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O PROJEKCIE:  „Archiwum Cyfrowe
DRZWI Puszczy Noteckiej”

Projekt pt. „Archiwum Cyfrowe DRZWI
Puszczy Noteckiej. Dokumentacja Relacji 
i Zabytków WIelokulturowości Puszczy
Noteckiej” realizowany był przez Stowarzyszenie
Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy
„Koimeterion” w 2021 roku dzięki
dofinansowaniu ze środków Powiatu
Szamotulskiego, we współpracy ze Szkołą
Podstawową im. Agnieszki Bartol w Chojnie,
Muzeum Ziemi Wronieckiej i Centrum
Archiwistyki Społecznej. Celem było poznanie 
i popularyzacja wielokulturowego dziedzictwa
południowego obszaru Puszczy Noteckiej. 
W ramach projektu przeprowadzano wywiady 
z mieszkańcami oraz dokumentowano
materialne pozostałości po różnych wyznaniach.
Projekt wpisuje się w szerszy kontekst działań,
które podejmujemy (m.in. prace porządkowe na
cmentarzu ewangelickim w Lubowie Drugim,
czy stworzenie questu w Chojnie).
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W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostały zabytki. Badania skupiały się na miejscowościach:
Chojno, Lubowo, Lubowo Drugie, Lubowo Zdroje, Popowo i Wartosław. Udokumentowane zostały
zabytki sakralne (cmentarze, kościoły, kapliczki), które stanowią dziedzictwo kilku wyznań,
istniejących w przeszłości na tym obszarze. W przypadku cmentarzy współcześnie użytkowanych
rejestrowano nagrobki pochodzące sprzed połowy XX wieku. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się
uzupełnić dokumentację o kolejne miejscowości. Dlatego publikacja ta ma charakter otwarty.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie: www.koimeterion.org/drzwi-puszczy-
noteckiej. Transkrypcje wywiadów dostępne będą natomiast w Otwartym Systemie Archiwizacji
(www.osa.archiwa.org). Informacje na temat innych realizowanych przez nas projektów znajdują się na
stronie: www.koimeterion.org/nasze-dzialania.

Prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Lubowie Drugim
(listopad 2020). Fot. J. Hajdrych

http://www.koimeterion.org/drzwi-puszczy-noteckiej
http://www.osa.archiwa.org/
http://www.koimeterion.org/nasze-dzialania


Teren Puszczy Noteckiej
zamieszkiwany był niegdyś
przez różne grupy wyznaniowe:
katolików, protestantów,
wyznawców judaizmu.
Dziedzictwo świadczące o ich
współistnieniu przetrwało do
dzisiaj w postaci cmentarzy,
kościołów, kapliczek, ale też 
w pamięci społecznej
mieszkańców tego terenu.

Wielokulturowo�� Puszczy Noteckiej
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Pomnik na cmentarzu ewangelickim w Wartosławiu.
Fot. J. Hajdrych

Protestanci w Puszczy Noteckiej

Wielokulturowe dziedzictwo tego terenu związane jest między innymi z osadnictwem olęderskim, 
w ramach którego do Puszczy Noteckiej napłynęła ludność wyznania protestanckiego. Pojęcie „Olęder”
etymologicznie związane jest ze słowem Holländer i/lub Hauländer. Pierwszy z tych terminów odnosi się
do Holendrów, którzy byli sprowadzani na obszary podmokłe z uwagi na ich rozwinięte umiejętności
osuszania gruntów. Potem pojęcie to przyjęło się jako określenie prawa osadniczego. Według tego
prawa, cała wspólnota była równorzędna wobec właściciela ziemi, wspólnie płaciła czynsz i miała
większe prawa niż w przypadku innych funkcjonujących na ziemiach polskich systemów osadniczych.

Rozwój osadnictwa olęderskiego w rejonie Puszczy Noteckiej przypadł na XVIII wiek. W tym czasie
pojawili się tu przybysze z Niemiec, Holandii i �ląska. W 1700 roku powstała nieistniejąca obecnie już
wieś Radusz. Później powstały inne osady, m.in.: Sowia Góra, Dębowiec, Drzewce, Kruteczek, Jasionna,
Kobus, Kwiejce Nowe, Bielawy, Zwierzyniec, Bronice, Miłkówko, Nowina, Gogolice. Od połowy XVIII
wieku na prawie olęderskim zaczęli osiedlać się także Polacy. 
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Adolf Pinner (1842-1909) - chemik, profesor Uniwersytetu
Berlińskiego, pochodzący z rodziny wronieckich Żydów.
�ródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Osadnictwo olęderskie w Puszczy Noteckiej zostało początkowo nieco przyhamowane przez III wojnę
północną (1700-1721), a następnie wojnę siedmoletnią (1756-1762). Potem rozpoczęła się kolonizacja
fryderycjańska, przeprowadzona przez króla Prus Fryderyka II w drugiej połowie XVIII wieku 
i początkach wieku XIX we wschodnich Prusach. W XIX wieku procesy osadnicze uległy zahamowaniu. 

Dziedzictwo żydowskie

Wspólnoty żydowskie zamieszkiwały Wronki, Wartosław, Obrzycko, Sieraków i Międzychód. Pierwsza
wzmianka o gminie żydowskiej we Wronkach pochodzi z 1507 roku. W mieście tym żyło wtedy kilka
rodzin żydowskich. Z 1785 roku z kolei pochodzi wzmianka o synagodze murowanej. Ze społeczności
wronieckich Żydów pochodziło kilku wybitnych lekarzy i naukowców: Adolf Pinner (profesor chemii
na Uniwersytecie Berlińskim), Hermann Zondek (endokrynolog), Bernard Zondek (ginekolog), Samuel
Georg Zondek (profesor Uniwersytetu Berlińskiego). W latach 20-tych XX w. gmina posiadała
synagogę, dom zebrań kahalnych, 3 cmentarze i mały dom mieszkalny.
 
W 1939 roku hitlerowcy wywieźli Żydów
wronieckich najpierw do obozu przejściowego,
a potem do Generalnej Guberni, gdzie mieli
rozproszyć się po okolicznych miasteczkach.
Prawdopodobnie zginęli oni w gettach lub
obozach koncentracyjnych. W 1940 roku
rozebrano synagogę, zniszczono cmentarze
żydowskie (według jednych relacji – w 1940
roku, według innych – w 1942 lub 1943 roku).
Macewy posłużyły do budowy krawężników.

