Cmentarz rodu von Ramin
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Cmentarz rodu von Ramin zlokalizowany pomiędzy
Tanowem a Węgornikiem, ok. 13,5 km na zachód od
Polic i ok. 19 km na pn.- zach. od centrum
Szczecina. Aby dojechać na miejsce należy skręcić
w Tanowie w ul. Gunicką zgodnie z drogowskazem
na Węgornik i Świdwie, kontynuować cały czas
prosto aż do mostku na Gunicy, a następnie jechać
do momentu, kiedy ujrzymy aleję kasztanową, w
okolicach której znajdują się ruiny dawnego pałacu.
Kilkadziesiąt metrów stąd odchodzi droga wiodąca
do położonego nieopodal cmentarza rodziny von
Ramin.

Cmentarz rodu von Ramin jest niewielką rodzinną
nekropolią, na której znajduje się pięć pomników
nagrobnych. Cztery z nich to głazy, piąty zaś pomnik
wykonany jest ze sztucznego kamienia i jest w
kształcie tablicy. Nagrobki ustawiono w rzędzie.
Dwa z tych grobów są pojedyncze, trzy zaś są
podwójne - małżeńskie. Na pomnikach widnieją
imiona i nazwiska wraz z datą narodzin i śmierci.
Tylko na jednym z głazów z nazwiskiem Paul v.
Ramin wyryty jest duży krzyż, na pozostałych nie
widać symboli chrześcijańskich.
Kamienie upamiętniają członków rodziny von
Ramin, z których najstarszy - Wilhelm von Ramin
pogrzebany został w roku 1844, najmłodszy zaś
Barnim Ramin w roku 1945. Na dwóch nagrobkach
dopisane zostały nazwiska kobiet, zmarłych już po II
wojnie światowej. Nie spoczęły one w tym miejscu,
ale pamięć o nich została zachowana. Pośród
stojących tutaj grobów znajduje duży drewniany
krzyż z daszkiem ogrodzony z trzech stron niskim
płotkiem. Miejsce jest zagospodarowane i zadbane.
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