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Cmentarze niekatolickie powiatu tureckiego  
– stan zachowania i problem ochrony  

„obcego” dziedzictwa
Quod tu es, fui, quod sum, tu eris

Czem byłem – jesteś, czem jestem – będziesz1

WPROWADZENIE

Cmentarz stanowi rodzaj muzeum, które powstaje sponta-
nicznie przez długie lata. „Przechadzając się po nim, można 
nieraz więcej dowiedzieć się o przeszłości, o dawnych oby-
czajach, religii i wrażliwości żyjących niegdyś ludzi niż z opa-
słych pamiętników czy podręczników historii”2. Dziedzictwo 
kulturowe, jakim są nieczynne i opuszczone cmentarze, 
stanowi niezwykle ważny element tożsamości miejsca. 
Nekropolie te, dziś najczęściej gęsto zarośnięte i skrywają-
ce pojedyncze tablice nagrobne czy krzyże, emanują aurą 
tajemniczości i romantyczności. Budzą poczucie zadumy 

1 Epitafium w języku polskim przytoczone przez Leona Lubomira Kruszyń-
skiego w artykule Cmentarze w Turku; zob. Kruszyński 1932: 2, 2007: 247.

2 Olej-Kobus, Kobus i Rembas 2009: 8. 

i lęku, a wraz z urokliwością krajobrazu przynoszą na myśl 
sentencje-motywy memento mori czy et in Arcadia Ego.

Nekropolie położone poza miastami i osadami zaczęły po-
wstawać od XVIII wieku, ze względu na niewystarczającą po-
wierzchnię cmentarzy przykościelnych i wdrażanie nowych 
przepisów sanitarnych. W XVIII wieku w Polsce, podobnie jak 
w zachodniej Europie, pojawiły się sugestie, że miejsca po-
chówku należałoby wyprowadzić poza mury miast. Potrzebę 
zmian uzasadniano przede wszystkim względami higienicz-
nymi – stare cmentarze były przepełnione, a rozkładające się 
zwłoki zatruwały powietrze i ujęcia wody3. U schyłku Rzecz-
pospolitej, w 1792 roku, Komisja Policji Obojga Narodów 

3  Olej-Kobus, Kobus i Rembas 2009: 11. 

Kamil Rabiega

183–224

Ryc. 1.  Mapa cmentarzy niekatolickich powiatu 
tureckiego (oprac. K. Rabiega)

Fig. 1.  Map of non-Catholic cemeteries in the 
Turek County (compiled by K. Rabiega)
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Tabela 1. Cmentarze niekatolickie w powiecie tureckim (oprac. K. Rabiega)
Table 1. Non-Catholic cemeteries in the Turek County (compiled by K. Rabiega)

Nr 
porz. Miejscowość Gmina Wyznanie Chronologia Pow. Współrzędne 

geograficzne Ochrona

1 Turek Turek
ewangelicko-

augsburski
1822 r. 39,2 a

N 52°01’30.12’’
E 18°29’50.33’’

nr rej.: A-475/216; 
gminna ewidencja zabytków

2 Turek Turek żydowski lata 1830. 54,5 a
N 52°02’15.17’’
E 18°29’06.38’’

nr rej.: A-464/205; 
karta cmentarza (nr 144); 

gminna ewidencja zabytków

3 Obrębizna Turek ewangelicki
przed 

1934 r.
17,3 a

N 52°02’40.26’’
E 18°31’12.20’’

–

4 Kalinowa Turek ewangelicki ok. 1835 r. 14,4 a
N 52°03’03.54’’
E 18°34’21.24’’

gminna ewidencja zabytków

5 Chlebów Turek ewangelicki I poł. XIX w. –
N 52°01’57.47’’
E 18°34’52.57’’

–

6 Felicjanów Władysławów
ewangelicko-

augsburski
ok. 1750 r. 40,7 a

N 52°05’54.20’’
E 18°27’13.76’’

nr rej.: A-500/241: 
karta cmentarza (nr 154)

7 Russocice Władysławów żydowski kon. XVIII w. 29,5 a
N 52°06’52.43’’
E 18°29’03.34’’

nr rej.: A-499/240;  
karta cmentarza (nr 155)

8 Brudzew Brudzew ekumeniczny 1922 r. 4,5 a
N 52°06’07.29’’
E 18°35’35.73’’

gminna ewidencja zabytków

9 Tarnowa Brudzew ewangelicki
przed 

1880 r.
53,9 a

N 52°06’31.25’’
E 18°33’48.92’’

karta cmentarza (nr 5);  
gminna ewidencja zabytków

10
Tarnowa-Nowa 

Wieś
Brudzew

ewangelicko-
augsburski

pocz. XIX w. 48,3 a
N 52°06’51.11’’
E 18°34’55.30’’

karta cmentarza (nr 162);  
gminna ewidencja zabytków

11 Janów Brudzew
ewangelicko-

augsburski
poł. XIX w. 35,9 a

N 52°07’59.16’’
E 18°39’41.03’’

karta cmentarza;  
gminna ewidencja zabytków

12 Posoka Przykona ewangelicki XIX w. 22,6 a
N 52°02’35.14’’
E 18°41’01.07’’

–

13 Sarbice Przykona
ewangelicko-

augsburski
przed 

1839 r.
9,7 a

N 52°01’37.21’’
E 18°42’10.94’’

karta cmentarza;  
gminna ewidencja zabytków

14 Józefina Przykona
ewangelicko-

augsburski
I poł. XIX w. 9 a

N 52°01’21.84’’
E 18°38’35.01’’

karta cmentarza

15 Dobra Dobra ewangelicki
pocz. XIX lub 

przeł. XIX/XX w.
20,2 a

N 51°54’38.56’’
E 18°38’06.09’’

karta cmentarza (nr 8); 
gminna ewidencja zabytków

16 Dobra Dobra żydowski 1639 lub 1761 r. 6,5 a
N 51°54’57.77’’
E 18°36’51.02’’

–

17 Dobra Dobra żydowski
XIX lub pocz. 

XX w.
1 ha

N 51°54’21.87’’
E 18°36’39.68’’

karta cmentarza (nr 9); 
gminna ewidencja zabytków

18 Czyste Dobra
ewangelicko-

augsburski
przeł. XVIII/

XIX w.
25,5 a

N 51°54’40.37’’
E 18°40’01.55’’

karta cmentarza; 
gminna ewidencja zabytków

19 Kolonia Kaczka Dobra ewangelicki XIX w. 34,3 a
N 51°56’05.18’’
E 18°43’39.38’’

gminna ewidencja zabytków

20 Młyny Piekarskie Dobra
ewangelicko-

augsburski
ok. 1850 r. 51,7 a

N 51°55’22.32’’
E 18°43’36.65’’

karta cmentarza; 
gminna ewidencja zabytków

21 Nowy Czachulec Kawęczyn żydowski 1941 r. 13,6 a
N 51°55’28.11’’
E 18°27’46.07’’

–

22 Czachulec Stary Malanów ewangelicki 1796 r. 32,4 a
N 51°54’59.90’’
E 18°26’22.07’

gminna ewidencja zabytków

23 Kotwasice Malanów ewangelicki przed 1846 r. 37,2 a
N 51°58’35.68’’
E 18°20’44.02’’

gminna ewidencja zabytków

24 Poroże Stare Malanów ewangelicki 1772 r. 63,5 a
N 51°55’32.90’’
E 18°23’22.88’’

gminna ewidencja zabytków

25 Celestyny Malanów ewangelicki
przeł. XVIII/

XIX w.
33,2 a

N 51°55’18.19’’
E 18°20’58.31’’

gminna ewidencja zabytków

26 Tuliszków Tuliszków żydowski
przeł. XVIII/

XIX w.
50,2 a

N 52°04’56.72’’
E 18°17’07.68’’

karta cmentarza (nr 143); 
gminna ewidencja zabytków

27
Gadowskie  
Holendry

Tuliszków
ewangelicko-

augsburski
pocz. XIX w. 65,4 a

N 52°02’52.19’’
E 18°14’36.39’’

karta cmentarza (nr 141); 
gminna ewidencja zabytków

28 Dryja (Kircholm) Tuliszków ewangelicki pocz. XIX w. 33,2 a
N 52°07’01.43’’
E 18°17’15.80’’

–

29 Wielopole Tuliszków ewangelicki ok. 1820 r. 29,3 a
N 52°02’27.77’’
E 18°20’55.44’’

karta cmentarza (nr 142); 
gminna ewidencja zabytków
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Ryc. 2.  Obraz ALS wybranych cmentarzy ewangelickich w powiecie tureckim: 1. Dobra; 2. Dryja (Kircholm); 3. Gadowskie Holendry; 4. Obrębizna;  
5. Tarnowa-Nowa Wieś; 6. Wielopole (oprac. K. Rabiega)

Fig. 2.  ALS image of selected Evangelical cemeteries in the Turek County: 1. Dobra; 2. Dryja (Kircholm); 3. Gadowskie Holendry; 4. Obrębizna;  
5. Tarnowa-Nowa Wieś; 6. Wielopole (compiled by K. Rabiega)



186 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 16

Kamil Rabiega

wydała uniwersał z zarządzeniem nakazującym zakładanie 
cmentarzy w taki sposób, aby nie zagrażały zdrowiu miesz-
kańców okolicy. Reformę dokończyły na przełomie XVIII 
i XIX w. władze państw zaborczych4.

Niniejszy rozdział poświęcony jest cmentarzom niekato-
lickim zakładanym od XVIII wieku w dzisiejszych granicach 
powiatu tureckiego. Miasto Turek i powiat turecki to miej-
sce wyjątkowe ze względu na obecność pozostałości trzech 
kultur – katolickiej, ewangelickiej i żydowskiej – przeni-
kających się i współistniejących od XVIII wieku do II wojny 
światowej. Dzisiaj reliktami po mieszkających tu niegdyś 
niemieckich ewangelikach i Żydach są przede wszystkim ne-
kropolie, znajdujące się na terenie wszystkich gmin powiatu 
(ryc. 1). W dzisiejszych granicach administracyjnych powia-
tu tureckiego funkcjonowało 29 cmentarzy niekatolickich, 
w tym 6 kirkutów żydowskich i aż 23 nekropolie ewangelic-
kie (tabela 1).

Znaczący napływ osadników różnych narodowości (naj-
częściej z Niemiec i Holandii, wśród których większość sta-

4  Olej-Kobus, Kobus i Rembas 2009: 11.

nowili ewangelicy) w powiecie tureckim rozpoczął się w XVIII 
wieku. Od tego czasu w stosunkowo niewielkiej społeczno-
ści funkcjonowały obok siebie trzy grupy: polska, niemiecka 
i żydowska. Każda narodowość dbała o własny język, religię 
i kulturę, jednak ta odmienność nie przeszkadzała w utrzy-
mywaniu dobrych sąsiedzkich stosunków5. Tę sytuację zmie-
niła II wojna światowa i okupacja niemiecka, która – poza 
zniszczeniem kraju – przyczyniła się do zrujnowania stosun-
ków międzyludzkich i wzrostu wzajemnej nieufności, zwłasz-
cza wśród sąsiadów o odmiennej narodowości i wyznaniu. 
Podczas holocaustu zamordowano prawie wszystkich ży-
dowskich mieszkańców powiatu tureckiego, a nowy porzą-
dek granic po zakończeniu wojny spowodował, że większość 
niemieckich osadników wróciło do dawnych ojczyzn, zosta-
wiając na tym terenie groby swoich bliskich6.

