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Krajobraz kulturowy

„...gdy umieraj¹ cmentarze, to znak, ¿e w okolicy nie ma ju¿ tych,
którzy tutaj ¿yli przez wieki. Ale to tak¿e znak,

¿e przerwana zosta³a jakakolwiek ³¹cznoœæ duchowa miêdzy tym,
co by³o, a czasem obecnym.”
Erwin Kruk „Kronika z Mazur”

Nie zawsze uœwiadamiamy sobie, ¿e krajobraz to coœ, co otacza nas nie
tylko podczas dalekich podró¿y czy wycieczek za miasto, ale towarzyszy
nam ka¿dego dnia w drodze do pracy, koœcio³a, szko³y, po zakupy. Ma
wp³yw nie tylko na nasze poczucie estetyki, ale tak¿e... na samopoczucie.
Wystarczy porównaæ przygnêbiaj¹ce obszary przemys³owych aglomeracji
lub wielkomiejskich blokowisk z krajobrazem zatopionych w zieleni
miejscowoœci po³o¿onych na obszarze Zielonych P³uc Polski. Na Mazurach
wystarczy oddaliæ siê kilkaset metrów od domu, by podziwiaæ b³êkitne tafle
jezior, meandruj¹ce wstêgi rzek i nieprzebrane po³acie lasów.

Krajobraz kulturowy to coœ wiêcej ni¿ sam obraz krainy. To ca³e
bogactwo historyczne, kulturowe, religijne, spo³eczne. To tak¿e opowieœci
mieszkañców danego obszaru. Wszystko jest wspólnym dziedzictwem,
które wymaga ochrony, poniewa¿ daje poczucie bezpieczeñstwa.
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Znajomoœæ "ma³ej ojczyzny" pozwala staæ siê prawdziwymi gospodarzami
zamieszkiwanych terenów.

Dotychczas zwyk³o siê mówiæ o ochronie œrodowiska czy te¿
ochronie zabytków, pomników przyrody, a tak¿e ocalaniu od zapomnienia
wspomnieñ i tradycji starszych pokoleñ.

Ochrona krajobrazu kulturowego ³¹czy te wszystkie dzia³ania,
skupiaj¹c siê na elementach materialnych i niematerialnych - walorach
naturalnych oraz rozwijaj¹cej siê przez stulecia sieci osadnictwa.

Szeskich

Go³dapskiej;

ekologiczne rodziny Rudziewiczów;

ewangelickie œwiadcz¹ce o kulturze poprzednich pokoleñ.

Œcie¿ka "Dziedzictwo Wzgórz” ³¹czy w sobie elementy:
- geograficzne - punkty widokowe z polodowcow¹ panoram¹ ziemi

- przyrodnicze - dwa zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe, gospodarstwo

- historyczno-kulturowe - dawne zabudowania oraz cmentarze

Wêdrówka tym szlakiem pozwala nie tylko odpocz¹æ na ³onie
natury, poœród malowniczego krajobrazu, ale pobudza wyobraŸniê,
ukazuj¹c zapomniane œlady mazurskiej obecnoœci. Na trasie,
przebiegaj¹cej od Go³dapi przez

ustawione zosta³y cztery tablice informuj¹ce
o historii miejscowoœci, przez które przebiega oraz o cmentarzach
ewangelickich i dawnych mazurskich gospodarzach.

.

nieistniej¹c¹ wieœ Wronki Ma³e, Suczki,
Pietrasze do Kamionek

D³ugoœæ œcie¿ki
wynosi 13,4 km
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Urodê krajobrazow¹ Wzgórz Szeskich zawdziêczamy g³ównie dzia³alnoœci
lodowca skandynawskiego, który wycofa³ siê z naszego terenu oko³o
dwunastu tysiêcy lat temu. Dziœ trudno sobie wyobraziæ wielometrowe
warstwy lodu pokrywaj¹ce tereny Ziemi Go³dapskiej. O tym, jak olbrzymi¹
rolê odegra³y w tworzeniu otaczaj¹cego nas krajobrazu, mo¿emy siê
przekonaæ, poznaj¹c urozmaicony pejza¿ pe³en wzgórz, jezior i rzek.
Wytworzy³y go w³aœnie osady pozosta³e po stopnieniu olbrzymich mas
lodu. Taki typ krajobrazu nazywamy .

Ze wzglêdu na znaczne wysokoœci wzglêdne teren po³o¿ony
miêdzy Go³dapi¹ a Oleckiem nazywany jest .

, przez teren których przebiega trasa naszej œcie¿ki, to
najmniejszy, wed³ug podzia³u Jerzego Kondrackiego, mezoregion
Pojezierza Mazurskiego. Stanowi ci¹g moren czo³owych (wzniesieñ
powsta³ych wzd³u¿ czo³a lodowca w okresie jego zaniku z³o¿onych
z napotkanego materia³u skalnego oraz osadzaj¹cego siê materia³u
przyniesionego ze Skandynawii) odznaczaj¹cych siê wyraŸnym garbem
w krajobrazie, przypominaj¹cym pasmo górskie.

Najwy¿sze wzniesienia tego terenu to (309 m),
tajemnicza (308 m), na szczycie której, w zag³êbieniu,
znajduje siê jeziorko, oraz najbardziej na pó³noc wysuniêta

(272 m), zwana przez mieszkañców Piêkn¹ Gór¹.

Wzniesienia otoczone s¹ pasmami malowniczych pól uprawnych
i pastwisk. Lasów jest niewiele. Najwiêksze obszary leœne spotkaæ mo¿emy
w rejonie Tatarskiej Góry oraz na zachód od drogi wiod¹cej z Kamionek
do Pietrasz. Na omawianych terenach natrafiæ mo¿emy na wiele stawów
rybnych powsta³ych w zwi¹zku z dogodnym ukszta³towaniem terenu.

Klimat wzgórz jest ch³odniejszy od s¹siednich regionów, a roczne
opady przekraczaj¹ 700 mm. RzeŸba terenu i d³ugo zalegaj¹ca pokrywa
œnie¿na umo¿liwiaj¹ uprawianie sportów zimowych, w tym, ciesz¹cego siê
najwiêksz¹ popularnoœci¹, narciarstwa zjazdowego. Swoistoœæ
klimatyczna powoduje, ¿e wystêpuje tu zarówno roœlinnoœæ typowa dla
ca³ej Polski, jak i gatunki borealne - pó³nocno-wschodnie, bêd¹ce
w wiêkszoœci reliktami polodowcowymi.

m³odoglacjalnym

Mazurami Garbatymi
Wzgórza Szeskie

Szeska Góra
Tatarska Góra

Góra
Go³dapska
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Po ust¹pieniu lodowca i ociepleniu klimatu nasze tereny pocz¹tkowo
porasta³a skromna roœlinnoœæ tundrowa. Wraz z ni¹ pojawi³y siê renifery,
za którymi pod¹¿ali pierwotni ³owcy. Od tamtych czasów minê³o oko³o
dwunastu tysiêcy lat. Ziemia mazurska by³a œwiadkiem wzrostu i upadku
kolejnych ludów. Na d³u¿ej tereny go³dapskie zamieszka³o ba³tyjskie
plemiê , spokrewnione z Prusami, Litwinami i £otyszami.
Pozosta³oœci po granicznym grodzisku jaæwieskim mo¿emy odnaleŸæ
w po³udniowo-wschodniej czêœci masywu Piêknej Góry (zwanej Zamkow¹
Gór¹). Niestety, mimo walecznoœci, Jaæwingowie ulegli pod koniec XIII
wieku zakonowi krzy¿ackiemu i czêœciowo wybici, czêœciowo wysiedleni,
opuœcili zamieszkiwane tereny. W nastêpnych wiekach obecny obszar
Go³dapi i okolic pozostawa³ pustk¹ osadnicz¹.

