& autorem zainspirowa#o mnie do podj"cia prac doku-
mentacyjnych nekropoli powiatu k"trzy!skiego, które przeprowadzi#em w&latach 1995-1999, a&potem odwie-
dza#em je w& trakcie moich objazdów terenowych. W& 171. miejscowo$ciach zinwentaryzowa#em 259 miejsc 
pochówków (cmentarzy i&mogi#). Oprócz kilku cmentarzy katolickich, prawie wszystkie to ewangelickie cmen-
tarze wiejskie i&rodowe, zak#adane w&obr"bie w#asno$ci ziemskiej, na terenie którego chowano cz#onków rodzi-
ny. S' te( cmentarze wojenne z&okresu I&wojny $wiatowej (K"trzyn, Parcz, Górki, Ka#ki i&dwa w&Skand#awkach), 
pojedyncze i&zbiorowe mogi#y (z&I&i&II wojny $wiatowej, #'cznie 23 mogi#y wojenne)  oraz 2 cmentarze (ydowskie 
(K"trzyn i&Reszel). Nadmieni% nale(y, (e cmentarze i&mogi#y wojenne z&I&wojny $wiatowej opisa# Max Dehnen 
w&ksi'(ce „Die Kriegsgräber in Ostpreussen von 1914/15”, podaj'c imienny wykaz pochowanych (o#nierzy armii 
niemieckiej oraz liczb" (o#nierzy armii rosyjskiej.

Cmentarze $wiadcz' nie tylko o&przesz#o$ci  powiatu ale i&o&stanie naszej wspó#czesnej kultury. S' nieroze-
rwalnie zwi'zane z&krajobrazem wsi i&miast, stanowi'c wa(ny fragment krajobrazu kulturowego. Na cmenta-
rzach zawarta jest historia tych, którzy odeszli, a&ich potomkowie zmuszeni zostali do opuszczenia swojej ma#ej 
ojczyzny w&1945r. Dewastacja cmentarzy, szczególnie w& latach 70. i&80. XX w. - nie tylko na terenie powiatu 
k"trzy!skiego - mia#a kontekst polityczny i&by#a silne nacechowania ideologiczne. Powszechnym zjawiskiem 
by#y dewastacje, kradzie(e nagrobków i&rozbiórki ogrodze! cmentarnych oraz poszczególnych kwater. W#adze 
lokalne w&przypadku cmentarzy „poniemieckich i&opuszczonych“ nie by#y skore do ich zabezpieczania – wr"cz 
odwrotnie, wola#y raczej ich likwidacj" jako sposób pozbycia si" problemu. Opuszczone cmentarze sta#y si" 
)ród#em kamienia budowlanego. W#adze nie przeszkadza#y, a&wr"cz niektórymi zarz'dzeniami wspomaga#y 
ten proceder. Jako przyk#ad mo(na poda% okólnik Nr 2 z&dnia 20 maja 1968r. Ministerstwa Gospodarki Ko-
munalnej w&sprawie wykorzystania kamienia nagrobkowego pochodz'cego z&likwidacji kwater grzebalnych 
i&cmentarzy: „Kamie! nagrobkowy, pochodz'cy z&likwidowanych kwater grzebalnych i&cmentarzy przeznaczo-
nych na inny cel, pozostaj'cych w&zarz'dzie i&u(ytkowaniu organów gospodarki komunalnej prezydiów rad 
narodowych, mo(e by% przeznaczony do sprzeda(y (…). Dochody ze sprzeda(y kamienia nagrobkowego po-
winny by% uwidocznione w&dochodach bud(etu terenowego.” Zdewastowane i&nieporz'dkowane nekropolie 
zacz"#y zarasta% samosiejkami i&chaszczami. Uk#ady zdecydowanej wi"kszo$ci cmentarzy s' zatarte i&nieczytel-
ne. Z&czasem, chc'c ratowa% cmentarze, urz'd konserwatorski wpisa# cz"$% z&nich do rejestru zabytków. S' to: 
cmentarz komunalny w&K"trzynie; w&gminie Barciany – Garbno i&Winda (oba przy ko$ciele); w&gminie K"trzyn 
– Godzikowo, Osewo, Parcz, Salpik, Wólka; w&gminie Korsze – Gudniki, Parys (przy ko$ciele), S'toczno, To#kiny, 
Wandajny oraz nieistniej'ce przy ko$ciele w&Kraskowie i&-ankiejmach; w&gminie Reszel – Bez#awki i&Leginy (oba 
przy ko$ciele). Pozosta#e cmentarze znajduj' si" w&gminnych i&wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Na pocz'tku XXI w. porz'dkowanie i&odnawianie starych cmentarzy zainicjowali cz#onkowie lokalnych sto-
warzysze! dzia#aj'cych na terenie powiatu k"trzy!skiego. Powsta#e w&2003r. Towarzystwo Mi#o$ników Ziemi 
K"trzy!skiej im. Zo*i Licharewej podj"#o si" uporz'dkowania cmentarzy wojennych. Natomiast Stowarzysze-
nie „Blusztyn”, powsta#e w&2011r., sukcesywnie przeprowadza akcje porz'dkowania poszczególnych cmenta-
rzy, pocz'tkowo na terenie gminy Srokowo, a&z&czasem w&pozosta#ych gminach (np. w&,wi"tej Lipce, czy w&Bez-
#awkach wraz z&cz#onkami Towarzystwa Mi#o$ników Reszla i&Okolic). Poza tym nieistniej'ce ju( Towarzystwo 
Przyjació# Wyskoku uporz'dkowa#o dwa cmentarze le('ce na obszarze wsi Bajory Gaj i&Wyskok oraz Stowarzy-
szenie „Dolina Gubra”, które uporz'dkowa#o kamienne pomniki (Prosna, Ka#w'gi) upami"tniaj'ce poleg#ych 
podczas I&wojny $wiatowej mieszka!ców dawnego hrabstwa Prosna. 

Dzisiaj to my, Polacy jeste$my kustoszami zastanego dziedzictwa kulturowego, a&wi"c gospodarzami cmen-
tarzy. I&to przede wszystkim do nas nale(y opieka nad nimi. Przemawiaj' za tym racje chrze$cija!skie, histo-
ryczne, kulturalne i&wychowawcze, czego przyk#adem s' uroczyste przekazywanie „w&adopcj"”, czyli opiek" 
wojennych cmentarzy m#odzie(y szkó# le('cych najbli(ej miejsca lokalizacji. I&tak uporz'dkowanym w&2006r. 

OD AUTORA
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wojennym cmentarzem w& K"trzynie opiekuj' si" uczniowie Szko#y Podstawowej nr 5, a& uporz'dkowanym 
w&2010r. cmentarzem w&Górkach (gm. Barciany),  m#odzie( ze Szko#y Podstawowej w&Mo#tajnach.   

Inskrypcje na zachowanych nagrobkach i& krzy(ach informuj' o& dawnych mieszka!cach tej ziemi, którym 
nale(y przywróci% pami"%.  

Cmentarze istniej' w&krajobrazie jako widoczna z&daleka k"pa zieleni wysokiej, otulaj'ca pozosta#o$ci gro-
bów. W&okresie $redniowiecza a( do pocz'tków XIX w. cmentarze lokowane by#y wokó# ko$cio#ów, a&pochów-
ki bogatych i&zas#u(onych osób odbywa#y si" tak(e wewn'trz, w&kryptach (Drogosze, -ankiejmy), kaplicach  
(S'toczno, Barciany) lub pod posadzk' (Barciany, Leginy, -ankiejmy, K"trzyn). Na placu grzebalnym wokó# ko$-
cio#ów pomniki wyst"powa#y sporadycznie. Pochówki wewn'trz ko$cio#ów posiada#y p#yty nagrobne z&odpo-
wiedni' inskrypcj'.

Romantyczna wizja cmentarza oparta na za#o(eniach parkowych zacz"#a kszta#towa% si" w& II po#owie  
XVIII w. W&niepami"% posz#a $redniowieczna koncepcja $mierci oczekiwanej, dominowa% za$ zacz"#a inna wizja, 
wizja $mierci op#akiwanej - b"d'cej dramatem spowodowanym przez $mier% bliskiej osoby. Cmentarze sta#y 
si" miejscem ciszy, zadumy i&modlitwy. Teren otoczony drzewami, stanowi'cy miejsce wspomnie! i&rozwa(a!, 
przypomnienie o&nieuchronno$ci ludzkiego losu. Pojawi#y si" pomniki nagrobne otoczone zieleni', a&z&czasem 
wie!ce i&kwiaty. Najpowszechniejsz' form' nagrobka sta# si" krzy(. Przy grobach pojawi#y si" takie ro$liny typu 
bluszcz, barwinek czy tzw. „drzewka (ycia” stanowi'ce biblijn' alegori" przemijania (ycia ludzkiego, jak rów-
nie( nadziei zmartwychwstania. Wyrastanie z&pnia $ci"tego drzewa m#odych p"dów porównane jest natomiast 
w&Ksi"dze Hioba do cz#owieka, który dopiero u&kresu czasów zostanie obudzony do (ycia. Taki cmentarz by# 
nadal miejscem sacrum, którego granice wyznacza#o ogrodzenie, a&wej$cie umo(liwia#a brama. Powstawa#y 
w&ten sposób „Miasta umar#ych” (nekropolis) z&bramami i&alejami z&kwaterami.   

Album prezentuje miejsca pochówków chrze$cija!skich oraz dwa cmentarze (ydowskie. Niemniej na ob-
szarze powiatu k"trzy!skiego najstarsze pochówki pochodz' z&czasów poga!skich. S' to kurhany i&cmenta-
rzyska, w&wi"kszo$ci nie rozpoznane z&uwagi na brak jakichkolwiek $ladów w&terenie. Jedynym dobrze rozpo-
znanym jest wielokulturowe cmentarzysko po#o(one w&Równinie Dolnej (gm. Korsze). Badania prowadzone 
w&latach 1995-2004 dostarczy#y unikatowego zespo#u zabytków kultury materialnej ludno$ci pruskiej, pierw-
szych sta#ych mieszka!ców tej ziemi. Wyj'tkowo bogate by#y pochówki z& I&– IV w. Zmar#ych palono na sto-
sach, a& ich szcz'tki chowano w& wykopanych w& ziemi jamach lub wk#adano do popielnic. Do grobów sk#a-
dano naczynia o&ró(nych kszta#tach. Odkryto te( wielkie bogactwo drobnych przedmiotów, jak pier$cionki, 
zapinki, monety, szklane naczynia czy paciorki pochodz'ce z& po#udnia Europy. W& jednym z& grobów znale-
ziono fragmenty pucharka szklanego, który wykonany zosta# w& III – IV w., czyli w& okresie cesarstwa rzym-
skiego. Odkryto te( znaleziska (naczynie ceramiczne i&kamienn' siekierk") pochodz'ce z&grobowca z&okre-
su neolitu, a&wi"c sprzed 4000 lat. Najm#odsze groby datowane s' na XIV w. Zmarli byli grzebani ju( wed#ug 
chrze$cija!skiego obrz"du, lecz zachowano jeszcze bogactwo darów grobowych, charakterystycznych dla 
czasów poga!skich. Jednak wyj'tkow' rang" nadaj' pochówki ko!skie. Jest to jedno z&wi"kszych w&Polsce 
cmentarzysk ko!skich. Rytualne pochówki tych zwierz't to szczególna forma obrz"du poga!skiego staro-
(ytnych Ba#tów, a& wi"c i& Prusów. Na wyposa(enie grobu sk#ada# si" cenny rz'd ko!ski, z& którego pozosta#y 
w"dzid#a, sprz'czki, ozdoby rzemieni, uzdy. Jest to niew'tpliwie najbogatsze stanowisko spo$ród badanych  
na terenie województwa.

Tadeusz Korowaj
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MIASTO K.TRZYN
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W(K%trzynie jest 7 miejsc pochówków. Trzy najstarsze, za-
)o*one w(okresie +redniowiecza, znajduj, si% wokó) ko+-
cio)ów +w. Jerzego, +w. Katarzyny, który pierwotnie sta) 
na obecnym pl. Pi)sudskiego oraz +w. Krzy*a, który sta) do 
1703r. na przedmie+ciu Wola. Jego lokalizacja jest nieusta-
lona, prawdopodobnie by) to teren stadionu miejskiego 
(przedmie+cie w),czono do miasta w( 1723r.). Pozosta)e 
miejsca to cmentarz komunalny (za)o*ony w(1803r.), *y-
dowski (za)o*ony w(I(po). XIX w., zniszczony w(1939r.), wo-
jenny z(okresu I(wojny +wiatowej oraz zbiorowa mogi)a ze 
stycznia 1945r. w(ogrodzie szpitalnym, gdzie spoczywaj, 
zamordowani przez *o)nierzy sowieckich pracownice 
szpitala powiatowego oraz dyrektor dr Ludwig Diehl. 

W(pierwszym okresie istnienia miasta chowano miesz-
ka-ców w(obr%bie ko+cio)a +w. Jerzego, w(jego pó)noc-
nej i(wschodniej, ogrodzonej cz%+ci. Zmniejszenie obron-
nego znaczenia parchamu, czyli mi%dzymurza spowodo-
wa)o, *e z(czasem po)udniowa cz%+. terenu zosta)a przy-
stosowana do nowej funkcji jako przyko+cielny cmentarz. 
W(1480r. wzniesiono niewielk, kaplic% cmentarn,, która 
w(ci,gu stuleci poddawana by)a wielokrotnie przebudo-
wie (obecnie jest to ewangelicki ko+ció) +w. Jana). Kiedy 
w(1546r. obiekt przebudowano na Wielk, Szko)% "aci--
sk, i(ewangelicki ko+ció) „polski” (od 1985r. +w. Jana), na 
cmentarn, kaplic% adaptowano baszt% w( naro*niku 
murów obronnych. Nie zachowa)y si% informacje o(po-
chówkach na tym terenie, poza jedn, o(wierszowanym 
epita/um na nagrobku 19-letniego Andreasa Köpera, 
którego ojciec, Martin Köper, by) burmistrzem Rasten-
burga w( latach 1618 – 1621. Zachowa)y si% natomiast 

informacje o( wysoko+ci op)at za ceremonie pogrzebo-
we i(pochówki. O(kosztach +wiadcz, zapisy w(dawnych 
ko+cielnych ksi%gach rachunkowych (np. w( 1667r. po-
chówek w( ko+ciele, z( mow, pogrzebow, kosztowa)  
55 marek, przy ko+ciele 29 marek). Cz)onkowie szacow-
nych rodzin mieszcza-skich oraz okolicznej szlachty cho-
wani byli pocz,tkowo pod posadzk, ko+cio)a, a(po wy-
budowaniu prezbiterium utworzono w( jego podziemiu 
krypt% grobow,. Jeszcze w(XVIII w. by)y w(ko+ciele p)yty 
nagrobne cz)onków kilku rodzin szlacheckich, np. von 
Lehndorf, von Borcke, von der Groeben, von Venediger, 
von Freiburg, von Schlubuth, von Krosten, von Konigseck 
i(mieszcza-skich, m.in. Hampus, Heiliegendorfer, Hippel, 
Zerbach, Sahme, Probst, Arendt, Hübner. Pó0niej, po za-
padni%ciu si% cz%+ci posadzki, p)yty usuni%to. Do dzisiaj 
zachowa)y si% tylko trzy p)yty nagrobne, które po wymia-
nie w(1965r. posadzki, zainstalowano w(1994r. do +ciany 
nawy pó)nocnej ko+cio)a. Pierwsza, barokowa z(szarego 
marmuru po+wi%cona jest pami%ci miejskiego chirurga 
Johanna Horcha, który w(latach 1725 – 1731 pe)ni) funk-
cj% wiceburmistrza. Na p)ycie wykuty jest tekst epita/um, 
a(na osi, w(górnej cz%+ci klepsydra oraz odkuta w(relie/e 
czaszka z( piszczelami: „Ich halt’, es sey noch hohe Zeit,  
/ Dort folgt die spate Ewigkeit. / Was zeigt das Uhr und 
das Gebein / Soll’s nicht ein erstes Denkmal sein, / Dafs 
dir und mir sehr nah’ das Ende. / Drumb 1euch die Wol-
lust dieser Zeit, / Bedenk die graue Ewigkeit, / Befehl’ die 
Seel’ in Gottes Hande, / Sprich: Gott, ich bitt’ durch Christi 
Blut / Mach’s nur mit meinem Ende gut. Herm Johann 
Horchen, Vice-Burgermeister zu Rastenburg Anno 1731” 
(„My+la)em, *e mam jeszcze du*o czasu. Jednak nadej-
dzie wieczno+.. Klepsydra i(ko+ci s, niez)omn, wskazów-
k,, *e zbli*amy si% powoli do ko-ca. Dlatego uciekaj od 
uciech tego +wiata, pomy+l o(szarej wieczno+ci, z)ó* du-
sz% w( r%ce Boga, powiedz: Bo*e, prosz% Ci% przez krew 
Chrystusa, daj mi dobr, +mier.. Pan Johann Horchen, wi-
ceburmistrz Rastenburga, Roku 1731”). 

Druga, renesansowa p)yta z(szarego marmuru przed-
stawia zmar)ego w( listopadzie 1597r., w( wieku 63 lat 
Christopha barona Schenka zu Tautenburg. Prawie ca), 
powierzchni% p)yty zajmuje posta. w(zbroi, u(stóp z(le-
wej przy)bica z(pióropuszem, z(prawej skrzy*owane r%-
kawice. W(naro*nikach p)yty nieczytelne tarcze herbo-
we, a( na obrze*u napis: „Christoph Schenk Freiherr zu 
Tautenburg, Pfandherr auf Schulenburg, Oberster. Obiit 
Anno 1597, mens. Novem. Aetat. 63”. Baron Christoph 
Schenk by) pu)kownikiem w( szwedzkiej s)u*bie, zmar) 
na tyfus w(trakcie powrotu do swojej rezydencji w(Do-
bie. By) drugim z(kolei synem by)ego rycerza zakonne-
go Christopha Schenka, który w(latach 1520 – 1525 by) 
prokuratorem zamku w(W%gorzewie, a(po sekularyzacji 
zosta) tajnym radc, ksi%cia Albrechta. W(1529r. otrzyma) P!yta nagrobna J. Horcha
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w( lenno maj,tki w(Dobie i(Sztynorcie. W(1534r. zosta) 
królem bractwa kurkowego Rastenburga. Trzecia mar-
murowa p)yta z( 1670r. po+wi%cona jest pami%ci apte-
karza i(radnego w(latach 1649 – 1660 Hansa Hintza oraz 
jego *ony. Tekst na p)ycie zatarty. 

Kolejny cmentarz znajdowa) si% wokó) ko+cio)a +w. 
Katarzyny, który sta) na terenie dzisiejszego pl. Pi)sud-
skiego. W( ró*nych opracowaniach zwany te* by) ko+-
cio)em przedmiejskim, gdy* obs)ugiwa) mieszka-ców 
Przedmie+cia Ch)opskiego i(Królewieckiego (ob. tereny 
pl. Pi)sudskiego z(przyleg)o+ciami oraz ul. Sikorskiego do 
ronda +w. Jana Paw)a II). Cmentarz znajdowa) si% w(ob-
r%bie kamienno-ceglanego muru (wym. 80 m x 30 m)  
okalaj,cego ko+ció). Brama z( furtk, na teren cmentarza 
znajdowa)a si% od strony zachodniej. Przy sklepionej bra-
mie wej+ciowej sta)a kostnica wybudowana w)asnym 
kosztem w( 1698r. przez Melchiora Hippela, skarbnika 
miasta (a( w( latach 1710 – 1723 burmistrza). Koszt po-
chówku wynosi) 5,47 marek. Zachowa)y si% informacje, 
*e niektórych zmar)ych chowano p)ytko, bo zdarza)y si% 
przypadki, i* psy wygrzebywa)y szcz,tki. Rozwieszano te* 
mi%dzy grobami odzie* i(po+ciel do suszenia. Cmentarz 
funkcjonowa), podobnie jak przy ko+ciele +w. Jerzego, do 
listopada 1807r., za+ ko+ció) rozebrano w(1821r. W(1976r., 
kiedy poszerzano ul. Sikorskiego i(zak)adano now, insta-
lacj% wodno-kanalizacyjn, oraz gazow,, wykopano pod-

czas prac ziemnych du*, ilo+. ludzkich ko+ci. Fragmenty 
ko+ci odkryto tak*e kilkana+cie lat temu podczas prac 
przy k)adzeniu polbruku i(przed ratuszem.

Pod koniec XVIII w. ewangeliccy duchowni wyst,pili 
do w)adz miejskich o(wyznaczenie nowego cmentarza. 
Pocz,tkowo pomys) ten nie znalaz) poparcia w(magistra-
cie. Ze wzgl%dów sanitarnych zalecenia w(sprawie lokali-
zacji nowych cmentarzy, g)ównie we wschodniej cz%+ci 
miast, wyda)y tak*e w)adze pa-stwowe. Dopiero w(1803r. 
urz,d podatkowy przekaza) miastu nieco ponad 4 mor-
gi (2 ha) gruntu le*,ce na wzgórzu przy karczmie miej-
skiej. W(1807r. teren nowo za)o*onego cmentarza zosta) 
otoczony p)otem, rozebranym w(tym samym roku przez 
polskie oddzia)y armii napoleo-skiej stacjonuj,ce w(mie-
+cie. Drewniany p)ot pos)u*y) za opa) do kuchni polowej. 
Prawdopodobnie w(czasie budowy (1815r.) kaplicy gro-
bowej cz)onkom rodziny burmistrza Johanna Friedricha 
Grajewskiego (pe)ni) sw, funkcj% w(latach 1806 – 1808), 
odkopano urny popielnicowe, które s, dowodem na 
to, *e i(Prusowie, pierwsi stali mieszka-cy tej ziemi, cho-

P!yta nagrobna Ch. Schenk zu Tautenburga

Nagrobek J. F. Kruegera, fot. sprzed 1945r.
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wali w( tym miejscu swoich zmar)ych. W( 1824r. wdowa 
po miejscowym piwowarze, Luiza Schultz ufundowa)a 
g)ówn, bram% wej+ciow, (wpisana do rejestru zabytków, 
podobnie jak ca)y cmentarz). Kilka lat temu gruntownie 
wyremontowana, w( trakcie usuwania starych warstw 
natynkowych ukaza)a si% gotycka ceg)a, która mog)a 
pochodzi. z( rozbieranych w( tym czasie cz%+ci obwaro-
wa- miejskich. W( 1835r. teren cmentarza powi%kszono 
do dzisiejszej powierzchni, a( rok pó0niej zarz,dzanie 
cmentarzem przesz)o w(gesti% miasta. W(po)owie XIX w. 
przy bramie wzniesiono dom mieszkalny dla pracowni-
ków cmentarza, a(pod koniec XIX w. dom pogrzebowy 
z( kaplic,. Wi%ksza cz%+. cmentarza nale*a)a do para/i 
ewangelickiej, do katolików wschodnia cz%+., na lewo 
od bramy przy ul. Mazowieckiej. Po wojnie cmentarz sko-
munalizowano. Dewastacja i( niszczenie zachowanych, 
historycznych nagrobków nast,pi)a po 1976r. Wi%kszo+. 
zabytkowych nagrobków zosta)a sprzedana zak)ado-
wi kamieniarskiemu w( Szczecinie na podstawie decyzji 
ówczesnych w)adz miasta. Wywieziono wtedy nagrobki 
i(pomniki okolicznych w)a+cicieli ziemskich, którzy mieli 
tam swoje kwatery, burmistrzów, m.in. pomnik Feodora 
Wiewiorowskiego, inicjatora budowy ratusza oraz wielu 
zas)u*onych obywateli, w(tym dyrektorów królewskiego 
gimnazjum, np. nagrobek ufundowany z( okazji obcho-
dów 300-lecia szko)y w(1846r. przez uczniów pierwsze-
mu dyrektorowi, z( napisem: „Justus Friedrich Krueger  
geb. d. 5 Juni 1766 – gest. d. 27 October 1837 von seinen 
dankbaren Schuelern errichtet”. Justus Friedrich Krueger 
urodzi) si% w( Rastenburgu jako syn urz%dnika podatko-
wego. Kierowa) szko), w( latach 1810 – 1832, z( chwil, 
utworzenia na bazie Wielkiej Szko)y "aci-skiej m%skiego, 
Królewskiego Gimnazjum im. Ksi%cia Albrechta (Königli-
che Herzog Albrecht Gymnasium Rastenburg). To za jego 
kadencji szko)a przeprowadzi)a si% w(1817r. do nowego, 

pi%trowego budynku wzniesionego w( miejscu plebanii 
naprzeciwko wej+cia do ko+cio)a +w. Jerzego (po rozbu-
dowie budynku w( l865r. – dobudowano pi%tro i( 1875r. 
– dostawiono aul% i( sal% gimnastyczn,, obecnie miesz-
kaj, tam siostry zakonne, szko)a funkcjonowa)a do 1907r., 
przeniesiona nast%pnie do nowego gmachu, w( którym 
mie+ci si% obecnie Liceum Ogólnokszta)c,ce przy ul. Po-
wsta-ców Warszawy).   

Za+ kaplica grobowa burmistrza Johanna Friedricha 
Grajewskiego (zm. w(1815r.) s)u*y)a jako magazyn graba-
rzy i(rozebrana zosta)a pod koniec lat 60.   

Wywieziono tak*e, ufundowany przez cz)onków lo*y 
maso-skiej, nagrobek drugiego dyrektora gimnazjum 
i(zarazem mistrza lo*y maso-skiej Gottloba W. Heinicke 
(zm. 1848r.) i(jego *ony z(domu Kiehl. Zachowa) si% tylko 
jeden nagrobek (bez znaku krzy*a) cz)onka lo*y maso--
skiej, po)o*ony w(+rodkowej cz%+ci cmentarza. By) to Karl 
Wilhelm Claussen, który ur. si% 21 czerwca 1811r. w(Pillau 
(obecnie Ba)tijsk). Po uko-czeniu gimnazjum rozpocz,) 
studia (w( latach 1832-1836) na Uniwersytecie Alberta 
(„Albertina”) w( Królewcu. Studiowa) na wydziale /lozo-
/czno-historycznym histori% antyczn, i(rzymsk,, histori% 
literatury oraz gramatyk% niemieck, i(greck,. Opracowa) 
krytyk% twórczo+ci Goethego i( Szekspira. Po studiach, 
w( maju 1836r. podj,) prac% w( Królewskim Gimnazjum, 
przek)adaj,c wcze+niej stosowne podanie zachowane 

Fotografia sprzed 1945r. przedstawia w g!$bi kaplic$ grobow& rodzi-
ny Grajewskich. Na pierwszym planie nagrobek Feodora Wiewiorow-
skiego, burmistrza w latach 1879-1897. )eliwne krzy"e widoczne na 
tle drzwi kaplicy sta!y w kwaterze rodziny Haberland, z której August 
(1799-1869) by! za!o"ycielem w 1831r. lokalnej gazety „Rastenburger 
Zeitung”.

Nagrobek W. Claussena
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w(zbiorach k%trzy-skiego muzeum. Do podania za),czy) 
krótki *yciorys, w(którym na ko-cu napisa), *e „chwilowy 
brak kluczy uniemo*liwia mi za),czenie odpisu mojego 
+wiadectwa i( prosz% o( wybaczenie, je+li to samo do-
piero jutro nast,pi”. Tu nast%puje podpis i(data z)o*enia,  
21 grudnia 1836r. Oprócz *yciorysu K. Claussen za),czy) 
spis przeczytanych lektur. Po rocznym okresie próbnym 
zosta) przez ówczesnego dyrektora G. W. Heinicke (jego 
grób znajdowa) si% nieopodal) zaprzysi%*ony 26 listopa-
da 1837r. jako nauczyciel )aciny i( j%zyka niemieckiego 
w(m)odszych klasach (seksta, kwinta, kwarta). W(zacho-
wanej w( zbiorach k%trzy-skiego muzeum notatce, na-
pisanej przez dyrektora szko)y, znalaz)a si% informacja, *e  
„K. W. Claussen jest punktualny i(sumienny w(pracy, lu-
biany przez uczniów i(stosuje z(rozs,dkiem dyscyplin%”. 
W(szkole pracowa) do emerytury. By) te* cz)onkiem lo*y 
maso-skiej „Do Trzech Bram #wi,tyni”, a(w( latach 1869-
1873 jej mistrzem. Zmar) w(1898r. Fundatorzy nagrobka 
z(czarnego marmuru wyryli napis: „Dem verehrten Lehrer, 
dem teuern Freunde” („Szanowanemu nauczycielowi, 
drogiemu przyjacielowi”).    

Kilka metrów na pó)noc od grobu K. Claussena stoi gra-
nitowy nagrobek z( napisem „Otto Kiaulehn 26.10.1881  
– 29.3.1930”. Urodzi) si% i(ca)e *ycie sp%dzi) w(Rastenbur-
gu. By) znanym i(cenionym mistrzem cukiernictwa i(w)a+-
cicielem hotelu „Kaiserhof”, który sta) do 1945r. w(miej-
scu dzisiejszego sklepu „Sezam” przy ul. Sikorskiego 26. 

W( secesyjnym budynku hotelowym, wybudowanym 
w(1910r., by)a restauracja, cukiernia oraz piwiarnia i(kr%-
gielnia, z(których korzystali tak*e *o)nierze miejscowego 
garnizonu. Po +mierci Otto /rm, zarz,dza)a rodzina, a(je-
den z(jego synów, Heinz by) ostatnim redaktorem naczel-
nym lokalnej gazety „Rastenburger Zeitung” (po wojnie 
kompletowa) materia)y o(swoim rodzinnym mie+cie i(od 
1969r. drukowa) w(„Rund um die Rastenburg”). 

W(zachodniej cz%+ci cmentarza, na zachowanym gra-
nitowo-marmurowym nagrobku obok napisu „A. Sapat-
ka *dem 13 October 1836, +dem 8 Februar 1909”, wyry-
ta jest inskrypcja „Ich Weiss Dass Mein Erloser Lebt” („Ja 
wierz%, *e mój Zbawiciel *yje”) zaczerpni%ta z(Biblii (Hiob 
19,25). Albert Christoph Rudolf Sapatka ur. si% w(miejsco-
wo+ci Nowe (niem. Neuenburg) w(Prusach Zachodnich. 
By) synem kupca Christiana i( Józe/ny z( domu Porsch. 
Wychowywa) si% w( Che)mnie, gdzie chodzi) do szko)y 
realnej. Pó0niej uczy) si% w(gimnazjum w(Halle i(Lipsku, 
gdzie zda) matur%, tam te* studiowa) teologi%. Po stu-
diach przeniós) si% do Prus Wschodnich i(rozpocz,) prac% 
jako nauczyciel w( Górnym (pow. go)dapski). Po zdaniu 
obu egzaminów ko+cielnych w(Królewcu i(z)o*eniu eg-
zaminu nauczycielskiego w(seminarium nauczycielskim 
w(W%gorzewie 11 listopada 1864r., obj,) nowo za)o*o-
ne stanowisko prowincjonalnego wikarego dla Mazur. 
Od 1 wrze+nia 1868r. zosta) proboszczem w( Olsztynie, 

Nagrobek O. Kiaulehna

Nagrobek A. Sapatki
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gdzie po)o*y) du*e zas)ugi w( budowie ko+cio)a i( ple-
banii. Ze wzgl%du na lepsze warunki /nansowe (du*e 
+rodki poch)ania)y koszty leczenia *ony) od 26 marca 
1882r. pracowa) jako proboszcz w(G,skach (pow. olecki), 
a(1 pa0dziernika 1889r. zosta) proboszczem w(Rynie. Na 
jego temat napisa) okoliczno+ciowy artyku) Marcin Gerss 
(„Pie+- +piewana przy wskazywaniu Pana plebana Sapat-
ki w(urz,d jego w(Rynie dnia 13 pa0dziernika 1889r.”). By) 
zwi,zany z(misj, wewn%trzn, ko+cio)a ewangelickiego. 
Szczególnie opiekowa) si% robotnikami drogowymi, ko-
lejowymi i(le+nymi, postuluj,c dla nich wydanie specjal-
nych polskoj%zycznych publikacji. Pisa) drobne artyku)y 
w( pismach królewieckich. W( 1904r. wyda) w( Królewcu 
ksi,*k%, kronik% ewangelickiej para/i w( Rynie b%d,c, 
w(du*ej mierze jedyn, istniej,c, do dzisiaj histori, mia-
sta „Chronik der ewangelischen Kirchengemeinde Rhein 
in Ostpreussen zum 300-jahrigen Jubilaum ihrer Kirche 
1604-1904”, przet)umaczon, w(2003r. przez M. Szyma--
sk,-Jasi-sk, („Kronika para/i ewngelickiej w(Rynie w(Pru-
sach Wschodnich u)o*ona przez proboszcza ry-skiego 
Alberta Sapatk% z( okazji jubileuszu 300-lecia istnienia 
tutejszego ko+cio)a 1604-1904”).   

Pozosta)e zachowane, zabytkowe nagrobki z( czy-
telnymi napisami to m.in.: „Wilhelm Kerlin 18.10.1852 
– 6.4.1930” i( jego *ona „Auguste geb. (z' domu) Demu-
schewska 21.2.1852 – 13.1.1929”, nagrobek w(zachodniej 
cz%+ci cmentarza nale*a) do dozorcy i(stra*nika stadniny 
koni, mieszkaj,cego w(domu przy Schulstrasse 22 (nieist-
niej,cy dom przy ul. Wojska Polskiego róg ul. Reja; w(po-
)owie lat 50. XX w. wzniesiono nowy, stoj,cy do dzi+, bu-
dynek mieszkalny pracownikom stadniny ogierów). Tak*e 
w(zachodniej cz%+ci stoi nagrobek z(czarnego marmuru 
w(kszta)cie krzy*a „Rudolf Bruckmann 9.2.1869 – 4.2.1942”, 
który by) stelmachem i(mieszka) przy Schulstrasse 16 (nie-
istniej,cy dom przy ul. Wojska Polskiego) oraz le*,cy na 
ziemi granitowy nagrobek „Wischnöwski Gustaw 3.2.1865 
– 26.7.1933 und Martha geb. Klein 6.12.1868 – 16.9.1916”. 
Natomiast w( pó)nocnej cz%+ci cmentarza zachowa) si% 
nagrobek z( napisem „Hermann Broschewski 29.3.1865  
– 4.8.1926”, w(+rodkowej cz%+ci nagrobek ze sztucznego 

kamienia „Dr Paul Kahnert 17.9.1869 – 30.5.1933” oraz gra-
nitowy kamie- z(napisem „Ruhestatte der Familie Tietz”, 
miejsce spoczynku rodziny Tietz, we wschodniej cz%+ci 
cmentarza. 

Wzd)u* po)udniowego stoku obecnego cmentarza 
komunalnego za)o*ono w( I( po)owie XIX w. cmentarz 
*ydowski. Wed)ug „Ksi%gi nieruchomo+ci“ („Liegenschaft-
buch“) teren cmentarza o(powierzchni oko)o pó) hekta-
ra nale*a) do 1942r. do gminy *ydowskiej Rastenburga 
(Synagogegemeinde Rastenburg), a( potem zosta) sko-
munalizowany i(przeszed) na w)asno+. miasta (Stadtge-
meinde). Teren zniszczonego po 1939r. cmentarza zosta) 
w),czony do funkcjonuj,cego nieopodal miejskiego 
zak)adu ogrodniczego (Stadtgartnerei). W( 1969r. na te-
renie dawnego cmentarza *ydowskiego zbudowano 
zajezdni% autobusów komunikacji miejskiej przy pl. S)o-
wia-skim. Od kilku lat jest tam zajezdnia prywatnej /rmy 
transportowej. 

W( zachodniej cz%+ci miasta na wzgórzu zwanym do 
1945r. Luisenhöhe (wzgórze Luizy) znajduje si% cmen-
tarz wojenny *o)nierzy, którzy polegli w(walkach w(czasie 
I(wojny +wiatowej na terenie s,siednich powiatów, b,d0 
zmarli z(ran w(pobliskim lazarecie (budynek zbudowany 
w(1901r., po 1945r. archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza, 
obecnie adaptowany na mieszkania). Pierwsze pochówki 
mia)y miejsce 6 wrze+nia 1914r., kiedy pochowano tam 
7. *o)nierzy armii niemieckiej walcz,cych w( okolicach 
Gerdauen (obecnie 2eleznodoro*nyj). Ogó)em na tere-
nie cmentarza spocz%)o 256. *o)nierzy armii niemieckiej,  

Cmentarz wojenny, fot. sprzed 1945r.

Cmentarz wojenny, stan obecny
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75. armii rosyjskiej, 2. armii francuskiej, 2. austro-w%gier-
skiej i(1 *o)nierz armii rumu-skiej. Max Dehnen wymieni) 
nazwiska pochowanych *o)nierzy niemieckich, w+ród 
których s, polsko brzmi,ce, np. Turczinski, Wronowski, 
Grzanna, Gutowski, Korzik, Murawski, Petrik, Ciesielski, Sa-
lewski, Graczyck, Swienteck, Alkiewicz, Nowack, Schelski, 
Wachowiak, Wasilewski, Zientkowski, Broja, Siwon, Slowik, 
Kubowski, Sowatzki.                  

Po zako-czeniu dzia)a- wojennych w)adze w( Kró-
lewcu utworzy)y Prowincjonalny Urz,d Doradczy  
ds. Upami%tnienia Wojen (Die Provinzial Beratungsstelle 
für Kriegerehrungen). W( my+l zalece- „Instrukcji doty-
cz,cej urz,dzania cmentarzy wojennych na terenie Prus 
Wschodnich”, któr, podpisa) nadprezydent prowincji 
Adolf M. J. Tortilowicz von Batocki, w( poszczególnych 
powiatach powsta)y odpowiednie urz%dy (Graberamt), 
które zaj%)y si% sporz,dzaniem planu i(realizacj, za)o*e- 
przestrzenno - kompozycyjnych. Instrukcja ta, wydana 
w( 1918r. poleca)a te*, aby groby poleg)ych przeciwni-
ków traktowa. na równi z(grobami *o)nierzy armii nie-
mieckiej i( otoczy. jednakow, opiek,. Dbanie o( groby 
poleg)ych traktowane by)o jako obywatelski obowi,zek. 
W( instrukcji du*o miejsca po+wi%cono roli w)a+ciwego 
drzewostanu, który pe)ni. mia) rol% pomników w(krajo-
brazie, a(ca)o+. mie. charakter parku. Pierwszy plan oma-
wianego cmentarza wojennego wykonano 19.10.1920r. 
Kilka lat pó0niej nowy projekt wykona) Karl Sto3re-

gen, architekt z( Bremy. Projekt stanowi. mia) przyk)ad 
cmentarza - parku, z( zaprojektowanym uk)adem alei, 
nasadzeniami drzew wokó) cmentarza, alejkami dzie-
l,cymi teren na 4 kwatery z( rz%dami mogi) ziemnych, 
z( le*,cymi krzy*ami ze sztucznego kamienia (terazzo). 
Nad ca)o+ci, dominowa. mia)a rotunda z(kamiennych 
ciosów o(wysoko+ci 11 m i(+rednicy 12 m, która nada-
wa)a temu cmentarzowi monumentalny charakter (by) 
to jedyny tego typu cmentarz w(Prusach Wschodnich). 
Na budow% cmentarza rozpocz%to zbiórk% pieni%dzy 
z( publicznych sk)adek i( kwest. Kamienn, rotund% wy-
kona)a miejscowa /rma budowlana Heinrich i( Martin 
Modricker. Wewn,trz rotundy widnia)y nazwiska 1330 
osób z(terenu miasta i(powiatu poleg)ych na wszystkich 
frontach I(wojny +wiatowej. Wyryte nazwiska uzupe)nia) 
napis zamieszczony w(koronie rotundy: „Dem Gedacht-
nis unserer im Weltkrieg 1914/18 gefallenen Sohne, der 
dankbare Kreis Rastenburg” („Pami%ci naszym poleg)ym 
synom w( +wiatowej wojnie 1914-1918, wdzi%czny po-
wiat Rastenburg”). W( centralnym miejscu wewn,trz 
rotundy sta) metalowy krzy*, na ramionach którego 
widnia) napis „Ich lebe” („Ja *yj%”). Poni*ej, z(lewej strony 
znak pu)ku piechoty pobliskiego garnizonu, a(po prawej 
sztandar pu)kowy pierwszego dowódcy p)k. Hilebrand-
ta von Kracht z(has)em: „Lebe bestandig, kein ungluck 
ewigk” („2yj wytrwale, *adne nieszcz%+cie nie jest wiecz-
ne”). Uroczystego ods)oni%cia cmentarza dokonano  

Konsul Federacji Rosyjskiej w kwaterze "o!nierzy 
armii rosyjskiej, 2.05.2006r.

Andrzej Mas!o*, prezes Towarzystwa Mi!o#ników Ziemi K$trzy*skiej 
przekazuje cmentarz wojenny w opiek$ m!odzie"y szkolnej, fot. z 2006r.

Ekumeniczne nabo"e*stwo 2 maja 2006r. na cmentarzu wojennym
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2 maja 1926r. Do cmentarza prowadzi)y dwie aleje: od 
strony koszar kasztanowo – klonowa (obecnie ul. Kasz-
tanowa), a(od szosy (ob. ul. Gda-ska) topolowa. Wej+cie 
od po)udnia 1ankuj, dwa pylony wykonane z(16. kamien-
nych bloków. W(czasie II wojny +wiatowej chowano tam 
poleg)ych na ró*nych frontach *o)nierzy pochodz,cych 
z( Rastenburga, a( 1945r. tak*e *o)nierzy sowieckich, któ-
rych ekshumowano trzy lata pó0niej na cmentarz za)o*o-
ny przy wje0dzie do Gi*ycka. Od 1950r. cmentarz by) sy-
stematycznie niszczony przez ówczesne polskie w)adze, 
co zosta)o o/cjalnie potwierdzone decyzj, ówczesnego 
konserwatora zabytków Zbigniewa Rewskiego (pismo 
z(dnia 24.12.1949r. potwierdzaj,ce wcze+niejsz, decyzj% 
rozbiórki rotundy znajduje si% w(zbiorach k%trzy-skiego 
muzeum: „zgodnie z( decyzj, w)adz konserwatorskich 
przeznaczono do rozbiórki rotund% poniemieck, przy 
szosie do #wi%tej Lipki, jednak z(zachowaniem materia)u 
dwóch s)upów przed rotund, [16 kawa)ów – bloków sza-
rego granitu], a(wi%c Powiatowy Zarz,d Drogowy mo*e 
eksploatowa. materia) w/w( rotundy”). Budowa zajazdu 
„Agros” w(1976r. przyczyni)a si% do prawie ca)kowitej de-
wastacji, ocala)y tylko pylony i(resztki nasadze-. W(2003r. 
Towarzystwo Mi)o+ników Ziemi K%trzy-skiej im. Zo/i Li-
charewej podj%)o si% uporz,dkowania terenu cmentarza 
nadaj,c mu odpowiedni charakter, zgodnie z(wytycznymi 
s)u*b konserwatorskich. W(2004r. opracowana zosta)a od-
powiednia dokumentacja przez cz)onków Towarzystwa 
„Dokumentacja historyczno-konserwatorska cmentarza 
wojennego z(okresu I(wojny +wiatowej w(K%trzynie”. Prace 
porz,dkowe rozpocz%to rok pó0niej wycink, samosiejek 
i(nowymi nasadzeniami oraz wykonaniem tablic informa-
cyjnych. W(kwietniu 2005r., w(czasie prac porz,dkowych 
prowadzonych w( pó)nocnej cz%+ci cmentarza, gdzie 
umieszczono - przeniesiony z(parku kasyna - pami,tko-
wy, granitowy kamie- upami%tniaj,cy siedmiu *o)nierzy 

poleg)ych w( Afryce Po)udniowo-Zachodniej w( latach 
1904-06, odkopano nagrobek z( napisem: „Hier ruht in 
Gott mein lieber Mann, unser guter Vater / Vizefeldwebel 
Otto Siegmundl / 3 Komp. Gren. Rgt. 4, Ritter des eise-
ren Kreuzes / geb. am 14.2.1882, gefallen bei Starozinie 
in Russland am 22.2.1915 / Sei getreu bis an den Tod, so 
will ich dir die Krone des Lebens geben, O3enb.2.10.“ („Tu 
spoczywa w(Bogu mój kochany m,*, nasz dobry ojciec / 
sier*ant Otto Siegmundl / z(3. kompanii 4. pu)ku piechoty, 
rycerz krzy*a *elaznego / ur. 14.2.1882r., poleg)y ko)o Sta-
rozinie w(Rosji [obecnie wie# Staro"y*ce, gm. Lipsk n/Bie-
brz&, pow. D&browa Bia!ostocka - przyp. aut.] 22.2.1915r. 
/ B,d0 wierny a* do +mierci, a(dam ci koron% *ywota, Obj. 
#w. Jana, 2.10.”). Uroczysto+ci oddania cmentarza mia)y 
miejsce 2 maja 2006r., w(80. rocznic% po+wi%cenia. 