5  Przykładem dobrych stosunków i jedności religijnej na początku XX w. 
stał się m.in. pogrzeb ks. Michała Orzechowskiego, na którym zgroma-
dziło się ok 10 tys. uczestników – zarówno katolików, ewangelików, jak 
i Żydów; zob. Michalak 2011: 210.

6  R. Kaszyński 2014a: 22.

Ryc. 3.  Obraz ALS wybranych cmentarzy żydowskich w powiecie tureckim: 1. Turek; 2. Dobra; 3. Tuliszków; 4. Russocice (oprac. K. Rabiega)
Fig. 3.  ALS image of selected Jewish cemeteries in the Turek County: 1. Turek; 2. Dobra; 3. Tuliszków; 4. Russocice (compiled by K. Rabiega)
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Cmentarze pozostawione bez opieki współwyznawców 
ulegały powolnej dewastacji. W czasie II wojny światowej 
niemieckie władze okupacyjne doszczętnie niszczyły cmen-
tarze żydowskie, a nagrobki najczęściej wykorzystywano 
jako materiał budowlany. Natomiast po wojnie, w akcie 
odreagowania, Polacy dopuszczali się aktów wandalizmu na 
cmentarzach niemieckich (czemu sprzyjały władze komuni-
styczne w ramach akcji zacierania wszelkich śladów bytno-
ści ludności niemieckiej na polskiej ziemi). Od tego czasu na 
cmentarzach ewangelickich zaczęły znikać tablice nagrobne 
i metalowe ogrodzenia grobów. W ten sposób polityka przy-
czyniła się do niewyobrażalnych dewastacji cmentarzy zarów-
no żydowskich, jak i ewangelickich. Brak właściwej ochrony 
i opieki konserwatorskiej, jak również dewastacyjne działania 
okolicznych mieszkańców przez kolejne dziesięciolecia przy-
czyniły się do postępujących i nieodwracalnych zniszczeń7.

Z powodu zaszłości historycznych i nierozliczonej prze-
szłości pomiędzy narodem polskim, niemieckim i żydow-
skim, miejsca te stanowią dziś „kłopotliwe”8, „zapomniane”, 
czy też „obce” dziedzictwo kulturowe9. Czasami cmentarze te 
funkcjonują jeszcze w postaci dobrze zachowanych nekropo-
lii (m.in. cmentarz ewangelicko-augsburski w Turku), jednak 
najczęściej są to miejsca nieczytelne, zalesione, pozbawione 
nagrobków. Mimo bogatej historii i zabytkowego charakteru, 
w większości są zaniedbane i zapomniane. Wraz z upływem 
czasu zacierają się ślady grobów, ogrodzeń, pierwotnych na-
sadzeń. Niektóre miejsca identyfikować można jedynie po 
nieznacznie widocznych kształtach mogił, charakterystycznej 
dzikorosnącej roślinności, czy ukształtowaniu terenu w po-
staci alejek i ziemnych wałów granicznych (ryc. 2–3).

Niniejsze zestawienie cmentarzy niekatolickich z powiatu 
tureckiego przygotowane zostało na podstawie przeglądu 
kartograficznego map z XVIII–XX wieku10, analizy zobrazowań 
ALS11, analizy niemieckich fotografii z okresu II wojny świato-
wej12, kwerend archiwalnych i bibliotecznych13, lokalnej pra-
sy, wywiadów oraz prospekcji terenowej, wykonanej jesienią 
2018 i wiosną 2019 roku, która pozwoliła na sporządzenie 
aktualnej dokumentacji dla wszystkich stanowisk.

7 Rydzewska 2008: 246; Stachowiak 2012: 23; R. Kaszyński 2014a: 22.
8 Rydzewska 2008: 246.
9 Problem „zapomnianych” cmentarzy ewangelickich na terenie powiatu 

tureckiego często poruszany jest przez Ryszarda Kaszyńskiego, prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa; zob. R. Kaszyński 2014a: 22.

10 MAPSTER. Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej. Internet: http://
igrek.amzp.pl/ (wgląd 13.11.2018).

11 Airborne Laser Scanning (lotniczy skaning laserowy) to metoda fotogra-
metryczna, pozwalająca na zapis i obserwację ukształtowania powierzch-
ni terenu z wykluczeniem pokrywy roślinnej. W artykule opierano się 
na zobrazowaniach ISOK dostępnych na stronie internetowej Geoportal 
prowadzonej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (https://www.
geoportal.gov.pl/).

12 Fotografie pochodzące ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa Me-
hoffera oraz opublikowane; zob. Grzeszkiewicz i Stachowiak (red.) 2009, 
2013.

13 Najważniejszą opublikowaną do tej pory pracą jest Katalog cmentarzy 
zabytkowych powiatu tureckiego, sporządzony przez Makarego Górzyń-
skiego, Mariusza Kaszyńskiego, Ryszarda Kaszyńskiego i Andrzeja Smoli-
cha w 2014 roku; zob. Górzyński 2010; Górzyński et al. 2014. Cmentarze 
w Turku zostały opisane w 2009 roku przez Makarego Górzyńskiego; zob. 
Górzyński 2009.

Artykuł powstał dzięki życzliwości i pomocy pracowników 
lokalnych instytucji i urzędów, a także wielu osób prywat-
nych. Za wszelkie informacje, udostępnienie zbiorów, pomoc 
w poszukiwaniu i gromadzeniu źródeł, serdeczne wyrazy 
podziękowania kieruję do: Magdaleny Babik z Muzeum by-
łego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad 
Nerem, Elżbiety Barszcz z Muzeum Okręgowego w Koninie, 
Zbigniewa Bartosika z Urzędu Gminy w Przykonie, Marcina 
Boczka z Pracowni Rzeźbiarskiej „Besaleel”, Wita Brylińskie-
go, Magdaleny Ciołek z Turkowskiej Unii Rozwoju, Tomasza 
Czabańskiego z Pracowni Badań Historycznych i Archeolo-
gicznych „POMOST”, Marcina Deruckiego, Agnieszki Gabry-
siak z Urzędu Gminy w Turku, Mirosławy Hilczer, Malwiny 
Jasiak z Urzędu Gminy w Kawęczynie, Ks. Tadeusza Jelinka 
z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie, Ryszarda 
Kaszyńskiego z Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa, Bartosza 
Kiełbasy, Piotra Krawczyka z Gminnego Ośrodka Kultury we 
Władysławowie, Szymona Kunickiego z Urzędu Gminy i Mia-
sta w Tuliszkowie, Łukasza Nowaka z Urzędu Gminy w Mala-
nowie, Adriany Olek z Urzędu Miejskiego w Turku, Mirosła-
wa Rojka z Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie, Ireny 
Sobierajskiej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Poznaniu Delegatury w Koninie, Bartosza Stachowiaka 
z Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, Magdaleny 
Szejny-Stawickiej z Urzędu Gminy we Władysławowie, Hen-
ryka Trochy, Julity Warach z Urzędu Gminy w Brudzewie, Da-
nuty Wieruchowskiej-Janik, a także Ks. Waldemara Wunsza 
z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Turku.

ZARYS HISTORII ŻYDÓW W POWIECIE 
TURECKIM

Historia Żydów w powiecie tureckim sięga XVI wieku – odno-
towano wówczas obecność społeczności żydowskiej w Do-
brej i w Russocicach. W miejscowości Dobra w pierwszej po-
łowie XVI wieku istniała już gmina żydowska, o czym świadczą 
źródła pisane dotyczące odprowadzania podatków. W Liber 
beneficjorum Jana Łaskiego z 1521 roku pojawia się zapis, 
według którego Żydzi za prawo handlowania na jarmarkach 
płacili miejscowemu dziedzicowi 12 florenów oraz drugie 
tyle za składowanie towarów w spichlerzach. Dodatkowo, 
w Święto Bożego Narodzenia i Wielkanoc musieli składać 
podatki w towarach14. W roku 1639 dobrscy Żydzi otrzymali 
zgodę na budowę pierwszej synagogi, która spłonęła w 1761 
roku. Otrzymali wtedy pozwolenie na wybudowanie następ-
nej, jednak pod warunkiem, że jej wysokość nie będzie prze-
wyższać świątyni parafialnej. Wówczas gmina żydowska zo-
bowiązała się także do płacenia podatków na rzecz dobrskiej 
parafii katolickiej, w ramach zadośćuczynienia za zajmowane 
grunty, które z tego powodu nie mogły być użytkowane przez 
chrześcijan. Podatek ten był płacony do 1855 roku, kiedy to 
zobowiązania Żydów anulował Rząd Gubernialny15. W roku 
1765, kiedy gmina posiadała już swojego rabina, w Dobrej 
mieszkało 25 rodzin żydowskich. Wspólnota szybko się roz-

14 Stasiak 1994: 8; Janicki 2014a: 9.
15 Janicki 2014b: 9–10.
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rastała – w roku 1779 Żydzi mieszkali wokół Rynku, gdzie zaj-
mowali 50 domów. W 1790 roku miasteczko zamieszkiwało 
już 206 Żydów16, a w 1793 roku – 48117. Zajmowali się m.in. 
piekarstwem, introligatorstwem, rzeźnictwem, szklarstwem, 
krawiectwem, a także handlem18. W 1860 roku w Dobrej było 
1350 Żydów (Polaków – 949, ogółem mieszkańców – 2380). 
W następnych latach ta liczba wzrastała: w 1865 roku Żydów 
było 1422 (Polaków – 1082, ogółem mieszkańców – 2558)19. 
Rozkwit społeczności wyznania mojżeszowego w Dobrej 
przypadł na rok 1880, kiedy to miasto liczyło 2526 Żydów20.

W Turku Żydzi pojawili się dopiero pod koniec XVIII wie-
ku – do tego czasu obowiązywał zakaz osiedlania się inno-
wierców w miastach biskupich. Zmiana dokonała się dopiero 
w czasach rozbiorów, kiedy miasto Turek utraciło status mia-
sta arcybiskupów gnieźnieńskich i straciło tym samym pra-
wo do wyłączności religijnej21. Podobny zakaz istniał także 
w Tuliszkowie, gdzie wyznawcy judaizmu przybyli dopiero na 
początku XIX wieku.

Pierwszy pisany przekaz odnotowujący pojawienie się 
Żydów w Turku pochodzi z 1789 roku, kiedy zaczęli osiedlać 
się tutaj po pożarze miasta Dobra, zamieszkując głównie 
centrum miasta22. W 1821 roku w Turku znajdowały się 82 
osoby wyznania mojżeszowego. Pierwszy dom modlitwy, 
zbudowany w 1833 roku, znajdował się w dawnej kamienicy 
przy ul. Kolskiej 18. Bożnica przy ulicy Kolskiej została spalo-
na 27 września 1857 roku, a w 1861 roku wzniesiono nową, 
większą synagogę przy ul. Szerokiej. Tam też funkcjonowała 
mykwa23 wybudowana w 1870 roku przez Szwie Szmula, Bet 
midrasz założony w 1883 roku w budynku należącym do Jó-
zefa Wiewiórki oraz szkoła żydowska, która powstała w 1886 
roku24. Od połowy XIX wieku Żydzi wykazywali się największą 
dynamiką pod względem wzrostu ludności miejskiej, zmono-
polizowali handel – większość sklepów i szynków znajdowała 
się w ich rękach; opanowali także przemysł włókienniczy25. 
Z miejscowej społeczności żydowskiej wywodził się m.in. 
Morris Wartski (1855–1946) – założyciel brytyjskiej firmy ju-
bilerskiej Wartski, specjalizującej się w handlu dziełami sztuki 
na światową skalę26, a także wybitny rzeźbiarz i malarz Henryk 
Henoch Glicenstein (1870–1942), nazywany „największym 
rzeźbiarzem pochodzenia żydowskiego”, zdobywający uzna-
nie zarówno w Polsce, jak i na wystawach międzynarodo-
wych27. Przed wybuchem II wojny światowej w Turku miesz-
kało 9965 osób, w tym 2335 było wyznania mojżeszowego28.