Dopiero wiek XVI przyniós³ o¿ywienie i wzmo¿on¹ kolonizacjê,
miedzy innymi , le¿¹ca
u podnó¿a Piêknej Góry. Tereny dzisiejszego powiatu go³dapskiego
stopniowo zaczê³a pokrywaæ sieæ wsi i maj¹tków ziemskich. Obszary te
zasiedla³a zarówno ludnoœæ polska, litewska (g³ównie na pó³nocnym-
wschodzie), jak i niemiecka (przede wszystkim w miastach).

Jaæwingów

w 1570 roku prawa miejskie otrzyma³a Go³dap
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W XIX wieku obszar rozci¹gaj¹cy siê od Dzia³dowa, Ostródy, Nidzicy
i Szczytna przez Mr¹gowo, Gi¿ycko, Pisz a¿ po Wêgorzewo, Go³dap
i Olecko zaczêto nazywaæ . Zamieszkiwa³a go ludnoœæ
wyznania ewangelickiego, pos³uguj¹ca siê jêzykiem zbli¿onym
do polskiego. Andrzej Sakson w ksi¹¿ce "Mazurzy. Spo³ecznoœæ
pogranicza" mówi o ich "(...) polskim pochodzeniu i zwyczajach,
niemieckiej tradycji, polskich nazwiskach i niemieckich imionach, polskim
jêzyku i niemieckim piœmie (tzw. fraktura), polskich przys³owiach
i niemieckich pieœniach, s³owiañskiej religijnoœci i niemieckim wyznaniu".
W wyniku procesów germanizacyjnych trwaj¹cych do koñca II wojny
œwiatowej ludnoœæ mazurska coraz bardziej asymilowa³a siê z Niemcami.

Jednym z najbardziej gwa³townych procesów, który przebiega³ na
tych terenach w wyniku II wojny œwiatowej, by³o niemal ca³kowite

i nap³yw nowych osadników
pochodz¹cych przede wszystkim z Suwalszczyzny, Kresów Wschodnich,
a tak¿e innych rejonów Polski. Nowa kultura ca³kowicie zdominowa³a
dawn¹. Mimo i¿ przybysze zasiedlali opuszczone gospodarstwa,
pos³ugiwali siê pozostawionymi sprzêtami domowymi, a stare
ewangelickie koœcio³y adaptowali na katolickie, nic nie wiedzieli lub nie
chcieli wiedzieæ o swych poprzednikach. Przez wiele lat zaciera³y siê œlady
obecnoœci Mazurów. Do dziœ jednak pozosta³a czêœæ starych zabudowañ
z kamienia polnego i ceg³y, zarastaj¹ce cmentarze, uk³ady przestrzenne
wsi. Tylko one mog¹ nas przybli¿yæ do nie tak odleg³ej, choæ zupe³nie
nieznanej mazurskiej epopei.

Mazurami

wysiedlenie ludnoœci mazurskiej

Na naszych terenach jedn¹ z pami¹tek po poprzednich pokoleniach
s¹ liczne cmentarze ewangelickie. Ich historia na omawianym
obszarze zaczê³a siê dopiero w wieku XVIII, kiedy to zmieni³o siê
nastawienie do œmierci. Grób nie by³ ju¿ tylko miejscem z³o¿enia
zw³ok, ale mia³ upamiêtniaæ cz³owieka. Rozwinê³a siê wówczas
sztuka nagrobna, zaczê³y powstawaæ epitafia, a cmentarz mia³ byæ
gajem - przedsionkiem raju. Pocz¹tkowo cmentarze wiejskie
sytuowane by³y przy koœcio³ach. Dopiero w po³owie XIX wieku zakaz
chowania zmar³ych w obrêbie siedzib ludzkich spowodowa³, ¿e
groby zaczêto lokowaæ poza wsiami. Ka¿da osada mia³a co najmniej
jeden cmentarz, a wiêksze nawet kilka.
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Na szlaku œcie¿ki najlepiej zachowane cmentarze znajduj¹ siê w
miejscowoœciach . Z mniejszych jeden
znajduje siê na po³udnie od Piêknej Góry i jest to cmentarz nieistniej¹cej
obecnie wsi Wronki Ma³e, drugi po prawej stronie szosy z Go³dapi do
Suczek. Cmentarz ten nale¿a³ do wsi Janowo.

cmentarzy ewangelickich nie jest przypadkowe.
Wszystkie wymienione obiekty znajduj¹ siê na wzniesieniach. Spe³nia³o to
w przesz³oœci nie tylko funkcjê praktyczn¹, ale œwiadczy³o o szacunku dla
zmar³ych. Wzgórza, na których zak³adano cmentarze znajdowa³y siê
najczêœciej blisko wsi, w widocznym miejscu, przypominaj¹c o œmierci, a
jednoczeœnie podkreœlaj¹c sacrum miejsca pochówku.

Kolejn¹ charakterystyczn¹ cech¹ dawnych cmentarzy by³a
specyficzna kêpy wysokich drzew, które, jeœli dobrze siê
przyjrzeæ, tworz¹ kompozycje zieleni i alejek. Zazwyczaj miejsca
pochówku otoczone by³y szpalerem drzew, w œrodku odczytaæ mo¿na aleje
na planie krzy¿a wzd³u¿ g³ównej i bocznej osi. Na ewangelickich
cmentarzach przewa¿a³y iglaste gatunki drzew œwierki, daglezje czy
modrzewie. Do dziœ czêsto porasta je roœlinnoœæ sadzona na ówczesnych
cmentarzach barwinek i tawu³a.

Suczki, Pietrasze i Kamionki

Po³o¿enie

roœlinnoœæ
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Niestety, mogi³ po³o¿onych na Ziemi Go³dapskiej nie omin¹³ los wiêkszoœci
mazurskich grobów. Zdewastowane nagrobki, puste miejsca po tablicach,
po³amane ¿eliwne krzy¿e to tylko niektóre œwiadectwa wieloletnich
zaniedbañ i braku szacunku dla poprzednich mieszkañców tych ziem.
Choæ wspó³czeœnie nastawienie do dziedzictwa kulturowego zmieni³o siê,
niewiele obiektów pozosta³o do ochrony. To, co ocala³o, pokazane zostanie
na trasie naszej œcie¿ki.

Wyruszamy z centrum Go³dapi - z placu Zwyciêstwa - kieruj¹c siê w górê
wschodni¹ pierzej¹ rynku - ulic¹ Królewieck¹. Na rozwidleniu dróg
prowadz¹cych do Olecka i Wêgorzewa, skrêcamy w prawo ( ).
Mijamy neogotycki koœció³ pod wezwaniem œw. Leona, pochodz¹cy
z koñca XIX wieku. Po kolejnych 600 metrach zbli¿amy siê do odchodz¹cej
w lewo ulicy Konstytucji 3 maja ( ) i kierujemy siê ni¹ w stronê
widocznego masywu Piêknej Góry. Po chwili zostawiamy za sob¹ domki
Osiedla I, nastêpnie po³o¿ony po prawej stronie niewielki staw i stacjê
narciarsk¹ "Piêkna Góra". Po ponaddwukilometrowym podejœciu ( )
wznosz¹c¹ siê asfaltow¹ drog¹ dochodzimy do po³o¿onego po prawej
stronie wejœcia na szczyt.