W 2014 roku we Wronkach powstało
lapidarium z macew, wydobytych 
z krawężników w 2011 roku. Lapidarium
znajduje się przy tzw. „Żydowskiej Górze”. 
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Dziedzictwo kształtuje naszą tożsamość społeczną - m.in. narodową, czy regionalną, uczy nas postaw
tolerancji i otwartości na inne kultury i religie. Na terenie Wielkopolski, ze względu na jej dzieje,
krzyżowały się różne wyznania. Mieszkali tu m.in. katolicy, protestanci, czy wyznawcy judaizmu.
Współistnienie to oczywiście nie zawsze było bezproblemowe. Jednak różnorodność ta wzbogacała
naszą kulturę i sprzyjała rozwojowi gospodarczemu.

Wspomnienia okresu wojennego przyczyniły się do negatywnego wartościowania dziedzictwa
ewangelickiego, utożsamianego z Niemcami, a więc z okupantem. Od kilku dekad jednak już
obserwujemy w naszym kraju inicjatywy przywracania pamięci o tym dziedzictwie.  Wynika to 
z rosnącej świadomości, że zabytki te są po prostu naszym wspólnym dobrem. Są świadectwem ludzi,
którzy kiedyś tu mieszkali. Warto też podkreślić, że błędem jest stawianie znaku równości między
wyznaniem i narodowością. Nadal często słyszymy określenia cmentarz niemiecki, czy cmentarz polski.
Cmentarz wyznaniowy może być np. ewangelicki, czy katolicki. Wyznanie danej osoby nie określa jej
narodowości. Przekonać można się o tym, zapoznając się chociażby z historią polskich działaczy
narodowych wyznania ewangelicko-reformowanego, opisaną w publikacji „Cmentarz w Orzeszkowie –
świadek historii walk o niepodległość” (dostępnej online na stronie www.academia.edu).
 
Dziedzictwo to jednak nie tylko zabytki, ale
też pamięć. Dzięki badaniom etnograficznym,
takim jak wywiady, możemy lepiej poznać
przeszłość oraz dowiedzieć się, jaki jest obecnie
stosunek mieszkańców danej miejscowości do
jej historii oraz do zabytków, które się w niej
znajdują. Dlatego badania takie były częścią
realizowanego projektu. 
Badania etnograficzne o podobnym
charakterze przeprowadzane były również w
latach 2013-2014 na terenie gminy Kórnik - ich
rezultaty znaleźć można w książce pt.
„Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć
społeczna i dziedzictwo kulturowe”
(dostępnej również online na stronie:
www.academia.edu). 
 

DLACZEGO WARTO PAMIĘTA�?

Prace porządkowe i odczytywanie inskrypcji na cmentarzu
ewangelickim w Siedleczku. Fot. J. Hajdrych

https://www.academia.edu/38013560/Cmentarz_w_Orzeszkowie_%C5%9Bwiadek_historii_walk_o_niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://www.academia.edu/20288593/Ewangelicy_w_gminie_K%C3%B3rnik._Pami%C4%99%C4%87_spo%C5%82eczna_i_dziedzictwo_kulturowe_Pozna%C5%84_Fundacja_Hereditas_Culturalis_2015_with_J._Wa%C5%82kowska_?auto=download
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DOKUMENTACJA ZABYTK�W
WIELOKULTUROWO�CI 
PUSZCZY NOTECKIEJ

kościół katolicki p.w. Chrystusa Króla
cmentarz katolicki
cmentarz ewangelicki
3 kapliczki przydrożne

kapliczka przydrożna
cmentarz ewangelicki

cmentarz ewangelicki

cmentarz ewangelicki

2 cmentarze ewangelickie
kapliczka przydrożna

kościół poewangelicki (obecnie katolicki Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa)
kościół katolicki p.w. Trójcy �więtej i św. Łukasza
cmentarz ewangelicki
cmentarz katolicki
cmentarz żydowski
kapliczka Serca Jezusa

Dokumentacją objęto następujące miejscowości i obiekty:

1.Chojno:

2.Lubowo:

3.Lubowo Drugie:

4.Lubowo Zdroje:

5.Popowo:

6.Wartosław:

W niniejszym opracowaniu przedstawiono najważniejsze informacje o wspomnianych
obiektach. Powstała także interaktywna mapa w Google Maps, którą można znaleźć pod
linkiem: Mapa dziedzictwa wielokulturowego Puszczy Noteckiej. W przyszłości może ona
być też uzupełniana o nowe obiekty.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1vifJwjYppYu5zlfax17ypPyZ87Ztpu85&usp=sharing


Wieś po raz pierwszy pojawia
się w źródłach w 1284 roku. 
Została założona na prawie
niemieckim przez kasztelana
poznańskiego, Tomisława 
z Szamotuł herbu Nałęcz.

CHOJNO
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W latach 40. XIX wieku Chojno znajdowało się w obrębie majątku
Dobrojewo i liczyło 367 mieszkańców. Ok. 1880 roku liczba mieszkańców
wynosiła 674 osoby, w tym 491 osób było wyznania katolickiego, a 173
osoby wyznawały protestantyzm. 

WYZNANIA

ZABYTKI Po ewangelikach we wsi pozostał cmentarz ewangelicki, znajdujący się
tuż obok cmentarza katolickiego. Oprócz tego ostatniego, zabytki
związane z wyznaniem katolickim stanowią: neobarokowy Kościół
Chrystusa Króla oraz przydrożne kapliczki, w pobliżu wsi Chojno-Młyn.

Pierwsza nazwa miejscowości brzmiała: Hoyna. W połowie XV wieku wieś
należała do Ostrorogów, a później do Kwileckich z Dobrojewa. 
Na początku XVIII wieku przybyli tu osadnicy, nazywający siebie jeszcze
w drugiej połowie XX wieku „Czaplami”. Na temat Chojan powstały
liczne anegdoty, m.in. mówiące o tym, że wszystko robią „na popsycke”,
czyli na poprzeczkę. 

