


Mazurskimi. Waiki toczyty sit; na obszaize tr6jkf\ta, ktorego podstawqod strony potudnio-
wej staiunvita iiiiia Uztlowo - Wielbark. od wsciiodu ograniczata linia Wielbark - Bisku-
piec - Lulry. a otl sli ony zaciiodiiiej obszar ten zamykala linia provvadz^ca od Lutr przez
Olsztyn. Olsztynck do Uzdowa. W okresie od 21 do 31 sierpnia 1914 roku toczyly siq to
zacitjte walki, kti'trych naj\vit;ksze nattjzenie mialo miejsce w dniach 26-28 sietpnia.

Poludniowc Mazury. a scislcj obszar obejmiijticy powiat szczycieiiski, byly terenem,
gdzie wojna lowniez wycisntjla swoje pii^tno. Dziatania wojenne rozpoczqly siq w tej czq-
sci dawnych Priis Wschodnicb 21 sierpnia. a skonczyly 31 sieipnia, ale do potyczek i walk
przygranicznych dochodzilo jeszcze w listopadzie i grudniu 1914 oraz w marcu i majii
1915 roku". Mialy tii niie jscc przemarsze wojsk, walki graniczne, potyczki, t^dy przebija-
ly siq rozbite dywizje rosyjskie w bitwie na polach Lutr, Biesowa i Zerbunia, turtaj gro-
miono wycofujtico sit; vv nieladzie rosyjskie oddzialy rozbite w wielkiej bitwie pod
Olsztynkiem, okrc.shinej Jtiko bitwa pod Tannenbergieni. W historii na trwale zapisato siq
miejsce w okttlicach Icsniczt'twki Karolinka, gdzie poniost sniierc gen. Aleksander Samso-
now, dowcklctt ro/bitcj Armii ..Narew".

Na polach bitcw i potyczek wscliodniopriiskiej kampanii wojennej, wedlug danych
zawartych w pracy Maxa Dehnena i Waltera Raschdafta, smierc ponioslo okolo 61 200
zolnierzy. w tym 27 860 Niemcow i 1100 Austriakbw oraz 32 540 Rosjan, ponadto w obo-
zach jenieckich zmarlo 700 Rinnunow, 40 Anglikow, 31 Belgbw, 8 Serbow, 4 Francuzow.
3 Wlochow i 1 Ainerykanin'. Nie s;i to dane pelne. gdyz tylko w samym obozie jenieckim
w Markajmach kolo Lidzbarka Warminskiego zmarlo i zostalo na taintejszym cmentarzu
pochowanych 53 Francuzow. 49 Anglikow. 45 Belgow i 19 WlochoW*. Lista jest oczywi-
scie o wide szcrsza, gdyz w obu armiach walczyli przedstawiciele loznych narodowosci,
dotyczy to szczegolnie armii rosyjskiej. Na podstawie zacliowanych aktow zgonow 2081
zolnierzy rosyjskich, zmarlych w obozie w Markajmach, mozna przesledzic, sktid byli le-
krutt)wani ci zolnierze, a mitmowicie nie tylko z guberni rosyjskich, ale takze z guberni
polozonych na lerenie KrtSlestwa Polskiego. dzisiejszej Ukrainy. Bialorusi, Litwy, Lotwy,
Gruzji, a takze Zydzi\

Cmentarze na polach bitew i potyczek byly zakladane natychmiast po skoiiczonych
walkach; na ogol pojedyncze lub zbiorowe mogily ziemne, oznaczone krzyzami. Nato-
miast prace majqce na celu zalozenie i uporz^dkowanie tych miejsc zostaly podj^te zaraz
po ustaniu dzialan wojennych i prowadzone byly jeszcze w latach trzydziestych.

Po zakohczonych dzialaniach wojennych powstal problem opieki nad miejscami spo-
czynku poleglych zolnierzy. Aby tym dzialaniom nadac zorganizowane tomiy, wladze nie-
mieckie utworzyly w Krolewcu Prowincjonalny Urztid Doradczy do Spraw Upamiqtniania

" Z, Pal.tki. /'rusv \^-sc/ioc/nic' w I woinic swiaiowj, s. 241 251; w: Oziahnia militonte w Pntsoch IVscho-
ilnicli. potl red. iiaiik. W. Wmbleu skiego.VVar.szawa I99(S; .1, Sutlecki. liitwa lunljeziorami mazurskimi, Mowiii
Wieki. 19X0. nr 4.