0,3 km

0,9 km

3,1 km

Go³dapska Góra

punkt
widokowy

, nazywana przez mieszkañców Piêkn¹ Gór¹, to jedno
z najwspanialszych wzniesieñ na Mazurach. Stanowi najdalej na pó³noc wysuniêt¹
czêœæ Szeskich Wzgórz, wznosz¹c siê 272 m n.p.m. Dawniej zwana by³a tak¿e
Gór¹ Wysok¹ lub Kalendarzow¹, poniewa¿ mieszkañcy na podstawie jej
obserwacji przepowiadali pogodê. Mi³oœnicy wzniesienia czêsto porównuj¹ Piêkn¹
Górê do Giewontu, wznosz¹cego siê malowniczo nad Zakopanem. Turystyczn¹
atrakcj¹ jest niew¹tpliwie przez ca³y rok, jednak zim¹, dziêki wyci¹gom
orczykowym i torowi saneczkowemu, przyci¹ga fanów sportów zimowych.

Wspinaczka stromym zboczem dla mniej wprawionych mo¿e stanowiæ nie
lada wyzwanie. Jednak warto, bo gdy ju¿ znajdziemy siê na szczycie, czekaj¹ nas
wyj¹tkowe atrakcje. Góra, dziêki swemu po³o¿eniu, stanowi doskona³y

na tereny usytuowane w promieniu kilkudziesiêciu kilometrów. A¿
trudno sobie wyobraziæ, ¿e przy dobrej widocznoœci mo¿emy st¹d zobaczyæ nie
tylko panoramê Go³dapi z charakterystycznymi wierzcho³kami wie¿y ciœnieñ oraz
gotyckiego koœcio³a pod wezwaniem Najœwiêtszej Marii Panny z koñca XVI wieku,
ale niemal ca³e rozci¹gaj¹ce siê w po³udniow¹ stronê Wzgórza Szeskie, Puszczê
Boreck¹ na po³udniowym-zachodzie oraz kompleks Puszczy Rominckiej
przedzielonej granic¹ z obwodem kaliningradzkim na pó³nocnym-wschodzie.



Kiedy natomiast przyjrzymy siê wschodniej panoramie, w oddali uka¿¹ siê nam
pagórkowate tereny pó³nocnej Suwalszczyzny. Niezapomniane widoki mo¿emy
ogl¹daæ z kilku wierzcho³ków góry. Na jednym z nich znajduje siê krzy¿ milenijno-
papieski upamiêtniaj¹cy wizytê Jana Paw³a II w diecezji e³ckiej oraz prze³om
tysi¹cleci. Trudno siê dziwiæ, ¿e mieszkañcy Go³dapi uwa¿aj¹ wzniesienie za
najwiêksza atrakcjê turystyczn¹ i nie mówi¹ o niej inaczej ni¿ Piêkna Góra.

Na jego szczycie znaleziono przedmioty i obiekty œwiadcz¹ce o istnieniu
w tym miejscu pochodz¹cego z pierwszych wieków
naszej ery. Dziœ, przechodz¹c obok zadrzewionego wzgórza, trudno wyobraziæ
sobie, ¿e dawniej miejsce to têtni³o ¿yciem, bêd¹c twierdz¹ graniczn¹ w³oœci
Meruniska, która chroni³a, wraz z okolicznymi grodziskami, ca³¹ tê czêœæ
Jaæwie¿y od strony Galindii i Nadrowii. Na podstawie dotychczasowych prac
wykopaliskowych archeolodzy uznali kompleks osadniczy na Zamkowej Górze
za wyj¹tkowy spoœród znanych stanowisk zachodniej Jaæwie¿y. Wykopaliska
wykaza³y obecnoœæ materia³ów z epoki wp³ywów rzymskich i wêdrówek ludów
oraz z wczesnego œredniowiecza. Zlokalizowano wczesnoœredniowieczny obiekt
mieszkalny, znaleziono fragmenty ceramiki, wyposa¿enie warsztatu tkackiego -
gliniane ciê¿arki tkackie, przêœliki, wrzeciona, co œwiadczy o tym, ze oprócz
rolnictwa, hodowli, myœlistwa i rybo³ówstwa Jaæwingowie zajmowali siê tak¿e
rzemios³em. Najciekawszym odkryciem okaza³ siê tajemniczy kamieñ s³u¿¹cy
prawdopodobnie ówczesnym mieszkañcom za kalendarz.

Potok bierze swój pocz¹tek w okolicach pó³nocnych zboczy Tatarskiej
Góry, p³ynie na pó³noc i wpada do rzeki Go³dapy. W dolnym odcinku przed
Go³dapi¹ potok znajduje siê w p³ytkim meandruj¹cym jarze o zadrzewionych
zboczach. Struga zachowa³a naturalny prze³omowy charakter. Dorodny
drzewostan na zboczach jaru tworz¹ g³ównie d¹b, lipa, klon, jesion i wi¹z górski.
Bogata gatunkowo jest warstwa krzewów. W sk³ad runa wchodzi wiele rzadkich
i chronionych roœlin zielnych. Najwiêksz¹ osobliwoœci¹ jest objêty ca³kowit¹
ochron¹ reliktowy gatunek górski - parzyd³o leœne.

Po zejœciu z góry t¹ sam¹ drog¹, kierujemy siê asfaltow¹ szos¹
dalej na po³udnie. Po chwili opuszczamy teren miasta Go³dap. Po prawej
stronie mo¿emy dostrzec lesiste wzgórze zwane ,
oddzielone malowniczym w¹wozem od Góry Go³dapskiej.

Na wschód od Piêknej Góry rozci¹ga siê
. Zespó³ o powierzchni 183 ha

obejmuje dolny odcinek potoku Go³dapska Struga wraz z przyleg³ymi
terenami zlewni strumienia, po³o¿onymi w pó³nocnej czêœci Gór
Go³dapskich.

Gór¹ Zamkow¹

zespó³ przyrodniczo -
krajobrazowy "Go³dapska Struga"

jaæwieskiego grodziska
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Po przejœciu pó³ kilometra dochodzimy do drogi polnej odbijaj¹cej
na zachód ( ). Skrêcamy w ni¹ i zmierzamy w stronê niedalekiego
zalesionego wzgórka, po³o¿onego po prawej stronie.

Z cmentarza powracamy na drogê g³ówn¹ i kierujemy siê dalej na
po³udnie. Po prawej stronie teren obni¿a siê. W dole widoczna jest struga.
Po chwili dochodzimy do znajduj¹cego siê po lewej stronie fragmentu
bramy wjazdowej prowadz¹cej niegdyœ do ,
powsta³ego w XIX wieku ( ). O jego istnieniu œwiadcz¹ liczne ruiny.
Granitowe g³azy to dawna podmurówka zabudowañ mieszkalnych
i gospodarczych. Pod niektórymi pozosta³oœciami budynków odnaleŸæ
mo¿na dodatkowo

3,6 km

maj¹tku Wronki Ma³e
3,8 km

Znajduje siê na nim (Klein
Wronken, od 1938r. Oberhof), nale¿¹cych przed II wojn¹ œwiatow¹ do gruntów
rozleg³ej wsi Janowo (Johannisberg). Na zniszczonym w du¿ym stopniu
cmentarzu doœæ dobrze widoczny jest fragment ogrodzenia po po³udniowo-
wschodniej stronie pagórka. Nieliczne groby pozbawione s¹ pomników i tablic.
O charakterze tego miejsca œwiadczy równie¿ p³o¿¹cy siê na ca³ej cmentarnej
powierzchni barwinek.