Historia

Kościół Chrystusa Króla w Chojnie. Fot. J. Hajdrych



Kościół katolicki w Chojnie pod
wezwaniem Chrystusa Króla

W 1916 roku zainicjowano działania, mające na
celu utworzenie parafii w Chojnie. Parafia
erygowana została w 1919 roku. Prace przy
budowie kościoła rozpoczęto siedem lat
później. �wiątynia zaprojektowana została
w stylu neobarokowym, przez architekta
Krügera z Wronek. W 1928 roku kościół został
poświęcony. W czasie II wojny światowej
funkcjonował do 1941 roku, a potem został
zamknięty przez okupantów. Kilkukrotnie
jednak odbywały się tu tajne nabożeństwa. 
W 1942 roku hitlerowcy ukradli z kościoła
wszystkie dzwony oraz sygnaturkę. Poza tym
kościół nie uległ zniszczeniom podczas wojny.
Pod chórem kościelnym znajduje się tablica
upamiętniająca 30 mężczyzn z parafii 
w Chojnie, poległych w latach 1914-1920.
Kościół wpisany jest do rejestru zabytków pod
nr 111/Wlkp/A z dnia 26.11.2002.
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Kościół katolicki Chrystusa Króla w Chojnie. Fot. J. Hajdrych

Wnętrze kościoła w Chojnie.
Fot. J. Hajdrych



Cmentarz katolicki w Chojnie

Cmentarz parafialny położony jest w północnej części wsi, przy drodze prowadzącej do osady
Niedźwiedź. Nekropolia założona została na początku XX wieku. Cmentarz jest wpisany do rejestru
zabytków pod nr 473/Wlkp/A z 12.12.2006. W 2002 roku odbyła się tutaj uroczystość, podczas której
poświęcono 15 tabliczek, znakujących groby Powstańców Wielkopolskich. Miejsce to znajduje się na
ścieżce dydaktycznej „�ladami Powstania Wielkopolskiego po Ziemi Wronieckiej”. 

Na cmentarzu parafialnym w Chojnie zachowało się wiele nagrobków pochodzących sprzed połowy 
XX wieku. Są tu pochowani m.in.: Bronisław Biatkowski, Maria Musiałowa, Paweł Terka, Józef
Kudłaszyk i Leokadia Kudłaszyk, Marianna Nowak, Salomea Nowaczyk, Szczepan Piątek, Katarzyna
Jusko, Helena Skrzypczak, Edward Ratajczak, Szczepan Kawecki. 
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Cmentarz katolicki w Chojnie. Fot. J. Hajdrych



Wojciech Spolankiewicz (1871-1945)
Jakub Rzepecki (1871-1965)
Franciszek Jankowiak (1882-1962)
Leon Friedrich (1879-1952)
Leon Szwak (1894-1964)
Antoni Jankowski (1898-1966)
Jan Pawlaczyk (1882-1945)

Groby Powstańców Wielkopolskich

Na cmentarzu znajduje się 15 grobów
Powstańców Wielkopolskich. Jednym z nich
jest nagrobek Szczepana Piątka (1899-1920). 
Zawarta na nim inskrypcja głosi:
Tu spoczywa w Bogu
Szczepan
Piątek
ur. 11.12.1899,
um. 28.9.1920
Za Wolność Ojczyzny 
poświęciłem moje Życie 
proszę o modlitwę

Obok nagrobka znajduje się tabliczka 
z krzyżem i napisem: Powstaniec Wielkopolski.
Według informacji zamieszczonych na stronie
www.chojno.pl Szczepan Piątek został ciężko
ranny w bitwie warszawskiej, podczas wojny
polsko-bolszewickiej. Umarł w szpitalu 
w Poznaniu. Jego zwłoki zostały przywiezione
przez jego ojca wozem konnym do Chojna,
gdzie zostały pochowane.

Pochowani tu zostali także inni uczestnicy
Powstania Wielkopolskiego - między innymi:
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Nagrobek Szczepana Piątka na cmentarzu katolickim w Chojnie.
Fot. J. Hajdrych



Nagrobek Pawła Terki na cmentarzu katolickim w Chojnie. 
Fot. J. Hajdrych

Na cmentarzu w Chojnie pochowano też
Pawła Terkę, który zmarł podobno w wyniku
odniesionych ran na frontach I wojny
światowej (źródło: www.chojno.pl). 
Na jego nagrobku znajduje się inskrypcja:
Tu spoczywa w Bogu 
nasz kochany Syn
ś. p.
Paweł Terka m.
ur. 19.1.1889,
um. 1.12.1918.
Prosi o westchnienie. 

Wśród starszych pomników odnaleźć można
również wiele nagrobków osób zmarłych 
w młodym wieku. Jeden z nich upamiętnia
Bronisława Biatkowskiego.
Treść inskrypcji:
Tu spoczywa w Bogu
nasz ukochany synek 
i Bracziszek*
�. P.
Bronisław Biatkowski
ur. 22.10.1898. um. 15.5.1924.
Prosi o westchnienie
do Boga
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Nagrobek Bronisława Biatkowskiego na cmentarzu katolickim
w Chojnie. Fot. J. Hajdrych*Pisownia oryginalna.



Cmentarz ewangelicki w Chojnie

Cmentarz położony jest w północnej części
wsi, tuż obok cmentarza katolickiego. Powstał
prawdopodobnie pod koniec XIX wieku.
Otoczony jest drewnianym płotkiem. W jego
centrum znajduje się współcześnie postawiony,
drewniany krzyż. Zarejestrowano 36
nagrobków, w tym 2 z inskrypcjami. Jeden 
z nagrobków upamiętnia Berthę Hellwig 
(1872-1939), na drugim zaś nie zachowało się
nazwisko, a jedynie fragment epitafium,
kończący się słowami:
bei seinen Tod, bei meinen Schm[erz],
bei meiner Kinder Tränen

W tłumaczeniu na język polski oznacza to:
przez jego śmierć, przez mój ból,
przez łzy moich dzieci

Można więc przypuszczać, że nagrobek
upamiętniał zmarłego męża i ojca.
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Anonimowy nagrobek na cmentarzu ewangelickim w Chojnie.
Fot. J. Hajdrych

Nagrobki na cmentarzu ewangelickim 
w Chojnie. Fot. J. Hajdrych



Chojeńskie kapliczki

W pobliżu wsi Chojno-Młyn znajdują się 
3 kapliczki przydrożne.

Kapliczka Matki Boskiej Licheńskiej

Pierwsza z omawianych kapliczek wykonana
jest z drewna. Znajduje się w niej figurka
Matki Boskiej, poniżej zaś inskrypcja: 
MATKA BOSKA LICHE�SKA
BOLESNA KR�LOWA POLSKI
M�DL SIĘ ZA NAMI

Nie udało się ustalić jej datowania.

Kapliczka �więtej Rodziny

Kolejna kapliczka zlokalizowana jest na
skrzyżowaniu dróg prowadzących w kierunku
Chojna-Młyn, Pustelni i Bukowca. Jest to
murowana kolumna, zwieńczona krzyżem. 
W jej trzech wnękach umieszczone są figury
Jezusa, Matki Boskiej i św. Józefa. Nie udało
się ustalić jej datowania. Na mapie z 1907 
i 1944 roku miejsce to oznaczone jest jednak
jako znak drogowy.