' M. Delitieii. W. RasclKlaft", !Icldcnfricdliofc in 0sli>n'ussen, Kdiiigsberg 1939. s. 8.
W. Knercer. CniciUarzc wn/rnnc, s. 65 66.

^ S, Skowronek. Cmeniarz wnjenny if Markajmach 1914 1919, Litizbark Warminski 1993. nips w posia-
tlaniti aiitora. Na podobne tipracowanie oczekuje cmentarz wojenny na dawnym cmentarzu evvangelickim w
Szczylnle. gdyz przynajinniei czesc aktow zgonow pochowanych tam zolnieiv.y jest najprawdopodobniej zacho-
vvana.
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Wojen (Die Provinzial-Beratungsstelle flir Kriegereiirungen). Akcja porz^dkowania 1
urz^dzania cmentarzy rozpoczqia si? w 1918 roku. Glowny ci?zar spraw zwi^zanych z
ewidencj^ cmentarzy i grobow spadl na owczesnego prowincjonalnego Konserwatora
Zabytkow Sztuki i Historii w Pnisach Wschodnich, dr Ricbarda Dethlefscna, ktory naj-
pierw by} doradcfg a nast?pnie kierownikiem Urz?du Doradczego do Spraw Upami?tnia-
nia Wojen. Pod jego kierunkiem zostaly wykonane projekty cmentarzy, pomnikow, wzory
krzyzy oraz innych elementow vvyposazenia''.

W sierpniu 1918 roku wydana zostala instrukcja dotycz^ica m-zEidzania cmentarzy wo-
jennych na terenie Prus Wschodnich: Mcrkhlattfiir Ausgestaltung der Kriegergrdber in Ost-
preussen, podpisana przez nadprezydenta Prus Wschodnich von Batockiego'. Okreslata ona
zasady, ktorymi nalezalo si? kierowac przy urzt\dzaniu cmentarzy. kwater wojennych i mo-
gil. Gtowny nacisk w instrukcji kladziono na scisle zharmonizowanie cmentarzy z najbliz-
szym otoczeniem. Zalecano w zwiqzku z tym stosowanie miejscowych surowcow oraz ro-
dzimych gatunkow drzew i krzewow do obsadzeh. Groby, kwatery i cmentarze wojenne
miaty bye skromne i proste w swojej formic. Na ogrodzenie proponowano dla wi?kszych
cmentarzy mur kamienny lub wal ziemny, dla mniejszych i mogil - kute lub zeliwne kraty
lub ploty ze sztachet drewnianych. Na obudow? mogil zalecano stosowanie kamienia. W in-
stmkcji duzo miejsca poswi?cono roli, jakq mialo spelniac w}asciwe zastosowanie materialu
roslinnego, zwlaszcza drzew, ktore odpowiednio dobrane i posadzone miaty pelnic role po
mnikow w krajobrazie. Proponowano m.in. swierki, tuje, d?by, klony i graby. Polecano zy-
woploty z gtogu, ligustru i tarniny dla mniejszych zalozeh, a dla wi?kszych: swierki, tuje,
graby. Do obsadzeh mogil proponowano stosowanie barwinka i bluszczu.

W instrukcji polecano rowniez, aby groby poleglych przeciwnikow - zolnierzy ar-
tnii rosyjskiej, traktowac na rowni z grobami zolnierzy armii niemieckiej i jednakowo o
nie dbac. Zwracano rowniez uwag?, aby wystrqj cmentarza byl jednorodny, szczegolnie
mialo to dotyczyc pomnikow nagrobnych.

Cmentarzami wojennymi w zasadzie mialo opiekowac si? pahstwo, jednak w
zwi^zku z ograniczonymi funduszami na ten eel na utrzymanie grobow mialy lozyc tak-
ze gminy, stowarzyszenia i osoby prywatne, ktorym Prowincjonalny Urzt\d Doradczy do
Spraw Upami?tnienia Wojen byl zobowitizany udzielac porad i instrukcji. Takze w po-
szczegolnych rejencjach dzialaly urz?dy zajmujcice si? grobownictwem (Grdberamt), z
glownym urz?dem mieszczticym si? w Krolewcu (Hauptgrdberamt), ktore prowadzily
ewidencj?, mialy spisy pochowanych oraz sporztidzaly plany cmentarzy. Materialy te
byly nast?pnie przekazywane do archiwum Konserwatora Zabytkow Sztuki i Historii w
Prusach Wschodnich. Niestety, zdecydowana wi?kszosc tych zasobow ulegla w wyniku
dzialah wojennych zniszczeniu, w tym wszystkie z terenu obejmujcicego dawny powiat
szczyciehski^.