³ukowe kamienne sklepienia piwniczne.

cmentarz ewangelicki Wronek Ma³ych
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Po opuszczeniu terenu dawnego maj¹tku wracamy na drogê
g³ówn¹. Jest ona fragmentem

, prowadz¹cego z Haarlemu w Holandii do Rygi na £otwie.
Na trasie naszej œcie¿ki oznaczony jest kolorem zielonym. Z dawnej wsi
Janowo, na której teren wchodzimy po przejœciu oko³o kilometra, pozosta³y
tylko nieliczne obiekty. Zaros³e niema³ymi ju¿ drzewami ruiny to œlady po
mazurskim gospodarstwie ( ). Z uk³adu granitowych kamieni oraz
widocznych schodów odczytaæ mo¿emy jego plan. Podobnych siedlisk na
naszej trasie dostrze¿emy kilkanaœcie. Dziœ s¹ to czêsto jedyne pami¹tki
po ludziach, którzy ¿yli tu przed laty. Choæ cisza w takich miejscach zapad³a
wiele lat temu, nadal mo¿na znaleŸæ materialne znaki ludzkiej pracy, na
przyk³ad pokryt¹ rdz¹ star¹ podkowê.

Id¹c dalej, po lewej mijamy zabudowania gospodarcze oraz
budynek mieszkalny z umieszczon¹ nad g³ównym wejœciem dat¹
powstania - 1930 ( ). Po przeciwnej stronie drogi, w dole, znajduj¹ siê
pozosta³oœci kolejnego nieistniej¹cego ju¿ gospodarstwa. Tu¿ za
siedliskiem asfaltowa szosa przechodzi w drogê bit¹. Ciekaw¹ pami¹tk¹
po mieszkañcach dawnej wsi Janowo jest po³o¿ony po prawej stronie na
licz¹cym 260 metrów zadrzewionym wzniesieniu cmentarz ( ).
Niestety, jego obszar znajduje siê na ogrodzonym prywatnym terenie.

Europejskiego Szlaku Dalekobie¿nego
Pieszego E11

4,9 km

5,1 km

5,4 km
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Po chwili dochodzimy do pierwszego gospodarstwa w Suczkach (Sutzken,
Schutzken, od 1933 r. Hitlershöhe - Wzgórza Hitlera) ( ). Nazwa
miejscowoœci pochodzi przypuszczalnie od przezwiska Suczka lub
Suczko. Po 1945 r. Wieœ zwano te¿ ¯uczki. Mijamy gospodarstwo i po
chwili dochodzimy do po³o¿onej równolegle drogi wiod¹cej ze wsi Suczki
do Wronek Wielkich ( ). Skrêcamy w lewo.

Przy drewnianym krzy¿u z napisem "Jezu ufam Tobie" kierujemy
siê w lewo drog¹ na Pietrasze ( ). W tym miejscu zaczyna siê
równie¿ obszar

.

Dochodzimy do wznosz¹cego siê na 274 m n.p.m. wzgórza (
), za którym znajduje siê maszt GSM. Na wzniesienie udajemy siê

skrajem pola. Jest ono kolejnym punktem, z którego rozci¹ga siê
pobliskich okolic pól i pastwisk, poœród których rozrzucone s¹

doskonale wtopione w krajobraz gospodarstwa z budynkami pokrytymi
czerwon¹ dachówk¹. Na po³udniu dobrze widoczny jest zalesiony masyw
Tatarskiej Góry. Niczym nieska¿ony obraz mazurskiej krainy to rzadkoœæ,
tym bardziej powinniœmy doceniæ jego piêkno.

5,9 km

6,4 km

6,6 km
zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego "Tatarska

Góra"

6,8
km

panorama

Ponownie napotykamy pozosta³oœci po dawnych gospodarzach - tym
razem po lewej stronie wœród ruin domostwa i zabudowañ gospodarczych
znajduje siê wejœcie do . Do dziœ jest widoczna jej
charakterystyczna konstrukcja i ³ukowe sklepienia. Dziêki takiej budowie nawet
podczas najwiêkszych upa³ów wewn¹trz utrzymywa³a siê sta³a, niska
temperatura. Piwnice budowane by³y z kamienia polnego, czasem u¿ywano te¿
cegie³; ca³oœæ przykrywano warstw¹ ziemi. Obecnie niektóre z opustosza³ych
piwnic zapewniaj¹ pewnym gatunkom nietoperzy odpowiednie warunki hibernacji
podczas zimowego snu.

Zespó³ ma powierzchniê 575 ha i chroni sieæ wodn¹ oraz krajobraz
z rzeŸb¹ terenu ukszta³towan¹ przez lodowiec. Najcenniejszym fragmentem
zespo³u jest kompleks Tatarskiej Góry. Wysokoœæ jej pó³nocnego szczytu wynosi
307,8 m, po³udniowego 304,2 m. W zag³êbieniu pomiêdzy wierzcho³kami, na
wysokoœci 293 metrów, znajduje siê najwy¿ej na Mazurach po³o¿ony akwen
wodny - jezioro polodowcowe o powierzchni 0,7 ha, zwane Jeziorem Tatarskim
(dawniej jeziorem Œlepym), otoczone torfowiskiem wysokim oraz przejœciowym
z reliktow¹ roœlinnoœci¹ tundrow¹.

przydomowej piwnicy
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Kolej krzese³kowa na Piêknej Górze

Piêkna Góra

Gospodarstwo Tatarska Góra
po³o¿one na wysokoœci 271 m n.p.m



Przydomowa piwnica we wsi Suczki

Tablica upamiêtniaj¹ca K. Klaischmidta
na cmentarzu w Pietraszach

Krzy¿
przy drodze na Pietrasze



Gêsto zaroœniêty wierzcho³ek wzniesienia, na którym siê znajdujemy,
utrudnia dotarcie do kilkudziesiêciu mogi³ ujêtych w wykonane z ró¿nych
materia³ów obramowania.

Nagrobków zachowa³o siê niewiele. Na uwagê zas³uguje
popêkana tablica (ur. 28.3.1874,
zm. 17.11.1924), matki Ottona - w³aœciciela gospodarstwa w Suczkach.
Oba jej nazwiska mog¹ œwiadczyæ o rodzimym pochodzeniu i zwi¹zku jej
rodziny z miejscowoœciami ¯elazki i Skaizgiry po³o¿onymi na terenie
dzisiejszego powiatu go³dapskiego. Na tablicy w prawym dolnym rogu
znajduje siê nazwisko jej wykonawcy - F. Dorronga. Innym dobrze
zachowanym nagrobkiem jest kamieñ (ur. 30.7.1886,
zm. 14.3.1943), w³aœciciela gospodarstwa z Suczek, ojca Juliusa. Wœród
bujnej roœlinnoœci w po³udniowej czêœci cmentarza dobrze widoczne s¹
dwa stare modrzewie. Brak prac porz¹dkowych sprawi³, ¿e odszukanie
tablic ³¹czy siê z przedzieraniem przez gêste chaszcze, a okreœlenie
dawnej granicy cmentarza jest niezwykle utrudnione. Poza
wspomnianymi, w dobrym stanie zachowa³y siê po³o¿one obok siebie
niewielkie tablice upamiêtniaj¹ce (ur. 16.3.1846,
zm. 14.12.1913) i (ur. 15.1.1846, zm. 29.12.1927),
najprawdopodobniej ma³¿eñstwa z Suczek.