16  Janicki 2014b: 10.
17  Stasiak 1994: 8.
18  Stasiak 1994: 8.
19  Stasiak 1994: 12.
20  Janicki 2014b: 11; Tyczyno 2008a: 6.
21  Michalak 2007: 188.
22  Michalak 2007: 190.
23  Mykwa – rytualna łaźnia. Grzelka 1999: 10; Michalak 2007: 190.
24  Grzelka 1999: 10; Michalak 2007: 191.
25  Szczepański i Grzelka 2002: 126–127; Michalak 2007: 190–191.
26  Munn 2015.
27  Michalak 2007: 191–192. Więcej na temat życia i twórczości Henryka 

Glicensteina zob. Górzyński 2011; M. Kaszyński 2011a; Hynasińska i Wa-
laszczyk 2018.

28  Pawlicka-Nowak 1995: 193.

We Władysławowie obecność jednego wyznawcy juda-
izmu odnotowano w 1765 roku. W 1793 roku było już tam 
166 Żydów, a w 1871 roku – 269. W 1898 roku przy dzisiejszej 
ul. Senatorskiej wybudowano murowaną synagogę. Pod ko-
niec XIX wieku we Władysławowie mieszkało już 412 Żydów, 
a w 1931 roku było ich 271. Nieruchomości gminy żydow-
skiej stanowiły wówczas synagoga, dom rabina, mykwa oraz 
domek przy cmentarzu w Russocicach29.

W Tuliszkowie pierwsza rodzina żydowska osiedliła się 
około roku 1800, a w 1822 roku w mieście mieszkały już 34 
osoby, podlegające pod parafię konińską. Osadnicy zajmowa-
li się głównie handlem suknami i krajowymi towarami. Kiedy 
w połowie XIX wieku w Tuliszkowie funkcjonowała już gmina 
żydowska (w 1860 roku stanowiła 90 osób), członkowie ka-
hału zdominowali cały handel w mieście (na 14 sklepów tyl-
ko 3 były chrześcijańskie). W 1919 roku liczba mieszkańców 
wyznania mojżeszowego wynosiła 260 osób. Istniał wówczas 
dom modlitwy, łaźnia oraz rzeźnia drobiu koszernego30.

Gmina żydowska funkcjonowała także w Brudzewie – 
w 1833 roku liczyła 20 osób, w 1834 – 24, a w 1858 – 72. 
Wyznawcy judaizmu posiadali tam drewniany dom modli-
twy, mieszczący się przy posesji Hersza Judkiewicza31. Przed 
wybuchem I wojny światowej Żydzi stanowili 11,1% miesz-
kańców Brudzewa, natomiast w 1931 roku już tylko 2,7%32. 
Przed 1 września 1939 roku w Brudzewie mieszkało 20 ro-
dzin wyznania mojżeszowego33.

Historię osadnictwa żydowskiego na ziemiach powiatu 
tureckiego zakończył wybuch II wojny światowej i okupacja 
niemiecka w utworzonym wówczas Kraju Warty (Warthe-
land). W 1940 roku powstały getta miejskie: w Tuliszkowie 
(w styczniu), Dobrej (latem) oraz w Turku (w grudniu), gdzie 
trafiali Żydzi z całego powiatu – około 4000 osób34. Getta 
te zostały zlikwidowane jesienią 1941 roku, a mieszkańców 
przesiedlono wówczas w rejon miejscowości Czachulec 
Nowy, gdzie zorganizowano zbiorcze getto wiejskie. Wła-
dysławowskich Żydów zapędzano do przymusowych prac 
publicznych i prywatnych, a później także zgromadzono na 
terenie wspomnianego zbiorczego getta wiejskiego (m.in. 
w miejscowości Pacht)35. Ostatecznie większość Żydów 
z getta „Czachulec” trafiło do obozu zagłady w Chełmnie 
nad Nerem.

Dom modlitwy w Tuliszkowie został wówczas wykorzy-
stany przez Niemców na pomieszczenia urzędu pracy, a po 
wojnie powstały tam mieszkania36. W dobrskiej synagodze 
okupanci urządzili kasyno, a uciekając przed armią sowiec-
ką, wysadzili ją37. Ocalała część ścian nośnych decyzją władz 
miejskich została rozebrana w latach 70. XX wieku38. Budy-

29  Szewczyński 2019: 229.
30  Bryliński i Rojek 2016: 64.
31  M. Kaszyński 2019: 184, 194.
32  M. Kaszyński 2019: 338.
33  M. Kaszyński 2019: 359.
34  M. Kaszyński 2019: 359.
35  Szewczyński 2018, 2019: 233.
36  Bryliński i Rojek 2016: 64.
37  Stasiak 1994: 21; Tyczyno 2008a: 6.
38  Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej znajdującej się przy 

placu dawnej synagogi w Dobrej.
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nek synagogi w Turku od czasu wojny pełnił funkcje maga-
zynowe, a w połowie lat 60. XX wieku zorganizowano w nim 
drugie w mieście kino. Pozostałe obiekty związane z synago-
gą zostały rozebrane, a dawny dom rabina przekształcono na 
dom mieszkalny. Na przełomie lat 60. i 70. władze miejskie 
zadecydowały o zburzeniu synagogi na potrzeby budowy no-
wej siedziby kina „Tur”39.

Obóz zagłady „Kulmhof” w Chełmnie nad Nerem, utwo-
rzony przez Niemców 8 grudnia 1941 roku, był jednym 
z pierwszych obozów zagłady na ziemiach polskich. Zamor-
dowano tam, na polanie pobliskiego Lasu Rzuchowskiego, 
około 210.000 osób40. Było to główne miejsce zagłady ludno-
ści z Kraju Warty, a także z getta w Łodzi. Wymordowano tu-
taj Żydów z getta wiejskiego „Czachulec”, do którego trafiali 
mieszkańcy gett miejskich w Turku, Dobrej i Tuliszkowie41. 
Szacuje się, że w obozie zginęła połowa mieszkańców miasta 
Dobra (około 1000 osób)42 i w sumie około 80% Żydów z po-
wiatu tureckiego43.

ZARYS HISTORII OSADNIKÓW EWANGELICKICH 
W POWIECIE TURECKIM

Jednymi z pierwszych ewangelików w powiecie tureckim byli 
osadnicy przybyli w połowie XVIII wieku do Władysławowa, 
założonego w 1727 roku przez Jana Władysława Kretkow-
skiego i zaprojektowanego jako osada rzemieślnicza dla tka-
czy i sukienników. Imigranci, przybywający głównie z Wielko-
polski, Śląska, Czech i Saksonii i Pomorza, prowadzili aktywną 
działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem 
tkactwa, które zapewniło gwałtowny rozwój miejscowości 
(pierwsza wzmianka o istnieniu cechu tkackiego pochodzi 
z 1738 roku )44. Około 1750 roku zakupiono dwa domy, w któ-
rych urządzono Dom Modlitwy oraz plebanię45. Parafia ewan-
gelicko-augsburska z pierwszym kościołem powstała w 1776 
roku46 (do tego czasu osadnicy objęci byli opieką pastorów 
z parafii w Żychlinie koło Konina)47. Pierwszym pastorem zo-
stał Martin August Margraff, a najdłużej posługę duszpaster-
ską sprawował Karl Gottlieb Bartsch (1810–1852)48. Budowę 
nowego, murowanego, neoklasycystycznego kościoła rozpo-
częto 6 maja 1872 – jego fundatorem był garbarz Karl Wil-
helm Kneifel, a jego żona Karoline ufundowała marmurową 
chrzcielnicę49. Kiedy po 1945 roku parafia nie została reak-
tywowana, kościół został opuszczony i przez wiele lat służył 
jako magazyn zboża i materiałów budowlanych. Jeszcze pod 

39 Górzyński 2011.
40 Janicki 2015a: 10.
41 Czyżewski 1993: 8.
42 Janicki 2014a: 6.
43 Janicki 2015a: 10. Więcej informacji na temat obozu zagłady „Kulmhof” 

w Chełmnie nad Nerem zob. Bednarz 1946; Serwański 1964; Gulczyński 
1991; Krakowski 2004; Montague 2014; Grzegorczyk i Wąsowicz 2016.

44 Kneifel 1937: 17; Drzewiecki i Adamiak 1994: 8–9; Szewczyński 2005: 2; 
Rabiega 2018a, 2018b.

45 Szewczyński 2019: 209.
46 Górzyński 2014: 314.
47 Szewczyński 2019: 209.
48 Szewczyński 2019: 209.
49 Z., A. 1996c: 6.

koniec wojny Niemcy wywieźli z niego organy, dzwony, ołtarz 
i ambonę50. W 1978 roku budynek został własnością Gminy 
Władysławów, która w 1986 roku urządziła w nim Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną51.

Na początku XIX wieku do Turku zaczynają przybywać 
i osiedlać się tkacze (głównie wyznania luterańskiego52) 
z Saksonii, zachodniej Wielkopolski, Czech, Austrii i Węgier. 
18 września 1820 roku namiestnik carski Królestwa Polskie-
go wyodrębnił kilka miejscowości, leżących w granicach 
ówczesnego województwa kaliskiego, z przeznaczeniem na 
osady rzemieślnicze. W 1824 w Turku rozpoczęły się prace 
urbanistyczne, przygotowujące na przyjęcie nowoprzyby-
łych osadników. Wytyczono nowe tereny pod zabudowę za-
kładów przemysłowych oraz budynków przeznaczonych na 
mieszkania i warsztaty tkackie53. Ta mniejszość wyznaniowa 
początkowo pozostawała pod opieką pastora Karla Gottlie-
ba Bartscha z parafii we Władysławowie. W 1826 roku przy 
ulicy Dobrskiej założono pierwszy dom modlitwy54. W 1827 
roku, kiedy w Turku powstała filia parafii ewangelickiej we 
Władysławowie, w mieście mieszkały 72 rodziny ewangelic-
kie, a już w 1832 roku liczba ta wzrosła do 18355. W 1835 
roku Komisja Rządowa ds. Wewnętrznych i Wyznań uchwa-
liła, że w Turku powinien zostać wybudowany kościół ewan-
gelicki. Dziesięć lat później Generalny Konsystorz powołał 
pastora Augusta Posselta do czasowego zarządzania parafią. 
Jeszcze tego samego roku został on wybrany na probosz-
cza, a parafia zakupiła dom przy ulicy Russockiej (dzisiaj 3 
Maja), w którym urządzono szkołę ewangelicką i sale do na-
bożeństw56. Kościół, którego projektantem był Henryk Mar-
coni, został zbudowany w latach 1849–185157, czyli dopiero 
po 25 latach od przybycia pierwszych imigrantów do miasta. 
W 1853 roku pastorem parafii ewangelickiej w Turku został 
Karl Ludwig Teichmann, który w latach 1869–1870 pełnił 
również funkcję superintendenta guberni kaliskiej. Oprócz 
parafii w Turku podlegały mu kantoraty w Chlebowie, Czy-
stem, Kotwasicach, Młynach Piekarskich, Sarbicach i Wie-
lopolu. Z jego inicjatywy wykończono i ozdobiono wnętrze 
turkowskiego kościoła ewangelickiego, w 1867 roku rozpo-
częto budowę plebanii, a także odbudowano dom parafialny 
(zniszczony przez pożar w 1880 roku). Doprowadził on także 
do zakończenia budowy neoklasycystycznego kościoła we 
Władysławowie w 1872 roku58. Kolejnym pastorem parafii 
był ks. Adolf Karol Schroeter, który wprowadził nabożeństwa 
w języku polskim. Jego następcą został ks. Leon Jan Sachs, 
pełniący swoją funkcję do 1913 roku. Pastor ten szczególną 

50 Z., A. 1996c: 6.
51 Górzyński 2014: 331; Rabiega 2018: 107.
52 Jednymi z pierwszych ewangelickich tkaczy przybyłych do Turku na po-

czątku XIX wieku była rodzina Hübner. Ich potomkami byli m.in. Aleksan-
der i Robert Hübner – miejscowi fabrykanci, którzy pod koniec XIX wieku 
zasłużyli się dla regionu zarówno działalnością gospodarczą, jak i społecz-
ną; zob. Grzelka 2011b, 2011c.