Siódme miejsce pochówku w(K%trzynie, to zbiorowa 
mogi)a ze stycznia 1945r. przy szpitalu. Jeszcze w(latach 
50. sta) w(tym miejscu brzozowy krzy*. Potem o(mogi-
le zapomniano. Dopiero 4 czerwca 2008r. ods)oni%to 
tablice pami,tkowe przymocowane do granitowych 
kamieni, pomi%dzy którymi stan,) krzy*. Na jednej 
tablicy widnieje polski napis: „… których imiona star-
to i( wdeptano w( ziemi%… Tu spoczywaj, w( Bogu dr 
Ludwig Diehl i( piel%gniarki zamordowane przez re*im 
sowiecki w(chwili niesienia pomocy pacjentom“. Na dru-
giej tekst niemiecki: „… deren Namen verwischt und in 
den Boden eingestampft wurden… Hier ruhen in Gott 
Dr. Ludwig Diehl und die von dem sowjetischen Regime 
ermordeten Krankenschwestern, Sie versorgten ihre Pa-
tienten bis zum Ende“ (pomys)odawc, upami%tnienia 
tych osób by) autor niniejszej publikacji). Na uroczysto-
+ci zorganizowanej przez starostwo powiatowe, udzia) 
wzi%li przedstawiciele w)adz samorz,dowych, instytucji 
oraz grupa dawnych mieszka-ców miasta i(powiatu  ze 
stowarzyszenia Kreisgemeinschaft Rastenburg.   

Zbiorowa mogi!a na terenie szpitala powiatowego, fot. z 2008r.
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GMINA BARCIANY

Na terenie gminy Barciany znajduje si% 55 miejsc pochówków po)o*onych w( 39 miejscowo+ciach: Barciany  
(3 miejsca), Arklity (2 miejsca), Asuny (2), Bobrowo (1), Bogus)awki Wielkie (1), Borszyny (1), Czaczek (1), D%biany (1), 
Drogosze (3), Fr,czkowo (1), Garbno (2), G%sie Góry (1), G%siki (1), Górki (1), Gumniska (1), Koskajmy (1), Krelikiejmy 
(1), Kudwiny (1), Kurk)awki (1), Maciejki (1), Micha)kowo (1), Modgarby (1), Mo)tajny (3), Momajny (2), Niedzia)ki (1), 
Ogródki (1), Plinkajmy (1), Pod)awki (1), Radosze (3), Rodele (1), Silginy (1), Skandawa (1), Skierki (1), S)awosze (1), 
Szaty Ma)e (1),  #wi%ty Kamie- (2), Taborzec (2), Taborzecki Dwór (1), Wielewo (2), Winda (2 miejsca).
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BARCIANY (niem. BARTEN) – w(miejscowo+ci, które 
po 1945r. utraci)o prawa miejskie, s, 3 miejsca pochów-
ków, na cmentarzach w( po)udniowej i( w( zachodniej 
cz%+ci Barcian, a( we wcze+niejszym okresie wewn,trz 
i( wokó) ko+cio)a. W( obr%bie murowanego ogrodzenia 
ko+cio)a cmentarz funkcjonowa) do pocz. XIX w. Potem 
zosta) zamkni%ty i( przeniesiony kilkaset metrów dalej 
na zachód. Do wschodniej elewacji ko+cio)a przysta-
wiona by)a kaplica grobowa kryta beczkowym sklepie-
niem, których niewielkie +lady widoczne s, do dzisiaj. 
Wewn,trz znajdowa)a si% kamienna p)yta, przesuni%ta 
na bok w( trakcie wykonania brukowanej dró*ki wo-
kó) ko+cio)a. Le*,ca do dzisiaj p)yta ma zatarte napisy, 
zapewne mog)a nale*e. do rodu von Knobelsdorf, 
z( których Fabian by) w( latach 1686-1714 starost, bar-
cia-skim. Wewn,trz ko+cio)a zachowa)y si% w(posadzce  
4 p)yty nagrobne, z(których dwie zawieraj, czytelne na-
pisy. Pierwsza, le*,ca przed o)tarzem pochodzi z(1561r. 
i(przedstawia ca)opostaciow, osob% zmar)ej Ann% Voss, 
wokó) napis, w(t)umaczeniu na j%zyk polski „Roku 1561 
dnia 3 maja zmar)a ta szlachetna i(cnotliwa Pani Anna 
Vohs, *ona rycerza, Pana Henninga Halberstatt, która po-
zostawszy wdow,, niech Bóg b%dzie jej )askawy. Amen”.

Druga p)yta le*y przy +cianie pó)nocnej nieopodal 
ambony, dotyczy Szkota z( Aberdeen. By) nim Thomas 
Gordon, który zmar) w( 1637r. Dooko)a p)yty widnieje 
napis z(Ksi%gi Hioba (rozdz.19.26): „Potem [mój Wybaw-
ca] me szcz,tki skór, odzieje i( oczyma cia)a b%d% wi-
dzia) Boga”. Trzecia, przy po)udniowej +cianie, nieopodal 
drzwi do kruchty, jest cz%+ciowo nieczytelna. Zachowa)y 

si% fragmenty napisów informuj,ce, *e spoczywa tam 
ma)*e-stwo: „All hier … Frau Elisabeth  … Georg  …. 
geb. den 14ten April 1714; gest. den 28ten April 1785” 
oraz tekst na obrze*u p)yty. Jest to cytat z( Apokalip-
sy +w. Jana „…Sie ruhen von ihrer Arbeit… – O3enb. 
14.13”  (Obj. 14.13 - „B)ogos)awieni s, odt,d umarli, któ-
rzy w(Panu umieraj,. Zaprawd%, mówi Duch, odpoczn, 
po pracach swoich; uczynki ich bowiem id, za nimi.”). 
Czwarta, nieczytelna p)yta le*y w( kruchcie. Ostatnie 
dwie p)yty wymagaj, szczegó)owych bada- celem ich 
odczytania, 

Pierwszy cmentarz, poza obr%bem ko+cio)a, znajduje 
si% w( po)udniowej cz%+ci Barcian, nieopodal stadionu 
przy ul. Sportowej. Zapewne zosta) on zniwelowany 
w( trakcie budowy stoj,cych tam gara*y. Jedynym +la-
dem s, drzewa. Na tym dawnym cmentarzu gminnym 
(Gemeindefriedhof ) pochowani s, *o)nierze z(96. pu)ku 

P!yta nagrobna A. Vohs

P!yta nagrobna T. Gordona P!yta nagrobna ma!"onków
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piechoty XL korpusu armijnego, polegli podczas walk 
6.09.1914r. Byli to porucznik (Leutn.) Döhler i( rezerwi-
sta (Reservist) Fietsch oraz jeden kozacki o/cer rosyjski  
(Kosakeno4zier).

Drugi, czynny cmentarz znajduje si% w(zachodniej cz%-
+ci Barcian, przy ul. Warmi-skiej. Na obecnym cmentarzu 
komunalnym nie zachowa)y si% nagrobki sprzed 1945r., 
podobnie jak mogi)y wojenne z( 1914r. Pochowani tam 
zostali *o)nierze, którzy polegli 9.09.1914r. podczas walk 
na linii "%knica – Ka)ki. Byli to: u)an Jeske z(4. pu)ku u)a-
nów, muszkieterzy Kämpfe i(Fritzsche z(71. pu)ku piecho-
ty oraz muszkieter Burkhardt z(96. pu)ku piechoty 38. dy-
wizji. Dwaj inni *o)nierze, rezerwista Hecker i(muszkieter 
Weibe z(167. pu)ku piechoty 22. dywizji polegli 9.09.1914r. 
w(walkach na linii Mo)tajny - Kurk)awki (wg M. Dehnana 
by) to cmentarz miejski - Stadtfriedhof ).

Zachowa)y si% dwa pomniki, które pierwotnie zwie-czo-
ne by)y metalowymi rze0bami. Tablice z( obu pomników 
zosta)y po 1945r. zdj%te i( zniszczone. Pomnik po prawej 
stronie od g)ównej bramy, ods)oni%ty 3.08.1924r. po+wi%-
cony zosta) poleg)ym para/anom w(czasie I(wojny +wia-
towej w(latach 1914 – 1918 i(prawdopodobnie nieopodal 
mog)y znajdowa. si% mogi)y wojenne. Na tablicach wid-
nia)y nast%puj,ce nazwiska: Gottfried Muhlack i(Gottfried 
Reinhold z( Barcian, Gottfried Mollenhauer z( Modgarb, 

Karl Döhring z(Taborca, Heinrich Kirsch z(Ogródek, Johann  
Becker z( Radosz, Wilhelm Roy z( Suchawy oraz Gottfried 
Goldberg i(Ferdinand Fisch ze Skand)awek.

Pomnik po lewej stronie od g)ównej bramy, po+wi%-
cony zosta) poleg)ym para/anom w(czasie wojny fran-
cusko-pruskiej w(latach 1870 – 1871. Zaprojektowa) go 
bo-ski architekt H. Gnutschke. Powsta) z( publicznych 
zbiórek mieszka-ców Barcian, instytucji powiatowych 
(np. Landwirtschaftlichen Genossenschaft Rastenburg / 
K%trzy-ska Spó)dzielnia Rolnicza, Rai3eisen-Verein Bar-
ten / Barcia-skie Stowarzyszenie Rai3eisen) oraz +rod-
ków w)a+cicieli okolicznych maj,tków ziemskich (np. 
hrabia Albrecht zu Stolberg-Wernigerode z( Drogosz,  
hr. zu Eulenburg z(Prosny, major von Alvensleben z(Ro-
del, baron Schenk zu Tautenburg z( Parcza, czy hrabia 
von Schwerin z(Plinkajm). Ogó)em zebrano 782 marek 
i(83 fenigi. Podstawa pomnika wykonana zosta)a z(su-
rowych, nieobrobionych okolicznych kamieni. Prace 
rozpocz%to w(1910r. budow, 3-metrowego postumen-
tu. Na podstawie coko)u spoczywa postument z(szare-
go, drobno rze0bionego granitu +l,skiego, na którym 
postawiono jako znak zwyci%stwa, wykonan, z(miedzi 
francusk, Wiktori% wzorowan, wed)ug s)ynnej kompo-
zycji Christiana Daniela von Rauch w(Walhalla ko)o Re-
gensburga. Pomnik mia) miedzian, tablic% z( napisem 
„Kaiser Wilhelm dem Grossen und den in seine glor-
reichen Feldzügen gefallenen Söhnen des Kirchspiels  
Barten” („Wielki cesarz Wilhelm i( jego polegli w( chwa-

Pomnik poleg!ym w wojnie 1914-1918, stan obecny Pomnik poleg!ym w wojnie 1914-1918, fot. sprzed 1945r.

Pomnik poleg!ym w wojnie 1870-1871, stan obecny Pomnik poleg!ym w wojnie 1870-1871, fot. sprzed 1945r.
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lebnej walce synowie para/i barcia-skiej”). Podstaw% 
wykona)a miejscowa /rma architekta Laskowskiego, 
natomiast granitowy cokó) królewiecka /rma „Pelz – na-
dworny zak)ad kamieniarski”, a( tablic% i( pos,g Wiktorii 
wirtemberska fabryka wyrobów metalowych „WMF” 
(Württembergischen Metallwarenfabrik) w(Geisslingen-
-Steige. Ogrodzenie z( rur do gazu wiertniczego wyko-
na)a miejscowa fabryka maszyn braci Schüler. Wokó) 
pomnika, o( ca)kowitej wysoko+ci 5,5 m, posadzono 
krzewy, za które odpowiedzialno+. wzi%)o barcia-skie 
Towarzystwo Upi%kszania Miasta. Uroczyste ods)oni%-
cie nast,pi)o w(maju 1911r., w(40. rocznic% zako-czenia 
wojny, w( trakcie obchodów 550-lecia miasta. W(mate-
ria)ach 0ród)owych zachowa)y si% tylko dwa nazwiska, 
które by)y na tablicach Karl Podehl i(Gottlieb Majewski 
z(Barcian. Na ko-cu alei stoi odnowiona kaplica cmen-
tarna z( 1834r. (wpisana zosta)a do rejestru zabytków 
11.02.1998r.).    

ARKLITY (niem. ARKLITTEN) – 2 cmentarze, rodowy 
i( wiejski, który znajduje si% na pó)noc od zabudowa- 
zespo)u dworskiego, po drugiej stronie asfaltowej dro-
gi, wzd)u* której rosn, stare d%by wyznaczaj,ce grani-
ce cmentarza. Zachowa)o si% kilka grobów z( rozbitymi 
nagrobkami, by)o te* kilka kwater ogrodzonych meta-
lowym p)otem. Czytelny napis zachowa) si% na jednym 
nagrobku ze sztucznego kamienia „Auguste Silniller 
8.8.1885 – 12.1.1906”. Na cmentarzu spoczywa musz-
kieter Jähnert, *o)nierz armii niemieckiej z(96. pu)ku pie-
choty, poleg)y w(1914r.          

Ca)kowicie zniszczony cmentarz rodowy po)o*ony 
jest na terenie parku krajobrazowego ok. 200 m od ruin 
pa)acu w(kierunku jeziora. Spoczywaj, tam przedstawi-
ciele szlacheckiej rodziny Eglo3stein, którzy byli w)a+ci-
cielami maj,tku i(pa)acu. Jeszcze w(1996r. sta)y tam dwa 
ca)e *eliwne krzy*e i(dwa po)amane. Na pierwszym by) 
napis „Charlotte von Eglo3stein – Mat. 5, 3; Mat. 25, 21” 
z( Ewangelii wg +w. Mateusza „B)ogos)awieni ubodzy 
w( duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios” oraz 
„Rzek) mu Pan jego: Dobrze s)ugo dobry i(wierny! Nad 
tym, co ma)e, by)e+ wierny, wiele ci powie: wejd0 do 
rado+ci Pana swego”. Na po)amanym krzy*u „Carl von 
Eglo3stein 1 Tym. 1,15”, z(1. listu +w. Paw)a do Tymoteu-
sza: „Prawdziwa to mowa i(w(ca)ej pe)ni przyj%cia godna, 

P!yta nagrobna w kruchcie ko#cio!a

Kaplica cmentarna z 1834r. na cmentarzu komunalnym 
w Barcianach, fot. z 2016r.

Arklity - cmentarz wiejski, fot. z 1998r.

Arklity - cmentarz rodowy, fot. z 2019r.
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*e Chrystus Jezus przyszed) na +wiat, aby zbawi. grzesz-
ników, z(których ja jestem pierwszy”. Z(kolei na fragmen-
cie krzy*a „Den theuren Heingegang...” („Drogiemu na 
drog% do domu...”) by) napis z(Ewangelii +w. Jana: „Rzek) 
jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i( *ywot - kto we 
mnie wierzy, cho.by i(umar) *y. b%dzie”. Za+ na krzy*u 
hrabiny: „Lilla Grae/n von und zu Eglo3stein geb. Grae-
/n Bassewitz geb. Raguth 24 August 1850 – gest. Arklit-
ten 22 Febuar 1914 - PS 23, O3bg Joh. 7.14-17”, Psalm 
23 – „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. 
Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne 
prowadzi mnie. Dusz% moj, pokrzepia, wiedzie mnie 
+cie*kami sprawiedliwo+ci ze wzgl%du na imi% swoje. 
Cho.bym nawet szed) ciemn, dolin,, z)a si% nie ul%kn%, 
bo+ Ty ze mn,, )aska Twoja i(kij Twój mnie pocieszaj,. Za-
stawisz przede mn, stó) wobec nieprzyjació) moich, na-
maszczasz oliw, g)ow% moj,, kielich mój przelewa si%. 
Dobro. i()aska towarzyszy. mi b%d, przez wszystkie dni 
*ycia mego. I( zamieszkam w( domu Pana przez d)ugie 
dni” oraz Objawienie +w. Jana – „I(rzek)em mu: Panie mój, 
ty wiesz. A(on rzek) do mnie: To s, ci, którzy przychodz, 
z(wielkiego ucisku i(wyprali szaty swoje i(wybielili je we 
krwi Baranka”.                  

ASUNY (niem. ASSAUNEN) – 2 cmentarze, pierwszy 
po)o*ony na po)udnie od zabudowa-, usytuowany na 
skarpie. Zachowa)o si% kilka grobów w( cementowej 
obudowie i( 2 krzy*e. Na jednym *eliwnym krzy*u jest 
napis „Elise Anna Hildebrandt 23.3.1903 – 9.6.1905”. 

Drugi cmentarz po)o*ony jest w(pó)nocnej cz%+ci wsi. 
Na uporz,dkowanym cmentarzu stoi czytelny nagrobek 
z(ró*owego  granitu „Hier ruht in Frieden meine innig-
geliebe Frau, unsere einzige unvergessliche Tochter 
Erna Ledwig geb. Podack 15.10.1913 – 7.11.1943” („Tu 
spoczywa moja najdro*sza *ona, nasza jedyna nieza-
pomniana córka...”). Na metalowych krzy*ach widniej, 
napisy „Amalie Acktun geb. Poepping geb. 1 Maerz 1858  
– gest. 17 Febuar 1881“, na drugim „Wilhelmine Ross-
bach geb. Leibholz geb. 2 Mai 1831 – gest. 23 Febuar 
1882“, a(na *eliwnym krzy*u „Hier ruhet in Gott meine 
liebe Frau, unsere untergrossliebe Mutter Maria Rangl... 
k geb. Gröning geb. am 4ten November 1859 – gest. am 
5ten August 1910“ („Tu spoczywa w(Bogu moja droga 
*ona, nasza ukochana matka...“). W(czasie prac porz,d-
kowych na terenie cmentarza ods)oni%to mogi)% rodzin-
n, z(napisem „Albert Müller 5.8.1894 – 19.1.1915“ oraz 
„Emmy Müller 6.11.1900 – 2.4.1901“.           

BOBROWO (niem. BIEBERSTEIN) – po)o*ony na ko--
cu wsi, po prawej stronie drogi do Mo)tajn, za)o*ony 
na planie prostok,ta, którego granice wyznaczaj, lipy. 
Zachowane groby w(zachodniej cz%+ci cmentarza maj, 
nieczytelne nagrobki. We wschodniej cz%+ci cmenta-
rza, tu* przy asfaltowej drodze znajduj, si% pochówki  
po 1945r. 

BOGUS!AWKI WIELKIE (niem. GROSS BOGSLACK) 
– usytuowany na skraju lasu w(kierunku zachodnim od 
ruin nieistniej,cej wsi. Granice cmentarza wyznaczaj, 
kasztanowce. Zachowa)y si% tylko 3 rozkopane mogi)y.

BORSZYNY (niem. BORSCHENEN) – po)o*ony na po-
)udnie od ruin nieistni,cej wsi, posadowiony na wynie-
sieniu terenu, administracyjnie nale*,cego do gm. Kor-
sze. Za)o*ony na planie kwadratu, granice wyznacza)y 
lipy. Zachowa)y si% dwie cementowe obudowy grobów 
i(resztki p)yty nagrobnej.Asuny - krzy" przy grobie Amalie Acktun, fot. z 2020r.

Asuny - metalowy krzy" przy grobie Wilhelmine Rossbach, fot. z 2020r.
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CZACZEK (niem. SCHÄTZELS) – po)o*ony na po)u-
dnie od zabudowa-, na niewielkim wyniesieniu terenu, 
którego granice wyznaczaj, lipy. Zachowa)y si% dwa rz%-
dy grobów przy pó)nocnej i(po)udniowej granicy cmen-
tarza, a(w(+rodkowej jedna kwatera ogrodzona metalo-
wym p)otem i( stoj,cym *eliwnym krzy*em z( napisem 
„Emma Doennig geb. d. 27 December 1827 – gest.  
31 Juli 1847“.

D"BIANY (niem. DOMBEHNEN) – po)o*ony w( kie-
runku pó)nocnym od zabudowa- wsi w(odleg)o+ci ok. 
200 m od polnej drogi, usytuowany na skarpie. Za)o*ony 
na planie ko)a, granice wyznaczaj, lipy. Zachowa)y si%  
2 granitowe podstawy *eliwnych krzy*y i(resztki cegla-
nej bramy wej+ciowej.

DROGOSZE (niem. DÖNHOFFSTÄDT) – 3 cmentarze, 
przyko+cielny, wiejski i(rodowy, który po)o*ony w(parku 
zosta) ca)kowicie zniszczony. By) tam grobowiec z(mo-
numentalnym stoj,cym krzy*em z( czarnego marmu-
ru. Pozosta)y tylko fragmenty metalowego ogrodzenia 
i( resztki fundamentów grobowca cz)onków rodziny 
Stolberg-Wernigerode.  

Drugi, obecnie komunalny, po)o*ony jest przy roz-
widleniu dróg do Korsz i(Garbna. W(po)udniowej cz%+ci 
zachowa)y si% 4 *eliwne krzy*e oraz kwatera ma)*e--
stwa Patzig z(zaginionym *eliwnym medalionem Emilie 
z(domu Gudovius (zm. w(1890r.) i(kamiennym nagrob-
kiem „Justus Patzig geb. 6 Juni 1805 – gest. 10 August 
1890“. Justus by) zarz,dc, maj,tku w( Drogoszach. Po 
jego +mierci hrabia Udo Stolberg – Wernigerode ufun-
dowa) kamienny nagrobek z( nast%puj,c, inskrypcj,: 
„Oekonomierat Justus Patzig in dankbarer Erinnerung 

Drogosze - p!yta nagrobna L. Rautera

Drogosze - zabytkowe krzy"e na cmentarzu wiejskim, fot. 1999r.
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an 50jährige gesengnete Wirksamkeit gewidmet von 
Udo Graf zu Stolberg“ („Radcy gospodarczemu J. Patzig 
w(dowód serdecznej pami%ci i(wdzi%czno+ci za 50-let-
ni, s)u*b% Udo hrabia zu Stolberg“). Na drugiej stro-
nie nagrobka wyryty jest cytat z( Apokalipsy +w. Jana  
(O3. 14, 13): „Selig sind die Toten, die in dem Herrn ster-
ben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen 
von ihrer Mühsal; denn ihre Werke folgen ihnen nach“ 
(„B)ogos)awieni s, odtad umarli, którzy w(Panu umiera-
j,. Zaprawd% mówi Duch, odpoczn, po pracach swoich; 
uczynki ich bowiem id, za nimi”). Na *eliwnych krzy-
*ach widniej, inskrypcje „George Gottfried Schiebuhr 
geb. den 14 Februar 1829 – gest….“, na drugim „Barba-
ra Louisa Mattut geb. Lange geb. den 24 Februar 1830  
– gest…..“, na trzecim „Aurora Frank geb. 25 Nov. 1818  
– gest. 12 Nov. 1875; ..o..is Frank geb. 17 Aug. 182.  
– gest. 8 Mai 190..“, a(na czwartym „Wilhelmine Dorguth 
geb. den 23ten April 1808 – gest. den 18ten April 1828; 
Johanna Dorguth geb. den 12ten Januar 1814 – gest. 
den 24ten August 1829“. By) te* *eliwny medalion 
z( napisem: „Theodor Dorguth geb. d. 31 Januar 1806  
– gest. d. 8 Juni 1862; Dorothea Dorguth geb. Reetz geb.  
d. 12 Februar 1783 – gest. d. 9 May 1843“.        

W( latach 90. by) jeszcze grób miejscowej akuszerki 
Pani Stroch oraz kwatera rodziny Macketanz, dzier*aw-
ców m)yna w(pobliskim Pomniku.  

Trzeci, najstarszy cmentarz znajdowa) si% w( obr%bie 
ko+cio)a. Funkcjonowa) od +redniowiecza a* do ko-ca 
XVIII w., a(potem teren zosta) rozplantowany. Zachowa)y 
sie pochówki w%wn,trz ko+cio)a. Przed o)tarzem spo-

czywa jedna z(bardziej znanych postaci w(historii Prus, 
Ludwig Rauter (1542 – 1614), w)a+ciciel Drogosz i( do-
nator ko+cio)a, a(w(krypcie jego *ona Maria von Roels-
hausen oraz nast%pcy dóbr, w(tym Achatius von Dohna 
(1603 – 1650) z(*on, Anna Dorot, Truchsess von Wetz-
hausen. W( 1742r. hrabia Bogus)aw Fryderyk von Dön-
ho3 wybudowa), przylegaj,c, do pó)nocnej elewacji 
ko+cio)a, now, kaplic% grobow,, w(której zosta) potem 
pochowany z(rodzin,. Po 1945r. trumny usuni%to.

FR#CZKOWO (niem. FRITZENDORF) – po)o*ony na 
pó)noc od zabudowa- wsi, po lewej stronie drogi polnej 
do Wielewa. Granice cmentarza za)o*onego na planie 
prostok,ta, wyznaczaj, lipy. Zachowa)y si% 4 rz%dy gro-
bów w(cementowej obudowie. Czytelny napis na *eliw-
nym krzy*u stoj,cym przy grobie dziecka „Max Euretz 
29 December 1888 – 24 Juni 1889” oraz fragmencie na-
grobka ze sztucznego kamienia „Lina Zach...*25.8.1902 
+...; Erich Paul Za...*15.1.1908 +...“.

GARBNO (niem. LAGGARBEN) – 2 cmentarze, jeden 
usytuowany jest wokó) ruin wysadzonego w(1959r. go-
tyckiego ko+cio)a. Zachowa) si% *eliwny krzy*, cemento-
we obudowy mogi) oraz pozosta)o+ci kaplicy grobowej 
rodziny von Derschau. 

Drugi usytuowany jest na skraju lasu, po prawej stro-
nie polnej drogi do Lwowca. Zachowa)y si% cementowe 
obudowy grobów, kilka drzewek *ycia oraz elementy 
nagrobka z(nieczytelnym napisem.     

G"SIE GÓRY (niem. SANGARBEN) – po)o*ony w(kie-
runku pó)nocnym od zabudowa-, na niewielkim wy-
niesieniu, granice wyznaczaj, lipy. Zachowa)y si% dwa 
groby, przy jednym fragment nagrobka z( napisem  
„...1852 +18... - …1851 +… Ohne M…“.

Drogosze - trumny w krypcie ko#cio!a, fot. z 2016r.

Drogosze - nagrobek J. Patziga
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G"SINIEC WIELKI (niem. MEISTERSFELDE) – po)o*o-
ny ok. 1 km na pó)noc od Barcian. Zachowa)a si% brama 
wjazdowa oraz cementowe obudowy grobów i( kilka 
drzewek *ycia.            

GÓRKI (niem. BERG) – cmentarz wojenny z( okresu 
I(wojny +wiatowej po)o*ony na pó)noc od zabudowa- 
w(stron% nieistniej,cej wsi Kurk)awki, z(nowym drewnia-
nym ogrodzeniem wykonanym w(2010r. przez cz)onków 
Towarzystwa Mi)o+ników Ziemi Ketrzy-skiej i(wsparciu 
w)adz gminy. Pierwotnie by) ogrodzony grubym na ok. 
1 m murem z(kamieni polnych, który zosta) zniszczony 
1997r. W(czasie prac porz,dkowych postawiono  nowe 
krzy*e przy mogi)ach oraz tablic% informacyjn,. Mogi-
)y skrywaj, szcz,tki pi%tnastu *o)nierzy 32. i(38. dywizji 
piechoty armii niemieckiej XI korpusu armijnego. Pole-
gli w( walkach w( rejonie wsi Mo)tajny, Asuny, Kurk)aw-
ki i(Duje, która rozegra)a si% w(dniach 8 – 15 wrze+nia 

1914r. pomi%dzy 8. armi, niemieck, i(1. armi, rosyjsk,. 
Byli to muszkieterzy (Musk.): Exel, Lemnitzer, Lieberman, 
Trautvetter, Berg, Hebisch, Koch, Giese, Jahr, Meissner, st. 
szeregowy (Gefr.) Lentz, kapral (U3z.) von Skwarczinski 
i(Wiegand oraz kanonierzy (Kan.): Nuhn i(Plaut.                   

GUMNISKA (niem. SILZKEIM) – posadowiony w(polu 
na szczycie wyniesienia, za)o*ony na planie prostok,ta, 
granice wyznaczaj, lipy (na +rodku rosn, 3 klony). Za-
chowa)y si% 3 groby oraz metalowy krzy* na granitowej 
postawie.    

KOSKAJMY  (niem. KOSKEIM) – na niewielkim cmen-
tarzu jeszcze w(1996r. sta) *eliwny krzy* z(napisem „Carl 
Simonis geb. d. 27 December 1812 – gest. d. 29 Juli 
1855“ oraz drzewko *ycia.              

G$siniec Wielki - brama wjazdowa na cmentarz, fot. z 1997r.

Gumniska - cmentarz wiejski, fot. z 1998r.

Górki - cmentarz wojenny, fot. z 1998r.

Górki - cmentarz wojenny, fot. z 2010r. Koskajmy - cmentarz wiejski, fot. z 2021r.
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KRELIKIEJMY (niem. KRÖLIGKEIM) – po)o*ony na 
pó)noc od zabudowa-, obecnie komunalny. Zachowa)y 
si% dwa nagrobki le*,ce obok drzewek *ycia. Czytelne 
s, tylko daty.

KUDWINY (niem. KUDWINNEN) – po)o*ony  
ok. 1 km na pó)noc od zabudowa- wsi, usytuowany 
w(lesie przy rozwidleniu dróg. Granice cmentarza, za)o-
*onego na planie kwadratu, wyznaczaj, d%by i(klony. Za-
chowa)o si% 10 grobów, z(czego 2 z(czytelnymi napisami. 
Na cementowej obudowie grobu „Karl Pachl 10.9.1851  
– 1.2.1928“, a(na nagrobku ze sztucznego kamienia „Ma-
rie Davis geb. Neumann 10.12.1902 – 7.3.1922“.

KURK!AWKI (niem. KORKLACK) – na po)udnie od ruin 
zabudowa- dworskich, na terenie parku krajobrazowe-
go, stoi zniszczona kaplica grobowa. Jeszcze w(pa0dzier-
niku 1996r. by)a tam ma)a trumna oraz dwie otwarte, 
z(fragmentami ko+ci. W(kaplicy spoczywali dawni w)a+ci-
ciele maj,tku, cz)onkowie szlacheckiej rodziny Klinkow-
stroem. Nieopodal kaplicy grobowej le*a) przewrócony 
nagrobek, który dzi%ki staraniom Antoniego Starucha 
(9.08.1930-11.02.2008) zosta) w( 2005r. zabezpieczony 
i(przeniesiony do Asun, gdzie mieszka). Jako znany i(sza-
nowany dzia)acz spo)eczno – kulturalno – o+wiatowy 
nale*a) do najbardziej aktywnych cz)onków mniejszo-
+ci ukrai-skiej w(regionie. Dba) o(zabytkowe, okoliczne 
obiekty. Na symbolicznym nagrobku wyryto napis „Carl 
Louis Friedrich Max Leo Graf Klinkowstroem Konigl. See 
Cadett geb. zu Korklack d. 17 Juli 1844 verunglückt in 
der Nordesee mit S.M. Corvette Amazonie im November 
1861“ („Królewski kadet C.L.F.M.L. hrabia Klinckowstro-
em urodzony 17 lipca 1844r. w(Kurk)awkach zgin,) na 
M. Pó)nocnym w( czasie rejsu korwet, SM »Amazonia« 
w(listopadzie 1861“). Na drugiej stronie „Von Jedem be-
trautert der ihn kannte schmerzlich bewegt von seiner 
Familie” („2a)uje go ka*dy, kto go zna), pogr,*ona w(bólu 
rodzina“). Na po)udnie od kaplicy znajdowa) si% obelisk 
4-letniej Cecylii Klinckowstroem, który umieszczony 

by) na niewielkim wzniesieniu, na osi alei widokowej 
biegn,cej od parku barokowego, przez park angielski,  
ok. 600 m w( stron% miejscowo+ci Górki. Posadowiony 
na wzniesionym w(kszta)cie sp)aszczonej piramidy kop-
cu z(kamieni polnych, sk)ada) si% z(nak)adanych na sie-
bie elementów rze0bionych alegorycznie w(piaskowcu 
i( sztucznym kamieniu. Na walcowatej cz%+ci obelisku 
wykuty zosta) napis: „Qui que tu sois, possesseur de ce 
petit coin de terre, ne trouble point les cendres, dont 
l’aurore annonçoit tant de charme et d’esprit, et que la 
mort moissonna avant qu’ils pussent paroitre dans leur 
éclat. Cécile Caroline Henriette de Klinkowström, naquit 
à Koenigsberg le 24 d’avril 1793, mourut à Rastenbourg 
le 2 mars 1797. Amèrement regrettée de ses parents 
a5igés” („Kimkolwiek jeste+, posiadaczu tego ma)ego 
zak,tka ziemi, nie przeszkadzaj popio)om, których +wit 

Kurk!awki - kaplica grobowa, fot. z 1998r.

Kurk!awki - symboliczny nagrobek L. Klinkowstroem, fot. z 1998r. Kurk!awki - nagrobek Cecylii Klinkowstroem, fot. z 2019r.
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zapowiada) tyle uroku i(umys)u, i(których +mier. sko-
si)a zanim mogliby si% pojawi. w( swej chwale. Cecy-
lia Karolina Henrietta von Klinkowstroem, urodzona 
w(Królewcu 24 kwietnia 1793r., zmar)a w(Rastenburgu 
2 marca 1797r. Gorzko *a)owana przez jej rozpaczaj,-
cych rodziców”).

MACIEJKI (niem. BLUMENTHAL) – po)o*ony na pó)-
noc od zabudowa-, po drugiej stronie asfaltowej drogi. 
Groby zatarte, pozosta)y graby i(lipy wyznaczaj,ce grani-
ce cmentarza, który za)o*y) w(1918r. ówczesny w)a+ciciel 
maj,tku Julius Grigull. Pochowa) pierworodnego, 4-let-
niego syna Heina, a( w( 1934r. spocz%)a tam jego *ona 
Anna z(domu Kuchenbäcker.

MICHA!KOWO (niem. LANGMICHELS) – po)o*ony 
na wschód od zabudowa- w(odleg)o+ci ok. 700 m od 
polnej drogi do nieistniej,cej miejscowo+ci Kanoty, usy-
tuowany w(polu, na zboczu wyniesienia terenu. Zacho-
wa) si% jeden grób w(cementowej obudowie.

MODGARBY (niem. MODGARBEN) – zachowa)o si% 
kilkana+cie nieczytelnych grobów. Jest napis na grobie 
ma)*e-stwa „Anna Morwinski +1874“ (inne napisy za-
tarte) i(„Franz Morwinski 12.6.1870 – 11.3.1937“, który by) 
znanym rze0nikiem i(masa*em w(okolicy. 

MO!TAJNY (niem. MOLTHAINEN, MOLTEINEN)  
– 2 cmentarze, pierwszy, obecnie komunalny, po)o*o-
ny jest po prawej stronie drogi do Asun. Zachowa)a si% 
jedna kwatera  ogrodzona zdobionym metalowym p)o-
tem. W( jej obr%bie znajduj, si% trzy mogi)y z(napisami 
„Pauline Koesling geb. 21.10.1887 – gest. 17.10.1908“, 
„Theodor Koesling geb 28.2.1849 – gest 16.11.1915“ oraz 
„Gerhard Reuss geb 10.6.1917 – gest 3.7.1931“. 

Drugi cmentarz znajduje si% w(obr%bie ko+cio)a. By)y 
te* pochówki wewn,trz. Teren przy ko+ciele rozplan-
towano zapewne po 1945r. Zachowa) si% postument 
z(p)askorze0bami (dwa zniszczone) o(przedstawieniach 
alegorycznych i( zwie-czony wazonem. Postawio-
ny zosta) po +mierci za)o*yciela majoratu w( Arklitach  

Albrechta Dietricha Gottfrieda hrabiego von Eglo3ste-
in  (6.5.1720 – 11.5.1791) i(jego *ony Henrietty Gottliebe 
hrabiny von Brocke, córki w)a+ciciela maj,tku To)kiny. Do 
niedawna sta) granitowy nagrobek „Paul Grauellner geb 
29.2.1860 – gest. 2.6.1922“. Pochowani s, tu tak*e 28. 
*o)nierzy armii niemieckiej i( 22. armii rosyjskiej, którzy 
polegli w(walkach we wrze+niu 1914r.        

MOMAJNY (niem. MOMEHNEN) – 2 cmentarze. Je-
den po)o*ony jest przy ko+ciele, z( tym, *e stare groby 
zosta)y zlikwidowane, a( pozosta)y tylko pochówki po 
1945r. Na drugim cmentarzu równie* dokonano likwi-
dacji przedwojennych grobów. Jedynie w( naro*niku 
cmentarza sta)y oparte o( drzewo 3 krzy*e, w( tym *e-
liwny, wdowy po pastorze, z(napisem: „Die Pfarrerwitwe 
Anna Gertrud Schulz geb. Ambrosius geb. d. 18ten Au-
gust 1766 – gest. d. 27ten September 1848“ (krzy* zosta) 
zabezpieczony). Na tym za)o*onym na planie prostok,ta 
cmentarzu s, dwie mogi)y z(czasów II wojny +wiatowej, 
odnowione 20.09.2004r. Na pierwszej p)ycie jest napis 
„ppor. Piotr Pietrzykowski „Huzar“ z( Warszawy *o)nierz 
Armii Krajowej zwiadowca plutonu wywiadowczo - dy-
wersyjnego oddzia)u „Kurpiec“ poleg) w(walce z(gestapo 
4 kwietnia 1944r.“. Na drugiej „Sanitariuszka Stanis)awa 
Rostek z( Zielonki k/ Warszawy *o)nierz Armii Krajowej 
plutonu wywiadowczo - dywersyjnego oddzia)u „Kur-
piec“ zamordowana przez gestapo 27 czerwca 1943r.“. 
Sprawa pochówku tych *o)nierzy wymaga szczegó)o-
wych bada-.    

Mo!tajny - teren przyko#cielnego cmentarza, fot. z 2020r.

Mo!tajny - kwatera rodziny Koesling, fot. z 2021r. Momajny - groby polskich je*ców, fot. z 2021r.
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NIEDZIA!KI (niem. FÜNFHUBEN) – niewielki cmen-
tarz rodziny Helmerking, w)a+cicieli maj,tku do 1945r. 
Granice wyznaczaj, lipy, które rosn, w( naro*nikach 
cmentarza za)o*onego na planie kwadratu. Mogi)y  
zatarte.

OGRÓDKI (niem. BAUMGARTEN) – po)o*ony na polu 
w(kierunku pó)nocnym od zabudowa-. Zachowa) si% je-
den *eliwny krzy* z(napisem „Heinrich von Grodeck geb. 
d. 11 Febuar 1801 – gest. d. 27 Maerz 1867“ oraz groby 
cz)onków rodziny Kuessner. Jedna p)yta nagrobna wy-
kuty ma napis „Johann Heinrich Kuessner zu Baumgar-
ten geb. 1869 – gest. 1925“.

PLINKAJMY (niem. PLIENKEIM) – po)o*ony w( pó)-
nocnej cz%+ci nieistniej,cej wsi. Mogi)y zatarte, teren 
zaro+ni%ty.

POD!AWKI (niem. PODLACKEN) – posadowiony jest 
na wyniesieniu terenu, granice wyznaczaj, d%by i(kasz-
tanowce. Cmentarz za)o*ony na planie kwadratu. Za-
chowa)o si% kilkana+cie grobów, *eliwny krzy* i(kwatera 
rodziny Jebens „Marie Jebens geb. 26 Nov.1857 – gest. 
7 Jan.1911“ oraz „Toni Jebens geb. 1 Feb.1881 – gest. 
10 Nov.1909“. Na *eliwnym krzy*u widnieje cz%+ciowo 
zatarty napis: „Johanna Bauer gest. am 30ten ...eptbr 

1857“. Wiele elementów nagrobków jest rozrzuconych. 
W(zachodniej cz%+ci cmentarza znajduj, si% pochówki 
po 1945r.                

RADOSZE (niem. FREUDENBERG) – 2 cmentarze 
oraz mogi)a po)o*ona nieopodal dawnej szko)y, po 
prawej stronie drogi do Barcian, na niewielkiej  skarpie 
przy wysokim +wierku. Wed)ug relacji mieszka-ców wsi 
pochowane s, tam osoby cywilne zamordowane przez 
*o)nierzy Armii Czerwonej w(styczniu 1945r. 

Pierwszy cmentarz po)o*ony jest w( odleg)o+ci ok. 
300m na pó)noc od zabudowa-, po lewej stronie asfal-
towej drogi do Barcian, za)o*ony na planie ko)a. Posa-
dowiony na szczycie wyniesienia terenu, granice wyzna-
czaj, lipy, mogi)y ca)kowicie zatarte. 

Drugi cmentarz po)o*ony jest w( po)udniowej cz%+ci 
wsi przy polnej drodze do Radoskiego Dworu. Posado-
wiony na wyniesieniu terenu (od strony drogi stroma 
skarpa), za)o*ony na planie prostok,ta, którego gra-
nice wyznaczaj, lipy. Zachowana cz%+ciowo aleja. Na 
zabezpieczonych *eliwnych krzy*ach widniej, napi-
sy, na pierwszym „Carl Zacharias geb. d. 8. Maerz 1809  
– gest. d. 26 August 1871“ i(„Wilhelmine Zacharias geb.  
d. 26 Dezember 1800 – gest. d. 19 Januar 1881“, na 
drugim „Friederike Schloemd geb. d. 4 Juli 1840 – gest.  

Pod!awki - "eliwny krzy" przy grobie J. Bauer, fot. z 1995r. Radosze - p!yta grobowa rodziny Ohnolz, fot. z 1998r.

Pod!awki - kwatera rodziny Jebens, fot. z 1995r.
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d. 3 Januar 1899“, a(na kamiennym nagrobku „Elisabeth 
Be… geb. Lemke, geb. 15 April 1809 – gest. 31 Januar…“. 
Na cmentarzu pozosta)a kamienna p)yta z(grobowca ro-
dziny Ohnolz („Ruhestatte der Familie Ohnolz“). Jest tam 
te* mogi)a zbiorowa mieszka-ców wsi zamordowanych 
przez *o)nierzy Armii Czerwonej w(styczniu 1945r. Przed 
d)u*szy czas cmentarzem opiekowa) si% Jan Dombow-
ski, obecnie mieszkaniec Barcian.              