Auguste Skaisgirski z domu Szielasko

Gustava Herforta

Augusta Rafalskiego
Mathilde Rafalski

16



Z cmentarza udajemy siê dalej bit¹ drog¹. Po przejœciu kilometra
dochodzimy do odbijaj¹cej w lewo drogi prowadz¹cej do doskonale
wpisanego w krajobraz gospodarstwa "Tatarska Góra". Dalej wiedzie ona
na szczyt lesistego wierzcho³ka ( ). Dla niestrudzonych wêdrowców
polecamy zejœcie z trasy œcie¿ki i udanie siê na szczyt jednej najbardziej
tajemniczych gór na Mazurach. W tym celu nale¿y skrêciæ w stronê
gospodarstwa.

Wracamy t¹ sam¹ drog¹ do podnó¿a Tatarskiej Góry i kierujemy siê
na jej szczyt. U pó³nocnego podnó¿a góry znajdowa³a siê dawniej wieœ
Tatary. Nazwa miejscowoœci i wzniesienia mog³a mieæ zwi¹zek z najazdem
wojsk tatarskich na te tereny w po³owie XVII wieku, w trakcie wojny polsko-
szwedzkiej. Podczas wspinaczki na wzgórze mo¿emy siê poczuæ niczym
na górskim szlaku. Chwilami w¹ska dró¿ka przecina œwierkowy
momentami mroczny las. Szczyt na wysokoœci 293 metrów kryje
tajemnicze jezioro.

7,9 km

Siedlisko s¹siaduje od pó³nocnego wschodu z trzema wzgórzami
o wysokoœci 281,6 m, 282,9 m, 286,4 m n.p.m. Roztacza siê z nich piêkny widok na
Góry Go³dapskie. Pagórki te wchodz¹ w sk³ad wypiêtrzenia œrodkowej czêœci
pasma, którego kulminacj¹ jest s¹siaduj¹cy bezpoœrednio od po³udnia masyw
Tatarskiej Góry. Zabudowania - drewniany dom, stodo³a z kamiennym
fundamentem oraz budynek gospodarczy mog¹ stanowiæ wzór

, a tak¿e przyk³ad, jak w³aœciwie dbaæ o dawne zabudowania
wiejskie. Za gospodarstwem po prawej stronie mijamy pasiekê, by po chwili dojœæ
do wejœcia na Tatarsk¹ Górê. Tablica informuje nas, gdzie siê znajdujemy. Id¹c
prosto obok zasadzonego niedawno m³odniaka, dochodzimy do dawnej
mazurskiej kolonii o czym œwiadcz¹ granitowe kamienie, stanowi¹ce niegdyœ
podstawê budynków mieszkalnych i gospodarczych. Zmierzamy dalej wzd³u¿
ogrodzonego pastwiska. Po przekroczeniu wyp³ywaj¹cego z Tatarskiej Góry
strumienia na terenie pastwiska znajdujemy - pomnik przyrody
o wysokoœci 135 cm i obwodzie 1042 cm. G³azy narzutowe na Warmiê i Mazury
dotar³y ze Skandynawii w okresie zlodowaceñ. W przesz³oœci Prusowie
najwiêksze kamienie traktowali jako obiekty kultu lub wykorzystywali jako o³tarze
ofiarne. Podczas ostatniego tysi¹clecia znaczna czêœæ trwa³ego materia³u, jakim
jest kamieñ, wykorzystana zosta³a do wznoszenia budowli obronnych,
sakralnych, mieszkalnych oraz dróg. Przyk³adem tego s¹ liczne, wzniesione z
granitowych g³azów, fundamenty dawnych zabudowañ gospodarczych. Obecnie
pojedyncze g³azy objête s¹ ochron¹ konserwatorsk¹ i stanowi¹ pomniki przyrody.

Jego historia siêga oko³o dziesiêciu tysiêcy lat. Jest ono przyk³adem
jeziora polodowcowego powsta³ego w zag³êbieniu

utworzonym po wytopieniu siê bry³ martwego lodu lub soczewek lodu gruntowego
(wytopisko).

uk³adu
mazurskich zagród

g³az narzutowy

jeziora wytopiskowego
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Woda jeziora jest br¹zowa, poniewa¿ zawiera w sobie zwi¹zki organiczne; jest
kwaœna i uboga w sole mineralne. Dostêp do jeziora jest niemo¿liwy, gdy¿
nasuwaj¹ca siê na nie roœlinnoœæ zarywa siê i istnieje niebezpieczeñstwo
utoniêcia. Otoczenie jeziora przypomina krajobraz obszaru tundrowego. Bardzo
prawdopodobne, ¿e roœlinnoœæ typowa dla tundry przetrwa³a w mikroklimacie
Tatarskiej Góry nieprzerwanie od okresu zlodowacenia. Zbiornik staje siê coraz
mniejszy w wyniku zarastania przez roœlinnoœæ bagienn¹. Doprowadzi³o to do
powstania . Torfowisko takie powstaje w procesie
narastania z³o¿a torfowego i odciêcia jego roœlinnoœci od wód gruntowych. Co
roku przyrasta na wysokoœæ i na boki, tworz¹c niekiedy kopu³ê wznosz¹c¹ siê
ponad poziom pierwotnej niecki (st¹d te¿ nazwa - torfowiska wysokie). Torfowiska
jako typ roœlinnoœci stanowi¹ pami¹tkê ch³odniejszej i wilgotniejszej epoki
polodowcowej. Wystêpuje te¿ na nich wiele gatunków bêd¹cych reliktami
polodowcowymi. Mog¹ tu wystêpowaæ jedynie roœliny o ma³ych wymaganiach,
odporne na susze i zakwaszenia. Powierzchniê takiego torfowiska zwykle
porastaj¹ g³ównie mchy torfowców oraz rosiczka, bagno zwyczajne, ¿urawina
b³otna i inne. Rzadkie gatunki roœlinnoœci torfowiskowej to m.in. turzyca
sk¹pokwiatowa, rosiczka d³ugolistna, rosiczka okr¹g³olistna, bagnica torfowa,
turzyca bagienna. Osobliwoœci¹ botaniczn¹ jest stanowisko tojada mocnego -
roœliny typowej dla lasów górskich, oraz wschodnioazjatyckiego rdestu
ostrokoñczystego.

Na pó³nocno-zachodnim zboczu, oko³o 200 metrów od Jeziora
Tatarskiego, le¿y kolejny g³az narzutowy - pomnik przyrody o obwodzie 805 cm i
wysokoœci 112 cm. Obok znajduje siê z³o¿one z piêciu g³azów
maj¹cych od 475 cm do 250 cm obwodu.

Wokó³ Tatarskiej Góry wystêpuj¹ bogate florystycznie ³¹ki. Od wschodu
i zachodu wystêpuj¹ grupy starych sosen i œwierków. Przewa¿aj¹ lasy gr¹dowe
z udzia³em grabu, lipy, dêbu, klonu i wi¹zu górskiego. Ni¿ej po³o¿one podmok³e
partie masywu od wschodu i zachodu porasta las olszowy z olsz¹ czarn¹
i jesionem wynios³ym. Œwiat zwierzêcy reprezentuj¹: wilk, ³oœ, jeleñ, dzik (gatunki
przechodnie), sarna, lis, jenot, borsuk, zaj¹c, bóbr. Liczne s¹ ptaki drapie¿ne
(bielik, orlik krzykliwy, myszo³ów, b³otniak stawowy), wodno-b³otne (¿uraw,
kormoran, czapla siwa, bocian bia³y, dzikie kaczki) oraz œpiewaj¹ce. Malownicze
wzniesienie jest jednym z najbardziej urokliwych zak¹tków Mazur. Niektórzy
rzeŸbie terenu i klimatowi Tatarskiej Góry przypisuj¹ dodatkowo specjalne
w³aœciwoœci. Oprócz tego, ¿e pozytywna energia niweluje zmêczenie i stres, to
spacer po okalaj¹cej jezioro Alei Szczêœcia sprzyja podejmowaniu wa¿nych
decyzji ¿yciowych, a wypowiedziane tu wyznania mi³osne gwarantuj¹
zakochanym stworzenie d³ugiego i szczêœliwego zwi¹zku.

torfowiska wysokiego

g³azowisko

Po zejœciu ze szczytu powracamy t¹ sam¹ drog¹ na trasê naszej
œcie¿ki. Kierujemy siê dalej w po³udniow¹ stronê. Po drodze, po prawej
stronie, uwa¿ni obserwatorzy mog¹ odszukaæ pozosta³oœci m³yñskiego
wiatraka.



