
Sprawozdanie
 z prac porządkowych

przeprowadzonych 23.04.2022 r.
na cmentarzu ewangelickim
w miejscowości Komnino,

gm. Smołdzino



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

Dnia  23.04.2022  r.  odbył  się  I  etap  prac  porządkowych  na  dawnym

cmentarzu  ewangelickim  znajdującym  się  w  miejscowości  Komnino,  gmina

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

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

mieszkańców  wsi.  Wsparcia  w  porządkowaniu  oraz  stworzeniu  dokumentacji

cmentarza  udzielili  członkowie  Słupskiego  Stowarzyszenia  Eksploracyjno-

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

dokumentację  poprzez  umiejscowienie  cmentarza.  Nadal  trwa  ustalanie  jego

kształtu i wielkości. 

Prace  porządkowe  polegały  na  oczyszczeniu  terenu  pochówkowego  ze

śmieci, gałęzi i przegnitych konarów 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 Komnino. 

W trakcie porządkowania na terenie cmentarzy znaleziono żeliwne części

krzyży  oraz  ogrodzeń,  a  także  krzyże  z  imionami  i  nazwiskami  osób  tam

pochowanych.  W  większości  są  to  krzyże  żeliwne  pochodzące  z  XIX  wieku.  

Najstarszy krzyż upamiętnia zmarłego w 1865 r. 



Podczas porządkowania odnaleziono:

1. Krzyż żeliwny bez kamiennej podstawy upamiętniający Alberta Gustav'a Jach

ur. 17.02.1861 r., zm. 09.04.1865 r.



2. Krzyż żeliwny bez kamiennej podstawy upamiętniający Wilhelmine Ruch z dm.

Noffke ur. 24.01.1825 r., zm. 12.01.1900 r.

 



3. Krzyż żeliwny bez kamiennej podstawy upamiętniający Heinricha Judaschke

 z Gr. Garde zm. w wieku 69 lat.

 



4. Krzyż żeliwny bez kamiennej podstawy upamiętniający Henriette Hasfe z dm.

    Bork.

 



5.  Krzyż  żeliwny bez  kamiennej  podstawy upamiętniający  Heinricha  Kutschke

z dm. Griechen zm. 02.04.1842 r., zm. 06.03.1893 r.

 



6. Krzyż żeliwny bez kamiennej podstawy upamiętniający Pauline i Auguste Popp

zmarłe w 1875 r.

 

 



7.  Krzyż  żeliwny  bez  kamiennej  podstawy  upamiętniający  Johanne  Woggon

z dm. Kapitschke ur. 23.06.1856 r., zm. 27.08.1927 r.

 



8.  Krzyż żeliwny bez kamiennej  podstawy upamiętniający Friedricha Kutschke

ur. 15.02.1828 r., zm. 18.08.1888 r.

 



9.  Fragment  krzyża  kamiennego  upamiętniającego  Berte  Lemke  z  dm.  Musch

ur. 02.02.1872 r., zm. 14.11.1939 r.

 



10.  Fragment krzyża żeliwnego upamiętniającego Henriette [------]e, ur. 18.11.183[-] r.,

zm. 20.08.1887 r.

 



11. Fragment krzyża żeliwnego upamiętniającego Franz'a Borre ur. 09.02.1801 r.



12. Fragment krzyża żeliwnego upamiętniającego mistrza Hasse zm. 19.03.1889.

 



13. Kwatera dziecięca - 6 betonowych tumb z fragmentami nagrobków bez tablic

inskrypcyjnych.

 

                                                               Prezes SSEH „GRYF” Paweł Terlikowski