'' S. Itozanski, Inwenlarz archiwalny zespniu I'mwincjonalny Konxenvalor Zabytkow Sztuki i Historii w

Prusach Wschodnich, Archiwum Paiistwowe w Olsztynie (dalej AP Olsztyn), 195.3 1955,

' AP Olsztyn, Oberprdsidium von Oslpreussen. Merkblut fur die Ausgestaltung der Kriegsgrdber in
Ostpreussen, sygn. 3/33, s. 18, opublikowana i przetlumaczona w inonografij W. Knercera. Cmentarze wojen
ne, s. 125- 133.

** S. Rozahski, op. cit.

90



2. Cinentarze, piany i foriny nagrobkow

Cmentarze wojenne z okresii I wojny swiatowej mozna podzielic na trzy podstawowe
grupy: cmentarze pobitewne, okreslane w literaturze niemieckiej jako Gefechtsfriedhof,
cmentarze zaktadane przy lazaretach - Lazcirettfricdiiof oraz na cmentarze jenieckie, za-
kfadane przy obozacli jenieckich - Gcfaiigeneiifriedlwf Wsrod tych trzech typow cmenta-
rzy wydziela sicj cmentarze samodzielne, kwateiy wojenne na cmentarzach wyznanio-
wych oraz tzvv. pojedyncze inogity. Spotyka siq rowniez okreslenia, zwizizane z miejscem
usytuowania, cmentarz lesny - IVcddfriedhofhih poUiy - Feldfriedliof. Podzial tenjest jed-
nak trudny do iitrzymania, gdyz obecnie wygU^d miejsca ich polozenia i ich otoczenie jest
cz^sto catkiem odmienne od pierwotnego.

Zdecydowana witjkszosc to cmentarze pobitewne, zaktadane w miejscu tocz^cych
siQ walk. Najwiijkszym wsrod nich jest cmentarz w Orlowie (gm. Nidzica); spoczywa tu
1425 zolnierzy rosyjskich i niemieckicb. Drugim co do wielkosci cmentarzem w tej gmpie
jest cmentarz w Mattiscbkehmen (dawny pow. gt^binski), obecnie Czernichowsk w obwo-
dzie kaliningradzkim vv Rosji, gdzie pochowanych jest 1084 zolnierzy. Wsrod cmentarzy,
ktore zostaly zalozone przy lazaretach, najwiqkszym jest Nowy Cmentarz Wojskowy w
Krolewcu, gdzie w wydzielonej czcjsci spoczywa 2878 zolnierzy. Jest to jednoczesnie naj-
wiqkszy cmentarz vvojenny na terenie dawnych Prus Wschodnich. Najwi^kszym cmenta
rzem zalozonym przy obozie jenieckim jest cmentarz w Markajmach (gm. Lidzbark War-
mihski); pochowanych jest tu 2761 zolnierzy kilku narodowosci''. Okreslenie dokladnej
liczby miejsc, gdzie chowani byli polegli zolnierze, jest triidne i wymagajeszcze dalszych
szczegotowych badah archiwalnych.

Max Dehnen, autor monografii o cmentarzach wojennych na terenie Prus Wscho
dnich'", ktory swoje badania rozpocziil juz w okresie miqdzywojennym, podaje liczbq
1700 cmentarzy". Liczba ta odnosi si^ co prawda tylko do grupy cmentarzy okreslanych
jako pobitewne, ale byla to grupa najliczniejsza, dwie pozostate s^ zdecydowanie mniej
liczne i generalnie niewiele zmieniajti w ogolnej liczbie cmentarzy.

Inne dane co do liczby cmentarzy wojennych zostaly podane 26 II 1924 roku na spo-
tkaniu landratow z nadprezydentem Prus Wschodnich. Wykaz ten obejmuje 2023 cmenta
rze, kwatery i pojedyncze mogily. ale tez nie obejmuje wszystkich cmentarzy, gdyz pomi-
niqte s^i te przy obozach jenieckich i lazaretach'-.