RODELE (niem. RODEHLEN) – na skraju parku jest po-
jedyncza mogi)a z( granitowym nagrobkiem bez napi-
sów. Spoczywa tam przedostatni w)a+ciciel maj,tku Fer-
dinand III Werner Friedrich Constantin von Alvensleben 
(16.8.1893 – 29.10.1943). Mogi)a zadbana i(ogrodzona.

SILGINY (niem. SILLGINNEN) – w( parku krajobrazo-
wym przy pa)acu pochowani s, pensjonariusze domu 
starców zabici w( styczniu 1945r. przez *o)nierzy Armii 
Czerwonej.

SKANDAWA (niem. SKANDAU) – po)o*ony na skraju 
lasu, po lewej stronie asfaltowej drogi do Garbna. Jesz-
cze do 1999r. by)o ponad 20 grobów w( ogrodzonych 
kwaterach. Zaraz po prawej stronie od wej+cia na teren 
cmentarza sta)y obok siebie 3 *eliwne krzy*e przy mo-
gi)ach w(cementowej obudowie. Na pierwszym widnia) 
napis „Hier ruhen in Gott Rudolf Lange geb. d. 16 Febru-
ar 1840 – gest. d. 10 Juli 1910“. Dwa pozosta)e krzy*e 

sta)y w( kwaterze rodziny Quoss „Louise geb Tiedtke 
geb 13.12.1792 – gest 1.1.1863“ oraz „Louise Wilhelmi-
ne Quoss geb. 29 April 1816 – gest 6 Oktober 1832“. 
Nieco dalej sta) krzy* z( napisem „Joanne Dudoss geb. 
Küssner 28.4.1780 – 13.3.1862“. Obecnie pozosta) jeden 
bezimienny krzy* z( kutego *elaza i( kilka d%bów, które 
wyznacza)y granice cmentarza. W(g)%bi lasu znajduj, si% 
pochówki powojenne, g)ównie ludno+ci ukrai-skiej.  

SKIERKI (niem. WEHLACK) – w( po)udniowej cz%+ci 
parku dworskiego zachowa)y si% rozbite fragmenty na-
grobków i(cementowe obudowy.
S!AWOSZE (niem. HENRIETTENFELD) – mogi)a wo-
jenna po)o*ona w( odleg)o+ci ok. 100 m na prawo od 
polnej drogi do Zalesia, w(niewielkim zagajniku, otoczo-
na lipami. Spoczywa tam *o)nierz armii niemieckiej, stra-
szy szeregowy (Gefr.) Lehmann, który poleg) w(1914r.  

SZATY MA!E (niem. KLEIN SCHATTEN) – po)o*ony 
po lewej tronie szosy ze Starej Ró*anki do Windy, za)o*o-
ny na planie ko)a, z(wykorzystaniem wyniesienia terenu, 
poro+ni%ty drzewami. Zachowa)y si% 3 cementowe obu-
dowy grobów oraz podstawy *eliwnych krzy*y.

$WI"TY KAMIE% (niem. HEILIGENSTEIN) – 2 cmen-
tarze, rodowy i( wiejski, który po)o*ony jest po prawej 
stronie drogi prowadz,cej do "%knicy, posadowiony 
na wyniesieniu terenu, którego granice wyznaczaj, lipy 

Radosze - kwatera rodziny Zacharias na cmentarzu wiejskim, fot. z 1998r.
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i(klony. Uk)ad ca)o+ci na planie kwadratu. Zachowa)y si% 
3 cementowe obudowy mogi), a(zdemontowane meta-
lowe ogrodzenia wykorzystano do ró*nych celów.

Drugi, rodowy posadowiony jest w(zakolu rzeki Omet, 
na niewielkim wyniesieniu. Cmentarz za)o*ony w(1934r., 
po +mierci ówczesnego w)a+ciciela maj,tku, hrabiego 
Wilhelma von Klinkowstroem (5.2.1887 – 18.7.1934). 
Zachowa)a si% kamienna podstawa nagrobka. Grób od-
naleziony zosta) na podstawie informacji otrzymanych 
od wnuka Alexandra, podczas wspólnego wyjazdu te-
renowego 17 maja 2021r. Wójta Gminy Barciany, Marty 
Kami-skiej i(cz)onków Stowarzyszenia „Blusztyn”, którzy 
zaplanowali w(najbli*szym czasie oznaczy. i(uporz,dko-
wa. teren cmentarza.       

TABORZEC (niem. TABERWIESE) – 2 cmentarze, 
pierwszy po)o*ony ok. 1 km na po)udnie od zabudowa- 
wsi usytuowany w(polu na szczycie wyniesienia, granice 
wyznaczaj, lipy. Zachowa)y si% 3 podstawy *eliwnych 
krzy*y. 

Drugi po)o*ony na niewielkim wyniesieniu terenu 
poro+ni%tego drzewami li+ciastymi (lipy, klony, kasz-
tanowce). W+ród kilkunastu zachowanych grobów 
czytelne s, kwatery rodzin Funk i( Gonscherowski. Na 
*eliwnym krzy*u widnieje napis „Gotfried Gonscherow-
ski geb. d. 27 December 1831 – gest. d. 2 Juni 1897”. 
W(ogrodzonej kwaterze drugiej rodziny na kamiennych 
nagrobkach widniej, napisy „Hier ruhen in Gott Ama-
lie Funk 25.8.1869 – 3.10.1931, Michael Funk 15.5.1860  
– 17.11.1930” oraz „Ida Kundzig 9.6.1897 – 5.10.1936”.

TABORZECKI DWÓR (niem. TABERWIESENHOF) 
– po)o*ony na po)udnie od nieistniej,cej wsi, posado-
wiony na wyniesieniu terenu, za)o*ony na planie pro-
stok,ta, z( wydzielon, cz%+ci, kwatery rodziny Arbett, 
w)a+cicieli du*ego gospodarstwa, granice wyznaczaj, 
tuje. Teren uporz,dkowany, zachowa)o si% 11 grobów 
w(cementowej obudowie. Czytelne napisy na grobach 
„Heinrich Arbett 4.3.1851 – 24.9.1900“ oraz „Berta Arbett 
19.4.1859 – 6.8.1905“.

WIELEWO (niem. WILLKAMM) – 2 cmentarze, rodo-
wy i(wiejski, oba ca)kowicei zatarte. Rodowy po)o*ony 
za parkiem na pó)nocny zachód od zabudowa-, granice 
wyznacza)y stare d%by, pozosta) tylko jeden oraz kawa)-
ki czarnego marmuru. Cmentarz wiejski po)o*ony przy 
torach kolejowych przecinaj,cych asfaltowa drog% do 
Aptynt, granice za)o*onego na planie trójk,ta, wyzna-
czaj, klony. 

WINDA (niem. WENDEN) – 2 cmentarze, jeden wo-
kó) ko+cio)a zosta) zniwelowany pod koniec lat 50. 
Drugi, obecnie komunalny, po)o*ony jest w(pó)nocnej %wi$ty Kamie* - podstawa nagrobka na cmentarzu rodowym, fot. z 2021r.

Winda - nagrobek A. Küssner, fot. z 1999r.
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cz%+ci wsi przy asfaltowej drodze nr 591. Teren upo-
rz,dkowany i( piel%gnowany. Zachowa)o si% kilkana-
+cie grobów przed 1945r. We wschodniej cz%+ci znaj-
duje si% grób ma)*onków Goltz, zarz,dców maj,tku 
w( Skierkach i( lasu w( Si-czyku, dziadków po k,dzieli 
Hubertusa Hilgendor3a, obecnego przewodnicz,ce-
go zwi,zku dawnych mieszka-ców powiatu Kreisge-
meinschaft Rastenburg. Na granitowych nagrobkach 
przymocowane s, metalowe tablice z( napisem „Mar-
garette Frhr. [baronowa] von der Goltz geb. [z' domu] 
von Hoepfner 24.5.1869 – 13.8.1933”, na drugiej „Geo-
rg Frhr. von der Goltz 18.2.1868 – 3.1.1935”. Spo+ród 
czytelnych grobów z( napisami, zachowa)y si% m.in. 
„Carl Tiedtke 11 April 1817 – 21 April 1866“, „Anna Küss-
ner geb. Klode 3 June 1874 – 7 Maerz 1917“, „Johanna 
Gehrmann 19.8.1867 – 1.7.1932“, „Gerda Stock 26.1.1929  
– 31.3.1935“, „Hermann Morlcheck 14.8.1882 – 13.3.1902“, 
„Karl Malk 25.10.1902 – 17.12.1935“, „Anna Gierlowska 
1898 – 08.3.1938“, „Heinriette Schroeder geb. Rakowski 
19.5.1852 – 24.10.1922“, „Wilhemine Zimmer geb. Rein-
ke 12.2.1874 – 15.2.1935“, „Johanna Elisabeth Charlot-
te Deutsch 5.8.1896 – 4.1.1920“, „Maria Ursula Deutsch 
28.12.1910 – 5.12.1912“, „Hermann Haneman 29.08.1880 
– 24.05.1934“ czy „Gottfried Haneman Obergrfr. Grand 
Rtg. 23 (stopie* i'numer jednostki wojskowej) 12.3.1919 
– 28.12.1942“ oraz kwatera rodziny Spiek „Ruestaette der 

Familie Spiek“. W(marcu 2021r. Stowarzyszenie „Blusztyn” 
obj%)o swoj, opiek, zachowane przedwojenne groby. 
Prace rozpocz%to od oczyszczenia z(mchu grobu dzieci 
dzier*awcy folwarku Staniszewo/Albertinhausen: „Trau-
te Rohde 7.3.1916 – 25.12.1916” i(„Hans Rohde 11.6.1919 
– 3.9.1926” oraz grobu najm)odszej córki w)a+cicieli ma-
j,tku Rodele „Else von der Herberg geb. von Ahvensle-
ben 15.4.1876 – 24.8.1917” i(jej m%*a „Axel von der Her-
berg 10.11.1877 – 8.5.1923”.      

Winda - fragment zabytkowej cz$#ci cmentarza, fot. z 1998r.

Winda - grób ma!"e*stwa M. i G. von der Goltz, fot. z 1998r.
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GMINA K.TRZYN

Na terenie gminy K%trzyn jest 75 miejsc pochówków w(49 miejscowo+ciach: Ba)owo (2 miejsca), Banaszki (1 miej-
sce), Biedaszki Ma)e (1), Borki (1), Czarnocin (1), Czerniki (2), Filipówka (1), Gier)o* (1), Globie (1), Godzikowo (1), Góry 
(1), Grabno (1), Gromki (1), Gryz)awki (1), Je*ewo (1), Karolewo (2), Koskajmy (1), Koczarki (2), Kwiedzina (1), Langanki 
(5), Linkowo (1), Martiany (2), Marszewo (1), Ma*any (1), Mu)awki (1), Mykielnik (1), Nakomiady (5), Nowa Ró*anka 
(2), Osewo (1), Ostry Róg (1), Owczarnia (2), Parcz (2), Poganowo (2), Poganówko (1), Por%bek (1), Po*arki (3), Pr%go-
wo (1), Salpik (1), Salpik Dolny (1), S)awkowo (1), Smokowo (1), Stara Ró*anka (2), Suchodo)y (1), Turw,gi (2), Waj-
sznory (2), Wilkowo (3), Wop)awki (2), Wólka (1), Zalesie K%trzy-skie (2 miejsca). W(uzupe)nieniu nadmieni. nale*y,  
*e 7 listopada 1990r. po+wi%cono i(oddano do u*ytku nowy cmentarz komunalny w(Ma)ej Nowej Wsi. 
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BA!OWO (niem. BALLAU) – 2 cmentarze, jeden po 
prawej stronie drogi dojazdowej do wsi. Zachowa)y 
si% resztki kamiennego ogrodzenia oraz kilka grobów, 
w( tym czytelne „Margarette Feldmann geb. Orlowski 
29.06.1921 – 26.07.1942” i(„Friederike Rohrandt 2.11.1896 
– 12.01.1959”.        

Drugi, z( zachowan, pojedyncz, mogi),, po)o*ony 
jest w( kierunku pó)nocno-zachodnim od zabudowa- 
wsi, w( odleg)o+ci ok. 300 m od polnej drogi do Po*a-

rek i( Owczarni. Mogi)a posadowiona jest na szczycie 
zalesionego wyniesienia, u( podnó*a którego rosn, 
d%by. Na *eliwnym krzy*u jest napis „Ludwig Willert  
geb. d. 30 Maerz 1751 – gest. d. 31 August 1822“.   

BANASZKI (niem. BANNASKEIM) – po)o*ony przy 
szosie nr 592 K%trzyn - Bartoszyce, zosta) w(1992r. sko-
munalizowany, powi%kszony i( ogrodzony. Teren pier-
wotnego cmentarza, po którym zosta)y tylko dwie obu-
dowy grobów, zajmuje cz%+. zadrzewion,.  

BIEDASZKI MA!E (niem. KLEIN NEUHOF) – przy 
wje0dzie do wsi, po lewej stronie drogi znajduje si% nie-
wielki park krajobrazowy. Cz%+. tego parku zajmowa) 
cmentarz, po którym nie zachowa) si% *aden +lad. 

BORKI (niem. BORKEN) – posadowiony na niewielkim 
wyniesieniu, na zboczu skarpy, otoczony by) kamien-
nym murem z(ceglan, bram,, dzisiaj rozwalonym. Po-
)o*ony przy skrzy*owaniu polnej drogi z( Borek do wsi 
Szaty Wielkie, teren obsadzony drzewami. Zachowa)o 
si% kilkana+cie grobów (cz%+. rozkopanych) w( cemen-
towej obudowie, z(których jeden, w(zachodniej cz%+ci 
cmentarza, ma napis „Karoline Blonski geb. Hartmann 

Ba!owo - krzy" przy grobie L. Willerta, fot. z 1997r.

Borki - teren cmentarza z murem, fot. z 1999r.

Borki - fragment cmentarza, fot. z 1999r.Ba!owo - nagrobek Fr. Rohrandt
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6.6.1864 – gest 27.3.1936”. Nieopodal stoi nagrobek ze 
sztucznego kamienia z( zatartym cz%+ciowo napisem 
„Br...ais...rzt...Inf. Regt. Nr 88 geb. am 21 August 1854  
– gest. am. 1 Mai 1876”.   

CZARNOCIN (niem. CHAROTTENHOF) – obsadzony 
d%bami kanadyjskimi rodowy cmentarz w( nieistniej,-
cym, dawnym folwarku wchodz,cym w(sk)ad maj,tku 
Parcz. W(neogotyckiej kaplicy grobowej chowano cz)on-
ków rodziny baronów Schneck zu Tautenburg, w)a+ci-
cieli maj,tku. Kaplic% zniszczono i( rozebrano w( latach 
70. XX w. Pozosta) tylko dó) i(resztki glazury i(klinkierowej 
ceg)y. Zachowa) jeden granitowy nagrobek, do którego 
przybita by)a *eliwna tabliczka w( naniesionym tylko 
imieniem bez nazwiska oraz daty urodzenia i( +mierci. 
Pochowany tam zosta) Georg Schneck zu Tautenburg 
(1862-1929), który nie spocz,) w( kaplicy, bo pope)ni) 
mezalians *eni,c si% ze +piewaczk, operow, z(Berlina. 
Poza tym tradycja rodzinna g)osi)a, *e prowadzi) zbyt hu-
laszczy i(rozrzutny tryb *ycia.     

CZERNIKI (niem. SCHWARZSTEIN) – 2 cmentarze, 
jeden wokó) ko+cio)a, zamkni%ty w(po)owie XIX w. i(roz-
plantowany. Drugi, skomunalizowany w(latach 90. XX w., 
po)o*ony jest przy drodze asfaltowej do Karolewa. Za-
chowa)y si% 4 nagrobki w(zachodniej cz%+ci cmentarza. 
Dwa z(nich tworz, kwater% rodziny pastora Dembow-
skiego, która po)o*y)a zas)ugi w( kierowaniu zak)adem 
opieku-czym w(Karolewie. Na wykonanym z(piaskow-
ca krzy*u widnieje napis „Geh. Reg. Rat. Pfarrer D. Sieg-
fried Dembowski 11 Okt. 1865 – 9 Jan. 1927, Leiter der 
Carlshöfer Anstalten vom 1 Aug. 1913 bis 21 Feb. 1922” 
(„Tajny radca rz,dowy, pastor D. Siegfried Dembowski ur. 
11 pa0dziernika 1865r. – zm. 9 stycznia 1927r., kierownik 
zak)adu w(Karolewie od 1 sierpnia 1913r. do 21 lutego 
1922r.). Obok znajduje si% okr,g)y nagrobek z(zatartymi 
cz%+ciowo napisami po+wi%conymi poleg)ym w(czasie 
I( wojny +wiatowej cz)onkom rodziny Dembowskich: 
„Kurt Dembowski 7... 1883, gef... 6 1915 bei B... itz, Paul 
Dembowski 7.03.188..., gef 17.09.1915 bei Dünsburg“. 
Uzupe)nienie kompozycji stanowi, 2 kamienne nagrob-
ki z( napisem „Hermann Dembowski D.R.D Gren. Regt. 
4, gef. 22 Aug. 1915 bei Bielsk”, a(na drugim  „Siegfried 
Dembowski Lt. D.R.D Feld. Art. Reg. 82, gef. 2 Mai 1918 

Czerniki - kwatera rodziny Dembowskich, fot. z 2021r.

Czarnocin - ruiny kaplicy grobowej, fot. z 1995r. 

Czarnocin - granitowy nagrobek, fot. z 1999r. Czerniki - okr&g!y nagrobek rodziny Dembowskich, fot. z 1995r.
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am Lhemindes Dames“. W( bliskim s,siedztwie mogi)y 
wojennej znajduj, si% dwa stoj,ce granitowe nagrobki. 
Jeden majora w(stanie spoczynku „Wilhelm Kubel Major 
a.D. geb. 30.3.1878 – gest. 30.6.1927“, na drugim jest na-
pis „Josephine von Kieter geb. Fresin von Eltz 30.1.1853 
– 13.2.1937“.                  

FILIPÓWKA (niem. PHILIPPSDORF) – po)o*ony na 
kolonii wsi w( kierunku zachodnim od zabudowa-. 
Za)o*ony na planie prostok,ta, posadowiony na zbo-
czu wyniesienia, granice jego wyznaczaj, obsadze-
nia drzew.  Zachowa)y si% 4 groby i(marmurowa stela 
z(napisem „Gustaw Heihnarer 22 Feb. 1822 – 14 Aug. 
1882“. Na jednym grobie zachowa) si% kamienny na-
grobek z(  napisem „Julius Wollschlager 28 Juli 1810  
– 27 August 1887“.               

GIER!O& (niem. GÖRLITZ) – po)o*ony na po)udnie od 
zabudowa-, usytuowany w(lesie, a(jego granice wyzna-
cza)y d%by. Sta)a tam zapewne kaplica, bo zachowa)y si% 
+lady fundamentów. Uk)ad ca)o+ci zatarty.   

GLOBIE (niem. GLUBENSTEIN) – po)o*ony na skra-
ju dawnego parku dworskiego, z( wydzielon, cz%+ci, 
cmentarza rodowego, w)a+cicieli maj,tku. Za)o*ony na 
planie pó)kola, granice wyznacza)y brzozy i(kasztanow-
ce. Oprócz kilku grobów w(cementowej obudowie, za-
chowa)y si% 2 *eliwne krzy*e i(jeden kamienny nagro-
bek. Jeden *eliwny krzy* stoi przy grobie dziecka „Max 

Globie - krzy" H.W. Amsinck, fot. z 1995r.

Filipówka - teren cmentarza, fot. z 2017r.

Gier!o" - teren cmentarza, fot. z 1995r. Globie - krzy" M. Behr, fot. z 1995r.
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Behr geb.10 December 1867 – gest. 20 Maerz 1869“, 
drugi, po)amany le*y przy mogile w)a+ciciela rycer-
skiego maj,tku Globie, a( tak*e pierwszego przewod-
nicz,cego rady nadzorczej cukrowni w(Rastenburgu / 
K%trzynie „Hier ruht in Gott Rittergutsbesitzer Heinrich 
Wilhelm Amsinck geb. d. 10 Januar 1834 – gest.  
d. 12 Juni 1900“. H. L. Amsinck urodzi) sie w(Hambur-
gu, w(rodzinie znanego adwokata. O*eni) si% w(1875r. 
z( córk, w)a+ciciela pobliskiego maj,tku Kwiedzina, 
Oskara von Suchodoletz, potomka osiad)ej w( XVII w. 
rodziny polskich arian. By)a to Anna Dorothea Olga 
von Suchodoletz (7.11.1845 – 3.9.1916), która zapew-
ne spoczywa obok m%*a, jej grób zosta) zniszczony. 
Na innym kamiennym nagrobku jest napis „Germanica 
Lange geb. von Völlmers Hi3e geb. zu Bremen 1 Fbr. 
1817 – gest. zu Glubenstein 19 Oct. 1877“.          

GODZIKOWO (niem. GISBERTSHOF) – rodowy, na 
którym spoczywaj, cz)onkowie rodziny von Redecker, 
w)a+ciciele pobliskiego maj,tku Nakomiady i( folwarku 
Godzikowo. Posadowiony na wyniesieniu terenu, na 
planie ko)a. Na teren cmentarza prowadzi d%bowa aleja, 
która posadzona zosta)a w(1905r. Na szczycie wynie-
sienia znajduje si% grób pierwszego w)a+ciciela, który 
w( 1789r. kupi) Nakomiady od rodziny von Hoverbeck. 
Pierwszy pochówek mia) miejsce w(1809r. Zosta) tu 
pochowany Friedrich Redecker, który umieraj,c za-
*yczy) sobie, aby zosta. pochowanym na wzgórzu 
poro+ni%tym ówcze+nie brzozowym  laskiem, bez 
*adnego pomnika, „tak, aby krowy mog)y tu depta.”. 
Miejsce pozosta)o bez zmian do 1903r., kiedy to ro-
dzina postanowi)a ustawi. kamienny pomnik z(napi-
sem „Friedrich von Redecker in Jahre 1766 – 31. Aug. 
1809“. Cmentarz otrzyma) obecny kszta)t w( 1934r., 
kiedy uroczy+cie przeniesiono tu trumny z(neogoty-
ckiej kaplicy grobowej, wzniesionej w( 1856r., znaj-
duj,cej si% w( pa)acowym parku w( Nakomiadach. 
Trumny z)o*ono dooko)a w( niszach i( przykryto be-

tonowymi p)ytami. Spoczywaj% tam kolejno: „Her-
mann von Redecker, Herr auf Eichmedien 31.3.1803 
– 5.10.1857“ i( jego *ona „Auguste von Redecker geb. 
[z'domu] von Trotha 21.9.1808 – 10.12.1893“, „Max von 
Redecker 27.3.1833 – 13.2.1886“ i( jego *ona „Hedwig 
von Redecker geb. von Schaeizech 9.12.1849 – 1.3.1932“. 
Dalej spoczywa rodze-stwo Maxa, „Emma von Rede-
cker 2.11.1840 – 2.3.1900“, „Paul von Redecker 26.9.1837 
– 25.7.1856“ i( „Hans Gisbert von Redecker „23.6.1835 
– 28.5.1853“. Nast%pnym w)a+cicielem Nakomiad by) 
tak*e „Max von Redecker 17.7.1876 – 17.11.1915; 4. Esk. 
Hus. 10, 7 Res. Kur.“, który jako rotmistrz zgin,) na fron-
cie I(wojny +wiatowej. Po nim w)a+cicielem by) jego brat 
„Friedrich Gibsert „2.10.1877 – 18.7.1942“. Nast%pna p)yta 
zawiera informacj% o(poleg)ym i(pochowanym na Kry-
mie *o)nierzu. By) to „Manfred von Redecker 19.8.1904, 

Godzikowo - grób Fr. Redeckera, fot. z 2021r. Godzikowo - krzy"e rodziny Milthaler, fot. z 2010r.

Godzikowo - aleja d$bowa od strony cmentarza, fot. z 2020r. 
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gef. d. 30.4.1943 in Russland am Kuban Brückenkopf 
beigesetzt bei Krimskaja“. Na dwóch kolejnych p)ytach 
s, napisy „Clara Wolter geb. von Redecker 3.3.1875  
– 26.5.1959“ oraz „Erna von Redecker, geb. von Schae-
tzell 11.10.1881 – 11.6.1947 in Stendel“. Ogó)em jest tam 
14 p)yt nagrobnych, z(tym, *e dwie s, symboliczne „Hil-
degard Cramer von Lauer, geb. von Redecker 25.6.1908 
in Eichmedien – 19.4.1992 in Bockeuem“ i(„Leonie von 

Schenk, geb. von Redecker 24.6.1908 in Gisbertshof  
– 6.6.1993 in Oldenburg“. U(podnó*a wzniesienia kilka lat 
temu ustawiono krzy* i(granitowy g)az upami%tniaj,cy 
ostatniego gospodarza Nakomiad. Wykuty napis brzmi 
„Ten jest w(g)%bi duszy wierny, co kocha kraj rodzinny jak 
ty“ – Eberhard von Redecker geb. 21.06.1907 in Eichme-
dien – gest. 20.08.2005 in Preetz“. Przed kamieniem le*y 
symboliczny nagrobek jego *ony „Marie-Elisabeth von 

Godzikowo - p!yty nagrobne cz!onków rodziny Redecker, fot. z 2019r.

Godzikowo - p!yty nagrobne cz!onków rodziny Redecker, fot. z 2019r.
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Redecker geb. von Seelhorst 19.02.1912 in Marienburg 
– 03.04.2009 in Aschenberg“.

Do niedawna po prawej stronie sta)y 3 *eliwne krzy-
*e rodziny Milthaler przeniesione z( le+nego cmentarza 
w( Nakomiadach, po)o*onego nieopodal dawnej le+ni-
czówki. Na pierwszym by) napis „Amalie Milthaler geb.  
d. 8 Maerz – gest. d. 14 December 1880“, na drugim „Franz 
Milthaler geb. d. 20 November 1860 – gest. d. 8 Mai 
1905“, na trzecim „Frederike Milthaler geb. Meyer geb.  
d. 28 Septbr. 1827 – gest. d. 27 Octbr. 1872“. Kilka lat 
temu wszystkie krzy*e zosta)y rozbite przez wandali.      

GÓRY (niem. URI) – po)o*ony na zachód od zabudo-
wa-, w(odleg)o+ci ok. 150 m od brukowanej drogi, po-
sadowiony na szczycie wyniesienia, za)o*ony na planie 
ko)a. Granice wyznaczaj, d%by i(kasztanowce. Zacho-
wane 2 groby w( obudowie cementowej i( po)amany 
*eliwny krzy* z(napisem „Hier ruhet in Gott maien viel-
geliebter Gatte, unser herzguter Vater. Schwiegervater 
und Grossvater [Tu spoczywa w' Bogu mój ukochany 
ma!"onek, nasz najmilszy ojciec, te#( i' dziadek] Frie-
drich Gustaw Wittchen geb. 28 Januar 1854 – gest.  
8 April 1910“. Na cmentarzu znajduje si% granitowy g)az 
z( wyryt, dat, 1311 i( dwoma skrzy*owanymi miecza-

Góry - po!amany krzy" Fr.G. Wittchen, fot. z 1995r. 

Góry - pami&tkowy kamie* z dat& 1311, fot. z 1995r.Godzikowo - nagrobki Eberharda i Marii Redecker, fot. z 2019r.
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mi. Ustawiony zosta) w(1936r. na pami,tk% bitwy jaka 
rozegra)a si% w(tym miejscu 7 kwietnia 1311r., mi%dzy 
wojskami litewskimi pod dowództwem ksi%cia Wite-
na a( chrze+cija-skimi rycerzami dowodzonymi przez 
marsza)ka Zakonu Heinricha von Plotzk. Wed)ug relacji 
okolicznych mieszka-ców cmentarz zosta) zdewasto-
wany na pocz,tku lat 80.           

GRABNO (niem. WEITZDORF) – posadowiony na 
skraju w,wozu w( zagajniku, po)o*onym na pó)noc od 
zabudowa- zespo)u dworsko-folwarcznego. Ca)kowicie 
zniszczony w(latach 70. 

GROMKI (niem. HEINRICHSHÖFEN) – po)o*ony na 
skraju parku we wschodniej cz%+ci wsi. Za)o*ony na pla-
nie prostok,ta, granice wyznaczaj, klony, +wierki i(d%by. 
Zachowa)y si% pojedyncze nagrobki i(groby (10 szt.) oraz 
ich elementy (drzewka *ycia, fragmenty p)yt nagrob-
nych). Czytelna jedna obudowa grobu z(napisem „Hier 
ruht mein Lieber Mann, unser guter Vater [Tu spoczywa 
mój kochany m&", nasz dobry ojciec] Hermann Plewka 
29.5.1896 – 9.10.1940“. Obecnie cmentarz jest ogrodzo-
ny. 

GRYZ!AWKI (niem. GRIESLACK) – po)o*ony w( kie-
runku pó)nocnym od ruin nieistniej,cej wsi, w(odleg)o-
+ci ok. 200 m od polnej drogi. Usytuowany w(zagajni-

ku, posadowiony na wyniesieniu terenu i( za)o*ony na 
planie kwadratu. Granice cmentarza wyznaczaj, d%by 
i(sosny. Zachowana kwatera rodziny Meyer zniszczona 
zosta)a w( 1995r. przez upadaj,ce drzewo. Na po)ama-
nych i( przygniecionych *eliwnych krzy*ach widniej, 
napisy „Carl Meyer geb. 1 July 1815 – gest. 11 Oktober 
1870”, „Marie Meyer geb. Steiner 17.10.1829 – 8.10.1886“ 
i(„Johanna Meyer 19.4.1820 – 18.1.1895“.  

JE&EWO (niem. JEESAU) – po)o*ony na po)udnie od 
zabudowa- w(k%pie krzewów. Zachowa)y si% dwie obu-
dowy grobów. 

KAROLEWO (niem. CARLSHOF, KARLSHOF)  
– 2 cmentarze le*,ce za przejazdem kolejowym, po obu 
stronach polnej drogi w(kierunku wsi Wop)awki. Ich gra-
nice wyznaczaj, obsadzenie drzew, jeden za)o*ony na 
planie trójk,ta (po lewej stronie drogi) a( drugi na wy-
d)u*ony planie prostok,ta. Oba cmentarze powsta)y na 
pocz,tku lat 90. XIX w., z( chwil, uruchomienia zak)a-
du opieku-czego w( Karolewie. Zachowany nagrobek  
dr. Tadeusza Gisgesa, kapitana 18. Pu)ku Piechoty 
w("om*y, lekarza garnizonu w(Zambrowie oraz naczel-
nego lekarza 71. pu)ku piechoty Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej „Narew” w(1939r.  Zmar) w(wyniku wypadku 
i(pochowany w(grudniu 1944r. (w( latach 50. za zgod, 

Gryz!awki - "eliwny krzy" Marii Meyer, fot. z 1995r.

Gromki - teren cmentarza, fot. z 1995r.

Gryz!awki - kwatera rodziny Meyer, fot.z 1995r. Karolewo - grób kpt. Tadeusza Gisgesa, fot. z 2021r.
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córki szcz,tki zosta)y ekshumowane na cmentarz wo-
jenny w(Olsztynie). Obecnie w(tym miejscu postawiono 
nowy nagrobek. Nieco dalej le*a)o kilka krzewek *ycia 
i( pi%. nagrobków ze sztucznego kamienia z( napisem 
„Hermann Gabriel 4.2.1868 – 16.10.1936”, „Heinrich Jub-
czenk 4.2.1884 – 10.6.1934“, „Helene Grüben 9.8.1885 
– 17.2.1913”, „Michael Glaser 24.5.1850 – 5.4.1929” i(„Jo-
hann Borin 30.5.1860 – 17.11.1935”. Pozosta)e obudowy 
nieczytelne. 

Na drugim cmentarzu zachowa)y si% 2 granitowe na-
grobki. Jeden z(napisem „Anna Andersch geb. Hieterici 
7.6.1883 – 8.4.1936”, drugi „Martha Dembowski geb. Vol-
ckerling 22.12.1862 – 3.4.1920”. Pozosta)o kilka grobów 
w(cementowej obudowie.    

KASKAJMY (niem. GROSS KÖSKEIM) – po)o*o-
ny w( kierunku zachodnim od zabudowa-, w( kierun-
ku wsi Gromki, posadowiony na wyniesieniu terenu, 
którego granice wyznaczaj, d%by i(krzewy. #rodkowa 
cz%+. cmentarza, który za)o*ony jest na planie kwadra-
tu, zosta)a wydzielona jako cz%+. rodowa i(ogrodzona 
kamiennym murem. Dewastacja cmentarza nast,pi)a 
na pocz,tku lat 90, kiedy nieznani sprawcy wywie0li 
marmurowe elementy p)yt nagrobnych, a( pozosta)e 
zniszczyli. Zachowa) si% tylko fragment rozbitego na-
grobka z(bia)ego marmuru z(napisem „Mathilde Kühl 

geb Mex...”. By)a córk, w)a+cicieli dóbr Kaskajmy i(*on, 
Hermanna Kühla, którego granitowy nagrobek zacho-
wa) si% w(ca)o+ci „Hermann Kühl Gr. Köskeim 20.7.1880 
– 5.10.1933”.                 

KOCZARKI (niem. KOTZARGEN, EICHÖHE)  
– 2 cmentarze, jeden, rodowy rodziny Keuchel w)a+ci-
cieli maj,tku, który po)o*ony na skraju parku dworskie-
go, zosta) ca)kowicie zniszczony w(latach 80. 

Drugi, wiejski po)o*ony na skraju wsi. Zachowane s, 
kwatery rodziny Meding i(Roszig, której cz)onkowie miesz-
kaj, w(Koczarkach od 200 lat. Czytelne s, nagrobki „Rai-
ner Schimanski 7.9.1882 – 28.6.1921”, „Henriette Sendzik, 
geb. Grust 17.2.1875 – 20.7.1960”, „Frieda Emma Schro-
eder 16.10.1919 – 8.7.1995”, „Karl Pawelziek 10.7.1866  
– 12.11.1946”. Na terenie cmentarze pochowani zostali 
ró*nych narodowo+c je-cy i(robotnicy przymusowi.    

Karolewo - nagrobek H. Gabriela i drzewko "ycia, fot. z 1999r.

Kaskajmy - teren cmentarza, fot. z 1995r.

Karolewo - nagrobek Marty Dembowskiej, fot. z 2021r.

Kaskajmy - nagrobek H. Kühl, fot. z 1995r.

Koczarki - kwatera rodziny Roszig, fot. z 2020r.
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KWIEDZINA (niem. QUEDEN) – po)o*ony w( kierun-
ku wschodnim od zabudowa-, w( odleg)o+ci 50m od 
asfaltowej drogi do Gi*ycka, za)o*ony na planie trójk,ta. 
Posadowiony na szczycie wyniesienia terenu, granice 
wyznacza)y kasztanowce i( +wierki. Zachowa)y si% po-
jedyncze groby i(elementy grobów z(drzewkami *ycia. 
Na jednej cementowej obudowie czytelne nazwisko  
„Wilhelmine Gross”.     

LANGANKI (niem. LANGANKEN) – 3 cmentarze 
wiejskie, z( tego 2 ca)kowicie zniszczone, lokalizacj% 
wyznaczaj, obsadzenia drzew. Znajduj, si% one nieda-
leko siebie na niewielkich wyniesieniach w(zachodniej 
cz%+ci wsi. Zachowany jest cmentarz po)o*ony w( po-
)udniowej cz%+ci wsi. Posadowiony na wyniesieniu 
z( alej,, na ko-cu której ro+nie zabytkowy d,b. Zacho-
wa)y si% nagrobki „Marie Saik, geb. Rominski 25.3.1858 
– 2.9.1926”, metalowy krzy* z(napisem „Gottlieb Maletz-
ki 24.6.1828 – 28.5.1906”, „Dorote Maletzki geb. Pszolla 
27.4.1824 – 2.10.1894”, „Bruno Silk 1 Juni – 1 Sept. 1904”, 
„Erwin Sadowski 29.6.1934 – 10.11.1959”, „Auguste Fale 
geb. Fuehrer 19.7.1854 – 29.8.1896”. Dwie kwatery ro-
dzinne „Amalie Boes1eisch geb. Zielinski 16 Maerz 1841  
– 15 Februar 1898 i( Johannes Boes1eisch 23 Nov. 
1821 – 16 Mai 1898” oraz kwatera „Ernestine Milutzki 
geb. Albrecht 8 Oct.1842 – 17 Dez.1908 i(Otto Milutzki  
1 Sept.1883 – 16 Febr.1888”. Obie kwatery ogrodzone 

Koczarki - nagrobek T. Gussella, fot. z 2020r.

Kwiedzina - teren cmentarza, fot. z 1995r.

Koczarki - kwatera zmar!ych je*ców, fot. z 2020r.

Koczarki - metalowe krzy"e, fot. z 2020r.
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p)otem z(kutego *elaza i(artystyczn, ornamentyk,. Na 
cmentarzu le*, kawa)ki p)yty nagrobnej z( piaskowca 
królewskiego le+niczego „Herman Ridmann 2.11.1815 
– 15.5.1891”, który spoczywa na szczycie wzniesienia, 
w(+rodkowej cz%+ci cmentarza. W(Langankach s, dwie 
mogi)y ze stycznia 1945r. W(jednej, le*,cej przy drodze, 
spoczywa ma)*e-stwo gospodarzy, którzy zostali roz-
strzelani przez wkraczaj,cych do wsi *o)nierzy Armii 
Czerwonej. Druga mogi)a, w)a+ciciela karczmy, z( napi-
sem na metalowym krzy*u „Rudolf Sperling 1884 – 1945” 
znajduje si% na podwórku gospodarstwa nr 14.          

LINKOWO (niem. SCHRENGEN) – po)o*ony na po)u-
dnie od zabudowa- wsi, posadowiony na wyniesieniu 
terenu, za)o*ony na planie ko)a i( obsadzony drzewa-
mi, które rosn, tak*e wzd)u* polnej drogi prowadz,cej 
na cmentarz. W( +rodkowej cz%+ci znajduje si% mogi)a 
obudowana kamiennymi s)upkami z( napisem na na-
grobku „Franz Schack geb. d. 12 Oktober 1842 – gest  
d. 22 Maerz 1880”. Obok stoi inny nagrobek z(zachowa-
nym cz%+ciowo napisem „J.W. Kislatis”. Pozosta)e groby 
zosta)y zniszczone w(latach 80. XX w.                

MARTIANY (niem. MARTENHEIM) – po)o*ony na 
skraju lasu po lewej stronie drogi polnej do Salpiku. 
Za)o*ony na planie trójk,ta otoczony by) kamiennym 
murem, po 1945r. zniszczony. Na tym du*ym cmen-
tarzu by)y kwatery kilku rodzin, najwi%ksza rodziny 
Krause, w)a+cicieli dworu z(folwarkiem. Zachowa)a si% 
kamienna p)yta nagrobna w(pó)nocnej cz%+ci z(napi-
sem „Erbbergrabniss der Familie Krause 1889 - Her-
mann Krause 5.7.1827 – 18.11.1868, Samuel Blaschke 
4.2.1838 – 26.8.1902, Emma Blaschke geb. Kehr verw. 
Krause 23.1.1833 – 30.1.1917“. Poza tym zachowa)y 
si% pozosta)o+ci kwater rodzin Lalla, Mischel, Blonski, 
Czÿchowski i(Struppek. W(kwaterze pierwszej rodziny 
na metalowej tablicy widnia) napis „Anna Lalla geb.  
d. 21 Juni 1879 – gest. d. 11 Sept.1897“, a(na sztucznym Langanki - grób R. Sperlinga, fot. z 1995r.

Langanki - kwatera rodziny Milutzki, fot. z 2018r.

Linkowo - teren cmentarza, fot. z 2018r.

Langanki - kwatera rodzinna, fot.z 2018r.

Langanki - teren cmentarza, fot. z 2018r.
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kamieniu „Meta Lalla 16.3.1910 – 3.4.1910; Karl Lalla 
3.8.1871 – 23.12.1933; Jacob Lalla 1841 – 1914“. W(za-
chodniej cz%+ci cmentarza zachowa)a si%, przywalona 
drzewami i(poro+ni%ta krzakami, kwatera rodziny Mis-
chel. Na jednym krzy*u widnia) napis „Benjamin Mis-
chel geb. d. 4 Mai 1786 – gest. d. 7 August 1852” i(„Loui-
se Mischel geb. Browandt geb. d. 10 Juli 1794 – gest. 
d. 6 Febuar 1864”. Na drugim „Leopold Mischel 25 Aug. 
1817 – 10 Dez. 1896“ i(„Wilhelmine Mischel geb. Okras-
sa 20 April 1820 – 14 Aug. 1902”. W( +rodkowej cz%+ci 
sta)y dwa *eliwne krzy*e w( kwaterze rodziny Blonski, 
która posiada)a przydro*n, karczm%. Na pierwszym 

krzy*u by) napis „Martha Eichwald geb. Blonski 18 Aug. 
1866 – 8 Jan. 1894”, a(na drugim „Amalie und August 
Blonski 29.9.1838 – 9.12.1909; 17.2.1838 – 13.1.1911”. 
W(przypadku kwatery rodziny Czÿchowski, to na pod-
stawie relacji mieszka-ców wsi, *eliwny krzy* z(mogi) 
zosta) skradziony wiosn, 1997r. Na awersie krzy*a wid-
nia) napis „Gottfried Czÿchowski 8 Nov. 1826 – 28 Febr. 
1898 und Wilhelmine Czÿchowski geb. [z'domu] Pszol-
la 11 Febr. 1834 – 10 Jan. 1896”. Na rewersie „Hier ruht 
in stillen Freiden die unser Herz im Tod noch lieb, Ach 
viel zu Fruh von uns geschiden hat tief die Treunung 
uns betruht doch lag es in des Maestro Plan was Gott 
thut das ist wohlgethan” („Tu spoczywa w(cichym spo-
koju ta, która nasze serce po +mierci jeszcze kochaj,. 
Ach, o( wiele za wcze+nie od nas odesz)a i( ta roz),ka 
nas g)%boko zasmuci)a, jednak to le*a)o w( planach 
Mistrza, co Bóg czyni jest dobrodziejstwem”). Kilka lat 
potem znikn%)y wszystkie krzy*e oraz kute r%cznie, 
z( ozdobn, ornamentyk,, metalowe ogrodzenia kwa-
ter. W(kwaterze rodziny Struppek zachowa)y si% tylko 
nagrobki ze sztucznego kamienia kilkumiesi%cznych 
dzieci „Helga Struppek 2.5.1960 – 2.7.1960“ i(„Martin 
Struppek 5.1.1964 – 4.4.1964“. W( 1997r. czytelne by)y 
jeszcze nagrobki ze sztucznego kamienia „Carl Schwei-
ger gest. 15.3.1915” i(„Gustaw Reihs 1875 – 1938” oraz 
*eliwny krzy* „Louis Frisch geb. d. 14 April 1828 – gest. 
d. 1 April 1894“. 

Martiany - grób W. i L.Mischel, fot. z 1997r. Martiany - kwatera rodziny Krause, fot. z 1997r.