Kapliczka Matki Boskiej

Murowana kapliczka z figurą Matki Boskiej
i sceną zdjęcia z krzyża powyżej. Poniżej
znajduje się inskrypcja:
Królowo
Pokoju
Módl się
za nami
1945 r.
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Kapliczka �więtej Rodziny w Chojnie. Fot. J. Hajdrych

Kapliczka Matki Boskiej w Chojnie. Fot. J. Hajdrych



Wieś powstała w 1737 roku jako
osada olęderska. Jej nazwa
brzmiała wówczas: Lubowo
Zarzeczne. W 1764 roku na
prawym brzegu Warty założono
Lubowo, również jako wieś
olęderską. Obie miejscowości
były ściśle ze sobą związane.

LUBOWO

We wsi mieszkali katolicy oraz wyznawcy protestantyzmu. Jak podaje
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 
w latach 80. XIX wieku w lewobrzeżnej części wsi mieszkało 316 osób, 
w tym 290 było wyznania ewangelickiego. 

WYZNANIA
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Zabytkowa kapliczka przy świetlicy w Lubowie. Fot. J. Hajdrych

Na uwagę zasługuje cmentarz ewangelicki, położony w lesie na południe
od zabudowań oraz kapliczka, znajdująca się przy świetlicy wiejskiej.ZABYTKI



Kapliczka w Lubowie

Kapliczka znajduje się przy świetlicy wiejskiej w Lubowie. Powstała ona w 1936 roku. Jest to kapliczka
w formie kolumny, na której znajduje się figura Chrystusa z krzyżem. Na postumencie znajduje się
tablica z napisem:
KR�LUJ
NAM CHRYSTE
1936 – 1946 -2007
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Nagrobki na cmentarzu ewangelickim w Lubowie. Fot. J. Hajdrych

Cmentarz ewangelicki w Lubowie

Położony jest na niewielkim wzniesieniu w lesie, na południe od zabudowań wsi. Zarejestrowano na
nim 28 nagrobków, w tym zaledwie 3 z zachowanymi inskrypcjami. Mimo leśnego charakteru
cmentarza, nadal możemy znaleźć na nim typową roślinność, jak dęby, czy lipy. Zielony dywan tworzą
barwinki i konwalie, kwitnące późną wiosną. Niestety rozgościł się tutaj także drzewostan leśny –
niektóre sosny wyrosły już na nagrobkach, rozsadzając je. Na cmentarzu pochowani są m.in. Carl
Schlinke (1821/7-1911), Mathilde Wilde (1862-1916?), Reinhold Wilde (1847-1914?) i Wilie August
Grundmann (1894-1896).



17DZIEDZICTWO WIELOKULTUROWE PUSZCZY NOTECKIEJ:  LUBOWO

Nagrobek małżeństwa Wilde na cmentarzu ewangelickim 
w Lubowie. Fot. J. Hajdrych

Reinhold i Mathilde Wilde

Udało się znaleźć nieco informacji na temat małżeństwa Wilde, pochowanego na cmentarzu 
w Lubowie. Wiemy, że Reinhold urodził się w 1847 roku we wsi Mylin, niedaleko Lubowa. Jego ojciec,
August prawdopodobnie był pastorem w miejscowości Psarce (nazwa niemiecka to: Gross Psarskie
Hauland). Reinhold miał troje rodzeństwa: Johannę Mathilde, Ottona oraz Adolfa Roberta. Po raz
pierwszy ożenił się z Marią Schefler, urodzoną w Sępolnie koło Nowego Tomyśla. Miał z nią siedmioro
dzieci. Z ich aktów urodzenia dowiadujemy się, że Reinhold był wówczas w Mylinie najemcą zajazdu -
karczmarzem.  Maria zmarła w 1890 roku. Trzy lata później Reinhold poślubił Mathilde, urodzoną 
w 1862 roku w Kaczorach niedaleko Piły. Mieszkał już wtedy w Lubowie*. Po śmierci Reinholda 
i Mathilde ich dzieci ufundowały nagrobek imponującej wielkości, na którym zawarto inskrypcję 
o treści:
Hier ruhen in Gott
unsere lieben Eltern
Mathilde u. Reinhold
Wilde
 * 27.1.1862. | * 22.2.1847
+ 22.6.1916 (?) | + 17.1.1914 (?)

Tłumaczenie:
Tu spoczywają w Bogu
nasi ukochani rodzice
Mathilde i Reinhold
Wilde
 * 27.1.1862. | * 22.2.1847
+ 22.6.1916 (?) | + 17.1.1914 (?)

*Dane na podstawie kwerendy przeprowadzonej 
przez Monikę Jankowiak.



Powstało w 1764 roku jako wieś
olęderska. Jego historia
związana jest ściśle z wsią
Lubowo, leżącą na lewym
brzegu Warty. 

LUBOWO DRUGIE
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Stela w kształcie pnia drzewa na cmentarzu ewangelickim 
w Lubowie Drugim. Fot. J. Hajdrych

W Lubowie Drugim zachował się cmentarz ewangelicki. Położony jest na
skraju wsi, na niewielkim pagórku. Zarejestrowano na nim 41 ram
grobowców, w tym 3 ze stojącymi stelami i 2 z obramowaniami
metalowymi, a także pojedyncze fragmenty nagrobków i 12 steli lub płyt
zachowanych w całości. Pochowani są tu m.in. August Gellert, Paul 
i Friederike Grützmacher, Ernstine Aschersleben, Johann Christian
Bützke (?), Otto Würfel.

ZABYTKI

We wsi mieszkali katolicy oraz wyznawcy protestantyzmu, podobnie jak
w Lubowie. Obie miejscowości traktowane były w XIX wieku łącznie 
w spisach ludności.

WYZNANIA
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Nagrobek Augusta Gellerta na cmentarzu ewangelickim
w Lubowie Drugim. Fot. J. Hajdrych

Cmentarz ewangelicki w Lubowie
Drugim: nagrobek leśniczego

Jednym z lepiej zachowanych nagrobków na
tym cmentarzu jest płyta upamiętniająca
leśniczego, Augusta Gellerta. Została
ufundowana przez Zygmunta Kurnatowskiego,
właściciela majątku w Pożarowie, który
obejmował również Lubowo. 
Płyta jest dwujęzyczna - inskrypcja została
sporządzona w języku polskim oraz
niemieckim. Jej treść w języku polskim brzmi:
AUGUST GELLERT 
urodzony d. 10 Grudnia 1780 r.,
umarły d. 2 Listopada 1847 r.
W gorliwem pełnieniu podjętych obo- 
wiązków zawsze wytrwały.
Zawdzięczając usługi, które wiernie
i sumiennie przez 21 lat pełnił jako
Leśniczy w lasach Lubowa, poświę-
cił ten głaz Jego pamięci dóbr tych
właściciel,
Zygmunt Kurnatowski
w r. 1849.