W wydanej wspolnie z Walterem Raschdaffem w 1939 roku pracy Max Dehnen
okresla na okolo 2200 ogolnti liczbtj miejsc, gdzie byli pochowani polegli i zmarli zolnie
rze'^. Liczba ta jednak ulegla zmniejszeniu - jak pisz^^ wspomniani autorzy - gdyz CZQSC
(dotyczy to przede wszystkim pojedynczych grobow) zostala zlikwidowana, albowiem

" M. Dehnen. W. Itaschdaff. op. cit., s. S 9.
'" M. Delinen. Die Krie^^s^riihcr in Osiprcu.s.sen von 1914/1915^ Wiirzblirg 1966.
'' Ibidem, .s. 5,
'- Uhersicht die in der Provinz Oslprenssen vorlinndenen Kricgergrdber mil Ansnahme der reichseigenen

priedlw/e, XX HA. Rep. 2 11, Nr 2976, Bd. 6. Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kiiiturbesitz, Berlin-Dahlen za-
mieszczone w Nordost-Archiv, Zeitschrieft flir Regionalgescliichte Neue Folge, Bd VI/1997. H. 1; R. Traba. Der
Priedhnf im Kidliinvandcl. Osl/nciissisclie Kiicgsgn'iher ans Ersleii Welthieg von 1915 bis 1995, s. 118 119,
" M. Dehnen. W. Rasehdaff. op.cit., s 8.
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rodziny przeniosly poleglych na inne cmentarze. Takicli ekshumacji bylo okolo 50{)'"*. Po-
zwala to uznac liczb^ 1700 cmentarzy jako zblizoiuicio faktycznej vv latach 30. XX wieku.

Niemniej dane zamieszczone w wykazie z 1924 roku .si\ o tyle interesnjqce, ze zavvie-
raj% informacje rozbite na poszczegolne powiaty.

Ogoiem na terenie obecnego vvojewodztwa oisztynskiego (1998 r.) - wedhig moich
ustalen odnosz^cych siq do poczt^tku 1995 lokii - znajdowato sitj 244 samodzielnych
cmentarzy, kwater na cmentarzach wyznaniowycli i pojedynczych mogil'^. Natomiast we
dhig wykazu cmentarzy wojennych z 1924 roku na obszarze obecnego wojewodztwa
oisztynskiego znajdowato si^ powyzej 402 miejsc, gdzie pochowani byli zolnierze"'.

Cmentarze wojenne na obszarze dawnych Prus Wschodnicli stanowirt proste z.atozenia
przestrzenno-kompozycyjne, wykorzysttijqce waloiw naturalnego krajobrazii i rzezbtj tere-
nu, o skromnych formacli architektonicznych. O ich ksztalcie i planie zatozenia w diizej mie-
rze decydowat teren, na ktoiym byty zaktadane, gdyz wybor w duzej mierze wyimiszony byt
miejscem walk. Miejsce cmentarza bez wzglijdu na jego powierzchniq starano siq zawsze
zaznaczyc w krajobrazie, stosujqc przede wszystkim odpowiednie nasadzenie drzew liib
krzewow oraz wprowadzajqc wysoki krzyz jako element dominujqcy, widoczny z daleka, o
jednoznacznym zatozeniu sakralnym, uswiqcajqcym to miejsce. Mogity zbiorowe czqsto
formowano w ksztalcie kopcow, zaktadane najczq.sciej na planie prostokqta, w kilkii przy-
padkach potkola lub kota. Grodzone byly siatkq, niekiedy miirem z kamieni polnych.

Mimo prostych i oszczqdnych form prawie kazdy z cmentaizy wyroznia siq indywidual-
nymi cechami. Projektanci, niestety nieznani, osiqgnqli to pi-zede wszystkim stosiijqc rtrzno-
rodne uktady zarowno pojedynczych, jak i zbiorowych mogit w obrqbie zatozenia cmentarne-
go. Na matych cmentarzach mogily majq formy kopcow lub nasypow bqdz sq potozone w za-
gtqbieniu. Drugim elementem wptywajqcym na zroznicowanie sqznaki mogilne. Zastosowano
dwa typy drewnianych ki-zyzy nagrobnycii, „pulpitowe" tabliczki nagrobne, stele rowniez roz-
mqce siq formq wykonania i glazy narzutowe. O indywidtialnych cechach cmentarzy, zwta-
szcza matych, decydowato takze ich potozenie, zbocza wzniesieh, las, otwarta przestrzeh pol.
Dziqki nasadzeniom i na ogot jednolitym oznaczeniom kwateiy wojenne zdecydowanie wy-
rozniaty siq na cmentai-zach wyznaniowycli. Bardzo waznq, a czqsto decydujqcq rolq odgiywa-
ty tu formy obsadzenia drzewami i krzewami. Mniejsze znaczenie miato ogrodzenie, chociaz
tam, gdzie zastosowano niur kamienny, cmentarz wyroznia siq zdecydowanie.