Martiany - resztki kamiennego ogrodzenia cmentarza,fot. z 2020r. Martiany - mogi!a wojenna, fot. z 1997r.
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Po drugiej stronie wsi, po prawej stronie le+nej drogi 
w( kierunku Osewa i( Kronowa, jest pojedyncza mogi)a 
wojenna, posadowiona w( niewielkiej niszy skarpy. Jak 
g)osi) napis na krzy*u, spoczywa tam nieznany *o)nierz, 
który poleg) w(1945r. Mogi)a by)a w(latach 70. piel%gno-
wana przez m)odzie* szkoln, z(Martian, teraz popad)a 
w(zapomnienie.   

MARSZEWO (niem. MORITZHOF) – usytuowana 
w(pó)nocnej cz%+ci niewielkiego parku mogi)a, w(której 
spoczywaj, prawdopodobnie w)a+ciciele maj,tku, zabi-
ci w(1945r. przez *o)nierzy Armii Czerwonej. Do niedaw-
na zachowane by)y dwie cementowe obudowy mogi).

MA&ANY (niem. MASEHNEN) – po)o*ony w(niewiel-
kim zagajniku przy zagrodzie na kolonii, po lewej stronie 
asfaltowej drogi do wsi Radzieje. Zachowany *eliwny 
krzy* z( napisem „Wilhelm Pehlke geb. d. 2 December 
1840 – gest. d. 19 Febuar 1890” oraz granitowy nagrobek 
z(napisem „Manfred 1942”.               

MU!AWKI (niem. MUHLACK) – po)o*ony na brzegu 
skarpy po prawej stronie polnej drogi do wsi Grabno. 
Zachowa)y si% dwie cementowe obudowy grobów. 

MYKIELNIK STARY (niem. MICKELNICK) – po)o*ony 
na pó)nocny wschód od ruin zabudowa- nieistniej,cej 
wsi, zachowa)a si% jedna cementowa obudowa grobu.

NAKOMIADY (niem. EICHMEDIEN) – 5 miejsc po-
chówków, w( tym cmentarz wokó) ko+cio)a. Pierwszy, 
którego granice wyznacza starodrzew, po)o*ony jest na-
przeciwko le+niczówki. Zachowa)y si% tylko fragmenty 
nagrobków.  

Drugi, usytuowany jest po prawej stronie szosy do 
K%trzyna, na skraju lasu nieopodal le+nej drogi odcho-
dz,cej od szosy do wsi Owczarnia. Najstarsze s, gro-
by braci Bukowskich i( rodziny Karkowskich. Na kutych 
ozdobnie *eliwnych krzy*ach widniej, inskrypcje „Carl 

Bukowski Kämmerer von Gisbertshof geb. 8 Nov. 1851 
– gest. 11 Febr. 1910” i(„Hier ruht in Gott der Kutscher 
Friedrich Bukowski geb. 2.3.1854 – gest. 21.3.1899”. Obaj 
pracowali w(maj,tku w(Godzikowie. Pierwszy z(nich by) 
kamerdynerem, a( drugi wo0nic,. Obok na *eliwnym 
krzy*u widnieje napis „Meine liebe Frau Marie Karkow-
ski 14.9.1886 – 16.5.1930” oraz „Hermann Karkowski 
...9.1877 – 23.12.1947”. Nieopodal grób z( inskrypcj, 
i(cytatem z(Ewangelii +w. Jana (11,36) „Marta Karkowski 
geb. Banasik 5.3.1877 – 1.5.1918 – Sich wie hat er sie so 
lieb gehabt“ („Oto jak go mi)owa)“). Zachowane s, tak*e 
groby z(lat 50. XX w. np. z(metalow, tabliczk,, na której 
widnieje napis „Marta Koht 24.9.1906 – 30.7.1951”, „Maria 
Fechter geb. Kurzea 4.4.1910 – 12.12.1955” oraz rozbi-
te nagrobki „Imgard Pasternak geb. Sonntab 23.7.1930  
– 25.8.1960 i(„Emil Sonntab 6.3.18….”. 

Dwa pozosta)e cmentarze po)o*one s, w( kierunku 
pó)nocno wschodnim i(oddalone ok. 2 km od zabudo-
wa-, przy polnej drodze do wsi Po*arki, odchodz,cej 
na lewo od szosy w( kierunku Rynu. Oba usytuowane 
s, w(lesie i(posadowione na wyniesieniu terenu, a(gra-
nice tych cmentarzy wyznaczaj, obsadzenia drzew. 
Pierwszy, za)o*ony na planie prostok,ta, posiada) me-
talow, bram% wjazdow, i( pozosta)o+ci ogrodzenia 
od strony drogi. Najwi%cej grobów zachowa)o si% nie-
opodal bramy i( w( +rodkowej cz%+ci, a( na kilku z( nich 

Nakomiady - groby rodziny Karkowskich i Bukowskich, fot. z 1997r.

Ma"any - nagrobek Manfred, fot. z 1997r.

Nakomiady - krzy"e na grobach rodziny Bienutta, fot. z 1997r.
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nagrobki. Na jednym, wykonanym z(bia)ego marmuru, 
w(kszta)cie otwartej ksi%gi jest napis „Friedrich Stützing 
21.12.1889 – 15.8.1906”. A(na dwóch nagrobkach „Gerda 
Boum 9.2.1929 – 9.7.1946” i(„Johann Krawlitzki 5.2.1836 
– 20.10.1924”. Zachowa) si% jeden *eliwny medalion 
z(napisem „Unsere liebe Mutter Charlotte Parczany geb. 
Maletzki 15.5.1838 – 2.2.1922”.  

Jad,c dalej poln, drog, w( stron% Po*arek, w( zakolu 
rzeki Guber na wyniesieniu (po prawej stronie) znaj-
duje si% niewielki cmentarz za)o*ony na planie ko)a. 
Uk)ad ca)o+ci jest czytelny poprzez obsadzenia klonami. 
Zachowa)o si% 8 grobów z( *eliwnymi krzy*ami, w( tym 
dwa miejsca z(pochówkami rodzinnymi. Jedno rodziny 
Bienutta, drugie rodziny Wagner. Na stoj,cych obok sie-
bie *eliwnych krzy*ach znajduj, si% napisy. Na jednym 
wymienione s, imiona trojga ma)ych dzieci „Hier ruhen 
in Gott Maria, Paul, Toni Bienutta, gest. d. 29 Dec. 1882,  
d. 17 Maerz 1883, d. 3 April 1883”, na odwrocie krzy*a 
cytat z(Ewangelii wg +w. Mateusza „Math. 19,14 – Las-
set die Kindlein zu mir kommen” („Dopu+.cie dzieci i(nie 
przeszkadzajcie im przyj+. do Mnie; do takich bowiem 
nale*y królestwo niebieskie”). Obok znajduje si% grób 
ich matki, która by)a *on, pastora „Hier ruhet in Gott 
Frau Pfarrer Julie Bienutta geborene Tiesler geb. d. 3 Juli 
1849 – gest. d. 19 Januar 1886”. Nieopodal znajduje si% 
miejsce pochówku rodziny Wagner. Na jednym z(*eliw-
nych krzy*y widnieje napis dotycz,cy trojga dzieci „He-
lene, Elma und Anna Wagner geb. den 28 Januar 1853, 

16 Juli 1855, 24 Decembr 1857 – gest. am 8,9,10 April 
1860”. Obok znajduje si% grób matki, która zmar)a 5 lat 
pó0niej „Therese Wagner gest. d. 30 September 1865”. 

Na tym cmentarzu by)y trzy *eliwne krzy*e rodziny 
Milthaler, przeniesione kilkana+cie lat temu na teren 
cmentarza w(Godzikowie.  

NOWA RÓ&ANKA (niem. NEU ROSENTHAL)  
– 2 cmentarze, jeden po)o*ony na po)udnie od zabu-
dowa-, w(s,siedztwie zak)adów bitumicznych, przy pol-
nej drodze w(kierunku wsi Strzy*e. Na prze)omie lat 70  
i(80. XX w. ca)kowicie zniszczony,  pozosta)y drzewa. 

Drugi po)o*ony jest ok. 1,5 km za wsi, po prawej stro-
nie szosy do Srokowa. Posadowiony na zboczu zadrze-
wionego wyniesienia. Na teren cmentarza prowadzi)a 

Nakomiady - nagrobek Fr. Stützing, fot. z 1997r.

Nowa Ró"anka - uporz&dkowane groby w kwaterze rodziny Krause, 
fot. z 2013r.

Nowa Ró"anka - krzy" przy grobie G. Frohnerta, fot. z 1999r.
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brama, po której zosta)y fragmenty ceglanych s)upów. 
Jeszcze w( maju 1997r. zachowa)o si% kilka *eliwnych 
krzy*y oraz medalionów przy kwaterach, które znikn%-
)y jesieni, tego samego roku. Przy mogile 3-letniego 
dziecka sta) *eliwny krzy* z( napisem „Gustav Frohnert 
30 Nov. 1879 – 17 Okt. 1882”. Nieopodal, w( po)udnio-
wej cz%+ci cmentarza, sta)y jeszcze inne, z(nast%puj,cy-
mi inskrypcjami: „Hier ruht in Gott Marie Motzkau geb. 
Bade geb. d. 27 Dez. 1851 – gest. d. 26 Juli 1893” i(„Hier 
ruht der Wirth Besitzer Carl Weide geb. d. 1 Decbr. 1828 
– gest. d. 25 Maerz 1896”. Przy pozosta)o+ciach kwater 
rodzinnych by)y medaliony np. rodziny Schröder, „Er-
begrabniss der Familie Ho3mann” i(„Die Ruhestelle der 
Familie Krause”. Reszta nagrobków zosta)a porozbijana. 
Ocala) tylko wysoki metalowy krzy* w( pó)nocnej cz%-
+ci cmentarza z( zachowanym polskim napisem „Jezu 
zbaw nasze dusze 1965r.” W(latach 2013-2018 cmentarz 
zosta) uporz,dkowany przez cz)onków Stowarzyszenia 
„Blusztyn”, Towarzystwa Mi)o+ników Ziemi K%trzy-skiej 
im. Z. Licharewej oraz wolontariuszy z(Niemiec i(Islandii. 
W( trakcie prac odkopano kilka *eliwnych krzy*y, które 
s, odnawiane i( sukcesywnie stawiane na pierwotnym 
miejsce. Ustawiono tak*e kamienny nagrobek w(kwate-
rze  rodziny Krause.                    

OSEWO (niem. WOSSAU) – po)o*ony w( kierunku 
pó)nocno zachodnim, w( odleg)o+ci ok. 500 m od ruin 
zabudowa- nieistniej,cej wsi, rozebranej w( latach  
80. XX w. Posadowiony na niewielkim wyniesieniu tere-

nu. W(naro*niku cmentarza, wokó) starej lipy, znajduje 
si% cz%+. rodowa, cz)onków rodziny von Queis, w)a+ci-
cieli dóbr Osewo. Najstarszy granitowy nagrobek ma na-
pis: „Wilhelm von Queis geb. 1731 – gest. 1804”. Nagro-
bek po)o*ony jest w( pó)kolu przy lipie wraz z(innymi na-
grobkami z(nast%puj,cymi napisami: „Rudolf Skrzeczka 
geb. 1861 – gest. 1870“, „Julie v. Elditt verw. v. Queis geb 
Andre geb. 1776 – gest. 1845“, „Marianne v. Queis geb. 
1802 – gest. 1813“, „Lissette v. Queis geb. de la Terresse 
geb. 1783 gest. - ...“ oraz „K. v. Queis“. Po drugiej stronie 
lipy stoj, granitowe nagrobki królewskiego starosty 
i(jego *ony z(inskrypcjami: „Julius von Queis Kgl. Landart 
geb. d. 11 Februar 1804 – gest. d. 13 August 1867. Na 
mniejszej steli jest napis „E. v. Queis geb. von Salzwedell 

Osewo - nagrobek starosty i jego "ony, fot. z 2004r.

Osewo - nagrobki cz!onków rodziny von Queis, fot. z 2004r.

Osewo - rycina cmentarza z ko*ca XIX w.

Nowa Ró"anka - odkopane krzy"e, fot. z 2014r.
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geb. 1811 – gest. 1879”. Obok na cz%+ciowo zapadni%-
tym w( ziemi nagrobku widnieje napis „Rudolf v. Queis 
geb. 1837 – gest. 1879”. Nieopodal stoj, dwie stele z(na-
pisami „Karl von Queis geb. 29 Juni 1868 – gest. 4 Octo-
ber 1909” i(„Margarete von Queis 13.11.1864 – 6.3.1943; 
Luise von Queis 16.5.1863”. We wschodniej cz%+ci cmen-
tarza zachowa)y si% mogi)y z(lastrykowymi nagrobkami 
dawnych mieszka-ców Osewa m.in. ma)*e-stwa „Marie 
Czeczor ur. 1.05.1870 – zm. 21.04.1945” i(„Michel Czeczor 
ur. 8.10.1879 – zm. 2.01.1960”, a( tak*e „Auguste Wand-
kowska ur. 5.12.1877 – zm. 7.06.1955”. 

Na pó)noc, ok. 300 m od cmentarza znajduje si% pru-
ski kurhan.                      

OSTRY RÓG (niem. SCHARFENORT) – po)o*ony 
w(k%pie drzew, na po)udnie od zabudowa-. Zachowa)a 
si% tylko jedna cementowa obudowa grobu.     
 
OWCZARNIA (niem. SCHÄFEREI) – 2 cmentarze, je-
den we wsi z(trzema mogi)ami, w(tym w)a+ciciela maj,t-
ku z(nagrobkiem „Hier ruht der Gutsbesitzer Carl Schlei3. 

Nicht Jahre nicht Thränen der Liebe löschen das aus, 
was er den Seinen einst war („Tu spoczywa w)a+ciciel 
maj,tku Carl Schlei3. Nie lata, nie )zy mi)o+ci ugasz, to, 
kim on by) dla swoich”). Pozosta)e nagrobki mia)y napi-
sy „Gerhard Begumil 8.8.1938 – 29.5.1939” oraz „Martha 
Struppek geb. Labun 25.11.1908 – 5.11.1951”      

Drugi cmentarz znajduje si%  za wsi, w(kierunku nie-
istniej,cej miejscowo+ci Globie. Zachowa)y si% tylko 
dwa metalowe krzy*e. 

PARCZ (niem. GROSS PARTSCH) – 2 cmentarze, je-
den wiejski, drugi wojenny z(okresu I(wojny +wiatowej, 
który po)o*ony jest przy asfaltowej drodze nieopodal 
przystanku autobusowego i(ogrodzony p)otem z(meta-
lowej siatki. Na podstawie opracowania Maxa Dehnena, 
w( Parczu spoczywa 8. *o)nierzy armii rosyjskiej, którzy 
brali udzia) w(walkach o(twierdz% Boyen w(1914r. Cmen-
tarz ten by) uporz,dkowany w( latach 70. Wtedy te* 
wymieniono krzy*e na )aci-skie. W(pa0dzierniku i( listo-
padzie 2009r. staraniem cz)onków Towarzystwa Mi)o+-
ników Ziemi K%trzy-skiej (ToMZiK) im. Zo/i Licharewej 
pod kierunkiem ks. Kazimierza 2uchowskiego, probosz-
cza rzymskokatolickiej para/i w(Karolewie, postawiono 
nowe, prawos)awne krzy*e oraz zamontowano tablic% 
informacyjn, w(j%zyku polskim, rosyjskim i(niemieckim, 
któr, ufundowa)o ToMZiK. W(niedziel% 24 stycznia 2010r. 
odby)y si% uroczysto+ci, w( trakcie której po+wi%cono 
mogi)y, z)o*ono kwiaty i(zapalono znicze. Uroczysto+ci 
na cmentarzu poprzedzi)o ekumeniczne nabo*e-stwo, 
podczas którego ks. K. 2uchowski powiedzia) „Cmenta-

Osewo - nagrobki cz!onków rodziny von Queis, fot. z 2004r.

Osewo - teren cmentarza, fot. z 2004r.

Owczarnia - teren cmentarza, fot. z 2021r.

Owczarnia - nagrobek C. Schleiffa, fot. z 2021r.

Ostry Róg - teren cmentarza, fot. z 1995r.
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rze to nie tylko pomniki historii. Troska o(cmentarze jest 
wyrazem naszej kultury i(naszej wiary. Jeden z(uczyn-
ków mi)osiernych co do cia)a g)osi »umar)ych pogrze-
ba.«. Troska o(cmentarz innego wyznania to praktyczny 
wymiar ekumenizmu. Niech nasze modlitwy wznosz, 
si% do Boga, który jest Ojcem wszystkich wierz,cych, 
aby nasta)a jedna rodzina chrze+cija-ska”. Uczestnicz,cy 
w(uroczysto+ciach konsul generalny Federacji Rosyjskiej 
Siergiej Puczkow podzi%kowa) za zaproszenie i(opiek% 
nad cmentarzem „Jest to wa*ne, bo szacunek do zmar-
)ych, tym bardziej szacunek do tych, którzy z)o*yli swoje 
*ycie w(o/erze dla swojej Ojczyzny +wiadczy o(dojrza)o-
+ci spo)ecze-stwa, tym bardziej +wiadczy o(dojrza)o+ci 
polskiego spo)ecze-stwa, które czci pami%. *o)nierzy 
rosyjskich pochowanych tutaj”. Ks. mitrat Witalis Czy-
*ewski, proboszcz prawos)awnej para/i w( K%trzynie, 
modli) si% za poleg)ych *o)nierzy i( po+wi%ci) krzy*e. 
Udzia) w(uroczysto+ciach wzi%li m.in. starosta k%trzy-ski 
Tadeusz Mordasiewicz, zast%pca starosty Witold Sa-ko, 
przewodnicz,ca rady powiatu Teresa Prokop, wójt gmi-
ny K%trzyn S)awomir Jarosik, przewodnicz,cy rady gmi-
ny Andrzej Sienkiewicz, cz)onek zarz,du województwa 
warmi-sko-mazurskiego Jaros)aw S)oma oraz prezes 
Towarzystwa Mi)o+ników Ziemi K%trzy-skiej Andrzej 
Mas)o-.            

Drugi cmentarz po)o*ony jest na skraju lasu, nie-
opodal ruin bunkrów, przy rozwidleniu dróg do Kwie-
dziny i(K%trzyna. Na zachowanych nagrobkach zacho-
wa)y si% napisy m.in. „Friederike Jablonski 31.12.1851  

– 10.05.1921”, „Friedrich Jablonski 28.08.1851  
– 9.11.1920”, „Max Schiwek 19.03.1934 – 1.08.1961” oraz 
„August Ralhermund 1.10.1839 – 19.09.1911”. Pochówki 
odbywa)y si% w okresie funkcjonowania kwatery „Wilczy 
Szaniec” o czym +wiadczy nagrobek z 1942r. (Auguste 
Scheumann z domu Maletzki). Ostatnio cmentarz zo-
sta) uporz,dkowany przez pracowników Nadle+nictwa 
Srokowo.   

POGANOWO (niem. GROSS BÜRGERSDORF)  
– 2 cmentarze, jeden za nieistniej,c, wsi,, na skraju lasu 
po lewej stronie polnej drogi w(kierunku szosy Ketrzyn 
- Nakomiady z( zachowanymi dwoma grobami. Teren 
cmentarza zdewastowany, podobnie jak po)o*ony nie-
opodal po prawej stronie le+nej drogi cmentarz rodziny 
Dittlo3, w)a+cicieli najwi%kszego gospodarstwa we wsi 
sprzed 1945r., ocala)y tylko s)upki ogrodzeniowe. 

POGANÓWKO (niem. KLEIN BÜRGERSDORF) – po-
)o*ony na skraju w,wozu, nieopodal rozwidlenia pol-
nych dróg do Zalesia K%trzy-skiego i(S)awkowa. Zacho-
wa)y si% dwie cementowe obudowy grobów. 

POR"BEK (niem. PRÖMBORK) – po)o*ony na wschód 
od zabudowa-, zachowa)y si% 4 cementowe obudowy 
grobów. Parcz - uroczysto#ci na cmentarzu wojennym, fot. z 2010r.

Poganowo - teren cmentarza, fot. z 1995r.

Parcz - prace porz&dkowe na cmentarzu wojennym, fot. z 2009r. Parcz - teren cmentarza wiejskiego, fot. z 1995r.
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PO&ARKI (niem. POHIEBELS) – 3 cmentarze, pierw-
szy, rodzinny po)o*ony jest na po)udnie w(kierunku wsi 
Owczarnia nieopodal torów kolejowej, na skraju lasu. 
Pozosta)y tylko fragmenty budowy grobów. 

Drugi, równie* w(kierunku po)udniowym, przy le+nej 
drodze do Nakomiad. Posadowiony na wyniesieniu te-
renu, za)o*ony na planie trapezu, granice wyznaczaj, 
d%by i( +wierki. Zachowa)y si% dwie ogrodzone meta-
lowym p)otem kwatery rodzinne oraz pojedyncze na-
grobki. Na kamiennej steli zachowa) si% napis „Hier ruht 
in Gott Fr Marguardt 1825 - 1886”. Na cementowym na-
grobku „Hier ruht in Gott unser Gutter … und Opa Gu-
stav Kamradt 4.05.1878 – 26.11 1953 Ruhe sanft”. Kwa-
tery rodzinne znajduj, si% w(+rodkowej cz%+ci. W(miar% 
czytelne s, kwatery rodziny Dulias, Kaschützke i( Kam-
radt. Na cementowym nagrobku w( kwaterze rodziny 
Kaschützke widnieje napis „Hier ruht in Gott meine liebe 
Frau unsere Gute Mutter Meta Kaschützke geb. Redetzki 
22.10.1857 - 30.12.1956; Müh und Arbeit war dein Leben 
Ruhe hat dir Gott Gegeben Ruhe Sanft” („Tu spoczywa 
w(Bogu moja kochana *ona, nasza dobra matka Meta 
Kaschützke z(domu Redetzki; Trud i(praca by)y twoim *y-
ciem, spoczynek da) ci dopiero Bóg. Spoczywaj w(poko-
ju”). Na innym „Hier Ruht in Gott mein lieber Sohn unser 
guter Bruder Schwager und Onkel Siegfried Kaschützke 
geb. 10.03.1939 – gest. 22.08.1959” oraz epita/um „Du 
warst so jung du starbst so früh wer dich gekannt ver-
gibt dich nie, Ruhe Sanft” („Tu  spoczywa w(Bogu mój 
kochany syn, nasz dobry brat, szwagier i(wujek Siegfried 
Kaschützke; Ty by)e+ tak m)ody, ty umar)e+ za wcze+-
nie, kto ciebie zna), ten ci% nigdy nie zapomni. Spo-
czywaj w(spokoju”). Zachowa)y si% 2 groby powojenne 
z( napisami: „Daniel Madche 27.06.1897 – 26.09.1957” 

i( „Anna Glembotzki z( d. Chlebusch ur. 21.06.1900  
– zm. 6.06.1962, Pokój jej duszy, pami,tka od rodziny”.

Po drugiej stronie wsi, na pó)nocny zachód od za-
budowa- znajduje si% widoczne z( daleka wyniesienie, 
prawdopodobnie grodzisko pruskie. Ca)e wzgórze po-
ro+ni%te drzewami. Na szczycie znajduj, si% pozosta)o+ci 
cmentarza rodowego. Pochowani tam byli cz)onkowie 
rodzin, którzy byli kolejno w)a+cicielami dóbr w(Po*ar-
kach. Ocala) tylko jeden granitowy nagrobek w(kszta)cie 
krzy*a, córki w)a+ciciela maj,tku, z(napisem „Bertha von 
Lübtow geb.  d. 9 März 1845 – gest. d. 23 Oktober 1851“. 
Zachowa)y si% te* obudowy grobów oraz drzewka *ycia, 
na których wspiera)y si% stele. U( podnó*a wyniesienia 
znajduje si%, wed)ug relacji mieszka-ców wsi, mogi)a 
wojenna.             

PR"GOWO (niem. PRANGENAU) – po)o*ony na po)u-
dnie, ok. 1 km od zabudowa-. Posadowiony na wznie-
sieniu terenu w( otoczeniu lip i( krzewów bzu. Zacho-
wa)y si% groby w( +rodkowej i(pó)nocnej cz%+ci, z( tego 
kilka rozkopanych. Przy jednym stoi kamienna stela 
z(napisem „Wilhelmine Rohde geb. Wesselleck 4.1.1876  
– 10.9.194...”.

SALPIK (niem. SALPKEIM) – usytuowany na skraju lasu 
po lewej stronie polnej drogi w(kierunku wsi Martiany. 
Za bram, wjazdow,, w(+rodkowej cz%+ci cmentarza stoi 
*eliwny krzy* otoczony r%cznie kutym ozdobnym, meta-

Po"arki - nagrobek na cmentarzu rodowym, fot. z 1997r. Salpik - mogi!a R. Kalxdorffa, fot. z 1999r.

Po"arki - nagrobki na cmentarzu wiejskim, fot. z 1995r.
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lowym ogrodzeniem. Jest to grób aplikanta s,dowego, 
który w(wieku 26 lat zgin,) za króla i(ojczyzn% walcz,c 
w(1. kompanii 148. pu)ku piechoty. Napis brzmi „Es starb 
den Heldentod für König und Vaterland der Kriegsfrw. 
Referendar Richard Kalxdor3 1 Komp. I.R.148. 16.11.1889 
– 5.2.1915”. Zachowa)y si% pochówki wspó)czesne, m.in. 
„Auguste Golembek z( d. Butter 3.04.1891 – 4.02.1948”, 
„Ida Golembek z(d. Kostuch 20.09.1899 – 8.03.1974”, „Gi-
zela Stemment 3.02.1959 – 7.09.1963” i(„Helena Meszeri 
6.12.1909 – 12.05.1945”.           

SALPIK DOLNY (niem. NIEDER SALPKEIM) – po)o*o-
ny za ruinami zabudowa- nieistniej,cej wsi, w(kierunku 
wschodnim, w(k%pie drzew na polu. Cmentarz otoczony 
kamiennym murem. Wi%kszo+. zajmuje kwatera rodziny 
Richter, w)a+cicieli maj,tku ziemskiego. Wyeksponowa-
ny jest krzy* pierwszego w)a+ciciela i( jego *ony z( na-
pisem „Gutsbesitzer F. W. Richter gest. d. 28 Dez. 1886 
und Bertha geb. Lubbe gest. 23 Dez. 1876”. Obok sto-
j, dwa *eliwne krzy*e „Bruder [brat] Ernst Richter geb.  
d. 9 Juli 1860 – gest. d. 27 Januar 1890 und Minna Rich-
ter geb. d. 12.02.1867 – gest. d. 7.12.1893”. Nieopodal na 
kamiennym nagrobku wyryta jest inskrypcja „Hier ruhen 
in Gott Eduard Richter 4 April 1821 – 10 Juni 1880; Han-
na Richter 7 Aug. 1827 – 22 Okt. 1893”. Pozosta), cz%+. 
cmentarza stanowi, groby pozosta)ych mieszka-ców, 
w(tym jedna zachowana stela „Ida Krause geb. Brieskorg 
13.5.1869 – 30.9.1937”.   

S!AWKOWO (niem. REIMSDORF) – po)o*ony w(od-
leg)o+ci ok. 1 km na pó)nocny wschód od zabudowa-, 
posadowiony na niewielkim wyniesieniu terenu, grani-
ce wyznaczaj, obsadzenia drzew. Zatarty zosta) uk)ad 
cmentarza z)o*onego na planie prostok,ta. Ocala)y 
fragmenty nagrobków i(kilka drzewek *ycia, cemento-
we obudowy oraz dwa *eliwne krzy*e z(zachowanymi 
napisami, jeden „Hier ruhet in Gott Pauline Ida Schrader 
geb. Hochhaus geb. d. 25 Jan. 1851 – gest. d. 26 Dec. 
1873”, drugi „Heinrich Friedrich Rudolf Schrader geb.  
d. 25 Mai 1807 – gest. d. 2 Sept. 1874”. Byli to cz)onkowie 
rodziny administratora maj,tku w(S)awkowie (by) w)as-
no+ci, domeny). Pracownicy maj,tku i(mieszka-cy wsi 
chowani byli w(pozosta)ej cz%+ci cmentarza. Cz)onkowie 
rodziny Schümann, ostatnich administratorów maj,t-
ku zostali rozstrzelani przez *o)nierzy Armii Czerwonej 
w(styczniu 1945r. i(prawdopodobnie pochowani zostali 
na terenie dawnego ogrodu warzywnego.              

SMOKOWO (niem. DRACHENSTEIN) – w( pó)nocno 
zachodniej cz%+ci dawnego parku dworskiego znajduj, 
si% pozosta)o+ci grobowca rodziny Pasternack, w)a+ci-
cieli maj,tku w(latach 1913-1945. Przy zniszczonym gro-
bowcu zachowa)y si% pozosta)o+ci kamiennego muru 
postawionego na planie pó)kola. Na granitowej steli 
widnieje napis „Ruhestatte der Familie Artur Pasternack”.   

S!awkowo - krzy" przy grobie P. Schrader, fot. z 1997r.

Salpik Dolny - teren cmentarza, fot. z 1997r.

Salpik Dolny - krzy" przy grobie ma!"onków Richter, fot. z 1997r. Smokowo - p!yta nagrobna A. Pasternacka, fot. z 1997r.
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STARA RÓ&ANKA (niem. ALT ROSENTHAL) – 2 wiej-
skie cmentarze.  Jeden  po)o*ony jest na wyniesieniu, 
w(miejscu lokalizacji ko+cio)a, który rozebrano w(II po)o-
wie XVIII w. Granice cmentarza wyznaczaj, obsadzenia 
drzew, a( wschodnia skarpa wy)o*ona jest kamiennym 
murem oporowym, wybudowanym pod koniec XIX w., 
z(uwagi na przebiegaj,c, t%dy lini% kolejki w,skotoro-
wej. Zachowa)y si% metalowe krzy*e z( nieczytelnymi 
napisami, nagrobki we wschodniej cz%+ci cmentarza, 
a(tak*e fragmenty metalowych ogrodze- kwater rodzin-
nych w(pó)nocnej cz%+ci.    

Drugi po)o*ony jest w(kierunku po)udniowym od za-
budowa-, w(odleg)o+ci ok. 200 m od asfaltowej drogi. 
Obsadzony drzewami i(posadowiony na wyniesieniu po 

prawej stronie szosy w(kierunku Srokowa. Aleja dojazdo-
wa na cmentarz, z(zachowanymi kilkoma drzewa, pro-
wadzi)a od strony wschodniej za dawnym przystankiem 
kolei w,skotorowej. Zachowa)a si% kamienna brama 
wej+ciowa, za któr, po prawej stronie znajduje si% grób 
ostatniego w)a+ciciela dworu, rozebranego w(latach 70. 
Na piel%gnowanym grobie widnieje inskrypcja „Paul 
Feyerabend 1869-1939”. By) bogatym i( dobrym go-
spodarzem, bra) czynny udzia) w(*yciu spo)eczno - go-
spodarczym lokalnej spo)eczno+ci (m.in. radny a( tak*e 
cz)onek rady nadzorczej banku rolnego w(Rastenburgu 
/ K%trzynie). We wschodniej cz%+ci zachowa) si% jeden 
grób z( kamiennym nagrobkiem i( napisem „Hier ruht 
in Gott mein lieben Mann unser guter Vater Hermann  
Gabernawitz 29.6.1887 – 10.2.1942”.                  

Smokowo - grobowiec rodziny Pasternack, fot. z 1997r.

Stara Ró"anka - groby i krzy" na cmentarzu przyko#cielnym, fot. z 1995r.

Stara Ró"anka - brama wjazdowa na cmentarz, fot. z 1999r.

Stara Ró"anka - teren cmentarza przyko#cielnego, fot. z 1995r. Stara Ró"anka - grób P. Feyerabenda, fot. z 1999r.
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SUCHODO!Y (niem. FRIEDENTAL) – po)o*ony na 
zboczu wyniesienia po prawej stronie asfaltowej drogi 
do Radziej, tu* za odchodz,c, poln, drog, do opu-
stosza)ej wsi (zosta) jeden dom). Na zachowanych *e-
liwnych krzy*ach czytelne nazwiska rodziny Waschke, 
Gutzeit czy Lenk, którzy byli w)a+cicielami gospodarstw. 
Na *eliwnym krzy*u w(po)udniowej cz%+ci widnieje na-
pis „Catharine Waschke geb. d. 28 Febuar 1815 – gest.  
d. 17 December 1898”, a(na innym „Mar. Elise Waschke 
geb. Kellmann 18.7.1809 – 21.3.1879”. Na u)amanym 
krzy*u zachowa) si% napis „Friedrich Lenk 9.2.1809  
– 16.9.1882; Susanna geb. Erdmann geb. 24 Mai 1815 
– gest. 21 Dez. 1883”. Obok nich znajduje si% kwatera 
rodziny Gutzeit, z( zachowanymi napisami na *eliw-
nych krzy*ach: „Carl Gutzeit geb. 28 Dez. 1843 – gest.  
9 Okt. 1912”, ma)*e-stwa „Louise Gutzeit geb. Hess geb.  
d. 9 Jan. 1818 – gest. d. 4 Maerz 1885” oraz „Samuel Gut-
zeit geb. d. 19 Juni 1812 – gest. d. 27 Dez. 1885”. W(za-
chodniej cz%+ci sta) *eliwny krzy* z(napisem „Hugo Me-
ckelburg geb. d. 18 Dez. 1881 - gest. d. 25 Aug. 1882” 
i( kamienny nagrobek „August Schmiegel 31.8.1860 
– 2.7.1932”. W( pó)nocnej cz%+ci zachowa)y si% resztki 
metalowego ogrodzenia z( r%cznie kutego *elaza. Na 
*eliwnych medalionach kwater napisano „Erbbegräbnis 
der Familie Eduard Sach 1909” i(“Ruhestatte der Familie 
Johann Meisterkecht 1901”. Pomi%dzy tymi kwaterami 
le*y granitowy kamie- z( cz%+ciowo zatartym napisem 
„W. Misschr... geb. 1784 – gest. 1837”. 

TURW#GI (niem. THURWANGEN) – wie+ nie istnie-
je od ko-ca lat 70. XX w., pozosta)y tylko fundamenty 
dworu i(zabudowa- gospodarczych, nieopodal których 
pochowani zostali mieszka-cy zamordowani przez *o)-
nierzy Armii Czerwonej w(styczniu 1945r. Nieco dalej na 
wyniesieniu, w(lesie jest cmentarz, po którym pozosta)y 
dwie cementowe obudowy grobów. Zniszczony na po-
cz,tku lat 70. podczas wycinki drzew. 

WAJSZNORY (niem. WEISCHNUREN) – 2 cmenta-
rze. Jeden po)o*ony w(lesie na niewielkim wyniesieniu, 
nieopodal dawnej *wirowni. Pochowani s, tam dawni 
mieszka-cy nieistniej,cego folwarku Borek. Czytelny 
uk)ad ca)o+ci na planie prostok,ta, granice cmentarza 
obsadzone drzewami. Zachowa)y si% 2 groby. 

Drugi po)o*ony jest po lewej stronie asfaltowej drogi 
do Nakomiad. Za)o*ony na planie prostok,ta z(wykorzy-

Wajsznory - widok ogólny cmentarza, fot. z 1995r.

Wajsznory - nagrobek ma!"onków Schink, fot. z 1995r.Suchodo!y - fragment cmentarza z krzy"ami, fot. z 1997r.
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staniem wyniesienia terenu. Granice wyznacza)y d%by, 
a(przez +rodek bieg)a klonowa aleja. W(zachodniej cz%+ci 
by)a kwatera rodziny Drews, w)a+cicieli maj,tku w(Waj-
sznorach i( Jurkach. Centralne miejsce zajmowa) grani-
towy nagrobek z( napisem „Gustaw Drews 16.12.1877 
– 1.6. 1942; Herr auf Weischnuren und Georgenberg”. 
Poni*ej inskrypcja z( I(listu +w. Paw)a do Filemona (wers 
15) „Bo, by. mo*e, *e dlatego utraci)e+ go na krótki czas, 
aby+ go odzyska) na wieki”. Kamie- ten zosta) pod ko-
niec lat 80. zdemontowany i( wywieziony, prawdopo-
dobnie na cmentarz w( K%trzynie. Zachowa)y si% tak*e 
2 nagrobki z( napisami, na jednym ma)*e-stwa „Carl 
Thersky 5.5.1848 – 2.11.1898; Luise Thersky geb. Mu-
skunis 10.1.1853 – 15.7.1931”, na drugim nagrobku wy-
konanym ze sztucznego kamienia „Ruhestaten unserer 
Lebensbesitzer Carl Schink 10.8.1852 – 18.7...; Amalie 
Schink 6.5.1859 – 6.7.1928”.            

WILKOWO (niem. WILKENDORF) – 3 miejsca po-
chówków, dwa cmentarze oraz jedna mogi)a zbioro-
wa, osób zabitych 28.01.1945r. przez *o)nierzy Armii 
Czerwonej. Po)o*ona na kolonii wsi przy zagrodzie  
nr 2, która w(1945r. nale*a)a do Wilhelminy Platz (z(domu 
Borries primo voto Welz), wdowy po Ryszardzie Platz. Na 
metalowym krzy*u by) napis „Hier ruhen unsere lieben 
gestorben 28.1.1945” („Tu spoczywaj, nasi drodzy zmarli 
28 stycznia 1945r.”). Poni*ej na metalowej tabliczce wy-

mienione s, nazwiska i( miejscowo+ci sk,d pochodzili. 
Byli to „Hermann Matern - Wilkendorf [Wilkowo], August 
Gansel - Schwentainen [%wi$tajno], Walter Oprotkowitz 
- Grünheide [Kulik, pow. piski], Friedrich Skarzinski - Gor-
lau [Górowo, pow. nidzicki]. W(kwietniu 2013r. na zlece-
nie Fundacji „Pami%.” dokonano ekshumacji zw)ok i(po-
nownego pochówku na cmentarzu wojennym w(Barto-
szach (gm. E)k), w(bloku cywilnym nr 10, rz,d 21, groby 
1047, 1048, 1049 i(1050.

Na drugim ko-cu wsi, w(jej po)udniowej cz%+ci, po)o-
*one s, dwa cmentarze, starszy ewangelicki i(m)odszy 
katolicki, za)o*ony w(1933r. przy ko+ciele po +mierci Ro-
berta Kaehse, który przekaza) cz%+. swoich gruntów na 
budow% +wi,tyni. Na nagrobku z(ró*owego granitu, po-
)o*onego przy wej+ciu na cmentarz, widnieje napis „Ro-
bert Kaehse 2.10.1876 – 5.2.1933”. Zachowa) si% drew-
niany krzy* z( napisem „ Hier ruht in Gott unsere liebe 
Tochter und Schwester Josefa Lox 21.6.1921 – 13.2.1940” 
oraz nagrobki ze sztucznego kamienia z(napisami „Ma-
ria Lox 17.4.1891 – 8.10.1946”, „Wiktor Derda 1.7.1890  
– 14.9.1946”, „Hubert Derda 19.12.1958 – 27.2.1959”, 
„Benno Derda 11.10.1956 – 28.1.1957”. Skomunalizowa-
ny cmentarz zosta) powi%kszony pod koniec lat 70.

Cmentarz ewangelicki znajduje si% po drugiej stronie 
asfaltowej drogi. Posadowiony na niewielkim wyniesie-
niu terenu, granice cmentarza wyznaczaj, obsadzenia 

Wajsznory - grób G. Drewsa, fot. z 1943r.

Wajsznory - nagrobek G. Drewsa, fot. z 1987r.

Wilkowo - krzy" przy zbiorowej mogile, fot. z 1997r.
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drzew. Chowano tam oprócz mieszka-ców wsi tak*e 
pracowników okolicznych maj,tków (w)a+ciciele mie-
li swoje kwatery na cmentarzu przy ko+ciele w( Bez-
)awkach). Zachowane kilka czytelnych nagrobków, ze 
sztucznego kamienia w(kszta)cie krzy*a widnieje napis 
„Henriette Reinholz 10.12.1878 – 2.11.1952; Justus Re-
inholz 22.9.1876 – 27.3.1945”. W( +rodkowej cz%+ci jest 
nagrobek z(napisem „Hier ruht in Gott mein liebe Sohn, 
Bruder und treuer Kamerad [Tu spoczywa w'Bogu mój 
kochany syn, brat i'wierny kolega] Dieter Kreuz 6.3.1931  
– 24.1.1953”. W( zachodniej cz%+ci jest nagrobek z( na-
pisem „Anna Schaudinn geb. Schneider 2.3.1864  
– 20.1.1948”. Zachowa)y si% tak*e groby ma)ych dzie-
ci, w( tym 2 czytelne „Sieghard Michalski 3.12.1954  
– 2.4.1955” i(„Brigitte Kuberski 23.8.1958 – 2.1.1959”.          

WOP!AWKI (niem. WOPLAUKEN) – 2 cmentarze, ro-
dowy i(wiejski. Cmentarz rodowy po)o*ony jest w(kie-
runku pó)nocno wschodnim od zabudowa-, w(odleg)o-
+ci 300 m od asfaltowej drogi Wop)awki-Karolewo. Po-
sadowiony jest na wyniesieniu zwanym Gór, Kapliczn, 
(niem. Kapellen Berg) z(klonow, alej, dojazdow,. Sama 
Góra Kapliczna by)a miejscem pochówku ju* w(czasach 
poga-skich. Zapewne podczas budowy kaplicy odkryto 
pozosta)o+ci kurhanu z(III w. przed Chrystusem. Granice 
wyznacza)y d%by i(klony. Wokó) zachowa)y si% pozosta)o-
+ci parku krajobrazowego. Wg relacji mieszka-ców wsi, 
w(1983r. wywieziono – prawdopodobnie do Warszawy 
– marmurowe p)yty nagrobne, alabastrowe /gury ze 

stoj,cej na szczycie wyniesienia kaplicy, któr, rozebrano. 
Zosta)a tylko po)udniowa +ciana szczytowa z(wej+ciem 
i( fragment +ciany zachodniej. Materia) z(rozebranej ka-
plicy pos)u*y) jako budulec chlewików i(altanek. Kaplica 
wybudowana zosta)a pod koniec XIX w. w(stylu neogo-
tyckim. Pochowani tam byli cz)onkowie szlacheckiej ro-
dziny von Schmidtseck, którzy w(latach 1828 - 1945 byli 
w)a+cicielami maj,tku Wop)awki, m.in. baron F.W. Louis 
Schmidt von Schmidtseck (1805 – 10.12.1890), którego 
*on, by)a Minna Schenk von Tautenburg (21.1.1803 
– 21.4.1843), urodzona w(Woli Parckiej. Spoczywa tam 
te* ich syn, Rudolf Schmidt von Schmidtseck, który jako 
starosta rastenburski zmar) 24.1.1898r. Jego *on, by)a 
Anna hrabina zu Eulenburg (2.8.1840 – 30.3.1926), tak*e 
tam pochowana, która prze*y)a +mier. syna. By) nim Hil-
mar Ernst Elimar Louis Rudolf Schmidt von Schmidtseck 
(13.3.1863 – 26.5.1912), tak*e starosta, którego *on, by)a 
Katharina von Westernhagen.       

