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ROZMIESZCZENIE I SPECYFIKA NEKROPOLII 
PROTESTANCKICH W POWIECIE TURECKIM 
JAKO ŚWIADECTWO O DAWNYCH 
MIESZKAŃCACH

Przybywający już w XVIII wieku na obszar powiatu tureckiego 
osadnicy olęderscy otrzymywali trudny do zagospodarowa-
nia obszar, na którym mogli wznieść dom modlitwy (kanto-
rat), szkołę, a także założyć własny cmentarz. Wiejskie nekro-
polie ewangelickie lokalizowane były na skraju miejscowości, 
często w pobliżu kantoratu (np. w Młynach Piekarskich). 
Orientowane były zwyczajem starochrześcijańskim na linii 
wschód – zachód i często charakteryzowały się położeniem 
na piaszczystych wzniesieniach (m.in. cmentarze w Felicja-
nowie i w Czachulcu Starym). Dodatkowo posiadały dozór 
cmentarny. Według nauki Marcina Lutra cmentarze miały 
być nie tylko „domami żałoby i lamentów”, ale „sypialniami” 
– miejscami wiecznego spoczynku1.

Wiele informacji o nekropoliach ewangelickich powiatu 
tureckiego dostarcza praca pt. Die evangelisch-augsbur-
gischen Gemeinden der Kalischer Diözese [Parafie ewan-
gelicko-augsburskie diecezji kaliskiej] z 1937 roku2 autor-
stwa dr. Eduarda Kneifla (urodzonego we Władysławowie). 
Przedstawił on na mapie lokalizację kantoratów oraz zasięg 
ośrodków parafialnych na obszarze obecnego powiatu turec-
kiego. Działały wówczas dwa ośrodki parafialne – we Włady-
sławowie oraz w Turku. Ponadto cmentarze znajdujące się 
na obrzeżach obecnego powiatu znalazły się pod zarządem 
sąsiednich parafii: Grodziec (Gadowskie Holendry), Prażuchy 
(Celestyny, Czachulec, Poroże) oraz Koło (Janów)3.

Wiele z cmentarzy położonych jest na skraju lub w obrę-
bie zwartych kompleksów leśnych. Cmentarze w Porożu Sta-
rym, Kotwasicach, czy Celestynach (gm. Malanów) leżą na 
wschodnim krańcu Puszczy Pyzdrskiej. Leśny charakter mają 
także cmentarze w Młynach Piekarskich, Czystem oraz w Ko-
lonii Kaczka (nekropolia dla zamożniejszych rodzin). Niektóre 
położone są w pobliżu cieków wodnych (np. Struga Janiszew-
ska), bądź większej rzeki Warty (Młyny Piekarskie, Sarbice, 

1 Poliński 2018: 292.
2 Kneifel 1937.
3 Kneifel 1937: mapa na końcu publikacji.

Janów). Często trudno do nich dotrzeć z uwagi na położenie 
i warunki topograficzne – co obrazuje trudności, w jakich żyli 
olędrzy.

Pewną wskazówką, która może pomóc określić czas po-
wstania cmentarzy jest materiał użyty do wytwarzania na-
grobków. Obecność dużej liczby elementów metalowych 
(krzyży, okuć, tablic z inskrypcjami, ogrodzeń nagrobków lub 
ich pozostałości) sugeruje XIX wiek i ukazuje stopień zamoż-
ności miejscowej ludności. Wyróżniają się tutaj cmentarze 
w Młynach Piekarskich (ogrodzony siatką), Kaczce, Sarbi-
cach, czy parafialny w Turku (ogrodzony murem). 

Za sprawą dostępności piaskowca brzezińskiego, nagrobki 
znajdujące się na cmentarzach w zachodniej części powia-
tu (Felicjanów, Wielopole) wykonane są zazwyczaj właśnie 
z tego surowca. Płyty w przeważającej części tworzyli kamie-
niarze miejscowi, pojawiają się jednak także prace wykonaw-
ców spoza powiatu, m.in. z Kalisza (Fiebiger Kalisch), a na 
wschodnim pograniczu powiatu także z Łodzi. Niezamożna 
ludność usypywała kopce z ziemi oznaczone drewnianymi 
krzyżami.

Wiele lat zaniedbania i niszcząca działalność człowieka 
doprowadziły do dewastacji cmentarzy i nagrobków – czę-
sto także do zaniku wszelkich pozostałości na powierzchni 
ziemi. W wielu przypadkach widoczny jest jedynie układ 
przestrzenny cmentarza (np. Posoka, gm. Przykona) lub 
zachowane cementowe obramowania (np. Czyste, gm. 
Dobra). Co więcej, w pobliżu niektórych z cmentarzy miej-
scowa ludność wydobywa piasek lub żwir, co prowadzi do 
dodatkowej dewastacji i przemieszczeń nagrobków oraz 
szczątków ludzkich.

Oprócz wiejskich cmentarzy ewangelickich, na terenie 
powiatu tureckiego istnieją także cmentarze o charakterze 
parafialnym: w Turku, czy we Władysławowie-Felicjanowie. 
Nekropolie takie sytuowano na ówczesnych peryferiach 
miejscowości i zaopatrywano je w monumentalne bramy. 
Cmentarze te miały często murowane ogrodzenie, w przeci-
wieństwie do cmentarzy przy kantoratach – gdzie stawiano 
ogrodzenie drewniane lub z siatki. Murowane ogrodzenie 
posiada także cmentarz rodziny Kurnatowskich w Brudze-
wie, który zorganizowano w charakterze nekropolii dwor-
skiej. Warto podkreślić, że ewangeliccy osadnicy, będącymi 
członkami parafii w Turku i Władysławowie, zajmowali się 
przede wszystkim rzemiosłem tkackim.

Bartosz Kiełbasa

Dziedzictwo protestanckie i jego ochrona  
we wschodniej Wielkopolsce  

na przykładzie gminy Dobra (powiat turecki)

97–106
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Bartosz Kiełbasa

Cennych informacji na temat pochodzenia narodowościo-
wego protestantów dostarczają inskrypcje na nagrobkach. 
W Felicjanowie oprócz napisów po niemiecku, pojawiają się 
także po polsku – są to nazwiska rodów szlacheckich (Kurna-
towskich, Żychlińskich i Nieszkowskich). Na nekropolii leśnej 
na skraju Dobrej, na zachowanych nagrobkach widnieją napi-
sy po polsku (rodzina Matybowskich). Ponadto, o kontaktach 
rodzinnych między kantoratami świadczą nazwy miejscowo-
ści wyryte na nagrobkach, m.in. na cmentarzu w Sarbicach, 
gm. Przykona – „Czyste”, czy „Wielopole”.

