Zakład Cmentarzy Komunalnych
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Borkowski August został pochowany w (1822-1898) wraz z żoną Elisabeth (1845-1928). Na jego płycie nagrobnej
widnieje napis po niemiecku „organista i nauczyciel”
Grutzner Paula (1883-1927) i Gertrudy (1888-1924) – właściciele cukierni w Olsztynie.
Gedika Robert (1853-1934) i żona Julianna (1849-1920) – nauczyciele i organiści kościoła św. Jakuba.
Hanowska Elżbieta (02.02.1851-12.04.1930) – matka ks. Jana Hanowskiego
Maria Jełowiecka –symboliczny grób artysty malarza Jerzego Jełowieckiego i jego matki Marii-napis na jednej tablicy
„Maria Jełowiecka z Mogielnickich, ur.1864 w Białozórce na Wołyniu zm.2.VII.1945r. w Olsztynie
Jerzy Jełowicki - art.malarz-ur.11.VII.1899r.w Różniatówce na Podolu, ppor. I Pułku Ułanów Krechowieckich, zginął
we wrześniu 1939r. w bitwie pod Łomiankami.
Lewkowicz Kazimierz (1889-1961) olsztyński drukarz i jego żona Maria zm.1958r.
Liszewski Jan (10.11.1852r.- 23.07.1894) nauczyciel, redaktor, poeta ludowy, folklorysta.
Maza Jan (24 lutego 1940 r. zamordowany w obozie koncentracyjnym Hohenbruch ) nauczyciel polskiej szkoły przed
1939 r. w podolsztyńskim Unieszewie.
Pieniężni: Seweryn senior ur.06.01.1864r. w Poznaniu zm.02.11.1905r. w Olsztynie, Joanna ur.29.02.1867r.
zm.29.05.1929r.w Olsztynie, działaczka warmińska, była siostrą J. Liszewskiego, po śmierci męża prowadziła
wydawnictwo, Władysław ur.17.09.1880r.w Poznaniu,zm.3.03.1940r.w Młynowie na Wołuniu, redaktor, działacz
oświatowy, był bratem Seweryna w 1905r.objął redakcję Gazety Olsztyńskie”, którą prowadził do końca 07.1914r.,
Groby przeniesione na cmentarz przy ul. Poprzecznej
Przewoski Józef ur.1.02.1863r,zm.17.05.1899r.k.Klewek pod Olsztynem. Lekarz zginął w wypadku kolejowym.
Rarkowski Jakub ur.28.06.1909r. w Olsztynie zm.5.12.1872r.tamże w latach 1836-1865 bez przerwy pełnił funkcję
burmistrza Olsztyna .
Rhode Karol (1825-1891) właściciel Nagórek i jego żona Anna (1826-1904).
Rejbakoz (1877-1956) ojciec i matka Emilia (1889 -1961) rodzice muzyka Henryka Rejbakoza.
Schlimph Adolf i Olimpia (1848) – kupiec (został przeniesiony z dawnego cmentarza przykościelnego pod
wezwaniem Św. Krzyża).
Scharkowski Franz (1876-1932) – kupiec.
Sakrzewski Johann (1853- 27.10.1877) – nauczyciel.
Stopka Karol (1884- 1909) – nauczyciel.
Włodarczyk Leon ur.22.04.1911-zm.24.02.1940r., działacz narodowy kierownik Spółdzielni „Rolnik” w Olsztynie,
organizował kursy przysposobienia rolniczego ,opiekował się harcerstwem polskim w Prusach wschodnich,
aresztowany 10.09.1939r. więziony w obozie koncentracyjnym gdzie go rozstrzelano.
Felikx Wronki –przewodniczący rady miejskiej i właściciel Fabryki.
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