Poniżej treść w języku niemieckim:
August Gellert
geboren d. 10. December 1780,
gestorben d. 2. November 1847.
Der Unermüdliche bis an sein Lebensen-
de in Erfüllung seiner übernommenen Pflichten.
Dankbar anerkannt für treu und gewis-
senschaft ge[…] Dienste als Foerster
der Lubower Forst, legt Ihm diesen
Grabstein der Eigenthümer dieser
Besitzung
Sigismund Kurnatowski im J. 1849.

Zygmunt Kurnatowski (1778-1858) był generałem
dywizji armii Królestwa Polskiego. Jego nagrobek
znajduje się na cmentarzu ewangelicko-
reformowanym w Orzeszkowie, w gminie Kwilcz, 
w powiecie międzychodzkim.
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Rodzina młynarzy

Młynarze byli grupą zawodową, która cieszyła
się w środowisku wiejskim dużym
poważaniem. Często wyróżniali się
zamożnością. Zawód ten zwykle przechodził 
z ojca na syna. Na cmentarzu ewangelickim
w Lubowie Drugim zachował się nagrobek
należący do Paula i Fryderyki Grützmacherów.
Mimo zniszczeń, nadal można odczytać z niego
inskrypcję: 
Hier ruhen
unsere liebe Eltern, 
Paul Grützmacher, 
*27.10.1851, +7.11.1911. 
Friederike Grützmacher
geb. Jeske
*5.11.1848, +13.11.1919

Tłumaczenie:
Tu spoczywają
nasi ukochani rodzice, 
Paul Grützmacher, 
ur. 27.10.1851, zm. 7.11.1911. 
Fryderyka Grützmacher, 
z domu Jeske, 
ur. 5.11.1848, zm. 13.11.1919

Paul Grützmacher pochodził ze wsi Wreschin
(obecnie Wrzeszczyna) pod Wieleniem. 
W latach 80. XIX wieku był on właścicielem
młyna w Lubowie, a także w Kuźnicy
Żelichowskiej. Ożenił się z Fryderyką Bertą
Jeske, pochodzącą z miejscowości Niekosken
(obecnie Niekursko) pod Trzcianką. 

Z początku XX wieku pochodzi z kolei informacja 
o Kurcie Grützmacherze (1879-1931), który również
był właścicielem młyna w Lubowie. Można więc
przypuszczać, że był to syn Paula i Fryderyki
Grützmacherów. Kurt ożenił się w 1922 roku 
z Marią Bertermann (1888-1928). Jej nagrobek, choć
w bardzo złym stanie, także zachował się do dzisiaj
na cmentarzu w Lubowie Drugim. 

Rodzina Grützmacherów wcześniej posiadała młyny
także w innych miejscowościach: Albert (1822-1903),
pochodzący z Böskau (obecnie Byszkowo) był
właścicielem młyna we Wrzeszczynie. Mógł on być
ojcem Paula. Z kolei Erich (1838-1900), także 
z Byszkowa, posiadał młyn we wsi Popowo (powiat
szamotulski).

Nagrobek Paula i Friederike Grützmacher na cmentarzu
ewangelickim w Lubowie Drugim. Fot. J. Hajdrych
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Roślinność zabytkowych cmentarzy - przykład Lubowa Drugiego

Cmentarz ewangelicki w Lubowie Drugim jest przykładem nekropolii, na której zachowała się
charakterystyczna roślinność. Miała ona ogromne znaczenie podczas zakładania cmentarzy w XIX i na
początku XX wieku. Nadawała im bowiem odpowiedniego nastroju, sprzyjała refleksji, zadumie, ale też
pełniła rolę symboliczną. Bardzo ważne jest odpowiednie prowadzenie prac porządkowych i pielęgnacji
roślinności, aby nie zatracić pierwotnego charakteru zabytkowego cmentarza, a także występującej na
nim bioróżnorodności.

Jedną z roślin symbolicznych jest lipa. Uważano, że zapach jej kwiatów jest odwrotnością zapachu
zwłok. Symbolizowała również dobroć i głęboki spokój. Na cmentarzach też bardzo często występują
kojarzone z nieśmiertelnością rośliny zimozielone, głównie bluszcz, czy barwinek. Ten ostatni
symbolizował też lojalność i dziewictwo. Na cmentarzu w Lubowie Drugim napotkamy też inne,
ciekawe gatunki, takie jak fiołek wonny (symbol skromności i pokory), konwalia majowa (symbol
skromności, czystości, zbawienia), orlik pospolity (mógł on również oznaczać zbawienie), śnieguliczka
biała, szparag lekarski, czy mydlnica lekarska.

Barwinek pospolity - charakterystyczny gatunek występujący na zabytkowych cmentarzach, m.in. w Lubowie Drugim.
Fot. J. Hajdrych



Osada położona ok. 1,5 km 
od Lubowa Drugiego. Niestety
niewiele wiadomo o jej historii.
Zachował się tam jednak
niewielki cmentarz
ewangelicki.

LUBOWO ZDROJE
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Cmentarz ewangelicki w Lubowie Zdrojach

Na cmentarzu tym zachowały się zaledwie 3 nagrobki w formie ram grobowców, bez inskrypcji.
Zarejestrowano też kilkanaście mogiłek ziemnych. Z roślin cmentarnych rosną tu robinie i barwinek.
Nietypowym gatunkiem dla zabytkowych nekropolii jest natomiast rojnik (prawdopodobnie skutek
współczesnego nasadzenia).

Porośnięte barwinkiem mogiły na cmentarzu
ewangelickim w Lubowie Zdrojach. Fot. J. Hajdrych

Nagrobek na cmentarzu ewangelickim 
w Lubowie Zdrojach. Fot. J. Hajdrych



Pierwsza wzmianka o wsi
pochodzi z 1580 roku. Należała
ona wówczas do Barbary
Rogozińskiej, a później do
Bnińskich. W 1780 roku
założono tu wieś na prawie
olęderskim.

Na początku XIX wieku mieszkali tu wyłącznie protestanci. W 1845 roku
wieś liczyła łącznie 233 mieszkańców, z czego aż 226 było wyznania
ewangelickiego, a tylko 7 – katolickiego. W II połowie XIX wieku w skład
okręgu wiejskiego wchodziły: huta szklana Karolewo, posiadłość
Krzywołęka, karczma Krasnobryk i cegielnia. W całym okręgu mieszkało
wówczas 397 osób, wśród nich 387 ewangelików i 10 katolików.