Kolejn¹ wsi¹ na trasie œcie¿ki s¹ (Pietraschen, od 1938
Rauental). Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od osoby Piotra
(Pietrasza) Skomackiego, który w 1566 r. kupi³ tu siedem w³ók so³eckich
i uwa¿any jest za za³o¿yciela osady. Po lewej stronie mijamy pierwsze
gospodarstwo z zachowan¹ ( ). Wzbogacenie
ceglanego muru elementami z bia³ej ceg³y œwiadczy o poczuciu estetyki
dawnych mieszkañców, którzy dbali o detale zdawa³oby siê tak
prozaicznych obiektów jak obora czy stodo³a. Za zabudowaniami, po tej
samej stronie, wy³ania siê po³o¿one 150 metrów od drogi, nad niewielkim
zbiornikiem wodnym, zadrzewione wzgórze.

Pietrasze

ozdobn¹ obor¹ 9,1 km

Dojœcie na wzniesienie utrudnia ogrodzenie pastwiska. Granice
cmentarza mo¿na by³o odtworzyæ na podstawie zachowanych map znajduj¹cych
siê w Archiwum Pañstwowym w E³ku. Miejsce
Pietrasz, podobnie jak innych po³o¿onych na tym terenie, zdradza po³o¿enie
i charakterystyczna kêpa drzew na jego wierzcho³ku. Jesieni¹ i zim¹ z drogi
widoczny jest ¿eliwny krzy¿ postawiony na skraju cmentarza. Odlana nieregularna
tablica o zaokr¹glonych brzegach zdradza, ¿e jest to miejsce pochówku

. (ur. 28.12.1812, zm. 2.2.1885).

cmentarza ewangelickiego

Renate
Albrecht
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Oprócz jej nazwiska, daty urodzin i œmierci na tablicy znajduje siê oznaczenie
biblijnego wersu - "2 Tim.4.7." G³osi on: "W dobrych zawodach wyst¹pi³em, bieg
ukoñczy³em, wiary ustrzeg³em" (za Bibli¹ Tysi¹clecia). Mimo i¿ dziœ nie sposób
dowiedzieæ siê, kim by³a Renate, na podstawie inskrypcji mo¿emy przypuszczaæ,
¿e uwa¿ano j¹ za uczciw¹ i religijna osobê. Obok krzy¿a znajduje siê puste miejsce
po, s¹dz¹c po podstawie, podobnym nagrobku. W jakich okolicznoœciach zgin¹³
mo¿na tylko snuæ przypuszczenia.

Na cmentarzu mimo gêstych zaroœli ³atwo odszukaæ poszczególne mogi³y
otoczone krawê¿nikami. Najwiêcej po³o¿onych jest w czêœci pó³nocnej. Niestety,
tablic i krzy¿y nie zachowa³o siê wiele, o ich istnieniu œwiadcz¹ puste postumenty.
Wœród ocala³ych odnaleŸæ mo¿na w czêœci zniszczon¹ tablicê upamiêtniaj¹c¹

(ur. 21.10.1865, zm. 29.3.1936), który najprawdopodobniej w
1903 roku poœlubi³ Amaliê (z domu Glaner) i oprócz gospodarstwa w Pietraszach
posiada³ ziemiê w pobliskiej wsi Zatyki. Na cmentarzu znajduj¹ siê jeszcze dwa
krzy¿e. Jeden, w³aœciciela dwudziestu hektarów - (ur.
25.1.1829, zm. 11.1.1893) o zdobionych w stylu gotyckim zakoñczeniach ramion
oraz z³amany, le¿¹cy na ziemi (ur. 15.1.1810, zm. 12.9.1883).
Ciekawa, ze wzglêdu na profesjê zmar³ego, jest tablica (ur.
10.3.1855, zm. 15.4.1921), który, jak g³osi inskrypcja, by³ w³aœcicielem m³yna.

Johanna Stenzela

Friedricha Fichera

Ch. Trischkata
Karla Genee

20



Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na przypuszczaæ, ¿e pozosta³oœci tego
m³yna mijaliœmy w drodze z Suczek. Ze wzglêdu na zdobnictwo liter i ciekawe
epitafium warto wspomnieæ o nagrobku "ukochanego mê¿a i dobrego ojca"

(ur. 18.2.1868, zm. 29.6.1910), które brzmi:

[Trafi³ nas ciê¿ki cios,
Dzieci stoj¹ tu, p³acz¹c.

Nasze ca³e istnienie i nadzieja
Le¿¹ teraz pogrzebane przy Tobie.]

Niedaleko za cmentarzem, po lewej stronie, biegnie ogrodzenie z siatki, za
którym znajduje siê teren najwiêkszej w Polsce zagrodowej hodowli zwierzyny
dzikiej, czyli czêœæ .

W³oœci Tadeusza Rudziewicza to 220 hektarów sztucznych stawów
pe³nych ryb i 300 hektarów absolutnej dziczy. Malownicz¹ polodowcow¹ krainê
zamieszkuj¹ miêdzy innymi daniele, jelenie europejskie, jelenie mand¿urskie,
jelenie marale z A³taju (jedyne ich gniazdo w Europie), jaki, muflony, dzikie konie
Przewalskiego, tarpany, owce arui, dziki i œwiniodziki. Tereny te to raj przede
wszystkim dla ptactwa wodnego. Nad g³ow¹ ujrzeæ mo¿na przelatuj¹ce czaple,
¿urawie, kormorany, a tak¿e poluj¹ce or³y bieliki. Wœród egzotycznego ptactwa s¹
strusie i pawie. W podobnych warunkach dzikie zwierzêta mo¿na ogl¹daæ w
Kadzid³owie na Mazurach. Tam jednak, zamkniête w wybiegach i klatkach, s¹ na
wpó³ oswojone. Tu trzeba je wytropiæ podczas bezkrwawego safari.

Szlak naszej œcie¿ki biegnie przy ogrodzeniu, dlatego, jeœli bêdziemy
uwa¿ni, z pewnoœci¹ dostrze¿emy stada danieli pas¹ce siê na pokrytych soczyst¹
traw¹ pagórkach. Po prawej stronie natomiast po³o¿one s¹ mniejsze i wiêksze

. Okresowo jest z nich spuszczana woda, a dno zasiewa siê
traw¹, która stanowiæ ma po¿ywienie dla ryb po ponownym napuszczeniu wody.
Sztuczne zbiorniki wodne towarzyszyæ bêd¹ naszej wêdrówce do koñca.