53 Szczepański i Grzelka 2002: 90–91, 106–107; Rabiega 2018a, 2018b.
54 Michalak 2007: 192.
55 Kneifel 1937: 214.
56 Michalak 2007: 192–193; Wunsz 2018: 10.
57 Wieruchowski 2002: 374–375.
58 Grzelka 2011d: 293–294.
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opieką darzył dzieci i młodzież ewangelicką, a także powołał 
w Turku przytułek dla starców (oddany do użytku w 1928 
roku)59.

Imigranci wyznania ewangelickiego przybywali także do 
innych miast i wsi powiatu tureckiego. W 1780 roku osiedlili 
się na zaproszenie dziedzica Skarżyna, Macieja Zabłockiego 
i założyli wioskę Czachulec60. W następnym roku kolejna fala 
osadników została ulokowana w nowym miejscu, nazwanym 
Czachulec Nowy. W 1827 roku Stary Czachulec zamieszki-
wało 141 osób w 25 domach, natomiast we wsi Czachulec 
Nowy liczba osadników niemieckich wynosiła 130 osób w 20 
domach, a w latach 90. XIX wieku liczba gospodarstw wzro-
sła do 27. Pod koniec XIX wieku zanotowano, że mimo upły-
wu 100 lat od sprowadzenia pierwszych osadników, ludność 
Czachulca Starego jest nadal czysto niemiecka i słabo włada 
językiem polskim, a miejscowa szkoła ewangelicka podtrzy-
muje separatyzm61.

W 1792 roku osady typu olęderskiego powstały także 
w gminie Brudzew – ewangelicy dominowali liczebnością 
nad mieszkańcami innych wyznań w Tarnowej, Tarnowej-
Nowej Wsi i Kalinowej62. Koloniści z Tarnowej i Tarnowej-No-
wej Wsi należeli do parafii ewangelickiej we Władysławowie, 
natomiast ewangelicy z Kalinowej podlegali opiece kościoła 
parafialnego w Brudzewie63. Pierwsze dane na temat lud-
ności niemieckiej w Brudzewie pochodzą z 1858 roku, a ich 
osiedlenie prawdopodobnie wiązało się z rozwojem rzemio-
sła tkackiego w Turku i Władysławowie. Było ich wówczas 
29 i podlegali parafii we Władysławowie. Z kolei właściciele 
miasta, rodzina Kurnatowskich, jako ewangelicy reformowa-
ni należeli do parafii w Żychlinie pod Koninem64.

W Tuliszkowie w 1860 roku zanotowano 10 osadników 
niemieckich, a w 1890 roku było ich 17. W 1935 roku w mie-
ście i na terenie parafii tuliszkowskiej znajdowało się około 
220 protestantów65. Pierwsi niemieccy imigranci w gminie 
Dobra pojawili się już pod koniec XVIII wieku – w okolicach 
miejscowości Piekary. Jako pierwsi właściciele majątku zja-
wili się w Skęcznienie (rodzina Weilów), a także w Żeronicz-
kach (rodzina Schoepe)66. W Dobrej w 1860 roku przebywa-
ło 81 Niemców (dla porównania: Polaków – 949, ogółem 
mieszkańców – 2380). W następnych latach liczba ta spa-
dała – w 1865 roku ewangelików było 54 (Polaków – 1082, 
ogółem mieszkańców – 2558)67, a w 1926 roku osadników 
niemieckich było tylko 45 (Polaków – 1850, ogółem miesz-
kańców – 3486)68.

Po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1945–1949 
liczba ludności niemieckiej w powiecie tureckim systema-
tycznie się zmniejszała. Dla przykładu, na terenie gminy Bru-
dzew w grudniu 1946 roku przebywało 50 Niemców, w paź-

59 Michalak 2007: 193.
60 T., D. 2007b: 2; Witczak 2010: 49.
61 T., D. 2007b: 2; Witczak 2010: 62.
62 M. Kaszyński 2019: 194.
63 M. Kaszyński 2019: 195.
64 M. Kaszyński 2019: 184.
65 Bryliński i Rojek 2016: 65.
66 Stasiak 2013: 10.
67 Stasiak 1994: 12.
68 Stasiak 1994: 18.

dzierniku 1948 roku – 35, natomiast w listopadzie 1949 roku 
już tylko 969.

CMENTARZE EWANGELICKIE  
POWIATU TURECKIEGO

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Turku,  
gm. miejska Turek
Cmentarz ewangelicki w Turku powstał w 1822 roku. Usytu-
owano go za miastem przy drodze, w formie wydłużonego 
prostokąta, za świeżo wytyczoną nekropolią katolicką70. Do 
kompleksu przylega dom grabarza, przy którym znajduje się 
brama wejściowa – niegdyś eklektyczna, monumentalna, 
zwieńczona blankami i krzyżem (ryc. 4)71. Po 1945 roku zo-
stała rozebrana, a na jej miejscu w latach późniejszych wznie-
siono bramę o prostszej formie (ryc. 5).

Na terenie cmentarza znajduje się wiele dobrze zacho-
wanych zabytkowych grobowców i nagrobków otoczonych 
ozdobnymi ogrodzeniami. Pomniki nagrobne charakteryzują 
się kompozycjami architektonicznymi i rzeźbiarskimi w nur-
cie historyzmu, przede wszystkim w stylu neogotyckim i neo-
klasycystycznym. Występują tu monumentalne grobowce 
rodzinne, tablice nagrobne wmurowane w mur cmentarza, 
ale przede wszystkim pomniki wykonane z piaskowca, ob-
ramowane kutymi żeliwnymi balustradami, pośród których 
nierzadko ścieli się dywan bluszczu (ryc. 6). Na nagrobkach 
często występują motywy roślinne (m.in. betonowe coko-
ły w formie ściętego pnia dębu, motyw gałązki palmowej, 
wieńca) i geometryczne (m.in. łuki, koła, gwiazdy), przepeł-
nione bogatą symboliką. Inskrypcje nagrobne występują 
w języku niemieckim i polskim72.

Wyjątkowym dziełem sztuki jest pomnik nagrobny Hen-
ryka Boetcher (zm. 1882), zlokalizowany przy północnym 
murze cmentarza (ryc. 7). Nagrobek ma formę kilkustopnio-
wego postumentu z gzymsami, na którym znajduje się figura 
zamyślonej płaczki o twarzy pełnej smutku. Przedstawienie 
przepełnione jest symboliką śmierci i przemijania – młoda, 
piękna kobieta przyodziana jest w luźną szatę, w prawej 
dłoni trzyma wieniec kwiatowy, a lewą ręką wsparta jest na 
ściętym pniu drzewa, przy którym leży czaszka. Nieopodal 
nagrobka, po jego prawej stronie znajduje się grobowiec 
rodziny Penther, który jest największym wolnostojącym gro-
bowcem na cmentarzu (ryc. 8). Został wzniesiony w formie 
neoklasycystycznej kaplicy, zwieńczonej dwuspadowym 
dachem, z trójkątnym frontonem zaopatrzonym w gzymsy 
i ząbkowania, nad którym góruje krzyż. Ściany zewnętrzne 
dekorowane są prostokątnymi i okrągłymi panelami. Wejście 
poprzedzone trzema stopniami oparte jest na łuku pełnym 
i zamknięte ozdobną kratą. Wewnątrz budowli znajduje się 
epitafium, jednak grobowiec nie pełni już swych pierwot-
nych funkcji73.

69 M. Kaszyński 2019: 390.
70 Michalak 2007: 192.
71 Górzyński 2009: 353.
72 Górzyński 2009: 355.
73 Górzyński 2009: 359. Tam także znajdują się szczegółowe opisy innych 

wybranych nagrobków. Zob. też: Pawlaczyk i Piotrowski 1989.
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Na cmentarzu spoczywają m.in.: Christine Arendt (zm. 
1925), Richard Bistet (zm. 1881), Henryk Boettcher (zm. 
1882), Wilhelm Diesner (zm. 1929), Maria Fassenko (zm. 
1936)74, Julius Fenner (zm. 1876), Matylde Fenner, zd. Kit-
tner, Justyna Anna z Serbianów Hübner (zm. 1906), Ferdi-
nand Jähne (zm. 1898), Julian Kitlaus (zm. 1912), Aureljus 
Kretschmer (zm. 1831), Johan Gottlieb Neumann, Oswald 
Penther, August Posselt (zm. 1852), Karl Friedrich Raffel, 
Jerzy Sachs (zm. 1977)75, Leon Jan Sachs (zm. 1947)76, Zo-
fia Sachsowa zd. Bursche (zm. 1967), Henryk Schoepe (zm. 
1896), Ernest Schroeter (zm. 1895), Julianna Strancke (zm. 
1946), Daniel Szykora (zm. 1859), Karl Ludwig Teichmann 
(zm. 1890), Oskar Trenkler (zm. 1916), Edward York (zm. 
1930), Felicja z Marszlów York (zm. 1920), a także rodziny: 
Gebler, Grauman, Marszel, Müller, Neumann, Ramser, Res-
sel, Tischer, Ulrych. Przy grobowcu tych ostatnich znajduje 
się pomnik Maryi z Rehbergów Ulrich (zm. 1880) z intere-
sującym epitafium „Pokój jej cieniom!”. Cmentarz jest czyn-
ny do dzisiaj, a współcześnie służy jako miejsce wiecznego 
spoczynku również dla katolików i prawosławnych77. Złożono 
tu także szczątki ekshumowane z cmentarzy ewangelickich 
w Józefinie i Chlebowie, które zostały zniszczone przez dzia-
łalność kopalni węgla brunatnego78.

Nekropolia zachowała się w stosunkowo dobrym stanie 
i jest jedynym przykładem cmentarza ewangelickiego w po-
wiecie tureckim, który nie uległ poważniejszym zniszczeniom 
i degradacji79. Jest to zasługą m.in. Mirosława Mielcarskie-
go, który na przełomie XX i XXI wieku jako społeczny opie-
kun cmentarza odsłonił, wyczyścił i odnowił wiele grobów80, 
a także regularnego porządkowania przez młodzież z I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Turku81.