Wymienione formy zatozeh cmentarnych oraz oznaczeh grobow byty stosowane
odmiennie w roznych czqsciach dawnych Prus Wschodnicli. Na wiqkszosci cmentarzy
wojennych zatozonych wokot Olsztynka ustawiano na grobach zotnierzy armii niemiec-
kiej proste tacihskie krzyze, a na mogitach zotnierzy armii rosyjskiej - prawostawne. Na
tomiast na czqsci cmentarzy potozonych w miejscti walk w okolicach Biesowa (gm. Bi-
skupiec) i Zerbunia (gm. Jeziorany) krzyze sq przykt7te daszkami i majq profilowane zakoh-
czenia ramion. Pionowe stele umieszczone sq na grobach zotnierzy pochowanych na cmenta-
rzti w Osiekowie i Gardynach (gm. Dqbrowno). Na cmentarzach usytuowanych wokot Nidzicy
i Wielbarka stosowano kilka form oznaczenia grobow. W Ortowie (gm. Nidzica) ustawiono

Ibidem, s. 8.

" W. Knercer, CmeiUai~e wojenne. op. cit.. s. 26.
Oheisichl, op. cit.
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pulpitowe tablicv.ki na |:)oicdynczycli mogilach i stele na mogilach zbiorowych zohiierzy rosyj-
skich, na jednej /, nich potozono kainien poiny. Mogily zoinierskie na cmentai'zu wojennyin w
Szczylnie oznaczt)ne byly mah'ini, zeliwnymi, lownoramiennymi krzyzanii. Przedstavvione
formy i wygiqd zalozei'i cmentarnycii, znakow nagrobnych, obsadzen mialy przemawiac do
ludzi, wzbiidzac ucziicie szacnnku, odwolywac sIq do uczuc patriotycznych i religijnych.

Na terenie pokidniowycii Maziir, podobniejak nacalym obszarzewojewodztwaolsztyn-
skiego praklycznie nic zostala zreaiizowana w pelni idea gajowbohaterow(Heldenhaiiie), sze-
roko propagowana w Niemczech. Zakladala ona st^voizenie cmentarzy bez grobow. Ich miej-
sce zajmowaly drzewa, stanowiqce symbol kiiltu zycia i przyrody. Mialy to bye, symbolizuj^ce
swi^tosc i wiecznosc natiii-y. dtjby twoiziice okriig. otaczajcicy lip?- symbol pokoju. Z ide^bo-
haterskich gajbw z\\ i;[zany byl ealy kompleks wyobrazen o smierci i powinnoki wobec oj-
czyzny. \V 1916 roku ogloszono konkurs na „gaje bohaterskie" w Prasach Wschodnich. Na
wystawie zoigani/owanej w Krolewcu \v maju tegoz roku przedstawiono ponad 200 projek-
tow cmentarzy i zaprczentowano 80 pizykladow nagrobkow. Jednak praktyczna realizacja
tych projektow nie zostala pi"zeprowadzona z przyczyn fmansowych'^.