Po przejœciu kolejnego kilometra po prawej stronie napotykamy ,
nale¿¹c¹ do cz³onka . O historii
pszczelarstwa i dzia³alnoœci stowarzyszenia, zajmuj¹cego siê trosk¹ o wysok¹
jakoœæ wyrobów pszczelarskich i dobre imiê pszczelarzy, dowiedzieæ mo¿emy siê z
tablicy informacyjnej postawionej przy wejœciu do "królestwa pszczó³". Pasieka,
przy której siê znajdujemy, po³o¿ona jest na trasie œcie¿ki edukacyjno-turystycznej
"Pszczelarstwo - od tradycji do wspó³czesnoœci", w ramach której przygotowano
specjalne szklane ule, umo¿liwiaj¹ce podpatrzenie pracy i ¿ycia pszczó³.

K.
Kleinschmidta

"Ein schwerer Schlag hat uns getroffen,
Die Kinder stehen weinend hier.

Und unser ganzes Sein und Hoffen,
Liegt nun vernichtet neben dir.“

gospodarstwa ekologicznego rodziny Rudziewiczów

stawy hodowlane

pasiekê
Go³dapskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy
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Dziêki najczystszemu powietrzu w Polsce i unikalnej agrokulturze w regionie
go³dapskim pszczelarstwo ma doskona³e warunki rozwoju, a smak, koloryt i
konsystencja miodów oraz jakoœæ pszczelich wyrobów (m.in. œwiec z pszczelego
wosku) jest wyj¹tkowa. Hodowla pszczó³ ma tu wielowiekow¹ tradycjê.
Szczególny rozwój bartnictwa (dawnej formy leœnego pszczelarstwa polegaj¹cej
na utrzymywaniu pszczó³ w barciach, czyli w wydr¹¿onych i odpowiednio
przygotowanych dziuplach w grubych drzewach leœnych) nast¹pi³ za czasów
panowania zakonu krzy¿ackiego, który potrzebowa³ du¿ych iloœci miodu i wosku
dla siebie i na eksport. W koñcu XVIII wieku w³adze pruskie wprowadzi³y ca³kowity
zakaz tworzenia nowych barci, a zamiast bartnictwa zaczê³o siê rozwijaæ
pszczelarstwo.

Id¹c dalej, dochodzimy do po³o¿onej po lewej stronie minipla¿y nad
du¿ym stawem ( ). Jest to dobre miejsce na odpoczynek. W oddali widaæ
wyspê, po³¹czon¹ z l¹dem zwodzonym mostem, oraz pó³wysep "Jaæwingowo".
Odbywaj¹ siê tam czêsto biesiady z ogniskiem, a raz do roku organizowany bywa
festyn "Dni Rybaka i Rolnika". Tu¿ za pla¿¹ nasza droga rozwidla siê. Skrêcamy w
prawo, mijaj¹c po lewej stronie podmurówkê z kamieni, a po prawej zalesione
wzgórze wznosz¹ce siê na wysokoœæ ponad 270 metrów. W tym miejscu koñczy
siê tak¿e obszar zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego "Tatarska Góra".

(Kamionken. Camiontken, do 1609 - Piontkenwolla,
1843 - Steinau, w mowie potocznej Kanunke) powsta³a na gruntach
przekazanych przywilejem z 6 lipca 1564 Georgowi von Eichicht. Nazwa
pochodzi zapewne od kamionki - pola gêsto pokrytego kamieniami.
Wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1591 r. Przez stulecia obejmowa³a te¿
Wilkasy oraz nale¿¹cy do maj¹tku Wilkasy Vorwerk (folwark) Magdalenenhof
(póŸniejszy PGR Magdalenka), wzmiankowany po raz pierwszy w 1871 r. W 1938
r. Kamionken przemianowano na Eichicht, upamiêtniaj¹c za³o¿yciela wsi.

11 km

Wieœ Kamionki

Udajemy siê drog¹ w górê. Po chwili, przy sprzyjaj¹cej pogodzie,
roztoczy siê przed nami malowniczy widok. Na po³udniu wznosi siê masyw

- drugiego pod wzglêdem wysokoœci
wzniesienia w województwie warmiñsko-mazurskim. Przeplatane
polanami tereny leœne z dominuj¹cym œwierkiem przypominaj¹ chwilami
górski krajobraz. Czêstym widokiem s¹ ko³uj¹ce jastrzêbie, szybuj¹ce
¿urawie czy grupa bocianów ¿eruj¹cych na œwie¿o skoszonej ³¹ce.

Po przejœciu ponad dwóch kilometrów docieramy do asfaltowej
drogi prowadz¹cej z Grabowa do miejscowoœci Pogorzel ( ).
Skrêcamy w lewo, by po chwili wejœæ brukow¹ drog¹ na wzniesienie
kryj¹ce wœród drzew cmentarz wsi Kamionki ( ).

Szeskiej Góry (309 m n.p.m.)

13,3 km

13,4 km
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W szkole w Kamionkach uczy³ siê miêdzy innymi identyfikuj¹cy siê z kultur¹
Mazurów . Urodzi³ siê w 1808 roku we wsi Kowalki ko³o
Grabowa. W latach póŸniejszych zapisa³ siê jako autor i wydawca ksi¹¿ek i
czasopism dla ludnoœci mazurskiej pos³uguj¹cej siê jêzykiem polskim. Redagowa³
miêdzy innymi wydawan¹ po polsku "Gazetê Leck¹" i "Kalendarz Królewsko-
Pruski Ewangelicki".

Wchodz¹c na cmentarz nale¿y uwa¿aæ na po³o¿on¹ na jego obszarze
pasiekê. Spoœród tablic w szcz¹tkowym stanie zachowa³a siê tablica "kochanej
matki, szwagierki i babci" - (ur. 27.3.1858), na podstawie
archiwalnych akt wiadomo, ¿e nosi³a panieñskie nazwisko Kraffzel i
najprawdopodobniej w 1900 roku wysz³a za Juliusa Byszio w³aœciciela 37,74 ha. W
z³ym stanie jest równie¿ nagrobek (ur. 10.10.1828), której
nazwisko, daj¹ce siê tylko czêœciowo odczytaæ z kamiennej tablicy uda³o siê
odszukaæ w archiwum. Ciekawe jest daj¹ce siê odtworzyæ w po³owie, epitafium:
"Christis ist... Sterben ist mein, Phil 1.21.“ Chrystus jest... Œmieræ jest moja.
Przywo³any zaœ wers biblijny g³osi: "Dla mnie bowiem ¿yæ - to Chrystus, a umrzeæ -
to zysk" (za Bibli¹ Tysi¹clecia).

Interesuj¹ce s¹ po³o¿one obok siebie trzy nagrobki Inskrypcje nagrobne na
poszczególnych krzy¿ach g³osz¹:

†

†

Zbie¿noœæ nazwisk panieñskich kobiet nie jest przypadkowa.
Najprawdopodobniej nauczyciel Carl Voigt po œmierci pierwszej ¿ony Auguste
o¿eni³ siê z jej m³odsz¹ siostr¹ Henriette. Do 1890 roku w aktach archiwalnych jako
w³aœciciel ziemi wystêpuje Carl, w latach 1893-94 zapisana jest ju¿ Henriette z
dzieæmi. O jej bliskim zwi¹zku z dzieæmi œwiadcz¹ s³owa inskrypcji: "nasza droga,
niezapomniana matka".

Najcenniejszy, ze wzglêdu na historiê Kamionek, jest jedyny drewniany
krzy¿ na cmentarzu. Upamiêtnia on . Niestety, ze
wzglêdu na postêpuj¹ce niszczenie drewna i brak konserwacji trudne do
odczytania s¹ daty jego urodzin i œmierci. Karl Wendick uczêszcza³ od 1880 do
1883 do seminarium nauczycielskiego w Wêgorzewie.

Marcin Gerss (Giersz)

Karoliny Byszio

Charlotte Plotzitzki

Auguste Voigt geb. Gamser
geb.d. 2 Febr. 1844 gst.d. 7 Juni 1863.