POPOWO
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WYZNANIA

ZABYTKI W Popowie istniały dwa cmentarze ewangelickie. Pierwszy, położony 
w centrum wsi, założony został około połowy XIX wieku. Na jego terenie
w 2010 roku przeprowadzono ekshumacje i utworzono lapidarium. Drugi,
mniej znany, znajduje się na terenie Krzywołęki. W Popowie znajduje się
też przydrożna kapliczka.

Nagrobek-pomnik upamiętniający cmentarz ewangelicki
w Popowie.
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Cmentarz ewangelicki w Popowie

Znajduje się w zachodniej części wsi. Podzielony jest na dwie wyraźne strefy, z których przednia została
mocno przekształcona, druga (tylna) zaś zachowała bardziej oryginalny charakter. W centrum
przedniej strefy, przylegającej do ulicy, znajduje się kamienny krzyż, który stanowił również nagrobek
– świadczy o tym inskrypcja zamieszczona na odwrocie. Został on jednak współcześnie wykorzystany
jako forma upamiętnienia cmentarza. Nieco dalej utworzono lapidarium z kilku steli nagrobnych. 

Druga strefa cmentarza ewangelickiego
w Popowie. Fot. J. Hajdrych

Do drugiej, położonej niżej strefy nekropolii, prowadzą kamienne schodki. Jest ona lepiej zachowana –
mamy tu do czynienia bowiem z zachowanym układem kwater oraz nagrobków prawdopodobnie w ich
oryginalnym kontekście. Na cmentarzu łącznie zarejestrowano 37 nagrobków.

Pierwsza strefa cmentarza ewangelickiego 
w Popowie. Fot. J. Hajdrych
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Zapisane w kamieniu

Na cmentarzu ewangelickim w Popowie
znaleźć możemy kilkanaście czytelnych
inskrypcji nagrobnych. Kamienny  krzyż,
który wykorzystany został jako forma
upamiętnienia, z przodu zawiera współczesny
napis:
CMENTARZ
EWANGELICKI
W
POPOWIE

Na odwrocie zaś widnieje inskrypcja o treści:
In der Blüte abgerissen
Eilst Du früh dem Grabe zu,
O, so nimm zum Sterbekissen
Eltern-Thränen mit zur Ruh.

Na język polski można przetłumaczyć ją
następująco:
Jak przedwcześnie zerwany kwiat
�pieszysz się już do grobu
Dla spokoju w zmarłych świat
Łzy rodziców weź ze sobą.

Inskrypcja na nagrobku-pomniku na cmentarzu
ewangelickim w Popowie. Fot. J. Hajdrych

Nie jest to jedyny zachowany nagrobek dziecięcy
na tym cmentarzu. W strefie lapidaryjnej
napotykamy też stelę upamiętniającą syna
pracownika kolei, Hermanna Bertholda Degnera
(1870-1881), a w strefie tylnej - wspólny grobowiec
sióstr, Elsbeth Schlinke (1879-1883) i Hedwig
(Jadwigi) Schlinke (1880-1883). Na tym ostatnim
zawarte jest także wierszowane epitafium:
Der Eltern Schmerz wird
dann vergehn
Wenn wir uns jenseits
wiedersehn.
 
Tłumaczenie:
Ból rodziców
przeminie
Kiedy ponownie
się zobaczymy

Nagrobek Elsbeth i Hedwig Schlinke na cmentarzu
ewangelickim w Popowie. Fot. J. Hajdrych
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Cmentarz ewangelicki w Popowie-
Krzywołęce

Cmentarz znajduje się na wzniesieniu.
Zarejestrowano tam tylko 2 szczątkowo
zachowane groby, w tym jeden zniszczony 
i rozkopany. Zachował się też duży
kwadratowy postument – być może ślad po
większym grobowcu lub innym elemencie
architektury cmentarnej.

Postument na cmentarzu ewangelickim w Popowie-Krzywołęce. Fot. J. Hajdrych

Pozostałość po nagrobku na cmentarzu ewangelickim 
w Popowie-Krzywołęce. Fot. J. Hajdrych
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Kapliczka Matki Boskiej w Popowie

Kapliczka znajduje się w centrum
miejscowości. Ma ona formę kolumny, na
szczycie której stoi figura Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem. Na postumencie, z przodu
kolumny, znajduje się inskrypcja o treści:
Królowo
Korony Polskiej
módl się 
za nami

W tylnej części natomiast zawarto informację
o okolicznościach postawienia kapliczki:
Po wieczne czasy
ufundowali obywatele
gminy Popowo
roku pańskiego 1928
Na pamiątkę odrodzonej
Polski

Kapliczka przydrożna 
w Popowie. Fot. J. Hajdrych

Napis na postumencie kapliczki w Popowie. Fot. J. Hajdrych



Założony w 1781 roku przez
Łukasza Bnińskiego jako
prywatne miasto. Do 1806 roku
Wartosław posiadał własny
most na Warcie. 
Stąd wzięła się jego niemiecka
nazwa: Neubrück, oznaczająca
„Nowy Most”. 

Wartosław

W Wartosławiu intensywnie rozwijało się sukiennictwo. Działali tu także
rzeźnicy, szewcy, młynarze, stolarze, płóciennicy, szklarze, kołodzieje czy
cieśle. Często odbywały się jarmarki.  

W pierwszej połowie XIX wieku rozwój miasta został przerwany przez
postępujący upadek sukiennictwa w Wielkim Księstwie Poznańskim. 
W 1841 roku w mieście wybuchł pożar, wskutek którego spłonęła część
miasta. Zniszczenia i upadek gospodarczy przyczyniły się do utraty praw
miejskich ok. 1862 roku.

Historia
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Rzeźba przy świetlicy wiejskiej w Wartosławiu -
przedstawiciele 4 kultur związanych z historią miejscowości.
Fot. J. Hajdrych

Widok na cmentarz ewangelicki
w Wartosławiu. Fot. J. Hajdrych



Wartosław od początku miał charakter wielokulturowy – najliczniejszą
grupę etniczną stanowili Niemcy (ok. 57% ludności), po nich Polacy 
(ok. 23%) i Żydzi (ok. 20%). W miejscowości współistniały więc trzy
wyznania: katolickie, ewangelickie i mojżeszowe. Każde z nich posiadało
swoją świątynię oraz cmentarz.

