
Sprawozdanie
 z prac porządkowych

przeprowadzonych 30.04.2022 r.
na cmentarzu ewangelickim

w miejscowości Bukowa,
gm. Smołdzino



Sprawozdanie  z  prac  porządkowych  na  dawnym  cmentarzu
ewangelickim w miejscowości Bukowa. 

Dnia  30.04.2022  r.  odbył  się  I  etap  prac  porządkowych  na  dawnym

cmentarzu  ewangelickim  znajdującym  się  w  miejscowości  Bukowa,  gmina

Smołdzino.  Organizatorką akcji  porządkowej  na ww.  terenie  była  Pani  Renata

Knitter, radna gm. Smołdzino.  Do porządkowania cmentarza zgłosiła się grupa

mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz ochotnicy, którzy odpowiedzieli

na apel organizatorki akcji. Wsparcia w porządkowaniu oraz stworzeniu dokumentacji

cmentarza  udzielili  członkowie  Słupskiego  Stowarzyszenia  Eksploracyjno-

Historycznego "Gryf". Wykonano część prac porządkowych, sporządzono wstępną

dokumentację odnalezionych elementów nagrobnych. 

Prace  porządkowe  polegały  na  oczyszczeniu  terenu  pochówkowego  ze

śmieci, gałęzi zalegających na terenie prowadzonych prac. Prace porządkowe na

ww.  terenach  zostały  uzupełnione  poprzez  przeskanowanie  terenu  ręcznymi

wykrywaczami  metali  oraz  lekkiego  podręcznego  sprzętu  do  kopania  w  ziemi

w postaci  łopat/saperek.  Prace  te  miały  charakter  punktowy,  tj.  w miejscach

pojawienia się sygnału detektora dokonano punktowego wykopu i po odnalezieniu

metalowego  elementu  natychmiast  były  usuwane  uszkodzenia  gleby  poprzez

zasypanie powstałego zagłębienia. Porządkowanie terenu wraz z przeskanowaniem

terenów miały na celu odszukanie ewentualnych elementów nagrobnych, takich

jak  krzyże  i  tablice  inskrypcyjne  wykonane  z  żeliwa.  Ewentualne  odnalezione

elementy nagrobne pozwolą  na stworzenie  lapidarium i  upamiętnienie  miejsca

pochówku dawnych mieszkańców wsi Bukowa. 

W trakcie porządkowania na terenie cmentarzy znaleziono żeliwne części

krzyży,  a  także  krzyże  z  imionami  i  nazwiskami  osób  tam  pochowanych.

W  większości  są  to  krzyże  żeliwne  pochodzące  z  I  połowy  XX  wieku.  

Najstarszy krzyż upamiętnia dziecko zmarłe w 1886 r. 

Podczas porządkowania odnaleziono:



1.  Krzyż  żeliwny  bez  kamiennej  podstawy  upamiętniający  Hermann'a

Schiemann'a ur. 18.11.1855 r., zm. 29.01.1939 r.



2.  Krzyż  żeliwny  bez  kamiennej  podstawy  upamiętniający  Emilie  Heise

  ur. 29.08.18251860 r., zm. 06.08.1932 r.

 



3.  Krzyż  żeliwny  bez  kamiennej  podstawy  upamiętniający  Theodora  Rohde

 zm. 20.02.1860 r., zm. 02.07.1930 r.

 



4.  Krzyż  żeliwny  bez  kamiennej  podstawy  upamiętniający  Theodora  Durdel

    ur. 26.10.1864 r., zm. 20.05.1927 r.



5.  Krzyż żeliwny  bez  kamiennej  podstawy  upamiętniający  Eduarda  Rohde

     zm. 13.08.1833 r., zm. 11.09.1907 r.

 



6.  Krzyż betonowy z inskrypcją wklęsłą upamiętniający Ritę Bruder ur. 23.07.1940 r.,

zm. 24.09.1940 r. i Astrid Bruder ur. 16.10.1941 r., zm. 05.11.1941 r.

 

 



7. Krzyż żeliwny ażurowy bez kamiennej podstawy upamiętniający Helmuta Zeβin

zm. 18.12.1921 r., zm. 14.01.1922 r.

 



8. Fragment krzyża żeliwnego z oznaczeniem firmy odlewniczej.

 



9. Krzyż żeliwny ażurowy. Brak porcelanowych tabliczek inskrypcyjnych.

 



10.  Fragment  krzyża  żeliwnego  ażurowego.  Brak  porcelanowych  tabliczek

inskrypcyjnych. 

 



11.  Fragment krzyża żeliwnego z fragmentem porcelanowej tabliczki inskrypcyjnej.

Krzyż upamiętnia Elisabeth i Auguste/a Ruch.



12. Fragment krzyża żeliwnego  ażurowego z fragmentem tabliczki inskrypcyjnej

umieszczanej z tyłu krzyża. 

 

 

 



13. Tumby betonowe w kwaterze dziecięcej.

 



14. Fragment betonowej tumby.

- krzyże żeliwne bez kamiennych podstaw – 5 

- tumby betonowe na grobach dziecięcych – 3

- tumba betonowa duża – 1

- fragment betonowej tumby – 1 

- obrys mogiły z lastriko – 1

- granitowe podstawy pod krzyże żeliwne – 12

- betonowe podstawy pod krzyże żeliwne – 2

- krzyż betonowy z inskrypcją wklęsłą – 1 

- fragmenty krzyży ażurowych - 12

                                               

                                                          Prezes SSEH „GRYF” Paweł Terlikowski