Po drugiej stronie wsi, przy szosie do Barcian i(Sro-
kowa, znajduje si% cmentarz wiejski, za)o*ony na 
planie ko)a. Zachowa)y si% 2 czytelne nagrobki. Na 
cementowej obudowie, le*,cej w( +rodkowej cz%-
+ci, widnieje napis „Heinrich Maruhn 26.10.1867 
– 11.4.1936, Der Kampf ist aus die Leiden sind varu-
her Gottes Haus ist mir die Ruher Haben“ („Walka si% 
sko-czy)a, cierpienia min%)y, Dom Bo*y jest dla mnie 
spoczynkiem”). Na drugiej obudowie „Hier ruht in 
Gott meine liebe Frau, unsere Mutter und Oma ....
mine Jedamski geb Waschau ...10.1860 – 3.5.1937”.  Wop!awki - rodowa kaplica grobowa, fot. z ok. 1930r.

Wop!awki - rodowa kaplica grobowa, fot. z 1995r.

Wop!awki - nagrobek na cmentarzu wiejskim, fot. z 1995r.
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WÓLKA (niem. WOLKA, SPITTEL) – po)o*ony  
ok. 200 m na po)udnie od zabudowa- i(posadowiony 
na wyniesieniu. Granice wyznaczaj, obsadzenia drzew, 
g)ównie d%by i(klony. W( +rodkowej cz%+ci znajduje si% 
mogi)a m)odego barona. Na krzy*u widnieje napis „Chri-
stoph Traugott Le Brecht, Freiherr von und zu der Thann, 
geb. d. 10 Maerz 1836 – gest. d. 30 Dec. 1846“. W(po-
)udniowej cz%+ci zachowa)y si% resztki kamiennego na-
grobka w(kwaterze rodzinnej ogrodzonej ozdobnie ku-
tym metalowym p)otem i(fragmentem krzy*a z(napisem  
„... 1792 – gest. d. 17 April 1837”. 

ZALESIE K"TRZY%SKIE (niem. HINZENHOF)  
– 2 cmentarze, rodowy i( wiejski, który po)o*ony jest 
w( kierunku pó)nocno wschodnim od zabudowa-, 
w(odleg)o+ci ok. 100 m od polnej drogi, na skraju w,wo-

zu. Uk)ad ca)o+ci na planie pó)kola, granice wyznaczaj, 
+wierki. Zachowa)y si% podstawy krzy*y i( wgniecione 
w(ziemi% cementowe obudowy grobów. 

Cmentarz rodowy po)o*ony jest w( kierunku po-
)udniowym od nieistniej,cych obecnie zabudowa- 
zespo)u dworskiego. Za)o*ony na planie owalu, z(wy-
korzystaniem wyniesienia terenu, a( granice wyzna-
cza) kamienny mur, obecnie rozwalony. Zachowa)y  
si% 4 groby z(krzy*ami *eliwnymi i(elementy z(p)yt na-
grobnych. Na jednym z(krzy*y wykonanych w(odlewni 
*eliwa na Woli w(Rastenburgu / K%trzynie w(/rmie Bey-
er i(Lentz (zachowa) si% znak fabryczny) widnieje napis 
„Hier ruht in Gott meine liebe Frau Hermine von Fresin 
geb. Rohde geb. d. 2 Januar 1835 – gest. d. 4 Juli 1888“. 
By)a *on, w)a+ciciela maj,tku, który pochodzi) ze szla-
checkiej rodziny przyby)ej z( terenów dzisiejszej Belgi 
i(osiad)ej w(Prusach w(XVII w.                      

Zalesie K$trzy*skie - cmentarz rodowy, fot. z 1995r.

Wólka - kwatera rodzinna, fot. z 1997r.

Zalesie K$trzy*skie - krzy" H. von Fresin, fot. z 1995r.
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GMINA KORSZE

Na terenie gminy znajduj, si% 39 miejsc pochówków w 27 miejscowo+ciach: Korsze (2 miejsca), Babieniec (1), 
B)ogoszewo (1), Bykowo (1), Dubliny (1), Garbno (2), Glitajny (1), G)owbity (1), Gudniki (2), Gudziki (1), Kraskowo (3), 
Krzemity (1), "ankiejmy (5), Olszynka (1), Parys (2), P)utniki (1), Pomnik (1), Równina Górna (1), Sajna Ma)a (1), S,tocz-
no (1), Spr%gliny (1), Stawnica (1), Suliki (1), To)kiny (2), Wandajny (1), Warnikajmy (1), Wiklewo (1). Nieoznakowane 
s, mogi)y cywilnej ludno+ci zamordowanej przez *o)nierzy Armii Czerwonej w styczniu i lutym 1945r., m.in. w Kor-
szach czy Podlechach.
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KORSZE (niem. KORSCHEN) – 2 cmentarze, jeden, 
nieczynny po)o*ony przy ko+ciele katolickim. Za)o*o-
ny zosta) z( chwil, konsekracji +wi,tyni. Wi%kszo+. to 
groby z(pochówkami po 1945r., a( tylko 3 czytelne po-
chodz, sprzed 1945r. We wschodniej cz%+ci stoi meta-
lowy, ozdobnie kuty krzy* z(napisem „Ferdinand Saager  
25 Dezbr. 1838 – 9 Febr. 1912”. Obok krzy*a znajduj, si% 
dwie mogi)y z(nagrobkami. Na jednym jest napis „Josef 
Romahn 30 Juli 1864 – 11 August 1909”, na drugim „Jo-
sef Da/t 23 Maerz 1834 – 27 Sept. 1909”. 

Drugi cmentarz znajduje si% przy dawnym ko+cie-
le ewangelickim, obecnie prawos)awnym. Funkcjo-
nuje jako cmentarz komunalny i( zosta) pod koniec lat  
90. XX w. powi%kszony. W(starej cz%+ci zachowa)a si% ka-
plica cmentarna z(1938r. odremontowana w( latach 90. 
oraz grobowiec rodziny Neumann. Na ocala)ych kamien-

nych p)ytach z(ró*owego granitu widniej, napisy „Lina 
Neumann geb. Schwolgin 3.10.1867 – 6.11.1936” i(„Adolf 
Neumann 7.10.1865 – 31.05.1938”. Le*y tam kamienna 
stela zdobiona p)askorze0b, Chrystusa w(koronie cier-
niowej, z(czyteln, inskrypcj, „Wanda Schwarzrock geb. 
Wilke 18.05.1883 – 28.01.1932” oraz zatarte epita/um. 
Nieopodal grobowca, przy p)ocie stoi granitowy nagro-
bek o/cera poleg)ego na froncie w(1941r. „Oberleutnant 
Willy Thomuschat 21.04.1913 – 3.09.1941”. Wszystkie po-
zosta)e mogi)y pochodz, po 1945r.           

BABIENIEC (niem. BABZIENS) – po)o*ony w(kierunku 
pó)nocnym, w(odleg)o+ci ok. 4 km od centrum wsi, usy-
tuowany na skraju lasu i( posadowiony na wyniesieniu 
terenu, do którego prowadzi d%bowa aleja. Zniszczony 
teren cmentarza zosta) w(po)owie lat 90. uporz,dkowa-
ny przez w)adze gminy Korsze. W(miejsce zniszczonych 
nagrobków ustawiono drewniane krzy*e ale po kilku 
latach cmentarz zosta) ponownie zdewastowany. Wiele 
grobów rozkopano. Czytelny tylko jeden napis na obu-
dowie grobu „Marie Schlamm geb. Jelonnek 3.03.1871 
– 15.11.1932”. Na cmentarzu zachowa) si% jeden meta-
lowy krzy* oraz kwatera ogrodzona metalowym p)otem 
i(piel%gnowana. 

B!OGOSZEWO (niem. SEELIGENFELD) – po)o*ony 
na pó)noc od zabudowa- wsi, usytuowany na ),ce, na 
niewielkim wyniesieniu, granice wyznaczaj, obsadzenia 
drzew. Zachowa)y si% 3 groby w(cementowej obudowie 
i(drzewko *ycia. 

BYKOWO (niem. BOLLENDORF) – usytuowany po 
prawej stronie drogi w( kierunku S,toczna, nieopodal 
odchodz,cej polnej drogi do wsi S)%py, na niewielkim 
wyniesieniu, za)o*ony na planie kwadratu, a( granice 
wyznaczaj, obsadzenia drzew. Zachowa)y si% podstawy 
krzy*y i(nagrobków oraz jedna p)yta nagrobna z(napi-
sem „Robert Bierfreund 8.11.1834 – 8.5.1887”. 

Nagrobek na cmentarzu przy ko#ciele katolickim, fot. z 1999r.

Krzy" na cmentarzu przy ko#ciele katolickim, fot. z 1999r.

Rewers krzy"a na cmentarzu przy ko#ciele katolickim, fot. z 1999r.

Babieniec - fragment cmentarza, fot. z 1999r.
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DUBLINY (niem. DUBLIENEN) – po)o*ony po prawej 
stronie od asfaltowej drogi w(kierunku Drogosz, posa-
dowiony na niewielkim wyniesieniu terenu i(obsadzony 
klonami. Zachowa)y si% 4 cementowe obudowy grobów 
oraz fragmenty rozbitego nagrobka z(napisem „Friedrich 
Funk 24.3.1865 – 15.5.1913”. 

GARBNO (niem. LAMGARBEN) – 2 cmentarze, jeden 
za)o*ony w( II po). XIX w., posadowiony jest na szczycie 
wyniesienia, najprawdopodobniej w( miejscu dawnego 
grodziska pruskiego. W( 1974r. zosta) rozplantowany. Na 
jego miejscu zaprojektowano skwer i(park rekreacyjny, po 
którym zachowa)y si% resztki schodów. Drugi cmentarz, 
za)o*ony w( okresie +redniowiecza, funkcjonowa) wokó) 
ko+cio)a do ko-ca lat 50. XX w., teren rozplantowano. 

GLITAJNY (niem. GLITTEHNEN) – rodowy, cz)onków 
rodziny von Skopnik, w)a+cicieli pobliskiego maj,tku, 
usytuowany w( zakolu strumyka w( po)udniowej cz%+ci 
parku dworskiego. Wej+cie 1ankowa)y dwa, stoj,ce do 
dzisiaj, stare d%by. Cmentarz nazywa) si% Mariens-Ruh 
(Marysin) od imienia Marii, pierwszej osoby tam pocho-
wanej. Na grobowcu by) napis „Marie Emilie Oktavia von 
Skopnik geb. 21.10.1829 in Tilsit – gest. 16.09.1897 in 
Glittehnen”. Spoczywaj, tam tak*e – jak napisa) kilka lat 
temu w(li+cie Hans Egon von Skopnik – inni cz)onkowie 
rodziny von Skopnik, m.in. Ernst Carl Ferdinand, który 
zm. 17.02.1896r. Cmentarz zniszczony po 1947r.

G!OWBITY (niem. GLAUBITTEN) – po)o*ony w( pó)-
nocno wschodniej cz%+ci dawnego parku dworskie-
go, granice wyznaczaj, pomnikowe d%by, których 
zachowa)o si% 8 sztuk. Teren zdewastowano w( latach  
70. XX w. Zachowa)y si% trzy stele z(piaskowca rodziny Bo-
ehm, w)a+cicieli maj,tku. Na dwóch widniej, inskrypcje 
„Hanna Dorothea Elisabeth Boehm geb. Burckhardt geb. 
d. 10 Septbr. 1788 – gest. d. 22 Januar 1849” i(„Johann 
Leopold Boehm geb. d. 8 Juni 1783 – gest. d. 18 Decbr. 
1852”. Johann by) synem przedsi%biorcy handlowego 
w(Królewcu (Königsberg, ob. Kaliningrad) i(w(1830r. kupi) 
maj,tek G)owbity, w(którym potomkowie przez 4 poko-
lenia gospodarzyli do 1945r. Ich gospodarstwo okre+lane 
by)o jako modelowe („Glaubitter Model”), przodowa)o 
w( produkcji buraków cukrowych i( ziemniaków, a( tak*e 
mia)o wysokie wyniki w(hodowli krów i(koni. Na trzeciej 
steli wyryte s, nazwiska ma)*onków „Ferdinand Micha-
el Böhm geb. d. 23 Mai 1776 – gest. d. 13 December 
1838; Johanna Wilhelmine Böhm geborne Skübich geb.  
d. 6 Decbr. 1786 – gest. d. 21 Octbr. 1835”. Ferdinand by) 
bratem Johanna. Zachowa)y si% tak*e granitowe podsta-
wy krzy*y, cementowe obudowy grobów oraz jedna mo-
gi)a w(kwaterze ogrodzonej metalowym p)otem.                       

G!owbity - nagrobek J. L. Boehm, fot. z 2000r.

G!owbity - nagrobek H.D.E. Boehm, fot. z 2000r.
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GUDNIKI (niem. GUDNICK) – 2 cmentarze, jeden 
w(po)udniowej cz%+ci wsi, posadowiony na zboczu wy-
niesienia terenu, od strony zachodniej (od szosy) ogro-
dzony kamiennym murem wyremontowanym pod ko-
niec lat 90. XX w. na polecenie w)adz samorz,dowych 
gminy. Na szczycie wyniesienia stoi pó0nobarokowa 
kaplica grobowa z(pocz. XIX w. cz)onków szlacheckiego 
rodu von der Groeben, w)a+cicieli klucza dóbr i(pa)acu 
w( "ankiejmach. W( tej, krytej mansardowym dachem 
i( zachowanymi detalami architektonicznymi, kaplicy 
jeszcze w( latach 60. we wn%trzu sta)y 4 d%bowe trum-
ny. Po prawej stronie od wej+cia do kaplicy stoi *eliwny 
krzy* z( imionami Friedrich i( Matthew, cz)onków rodu 
von der Groeben. Na lewo od kaplicy znajduje si% kwa-
tera rodziny Ziegler i( stoj,cy krzy* F. Mulniera, mistrza 
budowlanego dróg królewskich, pochodz,cego z(Bran-
denburgii. Tu* przed kwater, rodziny Ziegler, ogrodzo-
n, z(r%cznie kutego *elaza, stoi *eliwny krzy* z(napisem: 
„Friedrich Mulnier, Königl. Wege Baumeister geb. zu 
Zehlendorf Oranienburg d. 30 November 1801 – gest. 
zu Langheim d. 7 Juli 1842”. Spoczywa tam jeden z(bu-
downiczych brukowanej drogi (dzisiaj asfaltowej) Króle-
wiec - K%trzyn przez Bartoszyce, której budow% rozpo-
cz%to w( latach 30. XIX w. od strony Królewca i(kolejno 
etapami oddawano do u*ytku do ko-ca lat 60., kiedy 
zako-czono prace w( E)ku. Na drugiej stronie krzy*a 
znajduje si% rymowane epita/um „Wer so fromm, so gut 
gewesen, / Konnte nur bei Gott genesen, / Wie hochbe-

seligt sind die Reinen / Das ist der Trost fuer alle seinen” 
(,,Kto tak pobo*ny, tak dobry by), mo*e tylko w( Bogu 
spoczywa.. Jak wielce b)ogos)awieni czy+ci, taka jest 
nadzieja dla pozosta)ych”). Obok krzy*a F. Mulniera le*y 
inny, z(epita/um „Selig sind die Toten die in dem Herrn 
sterben” (,,B)ogos)awieni, którzy w( Panu umieraj,”). Na 
ogrodzeniu kwatery wisi *eliwny medalion informuj,cy, 
*e jest to miejsce spoczynku królewskiego radcy eko-
nomicznego A. Zieglera: „Ruhestätte des Königl. Landes- 
Oekonomierath Ziegler”. Na *eliwnym krzy*u widnieje 
napis „August Hermann Ziegler geb. zu  Quedlinburg 
den 14ten Decbr. 1788 – gest. zu Langheim den 27ten 
April 1858”. Obok jest grób jego *ony „Frau Oekonomie-
rath Ludowike Ziegler geb. Ciborovius geb. den 8ten 
September 1791 – gest. den  11ten Januar 1869”. Za-
chowa)y si% jeszcze dwa czytelne napisy na mogi)ach. 
Jeden z( *eliwnym krzy*em ma)*e-stwa „Hier ruhet in 
Gott Gottfried Lange *d. 4 Septbr. 1814 +d. 8 Februar 
1870; Louise Lange geb. Dehn *d. 31 Januar 1822 +d. 
24 Januar 1892”. Drugi grób z(nagrobkiem ze sztuczne-
go kamienia i(napisem „Friedrich Schiemann geb. 5 Juni 
1833 – gest. 31 December 1890”. S, jeszcze nieczytelne 
groby w( cementowej obudowie sprzed 1945r. Jednak 
wi%kszo+. grobów pochodzi po 1945r. 

Starsze pochówki znajduj, si% wokó) ko+cio)a, gdzie 
od +redniowiecza do pocz,tku XIX w. funkcjonowa) 

Gudniki - krzy" A. Zieglera, fot. z 2014r.

Gudniki - kaplica grobowa, fot. z 2014r. 

Gudniki - zabytkowe krzy"e, fot. z 2014r.
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cmentarz. Wewn,trz ko+cio)a, na po)udniowej +cianie 
zamocowana jest granitowa p)yta nagrobna, która pier-
wotnie le*a)a przed o)tarzem gdzie pochowany zosta) 
lekarz pochodz,cy z(Werl w(Westfalii. Napis majusku), 
na p)ycie brzmi, w( t)umaczeniu na j%zyk polski: „Roku 
Pa-skiego 1647 w( kwietniu zmar) w( Bogu, w( wieku  
43 lat i( zosta) tu pochowany szanowny pan Johann 
Bernhard Varnhagen, by)y lekarz przyboczny Jej Wyso-
ko+ci Krystyny królowej Szwecji, któremu na wieczn, 
pami,tk% jego brat Caspar Erard Varnhagen, doktor 
praw, kaza) po)o*y. t% p)yt% nagrobn,. Niech Bóg da mu 
radosne zmartwychwstanie do wiecznego *ycia. Amen”.            

GUDZIKI (niem. GODOCKEN) – po)o*ony w( polu, 
w( kierunku pó)nocno wschodnim w( odleg)o+ci  
ok. 500 m od zabudowa- wsi, za)o*ony na planie kwa-
dratu. Posadowiony na wyniesieniu terenu, którego gra-
nice wyznaczaj, klony. Zachowa) si% jeden metalowy 
krzy* oraz 6 grobów w(cementowej obudowie w(+rod-
kowej cz%+ci cmentarza.

KRASKOWO (niem. SCHÖNFLIESS) – 3 cmentarze, 
pierwszy przekszta)cony w(1991r. na komunalny, po)o-
*ony jest w( zachodniej cz%+ci wsi przy asfaltowej dro-
dze. Zachowa)o si% kilka kwater rodzinnych, dawnych 
mieszka-ców wsi i( okolic, cz%+. bez oznacze-, gdy* 
*eliwne medaliony zosta)y zniszczone. Na ocala)ych 
widniej, napisy „Erbbegräbnis der Familie Pottel Podle-

chen” („Grób rodziny Pottel z(miejscowo+ci Podlechy”), 
„Erbbegräbnis der Familie Pörschke Schön1iess” („Grób 
rodziny Pörschke z( Kraskowa”), Siebert czy te* znisz-
czony ju* napis w( kwaterze rodziny Patzig, w)a+cicieli 
pobliskiego maj,tku Polany/Annafeld (z( rodzin, Patzig 
spokrewniona by)a Monika Guddas nie*yj,ca redaktor 
naczelna ,,Rund um die Rastenburg’’ - czasopisma wy-
dawanego przez Kreisgemeinschaft Rastenburg). Na in-
nych *eliwnych medalionach s, nazwiska rodzin, m.in. 
Kriese: „Carl Kriese 13.7.1829 – 5.5.1909 und Frau Augu-
ste geb. Goede 24.11.1838 – 18.5.1926”, czy Wege, w)a+-
cicieli maj,tku Chmielnik / Henriettenhof i( donatorów 
ko+cio)a w( Kraskowie: „Ruth Wege geb. Wege 27 Dec. 
1883 – 2 Maj 1912”; „Wilhelm Wege geb. 18 Januar 1872 
– gest. 18 Januar 1914”. Przy jednym grobie stoi ozdob-
nie kuty krzy* z(inskrypcj, „Matylda Morschek geb. Perk 
1877-1936”. We wschodniej cz%+ci stoi, otoczony tujami, 
kamienny nagrobek rodziny Kosling. Pochowani s, tam 
rodzice i( dwaj synowie polegli w( czasie I( wojny +wia-
towej. Cz%+ciowo zatarty napis brzmi: „...auf dem Felde 
der Ehre gefalen 26.7.1915 unser lieber Bruder sergeant 
Otto Kosling” („..na polu chwa)y poleg) 27.07.1915r. nasz 
kochany brat, sier*ant Otto Kesling”) i(dalej „Den (…) Tod 
fürs Vaterland starb am 24.2.1919 meine lieber Mann 
unser guter Vater u. lieber Bruder Wehrm. Karl Kosling” 
(„…zmar) za ojczyzn% 24.02.1919r. mój kochany m,*, 
nasz dobry ojciec i(kochany brat Karl Kosling”). W(dolnej 
cz%+ci tego kamiennego nagrobka widnieje inskrypcja 

Kraskowo - nagrobek rodziny Kosling, fot. z 1999r.

Gudniki - p!yta nagrobna J.B. Varnhagena w ko#ciele, fot. z 2001r.
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„Ehre Jahrem Gedächtnis hier ruhen unser lieben Eltren 
Karl Kosling +18.2.1911, Karoline Kosling geb. Fosch 
+28.2.1912. Friede Ihrer Asche” („Szanuj pami%. spoczy-
waj,cym tu naszych kochanych rodziców Karl Kosling 
zm. 18.02.1911r., Karoline Kosling z( domu Fosch zm. 
28.02.1912r. Pokój ich popio)om”). Na terenie cmenta-
rza zachowa)y si% jeszcze 2 *eliwne krzy*e z(napisami, 
jeden „Louise Schirrmacher geb. Klebe *17 Januar 1844 
+26 Januar 1890”, drugi stoi przy grobie rolnika z(Pod-

lech „Gotthard Bogdahn aus Podlachen geb. d. 29.April 
1826 – gest. d. 2 September 1866”. Ca)o+. cmentarza jest 
uporz,dkowana i(zadbana.

Drugi cmentarz po)o*ony jest przy ko+ciele, wokó) 
którego jeszcze w(ko-cu lat 50. XX w. sta)y krzy*e. Potem 
teren zosta) zniwelowany.

Na ),ce, za obor, zagrody nr 39 znajduje si% mogi)a 
wojenna, w( której spoczywaj, dwie osoby z( rodziny 
Pekel zabici w( sierpniu 1914r. w( czasie okupacji wsi 
przez *o)nierzy armii rosyjskiej. Mogi)a posadowiona na 
niewielkim wyniesieniu pomi%dzy dwiema brzozami, 
ogrodzona jest metalowym p)otem z(kutego *elaza.          

KRZEMITY (niem. KREMITTEN) - na po)udnie od ruin 
dworu biegnie aleja ze szpalerem starych d%bów o(cha-
rakterze pomnikowym. Na ko-cu tej alei znajdowa) si% 
grobowiec trzech osób z( rodziny von Mirbach, którzy 
byli w)a+cicielem dóbr w(Krzemitach przez ok. 200 lat. 
Na pocz,tku lat 90. XX w. grobowiec zosta) zniszczony, 
a(p)yty nagrobne skradzione. Dzisiaj pozosta) pusty dó). 

!ANKIEJMY (niem. LANGHEIM) – 5 cmentarzy, w(tym 
jeden przekszta)cony w(1991r. na komunalny. Najstarsze 
pochówki s, wokó) i( wewn,trz ko+cio)a. Do pocz,tku 
XIX w. pochówki odbywa)y si% przy ko+ciele, ale po za-
)o*eniu nowych cmentarzy groby rozplantowano. We-
wn,trz ko+cio)a zachowa)y si% pochówki szlacheckiego 
rodu Truchsess von Wetzhausen, w)a+cicieli maj,tku 
"ankiejmy od XVI do XVII w. W(krypcie grobowej spo-
czywa – jak g)osi )aci-ski napis na epita/um wiszacym 
nad o)tarzem maryjnym – pu)kownik Martin Sigismund 
Truchsess von Wetzhausen (1616-1656), szambelan pol-
skiego króla W)adys)awa IV Wazy. Pod posadzk, przy o)-
tarzu spoczywaj, dwaj inni przedstawiciele tego rodu 
oraz ich *ony. #wiadcz, o(tym granitowe p)yty nagrob-
ne z( wykutymi inskrypcjami. Najstarsza, rozbita p)yta 
pochodzi z(1584r. i(nale*a)a do Katarzyny z(domu Mer-
klichenrode. Z(zachowanych kawa)ków p)yty odczyta. 
mo*na tylko fragment napisu, który w( t)umaczeniu na 
j%zyk polski brzmi „Szlachetna i(wierna Catharina Truch-

Gudniki - "eliwne medaliony cz!onków rodziny Wege, fot. z 2021r.

Kraskowo - krzy" przy grobie G. Bogdahn, fot. z 2021r.
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sess von Wetzhausen geb. von Merklichenrode +1584, 
której Bóg (...) niech da wieczne zbawienie”. Wszystkie 
p)yty przedstawiaj, zmar)ych. Oprócz Katarzyny, byli 
to: Hans Truchsess von Wetzhasen, Wilhelm Truchess 
von Wetzhaussen i(Anna Dorothea geb. Schenkin von 
Tautenburg, na której p)ycie widnieje cz%+ciowo zatar-
ty napis „16 Januar 1624 in der … ist die …Frau Anna 
Dorothea geborene Schenkin von Tautenburg zu Trini-
taken in Gott selig entschlafen und liegt hier begraben 
im Alter von 62 Jh. Gott verleihe ihr eine fröhliche Aufer-
stehung” („Bogu b)ogos)awiona zasn%)a dnia 16 stycznia 
1624r., w(nocy, Pani Anna Dorota z(domu Schenkin von 
Tautenburg. W(wieku 62 lat Bogu powierzona, oczekuje 
na radosne zmartwychwstanie”). Na p)ycie z(ró*owego 
granitu widnieje napis „Anno 1585 den 26 Martii ist der 
elde und ehrenreste Wilhelm Truchses von Wetzhausen 
in Gott seliglich von dieser Welt abgeschiden seines 
Alters 43 Jahre. Gott wolle ihm eine fröhliche Aufer-
stehung … verleihen” („Roku 1585 dnia 26 marca szla-
chetny i(czcigodny Wilhelm Truchsess von Wetzhausen, 
w(Bogu b)ogos)awiony, od tego +wiata zosta) od),czony 
w(wieku 43 lat. Niech Bóg przyjmie go do swego kró-
lestwa”). Czwarta p)yta, tak*e z( ró*owego granitu za-
wiera wykuty napis „Anno 4 Februar ist der gestrenge 
edle und ehrenwerteste Hans Truchses von Wetzhausen 

Ritter Weiland Landpichter in Rastenburgischen im Gott 
selig entschlafen und wartet alhier der fröhlichen Au-
ferstehung” („Roku 1608 dnia 4 lutego zosta) powo)any 
do Boga dostojny i(szlachetny Hans Truchsess von Wetz-
hausen, który by) radc, miasta Rastenburg. B)ogos)a-
wiony zasn,) i(czeka na Ciebie Bo*e, gdzie ze wszystkimi 
b%dzie si% weseli.”). W( nied)ugim czasie p)yty zostan, 
wyeksponowane w(obr%bie ko+cio)a.

Obecny cmentarz komunalny po)o*ony jest przy bru-
kowanej drodze do wsi Sarkajmy, odchodz,cej w( pra-
wo od asfaltowej szosy w(kierunku Bartoszyc. Posado-
wiony na wyniesieniu terenu, granice cmentarza za)o-
*onego na planie trapezu wyznaczaj, lipy i( d%by oraz 
p)ot z(metalowej siatki. Najstarsze groby zachowa)y si% 
w(po)udniowej cz%+ci. Przy brzozowej alei zachowa)a si% 
kwatera rodziny Perkuhn, w)a+cicieli pobliskiego maj,t-
ku Sarkajmy / Hartels ogrodzona metalowym p)otem 
z( kutego *elaza. Wewn,trz kwatery stoi *eliwny krzy* 
przy grobie 3-letniego ch)opca z(napisem „Ludwig Per-
kuhn geb. d. 16 September 1851 – gest. d. 11 Novem-
ber 1854”. Na ogrodzeniu za+ wisz, 3 *eliwne medaliony 
z(napisami „Regine Perkuhn geb. Perkuhn geb.13 Maerz 
1813 – gest. 1 Maerz 1871”, „Simon Perkuhn geb. 13 April 
1802 – gest. 16 Januar 1876”, a(na trzecim „Gustav Per-
kuhn geb. 17.2.1843 – gest. 19.6.1921; Theodor Perkuhn 
geb. 27.12.1849 – gest. (…) 19…”. Na innym medalio-
nie widnieje napis „Louise Schneller geb. Hofer geb.  
d. 25 Novbr. 1796 – gest. d. 14 Juni 1868”. Zachowa)o si% 
jeszcze jedna czytelna kwatera „Ruhestätte der Familie 
Holz” („Miejsce spoczynku rodziny Holz”) oraz cemen-
towa p)yta nagrobna miejscowego nauczyciela i( jego 
*ony „Lehrer Adolf Stich *1.8.1872 +20.7.1929; Lina Stich 
geb. Lilienthal *30.6.1876 +2.3.1941”. Nieopodal tej p)yty 
stoi metalowy krzy* przy grobie ma)*onków Prill „Gott-
fried Prill *7.12.1830 +2.6.1898; Louise Prill *25.5.1827 
+1.8.1912”. Z(tej rodziny wywodzi)o si% kilku nauczycieli. 
Z( czytelnym starych grobów odczyta. mo*na jeszcze 

+ankiejmy - krzy" przy grobie L. Perkuhna, fot. z 2021r.

+ankiejmy - nagrobek gen. H. von der Groeben, fot. z 2001r.
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napisy na dwóch krzy*ach, metalowym „Bertha Krueger 
geb. Brandt geb. 24 Juni 1843 – gest 12 Mai 1902” oraz 
*eliwnym „…Sockel *31 Dec.1817 +9 Sept. 1896”. Ogól-
nie w(dobrym stanie zachowa)o si% ok. 30 starych na-
grobków bez zachowanych napisów. 

Drugi, niewielki cmentarz po)o*ony jest na pó)nocny 
wschód od zabudowa-, posadowiony na szczycie wy-
niesienia mi%dzy torami kolejowymi a(przep)ywaj,cym 
strumykiem. Granice cmentarza, za)o*onego na planie 
prostok,ta, wyznacza wa) ziemny i( obsadzenia drzew 
(d%by). Groby i( nagrobki zosta)y zniszczone, wg relacji 
mieszka-ców wsi, w(drugiej po)owie lat 80.  Zachowa)a 
si% tylko jedna po)owa nagrobka.

Trzeci, najmniejszy po)o*ony jest na skraju krajobra-
zowego parku, widocznego po lewej stronie asfaltowej 
drogi do Bartoszyc. Zachowa)o si% kilka nagrobków, 
w( tym stela z( ró*owego granitu z( napisem „Hermann 
von der Groeben Generalmajor geb. 17 Februar 1828  
– gest. 27 Marz 1902”.

W("ankiejmach jest te* mogi)a, do której prowadzi)a 
aleja lipowa, a(posadowiona na niewielkim zboczu skar-
py rzeki Sajna w(odleg)o+ci ok. 100 m na lewo od asfal-
towej drogi do Bartoszyc. Zachowa)a si% tylko granitowa 
podstawa krzy*a.          

OLSZYNKA (niem. WALDRIEDE) – na skraju dawne-
go parku dworskiego znajduje si% bezimienna mogi)a 
z(czasów II wojny +wiatowej.

PARYS (niem. PAARIS) – 2 cmentarze, jeden w( po-
)udniowo wschodniej cz%+ci wsi, drugi przy ko+ciele. 
Pierwszy po)o*ony jest na ko-cu wsi i(posadowiony na 
niewielkim wyniesieniu terenu. Za)o*ony na planie pro-
stok,ta ogrodzony drewnianymi belkami, a(jego granice 
wyznaczaj, obsadzenie drzew (d%by, kasztanowce, klo-
ny). Zachowa)o si% kilkana+cie grobów w( cementowej 
obudowie, kilka ozdobnie wykonanych metalowych 
krzy*y, fragment kutego *elaznego ogrodzenia kwa-
tery oraz *eliwny krzy* z( cz%+ciowo zatartym napisem 
„Gottfried Gustav Langanke geb. d. 13 January 1848 (…) 

starb (…) Schlacht bei (…) am 31 August 1870”. Spo-
czywa tam 22-letni m%*czyzna, który jako *o)nierz zgin,) 
w(jednej z(bitew tocz,cej si% na terenie Francji w(latach 
1870-71 wojny francusko-pruskiej. Na odwrotnej stronie 
krzy*a epita/um po+wi%cone zmar)emu. 

Na terenie przyko+cielnym, nieopodal wie*y zacho-
wa)a si% jedna mogi)a ogrodzona metalowym p)otem. 
Reszt% grobów rozplantowano po 1945r.

P!UTNIKI (niem. PLÖTNICK) – po)o*ony w(kierunku 
pó)nocno wschodnim, w(odleg)o+ci ok.1 km od zabu-
dowa- gospodarczych. Usytuowany jest na skarpie, 
nieopodal przep)ywaj,cego strumyka, granice zatarte.  

+ankiejmy - medalion w kwaterze rodziny Perkuhn, fot. z 2021r. Parys - krzy" G. Langanke, fot. z 1998r.

P!utniki - krzy" K.Köslinga, fot. z 1999r.
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W( pó)nocnej cz%+ci zachowa)o si% 6 grobów, z( tego  
3 z(napisami. Przy rozkopanym grobie le*y stela z(czar-
nego granitu z( inskrypcja „Laura Schipper geb. Behr 
17.2.1849 – 18.2.1912; Wer sequend wirkt / bis ihm die 
Kraft gebricht / and liebend stribt, / ach, den vergiset 
man nicht” (,,Kto uczciwie dzia)a) w(*yciu, a* mu si) za-
braknie i(w(mi)o+ci umiera, ach, tego si% nie zapomni”). 
Obok na cementowej obudowie „Johanna Porschke 
24.6.1858 – 17.10.1929”, a( na nagrobku ze sztuczne-
go kamienia „Katharina Bossig geb. Funk 15.7.1872  
– 15.6.1926. W(tej samej cz%+ci stoi oparty o(drzewo *ela-
zny krzy* z(napisem „Karl Kösling 14.2.1844 – 14.2.1914”.   

POMNIK (niem. POMNICK) – po)o*ony w( lasku, przy 
polnej drodze do Równiny Dolnej, posadowiony na wy-
niesieniu terenu, granice wyznaczaj, d%by. Zachowa)y 
si% dwie cementowe obudowy grobów oraz fragment 
rozbitego nagrobka z(zatartymi napisami przy drzewku 
*ycia. 

RÓWNINA GÓRNA (niem. OBER PLEHNEN) – po-
)o*ony w( kierunku pó)nocnym, w( odleg)o+ci ok. 1 km 
od zabudowa- wsi, usytuowany po lewej stronie szosy 

w( kierunku Drogosz. Posadowiony na niewielkim wy-
niesieniu terenu, do którego prowadzi aleja d%bowa. 
Tak*e d%by wyznaczaj, granice, za)o*onego na planie 
kwadratu cmentarza. Na skraju po)udniowej cz%+ci le*y 
kamienna p)yta nagrobna z( napisem „Harald Rasmus-
sen – Bonne geb. 19 Juni 1890 zu Ober Plehnen – gest.  
2 April 1921 za Königsberg”. Cz)onkowie tej rodziny 
byli w)a+cicieli dóbr w(Równinie Górnej, Zachowa)y si% 
cementowe obudowy z( napisami „Amalie Anker geb. 
Reck 9.4.1887 – 24.5.1937”, „Friedrich Anker”, „Ferdinand 
Arndt 26.2.1897 – 21.5.1916”, „Gustav Arndt 15.10.1893 
– 22.7.1924” oraz „Wilhelmine Pahlke 11.1.1875  
– 25. 11.1923”.                    

SAJNA MA!A (niem. KLEIN SCHRANKHEIM) – po)o-
*ony przy polnej drogi do wsi Kaskajmy Ma)e. Zachowa-
)a si% kwatera rodziny Grams, dawnych w)a+cicieli maj,t-
ku Sajna Ma)a. Na dwóch *eliwnych krzy*ach widniej, 
napisy „Therese Grams geb. Matthoes geb. d. 9 Oct. 1835 
– gest. d. 13 Aug. 1869”, na drugim „Albert Grams geb.  
24 Aug. 1829 – gest. 10 Nov. 1905”. Czytelne s, jeszcze 
dwa groby, przy których stoj, rozbite nagrobki z(napi-
sami „Margarethe Grams 19.3.1873 – 30.8.1942” i( „Ida 
Marsch 10.9.1889 – 25.5.1945”.

S#TOCZNO (niem. LEUNENBURG) – usytuowany wo-
kó) gotyckiego ko+cio)a, ogrodzony ceglano - kamien-
nym murem z(dwoma bramami. Nad bram, wej+ciow, 

Równina Górna - p!yta nagrobna H. Rasmussen-Bonne, fot. z 1999r. S&toczno - fragment cmentarza przyko#cielnego, fot. z 2019r.

S&toczno - odkopane krzy"e we wschodniej cz$#ci cmentarza, fot. z 2019r.
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od strony wschodniej zachowa) si% napis „Über Gol-
gatha nach Zion” („Przez Golgot% do Syjonu”). W(po)u-
dniowej cz%+ci stoi kaplica grobowa szlacheckiej rodziny 
Eulenburg, w)a+cicieli maj,tku w( Pro+nie przez prawie 
500 lat (do 1945r.). Wszystkie trumny zosta)y zniszczone 
w(1945r. Przy kaplicy od 2019r. stoi, ufundowany przez 
ks. proboszcza Adama Malaka, kamie- upami%tniaj,cy 
hrabiego Udo zu Eulenburg (3.09.1921 - 22.02.2018) 
i(jego *on% Carol% (14.03.1922 - 21.04.2019). Przy +cianie 
kaplicy stoi kamienny nagrobek emerytowanego pra-
cownika hrabstwa Prosna „Rudolf Kerlin Grä1. Oberwart. 
a. D. geb.7.8.1837 – gest. 11.8.1895”. Przy wschodnim 
ogrodzeniu stoj, krzy*e odkopane w( ostatnich latach 
podczas prac porzadkowych. Zachowa)o si% kilkana+cie 
pochówków sprzed 1945r. Z(czytelnych zachowa)y si%: 
grób, przy którym stoi u)amany krzy* z(cz%+ciowym na-

pisem „Ludwig Holl … aus Kl. Bloskeim” oraz dwa grani-
towe nagrobki, jeden zarz,dcy folwarku Wetyn „Heinrich 
Krause 8.8.1835 – 18.6.1923” z( Psalmem 115.12 („Pan 
o(nas pami%ta; niech nam b)ogos)awi”), drugi z(napisem 
„Eltriede Käibel geb. West 25. Aug. 1865 – 6 Febr. 1917”. 

Z( odkopanych nagrobków wyeksponowano 3 na-
grobki, jeden rodziny Abramowsky, zarz,dców m)y-
na wodnego w( S,tocznie i( dwa symboliczne, Ericha 
Rehberga, który zgin,) 16.07.1941r. w( Rosji oraz braci 
Maeckelburg, którzy polegli pod koniec I(wojny +wiato-
wej. W(t)umaczeniu na j%zyk polski napis brzmi: „Pami%ci 
moich kochanych, niezapomnianych synów. Fritz Mae-
ckelburg odznaczony *elaznym krzy*em, ur. 8.11.1889, 
poleg) pod Verdun 4.2.1918r., Ernst Maeckelburg od-
znaczony *elaznym krzy*em, ur.18.3.1895, poleg) pod 

S&toczno - nagrobek H. Krause, fot. z 2019r.

S&toczno - nagrobek z kwatery rodziny Abramowsky, fot. z 2019r.

S&toczno - symboliczny nagrobek braci Maeckelburg, fot. z 2019r. S&toczno - symboliczny nagrobek E. Rehberga, fot.z 2019r.
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Laon 13.9.1918r. Z( boskiego wyroku spoczywaj, po 
walce za cesarza i( kraj na obcej ziemi. Zostawcie nas 
spoczywa. w(polu, gdzie nas +mier. spotka)a, gdzie wi-
dzieli+my ostatni +wit ziemski, tam, gdzie by) naszego 
*ycia cel, gdzie polegli+my za ojczyzn% i(was wszystkich. 
Kolwiny – 1920”. Reszta nagrobków pochodzi z( lat 40.  
i( 50. XX w. Wewn,trz ko+cio)a wyeksponowano dwie 
p)yty nagrobne. Pierwsza z( napisem Wilhelmina Cecy-
lia A. hrabina zu Eulenburg-Prosna z( domu Klüchzner,  
ur. 11 grudnia 1786r., wysz)a za m,* 8 pa0dziernika 1807r., 
zmar)a 30 stycznia 1811r. Druga p)yta nale*y do polskiej 
szlachcianki herbu Pobóg Fryderyki Joanny Ma)gorzaty 
El*biety von der Groeben (10.2.1733 - 6.8.1760) z(domu 
Trzci-ska (rodu zwanego w(Prusach von Rohr).     

SPR"GLINY (niem. SPRENGLIENEN) – po)o*ony przy 
polnej drodze do Krzemit, w( odleg)o+ci ok. 200 m od 
ruin zabudowy nieistniej,cej od 1976r. miejscowo+.. 
Zachowana cementowa obudowa grobu i( ruiny gro-
bowca.

STAWNICA (niem. OBERTEICH) – po)o*ony na za-
chód od zabudowa- wsi. W( 1819r. hrabia Botho Wil-
helm zu Eulenburg, w)a+ciciel okolicznych dóbr wcho-
dz,cych w(sk)ad hrabstwa Prosna, kaza) za)o*y. nowy 
cmentarz. Z(uwagi na wysok, +miertelno+., szczegól-S&toczno - p!yta nagrobna W.C.A. zu Eulenburg, fot. z 2019r.

S&toczno - nagrobek dziecka, fot. z 2019r. S&toczno - p!yta nagrobna F.J.M. von der Groeben, fot. z 2019r.
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nie po wojnach napoleo-skich (np. w( 1808r. zmar)o 
z( g)odu i( chorób ponad 300 para/an, a( drugie tyle 
w( 1812r. w( czasie przemarszu wojsk napoleo-skich), 
dotychczasowy przyko+cielny cmentarz w( S,tocznie 
okaza) si% za ma)y. Hrabia da) do dyspozycji potrzebny 
materia) do obsadzenia i(ogrodzenia z(bram, wjazdo-
w,. Po 1945r. cmentarz zosta) zniszczony. Zachowa)o 
si% kilka grobów w( cementowej obudowie oraz me-
talowy krzy* z( napisem „Ferdinand Maruhn 13.3.1868 
– 25.5.1937”. Na teren cmentarza, funkcjonuj,cy od 
1991r. jako komunalny, prowadzi zachowana brama 
wjazdowa oraz aleja lipowa.

SULIKI (niem. DÖHRINGS) – po)o*ony ok. 1 km na 
po)udniowy zachód od zabudowa-, za)o*ony na pla-
nie ko)a, granice wyznaczaj, d%by i( sosny. Cmentarz 
zosta) ca)kowicie zniszczony, pozosta) tylko jeden dó) 
po mogile.  