Dodatkowych wiadomości na temat rozmieszczenia oma-
wianych nekropolii dostarczyć mogą także mapy topogra-
ficzne ujęte w Systemie Informacji Przestrzennej4, natomiast 
starsze mapy topograficzne z lokalizacją cmentarzy znajdują 
się na stronie internetowej Archiwum Map Wojskowego In-
stytutu Geograficznego 1919–19395. Ich analiza może przy-
czynić się także do konstruktywnych wniosków dotyczą-
cych obszarów zanikających w krajobrazie nekropolii oraz 
określenia ich właściwej linii granicznej.

O genezie osadnictwa mogą świadczyć nazwy miejsco-
wości – takie jak „Gadowskie Holendry” (olędrzy), „Czyste” 
(ludność czysto niemiecka) lub nazwy obiektów fizjograficz-
nych: „Niemiecka Górka” w Felicjanowie, czy „Niemiecki 
Trakt” (z cmentarza ewangelickiego w Dobrej do miejsco-
wości Czyste). Z map topograficznych dowiadujemy się, że 
istniały protestanckie nekropolie w Tuliszkowie (zachowane 
elementy nagrobków na cmentarzu katolickim) oraz w Wy-
szynie (symbol na mapie, ustawiony krzyż oraz pamięć miej-
scowych – miejsce określane czasem mianem „cmentarza 
cholerycznego”).

ŹRÓDŁA WIEDZY O PRZODKACH 
I POZOSTAWIONYM DZIEDZICTWIE 
W POWIECIE TURECKIM

Cmentarze w powiecie tureckim dość często nie są cmenta-
rzami zapomnianymi. Pamięć o nich żyje wśród nielicznej już 
społeczności ewangelickiej parafii w Turku, pośród miejsco-
wej ludności (cmentarz ewangelicki w Młynach Piekarskich 
ma społeczną opiekunkę, cmentarzem w Felicjanowie opie-
kuje się Henryk Trocha, a Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa 
dba o pamięć o nekropolii Kurnatowskich w Brudzewie).

Rola towarzystw regionalnych z Konina, Brudzewa, Do-
brej, czy Władysławowa oraz Stowarzyszenia Frydhof polega 
na ratowaniu tej pamięci. Duża rolę, zwłaszcza na cmenta-
rzach leśnych, odgrywają umieszczane w ramach współpracy 
z Nadleśnictwem Turek tablice informacyjne, np. w Porożu 
Starym, Kolonii Kaczka, czy Młynach Piekarskich. Młodzież 
szkolna pielęgnuje tą pamięć, porządkując cmentarze w ra-
mach projektów edukacyjnych (Młyny Piekarskie, Sarbice, 
Dryja-Kępina, czy Turek). Organizowane są konkursy związa-
ne z lokalnymi zabytkami sztuki sepulkralnej (w Brudzewie). 
Jednak prace dokumentacyjne wykonane przez uczniów Li-

4 Np. wladyslawow.e-mapa.net; zob. Geoportal otwartych danych prze-
strzennych; Internet: https://polska.e-mapa.net/ (wgląd 10.11.2018).

5 Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919–1939; In-
ternet: http://polski.mapywig.org (wgląd 10.11.2018).

ceum w Turku w latach 2000–2001 i porównanie ówczesne-
go stanu zachowania nekropolii ze stanem dzisiejszym poka-
zuje dokonujący się bezmiar dewastacji i zniszczeń6.

Ważną rolę odgrywają także potomkowie rodzin pocho-
wanych na cmentarzach, którzy posiadają własne archiwa 
zdjęciowe, odwiedzają i dbają o miejsca spoczynku swych 
krewnych – na czynnym cmentarzu w Młynach Piekarskich, 
czy nieczynnych, m.in. w Felicjanowie (o spuściznę dbał Bru-
no Kneifel), w Wielopolu (aktywność młodzieży szkolnej), czy 
na Kaczce Kolonii (działalność rodzin Dohn i Briese). Przyjaz-
dy potomków dawnych osadników często odbywają się cy-
klicznie, np. wizyty rodziny Briese z Gefall (która ma swoich 
przodków pochowanych na cmentarzu w Kolonii Kaczka).

Ewidencję cmentarzy ewangelickich dla celów renowacji 
i upamiętnienia stworzyło Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa. 
Niektóre z cmentarzy ewangelickich figurują w rejestrze Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Koni-
nie (cmentarz w Felicjanowie), bądź posiadają karty (cmen-
tarz w Młynach Piekarskich i w Dobrej). Niestety informacje 
tam zawarte często nie są kompletne i nie są aktualizowane 
na bieżąco. Co więcej, nekropolie te często ujęte są w gmin-
nych ewidencjach zabytków.

Bywało tak, że w trakcie działań wojennych w 1945 roku 
ciała żołnierzy niemieckich chowano w mogiłach zbiorowych 
na pobliskich cmentarzach ewangelickich lub w ich pobliżu. 
W wyniku ekshumacji przeprowadzonych przez Stowarzy-
szenie POMOST – Praca dla Pokoju w Młynach Piekarskich 
i w Czystem (w latach 2008–2010), na podstawie zacho-
wanych nieśmiertelników udało się określić tożsamość po-
chowanych tam osób7. Ekshumacje na cmentarzach ewan-
gelickich prowadzone były także w związku z frontem prac 
Kopalni Węgla Brunatnego Adamów – w Józefinie (gm. Przy-
kona) oraz w Chlebowie (gm. Turek), a szczątki przeniesiono 
do zbiorowych mogił na parafialnym cmentarzu ewangelic-
kim w Turku.

Istotną pomocą w poznaniu historii funkcjonowania ne-
kropolii ewangelickich są zasoby archiwalne dostępne w Ar-
chiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w zespole pod 
nazwą Komisja Województwa Kaliskiego8. Szczegółowe księ-
gi urodzeń i zgonów prowadzone przez poszczególne parafie 
ewangelickie (obejmujące obecny powiat turecki) zostały 
wywiezione, zaginęły albo zostały zniszczone9. Część ksiąg 
akt stanu cywilnego parafii ewangelickiej w Turku, dostępna 
w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie, 
została zdigitalizowana (www.szukajwarchiwach.pl).