Hier ruhet in Gott
Lehrer Carl Voigt

27.9.1844.. 4.5.1890.

Hier ruhet in Gott unsere teure,
unvergessliehe Mutter

Henriette Voigt geb. Gamser
1.6.1856. 2.1.1908.

nauczyciela - Karla Wendicka

*

*
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W roku 1890 przyby³ do Kamionek, gdzie zosta³ nauczycielem szko³y
wiejskiej. Obok pracy zawodowej otrzyma³ pomocnicz¹ posadê na poczcie oraz
by³ gospodarzem ziemi nale¿¹cej do szko³y - opiekowa³ siê miêdzy innymi
drzewami owocowymi i zajmowa³ siê pszczelarstwem. Jego pasj¹ by³a regionalna
historia.

Wendick, jak ukazuje krótka biografia zamieszczona w opracowaniu "Goldap
in Ostpreussen - Stadt und Landkreis“, by³ w³aœcicielem jednego konia, dwóch
krów, dwóch œwiñ, dziesiêciu kur i piêædziesiêciu uli. Jego córka Helena nazywa³a
go miêdzy innymi "filozofem, myœlicielem, poszukiwaczem Boga". Podczas
epidemii szkarlatyny straci³ trojkê spoœród dziesiêciorga swoich dzieci. Z powodu
postêpuj¹cego przytêpienia s³uchu ju¿ w wieku 57 lat odszed³ na emeryturê i
przeniós³ siê do Królewca, gdzie studiowa³y jego dzieci. W 1930r. kupi³ stary
budynek szkolny w Kamionkach i z powrotem przeniós³ siê do swojej ojczyzny. Z
czasem dom mieszkalny we wsi popad³ w ruinê; nowy, piêkniejszy maj¹tek
powsta³ przy lesie, a przej¹³ go syn nauczyciela -Adolf.

Z pozosta³ych nagrobków na uwagê zas³uguj¹ dwa krzy¿e ¿eliwne. Jeden,
ca³kowicie zaroœniêty i trudny do zlokalizowania - ur. 23.3.1888,
zm. 19.11.1903) oraz z³amany - (odp. ur.
31.10.1782, zm. 31.6.1853; ur. 16.3.1781, zm. 27.5.1855). Ciekawy pod
wzglêdem wykonania jest kamieñ, na którym znajduje siê niewielka, wypuk³a
owalna tablica z napisem oraz oryginalna
ozdoba, znajduj¹ca siê nad tablic¹ - wykonany z bia³ego materia³u bukiet kwiatów.

Kathariny Buldy (
Martina i Margarethy Unterberger

Hier ruhet in Gott Familie Mazat
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Cmentarz we wsi Kamionki to ostatni przystanek na trasie naszej œcie¿ki.
Do Go³dapi wracamy t¹ sama drog¹ lub przez Zatyki - Wrotkowo - Kozaki
(trasa dogodniejsza dla rowerzystów). Jeœli zdecydujemy siê na drugi
wariant, udajemy siê szos¹ asfaltow¹ w lewo, by po chwili zostawiæ za sob¹
wieœ Kamionki. Wzd³u¿ drogi roœnie szpaler starej jesionowej

.
alei

przydro¿nej

Aleje drzew to jeden z charakterystycznych elementów mazurskiego krajobrazu.
Wiêkszoœæ pochodzi z koñca XIX i pocz¹tku XX wieku. Najczêœciej wzd³u¿ dróg
sadzono lipy, klony lub, jak na naszej trasie, jesiony. Czasami, dla podkreœlenia
wa¿noœci szlaku, by³y to gatunki bardziej szlachetne - dêby lub kasztanowce. Przy
drogach wiejskich ros³y niekiedy drzewa owocowe. Szpalery drzew latem
ocienia³y drogi, zim¹ wskazywa³y, którêdy biegnie szlak. Potê¿ne, czêsto wiekowe
okazy ros³y na skrzy¿owaniach lub rozstajach dróg - mia³y stanowiæ punkt
orientacyjny dla podró¿uj¹cych. Drzewa sadzono na mocy nakazu wydanego
przez pañstwo oraz w celu upiêkszenia drogi lub podkreœlenia jej charakteru.

Przed Wilkasami skrêcamy w lewo w asfaltow¹ drogê biegn¹c¹ do Kozak
( ). Po lewej ponownie mijamy tereny hodowli zwierzyny dzikiej. Tu tak¿e
mo¿na natkn¹æ siê na stada zwierz¹t, a nad stawami dostrzec ¿eruj¹ce ptaki
wodne. Za wsi¹ Zatyki w lew¹ stronê odbija g³ówna droga, prowadz¹ca na "Safari",
czyli do gospodarstwa ekologicznego rodziny Rudziewiczów ( ). Na trasie
mijamy jeszcze miejscowoœæ Wrotkowo ( ) z ciekaw¹ mazursk¹ chat¹
drewnian¹, nosz¹c¹ jednak œlady nieumiejêtnej konserwacji.

15 km

17,9 km
19,2 km
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Przy wyjeŸdzie z Kozak na drogê Go³dap-Olecko skrêcamy w lewo (
). Ruch na krajowej drodze 65 jest doœæ intensywny, dlatego piesza

wêdrówka nie nale¿y do najprzyjemniejszych. Wzd³u¿ szosy równie¿
ci¹gn¹ siê szpalery drzew - tym razem towarzysz¹ nam lipy. Po drodze
mijajmy jeszcze wieœ Jabramowo i powracamy na plac Zwyciêstwa w
Go³dapi ( ).

Mimo i¿ trasa wiod¹ca przez Suczki, Pietrasze, Kamionki po³o¿ona jest tak
blisko, wielu mieszkañców Go³dapi jeszcze ani razu nie przemierzy³o.
Wszyscy znaj¹ i chêtnie odwiedzaj¹ Piêkn¹ Górê, jednak to, co znajduje
siê nieopodal na po³udnie, dla wielu pozostaje nieznane. Nie dziwi te¿, ¿e
wœród turystów jedna z najbardziej malowniczych i bogatych kulturowo
czêœci regionu go³dapskiego jest tak ma³o znana.

Trudno rozbudzaæ lokalny patriotyzm bez wczytania siê w
odrêbnoœæ i dostrze¿enia wartoœci najbli¿szych okolic. Œcie¿ka
"Dziedzictwo Wzgórz" pokazuje niepowtarzalnoœæ go³dapskich
pejza¿y. Wiod¹c poprzez Wzgórza Szeskie, daje mo¿liwoœæ podziwiania
utworzonych przez lodowiec niezapomnianych krajobrazów i poznania
ludzi zamieszkuj¹cych dawniej tê krainê. Jest doskona³ym pretekstem do
wybrania siê na piesz¹ wycieczkê lub rowerowy wypad za miasto.

Œcie¿ka zwraca tak¿e uwagê na przesz³oœæ i nieliczne ju¿ œlady
ocala³ego dziedzictwa kulturowego. Pragnie przeciwstawiæ siê myœli
zawartej w motcie opracowania i o¿ywiæ ewangelickie cmentarze, a tak¿e
przywo³aæ historiê ludzi, którzy zamieszkiwali te tereny kilka pokoleñ przed
nami. Mo¿e, przemierzaj¹c trasê œcie¿ki, uda siê choæby w niewielkim
stopniu nawi¹zaæ

. Mo¿e...

22,3
km

28,1 km

jej

Szeskich

³¹cznoœæ duchow¹ miêdzy tym, co by³o, a czasem
obecnym
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