TO!KINY (niem. TOLKSDORF) – 2 cmentarze, jeden 
w( obr%bie ko+cio)a posadowionego na wyniesieniu 
terenu. Kilka lat temu staraniem mieszka-ców wsi i(ks. 
proboszcza Paw)a Biadunia cmentarz zosta) uporz,dko-
wany. W(trakcie prac odkopano kilka *eliwnych krzy*y, 
które wyeksponowano w( jednym miejscu. Na jednym 
jest napis „Amalie Hartmann geb. Böhnert 24 Sept. 1852 
– 28 April 1902”, na drugim „Amalie Donner geb. Schlie-
we geb. d. 5 Juli 1839 – gest. d. 30 April 1894”. Zachowa-
)y si% dwie, du*e kamienne p)yty nagrobne z( herbami 
cz)onków rodziny von Borcke, w)a+cicieli dóbr w( To)-
kinach. W(2009r., po próbie kradzie*y p)yt i(dewastacji 

grobów w(2004r., cz)onkowie Towarzystwa Mi)o+ników 
Ziemi K%trzy-skiej wraz z(grup, mieszka-ców pod kie-
runkiem pani so)tys uporz,dkowali miejsce z( pomoc, 
stra*aków. Na jednej p)ycie jest napis „Ernst Theodor 
Albert Eugen Graf von Borcke Erbherr der Tolksdorfer 
und Stargordter Güter (…) geb. zu Stargordt d. 17 No-

To!kiny - krzy"e na cmentarzu przyko#cielnym, fot. z 2020r.

To!kiny - p!yty nagrobne rodziny von Borcke, fot. z 2020r.

To!kiny - odkopane krzy"e na cmentarzu przyko#cielnym, fot. z 2021r.
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vember 1795 – gest. zu Tolksdorf d. 12 Februar 1848” („E. 
T. A. E. hrabia von Borcke, dziedziczny pan na dobrach 
w(To)kinach i(Starogardzie, rycerz zakonu joannitów, *e-
laznego krzy*a II klasy i(krzy*a +w. Anny Cesarstwa Rosyj-
skiego, urodzony w(Starogardzie [pow. !obeski] 17 listo-
pada 1795r., zmar) w(To)kinach dnia 12 lutego 1848r.”).  
Na drugiej p)ycie, nale*,cej do jego *ony, widnieje napis: 
„Bernhardine Adelheid Grä/n [hrabina] von Borcke geb. 
Freiin [z'domu baronowa] von Arnim geb. zu Heinrichs-
dorf [Siemczyno, pow. drawski] den 9 Mai 1797 – gest. 
zu Tolksdorf den 20 October 1858”. Do p)yty Ernesta von 
Borcke przymocowana by)a metalowa tabliczka z(napi-
sem „Ferdinand Tobias 2.7.1850 – 9.4.1921”. 

Drugi cmentarz po)o*ony jest na skraju parku krajo-
brazowego od strony drogi do Staryni. Uk)ad ca)o+ci 
zatarty.

WANDAJNY (niem. WENDEHNEN) – po)o*ony w(od-
leg)o+ci 500 m na po)udniowy wschód od zabudowa-, 
za)o*ony na planie kwadratu,  granice wyznaczaj, klo-
ny. Posadowiony na wyniesieniu terenu, z( tarasowym 
uk)adem w(+rodkowej, rodowej cz%+ci cmentarza, który 
zosta) zniszczony w( 1997r. przez dwóch mieszka-ców 
wsi. Rozbito wtedy grobowiec rodziny von Dargitz. Na 
ocala)ych dwóch kamiennych p)ytach zachowa)y si% tyl-
ko fragmenty napisów: „… Dargitz geb. d. 11 Juli 1799 
– gest. d. 9 Juli 1868 i(nale*a) do *ony w)a+ciciela. Dru-
ga p)yta „Heinrich Alexander Rudolf Eduard von Dargitz 

To!kiny - herb rodu von Borcke na p!ycie grobowej, fot. z 2021r.

To!kiny - p!yta nagrobna E. von Borcke, fot. z 2004r.
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geb. (…) Januar 1796 – gest. 14 December 1848”, na któ-
rym sko-czy)a si% m%ska linia dziedziców Wandajn (mia) 
7 córek). Maj,tek w(Wandajnach nale*a)y do tej rodziny 
od 1568r., kiedy to Kacper von Dargitz, sekretarz mar-
grabiego Albrechta von Branderburg otrzyma) w(lenno 
dobra rycerskie. Pó0niej maj,tek przeszed) w( r%ce fun-
dacji rodziny von der Groeben z( "ankiejm. Zachowa)o 
si% 9 grobów w(cementowej obudowie oraz fragment 
p)yty nagrobnej z(napisem „E. C. Mueller geb. 24 Januar 
1804 – gest. (…) April 1858”.                 

WARNIKAJMY (niem. WARNIKEIM) – po)o*ony na 
pó)noc od zabudowa- zespo)u, posadowiony na wy-
niesieniu terenu, granice wyznaczaj, klony. Za)o*ony 
na planie prostok,ta. Zachowa)o si% 10 grobów w(ce-
mentowej obudowie, wcze+niej sta)y metalowe krzy*e. 
Obecny w)a+ciciel gospodarstwa uporz,dkowa) teren 
cmentarza i(postawi) kapliczk%.

WIKLEWO (niem. WINKELDORF) – po)o*ony we 
wschodniej cz%+ci wsi. Zniszczony teren cmentarza zo-
sta) po 1991r. uporz,dkowany i(skomunalizowany. Za)o-
*ony na planie prostok,ta, ogrodzony jest drewnianym 
p)otem, granice jego wyznaczaj, obsadzenia drzew. Za-
chowa)y si% dwa zabytkowe groby. Przy jednym stoi *e-
liwny krzy* z(napisem „Gottfried Bergan geb. d. 10 Sep-
tember 1856 – gest. d. 29 September 1894”. Przy drugim 
le*y kamienny nagrobek „Elisa Wichmann geb. Klein  
6 Juni 1831 – 13 September 1890”. 

Wandajny - widok ogólny cmentarza, fot. z 1999r.

Wandajny - p!yta nagrobna H.A.R. Eduarda von Dargitz, fot. z 1999r.

Wandajny - nagrobek E.C. Muellera, fot. z  2017r.

H.A.R. Eduard von Dargitz, ostatni z rodu w!a#ciciel maj&tku Wandajny
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GMINA RESZEL

Na terenie gminy Reszel s, 25 miejsca pochówków w( 15 miejscowo+ciach: Reszel (7, w( tym jeden za)o*ony 
w(1996r. przy ul. Rataja), Bez)awki (2), Leginy (2), "%*any (1), Pieckowo (1), Pilec (2), Pudw,gi (2), Robawy (1), Siemki 
(1), Spiglówka (1), #wi%ta Lipka (1), Wangoty (1), Widryny (2), Wola (1), Worp)awki (1).



72 DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU K!TRZY"SKIEGO ZABYTKOWE CMENTARZE

RESZEL (niem. RÖSSEL) przed 1945r. by)o 6 cmenta-
rzy, w(tym jeden *ydowski. Wcze+niej, od +redniowiecza 
a* do ko-ca XVIII w. pochówki mia)y miejsce w(obr%bie 
ko+cio)ów. Wewn,trz ko+cio)a +w. Piotra i( Paw)a spo-
czywa np. Albrecht Zygmunt von Zeigut-Stanis)awski  
(zm. w(1768r.), budowniczy i(w)a+ciciel pa)acu w(pobli-
skich Mo)dytach, szambelan polskiego króla Augusta II, 
generalny poczmistrz Prus Królewskich (funkcj% powie-
rzy) mu w(1735r. król August III). 

Podobnie pochówki odbywa)y si% w(obr%bie ko+cio-
)a pojezuickiego, zwanego te* gimnazjalnym (obecnie 
cerkiew greckokatolicka Przemienienia Pa-skiego). Spo-
czywaj, tam m.in. Stefan Sadorski, sekretarz polskiego 
króla Zygmunta III Wazy (zm. w(1640r.) oraz Otto von der 
Groeben (zm. w( 1644r.), przedstawiciel znanego rodu 
szlacheckiego w( Prusach, który sprzeda) swoje tereny 
w( #wi%tej Lipce S. Sadorskiemu pod budow% ko+cio)a 
i(klasztoru. 

W(XIX w. za)o*ono trzy cmentarz, jeden funkcjonuj,-
cy do dzisiaj przy ul. Mickiewicza, pozosta)e zamkni%te, 
drugi przy ul. 1 Maja oraz po)o*ony w(zachodniej cz%-
+ci miasta przy ul. Gda-skiej róg ul. Rac)awickiej, który 
prawdopodobnie jeszcze przed 1945r. zosta) zamkni%ty 
i(zniwelowany, a(po wojnie adaptowany na targowisko. 
Obecnie jest to teren parku miejskiego z(zachowanym 
starodrzewem i(alej, wzd)u* pó)nocnej granicy dawne-
go cmentarza. 

Cmentarz przy ul. 1 Maja, za)o*ony na planie kwadra-
tu, usytuowany jest w(s,siedztwie nieczynnej gazowni 
miejskiej. Do ko-ca lat 90. zachowa)o si% kilkana+cie 
grobów i( nagrobków. W( pó)nocno zachodniej cz%+ci 
sta) najstarszy nagrobek z(piaskowca z(napisem „Alexan-
der Prestig geb. d. 13 Sept. 1819 – gest. d. 17 Nov. 1865”. 
W(zachodniej cz%+ci grób z(kamienn, rozbit, p)yt, „Ju-
lianne Wienz geb. Krüger 16.09.1825 – 3.12.1891”, a(na 
dwóch granitowych nagrobkach, jeden mia) napis „Wil-
helmine Kasper geb. Buck 11.11.1847 – 7.11.1920”, dru-
gi za+ sta) przy grobie ma)*e-stwa „Christoph Masuhr 
1.10.1837 – 17.12.1925, Joahnna Masuhr geb. Salötski 
14.09.1845 – 2.03.1927”. Spo+ród kilku *eliwnych i(meta-
lowych krzy*y, na jednym by) napis „Carl Wormuth 6 Jan. 
1848 – 3 Dec. 1910”. 

Na cmentarzu przy ul. Mickiewicza, do którego pro-
wadzi zabytkowa brama wjazdowa, zachowa) si% tylko 
jeden stary nagrobek „Rose Kuge 1860 – 1941”. Pozosta)e 
pochodz, z(okresu powojennego. 

Cmentarz *ydowski po)o*ony jest w( pó)nocno 
wschodniej cz%+ci miasta, mi%dzy ul. Ko+ciuszki a(rzek,. 
Za)o*ony zosta) w(po)owie XIX w. i(zamkni%ty po 1938r.  
Pod koniec lat 90. XX w. zachowa)a si% jeszcze cemen-
towa obudowa grobu oraz fragment macewy i( resztki 
fundamentu grobowca. 

W(Reszlu by)y te* pochówki o/ar zarazy ale ich loka-
lizacja jest nieznana, prawdopodobnie na wyniesieniu 
przy ko-cu ul. Chrobrego w(kierunku na Korsze.

BEZ!AWKI (niem. BÄSLACK) – 2 cmentarze, starszy 
przy pierwotnym ko+ciele, który sta) na wyniesieniu przy 
rozwidleniu drogi do wsi Wanguty. Cmentarz zosta) od-
kryty w(2008r. podczas prac wykopaliskowych archeo-
logów polskich z(Uniwersytetu Gda-skiego i(ameryka--
skich z(Humboldt State University w(Kalifornii. 

Drugi cmentarz po)o*ony jest wokó) ko+cio)a, który 
zosta) adaptowany ze stra*nicy rycerzy Zakonu Naj-
+wi%tszej Marii Panny. Dawny dziedziniec otoczony mu-
rem, który po 1583r. zosta) obni*ony, sta) si% terenem 
cmentarza z(bram, wej+ciow,, w(nadpro*u której wid-

Reszel - grób J. Wienz na cmentarzu przy ul. 1 Maja, fot. z 1999r.

Reszel - zabytkowa brama wej#ciowa na cmentarz 
przy ul. Mickiewicza, fot. z 2016r.

Bez!awki - teren cmentarza, fot. z ok. 1930r.
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nieje zatarty cz%+ciowo napis, fragment z( I( listu +w. Pa-
w)a do Tesaloniczan (4,13-14): „Wir wollen euch aber lie-
be Brüder nicht verhalten von deren die da schlafen auf 
dass ihr nicht traurig sied.” („A(nie chcemy, bracia, aby+cie 
byli w( niepewno+ci co do tych, którzy zasn%li, aby+cie 
si% nie smucili, jak drudzy, którzy nie maj, nadziei”). Jest 
to najwi%kszy cmentarz wiejski na terenie powiatu, jego 
powierzchnia, ),cznie z( terenem poza murami, wynosi  
1,27 ha. Na cmentarzu by)y okaza)e pomniki, marmurowe 
i(granitowe nagrobki, metalowe ogrodzenia z(ozdobnie 
kutego *elaza, medaliony oraz wiele metalowych krzy-
*y. Sta)y g)ównie przy mogi)ach bogatych gospodarzy 
w(okolicy, np. Pieckowa i(Wilkowa, czy te* w)a+cicieli ma-
j,tków ziemskich, np. "azdoje (rodzina von Unger), Stad-
niki (Otto Rohde), Pieckowo (Gustav von Wienskowski 
von Saltzwedel, który *y) w( latach 1808-1897r., polityk, 
prezydent rejencji g,bi-skiej i(w)a+ciciel dóbr w(Piecko-
wie, zas)u*ony w( rozwoju powiatu, m.in. to dzi%ki nie-
mu przeprowadzono lini% kolejow,). Po wojnie dewa-
stacja cmentarza w(Bez)awkach rozpocz%)a si% w(latach  
70. XX w. Zachowa)a si% kopia listu z(2 sierpnia 1979r., 
w( którym ówczesny proboszcz para/i ewangelicko - 
augsburskiej w(K%trzynie pastor Rudolf Ba*anowski po-
informowa) pastora - seniora Paw)a Kuliczka ze Szczyt-
na o( fakcie kradzie*y pomników i( marmurowych p)yt 
nagrobnych. Oto fragment listu: „Przed kilkoma dniami 
znikn%)y z( cmentarza, w( Bez)awkach wszystkie starsze 
pomniki i( p)yty nagrobkowe (w( wi%kszo+ci marmuro-
we). Zg)osi)em to na posterunku Milicji Obywatelskiej 
w(Reszlu i(tam dowiedzia)em si% *e Urz,d Miejski w(Re-
szlu sprzeda) te nagrobki z(naszego cmentarza”. Nast%p-
na zorganizowana kradzie* pozosta)ych marmurowych 
nagrobków mia)a miejsce w( grudniu 1980r. Ostatniej 
kradzie*y dokonano w( 1995r. Zdewastowano wtedy 
i( wywieziono do s,siedniej wsi St,p)awki metalowe 
ogrodzenia i(cz%+. *eliwnych krzy*y, a(pozosta)e prze-
wrócono i(z(czasem zosta)y przykryte warstw, humusu. 

Ocala)y tylko 2 *eliwne medaliony, rodziny Schmidt „Erb-
begraebniss der Familie Schmidt”  i(Saltzwedel „Erbbe-
graebniss der Familie von Saltzwedell Poetschendorf”, 
dwa granitowe nagrobki cz)onków rodziny Rohde „Her-
mann Rohde geb. 18 Aug. 1854 – gest. 23 Nov. 1909” i(jego 
*ony „Marie Rohde geb. Borriess geb. 9 Okt. 1864 – gest.  
22 Jan. 1935” oraz „Ruhestelle der Familie Otto Rohde”, 
budowniczego i(pierwszego w)a+ciciela dworu w(Stad-
nikach. W(2017r. prezes Stowarzyszenia „Blusztyn” Cezary 
Korenc z(grup, cz)onków zapocz,tkowa) akcj% porz,d-
kowania cmentarza. Z( czasem do akcji przy),czyli si% 
mieszka-cy wsi, cz)onkowie Towarzystwa Mi)o+ników 
Reszla i(Okolic oraz wolontariusze z(Niemiec i(Ukrainy. 

Bez!awki - fragment cmentarza, fot. z 2019r.

Bez!awki - fragment cmentarza, fot. z 2021r.

Bez!awki - fragment cmentarza, fot. z 2021r. 
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W(dniach 8 i(9 listopada 2017r. zak)ad kamieniarski „Jur-
gie)ajtis” postawi) 6 odnowionych pomników nagrob-
nych, wykopanych z(ziemi podczas prac porz,dkowych: 
„Hier ruht in Gott Marie Steinbeck geb. Funck 1 März 
1838 – 1 Dezember 1924; Die Liebe höret nimmer auf!” 
(„Mi)o+. nigdy nie ustaje” - cytat z( I( listu +w. Paw)a do 
Koryntian), „Ferdinand Steinbeck 8.2.1837 – 7.11.1901”, 
„Bertha Koesling geb. Droegen 28.1.1838 – 19.5.1917”, 
„Friedrich Hohendorf 13.3.1854 – 4.12.1922”, „Gertrud 
Hohendorf geb. Koesling 31.12.1861 – 25.9.1924” i(„Ru-
hestätte der Familie Hein”. Odkopane krzy*e z(napisami 
zdeponowano w( wie*y ko+cio)a „Michael Medin gaus 
Wilkendorf [z'Wilkowa] 6.2.1817 – 18.11.1892”, „Bodo von 

Bez!awki - nagrobek ma!"onków Rohde, fot. z 1996r.

Bez!awki - odnowione nagrobki, fot. z 2021r.

Bez!awki - odnowiony krzy" M. Borriess Bez!awki - odkopany krzy" na cmentarzu, fot. z 2020r.
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Unger 9.5.1850 – 13.10.1870”, „Marie Drosten 13.4.1860 
– 23.6.1861”, „Christoph Hein 29.9.1816 – 21.11.1887” 
oraz „Marie Borriess geb. Hein aus Wilkendorf 15.6.1820 
– 16.9.1885”, który to krzy* po odnowieniu postawio-
no na cmentarzu. W(kolejnych latach odkryto nagrob-
ki m.in. „Mathilde Schröder geb. Wichmann 21.8.1865  
– 4.11.1921”, „Rudolf Schröder 7.3.1862 – 28.4.1929”, „Jo-
hann Smolinski 18.5.1841 – 9.7.1910”, „Werner Smolinski 
16.3.1920 – 16.5.1921”, „Ruhestätte der Karl Finzenha-
gen Pötschenwalde 1930” oraz „Ruhestätte der Familie  
A. Losch”. Akcja jest kontynuowana i(zapewne przyniesie 
kolejne odkrywki..           

LEGINY (niem. LEGIENEN) – 2 cmentarze, jeden 
czynny przy ko+ciele, którego granice wyznacza tynko-
wany kamienno-ceglany mur. Przy bramie stoi dawna, 
neogotycka kaplica cmentarna. Najstarszy nagrobek 
pochodzi z( 1939r. z( napisem „Hier ruht in Gott unser 
lieber Vater Josef Wenselowski 9.03.1856 – 12.02.1939”. 
Przy mogile otoczonej ogrodzeniem z(ozdobnie kutego 
*elaza stoi nagrobek ze sztucznego kamienia z(napisem  
„Ks. Pawe) Hebenthauer by) proboszczem w( Leginach 
od 1914r. przez 35 lat  ur. 10.04.1878r., +wi%cenia kap)a--
skie 9.07.1905r., zm. 8.01.1949r.”. Wewn,trz ko+cio)a za-

Leginy - teren cmentarza przyko#cielnego z kaplic&, fot. z 1999r.

Leginy - kwatera rodziny Caspar, fot. z 2019r.

Leginy - nagrobek ma!"onków Caspar, fot. z 2019r.

Leginy - nagrobek na cmentarzy przyko#cielnym, fot. z 2019r. Leginy - p!yta nagrobna rodziny Oelsnitz, fot. z 2019r.
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chowa)y si% dwie p)yty nagrobne. Jedna z(1665r. przed 
o)tarzem, cz)onka szlacheckiego rodu Oelsnitz, druga 
z(1772r. le*,ca za o)tarzem, Andrzeja i(Józefa de Helden 
G,siorowski.

Drugi cmentarz, z( cz%+ci, rodow,, po)o*ony jest ok. 
500 m na po)udnie od zabudowa- i( posadowiony na 
szczycie wyniesienia. W( ogrodzonej metalowym p)o-
tem znajduj, si% mogi)y rodziny Caspar, w)a+cicieli ma-
j,tku. Na le*,cej na ziemi steli, wykonanej z(piaskowca, 
widnieje napis „August Caspar geb. 8 Febr. 1820 – gest.  
12 Juni 1874; Antonie Caspar geb. Bourbiel 8 Sept. 1840 
– gest. 17 Okt. 1915“. Obok na nagrobku przymocowana 
jest granitowa p)yta z(napisem „Erich Caspar 21.12.1867 
– 6.9.1934; Margarete Caspar geb. Hensei 20.12.1883  
– 6.2.1937”. Zachowa)y si% jeszcze pojedyncze cemento-
we obudowy mogi), w(tym jedna z(czytelnym napisem 
„Bertha Borchert 29.6.1908 – 22.4.1934”.                   

!"&ANY (niem. LOSZAINEN) – posadowiony na wy-
niesieniu terenu przy asfaltowej drodze  z(dawn, kaplic, 
grobow, rodziny von Fischer, w)a+cicieli maj,tku. Uk)ad 
ca)o+ci czytelny jest poprzez obsadzenia drzew (lipa, 
sosna), które wyznaczaj, granice cmentarza. Zachowa)y 
si% obudowy i(le*,ce obok siebie dwie p)yty nagrobne. 
Na jednej z(nich widnieje napis „Friedrich Gott 16.8.1832  

– 9.7.1903”, a(na drugim „Wilhelmine Folgmann 5.10.1863 
– 14.8.1928”. Wewn,trz kaplicy, adoptowanej na dom 
modlitwy, wmurowana jest marmurowa p)yta z(nazwi-
skami osób, które pochowane by)y w( podziemiach „In 
memoriam Gustav Fischer 1841 – 1888; Ella von Fischer 
– Loszainen geb. Jachmann 1848 – 1934; Reinhold von 
Fischer – Loszainen 1870 – 1940; Edith von Fischer – Lo-
szainen geb. von Rath 1881 – 1922; Nora von Fischer  
– Loszainen geb. Myller von Rautenfels 1894 – 1945. Re-
quiescant in pace”.   

PIECKOWO (niem. PÖTSCHENDORF) – po)o*ony na 
skraju lasu ok. 2 km na po)udnie od zabudowa- wsi, po 
prawej stronie szosie do #wi%tej Lipki. Zachowa)o si% kil-
kana+cie grobów w(cementowej obudowie z(nieczytel-
nymi napisami. Tylko na jednej jest napis „Hermann Se-
idler 16.12.1884 – 7.11.1926”. Jeden grób jest uporz,d-
kowany i(ogrodzony, a(na kamiennej p)ycie nagrobnej 
widnieje napis „Bernhard A3eldl 3.9.1875 – 26.2.1937”.     

PILEC (niem. PÜLZ) – 2 cmentarze, jeden po lewej 
stronie szosy od strony #wi%tej Lipki, po)o*ony mi%dzy 
dwoma zagrodami. Za)o*ony w( po)owie lat 30. XX w. 
na planie kwadratu, granice wyznaczaj, obsadzenia 
drzew (lipy i(tuje). Na pocz,tku lat 90. teren zosta) ogro-
dzony p)otem z(metalowej siatki, a(ocala)e groby upo-

Leginy - p!yta nagrobna A. i J. de Helden G&siorowskich, fot. z 2019r.

+$"any - teren cmentarza, w g!$bi kaplica, fot. z 2020r.

Pieckowo - grób B. Affeldla, fot. z 1999r.
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rz,dkowane. Na najstarszym nagrobku, po)o*onym we 
wschodniej cz%+ci cmentarza, jest napis „Christian Man-
ke 15.12.1885 - 17.3.1933”. Zachowa) si% cementowy 
krzy* stylizowany na konar drzewa z(napisem „Antonie 
Pallas”. Na steli z(czarnego marmuru widnieje napis „Ma-
rie Paul geb. Tomaszik 17.3.1869 – 27.9.1939”. Nieopodal 
grób ma)*e-stwa „Amalie Böhm geb. 30.4.1885 – gest. 
21.7.1945; August Böhm geb. 5.11.1885 – gest. 1.1.1947”. 

Drugi, starszy cmentarz znajduje si% za wsi, po le-
wej stronie polnej drogi do miejscowo+ci Niewodnik. 
Posadowiony na wyniesieniu, obsadzony starodrze-
wem (lipa, tuje), za)o*ony na planie ko)a. Do ko-ca lat 
90. sta)o jeszcze kilka *eliwnych krzy*y i( jeden z(kute-
go *elaza przy grobie ma)*e-stwa gospodarzy „Der 
Besitzer Friedrich Guttek geb. d. 10 Aug. 1812 – gest. 
d. 24 April 1890; Die Besitzerfrau Anna Guttek geb. 
Giesa geb. d.10 Juli 1813 – gest. d. 19 Juni 1883”. 2e-
liwne krzy*e sta)y we wschodniej cz%+ci, jeden przy 
grobie w)a+ciciela karczmy w(Pilcu „Reinhard Kuhr geb.  
d. 10 Maerz 1818 – gest d. 27 Febuar 1882”, a(dwa po-
zosta)e obok siebie przy grobach ma)*e-stwa cha)up-
ników „Christian Dobroch 8.12.1842 – 27.8.1918” i(„Wil-
helmine Dobroch geb. Graal 18.6.1848 – 15.7.1921”. 
W( zachodniej cz%+ci znajduje si%, ogrodzona cemen-
towym p)otem, kwatera rodziny Steinbeck, w)a+cicieli 
m)yna w(Pilcu. Na nagrobku widnieje napis „Rudolf Ste-
inbeck 17.9.1873 – 8.9.1926, Wer Liebe sät wird Liebe 
ernhen!” („Kto sieje mi)o+., zbiera mi)o+.”).                      

PUDW#GI (niem. POSEWANGEN) – 2 cmentarze, 
wiejski i(rodowy, po)o*one obok siebie na wyniesieniach 
po obu stronach starej, zaro+ni%tej drogi polnej do Smo-
kowa. Oba za)o*one na planie ko)a, granice wyznacza)y 
obsadzenia drzew - d%by na cmentarzu rodowym, a(klo-
ny i( lipy na cmentarzu wiejskim, na którym zachowa) 
jeden grób w( cementowej obudowie. Na cmentarzu 
rodowym zachowa)y si% pojedyncze nagrobki i(rozrzu-
cone elementy z( p)yt nagrobnych. Na fragmencie na-

Pilec - grób M. Paul, fot. z 1999r.

Pilec - teren starego cmentarza, fot. z 2012r.

Pilec - grób R. Steinbecka, fot. z 2019r.

Pilec - mogi!a z 1935r. H. Wiecka, fot. z 1997r. Pudw&gi - teren cmentarza rodowego, fot. z 1999r.
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grobka, wykonanego z(piaskowca, zachowa) si% cz%+cio-
wo zatarty napis: „(...) Gregorovius geb. d. 20 Januar 1801 
– gest. d. 14 October 1844”.   

ROBAWY (niem. ROBAWEN, ROBABEN) – przy 
wschodnim ogrodzeniu barokowej kaplicy pochowani 
s, dwaj mieszka-cy wsi, zabici przez *o)nierzy armii ro-
syjskiej 29 sierpnia 1914r. Byli to Anton i(August Gabel, 
o( których jest informacja na tablicy „Beim Russeneifall 
demselben erschossen Anton Gabel und August Ga-
bel +29.8.1914”. Tablica z( czarnego wmurowana jest 
w(po)udniowej +cianie kaplicy i(zawiera tak*e nazwiska  
25. mieszka-ców wsi poleg)ych na frontach I( wojny 
+wiatowej. Inskrypcja na tablicy g)osi „Aus der Gemein-

de Robawen starben den Heldentot  für Vaterland im 
Weltkriege 1914-18” („Z(gminy Robawy polegli +mierci, 
bohaterów za ojczyzn% w(wojnie +wiatowej 1914-18”). 

SIEMKI (niem. SCHARFS) – posadowiony na wy-
niesieniu terenu, po)o*ony w( pó)nocnej cz%+ci wsi 
wzd)u* skarpy, z( której zacz%to pobiera. *wir. Wtedy 

Pudw&gi - nagrobek cz!onka rodziny Gregorovius, fot. z 1999r.

Robawy - tablica na #cianie kaplicy, fot. z 2018r.

Robawy - wschodnia cz$#( terenu kaplicy, fot. z 2018r.

Robawy - lokalizacja grobów przy lipach, fot. sprzed 1945r. Siemki - nagrobek R. Choinka, fot. z 1999r.
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te* cz%+. grobów osun%)a si%. Na zachowanej cz%+ci 
cmentarza czytelnych jest 7 nagrobków i( kilkana+cie 
grobów w(cementowej obudowie. Najstarszy, granito-
wy z( napisem „Der Steinmetz [kamieniarz] Rudellend 
geb. d. 13 Nov. 1841 – gest. d. 16 Maerz 1870“. Obok 
ze sztucznego kamienia z( napisem „Auguste Rogall 
21.12.1848 – 6.10.1922”. Pozosta)e groby z( czytelnymi 
napisami na nagrobkach to „Christine Romond geb. 
Schiefer 17.7.1884 – 14.1.1935” i(„Gottfried Schwetcher 
28.11.1866 – 10.11.1939”. Na nagrobku ze sztucznego 
kamienia widnieje inskrypcja zrozpaczonych rodziców 
po stracie dziecka „Rudi Choinka 25.12.1941 – 30.6.1945”. 
W(+rodkowej cz%+ci jest ogrodzona drewnianym p)otem 
kwatera rodziny Dudek „Gottliebe Dudek zm. 5.10.1951r. 
w(wieku 73 lat” i(„Ryszard Dudek zm. 3.1.1945r. w(wieku 
73 lat”.

$PIGLÓWKA (niem. SPIEGELSWALDE) – po)o*ony 
ok. 500 m za zabudowaniami, po lewej stronie polnej 
drogi do wsi Warpuny, na niewielkim wyniesieniu. Za-
chowa)o si% kilka *eliwnych i( kutych ozdobnie meta-
lowych krzy*y, z( których dwa maj, czytelne napisy. 
Jeden, stoj,cy przy grobie mieszka-ca s,siedniej wsi, 
nosi napis „Johann Koss, Spieglowken geb. 10 Juli 1813 

– gest. 24 Maerz 1893”. Nieopodal stoi *eliwny krzy* z(in-
skrypcj, „Max Elmen Thaler, geb. d. 10 April 1891 – gest.  
d. 10 Oktober 1895”.    

$WI"TA LIPKA (niem. HEILIGELINDE) – po)o*ony 
w( pó)nocnej cz%+ci wsi, zwanej wcze+niej Wólk, Pie-
ckowsk,, po 1991r. komunalny. Teren ogrodzony jest 
p)otem z(metalowej siatki. Zachowa)a si% stara aleja wy-
sadzana lipami oraz 4 mogi)y z( napisami, po)o*one 
w(naro*niku cmentarza. Na metalowych tablicach opar-
tych o( drzewka *ycia widniej, napisy „Anna Jeromin 
geb. 12.9.1885 – gest. 19.8.1951“ i(„Franz Jeromin geb. 
6.8.1883 – gest. 28.1.1954”. Obok znajduj, si% dwa odno-
wione groby, na jednym stoi marmurowa stela z(napi-
sem „Josef Derda 30.6.1851 – 22.1.1930”. Na drugim, 
w(którym spoczywa ma)*e-stwo z(Widryn, stoi metalo-
wy krzy* „Michael Görke aus Widrinnen 22.8.1812  
– 2.12.1886; Katarina Görke 10.3.1822 – 13.2.1907”. W(za-
chodniej cz%+ci znajduje si% kwatera jezuitów, a(nieopo-
dal krzy* z(napisem „Amalie Block +1945, Valentin Block 
+1923” ze Staniewa. Rodzina ta znacz,co pomaga)a je-
zuitom. W( po)udniowej cz%+ci spoczywaj, doczesne 
szcz,tki osób ekshumowanych z(cmentarza przyko+ciel-
nego. W( 1948r. wojewódzkie w)adze administracyjne 
nakaza)y ekshumacj% grobów, aby umo*liwi. osuszenie 
fundamentów ko+cio)a. Do grudnia 1949r. wydobyto 
180 grobów i( przeniesiono je wraz z( nagrobkami. 
W(+rodkowej cz%+ci, nieopodal trzech +wierków pocho-
wano w(masowej mogile 89 osób, pensjonariuszy domu 
spokojnej staro+ci z( ówczesnego Rastenburga, którzy 
wygnani zostali w( czerwcu 1945r. za swojego miejsca 
pobytu. Dotarli do #wi%tej Lipki i(zatrzymali si% w(schro-
nisku nad karczm, (obecnie pomieszczenia biblioteki 
gminnej nad restauracj, „B)%kitny Anio)”). Tam pozosta-
wieni bez opieki umierali z(g)odu i(choroby od lipca do 
grudnia 1945r. Zapiski i(informacje o(nich zosta)y odkry-
te przypadkowo kilka lat temu w(ksi%dze zgonów para/i 
+wi%tolipskiej. Zachowa) si% tak*e list jednej z(córek o/ar 
opisuj,cy +mier. tych starszych ludzi. Z( inicjatywy  

%piglówka - krzy" przy grobie J. Kossa, fot. z 1999r. %wi$ta Lipka - groby przy alei lipowej, fot. z 1999r.
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ks. proboszcza Aleksandra Jacyniaka i( poparciu cz)on-
ków Towarzystwa Mi)o+ników Ziemi K%trzy-skiej i(Sto-
warzyszenia „Blusztyn”, wykonano 3 tablice, które zapro-
jektowa) Cezary Korenc. W( sobot% 21 maja 2016r. 
w(#wi%tej Lipce, po Mszy +w. w(intencji zmar)ych i(eku-
menicznej modlitwie na cmentarzu, po+wi%cono i(od-
s)oni%to tablice upami%tniaj,ce zmar)ych. Po przemó-
wieniach go+ci, z)o*ono wie-ce i( zapalono znicze. 
Oprócz starostów i( przedstawicieli w)adz samorz,do-
wych z( Reszla i( K%trzyna, udzia) w( uroczysto+ci wzi%li 
cz)onkowie rodzin niektórych zmar)ych, pastorzy ko+-
cio)ów chrze+cija-skich, przedstawiciele by)ych miesz-
ka-ców miasta i(powiatu k%trzy-skiego z(Niemiec z(Kre-
isgemeinschaft Rastenburg, dyrekcji Domu Pomocy 
Spo)ecznej w(K%trzynie, Spo)ecznego Komitetu Ratowa-
nia Dawnych Cmentarzy na Warmii i(Mazurach w(Olszty-
nie oraz Stowarzyszenia „Blusztyn”. Na le*,cej tablicy jest 
dwuj%zyczny napis „Kochaj, jak d)ugo mo*esz kocha., 
bo pozostanie ci tylko sta. nad grobami i(p)aka. (Erika 
von Horn, córka pochowanej tu Veroniki von Horn, cytat 
z( listu z( 27.10.1946; na podstawie wiersza H. F. Freili-
gratha). Pami%ci osób przebywaj,cych w(czerwcu 1945r. 
w(domu spokojnej staro+ci w(Rastenburgu / K%trzynie 
i( przesiedlonych do #wi%tej Lipki, zmar)ych w( drama-

tycznych okoliczno+ciach w(okresie od lipca do grudnia 
1945r. i(pochowanych tu w(zbiorowej mogile. Spoczy-
wajcie w( pokoju. Mieszka-cy powiatu k%trzy-skiego 
i(rodziny o/ar. 2016”. („O(lieb so lange Du lieben kannst, 
eh Du an Gräbern stehst und klagst (Erika von Horn, To-
chter der hier beerdigten Veronika von Horn, Zitat aus 
dem Brief vom 27.10.1946, nach dem Gedicht von H.  F. 
Freiligrath). Zum Andenken an die Bewohner des Alter-
sheims von Rastenburg / K%trzyn, die im Juni 1945 nach 
Heiligelinde/#wi%ta Lipka umgesiedelt wurden, hier un-
ter dramatischen Umständen in der Zeit von Juli bis De-
zember 1945 umkamen und an dieser Stelle in einem 
Massengrab ruhen. Ruhet in Frieden Einwohner des Kre-
ises K%trzyn und Familien der Opfer. 2016”. Na trzech 
stoj,cych wyryte sa imiona i( nazwiska, data i( miejsce 
urodzenia oraz data +mierci: „Anna Heidendorf z( d./
geb. Krause *4.6.1871 +11.7.1945; Henriette Glowatz 
z( d./geb. Dittke *25.7.1862 Plewken +12.7.1945; Maria 
Wölk z( d./geb. Schimanski *13.5.1863 Langanken 
+13.7.1945; Charlotte Dmoch z( d./geb. Schwontzak 
*11.11.1888 Zollerndorf +13.7.1945; Berta Baumgardt 
*21.11.1868 Sulimmen + 15.7.1945; Luise Mill z(d./geb. 
Goldack *31.5.1861 Ploskeim +17.7.1945; Gustav Wes-
solleck *ca 1875 +17.7.1945; Elise Wölk z(d./geb. Schulz 
*15.12.1890 Jeesau +19.7.1945; Gustav Heidendorf 
*28.3.1865 Thomsdorf +19.7.1945; Amalie Hein z( d./
geb. Frunk *20.7.1863 Podlacken +21.7.1945; Anna Ka-
spereit z( d./geb. Rastnik *19.8.1872 Uszballen 
+22.7.1945; Wilhelmine Siebert z( d./geb. Tschorck 
*11.12.1856 Wolka +22.7.1945; Franz Brader *24.3.1862 
Pietzonken +24.7.1945; Anna Stechert *31.10.1876 Ra-
stenburg +25.7.1945; Paul Schulen *11.11.1895 Bischo-
fsburg +26.7.1945; Gustav Schönholz *16.12.1866 Ra-
stenburg +26.7.1945; Ida Schwarz z( d./geb. Larsdotta 
*5.1.1868 Göteborg +27.7.1945; Richard Kumsteller 
*17.8.1878 Fromitten +27.7.1945; Berta Pakull 
*18.9.1863 Fürstenau +28.7.1945; Wilhelmine Konrad 
*18.11.1858 Szepanken +28.7.1945; Emma Wenghöfer 
d./geb. Kroll *10.9.1866 +29.7.1945; Friedrich Podehl 
*25.12.1875 Freudenberg +31.7.1945; Luise Szengel 
z( d./geb. Birk *30.1.1862 Memel +31.7.1945; Anna 
Lemke z( d./geb. Sche5er *30.11.1885 Königsberg 
+1.8.1945; Hermann Klein *25.7.1865 Barten +1.8.1945; 
Michael Salewski *7.9.1859 Königstal +6.8.1945; Mar-
garete Langhans *26.10.1890 Königsberg +7.8.1945; 
Wilhelmine Pauleweit z(d./geb. Bartnik *25.6.1856 Blau-
stein +7.8.1945; Gustav Bahr *12.2.1870 Gallingen 
+7.8.1945; Luise Koslowski z(d./geb. Paprotta *17.3.1861 
Kallnischken +8.8.1945; Wilhelmine Gollembeck z( d./
geb. Lutowski *16.4.1870 Kruglanken +9.8.1945; Veroni-
ka von Horn z(d./geb. Baronesse von Heyking *7.6.1863 
Abelienen +9.8.1945; Matilde Thimm z( d./geb. Jux 

%wi$ta Lipka - nagrobki na zbiorowej mogile, fot. z 2016r.

%wi$ta Lipka - Rolf Dycerhoff, prawnuk Veroniki von Horn, 
przed nagrobkami, fot. 21.05.2016r.
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*2.9.1866 Blumenau +12.8.1945; Marie Weißberg z(d./
geb. Dannehl *21.3.1867 Schrengen +13.8.1945; Emilie 
Koyro *16.10.1875 Königs1ieß +13.8.1945; Amalie Fer-
ley z(d./geb. Schlüssel *1.9.1862 Galbuhnen +14.8.1945; 
Auguste Donat z(d./geb. Selke *23.10.1872 Rastenburg 
+15.8.1945; Amalie Biallas z( d./geb. Koschorek 
*11.4.1859 Stettenbruch +15.8.1945; Emma Albat 
*4.4.1885 +15.8.1945; Bertha König z( d./geb. Schupat 
*18.10.1902 Rodehlen +16.8.1945; Henriette Meding 
z( d./geb. Dolleck *27.5.1865 Jankendorf +17.8.1945; 
Elsbeth Heilemann *26.2.1901 Damerau +22.8.1945; 
Amalie Sprung *28.6.1869 Pötschendorf +25.8.1945; 
Wilhelmine Wien *18.11.1860 Baumgarten +26.8.1945; 
Gustav Heinrich *11.4.1858 Stumplack +26.8.1945; Ma-
ria Foyse z( d./geb Vonau *18.10.1860 Rußland 
+26.8.1945; Emma Matutat z( d./geb. Sädel *17.6.1882 
Schmulken +27.8.1945; Helene Jeglinski *14.5.1868 Ra-
stenburg +27.8.1945; Elisabeth Mohnke *10.2.1876 Lin-
denberg +30.8.1945; Maria Kasper z(d./geb. Lottermo-
ser *23.9.1868 Borkowinnen +30.8.1945; Karl Skupp *ca 
1875 +4.9.1945; Marie Pölzer z(d./geb. Müller *25.8.1876 
+4.9.1945; Luise Eichler z( d./geb. Gerber *13.4.1862 
Preußisch Eylau +9.9.1945; Amalie Rymkus z( d./geb. 
Thiel *14.10.1881 Löwenhagen +15.9.1945; Friedrich 
Zander *19.2.1863 Wessolowen +15.9.1945; Maria 
Fanknofski *6.6.1881 Barten +16.9.1945; Selma Wor-
muth z( d./geb. Majewski *22.12.1870 Rosenberg 
+22.9.1945; Wilhelm Dierbach *6.6.1868 Goschütz 
+23.9.1945; Johann Tyburzik *29.9.1861 Seehesten 
+23.9.1945; Bertha Melzer z( d./geb. Preuss *15.3.1918 
Krausendorf +23.9.1945; Frieda Gonscherowski z( d./
geb. Grützler *19.4.1868 Rastenburg +26.9.1945; Minna 
Romonath z( d./geb. Saul *22.5.1863 Possessern 
+26.9.1945; Bertha Göring z(d./geb. Schmuck *5.8.1875 
Salzbach +27.9.1945; Erich Bienert *11.6.1876 Krone an 
der Brahe +28.9.1945; Emil Siebert *14.10.1867 Alt-Ro-
senthal +1.10.1945; Ottilie Haaszio *18.12.1886 
+3.10.1945; Henriette Salewski z(d./geb. Zeihe *8.1.1878 
+4.10.1945; Maria Dunkel  z(d./geb. Mützky *10.6.1865 
Drenghfurt +8.10.1945; August Kuschewitz *21.10.1867 
Wilkatschen +8.10.1945; Auguste  Blask z(d./geb. Gon-
serowski *22.11.1860 +18.10.1945; Gustav Krause *ca 
1875 +20.10.1945; Minna Knöpke *4.11.1859 Bargen 
+22.10.1945; August Bilda *15.7.1866 Schönwalde 
+23.10.1945; Elisabeth Kummer z( d./geb. Mützky 
*18.7.1877 Rastenburg +23.10.1945; Wilhelmine Wa-
schkowski *16.6.1862 +25.10.1945; Johanna Radtke 
*14.10.1865 Rastenburg +30.10.1945; Auguste Gardeit 
*2.7.1895 Sonnenberg +30.10.1945; Emma Marinski 
*10.5.1896 Kröken +31.10.1945; Luise Sareyka *ca 1899 
+1.11.1945; Ottilie Czichy *9.3.1900 Wiersbinnen 
+2.11.1945;  Elisabeth Josupeit *10.1.1879 +10.11.1945; 

Paul Löwrick *16.12.1887 Groß Schwaraunen +25.11.45; 
Berta Kumsteller z(d./geb. Marquardt *24.8.1875 Gross 
Blaustein +28.11.1945; Henriette Rohmann z( d./geb. 
Nagorny *23.2.1869 Herrenbach +30.11.1945; Rudolf 
Grafenberger *11.12.1862 Nordenburg +11.1945; 
Henriette  Hofer *23.4.1865 Lötzen +7.12.1945; Maria 
Botscheck z( d./geb. Struwe *24.1.1868 Eichmedien 
+7.12.1945; oraz dwie nie znane o/ary Und zwei unbe-
kannte Opfer”.             