Działalność na rzecz ratowania cmentarzy ewangelickich 
w powiecie tureckim odzwierciedla się w publikowaniu wielu 
pozycji książkowych, czy materiałów prasowych, pośrednio 
lub w sposób bezpośredni dotykających tematyki nekropo-
lii protestanckich i ich dewastacji w aspekcie niegdysiejszej 
działalności społeczności ewangelickiej dla rozwoju miejsco-

6 Jankowska et al. 2001.
7 Informacja uzyskana od Przemysława Alberta Pasternaka – przedstawi-

ciela Stowarzyszenia POMOST na Wielkopolskę Wschodnią.
8 Szewczyński b.d.; Górzyński 2009: 353–360.
9 Informacja od ks. Waldemara Wunsza – proboszcza-administratora Para-

fii Ewangelicko-Augsburskiej w Turku.
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Dziedzictwo protestanckie i jego ochrona we wschodniej Wielkopolsce

wej jednostki administracyjnej. W dniu 24 marca 2018 roku 
odbyła się konferencja Wokół protestanckiego dziedzictwa 
kulturowego w Turku i powiecie tureckim10. Wcześniej, bo 29 
marca 2011 roku, społecznicy zebrali się na dyskusji w Urzę-
dzie Miejskim w Turku11, rezultatem czego było oznakowanie 
cmentarza ewangelickiego w Porożu Starym, gm. Malanów 
i ekumeniczna modlitwa z udziałem pastora z Kalisza12.

POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
GMINY DOBRA 

Gmina Dobra położona jest we wschodniej części wojewódz-
twa wielkopolskiego, w powiecie tureckim, będącym częścią 
subregionu konińskiego. Odległość dzieląca tą jednostkę od 
Poznania wynosi około 150–170 km, odległość od Łodzi wy-
nosi około 70 km, a od Konina – około 50 km. Zajmuje ona 
powierzchnię 131,8 km2 i jest gminą miejsko-wiejską (miasto 
Dobra znajduje się w jej północno-zachodniej części, zajmuje 
niewielki obszar – 1,84 km2). Jest jedną z dziewięciu gmin po-
wiatu. Teren gminy zamieszkuje 6219 tysięcy mieszkańców13.

Gmina jest obszarem wybitnie rolniczym (użytki rolne 
zajmują około 70% jej powierzchni). Przeważają gleby sła-
be. Znajduje się tutaj ponad 900 gospodarstw rolnych i 27 
sołectw. Według regionalizacji fizycznogeograficznej Jerzego 
Kondrackiego leży ona na obszarze Niziny Południowowiel-
kopolskiej14. Wyniesione części zróżnicowanej rzeźby two-
rzą Wysoczyznę Turecką (materiał morenowy). Dolina rzeki 
Warty stanowi wschodnią granicę gminy i według podziałów 
tworzy zarówno Kotlinę Kolską, jak i Kotlinę Sieradzką.

Główną rzeką przepływającą przez wschodni skraj gminy 
jest Warta. Na zachodzie przepływa jej dopływ Teleszyna 
(zbiornik Żeronice – dawny zbiornik retencyjny elektrowni 
„Adamów” w Turku), obszar jest zabagniony i poprzecinany 
kanałami melioracyjnymi. Południowo-wschodni skraj gminy 
położony jest nad sztucznym Zbiornikiem Jeziorsko (wybu-
dowanym w 1986 roku).

Grunty leśne stanowią 18% powierzchni gminy. Wśród 
drzew przeważają sosny i brzozy. Grądy występują na ob-
szarze wysoczyznowym, w dolinach Warty i Teleszyny – łęgi 
i olsy. Spotykane są bory mieszane i sosnowe. W okolicach 
wsi Stawki, Zagaj i Szymany występują bory sosnowe na wy-
dmach piaszczystych.

Szatę antropogeniczną obok roślinności parków tworzą 
zadrzewienia czynnych cmentarzy katolickich (Dobra, Skęcz-
niew, Miłkowice), nieczynnych ewangelickich (Dobra-Długa 
wieś, Czyste, Młyny Piekarskie, Kolonia Kaczka), czy żydow-
skich (dwa w Dobrej). Cmentarze ewangelickie leżą w obrę-
bie zwartych kompleksów leśnych jako relikty dawnej sieci 
osadniczej stworzonej przez przybyłych na tzw. „pustki” olę-

10 M.in. publikacje w tygodniku Echo Turku, por. np. Górzyński 2010, Wunsz 
2018, Jarek 2018.

11 Jarek 2011: 11.
12 Jarek 2013: 18.
13 Stan na 31 grudnia 2017 r., dane za: Główny Urząd Statystyczny; Inter-

net: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobra_wielkopolskie (wgląd 
10.11.2018).

14 Kondracki 2001.

drów. W okolicach Strugi Janiszewskiej, w obrębie komplek-
su leśnego „Czarny Las” (część wschodnia) trafili oni na liczne 
tereny bagienne, torfowiska, niewielkie śródleśne zagłębie-
nia (Kolonia Kaczka, Młyny Piekarskie-przysiółek Maćkówka).

Gmina Dobra charakteryzuje się niskim wskaźnikiem za-
ludnienia determinowanym przez sieć rzeczną (zabagnienia 
terenu) oraz kompleksy leśne w jej północnej i zachodniej 
części15.

Nazwy geograficzne występujące w obrębie zwartych 
zbiorowisk leśnych okolic wsi Rzechta, Stawki czy Linne na-
wiązują do sposobu powstawania osad ludzkich, np. „Pust-
ki”, czy „Czyste”. Z reguły obszary zagospodarowywane 
w XVIII i XX wieku przez olędrów (przybyszów z zachodu) dziś 
są nieużytkami, czasami wchłonięte zostały ponownie przez 
las.

SPECYFIKA OSADNICTWA OLĘDERSKIEGO 
W GMINIE DOBRA NA PRZYKŁADZIE OSAD 
MŁYNY PIEKARSKIE, KOLONIA KACZKA, 
CZYSTE ORAZ PERYFERII MIASTA DOBRA

Miejscowość Młyny Piekarskie leży około 0,5 kilometra od 
drogi Dobra–Uniejów. Ciągnie się ona na zachód od kory-
ta rzeki Warty, pomiędzy ciekami Siekiernik a Strugą Jani-
szewską w gminie Dobra (wcześniej istniała gmina Piekary). 
Nazwa miejscowości odnosi się do obiektu budowlanego – 
młyna wodnego zlokalizowanego nad rzeką. Wzdłuż Doliny 
Warty ciągną się tu południkowo lasy. Okoliczne miejscowo-
ści, m.in. Stawki, Kaczka i Kolonia Kaczka, stanowią osady le-
śne położone wzdłuż głównego traktu szlaku leśnego.