Od 2016 roku na turkowskich cmentarzach podczas Uro-
czystości Wszystkich Świętych stowarzyszenie Ziemia Tur-
kowska organizuje zbiórki na rzecz renowacji nagrobków 
zasłużonych turkowian spoczywających na nekropoliach 
miejskich. Pieniądze zebrane podczas II zbiórki w 2017 roku 
przekazane zostały Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tur-
ku – wykorzystano je na remont dachu neoklasycystycznego 
grobowca rodziny Penther. Co więcej, w 2018 roku w okresie 
poprzedzającym Uroczystość Wszystkich Świętych, turkow-
scy społecznicy – m.in. członkowie stowarzyszenia Ziemia 
Turkowska oraz wolontariusze turkowskiego Centrum Wo-
lontariatu działającego przy MOPS w Turku uprzątnęli alejki 
cmentarza i zarośnięte, pozostawione bez opieki groby. Od-
była się także „Akcja Znicz”82, polegająca na zapalaniu zniczy 
na opuszczonych grobach.

74 Grzelka 2011a: 55.
75 Stachowiak 2011a.
76 Stachowiak 2011b.
77 „Echo Turku” 2000b: 8.
78 Górzyński 2009: 353.
79 Górzyński 2009: 359.
80 „Echo Turku” 2000b: 8.
81 Stachowiak 2012: 23.
82 Akcja została zorganizowana przez Ewę Podemską z turkowskiego Cen-

trum Wolontariatu.

Cmentarz ewangelicki w Obrębiźnie, gm. Turek
Cmentarz ewangelicki w miejscowości Obrębizna powstał 
prawdopodobnie na początku lat 30. XX w., gdyż jego obrys 
po raz pierwszy został naniesiony na mapę Wojskowego In-
stytutu Geograficznego w 1934 roku. Na powierzchni cmen-
tarza nie zachowały się do dziś żadne nagrobki, jednak ob-
serwacja terenowa, a także analiza obrazowań ALS pozwalają 
dokładnie wyznaczyć jego granice (ryc. 2.4). Obiekt posiada 
wyraźnie zachowaną formę terenową w postaci prostokąt-
nego pasa zalesionego terenu otoczonego wałem ziemnym 
(ryc. 9). Co więcej, na jego obszarze widoczne są nadal zarysy 
mogił, zarośnięte przez roślinność zarówno niską, jak i wyso-
ką (ryc. 10). Cmentarz ten nie został dotąd objęty jakąkol-
wiek formą ochrony, jednak pamięć o tym miejscu jest wciąż 
żywa wśród miejscowej ludności, mieszkającej w sąsiedztwie 
od pokoleń83.

Cmentarz ewangelicki w Kalinowej, gm. Turek
Cmentarz znajduje się na wzgórzu zwanym przez miejscową 
ludność „Kryplem”84, przy charakterystycznym miejscu, gdzie 
krzyżują się drogi polne i leśne, około 500 m na wschód od 
zabudowy wsi (ryc. 11). Nekropolia powstała w latach 30. 
XIX wieku, kiedy w Kalinowej mieszkało już kilkaset ewange-
lików. W 1837 roku miejscowa społeczność wstąpiła do parafii 
ewangelickiej w Turku. Cmentarz pozostawał czynny do lat 
1871–1872, kiedy został opuszczony z powodu emigracji pro-
testanckich mieszkańców Kalinowej – wówczas opiekowała 
się nim jedna rodzina z dawnej kolonii i pozostawał pod zarzą-
dem parafii turkowskiej. Ostatecznie pozostali potomkowie 
opuścili swe gospodarstwa w 1945 roku. Jedyni znani miesz-
kańcy spoczywający na terenie cmentarza to rodzina Koth: 
Julianna Koth (zm. 1846), Hennrytta Koth (zm. 1848), August 
Koth (zm. 1849), Zuzanna Koth (zm. 1851), Krystyna Koth (zm. 
1855), Michał Koth (zm. 1855) i Samuel Koth (zm. 1856)85.

W 2011 roku Stowarzyszenie „POMOST” przeprowadziło 
prace ekshumacyjne żołnierzy niemieckich pochowanych na 
cmentarzu w czasie II wojny światowej (ryc. 12–13). W mogi-
le znajdującej się przy zachodniej granicy cmentarza znalezio-
no szczątki 20 żołnierzy, z czego przy dziewięciu odnaleziono 
nieśmiertelniki. Szczątki te zostały pochowane jesienią 2011 
na kwaterze wojennej cmentarza w Poznaniu-Miłostowie86.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Felicjanowie,  
gm. Władysławów
Cmentarz parafii ewangelickiej gminy Władysławów położo-
ny jest we wsi Felicjanów, w oddaleniu o nieco ponad 1,3 km 
od parafialnego kościoła ewangelickiego. Założono go na 
planie regularnego prostokąta, na wysokim i malowniczym 
wzniesieniu (138 m n.p.m.), zwanym od XVIII wieku „Ber-
gl”, a obecnie „Niemiecką Górką” (ryc. 14)87. Wraz z pierw-
szym kościołem ewangelickim we Władysławowie powstał 

83 Karolczak 2017: 390–391.
84 Rada Gminy Turek 2016: 10.
85 Górzyński et al. 2014: 445.
86 Informacja uzyskana od Tomasza Czabańskiego – Dyrektora Pracowni Ba-

dań Historycznych i Archeologicznych „POMOST”.
87 Z., A. 1996b: 6; Górzyński et al. 2014: 440.
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on około 1750 roku na mocy przywilejów, które otrzymali 
niemieccy osadnicy miasta od rodu Gurowskich88. W latach 
1892–1897 cmentarz zyskał od wschodu ceglane ogrodzenie 
wraz z monumentalną, neogotycką bramą wejściową89.

Nekropola pozostała czynna do 1945 roku. Po wybu-
chu II wojny światowej, jesienią 1939 roku pochowano tam 
w zbiorowej mogile osoby rozstrzelane we wrześniu 1939 
roku – prawdopodobnie osadników niemieckich, którzy zostali 
oskarżeni o szpiegostwo i sabotaż na rzecz III Rzeszy90. W 1945 
roku, w kolejnym zbiorowym grobie, zlokalizowanym u stóp 
wzniesienia, pochowano niemieckich żołnierzy rozstrzelanych 
przez Armię Czerwoną, którzy stacjonowali na wieży pałacu 
w Russocicach jako obserwatorzy przeciwlotniczy91.

Po II wojnie światowej nekropolia zaczęła ulegać gwał-
townej dewastacji. Brama wejściowa, która przetrwała 
w stanie ruiny jeszcze do lat 80. XX wieku, dziś już nie istnieje 
(ryc. 15–18). Cmentarz przez lata był plądrowany i profano-
wany – jeszcze pod koniec XX wieku widoczne były otwarte 
groby, z których wyjmowano czaszki i kości, a na jego terenie 
rozpalano ogniska92.

Zachowały się tu liczne nagrobki z XIX i XX wieku w formie 
dekoracyjnych postumentów z krzyżami i tablicami inskryp-
cyjnymi. Występują kwatery grobowe wydzielone kutym, że-
laznym i żeliwnym ogrodzeniem. Interesujące są także popu-
larne w pierwszej ćwierci XX wieku nagrobki w typie rzeźby 
naturalistycznej – z kamiennymi cokołami, Drzewem Życia 
i elementami roślinnymi (wykonane najczęściej z lastryko lub 
sztucznego piaskowca)93. Na cmentarzu spoczywają m.in.: ks. 
Karl Gottlieb Bartsch (zm. 1852)94, wraz z żoną Amalie Hen-
riette zd. Ziemer (zm. 1852) i dziećmi Albertem Karlem (zm. 
1831) i Ernstem Karlem Ferdinandem (zm. 1827); rodzina 
Abram; Ernst Engelhardt (koniec XIX w.); Karline Ullrich zd. 
Kiewer (zm. 1913); Karol Teodor Kintzel (zm. 1907); Edward 
i Ottilie Kneifel (zm. 1931); Wilhelmine (zm. 1884) i Johan 
(zm. 1885) Krause; Melania z Anczykowskich Kruszwic (zm. 
1893); Bertold i Irena Müller (zm. 1897); Eleonora Pauline 
Strancke zd. Stark (zm. 1907); Georg (zm. 1897) i Karoline 
Louise (zm. 1886) Vogt; a także członkowie rodziny Kurna-
towskich95, których grobowiec odrestaurowano w 2003 
roku dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa oraz 
władz gminy Władysławów96.

88 Górzyński et al. 2014: 440. Wcześniej, przez krótki czas funkcjonował nie-
wielki cmentarz ulokowany na jednym ze wzgórz na zachód od obecnej 
nekropolii; zob. Kneifel 1937: 19.

89 Górzyński et al. 2014: 440.
90 Zawadka 2001a: 3.
91 S., E. 2001: 6; Szczap 2001: 4; Zawadka 2001b: 1, 7, 2001c: 3; Górzyński 

et al. 2014: 440.
92 Z., A. 1996b: 6.
93 Górzyński et al. 2014: 440.
94 W latach 1810–1852 pastor parafii ewangelickiej we Władysławowie (fi-

lia w Turku).
95 Jan Kurnatowski (zm. 1862), Karol Unrug (zm. 1844), Wiktoria z Kempiń-

skich Nieszkowska (zm. 1877), Eleonora z Unrug Kurnatowska (zm. 1873), 
Olimpia z Nieszkowskich Kurnatowska (zm. 1880), Alfred Kurnatowski 
(zm. 1892), Gabryela Kurnatowska (zm. 1853) i Eliza Kurnatowska; zob. 
Janiszewska 1993b. W 1912 roku w grobowcu rodzinnym złożono rów-
nież Ryszarda Kurnatowskiego; zob. M. Kaszyński 2006: 12; 2011b.

96 M. Kaszyński 2005: 7.

W 1998 roku dzięki staraniom Bruno Kneifla, potomka 
znanego we Władysławowie rodu Kneifel97, cmentarz został 
częściowo uporządkowany i odrestaurowany. Także z inicja-
tywy Bruno Kneifla oraz Henryka Trochy w 2000 roku prze-
niesiono szczątki rozstrzelanych niemieckich żołnierzy na 
teren cmentarza98, a w 2001 roku odsłonięto tablicę pamiąt-
kową przygotowaną w języku polskim i niemieckim z napi-
sem „Pamięć poległym – pojednanie żywym”, upamiętniają-
cą tragicznie poległych w 1939 roku99.

Położenie cmentarza na wzgórzu potęguje jego malowni-
czy charakter oraz wpływa na wartości turystyczne. Jest on 
jedną z głównych atrakcji miejscowego szlaku rowerowego – 
roztacza się stamtąd urokliwy widok na Władysławów i oko-
lice100. Dzięki inicjatywie potomka pochowanych tu osób, 
a także opiece Henryka Trochy, cmentarz ten zachowany jest 
w dobrym stanie.

Dworski cmentarz ekumeniczny rodziny Kurnatowskich 
w Brudzewie, gm. Brudzew
W Brudzewie, na miejscu zwanym dawniej „Łysą Górką” 
znajduje się niewielki cmentarz, gdzie pochowani są ostatni 
właściciele majątku Brudzew – rodzina Kurnatowskich. Pry-
watny cmentarz powstał w 1922 roku (formalną zgodę od 
biskupa na jego założenie otrzymano dopiero w 1926 roku). 
Położony ok. 500 m na zachód od dawnego dworu, w otocze-
niu łąk i strumienia, pierwotnie dostępny był wydzielonym 
traktem dojazdowym. Założony został na rzucie kwadratu 
i otoczony ceglanym murem z bramą od strony wschodniej. 
Wewnątrz znajduje się kwatera rodzinna, gdzie spoczywają 
członkowie rodzin Kurnatowskich, Unrugów, Guttów i Morsz-
tynów: kalwin Wacław Kurnatowski (zm. 1922) oraz katolicy: 
jego żona Maria z Unrugów Kurnatowska (zm. 1923), córka 
Cecylia Kurnatowska (zm. 1938), a także wnukowie – Marek 
Gutt (zm. 1922) i Krzysztof Morsztyn (zm. 1924)101.