WANGUTY (niem. WANGOTTEN) – po)o*ony  
ok. 250 m na pó)noc od zabudowa-, usytuowany na 
skraju lasu. Posadowiony na wyniesieniu terenu, granic% 
wyznacza wa) ziemny. Zatarty zosta) uk)ad mogi) i(kwa-
ter. Z(najstarszego  grobu ocala) tylko fragment nagrob-
ka z( piaskowca z( fragmentem napisu i( dat, „..genidi ... 
vom Maerz 1835”. Zachowa) si% *eliwny krzy* z(napisem 
„Leo Werner geb. d. 20 September 1846 – gest. d. 12 Ja-
nuar 1858”. Ze zniszczonego grobowca rodziny Werner, 
w)a+cicieli maj,tku, zachowa)a si% rozbita p)yta kamien-
na z(napisem „Oscar Werner, Gutsbesitzer auf Wangotten 
[w!a#ciciel dóbr na Wangutach] geb. 17.9.1850 – gest. 
16.4.1922”. Obok p)yty le*y rozbity nagrobek, który sta) 
przy grobie *ony w)a+ciciela maj,tku, z(napisem „Anna 
Werner geb. [z' domu] Thiel geb. d. 13.1.1853 – gest.  
d. 23.11.1932”.                        

WIDRYNY (niem. WIDRINNEN) – 2 cmentarze, jeden 
czynny wokó) ko+ció)ka, za)o*ony na pocz,tku lat 30.  
XX w. Zachowane dwa nagrobki ze sztucznego kamienia, 
na pierwszym widniej, nazwiska ma)*e-stwa „Rosa Saber 
1.1.1869 – 16.9.1944; Michel Saber 4.8.1871 – 12.9.1954”, 
na drugim „Martha Kolmann 1.9.1891 – 14.1.1945”.

Na drugim kra-cu wsi, w( pó)nocnej cz%+ci, znajdu-
je si% drugi, stary cmentarz. Posadowiony na szczycie 
wyniesienia, na planie ko)a, granice obsadzone s, sta-
rymi drzewami. Zachowa) si% *eliwny krzy* z(cz%+ciowo 
zatartym napisem: „...Wilhelmine Drad...  geb. Preuss  

Wanguty - kwatera rodziny Werner, fot. z  1999r.
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14 Mai 1814 – 17 Oktober 1886”, nagrobki w(cementowej 
obudowie „Katharina Siech geb. Schweller 20 Decem-
ber 1822 – 12 Juli 1899“, „Hermann Schott geb. 4.2.1883  
– gest. 18.6.1932“ oraz granitowy „Ruhestätte der Familie 
Schäfer”.      

WOLA (niem. DÜRWANGEN) – po)o*ony w( polu 
w+ród k%py drzew, po lewej stronie asfaltowej drogi. 
Zachowa) si% rz,d grobów w( cementowej obudo-
wie, metalowe ogrodzenie kwatery i( rozbity *eliwny 

krzy* z(napisem „Hier ruht in Gott  Friedericke Kiesling  
14 Juni 1820 – 25 Febuar 1886”. W(+rodkowym rz%dzie 
grobów le*y kamienna p)yta nagrobna z(napisem „Rosa-
lie Bretsch 14 Febuar 1841 – 4 January 1860”.    

WORP!AWKI (niem. WORPLACK) – po)o*ony na 
pó)noc od zabudowa-, posadowiony na niewielkim 
wyniesieniu, na skraju lasu. Pierwotnie otoczony mu-
rem z( kamienia polnego, w( 1991r. zosta) prawie ca)-
kowicie zdewastowany i( zniszczony przez grup% ludzi, 
którzy wjechali na teren cmentarza ci%*kim ci,gnikiem. 
Uszkodzona te* zosta)a kamienna brama wjazdowa. 
W(1997r. zachowa)y si% 3 *eliwne krzy*e, pierwszy z(na-
pisem „Hier ruhen in Gott meine liebe Frau Marie Funk 
geb. Klink geb. d. 25 Juni 1848 – gest. d. 9 Juni 1891”, 
drugi „Johann Borg geb. 9 Januar 1802 – gest. 18 Juni 
1878”. Trzeci krzy* sta) przy grobie noworodka, córki ów-
czesnych w)a+cicieli maj,tku „Marie Anna Rhode geb.  
13 April 1854 – gest. 28 April 1854”. W(+rodkowej cz%+ci 
by)y pozosta)o+ci grobowca. 

Widryny - "eliwny krzy" na starym cmentarzu, fot. z 2017r.

Widryny - nagrobek H. Schotta na starym cmentarzu, fot. z 2017r.

Widryny - kwatera rodziny Schäfer, fot. z 2017r.

Wola - teren cmentarza, fot. z 1999r.
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GMINA SROKOWO

Na terenie gminy Srokowo znajduje si% 71 miejsc pochówków, po)o*onych w 40 miejscowo+ciach: Srokowo (7 
miejsc), Bajory Gaj (1), Bajory Ma)e (1), Bajory Wielkie (1), Brze0nica (2), Chojnica (2), Goszczewo (1), Jankowice (1), 
Jeg)awki (3), Kaczory (2), Ka)ki (3), Kosakowo (1), Ksi%*y Dwór (2), Lesieniec (1), Le+ny Rów (3), Le+niewo (3), "%knica 
(2), "%sk (1), Marsza)ki (4), Mintowo (1), M)ynowo (1), Oparczyska (1), Osikowo (2), Pieczarki (1), Podlasie (1), Silec (3), 
Siniec (1), Si-czyk (1), Skand)awki (4), Solanka (2), Srokowski Dwór (1), Suchodo)y (1), Szczeciniak (1), Wikrowo (1), 
Wilcza Wólka (1), Wilczyny (3), Wyskok (1), Wysoka Góra (1), Z)ote Pole (1), Wilczyny - Le+niczówka (1).
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SROKOWO (niem. DRENGFURTH) – w(miejscowo+ci, 
która po 1945r. utraci)a prawa miejskie, jest 7 miejsc po-
chówków. Najstarszy cmentarz, od czasów +redniowie-
cza, by) wokó) ko+cio)a, ale na pocz,tku XIX w. zamkni%-
ty a(potem rozplantowany. Hugo Bonk w(swojej ksi,*ce 
o( historii miasta Drengfurt, wydanej w( 1905r. napisa), 
*e na cmentarzu przyko+cielnym znalaz)o spoczynek  
17 generacji tej para/i, a( „w( 1784r. cmentarz by) tak 
przepe)niony, *e przy ka*dym pochówku natra/ano na 
zmar)ych albo ich resztki. W(jednej petycji z(15 pa0dzier-
nika 1784r. czytamy *e »...nawet psy roznosz, ko+ci ludz-
kie«. O(nowy cmentarz powsta)a wielka k)ótnia z(uwagi 
na dwie lokalizacje. W(ko-cu dosz)o do ugody. Stan%)o 
na tym, *e na razie korzystano jeszcze ze starego cmen-
tarza, cmentarza biednych i(cmentarza garnizonowego, 
na którym nie by)o w(ogóle grobów, gdy* w(1784r. nie 
by)o ju* garnizonu”. 

Podobnie rozplantowano dwa niewielkie cmenta-
rze w( po)udniowej cz%+ci Srokowa, widoczne na ma-
pach z(ko-ca XIX w. Jeden po)o*ony za nieistniej,cym 
przystankiem kolei w,skotorowej i( jedynym +ladem s, 
tuje przy ul. K%trzy-skiej, drugi znajdowa) si% w(okolicy  
ul. Kwiatowej. 

W( 1843r. w( pó)nocno wschodniej cz%+ci Srokowa, 
przy obecnej ul. Lipowej za)o*ono nowy cmentarz 
ewangelicki, obecnie komunalny. Jak pisa) H. Bonk 

Srokowo - fragment cmentarza komunalnego przy ul. Lipowej, fot. z 2016r.

Srokowo - grób Alberta Weiss (1.4.1864 - 2.1.1918) na cmentarzu 
komunalnym, fot. sprzed 1945r.

Srokowo - grób Hedwig Weiss (16.2.1909 - 28.12.1917) 
na cmentarzu komunalnym, fot. sprzed 1945r.
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„ogrodzony by) wysokim drewnianym p)otem. W(dol-
nym rogu osadzono udekorowan, pi%cioma urnami 
bram% o(podwójnych skrzyd)ach i( jedn, furtk, zamy-
kan, na klucz. U( góry by) napis »Tu b%d,  cierpi,ce 
)zy osuszone, przyjaznym gestem zaprasza Zbawiciel 
utrudzonych«. Drewno dostarczy)o miasto z( kasy le+-
nictwa. Ca)kowity koszt wyniós) 163 talarów 2 srebr-
nych groszy i( 2 fenigi”. Cmentarz posadowiony na 
niewielkim wyniesieniu terenu i(obsadzony drzewami. 
W( +rodkowej cz%+ci stoi kaplica z( ko-ca XIX w., wy-
remontowana w( latach 90. Stare groby znajduj, si% 
w(zachodniej cz%+ci. Zachowana jest kwatera rodziny 
Dreschof oraz mogi)y wojenne z(I(wojny +wiatowej. Na 
drewnianym krzy*u zachowa) si% napis „O3z. Stellvertr. 
Gustav Dreschof Gren. Regt. Nr 1 +24.1.1915”. Na ka-
miennej tablicy widnieje napis „Musk. Karl Flögel 12 Inf. 
Regt. 150 +15.9.1914; Musk. Hans Brink; Gefr. Richard 
Schleupner 8 Inf. Regt. 147 +9.9.1914” (skrót przed na-
zwiskiem oznacza stopie- wojskowy, a( po nazwisku 
rodzaj wojsk). Ogó)em na cmentarzu spoczywa trzech 
*o)nierzy armii rosyjskiej oraz dziesi%ciu armii niemie-
ckiej z( 37. dywizji piechoty XX korpusu armijnego, 
w+ród których kilku nosi polskobrzmi,ce nazwiska. S, 
to: porucznik Czachowski, muszkieterzy Matheuszeck 
i(Wiertalla oraz kanonier Borkowski. O( *o)nierzach ro-
syjskich brak jest jakichkolwiek informacji. W( pó)noc-
nej cz%+ci znajduje si% grób W)adys)awa Gajkowskiego 
(zm. tragicznie 5.8.1943r.), zapewne je-ca wojennego. 
Drewniany krzy* z(napisem wetkni%ty jest do cemen-
towej obudowy, na której znajduje si% napis „Hermann 
Sche3rum 8.5.1896 – 12.6.1932”. Pozosta)e groby po-
chodz, po 1945r.   

Trzy pozosta)e cmentarze znajduj, si% na terenie daw-
nego Srokowskiego Przedmie+cia. Najstarszy z(nich po-
)o*ony jest przy rozwidleniu dróg do Jankowic i(Barcian. 
Zachowa)y si% tylko dwie cementowe obudowy, na jed-
nym stoi metalowy krzy*. W(2019r. akcj% porz,dkowania 
tego cmentarza rozpocz%li cz)onkowie Stowarzyszenia 
„Blusztyn”.

Srokowo - teren cmentarza przy ul. +&kowej, fot. z 1998r.

Srokowo - groby na cmentarzu przy ul. +&kowej, fot. z 1998r.

Srokowo - krzy" przy grobie L. Hellmiga, fot. z 1998r. Srokowo - groby na cmentarzu przy ul. +&kowej, fot. z 1998r.
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Kolejny cmentarz znajduje si% w( po)udniowej cz%-
+ci Srokowa, za obecnym ko+cio)em ewangelickim, 
na przed)u*eniu ul. ",kowej w( stron% Le+nego Rowu. 
Za)o*ony zosta) w( II po)owie XIX w. i( posadowiony na 
wyniesieniu terenu. Zachowa)o si% kilkana+cie starych 
grobów. W( po)udniowej cz%+ci tego cmentarza sto-
j, niedaleko od siebie dwa *eliwne krzy*e. Na jednym 
z( nich widnieje napis „Ludwig Hellmig *26 Dec. 1837 
+10 Aug. 1876”, na drugim „August Sockel *4 Okt. 1833 
+9 Mai 1881”. W(+rodkowej cz%+ci zachowa)y si% kwatery 
rodzinne ogrodzone z(kutego r%cznie metalowym p)o-
tem, na którym wisz, owalne *eliwne medaliony z(na-
pisami „Erbbegräbniss Familie Glaubitz 1892”, „Glaubnitz 

und Schulz 1893”, „Familien Begraebniss des Kölmer 
Christoph”, „Friedrich Rohde 1868”. W( pó)nocnej cz%+ci 
znajduj, si% pochówki po 1945r. W(2019r. akcj% porz,d-
kowania tego cmentarza rozpocz%li cz)onkowie Stowa-
rzyszenia „Blusztyn”.   

Ostatni cmentarz po)o*ony jest na kolonii Srokowa, 
na pó)noc za budynkiem gospodarczym zagrody przy 
ul. Barcia-skiej 36. Za)o*ony na planie prostok,ta, usy-
tuowany na ),ce, posadowiony na wyniesieniu terenu, 
obsadzony krzewami bzu, a(we wschodniej cz%+ci tego 
rodzinnego cmentarza ro+nie brzoza. Zachowa)o si% 6 
grobów w(cementowej obudowie, na których le*, na-
grobki ze sztucznego kamienia. Przy jednym stoi *eliw-
ny krzy* z(napisem „Sanft ruhen in Gott unsere theure 
geliebte Eltern [Odpoczywajcie spokojnie w' Bogu nasi 
drodzy ukochani rodzice] - Wilhelmine Rhode geb. Hel-
lbarth geb. d. 7 Maerz 1818 – gest. d. 7 Mai 1873; J. Gottf. 
Rohde geb. d. 8 October 1816 – gest. d. 13 Mai 1864 
- Deren Dachin scheiden uns bitter und unvergesslich 
bleiben wird [W' pokoju spoczywaj& w' Bogu nasi uko-
chani rodzice, których odej#cie nam gorzko w' pami$ci 
pozostanie]”. Na drugiej stronie krzy*a zachowa) si% na-
pis: „Gewidmet am 7. Mai 1875 von ihren dankbaren Kin-
dern“ („Dedykowane 7 maja 1875r. od ich wdzi%cznych 
dzieci“). W(pozosta)ych mogi)ach spoczywaj, inni cz)on-
kowie rodziny Rhode, którzy byli w)a+cicielami gospo-
darstwa do 1945r. Na kamiennych nagrobkach s, napi-
sy „Helene Rohde geb. Albath geb. 15 December 1886 
– gest. 2. Febuar 1945“; „Ernst Rohde geb. 29 October 
1880 – gest. 18 December 1945”, „Caroline Rohde geb. 
19 April 1848 – gest. 22 April 1915”, „Kurt Rohde geb.  
11 August 1921 – gest. 19 August 1942”. Teren cmen-
tarza zosta) w( 2020r. uporz,dkowany przez cz)onków 
Stowarzyszenia „Blusztyn”.                           

Srokowo - krzy" przy grobie W. i G. Rohde na cmentarzu 
przy ul. Barcia*skiej 36, fot. z 1998r.

Srokowo - napis na rewersie krzy"a W. i G. Rohde, fot. z 1998r.

Srokowo - mogi!y wojenne na cmentarzu komunalnym 
przy ul. Lipowej, fot. z 2016r.
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BAJORY GAJ (niem. BAJOHRENWALDE, po 1934r. 
BLANKENWALDE) – po)o*ony na pó)noc od zabudo-
wa-, w(odleg)o+ci 50 m od rozwidlenia drogi asfaltowej 
(do wsi Wyskok) i(brukowanej (w(kierunku granicy pa--

stwa). Usytuowany na skraju lasu, za)o*ony na planie 
prostok,ta, posadowiony na wyniesieniu terenu, które-
go granice wyznaczaj, lipy, od strony drogi asfaltowej 
obsadzony d%bami. Zachowa)y si% podstawy nagrob-
ków, metalowy krzy* z( zatartym napisem z( ozdobnie 
kutego *elaza oraz *eliwny krzy* z( napisem „Johann 
Friedrich Weidner geb. d. 14. Juni 1790 – gest. d. 26. De-
cember 1865”. Teren cmentarza zosta) w(2005r. uporz,d-
kowany i( ogrodzony przez cz)onków Stowarzyszenia 
Wsi Wyskok.  

BAJORY MA!E (niem. KLEIN BAJOHREN, po 1934r. 
KLEIN BLANKENFELDE) – po)o*ony we wschodniej 
cz%+ci wsi, nieopodal rozwidlenia polnych dróg, na 
wyniesieniu terenu poro+ni%tym sosn, i(kasztanowca-
mi. Zachowa)o si% kilkana+cie grobów w(cementowej 
obudowie oraz kilka kwater rodzinnych ogrodzonych 
metalowym p)otem. Na ogrodzeniu kwatery rodziny 

Bajory Gaj - teren cmentarza, fot. z 2012r.

Bajory Gaj - krzy" przy grobie J. Fr. Weidnera, fot. z 2012r. Bajory Ma!e - teren cmentarza, fot. z 2012r.
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Schwarz wisi *eliwna owalna tablica z(napisem „Schwa-
rzischen Erbbegraebniss”. W(dwóch innych kwaterach 
stoj, *eliwne krzy*e rodziny Langanke i( Hollstein. Na 
pierwszym krzy*u jest napis „Hier ruhen in Gott Dawid 
Langanke geb. d. 7 Oct. 1778 – gest. d. 9 Aug. 1857; 
Anna Charlotte Langanke geb. d. 25 Aug. 1774 – gest. 
d. 15 April 1850”. Na drugim krzy*u „Gottlieb Holste-
in geb. d. 7 April 1812 – gest. d. 13 1872; Wilhelmine 
Hollstein geb. Gerhardt geb. d. 8 Feb. 1815 – gest.  
d. 22 Maerz 1874“. Przy ka*dym krzy*u s, 2 groby w(ce-
mentowej obudowie.  

BAJORY WIELKIE (GROSS BAJOHREN, po 1934r. 
GROSS BLANKENFELDE) – po)o*ony na zachód od za-
budowa- wsi w(stron% Kana)u Mazurskiego, na zboczu 
wyniesienia poro+ni%tego drzewami li+ciastymi. Zacho-
wa)o si% kilkana+cie nagrobków i(kilka *eliwnych krzy*y, 
na których znajduj, si% inskrypcje. Na jednym „Seeling 
sind die Toten Die in den Herrn starben denn sie werden 
Gott schauen“ („B)ogos)awieni s, umarli, którzy w(Panu 
umieraj,, gdy* oni Boga ogl,da. b%d,”). Na drugim 
„Trennung ist user Loos Wiederaehen unsere Ho3nung” 
(„Roz),ka jest naszym przeznaczeniem, spotkanie nasz, 
nadziej,”). 2eliwne krzy*e stoj, przy grobach dwóch ro-

Bajory Ma!e - krzy" przy grobie ma!"onków Hollstein, fot. z 2012r.

Bajory Wielkie - teren cmentarza, fot. z 2012r.

Bajory Wielkie - "eliwne krzy"e na cmentarzu, fot. z 2012r.

Bajory Wielkie - nagrobek rodziny Schipper, fot. z 2012r.
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dzin Ramss i(Makelburg: „Rahel Ramss geb. Zantop geb. 
19 Nov. 1803 – gest. 22 Nov. 1876; Ludwig Ramss geb. 
6 Dec. 1801 – gest. 22 Juni 1867” i(„Gottfried Makelburg 
geb. 21 Sep. 1815 – gest. 24 Nov. 1854; Hulda Makelburg 
*9 Mai 1853 +26 Juli 1855“. Przy grobie 3-letniego ch)op-
ca stoi *eliwny krzy* z( napisem „Carl Gra3enberg geb.  
18 Januar 1857 – gest. 21 Maerz 1860”. Zachowa)y si% 
tak*e marmurowe nagrobki rodziny Schipper  i(Behrendt 
z(napisami „Bruno Schipper *19.1.1891 +7.5.1923; Mar-
got Schipper *4.10.1923 +25.2.1924“ i(„Auguste Behrendt 
geb. Ramss *16.12.1829 +29.3.1909; Ludwig Behrendt 
*9.4.1832 +24.2.1910”. W(po)udniowo wschodnim cz%+ci 

cmentarza stoi granitowy nagrobek zbiorowej mogi)y 
jedenastu *o)nierzy armii niemieckiej i(dwóch armii ro-
syjskiej, którzy polegli 10 wrze+nia 1914r.     

BRZE'NICA (niem. BIRKENFELD) – 2 cmentarze, wiej-
ski i(rodowy, który po)o*ony jest na po)udnie w(odleg)o+ci 
ok. 1,5 km od zabudowa-, posadowiony na wyniesieniu 
terenu, usytuowany na skraju lasu po lewej stronie drogi 
do wsi. Spoczywaj, tam cz)onkowie rodziny

Totenhoefer, którzy w( latach 1837 – 1945 byli w)a+-
cicielami Brze0nicy i( Ka)ek. W( 1996r. cmentarz zosta) 
uporz,dkowany i(odrestaurowany. By)o to zas)ug, wój-
ta gminy Srokowo Franciszka Andruszkiewicza, który 
go+ci) nieco wcze+niej przedstawicieli rodziny. Na mu-

Bajory Wielkie - krzy" z inskrypcj& „B!ogos!awieni s& umarli...”, 
fot. z 2012r. Brze,nica - teren cmentarza rodowego, fot. z 2014r.

Bajory Wielkie - mogi!a wojenna z granitowym nagrobkiem, 
fot. z 2012r. Brze,nica - nagrobek ma!"onków Berthold, fot. z 1999r.
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rowanym nagrobku ma)*e-stwa Berthold „Dr Max 
Berthold Königsberg geb. 22.1.1850 – gest. 24.4.1914; 
Anna Berthold geb. Totenhoefer geb. 14.5.1849”  
– gest. 9.10.1937 wykuty jest napis „Aller Krafte groste 
ist die Wahrheit. Aller Wahrheit hochste ist die We-
isheit. Aller Weisheit beste ist die Gute” („Najwi%ksz, 
si), jest prawda. Najwy*sz, prawd, jest m,dro+.. Naj-
lepsz, m,dro+ci, jest dobro.”). Natomiast na wyre-
montowanych nagrobkach s, napisy: „Clara Totenho-
efer geb. Krause geb. 8 Febr. 1824 – gest. 31 Jan. 1912” 
(by)a *on, Juliusa Ferdinanda, pierwszego w)a+cicie-
la maj,tku), „Magda Totenhoefer geb. d. 5.10.1852  
– gest. d. 23.12.1915” z(inskrypcj,: „Ihr Leben war Reich 
an Edler selbstverleugung und wahrer Liebe” („Jej *y-
cie by)o bogate w(szlachetne po+wiecenie i(prawdzi-
w, mi)o+.”). Na innym nagrobku jest inskrypcja „Wer 
im Gedächtniss seiner lieben lebt, der ist nicht tot der 
ist nur Fern” („Ten, kto *yje w(pami%ci swoich bliskich, 
nie umar), jest tylko daleko”). W( czasie prac porz,d-
kowych postawiono granitowy kamie- z(nazwiskami 
trzech cz)onków rodziny, których nagrobki zosta)y 
wcze+niej skradzione „Julius Totenhoefer 1864 – 1929, 
Julie Totenhoefer geb. Siegfried – Jäglack 1867 -1920, 
Helmuth Totenhoefer 1893 – 1916”. Zachowa)y si% 
tak*e 2 nagrobki osób spoza rodziny, jeden granito-

Brze,nica - nagrobek Clary Totenhoefer, fot. z 1998r.

Brze,nica - nagrobek Magdy Totenhoefer, fot. z 1998r. Brze,nica - groby na cmentarzu wiejskim, fot. z 1999r.

Brze,nica - groby na cmentarzu wiejskim, fot. z 1999r.
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wy „Eberhard Horn geb. Magdeburg 3.3.1899 – gest. 
Korellen 18.4.1936”, drugi królewskiego nadle+nicze-
go „Ludwig Hauschild Kgl. Oberfürstmeister *Berlin 
30.4.1841 +Magdeburg 5.5.1909“ z( cytatem z( I( listu 
+w. Paw)a do Koryntian „Die Liebe höret nimmer auf” 
(„Mi)o+. nigdy nie ustaje”).    

Po drugiej stronie wsi, za mostem na kanale po pra-
wej stronie drogi do Ka)ek, po)o*ony jest cmentarz 
wiejski za)o*ony na planie trójk,ta. Granice wyznaczaj, 
lipy i(niewielki nasyp. Zachowa)y si% drzewka *ycia oraz 
metalowe krzy*e w( ogrodzonych metalowym p)otem 
kwaterach. Najwi%ksze zgrupowanie grobów (20 szt.) 
w( cementowej obudowie wyst%puje w( pó)nocno za-
chodniej cz%+ci. Tam te* zachowa) si% fragment *eliw-
nego krzy*a z(napisem „ Hier ruhen in Gott unser lieben 
Eltern Carl Matzteit geb. 26 Sept. 1826 – gest. 9. Febr. 
1890; Caroline Matzteit geb. Wollenbauer geb. 19. Octo-
ber 1830 – gest. 4. April 1904”. 

CHOJNICA (niem. KNIPPRODE) – 2 cmentarze, które 
powsta)y po zako-czeniu separacji i( komasacji grun-
tów Solanki i( powstaniu nowych maj,tków ziemskich. 
Pierwszy, zatarty znajduje si% obecnie na polu upraw-
nym. Spoczywa tam w)a+ciciel maj,tku Julius Streit 
i( trzej synowie z( drugiej ma)*e-stwa (*ona Johanna 
z( domu Gollub) oraz córka z( pierwszego ma)*e-stwa 
(Elisabeth z(domu Mattern). Julius Streit zmar) 15.8.1872r. 

w( wieku 52 lata i( 5 miesi%cy, synowie Julius 21.4.1865  
– 24.12.1865, Rudolph 24.5.1866 – 15.8.1866 i(Hermann 
Max 24.4.1869 – 2.6.1869 oraz córka Helene Dorothea 
Eveline 1848 – 15.8.1872. Ojciec i(córka zmarli tego sa-
mego dnia, co mo*e oznacza., *e zgin%li w(tragicznych 
okoliczno+ciach.

Drugi cmentarz po)o*ony jest na skarpie przy jarze na 
po)udnie od asfaltowej drogi, granice wyznaczaj, d%by. 
Zachowa)y si% 3 granitowe nagrobki cz)onków rodzi-
ny Daehnke, w)a+cicieli (do 1945r.) maj,tku Chojnica. 
Na nieociosanych granitach wyryte s, napisy: „Walter 
Daehnke – Knipprode* 16.9. 1884 + 13.10.1935”, „Arthur 
Daehnke (...)rat u. Rittmeister a. D * 29.9.1873 + 2.2.1932” 
oraz „Oscar Daehnke* 2.9. 1860 + 5.4. 1923”. Poza rodzi-
n, w)a+cicieli na tym cmentarzu chowano równie* pra-
cowników maj,tku.     

GOSZCZEWO (niem. ADOLFSHOF) – po)o*ony mi%-
dzy zabudowaniami a(Kana)em Mazurskim, na niewiel-
kim wyniesieniu terenu poro+ni%tym brzozami. Zacho-
wa)y si% 4 mogi)y oraz fragment *eliwnego krzy*a z(frag-
mentem napisu „Amalie Hueloni... Hübner geb. Gramma 
geb. d. 11 Maerz 1815, gest. d...“.  

JANKOWICE (niem. JANKENWALDE) – po)o*ony 
w(po)udniowej cz%+ci wsi, posadowiony na wyniesieniu 
terenu poro+ni%tego drzewami li+ciastymi. Na szczycie 

Chojnica - cmentarz rodziny Daehnke, fot. z 1997r. Jankowice - krzy" przy grobie Ch. Tobien, fot. z 1998r.

Chojnica - cmentarz rodziny Daehnke, fot. z 1997r. Jankowice - teren cmentarza, fot. z 1998r.
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wyniesienia stoi *eliwny krzy* z(napisem „Christian To-
bien geb. 26. Januar 1814 – gest. 19. April 1887; Ich ruhe 
sanft in meiner Gruft, bis mich der Erlöser ruft“ („Spo-
czywam w(spokoju w(swojej mogile, a* mnie Zbawiciel 
zawo)a”). Obok krzy*a zachowa)y si% dwie rodzinne kwa-
tery ogrodzone metalowym p)otem z(ozdobnie kutego 
*elaza. W(zachodnim naro*niku znajduje si% symbolicz-
na mogi)a wojenna dwóch braci Schulz. Na kamien-
nym krzy*u zachowa) si% cz%+ciowo zatarty napis „Artur 
Schulz Feldwebel der Luftwa3e geb. 29.3.1914 – gef. 
4.3.1944; Zum ehren... Gedenken unsere liebe Sohn 
Rudi  Schulz Schütze... Inf. Regt. 16 geb. 2.3.1916 – gef. 
4.6.1940”. Prace porz,dkowe rozpocz%to w(2016r. przez 
cz)onków Stowarzyszenia „Blusztyn” oraz wolontariuszy 
z(Niemiec i(Ukrainy.                        

JEG!AWKI (niem. JÄGLACK) – 3 cmentarze, jeden, 
rodowy usytuowany w(po)udniowej cz%+ci parku pa)a-
cowego ca)kowicie zniszczony, pozosta)y tylko do)y po 
grobach. 

Drugi, wiejski po)o*ony na wyniesieniu na po)udnie 
od zabudowa- mi%dzy jeziorem, a(szos, Barciany - Sro-
kowo. Zachowa)o si% kilkana+cie nieczytelnych i( rozbi-
tych nagrobków, cz%+. ogrodzona metalowym p)otem. 
Na jednej cementowej obudowie grobu odczyta. mo*-
na napis „Lina Struwe geb. Schi3ke”.

Na polu, w(k%pie drzew przy szosie Srokowo - Barcia-
ny znajduje si% mogi)a wojenna z( 1914r., która piel%g-
nowana by)a do pocz,tku lat 80. przez uczniów szko)y 
podstawowej w(Jeg)awkach. Pochowani tam s, czterej 
ch)opcy zabici przez Rosjan.   

KACZORY (niem. FÜRSTENWALDE) – 2 cmentarze, 
jeden po)o*ny przy szosie Srokowo - W%gorzewo, nie-
opodal +luzy Kana)u Mazurskiego. Za)o*ony na planie 
ko)a z(wykorzystaniem wyniesienia terenu, granice wy-
znaczaj, obsadzenia drzew (grab, jesion). Do cmentarza 
od strony szosy prowadzi aleja d%bowo - lipowa. Teren 
cmentarza zatarty.

Drugi cmentarz po)o*ony jest ok. 1 km na po)udnie 
od pierwszego. Regularny na planie kwadratu z(wyko-
rzystaniem niewielkiego wyniesienia terenu, na +rodku 
którego ro+nie jesion, granice wyznaczaj, tuje. W(1996r. 
zachowa)a si% kamienna podstawa krzy*a i(*eliwny frag-
ment le*,cy na przyleg)ej ),ce. 

KA!KI (niem. SECHSERBEN) – 3 cmentarze, w( tym 
dwie mogi)y wojenne po)o*one w( okolicznym lesie 
pomi%dzy wsi, Ka)ki a( Koloni, "%knica. Cmentarz wo-
jenny po)o*ony jest ok. 2 km na zachód od zabudowa- 
dworskich w(Ka)kach. Jak g)osi tablica przy bramie wej-
+ciowej, jest to miejsce spoczynku 80. *o)nierzy nie-
mieckich i( 39. rosyjskich. Jest to najwi%kszy na terenie 
powiatu cmentarz pobitewny. W( centralnym miejscu, 
uporz,dkowanego i( ogrodzonego w( 1996r. ze +rod-

Jeg!awki - fragment cmentarza wiejskiego, fot. z 2014r.

Jeg!awki - mogi!a wojenna, fot. z ok. 1930r.

Jeg!awki - mogi!a wojenna, fot. z 2014r.
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ków polsko - niemieckiej fundacji „Pami%.” stan,) krzy*. 
W(naro*niku ustawiono kamienne 3 stele, które zosta)y 
odnowione, jedna z(nich w(kszta)cie krzy*a jest nieczy-
telna. Na pozosta)ych wyryte s, nazwiska dwóch o/-
cerów armii niemieckiej. Na jednej „Philipp Reichsgraf 
[hrabia Rzeszy] von Kageneck, Grundherr des Grosshe-
rzogtums Baden [Pan Wielkiego Ksi$stwa Badenii] Leut-
nant i. Reg. No 94 Grossherzog von Sachsen [porucznik  

94. pu!ku piechoty im. Wielkiego Ksi$cia Saksonii] geb. 
am 1 Februar 1891 zu Schloss Pfa3endorf in Unterfranken  
[ur. 1 lutego 1891r. na zamku Pfa-endorf w'Dolnej Fran-
konii] gef. für das Vaterland zu Sechserben am 9 Sep-
tember 1914 [poleg! za ojczyzn$ pod Ka!kami 9 wrze#-
nia 1914r.]. Na drugiej steli „Wolfgang Ulrich Leutnant im 
Inf. Reg. 71 geb. 18.9.94 in Engers a. Rh. gef. 9.9.14 bei 
Sechserben“ („Wolfgang Ulrich porucznik 71. pu)ku pie-

Ka!ki - teren cmentarza wojennego, fot. z 2014r.

Ka!ki - nagrobki oficerów armii niemieckiej na cmentarzu wojennym, fot. z 1997r.
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choty ur. 10.9.1894r. w(Engers nad Renem, poleg) ko)o 
Ka)ek 9.9.1914“). 

Jedna mogi)a wojenna posadowiona jest na niewiel-
kim wyniesieniu terenu nieopodal strumyka przy le+nej 
drodze z(Ka)ek do "%knicy. Le*y tam granitowy nagro-
bek z(zatartym napisem, zachowa) si% tylko znak krzy*a. 
Spoczywaj, tam dwaj *o)nierze armii niemieckiej (Ruh-
nke i(Ehrich) polegli 9 wrze+nia 1914r. 

Druga mogi)a usytuowana jest ok. 500 m na po)u-
dniowy zachód od zabudowa- dworskich w(Ka)kach. 
Po)o*ona na skraju lasu przy pomnikowym d%bie. 
Nagrobek wykonany ze sztucznego kamienia zawiera 
napis „Obermusikmeister Wilhelm Kiefert Thrg. Feldar-
tilerie Reg. Nr. 19, 1871-1914. Er starb der Heldentod 
für Vaterland in der Schlacht bei Sechserben dem  
9 September 1914“ („Starszy kapelmistrz Wilhelm Kie-
fert z(19. pu)ku artylerii polowej z(Turyngii 1871-1914. 
Poleg) on za ojczyzn% +mierci, bohatera w(bitwie ko)o 
Ka)ek 9 wrze+nia 1914r.”).        

KOSAKOWO (niem. MARIENTHAL) – po)o*ony w kie-
runku pó)nocno wschodnim od zabudowa-, w zagajni-
ku. Zachowa)y si% groby z kamiennymi p)ytami dwóch 
rodzin Meybaum i Lindenau. Na jednej napis „Martha 
Meybaum 7.10.1865 – 28.8.1935“ i „Friedrich Meybaum 
12 Jan. 1829 – 13 Mai 1906”, na drugiej „Ruhestatte der 
Lindenau’schen Eheleute”. Do 1997r. sta) jeszcze *eliwny 
krzy* z napisem „Michael Naigack 8 Febr. 1808 – 29 Ma-
erz 1877” oraz nagrobek „Ferdinand Krieger 26.12.1865 
– 25.9.1937” oraz fragmenty nagrobka „Schrendl aus 
Marienthal”. Wiosn, 1998r. pojawi)a si% uporz,dkowana 
mogi)a z brzozowym krzy*em i napisem „Edwald Dud-
deck 27.7.1902 – 20.8.1942. W 2017r. rozpocz%to akcj% 
porz,dkowania cmentarza przez cz)onków Stowarzy-
szenia „Blusztyn” z udzia)em du*ej grupy mieszka-ców 
wsi oraz wolontariuszy z Niemiec. Odkopano kilka na-
grobków i krzy*y oraz odbudowano nagrobek nauczy-

Ka!ki - cmentarz wojenny z bram& wej#ciow&, fot. z 2014r.

Ka!ki - mogi!a wojenna W. Kieferta, fot. z 1998r.

Kosakowo - kwatera rodziny Meybaum, fot. z 1999r.

Kosakowo - groby ma!"onków Birth, fot. z 1931r.

Kosakowo - odbudowa grobów ma!"onków Birth, fot. kwiecie* 2017r.



95DZIEDZICTWO KULTUROWE POWIATU K!TRZY"SKIEGO ZABYTKOWE CMENTARZE

ciela i organisty oraz jego *ony, na podstawie dokumen-
tacji zdj%ciowej przekazanych przez potomków. Byli to 
Hermann Birth (13.12.1847 – 1.6.1929) i Pauline Birth  
z domu Sche5er (22.6.1852 – 23.9.1930).       

KSIE&Y DWÓR (niem. FÜRSTENHOF) – 2 cmentarze, 
jeden ca)kowicie zniszczony, drugi wi%kszy z( zacho-
wanymi mogi)ami. Oba posadowione na wyniesieniu 
terenu, za)o*one na planie ko)a i( obsadzone klonami. 
Na wi%kszy cmentarz, z(czytelnym uk)adem mogi), pro-
wadzi od strony wsi aleja lipowa. W( +rodkowej cz%+ci 
znajduje si% w(dwóch rz%dach 10 mogi), a(na skraju stoi 
*eliwny krzy* z(napisem „Charlotte Otto”.                 

LESIENIEC (niem. WALDENTHAL) – po)o*ony  
ok. 500 m na po)udnie od zabudowa- zagrody, posado-
wiony na niewielkim wyniesieniu terenu poro+ni%tym 
sosn,. Zachowa)y si% dwie cementowe obudowy mogi). 

LE$NY RÓW (niem. DRENGFURTH VORSTADT AB-
BAU) – 3 niewielkie cmentarze rodzinne, które powsta)y 
po komasacji gruntów w(II po)owie XIX w. Pierwsze po-
chówki w(Le+nym Rowie mia)y miejsce pod koniec lat 
70. XIX w. Jeden cmentarz po)o*ony jest przy szutrowej 
drodze, teren poro+ni%ty krzewami bzu. Przy brzozie s, 
dwie mogi)y, mi%dzy którymi stoi *eliwny krzy* z(napi-
sem „Elisabeth Haehling 12 Januar 1821 – 13 Februar 

1888; Friedrich Haeling 2 August 1820 – 19 Januar 1895”. 
Obok mogi) zachowa)a si% cementowa obudowa mogi-
)y, reszta grobów ziemnych, cz)onków rodziny Hähling, 
jest nieczytelna. Cmentarz uporz,dkowany zosta)  
27 lutego 2021r. przez cz)onków Stowarzyszenia „Blusztyn”.            

Drugi cmentarz rodzinny, ogrodzony p)otem znaj-
duje si% przy kolonijnej zagrodzie w(kierunku po)udnio-
wym. Poro+ni%ty jest krzewami i( brzozami. Zachowa)y 
si% mogi)y w(cementowej obudowie bez napisów. 

Trzeci cmentarz rodziny Rohde, posadowiony jest na 
wyniesieniu nieopodal gospodarstwa, w(którym miesz-
kali. Cz%+. cz)onków rodziny spoczywa na cmentarzu 
przy ul. ",kowej w(Srokowie, sk,d pochodzili. Zachowa-
)y si% cementowe obudowy, pochówki ziemne nieczy-
telne. Teren zosta) uporz,dkowany 24 kwietnia 2021r. 
przez cz)onków Stowarzyszenia Blusztyn.               

LE$NIEWO (niem. FÜRSTENAU) – 3 cmentarze, 
w( tym jeden rodzinny, który po)o*ony jest na kolonii 
wsi nieopodal wschodniego brzegu jez. Rydzówka. Za-
)o*ony na planie kwadratu, granice obsadzone lipami. 
Zachowa)a si% jedna obudowa grobu bez napisu. 

Pozosta)e 2 cmentarze wiejskie, po)o*one obok siebie, 
znajduj, si% po drugiej, zachodniej cz%+ci wsi, po lewej 

Kosakowo - odbudowane groby ma!"onków Birth, fot. lipiec 2017r.

Le#ny Rów - "eliwny krzy" przy grobie ma!"onków Haeling, fot. z 1996r.

Ksi$"y Dwór - teren cmentarza, fot. z 1996r.

Ksi$"y Dwór - krzy" przy grobie Ch. Otto, fot. z 1996r.
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stronie polnej drogi w(kierunku Srokowa. Posadowione 
s, na wyniesieniu terenu, za)o*one na planie kwadratu. 
Pierwszy z( nich obsadzony jest +wierkami i( brzozami. 
Uk)ad kwater i(mogi) jest ca)kowicie zatarty, zachowa)o 
si% 6 grobów w( cementowej obudowie. Obok przyle-
ga wi%kszy cmentarz (pow. 0,25 ha) poro+ni%ty starymi 
drzewami (lipa, klon, sosna), przez +rodek przebiega 
aleja lipowa. W( 1996r. zachowanych by)o 38 grobów  
i(*eliwny krzy*. W(miar% czytelny uk)ad mogi) zachowa) 
si% w(pó)nocnej cz%+ci cmentarza. Znajduje si% tam kilka 
rz%dów mogi) w(cementowej obudowie z(fragmentami 
nagrobków i(drzewek *ycia, w(tym kilka czytelnych „Hier 
ruhet in Gott August Hadschun geb. 6.8.1838 – gest. 
2.4.1906“; „Hier ruhet in Gott unser liebe Tochter und 
gute Schwester Frieda Hechn 3.8.1907 – 26.3.1938”; 
„Hier ruhet in Gott unser … Sohn und Bruder Max 
Augustin 20.5.1913 – 26.1.1939”. Teren cmentarza by)  
1500 lat temu miejscem pochówku ludno+ci pruskiej. 
W( latach 80. XIX w. archeolodzy z(Królewca prowadzili 
tam prace i(wykopali kilkadziesi,t urn popielcowych.            

!"KNICA (niem. LÖCKNICK) – 2 cmentarze, pierw-
szy za)o*ony na planie kwadratu i( obsadzony d%bami, 
po)o*ony jest przy drodze do Wilczyn, nieopodal skrzy-
*owania z(nasypem nieistniej,cej linii kolejki w,skoto-

rowej. W+ród kilku zachowanych mogi) w(cementowej 
obudowie, czytelny napis na jednej „Heinrich Wosniak 
17.7.1921 – 22.11.1930”. 