Osady tego typu na trudnych, podmokłych, bądź zalesio-
nych terenach tworzyli osadnicy olęderscy pochodzący z Sak-
sonii, Prus i Śląska w pierwszej połowie XIX wieku. Dzierżawi-
li oni teren na zasadzie wieczystego prawa czynszowego, tzw. 
okupnego. Odpowiadali solidarnie całą gminą za terminowe 
dopełnienie zobowiązań wobec właściciela ziemskiego16. 
W związku z osadzeniem na terenach błotnych i leśnych wy-
magających zagospodarowania, zapewne otrzymywali oni 
pewien okres wolnizny.

Osada Młyny Piekarskie powstała w 1792 roku. Wchodzi-
ła ona w skład dóbr Mączyńskich. Pod koniec XIX wieku w 20 
domostwach mieszkało tu 171 osób, w większości pocho-
dzenia niemieckiego, wyznania luterańskiego. Początkowo 
podlegali oni pod parafię ewangelicką we Władysławowie, 
a od 1837 roku pod nowo erygowaną parafię ewangelicką 
w Turku17.

Młyny Piekarskie wraz z sąsiednimi Młynami Skęczniew-
skimi wzmiankowane są w Słowniku Geograficznym Króle-
stwa Polskiego18. Miejscowości Piekary i Skęczniew położone 
są przy drodze prowadzącej w kierunku do Zbiornika Jezior-
sko. Szkoły w Młynach Piekarskich i Czystem istniały od 1864 
roku przy kantoratach. Od 1926 roku żadna z klas nie jest 
zlokalizowana w budynku kantoratu – pobudowano osobne 

15 Urząd Miasta i Gminy Dobra 2005: 10–19, 2013: 9–33.
16 Chodyła 2015: 7.
17 Kneifel 1937: 214–224.
18 Chlebowski 1885,551.
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obiekty. W Młynach uczyło się około 60 ewangelickich dzieci, 
które prowadził nauczyciel E. Friedrich. W sąsiedniej wsi Czy-
ste było to 30 dzieci z nauczycielem Otto Zutterem.

Młyny Piekarskie stanowiły kantorat na terenie Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Turku. Pod koniec paździer-
nika 1907 roku superintendent kaliski dr J. Bursche wraz 
z księżmi: Krempinem z Turku, Paszke z Koła i Gerhardtem 
z Prażuch wizytował również kantorat Młyny Piekarskie z 76 
ewangelickimi gospodarzami – stanowiło go wraz z oddalo-
nymi i rozproszonymi ewangelickimi mieszkańcami wsi około 
90 rodzin19. 

Do 1945 roku niemal cała wioska, podobnie jak osada 
Stawki, była zamieszkiwana przez społeczność wyznania 
ewangelicko-augsburskiego. W 1907 r. w Młynach Piekar-
skich mieszkało 90 rodzin ewangelickich20. Warunki egzy-
stencji były trudne.

Wśród osadników zdarzały się kłótnie, które wywoływał 
kantor Hoffman. W konsekwencji został on zdymisjonowany 
i wyemigrował do Ameryki. Wizytator był także we wsi 
Czyste, gdzie w 1906 roku wybudowany został kantorat 
za 1000 Rubli. Współpraca miedzy pastorem a kantorem 
Emilem Ziemerem była niemiła i nie przebiegała poprawnie. 
Wizytacja kolegium kościelnego doprowadziła w tym samym 
roku do zwolnienia kantora Ziemera (pracował w latach 
1904–1907) i zatrudnienia przykładnego nauczyciela dla nie-
mieckich kolonistów kantoratu Czyste.

Proboszcz parafii ewangelickiej w Turku, ks. Leon Sachs, 
dbał o utrzymanie poprawnych relacji w podległych mu kan-
toratach. W początkach XX wieku pojawiły się spory o zie-
mię i łąki pomiędzy kantoratami Młyny Piekarskie i Czyste. 
W Młynach Piekarskich istniał chór śpiewaczy pod dyrekcją 
kantora Friedricha oraz zorganizowany został zespół puzoni-
stów. W 2. połowie XX wieku na strychu kantoratu w Mły-
nach Piekarskich znajdowały się resztki instrumentów mu-
zycznych – w latach 1980. wszystko zostało rozszabrowane21.

Cmentarz ewangelicki w Młynach Piekarskich założony 
został w 2. połowie XIX wieku i znajdował się bezpośrednio 
przy kantoracie. Obecnie zajmuje on powierzchnię około 
1 hektara na skraju lasu. Oddalony jest o około 1,2 km na 
wschód od wsi Stawki i około 2 km na północ od drogi do 
Łęgu Piekarskiego. Powstał na rzucie prostokąta. Utrzymy-
wany i pielęgnowany był przez kolonistów niemieckojęzycz-
nych, przybyłych na ten rejon w 1848 roku22. Prawdopodob-
nie posiadał dozór cmentarny.

Nieopodal znajduje się obszar po dawnym kantoracie 
z gruntami wielkości 5 hektarów. Został on zniszczony w la-
tach 70. i 80. XX wieku. Wcześniej budynki zamieszkiwała ro-
dzina Gohlke (najstarszym nagrobkiem na pobliskim cmen-
tarzu jest nagrobek Amandy Gohlke z 1918 roku) i rodzina 
Lelke. Okoliczna zabudowa jest rozproszona. Na skraju lasu 
ciągną się rozległe polany z drzewami owocowymi, świad-
czącymi o istnieniu niegdyś w tych miejscach gospodarstw. 

19 Kneifel 1937: 219; Górzyński, Kaszyński i Smolich 2014: 448.
20 Kiełbasa 2017: 34–37.
21 Według relacji Anny Wronowskiej – mieszkanki wsi Stawki (marzec 2018 

roku).
22 Kiełbasa 2017: 34–37.

Obecna droga gruntowa biegnąca przez las do cmentarza, 
prowadziła niegdyś do domostw osadników.