Rodzina Kurnatowskich już w XVI wieku stała się wyznaw-
cami kalwinizmu. Związki małżeńskie zawierali najczęściej 
z rodzinami tego samego wyznania: Bronikowskimi, Kosic-
kimi, Mielęckimi, Potworowskimi, Szczanieckimi, Unrugami, 
czy Żychlińskimi102. Chowani byli m.in. na cmentarzu ewan-
gelickim w Felicjanowie – tam spoczywają szczątki dziad-
ków i rodziców ostatniego w linii męskiej właściciela dóbr 
brudzewskich, Wacława Kurnatowskiego103. Wacław, pozo-
stając kalwinem, ożenił się z katoliczką Marią Unrug, z któ-
rą doczekał się pięciu córek. W rodzinie Kurnatowskich przy 
kalwinizmie pozostał jednie ojciec, zgodnie z zasadą stoso-
waną w małżeństwach mieszanych, że gdy na świat przyjdą 
synowie, zostaną wychowani w wierze ojca, a gdy córki, to 
przyjmą wiarę matki. Po śmierci Wacława (8 stycznia 1922 
roku) pochowano go w grobowcu wybudowanym na skraju 
parku mieszczącego się przy dworze. Rok później proboszcz 

97 Kneifel 1982.
98 Górzyński et al. 2014: 440.
99 S., E. 2001: 6; Zawadka 2001a: 3.
100 Szulc 2005.
101 M. Kaszyński 2005: 7; R. Kaszyński (red.) 2007; Górzyński et al. 2014: 434.
102 M. Kaszyński 2019: 124.
103 Więcej na temat Wacława Kurnatowskiego zob. M. Kaszyński 2011c.
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miejscowej parafii, ks. Marian Chwiłowicz w piśmie do Kon-
systorza we Włocławku donosił o ciężkiej chorobie Marii 
Kurnatowskiej i zwrócił się z prośbą o zezwolenie na dokona-
nie pochówku obok męża, bądź na wyświęcenie grobowca 
rodzinnego. Z propozycją założenia cmentarza rodzinnego 
wystąpiła – zarówno do władz kościelnych, jak i świeckich – 
córka, Cecylia Kurnatowska. Dzień po śmierci Marii Kurna-
towskiej, 3 lipca 1923 roku, starosta kolski wydał zezwole-
nie na pochowanie jej obok męża i przychylił się do prośby 
utworzenia cmentarza. Zgodę na pochówek wyraził również 
biskup włocławski i pogrzeb mógł odbyć się w obrządku ka-
tolickim. Ostateczna decyzja władz kościelnych w związku 
z utworzeniem cmentarza rodzinnego została wydana do-
piero po oświadczeniu Cecylii Kurnatowskiej z 1925 roku, 
o tym że majątek brudzewski w dalszym ciągu będzie pono-
sił wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i potrzebami 
cmentarza parafialnego104.

Po 1939 roku rodzina Morsztynów opuściła Brudzew. Po 
wojnie, na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej, majątek 
brudzewski został rozparcelowany, a w dworku umieszczo-
no szkołę podstawową. Opuszczony i zapomniany cmentarz 
ulegał postępującej dewastacji. Dopiero w 2005 roku, dzięki 
działaniom podjętym przez Towarzystwo Przyjaciół Brudze-
wa, wspartym przez Urząd Gminy w Brudzewie teren cmen-
tarza został uporządkowany, a także odrestaurowano płytę 
nagrobną rodziny Kurnatowskich (ryc. 19)105. Co więcej, na 
terenie cmentarza umieszczono także płyty upamiętniające 
krewnych rodziny: Marię Henrykę Gutt (zamordowaną w K.L. 
Auschwitz-Birkenau), Jana Wacława Gutta (rozstrzelanego 
w 1943 r. w Warszawie), Wojciecha Kwasieborskiego (roz-
strzelanego w 1940 r. w Palmirach)106, a także Monikę Dzię-
gielewską (zmarłą w 2016 r.)107. Dodatkowo, 6 listopada 2011 
roku na terenie cmentarza umieszczono tablicę informacyjną 
przybliżającą historię tego miejsca i rodu Kurnatowskich. 

Od 2005 roku, w każdą pierwszą niedzielę listopada, Pa-
rafia Rzymsko-Katolicka w Brudzewie i Towarzystwo Przyja-
ciół Brudzewa organizują na cmentarzu spotkania ekume-
niczne108. Na wspólnej modlitwie gromadzą się duchowni 
i wierni wyznania katolickiego, ewangelicko-reformowanego 
i ewangelicko-augsburskiego. Te spotkania stały się trady-
cją, a dworski cmentarz przedstawicieli rodziny ziemiańskiej 
w Brudzewie stał się znakiem jedności, „cegiełką” w budo-
waniu ekumenizmu109.

Inicjatorem odnowy cmentarza i spotkań ekumenicznych 
było Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa. Organizacja ta w dal-
szej kolejności zajęła się przywracaniem pamięci o innych 
cmentarzach ewangelickich z terenu powiatu tureckiego.

104 M. Kaszyński 2005: 7, 2019: 300–301; Górzyński et al. 2014: 434–435.
105 Górzyński et al. 2014: 434.
106 Wojciech Kwasieborski był synem Aleksandry z Kurnatowskich, córki 

Wacława Kurnatowskiego, właściciela majątku ziemskiego w Brudzewie; 
zob. R. Kaszyński i M. Kaszyński 2015: 39.

107 R. Kaszyński i M. Kaszyński 2015: 39; R. Kaszyński 2017: 25.
108 Wróbel et al. 2005: 9; Wróbel 2006; M. Kaszyński 2007; Jelinek 2008: 6; 

R. Kaszyński 2009: 37, 2017; R. Kaszyński i M. Kaszyński 2015: 38.
109 Wróbel et al. 2005: 9; R. Kaszyński 2017: 25.

Cmentarz ewangelicki w Tarnowej, gm. Brudzew
Cmentarz położony jest bezpośrednio przy drodze woje-
wódzkiej 470, za przystankiem autobusowym (przy skrzyżo-
waniu drogi Brudzew – Tarnowa z drogą Turek – Kościelec). 
Według informacji zawartych w karcie cmentarza WUOZ na 
cmentarzu tym chowano niemieckich osadników wyznania 
katolickiego110, jednak dane na stronie internetowej Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie wskazują, że jest to 
cmentarz ewangelicki111.

Cmentarz założony został w drugiej połowie XIX wieku. 
Wytyczono go na niewielkim wzgórzu, na planie prostokąta. 
Pierwotnie posiadał też ogrodzenie. Przeważały tu proste 
nagrobki z obmurowaniami mogił i tablicami inskrypcyjnymi 
z dekoracyjnymi naczółkami i ornamentyką roślinną. Cmen-
tarz pozostał czynny do 1945 roku, kiedy pochowano tu kilku-
dziesięciu żołnierzy niemieckich. Po wojnie uległ niemal cał-
kowitej dewastacji, a obecnie zachowały się relikty i szczątki 
nagrobków oraz zarośnięte obstawy grobów (ryc. 20). 

Większość z nich jest nieczytelna, tablice w większości są 
połamane i zarośnięte. Zachowała się tablica z najstarszego 
znanego nagrobka, w którym złożono Heinereiette Jeske, 
z d. Stielke (zm. 1880)112 oraz zdobiona płyta nagrobna Re-
inholda Luka (1896–1915), z wieńcem żałobnym w naczółku 
i epitafium w języku niemieckim. Poza wspomnianym po-
mnikiem z drugiej połowy XIX wieku, zachowało się też 12 
nagrobków i 30 mogił z pierwszej połowy XX wieku. Znajdują 
się tu groby m.in. rodzin: Jeske, Litwin, Szmidt, Kot, Gibel, 
Kiepert, Grams, Golc i Ryska113.

Stan ogólny cmentarza jest bardzo zły. Teren jest zaro-
śnięty krzewami, głównie bzu i akacji, a całość jest poro-
śnięta wysoką trawą. W terenie widoczne są prostokątne, 
porośnięte zielenią pagórki znaczące zarysy grobów. Brak 
jest jakiegokolwiek ogrodzenia, które odgradzałoby teren od 
pobliskich gospodarstw114.

W czerwcu 2011 roku Stowarzyszenie „POMOST” dokona-
ło ekshumacji szczątków żołnierzy niemieckich rozstrzelanych 
podczas II wojny światowej i pochowanych tam w 1945 roku 
(ryc. 21). W mogile położonej przy północnej granicy cmen-
tarza odkryto szczątki 46 żołnierzy, z których 15 posiadało 
nieśmiertelniki. Jesienią 2011 roku szczątki te zostały złożone 
na kwaterze wojennej cmentarza w Poznaniu-Miłostowie115.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Tarnowej-Nowej 
Wsi, gm. Brudzew
Cmentarz w Tarnowej-Nowej Wsi został założony na począt-
ku XIX wieku. Znajduje się przy polnej drodze, około 500 m 
na północ od zabudowań wiejskich, w pobliżu drogi Bru-
dzew–Tarnowa. Po 1945 został opuszczony i zdewastowa-

110 Sawicki 1991a.
111 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koninie. Internet: https://www.lu-

teranie.konin.pl/cmentarze/tarnowa/tarnowa.html (wgląd 13.12.2018).
112 R. Kaszyński 2009: 38.
113 Górzyński et al. 2014: 453.
114 R. Kaszyński 2009: 38. Opis cmentarza pochodzi z materiałów opracowa-

nych w 2001 roku przez uczniów liceum w Turku.
115 Informacja uzyskana od Tomasza Czabańskiego – Dyrektora Pracowni Ba-

dań Historycznych i Archeologicznych „POMOST”.
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ny. W terenie, jak i na obrazie ALS bardzo dobrze widoczny 
jest wał ziemny, znaczący zarys dawnego ogrodzenia. We 
wschodniej części nekropolii, wokół kasztanowca, zacho-
wały się pozostałości kilku murowanych nagrobków i mogił 
z XX wieku (ryc. 22) z reliktami jednego postumentu na-
grobkowego Angelici Lehmann (zm. 1939) i Angelici Weigelt 
(zm. 1933), który jeszcze w 1991 roku posiadał figurę anioła 
(ryc. 23–24)116. Pierwsze pochówki pochodzą z początku XIX 
wieku, a najstarsze zachowane płyty nagrobne należą m.in. 
do Luise Elke, zd. Steinke (1872–1917) i Karla Schmidta 
(1862–1920). Według informacji z karty cmentarza WUOZ 
było to także miejsce rozstrzelań Niemców podczas II wojny 
światowej117.

Ogólny stan cmentarza jest bardzo zły. Jego teren jest za-
rośnięty samosiejkami, głównie krzewami akacji, a pomniki 
są poprzewracane i połamane. Do dziś zachowały się jedynie 
cztery nagrobki z 1. połowy XX wieku i jedna płyta z 1. poło-
wy XIX wieku118. 