Struktura wyznaniowa mieszkańców Wartosławia z biegiem czasu
zmieniała się – stopniowo coraz większy odsetek ludności stanowili
katolicy, a coraz mniejszy – wyznawcy judaizmu, a także protestanci.  

Z zabytków sakralnych Wartosławia zachowały się: kościół
poewangelicki, kościół katolicki, cmentarz ewangelicki, cmentarz
katolicki, cmentarz żydowski oraz kapliczka przydrożna, znajdującą się
przy cmentarzu katolickim.

Kościół poewangelicki w Wartosławiu

Obecnie katolicki Kościół Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Wartosławiu to neogotycka
świątynia, wybudowana w latach 1854-1855. 
Po pożarze świątyni w 1912 roku dobudowano
do niej wysoką wieżę zegarową. 

Obecnie jest to filia parafii �więtego Krzyża 
i św. Mikołaja w Biezdrowie. Budowla wpisana
jest do rejestru zabytków woj. wielkopolskiego
pod nr  A-485 z 13.12.1983. Przy kościele
znajduje się budynek dawnej pastorówki. 
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Zabytki
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Wyznania

Dawny kościół ewangelicki w Wartosławiu (obecnie katolicki).
Fot. J. Hajdrych



Kościół katolicki w Wartosławiu

Jest to kościół filialny p.w. Trójcy �więtej i św. Łukasza. Należy również do parafii �więtego Krzyża 
i św. Mikołaja w Biezdrowie. 

�wiątynia wybudowana jest w stylu późnobarokowym, na planie ośmiokąta, nakryta dachem
mansardowym z latarnią. Wewnątrz znajduje się ołtarz w stylu wczesnoklasycystycznym. 
Kościół ten figuruje również w rejestrze zabytków (pod nr A-775 z 14.11.1964). Stanowi on obecnie
kościół cmentarny. 
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Kościół katolicki 
w Wartosławiu.
Fot. J. Hajdrych

Cmentarz katolicki w Wartosławiu

Cmentarz założony został pod koniec XVIII wieku. Znajduje się 
w zachodniej części wsi. Na terenie cmentarza znajduje się 
8 grobów Powstańców Wielkopolskich. Ze starszych elementów
zachowało się metalowe ogrodzenie grobu, być może sprzed 1945
roku oraz kilka starszych, zniszczonych nagrobków, bez inskrypcji.
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Zabytkowe nagrobki na cmentarzu katolickim w Wartosławiu. Fot. J. Hajdrych



Cmentarz ewangelicki w Wartosławiu

Cmentarz ewangelicki w Wartosławiu położony jest przy zachodnim krańcu wsi. Założony został
prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Ostatnie pochówki na tym cmentarzu miały miejsce 
w 1945 roku, gdy pochowano tu ciała Niemców zastrzelonych w Kłodzisku. Znajdują się tu także
szczątki zmarłych, które przeniesiono z likwidowanego cmentarza ewangelickiego we Wronkach
w latach 1958-1961. W 2011 roku cmentarz został uporządkowany i upamiętniony tablicą oraz
pomnikiem. 
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Cmentarz ewangelicki 
w Wartosławiu. Fot. J. Hajdrych

Na cmentarzu zarejestrowano 108 nagrobków,
z wielu z nich można jeszcze odczytać
inskrypcje. Dobrze zachowany jest też układ
kwater i nagrobków. W centrum cmentarza
stoi ceglany postument zwieńczony
kamiennym krzyżem. Pochowani są tu m.in.:
Julius Albert Stürzebecher, Agnes Schlinke,
Ferdinand i Alberta Schieritz, Marie Hell,
Auguste Haupt z d. Arndt, Friedrich Schubert,
rodzina Boese, Paul Reinhold Lechelt. 
Warto też zwrócić uwagę na charakterystyczną
roślinność: lipy, klony, dęby, barwinki.

Nagrobek na cmentarzu ewangelickim w Wartosławiu.
Fot. J. Hajdrych



Cmentarz ewangelicki
w Wartosławiu.

Nagrobki na cmentarzu
ewangelickim

Napisy i ornamenty na nagrobkach mogą
opowiedzieć nam wiele o kulturze danej
społeczności oraz historii poszczególnych osób 
i rodzin. Na cmentarzu ewangelickim 
w Wartosławiu zachowało się bardzo wiele
ciekawych inskrypcji i motywów zdobniczych.

Przykładem jest połamana marblitowa płyta,
umieszczona na zdobionej płaskorzeźbami steli
w formie ściętego pnia drzewa. Płyta ta
upamiętnia małżeństwo: Ferdinanda (1840-
1915) i Albertę Schieritz (zm. 1914). W jej
centralnej części znajduje się wizerunek anioła.
Dodatkowo pod datami życia Alberty
umieszczono wiersz, którego treść brzmi:
Liebe und Güte war Dein Tun
Zum Segen für die Deinen, 
Sanft so sollst Du teure Mutter ruhn, 
Bis Gott uns wird vereinen.

Przetłumaczyć to można w ten sposób:
Miłość i dobroć były Twoimi uczynkami,
błogosławieństwem dla Twoich bliskich,
Odpoczywaj spokojnie, droga Matko, 
aż Bóg nas znów zjednoczy.
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Na cmentarzach ewangelickich często można
spotkać się z motywem ściętego drzewa. Symbolizuje
ono zwykle śmierć. Czasem jednak na drzewie tym
przedstawione są też młode listki (zwykle liście
dębu). Jak łatwo można się domyślić, jest to symbol
zmartwychwstania.

Nagrobek Ferdinanda i Alberty Schieritz na cmentarzu
ewangelickim w Wartosławiu. Fot. J. Hajdrych



Na cmentarzu ewangelickim w Wartosławiu
spotkać można też bardzo ciekawy, rzadko
występujący motyw zdobniczy przedstawiający
dłonie połączone w uścisku. Element ten został
przymocowany do steli nagrobnej za pomocą
gwoździ. Niestety jest mocno poluzowany,
dlatego istnieje ryzyko, że wkrótce wypadnie.
Jest on zamieszczony na nagrobku małżeństwa,
Johanny Caroliny Jakob, z domu Wundersee
(30.11.1822-18.02.1896) i Friedricha Wilhelma
Jakoba (28.06.1819-6.04.1886). Stanowi więc
zapewne symbol więzi małżeńskiej.
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Nagrobek Johanny Caroliny Jakob i Friedricha Wilhelma
Jakoba  na cmentarzu ewangelickim w Wartosławiu - strona
przednia. Fot. J. Hajdrych

Detal z nagrobka Johanny Caroliny Jakob i Friedricha Wilhelma
Jakoba. Fot. J. Hajdrych

Na tylnej stronie tej steli również wykute
zostało długie wierszowane epitafium:
Ruhet hier im
sanften Frieden!
Christlich war Euer Lebenslauf 
S[…]* getrost in Gott
hienieden.
Machet jenseits fröhlich
auf!
Alles, was Ihr hier
gelitten,
Ist jetzt wie ein Traum
vorbei.
Geduldig habt Ihr
ausgestritten,
Seid nun des Körpers
Leidenfrei.