Nekropolia ewangelicka w Młynach Piekarskich jest je-
dyną na omawianym terenie gminy Dobra w świetle prawa 
czynną nekropolia protestancką (od ostatniego pochówku 
nie upłynęło jeszcze 40 lat).

Nagrobki cmentarza zorientowane są na linii wschód – 
zachód. Od południa prowadziła do niego brama (pozostał 
z niej tylko jeden filar). Od niej odchodzą wyraźnie zaryso-
wane dwie alejki wzdłuż najmłodszych nagrobków z lat 70. 
i 80. XX wieku (rodziny Lehmannn, Lelke i Firus). W części 
wschodniej dominują mogiły dziecięce. Zachowały się też 
krzyże żelazne i metalowe ogrodzenia mogił. Drewniany 
krzyż, przewrócony w latach 1990. (według ewidencji zabyt-
ków), znajdował się na końcu alejki wiodącej do północnego 
skraju nekropolii vis a vis filarów bramy. Dziś postawiony jest 
tam symboliczny kamień oraz umieszczono niewielki drew-
niany krzyż przed modlitwami ekumenicznymi w dniu 24 
marca 2018 r.

Mieszkańcy wsi utrzymywali kantorat (obecnie znajdu-
jący się w ruinie). Nekropolia posiadała ogrodzenie z siatki, 
z neogotycką bramą z czerwonej cegły, wzniesioną zapewne 
na przełomie XIX i XX wieku. Po 1945 roku cmentarz uległ 
częściowej dewastacji znajdując się na terenie opuszczonym 
i odludnym. Ogrodzenie częściowo zniszczono już w 1946 
roku23. Zachowała się część muru oraz szereg XIX- i XX-wiecz-
nych grobowców, krzyży żeliwnych i ogrodzeń kwater z boga-
tą metaloplastyką wzorów.

Cmentarz w Młynach Piekarskich administrowany jest 
przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Turku. Po wojnie 
nekropolią opiekowała się rodzina Hein oraz Gustaw Firus 
ze Stawek, zmarły w 1992 roku – jego grób jest ostatnim 
pochówkiem na terenie nekropolii. Pochowano tutaj m.in. 
członków rodzin Firus, Gohlke i Strubel. Prace renowacyjne 
na cmentarzu rozpoczęły się w marcu 2017 roku w ramach 
współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej oraz 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Ratowania Pamię-
ci „Frydhof”.

Nekropolia od zakończenia II wojny światowej niszczeje. 
Mimo niekorzystnej sytuacji geopolitycznej wielu Niemców 
pozostało w gospodarstwach na tym terenie nawet 20 lat 
po wojnie. Dopiero w latach 60. i 70. XX w. emigrowali oni 
do wschodnich Niemiec (rodziny Graumannn, Baumann, 
Ryske i Schwant). Obecna opiekunka cmentarza w Młynach 
Piekarskich, Anna Wronowska, wraz z matką przybyły na ten 
obszar w 1946 roku z Syberii (przed wojną rodzina mieszkała 
w miejscowości Łużki, powiat Dzisna, województwo wileń-
skie). W ramach odszkodowania za mienie pozostawione na 
kresach otrzymali gospodarstwo poniemieckie z Gustawem 
Firusem jako parobkiem.

Wspomniany Gustaw Firus pomagał rodzinie kresowian 
w prowadzeniu gospodarstwa, z czasem został ojczymem 
Anny Wronowskiej (urodzonej w Omsku na zesłaniu). Rodzi-
na Firusów licznie zamieszkiwała Młyny Piekarskie i Stawki 
(w zależności od uprawianej profesji byli Firusowie: „moto-

23 Górzyński, Kaszyński i Smolich 2014: 448.
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rowy”, czy „olejarz”). Matka Anny Wronowskiej, wraz z jej 
bratem mieszkali z Gustawem Firusem w drewnianym domu 
zbudowanym w 1922 roku, który służył wcześniej społeczno-
ści olęderskiej za szkołę (nauczyciel Janke) i sklep. Siostra Gu-
stawa Firusa wyszła za mąż za Ludwika Hayda i od tego czasu 
budynek stał się własnością rodzinną. Dziś Anna Wronowska 
nadal mieszka w Stawkach, w drewnianym domu służącym 
niegdyś za szkołę społeczności olęderskiej (ryc. 1).

Na cmentarzu ewangelickim w Młynach Piekarskich jest 
pochowany jej ojczym – Gustaw Firus (zm. 1992 r.) i jego ro-
dzina (m.in. Edward, zm. 1951 r., Emilia, zm. 1986 r. w wieku 
89 lat, Amanda, zm. 1928 r. i Krystian, zm. 1947 r.). Spoczy-
wają tu także dalsi krewni rodziny Firus – Dohnowie. Nagrob-
ki powojenne, w przeciwieństwie do tych z lat 30. XX wieku 
są w większości polskojęzyczne. Według rejestru prowadzo-
nego przez Annę Wronowską, na cmentarzu znajdują się 64 
groby (w rejestrze ujęto nagrobki z zachowanymi metalo-
wymi krzyżami i obramowaniami, bez wliczania mogił ziem-
nych), przy czym część obramowań nadal może znajdować 
się pod ściółką leśną24.

4 sierpnia 2010 roku Stowarzyszenie POMOST dokonało 
ekshumacji dwóch żołnierzy niemieckich bez nieśmiertelni-
ków z jednego pola grobowego25. Polegli oni w potyczkach 
z Armią Czerwoną w 1945 roku. Według informacji opiekun-
ki, w dalszym ciągu jeszcze spoczywają tu ofiary wojny.

Przy cmentarzu, do lat 80. XX w., mieszkała rodzina Lelke 
(Alwina, zm. 1971 r., Eugenia, zm. 1983 r., Rudolf Wentland – 
spokrewniony, zm. 1944 r.), do której przyjeżdżali z Turku pa-
storzy, najpierw ks. Jerzy Sachs, potem ks. Andrzej Mendrok. 
Ks. Jerzy Sachs przyjeżdżał z komunią i na modlitwy. Pomocą 
służyła Anna Wronowska, którą ks. Andrzej Mendrok miano-
wał opiekunką cmentarza. Pastor po raz ostatni odwiedził tu-
tejszych parafian w roku 1983 i w 1992, kiedy przyjechał na 
pogrzeb Gustawa Firusa. Na uroczystościach żałobnych Firu-
sa pojawiło się duże grono zainteresowanych mieszkańców 
Młynów Piekarskich, Piekar i Stawek. Trumnę przetranspor-
towano na ciągniku w stronę cmentarza. Apolonia Wronow-
ska spoczęła na cmentarzu katolickim w Skęczniewie.