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Janowie,  
gm. Brudzew
Cmentarz ewangelicko-augsburski w Janowie położony jest 
na północno-wschodnim krańcu gminy Brudzew, ok. 100 m 
na wschód od drogi Koło ‒ Brudzew. Założony został w pierw-
szej połowie XIX wieku i pozostawał czynny do 1945 roku. 
Najstarsze zachowane relikty z czytelnymi inskrypcjami po-
chodzą z pierwszej połowy XX wieku – grób Ferdinanda Bau-
mana (zm. 1932), a także płyta nagrobna Emila (zm. 1939) 
i Juliusa (zm. 1938) Gruning. Występują tu mogiły ziemne, 
a także groby z betonowymi obramieniami i niewielkimi po-
mnikami z tablicami inskrypcyjnymi z betonu i kamienia (ryc. 
25). Jeszcze do niedawna zachowane były nieliczne żeliwne 
krucyfiksy119, a dziś istnieje jedynie jedno żeliwne ogrodzenie 
kwatery. Zachowało się kilkanaście grobów, z tego sześć frag-
mentów z pierwszej połowy XX wieku.

Stan cmentarza jest zły, a jego układ nieczytelny. W pobli-
żu znajduje się kilka zabudowań wiejskich. Granica między 
nimi a cmentarzem jest bardzo niewyraźna. Groby znajdują 
się tuż pod płotem pobliskich gospodarstw. Teren jest zde-
wastowany i zarośnięty. Wiele nagrobków jest połamanych 
i fragmenty porozrzucane są nawet po pobliskiej drodze le-
śnej. Jest to jeden z najbardziej zdewastowanych cmentarzy 
w powiecie tureckim120.

Podczas prospekcji terenowej okoliczna ludność, zapy-
tana o lokalizację cmentarza, niestety nie potrafiła wskazać 
miejsca – pamiętała jedynie z opowieści nieżyjących już 
dziadków, że gdzieś w lesie znajdują się niemieckie groby.

116 Górzyński et al. 2014: 453.
117 Sawicki 1991b.
118 R. Kaszyński 2009: 38. Opis cmentarza pochodzi z materiałów opracowa-

nych w 2001 roku przez uczniów liceum w Turku.
119 Górzyński et al. 2014: 444.
120 R. Kaszyński 2009: 38. Opis cmentarza pochodzi z materiałów opracowa-

nych w 2001 roku przez uczniów liceum w Turku.

Cmentarz ewangelicki w Celestynach, gm. Malanów
Kolonia Celestyny już w XVIII wieku była określana jako 
„czysto niemiecka”. W 1827 roku miejscowość liczyła 19 go-
spodarstw wiejskich, które zamieszkiwało 155 osób. Byli to 
głównie niemieccy rolnicy, gospodarujący na gruntach naj-
słabszych klas121. Kolonia Celestyny powstała w okresie za-
boru pruskiego po 1793 roku, w wyniku narastającego od lat 
80. XVIII wieku napływu osadników z landów niemieckich. 
Do 1945 roku była zamieszkana głównie przez potomków 
niemieckojęzycznych kolonistów wyznania ewangelicko-au-
gsburskiego – cmentarz wówczas znajdował się administra-
cyjnie pod opieką parafii Prażuchy. Jeszcze do lat 50. XX w. 
chowano w nim zmarłych122. Śladem po mieszkających tu 
w przeszłości Niemcach jest zdewastowany dziś cmentarz, 
który znajduje się w centrum pozostałości wioski.

Powstał on na przełomie XVIII i XIX wieku, założony na 
niewielkim pagórku, na rzucie prostokąta, pierwotnie z regu-
larnym podziałem na kwatery, aleją główną i ogrodzeniem. 
Od drugiej połowy XX wieku cmentarz ulega postępującej 
dewastacji i zarastaniu. Zachowanych jest kilkadziesiąt na-
grobków, niektóre z początku XIX wieku (ryc. 26).

Obecnie w większości czytelne są jedynie murowane ob-
ramowania mogił, jedna otoczona żeliwnym, kutym ogro-
dzeniem o ozdobnej metaloplastyce z końca XIX wieku. Wi-
doczny jest układ alei głównej zorientowanej na osi zbliżonej 
do N–S. Istnieje nadal kilka reliktów murowanych nagrob-
ków, w formie cokołów z tablicami inskrypcyjnymi i krzyża-
mi, niestety ulegają one aktom wandalizmu i upływowi cza-
su123. W zachodniej części cmentarza widnieje duża wyrwa 
po nielegalnym wyrobisku piachu, która odsłoniła obstawy 
grobowe. Na południu znajduje się betonowy fundament 
wyznaczający granicę nekropolii, natomiast od strony po-
łudniowo-wschodniej można dostrzec pozostałości po mu-
rowanym ogrodzeniu. Kilka jeszcze czytelnych nagrobków 
wskazuje, że spoczywają tu m.in.: Emma Gellert (zm. 1904), 
August Hoffmann (zm. 1913), Friedrich Rebert (zm. 1919), 
Fridrich Röbert (zm. 1928), Leokadie Rehert(?) (zm. 1928), 
a także Ostar Lindner (zm. 1933), na którego tablicy czcionką 
gotycką wyryto sentencję:

„Du blühtest eine
Blume Die man mit

Freuden sah zu deines
Schöpfers Ruhme.

Nun bist du nimmer da“

„Rozkwitłeś kwiatem
Którego z radością

Oglądało się ku chwale
Twojego Stwórcy.

Teraz Cię już nie ma”124

121 T., D. 2006: 4.
122 Górzyński et al. 2014: 436.
123 Górzyński et al. 2014: 436–437.
124 Tłumaczenie autora.
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Cmentarz ewangelicki w Porożu Starym, gm. Malanów
Przed końcem II wojny światowej Poroże Stare zamieszka-
ne było w większości przez społeczność ewangelików oraz 
nielicznych baptystów i rzymsko-katolików. Protestanccy 
mieszkańcy tej wioski przynależeli do parafii w Prażuchach 
Starych, założonej w 1808 r. Mieli tutaj także swoją szkołę, 
a baptyści swój Dom Modlitwy125.

Nekropolia w Porożu Starym jest największym i najlepiej 
zachowanym cmentarzem ewangelickim w gminie Malanów. 
Powstała w 1772 roku na mocy przywilejów nadanych przez 
właściciela okolicznych dóbr – Marcina Stanisława z Kalino-
wy Zarembę, Generała Buławy Wielkiej Koronnej. Pierwsze 
pochówki miały miejsce około 1792 roku – jedną z pierw-
szych rodzin przybyłych w tym roku do miejscowości była 
familia Repphan. Cmentarz funkcjonował do 1945 roku, a po 
wojnie uległ częściowej dewastacji. Obecnie nekropolia znaj-
duje się pod opieką harcerzy ze szkoły w Malanowie. Stan 
nagrobków jest szczątkowy (ryc. 27), jednak zachowało się 
kilka czytelnych tablic, datowanych na XX wiek, a nawet na 
koniec XIX stulecia. Na terenie cmentarza występują liczne 
obramienia mogił ze sztucznego kamienia i same nagrobki 
z tablicami inskrypcyjnymi oraz żeliwnymi krzyżami. Pomni-
ki te nierzadko posiadają wierszowane inskrypcje epitafijne 
pisane gotykiem (ryc. 28)126. Dla przykładu – na nagrobku Er-
nestine Suckert (zm. 1911) znajduje się strofa pieśni religijnej 
napisanej przez Johanna Daniela Feddersena (1836–1902) 
i wydanej w 1872 roku w Morągu:

„Jesus nur alleine
Sei das Losungswort!

Nein, von meinem Heiland
Geh ich nicht mehr fort.“

„Sam Jezus
Jest moim hasłem

Nie, mojego Zbawiciela
Nie mogę opuścić”127.

Wyróżniającą się płytą inskrypcyjną jest także tablica za-
wierająca cytat biblijny: „Sie wird nicht mehr hungern noch 
dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder ir-
gend eine Hitze” („Nie będą więcej łaknąć, i nie będą więcej 
pragnąć, i nie uderzy na nie słońce, ani żadne gorąco”128).

Dzięki fragmentarycznie zachowanym nagrobkom może-
my wskazać osoby spoczywające na cmentarzu: Johann Franc 
(zm. 1898), Dorothea Franc (zm. 1889), Pauline Franz (zm. 
1914), Wilhelm Franz (zm. 1924), August Gutsch (zm. 1897), 
Friderike Gutsch (zm. 1889), Johann August Marks (zm. 
1881), Marta Redisch (z d. Kradst, zm. 1936), Karl A. Repphan 
(zm. 1924), Dorothea Repphan (zm. 1928), Robert Repphan 
(zm. 1921), Berta Repphan (zm. 1939), Ernestine Suckert 
(zm. 1911), Anna Elizabeth Ulbrich (zm. 1900). Anna i August 
Ulm (zm. 1912). Inni pochowani tu ewangelicy to m.in. Berta 

125  Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej na cmentarzu ewange-
lickim w Porożu Starym.

126  Górzyński et al. 2014: 448.
127  Tłumaczenie autora.
128  Biblia Gdańska (Objawienie Jana 7: 16); zob. Nowy Testament… 1834: 

362.

Beier, Bresch, Robert Fischer, Anna Elisabeth Heid, Adolf Heit, 
Berta Heit, Elise Lidia Heid, August Hermann, Amanda Else 
Kelm, Paul Gerhard Kelm, Erdmann Reinhold Leder, Johann 
August Mühlnikel, Martin Mühlnikel, Natalie Mühlnikel, Er-
nestine Scheusner. W Porożu spoczywają także baptyści: Da-
niel Gotschling, Otto Gotschling i Edit Schulz129. 

Cmentarz ten obecnie jest miejscem „ekumenicznych 
spotkań z przeszłością”, których inicjatorem było Towarzy-
stwo Przyjaciół Brudzewa. W 2013 roku działania stowarzy-
szenia, wraz z Andrzejem Smolichem, a także współpraca 
z Nadleśnictwem Turek, Parafią Ewangelicko-Augsburską 
w Kaliszu, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Po-
znaniu, Starostwem Powiatowym w Turku, Urzędem Gmi-
ny w Malanowie i Gimnazjum w Malanowie zaowocowały 
możliwościami podjęcia prac oczyszczenia terenu i uporząd-
kowaniem grobów130. Dodatkowo, 20 listopada 2013 roku 
na cmentarzu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy in-
formacyjnej napisanej w języku polskim i niemieckim, która 
została opracowana przez Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa 
i Andrzeja Smolicha, a jej fundatorem było Nadleśnictwo 
w Turku. Ekumeniczną oprawę zapewnili: pastor Michał 
Kuhn z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu i ksiądz 
proboszcz Piotr Bamberski z Parafii Rzymsko-Katolickiej 
w Przespolewie. W uroczystości, której zwieńczeniem było 
zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na zachowanych gro-
bach, uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz gminnych, 
młodzież harcerska, ale także lokalna społeczność131. 

Cmentarz ewangelicki w Kotwasicach, gm. Malanów
Do Kotwasic na początku XIX wieku zaczęli przybywać nie-
mieccy koloniści, osadzeni na niezagospodarowanych frag-
mentach dóbr Piętno jako czynszownicy. Pochodzili ze Śląska 
i z zachodniej Wielkopolski132. W 1827 roku miejscowość za-
mieszkiwało 438 mieszkańców w 21 domach. W końcu XIX 
wieku było już tutaj 863 mieszkańców i 127 gospodarstw133. 
Początkowo miejscową społecznością opiekowała się para-
fia ewangelicko-augsburska w Prażuchach, a w późniejszym 
okresie parafia w Turku. Przed 1945 rokiem naprzeciw cmen-
tarza znajdował się drewniany budynek mieszczący szkołę 
ewangelicką, dom modlitwy i siedzibę kantoratu. W 1936 
roku w szkole tej uczyło się 30 dzieci, a nauczycielem był Ru-
dolf Kuske, który prowadził także nabożeństwa. 