Drugi cmentarz po)o*ony jest na po)udnie od zabu-
dowa-, po lewej stronie polnej drogi w( kierunku wsi 
Skand)awki. Usytuowany na skraju lasu. Zachowa)a si% 
kwatera rodziny Gerhard z( metalow, tablic, „Erbbe-
gräbnis der Familie Gerhard”, w)a+cicieli najwi%kszego 
gospodarstwa we wsi przed 1945r. oraz kamienny na-
grobek matki i( jej 3-miesi%cznego syna „Friedricke Ger-
hard geb. Podding geb. d. 1 Dez. 1851 – gest. d. 8. Febr. 
1891; Friedrich Gerhard geb. d. 10. Oct. 1875 – gest.  
d. 8 Jan. 1876”. Na kilku metalowych krzy*ach napisy za-
tarte, czytelny tylko na jednym „Hier ruhen unsere Kin-
der Marie, Adolf, Elise und Minna Johren”.                       

!"SK (niem. LENZKEIM) – po)o*ony na pó)nocny 
wschód od ruin nieistniej,cej miejscowo+ci, w( zakolu 
strumyka, posadowiony na wyniesieniu terenu obsa-
dzonego lipami. Zachowa) si% tylko jeden metalowy 
krzy* i(2 rozkopane mogi)y. Maj,tek do 1945 r. nale*a) 
do rodziny Naujock. 

MARSZA!KI (niem. MARSCHALLSHEIDE) – 5 miejsc 
pochówków, cmentarz i( 4 mogi)y wojenne. Cmentarz 
po)o*ony jest w( kierunku pó)nocnym od zabudowa-, 
przy le+nej drodze nieopodal jeziora. Za)o*ony na pla-

Le#niewo - fragment cmentarza, fot. z 1996r.

+$knica - kwatera rodziny Gerhard, fot. z 1999r.

+$knica - teren cmentarza le#nego, fot. z 2014r.
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nie ko)a z( wykorzystaniem wyniesienia terenu, obsa-
dzony lipami. Zachowa)y si% 4 groby w(cementowych 
obudowach, przy jednym stoi *eliwny krzy* z(napisem 
„Franz Ferdinand Pensel geb. d. 30 October 1838 – gest.  
d. 12. Maerz 1889”. W( +rodkowej cz%+ci le*y nieczytelny 
nagrobek ze sztucznego kamienia. Pochowani s, tam trzej 
*o)nierze ze 150. pu)ku piechoty armii niemieckiej, którzy 
polegli w(walkach na tym terenie we wrze+niu 1914r. 

Okolice Marsza)ek by)y +wiadkiem krwawych walk 
wojsk niemieckich i(rosyjskich. Ich pok)osiem s, 4 mo-
gi)y wojenne, zniszczone w(latach 70. Mogi)a o+miu *o)-
nierzy armii rosyjskiej znajduj,ca si% nieopodal cmenta-
rza wiejskiego w( rozwidleniu le+nych dróg w(kierunku 
Mazurkowa, zosta)a zniszczona ok. 50 lat temu pod-
czas wyr%bu lasu. Podobnie zniszczono mogi)% *o)-
nierza armii niemieckiej, po)o*on, przy le+nej drodze  
ok. 200 m na pó)noc od mogi)y *o)nierzy armii ro-
syjskiej. Przy le+nej drodze ok. 1 km od wsi Marsza)ki 
w(stron% Bajor Ma)ych jest mogi)a nieznanego *o)nierza  
ze 150. pu)ku piechoty armii niemieckiej, usytuowana 
mi%dzy d%bem i( sosn,. Czwarta, nieczytelna mogi-
)a po)o*ona jest przy Kanale Mazurskim, w( odleg)o+ci  
ok. 150 m od drewnianego mostu.           

MINTOWO (niem. MINTWIESE) – po)o*ony na skraju 
lasu w(otoczeniu d%bów. Zachowa)y si% pojedyncze ce-
mentowe obudowy i(elementy p)yt nagrobnych. Na je-

dynym kamiennym nagrobku widnieje napis: „Berta von 
Zaborowski geb. Schadow, geb. d. 18 Octbr. 1830 – gest. 
d. 25 Maerz 1881; Die liebende, fromme, weise Mutter 
ist ein Edelstein” (Kochaj,ca, pobo*na, m,dra Matka jest 
drogocennym klejnotem”).         

M!YNOWO (niem. ADLIG MÜHLBACH) – po)o*ony 
po prawej stronie drogi nr 650 do Srokowa, w(naro*ni-
ku skarpy przy rzece Liwna. Zachowa)a si% jedna mogi)a 
w(cementowej obudowie.

OPARSZYSKA (niem. NORDENORT) – po)o*ony w(le-
sie po lewej stronie drogi do Ka)ek, przed parkingiem 
le+nym, w( odleg)o+ci ok. 200 m od ruin le+niczówki, 
która sta)a przy pomnikowym d%bie. Granice cmenta-

Marsza!ki - teren cmentarza wiejskiego. fot. z 2014r.

Mintowo - nagrobek Berty von Zaborowski, fot. z 2014r.

Mintowo - teren cmentarza, fot. z 2014r. Oparczyska - teren cmentarza, fot. z 2014r.
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rza wyznacza niewielki nasyp ziemny. Zachowa)y si% ce-
mentowe obudowy oraz *eliwny krzy* z(napisem „Hier 
ruht unsere liebe Mutter und Grossmutter [Tu spoczywa 
w'Bogu nasza ukochana matka i'babcia] Henriette Za-
charias geb. 2.2.1850 – gest. 1.9.1906”.           

OSIKOWO (niem. LEITNERSWALDE) – mogi)a wo-
jenna i( cmentarz, który po)o*ony jest na wschód od 
zabudowa- wsi, przy drodze le+nej. Posadowiony na 

wyniesieniu terenu, granice wyznaczaj, lipy. Zacho-
wa)y si% dwie czytelne mogi)y. Przy jednej stoi *eliwny 
krzy* z(napisem „Hier ruhet in Gott Johann Tumm geb.  
d. 15. Juni 1834 – gest. d. 18. October 1897“. Przy drugiej 
stoi stela ze sztucznego kamienia z(napisem „Hier ruhet 
in Gott unsere liebe Mutter Karoline Markus geb. Didzo-
lert 10.12.1870 – 18.10.1934”. 

W(odleg)o+ci ok. 200 m na pó)noc od cmentarza znaj-
duje si% mogi)a z(prawos)awnym krzy*em *o)nierza ar-
mii rosyjskiej, poleg)ego w(czasie dzia)a- wojennych we 
wrze+niu 1914r.                      

PIECZARKI (niem. HOCHBERG) – po)o*ony na po)u-
dnie od zabudowa-, przy le+nej drodze, usytuowany 
na skraju lasu. Uk)ad ca)o+ci zatarty. Zachowa)y si% tyl-

Oparczyska - krzy" przy grobie H. Zacharias, fot. z 2014r. Osikowo - mogi!a wojenna "o!nierza armii rosyjskiej, fot. z 2014r.

Osikowo - grób K. Markus, fot. z 2014r. Pieczarki - mogi!a wojenna R. Krolla, fot. z 2014r.
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ko pojedyncze nagrobki. Czytelna jest mogi)a wojenna 
z( drewnianym krzy*em „Muskieter Robert Kroll, 9 Inf. 
Regt. 146, +9.9.1914”. Muszkieter R. Kroll z(9. pu)ku pie-
choty, który zgin,) w(czasie walk wojsk niemieckich i(ro-
syjskich na tym terenie, pochodzi) z(okolic Piecek (pow. 
Mr,gowo). Obok mogi)y wojennej znajduje si% rozbi-
ty, marmurowy nagrobek z( /gur, anio)a przy mogile 
dziecka zmar)ego w( 1901r. Zachowa) si% te* fragment 
*eliwnego krzy*a „… geb. den 18 August 1788 – gest.  
den 29 Februar 1860”. 

PODLASIE (niem. LOUISENHOF) – po)o*ony na za-
chód od zabudowa-, na niewielkim wyniesieniu tere-
nu, za)o*ony na planie kwadratu, granice wyznaczaj, 
drzewa (klony, graby i(d,b w(naro*niku). Najstarszy grób 
znajduje si% w( +rodkowej cz%+ci. Przy mogi)ach w( ce-
mentowej obudowie stoi krzy* z(oryginaln, ornamen-
tyk,. Widnieje na nim napis „Hier ruhen in Gott Johanna 
Schiemann geb. Ste3en geb. d. 31 Maerz 1836 – gest. 
d.  6. Januar 1894; Friedrich Schiemann geb. d. 30 No-
vember 1825 – gest. d. 5. August 1898”, a(na odwrocie 
„Trennung ist unser loos, Wiedesehen usere Ho3nung” 
(„Rozstanie jest naszym przeznaczeniem, spotkanie na-
sz, nadziej,“). Przy pomnikowym d%bie zachowa)a si% 
mogi)a ma)*e-stwa Hähling, dawnych w)a+cicieli maj,t-
ku. Na nagrobku z(czarnego marmuru jest napis „Hier ru-
hen in Gott unsere lieben Eltern [Tu spoczywaj& w'Bogu 

nasi kochani rodzice] Emma Hähling geb. Dikomey geb. 
21.2.1858 – gest. 1.11.1930; Rudolf Hähling ...9.1861  
– 22.11.1939”.  

SILEC (niem. SCHÜLZEN) – 3 cmentarze, jeden po 
prawej stronie w( odleg)o+ci 100 m od asfaltowej dro-
gi do wsi. Posadowiony na wyniesieniu terenu, granice 
wyznaczaj, lipy. Tarasowy uk)ad mogi) i(nagrobków jest 

Podlasie - krzy" przy grobie ma!"onków Schiemann, fot. z 2014r.

Podlasie - nagrobek ma!"onków Hähling, fot. z 2014r.

Podlasie - widok ogólny cmentarza, fot. z 1996r.

Silec - widok ogólny cmentarza wiejskiego, fot. z 2014r.

Silec - fragment cmentarza przy drodze do Siemkowa, fot. z 1999r.
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zatarty. Zachowa)y si% mogi)y w(cementowej obudowie 
oraz metalowe krzy*e z(zatartymi napisami, tylko jeden 
ma napis „Hier ruht in Gott Friedrich Reigrodzki 1871  
– 1958”. W(2014r. cz)onkowie Stowarzyszenia „Blusztyn” 
rozpocz%li porz,dkowanie terenu. Potem udzia) wzi%li 
wolontariusze z(Niemiec. W(trakcie prac odkopano na-
grobki i(kilka krzy*y z(napisami.

Drugi cmentarz po)o*ony jest w(rozwidleniu asfalto-
wej drogi do Siemkowa i( szutrowej drogi do Podlasia. 
Za)o*ony na planie kwadratu, z( wykorzystaniem tara-
sowego wyniesienia terenu, granice wyznaczaj, lipy. 
W( +rodkowej cz%+ci znajduje si% grób za)o*yciela wsi 
Siemkowo (dawna nazwa przed 1945r. Terra). Na rozbi-
tym w( 1999r. *eliwnym krzy*u widnieje napis „Johann 
Gottlieb Wilhelm de Terra geb. d. 4t August 1779 – gest. 
d. 3t Februar 1852”. Zachowa)y si% fragmenty metalo-
wych ogrodze-, 6 nagrobków z( zatartymi napisami 
oraz 18 mogi) w(cementowej obudowie. Wiosn, 2014r. 
cz)onkowie Stowarzyszenia „Blusztyn” oraz wolontariu-
sze z( Niemiec uporz,dkowali teren cmentarza, odkry-
waj,c kilka nagrobków z(napisami, w(tym m.in. „Friedrich 
Olbrisch 28.4.1865 – 25.7.1927”, „August Grün 28.2.1855 
– 2.2.1928” oraz nagrobki dzieci z( rodziny Klein „Ger-
hardt Klein 22.6.1922 – 15.9.1922”, „Rudi Klein 27.2.1924 
– 27.7.1926” i(„Günter Klein 13.6.1925 – 7.8.1926”. Odko-
pano tak*e nagrobek przy symbolicznym grobie braci 
Wolf, Artur zgin,) w(1941r. w(Estonii, a(Heinz w(1944r. 
w(Tarnopolu.

Silec - krzy" J. G. Wilhelma de Terra, fot. z 1999r. Silec - nagrobek M. von Drygalski, fot. z 1999r.

Silec - nagrobek mjr. Fr. Beckera, fot. z 1999r.
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Trzeci cmentarz po)o*ony jest w( polu, na po)udnie 
od zabudowa-. Za)o*ony na planie prostok,ta, ob-
sadzony drzewami (lipy d%by) i( otoczony by) pier-
wotnie kamiennym murem, który zachowa) si% we 
fragmentach. W( +rodkowej cz%+ci znajduje si% mogi)a 
w(cementowej obudowie, na której le*y krzy* *eliwny 
z(napisem „Johann Tusch geb. d. 15 Juni 1800 – gest.  
d. 31 October 1875”. We wschodniej cz%+ci stoi granito-
wy nagrobek z(wykutym krzy*em i(inskrypcj, „Friedrich 
Becker Major a. D. *8.12.1877 +17.4.1925 - Sei gerteu 
bis an den Tod so will ich Dir die Krone des Lebens ge-
ben, O3 2 v. 10“ („B,d0 wierny a* do +mierci, a(dam  ci 
koron% *ywota”, Apokalipsa +w. Jana rozdz. 2 wers 10). 
W(naro*niku zachowa)a si% mogi)a m)odej szlachcianki. 
Na granitowym nagrobku wyryta jest inskrypcja „Mar-
garete von Drygalski *10.7.1903 +13.9.1924 - Wenn der 
Herr die Gefangenen Zions erlösen wird so werden wir 
sein Wie die Träumenden, Ps. 126“ („Gdy Pan wywiód) 
z( niewoli uprowadzonych z( Syjonu, byli+my jak we 
+nie, Psalm 126”).               

SINIEC (niem. GROSS BLAUSTEIN) – po)o*ony w(pó)-
nocno zachodniej cz%+ci wsi, do którego prowadzi 
lipowa aleja od asfaltowej drogi. Cmentarz za)o*ony 
jest na planie prostok,ta. Po lewej stronie od wej+cia 
znajdowa)a si% wydzielona cz%+. rodowa, cz)onków 
rodziny Langenstrassen, w)a+cicieli maj,tku w( Si-cu Siniec - ruiny mauzoleum, fot. z 2005r.

Siniec - mauzoleum rodziny Langenstrassen, fot. z 1930r.

Silec - teren cmentarza rodowego, fot. z 1999r.
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w(latach 1826 – 1945. By)a to bardzo zas)u*ona dla roz-
woju miejscowo+ci i(regionu rodzina, a(ostatni w)a+ciciel 
maj,tku, Frank Joachim Langenstrassen (1905 – 1987) 
by) jednym z(za)o*ycieli Wschodniopruskiego Towarzy-
stwa Rolniczego i(przez wiele lat pe)ni) funkcj% radne-
go rady powiatu (Kreistag). W(tej cz%+ci cmentarza le*,  
4 kolumny, które pozosta)y po kaplicy grobowej.  
Dr Frank (jr.) Langenstrassen (ur. 1937r.) emerytowa-

ny pracownik naukowy uniwersytetu w( Getyndze, 
syn ostatniego w)a+ciciela Si-ca, w( li+cie z( 11 sierpnia 
2011r. napisa), *e po +mierci babci Hedwig, która zmar-
)a w(1921r w(wieku 38 lat, dziadek Edwin (1874 - 1930) 
wzniós) dla niej okaza), kaplic% grobow, stylizowan, na 
mauzoleum. Pochowano tam pó0niej w(1930r. Edwina 
i(prawdopodobnie ich córk%. Starsza siostra Franka, Ka-
rin Kubo przes)a)a fotogra/% kaplicy grobowej. Za kapli-
c, zasadzono brzozy, od strony wej+cia dwie daglezje 
(ta, która nadal ro+nie uznano niedawno jako pomnik 
przyrody). Po 1945r. kaplica zosta)a ograbiona i(zdewa-
stowana, a(w(po)owie lat 80. rozebrana przez mieszka--

Siniec - teren cmentarza, fot. z 2015r.

Siniec - kwatera rodziny Kraft, fot. z 2021r. Siniec - kwatera rodziny Woitschell, fot. z 2015r.
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ca wsi na rozbudow% domu. W(latach 70. Frank Joachim 
kilka razy odwiedzi) Siniec i(czyni) wiele stara- w(ratowa-
niu rodowej kaplicy. Bezskutecznie próbowa) przekaza. 
w)adzom administracyjnym +rodki na remont. Jedynie 
co uzyska) poprzez konserwatora zabytków w(Olsztynie 
to obj%cie ochron, obiektu (Dz.U. Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w( Olsztynie w( nr 10 z( 10 grudnia 1977r., 
poz. 50). Za kaplic, grobow, znajdowa)y si% pojedyncze 
mogi)y cz)onków rodziny Langenstrassen. Wi%kszo+. 
z( nich zosta)a zniszczona. Na podstawie inwentaryza-
cji cmentarza przeprowadzonej przez autora w( 1997r. 
ocala)y tylko cztery. Przy trzech mogi)ach sta)y *eliwne 
krzy*e, pierwszy z(napisem „Hugo Langenstrassen geb.  
d. 12 Decbr. 1835 – gest. d. 18 Decbr. 1837”, drugi 
„Marie Langenstrassen geb. d. 3ten Maerz 1843 – gest.  
d. 9ten August 1843”, trzeci „Sophie Engelbrecht geb. 
Langenstrassen geb. 8 Januar 1795 – gest. 29 October 
1857”; by)a siostr, Ferdinanda Langenstrassen (1799 – 
1862), pierwszego w)a+ciciela maj,tku. Obok stoi gra-
nitowy pomnik z(napisem „Ernst Langenstrassen Hptm. 
d. Res. u. Bat.-Kom. Res. Inf. Rgt. 441, geb. 17.9.1875, 
verwundet Arroude A…, gest. Darmstadt 11.7.1918”. 
Jako kapitan rezerwy by) w( czasie I( wojny +wiatowej 
dowódc, batalionu 441. pu)ku piechoty i(w(wyniku od-
niesionych ran na froncie zachodnim zmar) w(lazarecie 
w( Darmstadt. W( pozosta)ej cz%+ci spoczywaj, dawni 
mieszka-cy tej miejscowo+ci. Najstarszy grób znajduje 
si% w( +rodkowej cz%+ci. Na granitowej steli o(oryginal-
nej ornamentyce widnieje napis „Friedrich Kuessner 12 
Jul. 1795 – 21 Dec. 1857”. Nieopodal stoi inny nagrobek 
ze sztucznego kamienia z( napisem „Paul Wirges geb. 
16.4.1912 – gest. 1.5.1938”. W(zachodniej cz%+ci znajduj, 
si% kamienne nagrobki rodziny Bodgahn z(wyryt, dat, 
„1927” i( rodziny Kraft, pracowników miejscowej cegiel-
ni. W( naro*niku cmentarza jest grób polskiego *o)nie-
rza, jak g)osi napis „Alojzy 2echowski 1900 – 1942” (by) 
to prawdopodobnie robotnik przymusowy). Po prawej 

stronie od wej+cia stoi granitowy g)az z(inskrypcj, „Den 
im Wetkrieg 1914-1918 gefalenen des Gutsbezirks Gr. 
Blaustein zum Gedaghtnis” („Pami%ci poleg)ym w(woj-
nie +wiatowej 1914-1918 z(okr%gu maj,tku Siniec”). Dru-
g, inwentaryzacj% cmentarza przeprowadzi) w( 2011r. 
Cezary Korenc, prezez Stowarzyszenia „Blusztyn”, po 
zako-czeniu prac porz,dkowych przeprowadzonych 
26.08.2011r. wspólnie z( mieszka-cami Si-ca i( grup, 
m)odzie*y szkolnej z( K%trzyna i( partnerskiego miasta 
Wesel. Cezary Korenc, inicjator akcji, realizuje podobne 
dzia)ania na innych wiejskich cmentarzach na terenie 
powiatu k%trzy-skiego. W( trakcie prac porz,dkowych 
odkopano i( oczyszczono napisy przy grobach: „Ama-
lie Bahr 23.8.1862 – 22.9.1932”, „Christophe Boehme 
14.12.1795 – 5.4.1869”, „Marie Bosau geb. Brandt ...4.1876 
– 10.11.1938“, „Marie Eritt geb. Czymannik 16.11.1850 
– 14.4.1916“, „Gottlieb Eritt 6.11.1854 – 8.9.1919“, „Elfry-
da Kajota geb. Wirges 26.12.1937 – 30.11.1957), „Herta 
Karp 17.1.1922 – 7.10.1925“, „Elisabeth Klein 19.6.1896 
– 8.9.1933“, „Mathilde Klein geb. Willert 7.7.1859  
– 18.8.1933“, „Ernst Kraft 18.9.1891 – 28.12.1928“, „Egon 
Nittka 10.7.1939 – 9.5.1941“, „Werner Nittka 6.9.1936  
– 16.10.1938“, „Hermann Philipp 17.9.1840 – 16.1.1915“, 
„Jakob Tietz 14.8.1872 – 20.2.1936“, „Wilhelmine Wasch-
kowski geb. Blonski 25.7.1831 – 15.10.1899” oraz „Rudolf 
Woitschell 9.1.1893 – 23.8.1917”, którego nagrobek od-
kopano w( zlokalizowanej kwaterze rodzinnej. Na pod-
stawie przysy)anych wspomnie- i( rozmów z( dawnymi 
mieszka-cami Si-ca, uda)o si% ustali. po)o*enie kolej-
nych mogi). Dzi%ki dokumentom uzyskanym z( archi-
wum w(Bayreuth i(listów udost%pnionych przez rodziny 
dawnych mieszka-ców, uda)o si%, po trzech latach po-
szukiwa-, ustali. list% 57 mieszka-ców so)ectwa Siniec 
(w( tym 8. dzieci), którzy zgin%li po wkroczeniu Armii 
Czerwonej w(styczniu 1945r. Nazwiska tych osób wyryte 
zosta)y na tablicy pami,tkowej z(czarnego granitu, któ-
ra zosta)a ods)oni%ta w(trakcie uroczysto+ci 19.05.2015r. 

Siniec - kwatera rodziny Bogdahn, fot. z 2021r.
Siniec - odnowione krzy"e przy grobach rodziny Langenstrassen, 
fot. z 2021r.
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Oprócz mieszka-ców so)ectwa i(cz)onków Stowarzysze-
nia „Blusztyn”, udzia) wzi%li pastorzy, proboszcz rzymsko-
katolickiej para/i w(Srokowie, starosta Ryszard Niedzió)-
ka oraz przewodnicz,cy zwi,zku Kreisgemeinschaft 
Rastenburg Hubertus Hilgendor3 wraz z(zast%pc, Edith 
Kaes i(grup, dawnych mieszka-ców powiatu. Cmentarz 
w(Si-cu jest na bie*,co sprz,tany i(piel%gnowany przez 
cz)onków Stowarzyszenia „Blusztyn”, mieszka-ców Si-ca 

i(wolontariuszy z(Niemiec i(Francji. Podczas akcji w(sierp-
niu 2021r., z(udzia)em cz)onków Przyjació) Mazur z(Kru-
tyni, odnowiono napisy na krzy*ach i(nagrobkach. Co-
rocznie 1 listopada na poszczególnych grobach zapala-
ne s, znicze. Dzi%ki darowiznom dawnych mieszka-ców 
powiatu, Stowarzyszenie „Blusztyn” mo*e prowadzi. dal-
sze prace na cmentarzu w(Si-cu, jak równie* na innych 
cmentarzach, na których podj%to dzia)ania ratownicze.                 

SI%CZYK (niem. KLEIN BLAUSTEIN) – po)o*ony na 
zachód od nowych zabudowa-, na skraju lasu. Spo-
czywaj, tam osoby, które *y)y i(pracowa)y przed 1945r. 
w(nieistniej,cej le+niczówce, a(jej historia zwi,zana jest 
z( rodzin, Hinz. Za)o*ycielem by) Albert Hinz, który za-
rz,dza) okolicznymi lasami w( latach 1881 – 1925. Po 
+mierci spocz,) nieopodal swojego domu-le+niczówki. 
Albert Hinz mia) dziewi%cioro dzieci, z( których trzech 
synów zosta)o le+nikami, a( z( pi%ciu córek, dwie zosta-
)o *onami le+ników. Na zachowanym granitowym na-
grobku jest napis „Albert Hinz 3.3.1856 – 24.12.1932“, 
poni*ej *ony „Wilhelmine Hinz geb. Leschinski 5.11.1860 
– 16.6.1935”. Nast%pc, Alberta by) jego syn Erwin, który 
zarz,dza) lasami w(latach 1925 – 1941 i(po)o*y) wielkie 
zas)ugi w( prowadzeniu racjonalnej gospodarki le+nej. 
Jest jeszcze jedna mogi)a z(kamiennym nagrobkiem „Ida 
Hill geb. Bronschein 3.7.1876 – 30.4.1937”.           

Siniec - nagrobek Fr. Kuessnera, fot. z 2005r.

Si*czyk - groby ma!"onków Hinz, fot. z 1998r.

Si*czyk - teren cmentarza, fot. z 1998r.Siniec - nagrobek Ch. Boehme, fot. z 2014r.
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SKAND!AWKI (niem. SKANDLACK) – 4 cmentarze, 
rodowy, dwa wojenne i(wiejski. Cmentarz cz)onków ro-
dziny Siegfried, którzy w( latach 1825 – 1945 byli w)a+-
cicielami okolicznych maj,tków Jeg)awki, Skand)awki, 
Kolkiejmy i(Suchawa. znajduje si% w(po)owie drogi pol-
nej ze Skand)awek do Suchawy. Posadowiony na zale-
sionym wyniesieniu, zwanym Gór, #wierkow,. Szczyt 
wyniesienia przedzielony jest drog,. Po jednej stronie 
jest cmentarz rodowy, a( po drugiej wojenny. Do po-
cz,tku XXI w. cz%+. cmentarza rodowego by)a zasypana 

+mieciami. Zachowa)o si% kilka nieczytelnych nagrob-
ków, tylko na jednym by) napis „Klaus Siegfried 5.4.1906 
– 3.6.1929”. W( 2002r. ze +rodków potomków rodziny 
i(pomocy ówczesnego w)a+ciciela dworu w(Skand)aw-
kach, cmentarz zosta) uporz,dkowany i(ogrodzony. Po-
stawiono *eliwny krzy* z(napisem „Ferdinand Siegfried 
geb. d. 24 Juni 1801 – gest. d. 13 August 1885” oraz 
obelisk z( p)ytami, na których wymieniono wszystkich 
pochowanych w( latach 1830 – 1929. Obok krzy*a po-
stawiono w( 2007r. symboliczny nagrobek z( napisem 
„Claus-Ferdinand Siegfried 19.04.1931 – 05.01.2007”, 
g)ównego darczy-cy odnowy cmentarza. 

Obok na cmentarzu wojennym pochowano dziesi%-
ciu *o)nierzy armii niemieckiej poleg)ych 9 wrze+nia 
1914r. Zachowa)y si% tylko dwie kamienne postawy 
krzy*y i( obsadzenia drzew (graby), które wyznacza)y 
granice cmentarza zniszczonego w( 1976r. Spoczywaj, 
tam: starsi szeregowi - Ehrenberg i(Faust; muszkieterzy 
- Becker, Kister, Machold, Martensen, Winsel; kanonierzy 
- Bögershausen i(Präcklein oraz rezerwista Guthmann.

Skand!awki - widok ogólny cmentarza rodowego, fot. z 2014r.

Skand!awki - krzy" F. Siegfried na cmentarzu rodowym, fot. z 2014r. Skand!awki - obelisk na cmentarzu rodowym, fot. z 2014r.
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Drugi cmentarz wojenny znajduje si% na zachód od 
zabudowa-. Prowadzi do niego stara aleja lipowa. Na 
niewielkiej skarpie ogrodzonej murkiem stoi kamienny 
obelisk zwie-czony *eliwnym krzy*em. Wokó) le*, na-
grobki z( nazwiskami poleg)ych. S, to: starsi szeregowi 

- Friedrich, Gleichmar i( Uhlig; muszkieterzy - Lathan, 
Nagel, Seliger, Steinbruck i( Unglaube – wszyscy z( 71. 
pu)ku piechoty; starsi szeregowi - Gutgesell i(Sauerbrey; 
muszkieterzy - Brandt, Kessler i(Lind – wszyscy z(94. pp 
oraz muszkieter Hayder z(95. pp. Obecny stan cmenta-
rza jest zas)ug, w)adz gminy, wcze+niej obelisk z( me-
talowym krzy*em by) uszkodzony, a(u(podstawy opar-
to dwie *eliwne p)yty. Jedn, z(p)yt z(napisem „Für uns 
/elen fünfundzwanzig deutsche Slodaten in gefecht 
bei Skandlack September 1914. Den helden zum ge-
lachtnis Rittergut Skandlack“ ufundowa) w)a+ciciel dóbr 
w( Skand)awkach i( po+wi%cona by)a 25. *o)nierzom ar-
mii niemieckiej poleg)ych w(okolicach wsi we wrze+niu 
1914r. Druga p)yta po+wi%cona by)a czterem mieszka--
com wsi poleg)ym na ró*nych frontach I(wojny +wiato-
wej „Aus der Gutsbezirk /elen für das Vaterland im ge-

Skand!awki - teren cmentarza wiejskiego, fot. z 2014r.

Skand!awki - krzy" przy grobie O.B. Brandies, fot. z 2014r. Skand!awki - "eliwne tablice na cmentarzu wojennym, fot. z 1999r.
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fecht bei Snobken Ostpr. Rudolf Schaak 8. Jäg z(pf. Nr. 10 
*4.4.1898 +8.2.1915; In den Karpathenkämpfen Friedrich 
Partenbreiter 5 Inf. Reg. 43 *1.10.1890 +14.4.1915; Im ge-

fecht bei Walldüne Mitau Otto Gembries 11 Gen. Regt. 
4 +24.2.1917; In der doppelschlacht Aisne Champagne 
Paul Maletzki 5 Fussant. Regt. 22 *23.7.1897 +27.4.1917“.  

Nieopodal znajduje si% cmentarz wiejski obsadzony 
lipami, +wierkami i( grabami. Zachowa)o si% kilka gro-
bów w( cementowej obudowie, a( przy jednym z( nich 
nagrobek ze sztucznego kamienia „Luise Knoop geb. 
Blonski 3.12.1851 – 14.6.1915”. Przy mogile 5-letniego 
ch)opca stoi metalowy krzy* z(ozdobnie kutego *elaza 
z(napisem „Oskar Bruno Brandies geb. 21.12.1888 – gest. 
8.8.1893”. 

W( parku dworskim stoi pami,tkowy granitowy ka-
mie- z( napisem „Roderich Siegfried geb. 30.04.1920 
– gef. 30.10.1943 in Retschytza [Rzeczyca na Bia!orusi - 
przyp. TK]. Die Heimat vergis Dich nicht [Ojczyzna o'To-
bie nie zapomni]”.                

SOLANKA (niem. SALZBACH) – 2 cmentarze wiejskie, 
jeden po)o*ony w( odleg)o+ci 100 m od polnej drogi 
wiod,cej do domków letniskowych nieopodal jeziora 
D)ugie, usytuowany na ),ce. Posadowiony na wyniesie-
niu terenu, granice wyznacza)y obsadzenia drzew (brzo-
zy graby). Zachowa)y si% pojedyncze groby w( cemen-
towej obudowie i(elementy robitych p)yt nagrobnych. 

Drugi cmentarz po)o*ony na pó)nocny zachód od za-
budowa-, w(odleg)o+ci ok. 200 m od asfaltowej drogi 
do Szczeciniaka, usytuowany w(polu. Posadowiony na 
wyniesieniu terenu, za)o*ony na planie ko)a, granice 
wyznaczaj, graby. Jeszcze w( maju 1996r. sta) *eliwny 
krzy* przy grobie rodziny Schmuck „Lehrer [nauczy-

Skand!awki - nagrobek L. Knoop na cmentarzu wiejskim, fot. z 2014r.

Skand!awki - widok ogólny cmentarza wojennego nieopodal wiejskiego, fot. z 2014r.
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ciel] Schmuck geb. d. 2 October 1838 – gest. d. 5 Au-
gust 1898; Anna und Lina Schmuck...”.  Zachowa)y si%  
3 groby w(cementowej obudowie z(jednym nagrobkiem. 
Widnieje na nim napis: „Wilhelmine Taschau geb. Rage 
2.6.1823 – 26.4.1903- Ruhe Sanft [Spoczywaj w'pokoju]”.

SROKOWSKI DWÓR (niem. DRENGFURTHSHOF)  
– po)o*ony na po)udniowy zachód od zabudowa-, za)o-
*ony na planie kwadratu. Ogrodzony jest oryginalnym, 
metalowym ogrodzeniem z( ozdobnie kutego *elaza. 
Zachowa)o si% 6 grobów w( cementowej budowie. Na 
jednym z(nich le*y nagrobek z(napisem „Regine Behrend 
geb. Grenz *1799 +18.1.1879, Samuel Behrend *7.7.1799 
+8.8.1866”. Pozosta)e napisy nagrobkach s, nieczytelne. 
Cz)onkowie rodziny Behrend byli do 1945r. w)a+ciciela-
mi pobliskiego maj,tku.     

SUCHODO!Y (niem. FRIEDENTHAL) – po)o*ony na 
pó)noc od zabudowa-, w(odleg)o+ci ok. 200 m od pol-
nej drogi. Posadowiony na skarpie nieopodal rzeki Czar-
nej Strugi, za)o*ony na planie prostok,ta. Zachowa)y 
si% 3 mogi)y z(nagrobkami oraz granitowy kamie- wy-
znaczaj,cy miejsce pochówku cz)onków rodziny Dem-
bowskich „1858 Ruhestelle der Familie Dembowski”. Na 
pierwszym nagrobku jest napis „Wilhelmine Dembowski 
geb. Rydzewski 4.7.1812 – 9.2.1893”, na drugim „Heinrich 
Dembowski 24.11.1847 – 31.8.1920”, a(na trzecim „Luise 
Dembowski geb. Tiede 27.6.1847 – 10.7.1917”.            

SZCZECINIAK (niem. STETTENBRUCH) – po)o*ony 
na po)udniowy zachód od zabudowa-, w( odleg)o+ci 
ok. 300 m od polnej drogi, usytuowany na skraju zagaj-
nika. Do cmentarza prowadzi aleja lipowa. Posadowio-
ny na wyniesieniu terenu, za)o*ony na planie prostok,-
ta, granice cmentarza wyznaczaj, graby, w(zachodniej 
cz%+ci ro+nie pomnikowy d,b. Zachowa)y si% pojedyn-
cze groby z(nagrobkami (9 szt.) w(wi%kszo+ci bez na-
pisów, 2 *eliwne krzy*e, fragment metalowego ogro-
dzenia kwatery rodzinnej oraz uszkodzony pomnik 
poleg)ych w(latach 1914 – 1918 mieszka-ców wsi. Na 

Suchodo!y - kamie* wyznaczaj&cy groby rodziny Dembowski, 
fot. z 2012r.

Suchodo!y - nagrobek H. Dembowskiego, fot. z 2012r.

Suchodo!y - nagrobek W. Dembowski, fot. z 2012r.Srokowski Dwór - groby rodziny Behrend, fot. z 1996r.

Srokowski Dwór - widok ogólny cmentarza, fot. z 1996r.
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dwóch mogi)ach zachowa)y si% granitowe nagrobki 
z( napisami, na pierwszym „Hier ruht in Gott Wilhelm 
Holz 1.1.1860 – 4.8.1911 Ruhe Sanft”, na drugim „Julie 
Lemke geb. Dever 5.11.1877 – 3.7.1927”. Na *eliwnych 
krzy*ach s, napisy: „Nany und Theodor Gemnich” oraz 
„Amalie Link geb. Tietz 21 Marz 1845 – gest. 11 Januar 
1902“. Z( inicjatywy w)adz gminy Srokowo i( wsparciu 

Haralda Himera, syna ostatniego w)a+ciciela maj,tku, 
w( 1997r. uporz,dkowano cmentarz, wyci%to krzaki 
i( samosiejki, odbudowano pomnik, a( przy zabytko-
wym d%bie postawiono cementowy krzy*. Na cemen-
towych obudowach mogi) ods)oni%to napisy „Wilhel-
mine Nitsch geb. Kossack 15.12.1849 – 24.11.1926“; 
„Eduard Nitsch 16.1.1850 – 30.8.1920“. Na drugiej obu-
dowie za+ „August Nachtigall 13.9.1859 – 23.5.1938”. 
Akcja porz,dkowania cmentarza przez cz)onków Sto-
warzyszenia „Blusztyn” mia)a miejsce w(2020r.                              

Szczeciniak - widok ogólny cmentarza od strony wej#cia, fot. z 2014r.

Szczeciniak - teren cmentarza, fot. z 1999r. Szczeciniak - pomnik poleg!ym mieszka*com, fot. z 2014r.

Szczeciniak - teren cmentarza, fot. z 1999r. Szczeciniak - fragment cmentarza, fot. z 1999r. 
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WIKROWO (niem. WICKERAU) –  po)o*ony w( kie-
runku zachodnim od zabudowa-, na skraju zagajnika, 
w(odleg)o+ci 200 m od asfaltowej drogi. Zachowa)y si% 
2 marmurowe nagrobki z( napisem „Manfred von Mas-

senbach geb. 5 Febuar 1820 – gest. 6 August 1883“ oraz 
„Marie von Massenbach geb. Steppuhn geb. 3 Febr. 1822 
– gest. 29 Sept. 1900“. Na terenie cmentarza widoczne 
s, fundamenty i( schody do, zniszczonej w( latach 80.  
XX w., kaplicy grobowej oraz porozbijane d%bowe trum-
ny z(kawa)kami blachy cynkowej.    

WILCZA WÓLKA (niem. FRIEDRICHSBERG) – po-
)o*ony na wyniesieniu, ogrodzony drewnianym p)o-
tem. Przy lipie s, dwie mogi)y z( napisami na nagrob-
kach „Friedrich Behrendt geb. 18.3.1874 in Wolfshagen  
– gest. 3.11.1891“ i(„Karoline Behrendt geb. Podehl geb. 
20.12.1828 in Freudenburg [Radosze] – gest. 8.12.1863 
in Wolfshagen [Wilczyny]“.

WILCZYNY (niem. WOLFSHAGEN) – 3 cmentarze, 
w(tym jeden rodzinny po)o*ony w(po)udniowej cz%+ci 
wsi, nieopodal zagrody przy +cianie lasu, wej+cie 1an-
kuj, dwie lipy. Zachowa)y si% dwie mogi)y w( cemen-
towej obudowie. Drugi ca)kowicie zatarty znajduje si% 
w( pó)nocnej cz%+ci wsi. Trzeci, najwi%kszy cmentarz 
usytuowane jest na skraju lasu, po prawej stronie drogi 
od Srokowskiego Dworu. Zachowa)o si% kilkana+cie gro-
bów w( cementowej obudowie, rozrzucone fragmenty 
nagrobków i(metalowych ogrodze-.

Wikrowo - widok ogólny cz$#ci rodowej cmentarza z ruinami kaplicy grobowej, fot. z 2014r. 

Wikrowo - nagrobek Marie von Massenbach, fot. z 2014r.
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WILCZYNY – LE$NICZÓWKA (niem. WOLFSHAGEN 
WALDHAUS) – po)o*ony w(lesie niedaleko nieistniej,-
cej le+niczówki, w(odleg)o+ci ok. 100 m od le+nej drogi 
do Osikowa. Posadowiony na wyniesieniu terenu, za)o-
*ony na planie kwadratu, granice wyznaczaj, stare lipy. 
Zachowana jedna kwatera z(metalowymi s)upkami i(*e-
liwnym krzy*em z( napisem „Johann Gerhard Kuessner 
geb. d. 25. December 1762 – gest. d. 20. Mai 1833“.     

WYSKOK (niem. FRIEDENSHOF) – po)o*ony na zbo-
czu niewielkiego wyniesienia, po lewej stronie polnej 
drogi do Mazurkowa, granice wyznaczaj, d%by, graby 
i( drewniane ogrodzenie. Zachowa)y si% 4 czytelne na-

grobki, w(tym 3 w(kwaterze rodziny Segadlo, „Friedrich 
Segadlo 12.9.1808 – 3.3.1893”; „Louise Segad)o geb. 
Behrendt 12.9.1814 – 4.6.1855” i(„Emilie Segadlo geb. 
Schweiger 18.3.1819 – 17.1.1892”. Nagrobek poza kwa-
ter, ma cz%+ciowo zatarty napis „Hier ruhen in Gott un-
ser liebe Frau guter Mutter ...u(Schweigermutter Emma 
Jopp 4.11.18...- 3.11.1931”. Na pozosta)ych pi%ciu gro-
bach zachowa)y si% tylko cementowe obudowy oraz *e-
liwny medalion na ogrodzeniu mogi)y „Michael Bechler 
geb. 29 April 1842 – gest. 23 Maerz 1892” z(fragmentem 
Apokalipsy +w. Jana „B,d0 wierny a* do +mierci a(dam 
ci koron% *ycia”. Teren cmentarza zosta) w( 2005r. upo-
rz,dkowany i(ogrodzony przez cz)onków Stowarzysze-

Wilczyny - le#niczówka - teren cmentarza z krzy"em przy grobie J.G. Kuessnera, fot. z 2014r.

Wyskok - medalion przy kwaterze M. Bechler, fot. z 2017r. Wyskok - fragment cmentarza, fot. z 2014r.
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nia Wsi Wyskok, a(przy wej+ciu zamieszczono tabliczk% 
z( nazwiskami innych osób tam pochowanych. W+ród 
nich s, Walter Segadlo 19.5.1882 – 19.11.1925, Gustav 
Schawohl 16.8.1855 – 16.12.1927, Wilhelmine Brosche-
it 23.12.1851 – 2.5.1938 oraz Franz Rehlberg 10.12.1907  
– 3.2.1927.  

WYSOKA GÓRA (niem. DRENGFURTHSTHAL) – po-
)o*ony na planie ko)a, nieopodal zabudowa-, uk)ad za-
tarty. Zachowa)y si% tylko obsadzenia drzew.  

Z!OTE POLE (niem. IVENHOF) – po)o*ony na po)u-
dniowy zachód od zabudowa-, w(odleg)o+ci ok. 100 m 
od asfaltowej drogi Srokowo - Jankowice. Usytuowany 
w( polu na wyniesieniu terenu, granice cmentarza za-
)o*onego na planie prostok,ta wyznaczaj, brzozy, lipy 

i(kasztanowce. Zachowa) si% granitowy g)az z(napisem 
„Ruhestalle der Familie Bartel”. Rodzina ta by)a do 1945r. 
w)a+cicielami pobliskiego maj,tku.     

Na zako-czenie cmentarz po)o*ony nad brzegiem je-
ziora Rydzówka, tu* przy granicy gminy Srokowo, admi-
nistracyjnie na terenie gminy W%gorzewo, w(rozwidle-
niu polnych dróg do Le+niewa i(Srokowa przez Pieczarki, 
granice wyznaczaj, stare d%by i(lipy. S, tam ruiny kaplicy 
grobowej cz)onków rodziny Lefevre „Rüheställe der Fa-
milie Lefevre”. Byli to zapewne francuscy hugenoci, któ-
rzy w(XVIII w. osiedlili si% na tym terenie.  

Z!ote Pole - nagrobek rodziny Bartel, fot. z 2014r.

Rydzówka - kaplica grobowa rodziny Lefevre, fot. z 1999r.

Rydzówka - kaplica grobowa rodziny Lefevre, fot. z 1999r.

Wyskok - widok ogólny cmentarza, fot. z 2014r.