Od lat 80. XX wieku rozpoczęła się dewastacja cmenta-
rza i kantoratu (gliniane ściany stoją do dziś). Bramę i siatkę 
z ogrodzenia wywieziono do Żeronic i Dąbrowicy, a metalo-
we ogrodzenia grobów wykorzystywano w chlewach. Kan-
torat został rozszabrowany z cegieł błyskawicznie. Według 
relacji okolicznych mieszkańców rabusie przyjeżdżali pod 
osłoną nocy.

Dzięki opiece Anny Wronowskiej cmentarz ewangelicki 
w Młynach Piekarskich jest stosunkowo zadbany – w porów-
naniu z pobliskimi nekropoliami ewangelickimi we wsiach 
Kaczka (jeden nagrobek z żelaznym krzyżem) i Czyste (brak 
widocznych nagrobków, jedynie pole grobowe z obramo-
waniem). W dwudziestoleciu międzywojennym w domu na 
Stawkach funkcjonowała szkoła, do której chodzili zarówno 

24 Ręcznie sporządzony rejestr wraz z układem grobów jest w dyspozycji 
opiekunki cmentarza w Młynach Piekarskich.

25 Stowarzyszenie POMOST Poznań. Internet: http://www.pomost.net.pl/
poszukiwania.html (wgląd 31.10.2010). Przy ekshumacji obecny był Ar-
tur Firus z Dobrej, którego rodzina spoczywa na cmentarzu.

Niemcy, jak i Polacy.
Przykłady tolerancji międzywyznaniowej bywały również 

po wojnie. Matka Anny Wronowskiej, Antonina, obroniła 
własnym ciałem Gustawa Firusa przed zabraniem przez funk-
cjonariuszy UB do obozu deportacji dla Niemców. Został do-
tkliwie pobity, jednak udało mu się schować w snopku zboża. 
Dzięki życzliwości sołtysa Firus dostał się do szpitala w Turku. 
Gustaw Firus pomagał rodzinie Wronowskich i chodził po go-
spodarstwach dorabiając jako cieśla. Przeżył z Polakami bli-
sko 40 lat. Brat Gustawa, Paul, napisał do rodziny list z getta 
dla Niemców z prośbą o jedzenie. Wronowscy pomogli mu 
wysyłając jedzenie ukryte w płachtę. Po wojnie Paul Firus 
wraz z pozostałymi Niemcami odwiedzał rodzinne strony 
starając się zrewanżować za udzieloną pomoc.

W dniu 25 marca 2017 roku na cmentarzu ewangelickim 
w Młynach Piekarskich rozpoczęła się akcja oczyszczania (od-
kopywania nagrobków spod runa leśnego, wypoziomowania, 
karczowania zarośli, zbierania śmieci). Dzięki zaangażowaniu 
członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Ratowa-
nia Pamięci „FRYDHOF” z Konina oraz Stowarzyszeniu Przy-
jaciół Ziemi Dobrskiej, wraz ze strażakami z OSP w Piekarach 
i Skęczniewie, a także gimnazjalistami z Dobrej pierwszy etap 
uporządkowania nekropolii zakończono. Pracowało tam oko-
ło 40 osób ze społeczności gminy Dobra i sołectwa Stawki. Co 
więcej, Nadleśnictwo Turek przekazało sadzonki brzóz i róż 
dla upiększenia cmentarza (ryc. 2).

W międzyczasie w kolejne porządkowanie nekropolii włą-
czyli się członkowie Towarzystwa Przyjaciół Konina, Towarzy-
stwa Przyjaciół Brudzewa oraz Stowarzyszenia POMOST. Roz-
poczęto starania (w porozumieniu z Nadleśnictwem w Turku 
oraz Parafią Ewangelicką w Turku) o należyte oznaczenie 
nekropolii oraz przeprowadzenie modlitw ekumenicznych.

W dniu 24 marca 2018 roku na cmentarzach ewangelic-
kich w Młynach Piekarskich i Kolonii Kaczka odbyły się krótkie 
ekumeniczne modlitwy, które zgromadziły okoliczną ludność 
z sołectwa Stawki, władze gminy Dobra na czele z Burmi-
strzem Miasta i Gminy Dobra Andrzejem Piątkowskim, pro-
boszczów: Parafii Ewangelicko-Augsburskiej – ks. Waldemara 

Ryc. 1.  Dom Anny Wronowskiej – dawna szkoła olędrów we wsi Stawki 
(fot. B. Kiełbasa)

Fig. 1.  House of Anna Wronowska – a former school of German set-
tlers at Stawki (photo by B. Kiełbasa)
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Wunsza oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy 
ze Skęczniewa – ks. Grzegorza Wawrzyniaka. Przybyli także 
zaangażowani społecznicy i regionaliści z Dobrej, Brudzewa, 
Konina oraz Koła (ryc. 3–4).

Wcześniej przeprowadzono planowany kolejny etap re-
nowacji cmentarza. Polegał on na postawieniu na środku 
symbolicznego drewnianego krzyża i odsłonięciu z runa le-
śnego głównej alejki. Na miejscu przewróconego drewnia-
nego krzyża w centrum nekropolii ma stanąć nowy, metalo-
wy. Główną inicjatorką przywrócenia pamięci cmentarzowi 
ewangelickiemu w Młynach Piekarskich jest jego opiekunka. 
Mimo wspomnień z dzieciństwa i tułaczki na zesłaniu na Sy-

berii, krzywd doznanych od Niemców i Sowietów potrafiła 
wybaczyć i pielęgnować spuściznę po dawnych mieszkań-
cach wschodnich terenów gminy Dobra.