3. Cmentarze wojenne na terenie dawnego powiatu szczycienskiego

Cmenlarze wojenne na omawianym obszarze powstaly w okresie dzialaii vvojen-
nych, a wi?c vv latach 1914-1915. W zdecydowanej wi?kszosci sti to cmentarze pobitew-
ne, znacztice miejsca walk i potyczek. Wedlug moich obliczen, opartych w duzym stopmu
na pracy Maxa Dehnena oraz na podstawie informacji zebranych w terenie, na omawia
nym obszarze znajdowalo si? 49 cmentarzy, kwater i pojedynczych mogil"*. Natomiast w
wykazie cmentarzy wojennycb z 1924 roku podana Jest liczba 82 cmentarzy, na ktorych
Iqcznie bylo pochowanych 940 zolnierzy, vv tym 555 zolnierzy armii rosyjskiej i 385 armii
niemieckiej Porbwnujiic przytoczon;\ tu liczb? poleglych zolnierzy z liczbq^ pochowa
nych tylko na 6 najwi?kszycb cmentarzach, gdzie spoczywa 1039 zolnierzy, mozna
stwierdzic, ze to zestawienie Jest niepelne. Siidz?, ze Jest to miqdzy innymi wynik ekshu-
macji prowadzonych przez rodziny poleglyclr®, tak wi?c liczba miejsc, gdzie znalezli
wieczny spoczynek polegli zolnierzeJest ostatecznie mniejsza niz 82, ale i wi?ksza niz49.
Dopiero dalsze badania pozwolti Jeszcze zweryfikowac i uscislic te dane.

Najwi?kszym cmentarzem wojennym na terenie Szczyciehskiegojest cmentarz wojenny
polozony w Wielbarku przy ul. WarszawskieJ. Spoczywa tu 399 zohiieizy armii niemieckiej
i rosyjskiej, w zdecydowanej wi?kszosci zmarlych z odniesionych ran w miejscowym la-
zarecie liib podczas epidemii-'. Drugim co do wielkosci cmentarzemjest kwatera wojenna

" R. Traba, M'rogow? IVscliodnio/tniskie ciiieiilaiTC wnjeniic w perspeklywie przemian kulhtro-
wych 1915 1995, Pr7.egl:\d Zachoclni. 1997, nr 3, s. 57-59.

W. Knercer. CinciUitrze wojenne, op. cit.

'' Uhersidu, op. cit.
■" M. Delincn. Wa. Rascluiorf, op. cit.. s. 8.

Li. Merks, (iescluclile der Slailt WiHenberg, [ok. 1936], s. 49.
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na dawnym cmentarzu ewangelickim w Szczytnie, gdzie pochovvanych jest ftieznie 248
zolnierzy, w tym 170 zolnierzy annii niemieckiej i 78 armii rosyjskiej. Wiqkszosc tu po-
grzebanych to polegli w czasie walk granicznych vv marcu 1915 rokii-*. Trzecim z kolei co
do wielkosci jest cmentarz w nieistniejq^cej obecnie wsi Niedzwiedz, gdzie pochowanych
jest 180 poleglych- 166 zolnierzy armii rosyjskiej i 14 zolnierzy armii niemieckiej. Jest to
cmentarz zalozony w miejscu walk-^ Czvvartym z kolei jest cmentarz vv Wielbarku, poto-
zony w lesie przy szosie w kieiiinku Jedwabna. Pocliowanych jest tti 145 zolnierzy przede
wszystkim armii rosyjskiej, zinarlych podczas epidemii w miejscowym lazarecie-"*. Pozo-
stale cmentarze sq o wiele mniejsze. W Rozogacb, w kwaterze wojennej na cmentarzu
parafialnym pochowanych jest 36 zolnierzy, w tym 21 zolnierzy armii rosyjskiej i I 5 zol
nierzy armii niemieckiej-^ W Szczytnie przy szosie w kierunku Ostrolqki, w miejscu,
gdzie obecnie znajduje siq cmentarz zolnierzy armii radzieckiej, pochowanych jest 31 zol
nierzy annii rosyjskiej-"". O tym, ze tu pierwotnie byl cmentarz z okresii I vvojny swiatowej,
przypomina drewniany prawoslawny krzyz.

Podobnie jak i w innych czqsciach dawnych Prus Wschodnich i tutaj cmentarze wo-
jerme, pomimo skromnych zalozeir, wyrozniajt^ si^ ciekawti kompozycjci, osittgantt. przede
wszystkim dzi^ki stosowaniu odpowiednich nasadzeh oraz iikladu zolnierskicii mogil.
Zdecydowanie wyrbznia si^tu kwatera na dawnym cmentarzu ewangelickim w Szczytnie.
Usytuowana w centralnej cz^sci cmentarza, w sttsiedztwie kaplicy cmentarnej, na osi
ktorej od strony pblnocnej znajdowal si^ wysoki, monumentalny pomnik. Uklad mogil vv
rzqdy, kazda mogila otoczona kamiennym obramieniem oraz oznaczona malym i6wnora-
miennym, zelaznym krzyzem, calosc obsadzona brzozami, ktore stanovvily element wyo-
drqbniajticy kwaterq z pozostalej cz^sci cmentarza, obsadzonej innymi gatiinkami drzew.
Obecnie opisane zalozenie uleglo duzym zmianom, rozebrana zostala kaplica oraz po
mnik, zniszczono krzyze nagrobne, z dawnego zalozenia pozostal uklad mogil oraz ka-
mienny mur od strony poludniowej.