*wyraz nieczytelny



Tłumaczenie:
Spoczywajcie w pokoju! 
Chrześcijańskie było
Wasze życie
[…] ufni w Boga
na tej ziemi.
Wyruszcie szczęśliwie
na tamtą stronę!
Wszystko, co tu
wycierpieliście,
Teraz jak sen
przeminęło.
Cierpliwie
walczyliście, 
teraz ciała są
wolne od cierpienia.
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Na cmentarzu w Wartosławiu zachowało się
też wiele nagrobków dziecięcych. Są one często
spotykane, ze względu na dużą śmiertelność
dzieci. W inskrypcjach nieraz odzwierciedlenie
znajdują emocje rodziców, związane z tak
traumatycznym wydarzeniem, jak odejście ich
pociech. Zwykle mają one na celu pocieszenie
żyjących, zapewniając, że dzieci te odeszły do
lepszego świata. 
Przykładem jest nagrobek rodzeństwa -
Georga i Fridy Zippel. Obydwoje żyli zaledwie
kilka-kilkanaście miesięcy (Georg od 1901-1902
roku, Frida urodziła się i zmarła w 1903 roku).

Pod danymi zmarłych wykuto krótki wiersz:
Liebe Eltern lasst das Weinen.
Mit Engeln hat uns Gott
vereinen.

Nagrobek Johanny Caroliny Jakob 
i Friedricha Wilhelma Jakoba  na
cmentarzu ewangelickim 
w Wartosławiu - strona tylna. 
Fot. J. Hajdrych

Przetłumaczyć można go następujący sposób:
Drodzy rodzice, porzućcie płacz.
Bóg z aniołami
połączył nas.

Nagrobek Georga 
i Fridy Zippel.
Fot. J. Hajdrych



Przykładem stosunkowo dobrze zachowanego
nagrobka wraz z czytelną inskrypcją jest stela
upamiętniająca Augustę Haupt, z domu Arndt.  
Na przedniej stronie steli wykuto dane
zmarłej, zaś na tylnej - wierszowane epitafium.
Z treści inskrypcji, zamieszczonej na przedniej
stronie dowiadujemy się, że była ona żoną
Friedricha Haupta. Urodziła się 7 marca 1835,
a zmarła 7 kwietnia 1877.   

Na tylnej stronie nagrobka widnieje wiersz:
Selig Alle, die dem
Herrn entschliesen!
Selig Mutter, selig bist
auch Du.
Engel brachten Dir den
Kranz u. riefen,
Und Du gingst zu Gottes
Ruh’!
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Nagrobek Augusty Haupt z domu Arndt na cmentarzu
ewangelickim w Wartosławiu - strona tylna. Fot. J. Hajdrych

Inskrypcję tę można przetłumaczyć
następująco:
Błogosławieni wszyscy, którzy
wybierają Pana! 
Błogosławiona Matko, błogosławiona jesteś
także Ty.
Aniołowie przynieśli Ci
wieniec i zawołali,
a Ty odeszłaś do bożego 
pokoju!

Nagrobek Augusty Haupt z domu Arndt na cmentarzu
ewangelickim w Wartosławiu - strona przednia. Fot. J. Hajdrych



Cmentarz żydowski w Wartosławiu

Kirkut w Wartosławiu założono na piaszczystym wzgórzu, na południe od zabudowań miejskich.
Oznaczony jest na planach gruntowych od 1824 r. Cmentarz nazywany bywa potocznie „Żyda Górką”,
„Żyda Górą” lub „Żydowską Górą”. Zachowały się na nim 2 macewy wykonane z polnych kamieni oraz
odłamek steli z piaskowca. W 2006 roku cmentarz został uporządkowany z inicjatywy Społecznego 
 Komitetu Obchodów 225-lecia Wartosławia.

37DZIEDZICTWO WIELOKULTUROWE PUSZCZY NOTECKIEJ:  WARTOSŁAW

Cmentarz żydowski 
w Wartosławiu. Fot. J. Hajdrych

Na większej z zachowanych macew
umieszczona jest inskrypcja w języku
hebrajskim. Upamiętnia ona Zewa Hellera,
wywodzącego się z rodu lewitów (zm.
5.02.1832). W górnej części nagrobka znajduje
się wizerunek dzbana oraz misy, co stanowi
symbol potomków plemienia Lewiego. 

Nagrobek na cmentarzu 
żydowskim w Wartosławiu. Fot. J. Hajdrych



Jak głosi tabliczka umieszczona przed macewą,
inskrypcja na nagrobku w tłumaczeniu na
język polski brzmi:
Tu spoczywa
mąż, przez wszystkie dni swoje
prostą chodził drogą,
a wszystkie sprawy jego były uczciwe,
wielce szanowany pan Zew Heller,
zmarły 4. adar roku 5592 w niedzielę po
świętym szabacie,
a pochowany we wtorek
Niech Jego dusza ma udział w życiu 
wiecznym.

Mniejsza stela upamiętnia Izraela syna Efraima
(zm. 13.10.1853). 

Tłumaczenie inskrypcji pochodzi z książki
Żydzi we Wronkach i Wartosławiu: historia,
dziedzictwo, pamięć, pod red. Piotra Pojaska:
Tu pochowany
mąż wielki pan Izrael […]
syn
pana Efraima […]
szedł drogą prawości.
Zmarł dnia 11
i pochowany dnia 12 Tiszri [5]614
według skróconej rachuby.
Niech dusza jego będzie związana w wieniec życia
wiecznego
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Tabliczka przed macewą Zewa Hellera. Fot. J. Hajdrych

Macewa Izraela syna Efraima. Fot. J. Hajdrych



Kapliczka Serca Jezusa w Wartosławiu

Niedaleko cmentarza katolickiego w Wartosławiu znajduje się murowana kapliczka przydrożna
w formie kolumny. Została wystawiona po 1945 roku. Na kapliczce umieszczona jest figura Jezusa, 
a na postumencie napis: 
NAJSŁODSZE
SERCE JEZUSA
ZMIŁUJ SIĘ
NAD NAMI
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Kapliczka w Wartosławiu. Fot. J. Hajdrych
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