Zaangażowanie w ratowanie cmentarza ewangelickiego 
w Młynach Piekarskich lokalnej społeczności sołectwa Staw-
ki, opiekunki cmentarza – Anny Wronowskiej i stowarzyszeń 
(Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej, Towarzystwo 
Przyjaciół Konina, Stowarzyszenie POMOST, Stowarzyszenie 
FRYDHOF i Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa) oraz ich tro-
ska o zachowanie pamięci o dawnych mieszkańcach gminy 
ewangelickiego wyznania to przykład współczesnej lokalnej 
ekumenii ponad podziałami. W połowie listopada 2017 roku 

Ryc. 4.  Uczestnicy modlitw ekumenicznych (fot. B. Kiełbasa)
Fig. 4.  Gathered participants of ecumenical prayers (photo by B. Kiełbasa)

Ryc. 3.  Ekumeniczna modlitwa na cmentarzu w Młynach Piekarskich 
w marcu 2018 r. (fot. B. Kiełbasa)

Fig. 3.  Ecumenical prayer at the cemetery at Młyny Piekarskie in March 
2018 (photo by B. Kiełbasa)

Ryc. 2.  Oczyszczony cmentarz ewangelicki w Młynach Piekarskich  
(fot. B. Kiełbasa)

Fig. 2.  Cleaned Evangelical cemetery at Młyny Piekarskie (photo by 
B. Kiełbasa)
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Nadleśnictwo w Turku postawiło na cmentarzach ewangelic-
kich w Młynach Piekarskich i Kolonii Kaczka tablice informa-
cyjne wraz z granicznikami wyznaczającymi tereny sacrum. 
Całość odbyła się w porozumieniu z Parafią Ewangelicko-Au-
gsburską w Turku26 (ryc. 5).

Wieś Kaczka (dawniej Kolonia Kaczka) położona jest nad 
Strugą Janiszewską, około 1,5 kilometra na północ od Mły-
nów Piekarskich. Wzmianka o niej po raz pierwszy pojawia 
się w XVI-wiecznym dokumencie. Osadę stanowił wówczas 
tylko młyn, na którym Adrian Russocki (miecznik kaliski) za-
pisał posag swojej żonie Annie z Ciświeckich27. Także w XVII 
wieku Kaczka figuruje w dokumentach jedynie jako osada 
młyńska. Status kolonii nabyła prawdopodobnie dopiero 
za sprawą niemieckich osadników, którzy pojawili się tutaj 
w XIX wieku i wybudowali 12 domów zamieszkałych przez 
116 osób28.

Mieszkańcy osady podlegali opiece kantora z Młynów Pie-
karskich w obrębie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tur-
ku. W 1921 roku na 114 mieszkańców, około 98 deklarowało 
wyznanie ewangelickie oraz narodowość niemiecką29. Istnia-
ła wówczas gmina Szymany. Niemiecka ludność uciekła stąd 
w 1945 roku przed nacierającą Armią Czerwoną.

Cmentarz w Kolonii Kaczka, w różnych źródłach utożsa-
miany z nekropolią z czasów I wojny światowej, znajduje się 
w obrębie kompleksu leśnego z przewagą sosny. Pozostał na 
nim tylko jeden metalowy krzyż na grobie kilkuletniego Otto 
Rennera (zm. 1918 r.). Wokół wyraźnie zachowały się pozo-
stałości linii okopów z czasów II wojny światowej. Umocnie-
nia polowe ciągną się całymi kilometrami, ukryte w lesie. 
Nieopodal widoczne są także charakterystyczne zygzaki oko-
pów frontu operacji łódzkiej z czasów I wojny światowej.

26 Kiełbasa 2017: 34–37; Tyczyno 2018: 30.
27 Górzyński 2009: 445.
28 Kiełbasa 2017: 34–37.
29 Kiełbasa 2017: 34–37.

Na cmentarzu spoczywają m.in. A. Briese (zm. 1928 r.), 
E. Anders (zm. 1924 r.), K. Ratke (zm. 1929), L. Brejze (zm. 
1937 r.), S. Muller (zm. 1939 r.) oraz rodzina Dohn. Mogiły 
w większości są pozarastane i zdewastowane. Potomkowie 
osób tu spoczywających utrzymują kontakt z Anną Wronow-
ską. W marcu 2018 roku odbyła się tutaj modlitwa ekume-
niczna nawiązująca do 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości30 (ryc. 6).

Cmentarz ewangelicki (o powierzchni około 0,17 ha) we 
wsi Czyste położony jest na niewielkim piaszczystym wznie-
sieniu na skraju lasu, 700 metrów na zachód od wsi Zagaj. 
Budynek kantoratu został doszczętnie zdewastowany. Jesz-
cze nie tak dawno (w 2001 roku) obszar nekropolii wyzna-
czał żelazny krzyż (o wysokości 3,5 metra), który jednak zo-
stał spiłowany. Brak jakiegokolwiek zachowanego nagrobka 
z imieniem i nazwiskiem. Zachowało się tylko obramowanie 
mogiły zbiorowej, na którym przed 1 listopada co roku mło-
dzież zapala znicze (ryc. 7).

30 Górzyński, Kaszyński i Smolich 2014: 445.

Ryc. 5.  Tablica informacyjna umieszczona na cmentarzu ewangelickim 
w Kolonii Kaczka (fot. B. Kiełbasa)

Fig. 5.  Information board placed on the Evangelical cemetery at 
Kolonia Kaczka (photo by B. Kiełbasa)

Ryc. 6.  Modlitwa ekumeniczna na cmentarzu w Kolonii Kaczka (fot. 
B. Kiełbasa)

Fig. 6.  Ecumenical prayer at the cemetery at Kolonia Kaczka (photo by 
B. Kiełbasa)

Ryc. 7.  Cmentarz ewangelicki we wsi Czyste (fot. B. Kiełbasa)
Fig. 7.  Evangelical cemetery at Czyste (photo by B. Kiełbasa)
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Cmentarz wraz z kantoratem powstały na przełomie XVIII 
i XIX wieku. Wówczas to w czasie zaboru pruskiego na te 
tereny leśne przybywali osadnicy niemieccy wiary ewange-
lickiej. W drodze karczunku i wypalania powstawały osady, 
m.in. Czyste. Pierwsi koloniści przybyli tutaj w 1792 roku. 
Wówczas wyznaczono teren nekropolii. Przypuszczalnie do-
minowały tutaj mogiły ziemne. Od 1945 roku teren ten jest 
niewykorzystany31.

W czasie II wojny światowej na cmentarzu we wsi Czyste 
pochowano żołnierzy niemieckich. Na początku XXI wieku 
ich szczątki zostały ekshumowane przez Stowarzyszenie PO-
MOST z Poznania.