W celu wyrbznienia i wyodrqbnienia cmentarzy polozonych w lesie stosovvano
odmienne gatunkowo nasadzenia. Cmentarz w Wielbarku przy szosie do Jedwabna obsa-
dzony jest swierkami, ktore dziqki pokrojowi i ciemnej zieleni zdecydowanie wyodrtjbnia-
j^go z otaczaj^cego lasu sosnowego. Podobnie maly cmentarz polozony na skrajii lasu w
Przezdziqku Malym wyrbznia siq na tie lasu wlasnie dzi^ki nasadzeniom swierkowym.
Powagq, pomnikowosc cmentarza podkresla tu rbwniez aleja brzozowa. Efekt pomnika w
krajobrazie spelnialby ten cmentarz rbwniez w przestrzeni otwartej — w polu. Takim zalo-
zeniem jest cmentarz w Romanach, usytuowany na skraju wsi, obsadzony tujami; stanowi
wyrazn^ dominate. Zdecydowanie wsrbd zabudowy miejskiej wyrbznia siq cmentarz przy
ul. Poznahskiej w Szczytnie, otoczony kamiennym murem, przy ktbrym posadzono d^by.
Cmentarz ten ze wzgl^fdu na maltt powierzchniq sprawia wrazenie pomnika.

M. Dehnen, W. Raschdorf, op. cil.. s. 19.

M. Dehnen, Die Kriegsgrdher, s. 60 61.

C. Merles, Ge.Kchichte, s. 49.

M. Dehnen, Die Kriegsgrdher, 16, 139.

Ibidem, s. 63.
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Rowniez liczne kwatei^ wojenne na cmentarzach vviejskich sji wyraznie zaznaczo-
ne, przede wszystkim dzi^ki \vyr6zniaji|^cym siq nasadzeniom oraz pomnikom nagrobnym.
Przykhidem moze bye kwatera zotnierzy rosyjskich na cmentarzu w Popowej Woli, ktora
wydzielona jest posadzonymi wzdluz linii granic tiijami. Podobnie post^iono wydziela-
jqc kwatei-Q wojennti cmentarzu w Lesinach Wielkich. W Olszynach kwatera wojenna
obsadzona Jest svvierkami i brzozami, a ogrodzona byla drewnianym plotkiem. Na zbioro-
wych mogitach na cmentarzach wiejskich w Przezdzi^ku Wielkim i w Piwnicach Wielkich
ustawione sq stele. r6zni;\ce siq forniii od innych pomnikow nagrobnych.

Wykt)rzystanie v\ alor6w krajobrazu, niiejsca, wprowadzenie odpowiedniego ukladu
przestrzennego oraz nasadzeh stworzylo, mimo generalnie rzecz bior^^c oszczqdnych i
prostych form. zespcSl zroznicowanych i interesuj;\cych zalozeii cmentamych. Wpisaly siQ
one vv krajobraz kullurowy Warniii i Maziir. pozostaly jedynymi materialnymi swiadkami
czasow I wojny swiatowej.

Cmentarze wojenne zrodfem wiedzy o naszej historii, a takze o kulturze tego
okresii. W cirigii minionych lat wtopily si^ w krajobraz Warrnii i Mazur, staly si? jego czq-
sciii. Naiezy sii^ im ochrona i opieka.

Cmentarze wojenne sq miejscem spoczynku tysi^cy poleglych zolnierzy, sq swia-
dectwem minionych zdarzeh. sq pomnikami o diizej wymowie ideowej, infonnujqcej o
okruciehstwie i bezsensie wojny, o smierci i przemijaniu. Stanowiq przekaz o duzej wy
mowie antywojennej. Sq przykladem wypelnienia humanitamego i chrzescijahskiego
obowiqzku poehowania poleglych i jednakowego potraktowania zolnierzy zarowno zwy-
ciqskiej, jak i wrogiej armii. .lako obiekty o duzym znaczeniu historycznym, kulturowym i
naukowym sq zabytkami chronionymi przez prawo.
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