
Ciekocino, cmentarz ewangelicki, XIX w.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, cmentarz

2. Położenie administracyjne

gm. Choczewo, pow. wejherowski, woj. pomorskie

3. Współrzędne

54.76029 17.78332

4. Kod w dokumentacji

Ciekocino-01-658

5. Opis

Dawny cmentarz ewangelicki, obecnie parafialny, 
znajduje się około 0,6 km na północny zachód od 
Ciekocina. Założony prawdopodobnie w drugiej połowie 
XIX wieku, po wojnie został przejęty przez polską 
ludność napływową i przekształcony w katolicki. W 
późniejszym czasie nekropolię powiększono i 
wielokrotnie przekształcano. Pierwotny układ kwater i 
alejek nie zachował się. Przedwojenne nagrobki zostały 
rozebrane. Ich fragmenty wykorzystano do budowy 
podstawy obecnego ogrodzenia. Jedyny zachowany grób 
należy do Lore Koops, żony właściciela miejscowego 
majątku. Lore cierpiała na depresję, która ostatecznie 
doprowadziła ją do samobójstwa. W 1938 roku kobieta 
utopiła się w Lęborku w rzece Łebie. Na jej grobie stoi 
rzeźbiony, drewniany krzyż z daszkiem.

Mężem zmarłej tragicznie Lore był weterynarz powiatu 
lęborskiego, dr Wilhelm Koops, który nabył majątek w 
Ciekocinie w roku 1934. Tuż przed wkroczeniem armii 
radzieckiej doktor Koops wypuścił podobno ze swojej 
gorzelni cały zapas spirytusu, czym miał rozwścieczyć 
Rosjan, którzy polecili go rozstrzelać. Uprzedzony przez 
znajomych, zdołał w ostatniej chwili wymknąć się z 
Ciekocina. Po wielu perypetiach udało mu się dotrzeć w 
okolice Lubeki. Zginął w roku 1964 w wypadku 
samochodowym w wieku 83 lat. Jeden z synów Lore i 
Wilhelma, Peter, po wkroczeniu Rosjan na własną rękę 
prowadził w okolicznych lasach antysowiecką 
partyzantkę. Jego późniejsze losy są nieznane, 
prawdopodobnie został zastrzelony w okolicy rodzinnego
majątku.
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---
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