Cmentarz ewangelicki w Dobrej (0,22 ha) położony jest 
przy trasie Dobra – Piekary na skraju lasu, około kilometr od 
centrum Dobrej, przy cmentarzu cholerycznym (od którego 
jest odgraniczony płytkim wałem ziemnym). Teren poro-
śnięty jest akacjami, występują tu także dęby. Cmentarz po-
wstał na początku XX wieku i podlegał prawdopodobnie pod 
kantorat w nieodległej wsi Czyste. Zachowało się obecnie 
w formie szczątkowej sześć nagrobków z 1. połowy XX wie-
ku, dwie płyty z 1. połowy XX wieku oraz jedna z 2. połowy 
XX wieku. Znajdują się w jego obrębie zarysy dziesięciu mogił 
ziemnych. Z bramy wiodącej na nekropolię zachowały się je-
dynie ruiny słupka po stronie zachodniej (ryc. 8).

Na przełomie XX i XXI wieku widoczne były jeszcze relikty 
ogrodzenia. Ostatni pochówek odbył się tutaj w 1955 roku 
– pochowano wówczas Ludwika Marksa. Właśnie Marksa 
i jego żonę ekshumowano, a szczątki przeniesiono na cmen-
tarz ewangelicki w Turku. Obecnie na terenie cmentarza wi-

31 Górzyński, Kaszyński i Smolich 2014: 238.

doczne są płyty (w języku polskim) rodziny Matybowskich 
(Emanuel Aleksander Matybowski, zm. 1916 r., Julianna 
z Winklerów Matybowska, zm. 1926 r.). Na obszarze ne-
kropolii poniewierały się także elementy płyt z cmentarza 
żydowskiego w Dobrej (obecnie zabezpieczone na terenie 
lapidarium).

W karcie cmentarza, na dostępnych fotografiach z końca 
lat 80. XX wieku widoczne są jeszcze metalowe ogrodzenia 
nagrobków oraz żeliwny krzyż. Już wtedy stan cmentarza 
oceniano jako bardzo zły. Płyty grobowe Matybowskich nie 
były wówczas jeszcze poprzesuwane i zniszczone32.

Na cmentarzu spoczywają jeszcze szczątki E. Buchwitza 
(zm. 1916 r.), O. Buchwitza (zm. 1928 r.), O. Rosentreta (zm. 
1928) oraz dalszych członków rodziny Marks (m.in. Edwarda, 
zm. w 1916 roku)33.

Obiekt odwiedzają potomni, bowiem zawsze znajdują się 
na mogiłach znicze. Teren od strony drogi jest praktycznie 
niewidoczny z uwagi na dużą liczbę krzewów i samosiejek 
drzew. Rok rocznie w pobliżu przebiega trasa procesji Emaus 
(obok znajduje się stacja na odcinku tejże procesji).

PODSUMOWANIE

Korzystanie z wielu źródeł informacji w celu bliższej charak-
terystyki dziedzictwa protestanckiego w powiecie tureckim, 
może przyczynić się do doprecyzowania informacji dostęp-
nych w Internecie lub w zasobach książkowych bibliotek. 
Często badania eksploracyjne regionalistów i osób zrzeszo-
nych w różnych organizacjach prowadzą do odkryć kolejnych 
obiektów, mogił, nagrobków, czy cmentarzy.

Zasoby wiadomości o tematyce sepulkralnej zatem nie-
ustannie wzrastają, a to za sprawą pojawiania się w subre-
gionie konińskim osób zainteresowanych tymi zagadnienia-
mi. Wzrasta świadomość lokalnych społeczności związana 
z walorami turystycznymi wspomnianych obiektów, co uwi-
dacznia się chociażby po ich uporządkowaniu i oznaczeniu, 
uwzględnieniu w folderach turystycznych. Media chętnie 
przekazują informacje o spuściźnie ewangelickiej regionu, 
co bezpośrednio po 1945 roku nie było łatwe, a często nie-
możliwe.

Na terenie gminy Dobra znajdują się cztery cmentarze 
ewangelickie. Dwa z nich – w Młynach Piekarskich i Kolo-
nii Kaczka zostały oznaczone i uprzątnięte, a w marcu 2018 
roku odbyły się tam modlitwy ekumeniczne. Na dwóch po-
zostałych, tj. we wsi Czyste i na peryferiach miasta Dobra 
konieczne są prace porządkowe. Mimo dewastacji, pamięć 
o tych obiektach trwa w świadomości społeczności lokalnej 
(zapalane są znicze), członków parafii ewangelickiej w Turku, 
a także regionalistów.

32 Pawlaczyk 1988. 
33 Górzyński, Kaszyński i Smolich 2014: 439.

Ryc. 8.  Cmentarz ewangelicki w Dobrej przy trasie na Piekary (fot. B. 
Kiełbasa)

Fig. 8.  Evangelical cemetery at Dobra on the route to Piekary (photo 
by B. Kiełbasa)
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Modern settlements in the villages of Młyny Piekarskie, Ko-
lonia Kaczka and Czyste were founded by the Olęder settlers 
from Saxony, Prussia and Silesia in the first half of the 19th 
century on difficult wetlands (the present-day eastern part 
of the Dobra commune is the Warta Valley and peat bogs), 
wooded areas (Czarny Las complex) or sandy fields (around 
the village of Stawki and Czyste). They leased the land on 
the principle of perpetual rent law, so-called okupne in Pol-
ish. They were jointly and severally responsible to the entire 
commune for the timely completion of their obligations to 
the landowner. In connection with settling in muddy and 
forest areas requiring development, they probably received 
a certain period of privileges.

Nowadays, about the former protestant heritage in the 
commune of Dobra and the people who created the settle-
ment., it resemble the letters engraved on the surviving cem-

eteries. In the Dobra commune there are four forest evangel-
ical cemeteries in villages of the Młyny Piekarskie (cemetery 
in use), Czyste, Kolonia Kaczka and on the outskirts of the 
Dobra town. Cemeteries in Turek district quite often are not 
forgotten cemeteries. The memory about them lives in the 
small community of the Evangelical parish in Turek, among 
the local population (the Evangelical cemetery at Młyny 
Piekarskie has a social guardian – Anna Wronowska).

Evangelical cemeteries in the Dobra commune are un-
der the care of social activists and regionalists from Dobra, 
Brudzew, Koło and Konin. There is still need for support in 
organizing two cemeteries: at Dobra and in the village of 
Czyste. Preserved wooden houses of settlers are settled pe-
riodically by holidaymakers from Łódź.

Translated by Bartosz Kiełbasa

Bartosz Kiełbasa

Protestant heritage and its protection in eastern Greater Poland (Wielkopolska)  
on the example of the commune of Dobra (district Turek)

Summary
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