Cmentarz na planie prostokąta założono w pierwszej po-
łowie XIX wieku w północno-zachodniej części wioski, na 
niewielkim wzniesieniu. Nekropolia posiadała niegdyś ogro-
dzenie z bramą z czerwonej cegły i aleję dębową prowadzą-
cą do krzyża stojącego na szczycie wzniesienia. Przeważały 
tu proste mogiły ziemne. Po 1945 roku został opuszczony 
i uległ dewastacji. Obecnie zachowały się słabo czytelne za-
rysy ścieżek oraz relikty nagrobków, głównie w postaci be-
tonowych obramowań (ryc. 29). Do dziś cmentarz pozostaje 
pod administracją parafii ewangelicko-augsburskiej w Turku, 

129  Górzyński et al. 2014: 448–449; R. Kaszyński 2014b: 23.
130  R. Kaszyński 2014b: 23.
131  Jarek 2013: 18; R. Kaszyński 2014b: 23.
132  Górzyński et al. 2014: 446.
133  T., D. 2007a: 11.
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a opiekują się nim harcerze z gimnazjum w Malanowie. Spo-
czywają tu m.in.: Anton Jahn (zm. 1851), Julianna Jahn (zm. 
1851), Florentyna Kroll (zm. 1862), Karolina Kroll (zm. 1858), 
Traugot Kroll (zm. 1862), Anna Król (zm. 1855), August Mar-
czyński (zm. 1846), Marianna Marczyński (zm. 1846), Anna 
Wojak (zm. 1847), a także członkowie rodzin, Colka, Ekier, 
Girka, Kuctner i Rablewski134.

Cmentarz ewangelicki w Czachulcu Starym,  
gm. Malanów
Wieś Czachulec (do 2010 roku – Stary Czachulec) powstała 
w 1780 roku jako grunty leśne oddane niemieckim osadni-
kom na wykarczowanie. Koloniści dodatkowo zwolnieni byli 
przez okres siedmiu lat z wszelkich opłat i czynszów. Dziedzi-
cem, który na ten teren sprowadził Niemców był Maciej na 
Zabłociu Zabłocki – dziedzic Skarżyna135.

Cmentarz ewangelicki w Czachulcu Starym położony jest 
kilkaset metrów na wschód od centrum wioski, po północ-
nej stronie drogi głównej, na terenie porośniętym lasem. 
Założony został w 1796 roku przez osadników ewangelic-
kich. Miejscowość do 1945 roku zamieszkiwali głównie po-
tomkowie niemieckojęzycznych kolonistów z przełomu XIX 
i XX wieku. W czasie II wojny światowej cmentarz znajdo-
wał się na zachodnim skraju żydowskiego getta wiejskiego 
„Czachulec”, utworzonego w ramach akcji likwidacyjnej 
gett miejskich w Wartheland (Kraju Warty). Do tego czasu 
administrowała nim parafia w Prażuchach. Po wojnie, do 
1974 roku należał do parafii ewangelickiej w Turku, a na-
stępnie do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Malanowie136. 

Dzisiaj na cmentarzu zachowały się jedynie pozostało-
ści grobów w formie obramowań (ryc. 30) i szczątki dwóch 
tablic nagrobnych – Hugo Schmitchena (zm. 1923 r.) oraz 
rodziny Weber (1869–1903)137. Na terenie nekropolii po-
chowani są także kantorzy, którzy nauczali miejscowe dzie-
ci i prowadzili nabożeństwa w tutejszym Domu Modlitwy: 
Wilhelm Schwarzholz (zm. 1897) i Juliusz Jesse (zm. 1927). 
Stan cmentarza jest bardzo zły – jest on zdewastowany 
i poddawany aktom wandalizmu poprzez szabrowanie 
i rozkopywanie grobów. Spotyka się tu także składowiska 
śmieci, czy kości zwierzęcych z pobliskiej ubojni bydła138. 

Cmentarz ewangelicki w Dobrej, gm. Dobra
Cmentarz ewangelicki w Dobrej powstał na początku XIX 
wieku lub na przełomie XIX i XX w. Założono go na planie 
zbliżonym do prostokąta, około 2 km na wschód od miasta. 
Ostatni pochówek pochodzi z 1955 roku – pochowano wów-
czas Ludwika Marksa139.

Obecnie teren jest gęsto zarośnięty drzewami i krzewa-
mi, jednak bardzo dobrze zachował się wał ziemny otacza-
jący całe założenie (widoczny zarówno w terenie, jak i na 
obrazach ALS). Zachował się też fragment murowanego 

134  Górzyński et al. 2014: 446; Wojciechowski b.d.
135  T., D. 2007b: 2; Witczak 2010: 49.
136  Górzyński et al. 2014: 437.
137  Danielski 2018: 44.
138  Górzyński et al. 2014: 437–438.
139  Górzyński et al. 2014: 439.

ogrodzenia w południowo-zachodnim narożniku, relikty 
kilkunastu nagrobków, i kwatera rodziny Matybowskich 
(ryc. 31). Po 1955 dokonano ekshumacji zwłok Ludwika 
Marksa i jego żony (zm. 1926), które zostały przeniesione 
na cmentarz ewangelicko-augsburski w Turku. Spoczywają 
tu m.in.: E. Buchwitz (zm. 1916), O. Buchwitz (zm. 1928), 
Edward Marks (zm. 1916), F.W. Marks (zm. 1926), Juljanna 
z Winklerów Matybowska (zm. 1926), Karol Matybowski 
(zm. 1928), Emanuel Aleksander Matybowski (zm. 1916) 
i O. Rosentret (zm. 1928)140. 

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Czystem,  
gm. Dobra
Nekropolia znajduje się na niewielkim wzniesieniu na terenie 
zalesionym. Powstała na przełomie XVIII i XIX wieku, w okre-
sie zaboru pruskiego, kiedy do okolicy napływali osadnicy 
z krajów niemieckich, osiedlających się na dotychczasowych 
„pustkach” i terenach opuszczonych. Pierwsi osadnicy przybyli 
tu w 1792 roku i niebawem założyli nekropolie. W 1827 roku 
miejscowość zamieszkiwało 87 osób w 14 domach141. Do 1945 
roku we wsi Czyste funkcjonowała także szkoła ewangelicka 
i dom modlitwy, w ramach kantoratu w parafii ewangelickiej 
w Turku. Po 1945 roku, gdy pochowano tu poległych żołnierzy 
niemieckich, cmentarz został opuszczony i został zarośnięty 
przez las142. Znajdowały się tu głównie mogiły ziemne, a także 
szereg grobów z murowanymi obramowaniami143.

Do dziś w terenie widoczny jest tylko jeden grób z be-
tonowym obramowaniem (ryc. 32). Na obszarze nekropolii 
dostrzec można jeszcze fragmenty betonowych elementów 
nagrobków, jednak większość mogił porasta wysoka trawa 
i krzewy. Jeszcze około 15 lat temu na szczycie nekropolii 
znajdował się duży metalowy krzyż (w 2009 zanotowano, że 
uległ korozji i zniszczeniu144), zadokumentowany podczas in-
wentaryzacji WUOZ w 1995 roku (ryc. 33).

Cmentarz ewangelicko-augsburski  
w Młynach Piekarskich, gm. Dobra
Kolonia Młyny Piekarskie pojawia się pierwszy raz w doku-
mencie z 1792 roku145. W XIX wieku miejscowość powięk-
szyła się za sprawą przybycia w 1848 roku ewangelickich 
osadników146. Pod koniec XIX wieku w Młynach Piekarskich 
było 20 domów, w których mieszało 171 osób147, a w 1907 r. 
miejscowość zamieszkiwało już 90 rodzin ewangelickich. Do 
1945 roku niemal cała wioska zamieszkiwana była przez spo-
łeczność wyznania ewangelicko-augsburskiego, która utrzy-
mywała także kantorat (znajdujący się obecnie w ruinie)148.

Cmentarz ewangelicki w Młynach Piekarskich położony 
jest na skraju lasu, kilkaset metrów na zachód od drogi grun-

140  Górzyński et al. 2014: 439.
141  Tyczyno 2009: 8.
142  Górzyński et al. 2014: 438.
143  Górzyński et al. 2014: 438.
144  Tyczyno 2009: 8.
145  Tyczyno 2010a: 7.
146  Górzyński et al. 2014: 438.
147  Tyczyno 2010a: 7.
148  Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej na cmentarzu ewange-

lickim w Młynach Piekarskich; Górzyński et al. 2014: 447.
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towej wiodącej przez dawną wieś. Założony został na rzu-
cie prostokąta w połowie XIX wieku. Nekropolia posiadała 
ogrodzenie z siatki, z neogotycką bramą z czerwonej cegły, 
wzniesioną zapewne na przełomie XIX i XX wieku149. Pocho-
wano tutaj m.in. Pauline Dohn (zm. 1931), Emilie Gohlke 
(zm. 1935), Rudolfa Wentland (zm. 1944), Kristine Strubel, 
zd. Rotenburgel (zm. 1947), Edwarda Lehmann (zm. 1949), 
Friedricha Radke (zm. 1942), a także członków rodzin: Firus 
(Amanda, zm. 1928; Krystian, zm. 1947; Edward, zm. 1950; 
Emilia, zm. 1986) i Lelke (Bertolo, zm. 1947; Alwina, zm. 
1971; Eugenia, zm. 1983; Gustaw, zm. 1992). Są tutaj rów-
nież pochowani żołnierze niemieccy polegli w walkach z Ar-
mią Czerwoną w 1945 roku150.

Po wojnie roku cmentarz uległ częściowej dewastacji znaj-
dując się na terenie opuszczonym i odludnym. Opiekował się 
nim Grauman z Turku, rodzina Hein oraz Gustaw Firus ze 
Stawek (zm. w 1992) – jego grób jest ostatnim pochówkiem 
na terenie nekropolii. Zachował się szereg XIX- i XX-wiecz-
nych nagrobków (m.in w formie wielostopniowych cokołów 
z tablicami inskrypcyjnymi i krucyfiksami), żeliwnych krzyży 
i ogrodzeń mogił charakteryzujących się bogatą metalopla-
styką wzorów (ryc. 34), a także murowany słupek bramny 
(ryc. 35)151. Obecnie cmentarz administrowany jest przez 
Parafię Ewangelicko-Augsburską w Turku, a opiekuje się nim 
młodzież parafialna.

Wiosną 2017 roku na cmentarzu przeprowadzono prace 
porządkowo-renowacyjne w ramach współpracy Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej oraz Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF. W akcję 
włączyli się także: Nadleśnictwo Turek, Towarzystwo Przyja-
ciół Konina, Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa, Stowarzysze-
nie „POMOST”, młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Dobrej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach oraz 
strażacy z OSP w Piekarach i Skęczniewie152.

Cmentarz ewangelicki w Kolonii Kaczka, gm. Dobra
Wieś Kaczka (dawniej Kolonia Kaczka) do XVII wieku wystę-
puje w dokumentach pisanych jako osada młyńska. Status ko-
lonii nabyła prawdopodobnie dopiero za sprawą niemieckich 
imigrantów, którzy pojawili się tutaj w XIX wieku. W końcu 
tego stulecia istniało tu 12 domów zamieszkałych przez 116 
osób. Mieszkańcy osady podlegali opiece kantora z Młynów 
Piekarskich w obrębie parafii ewangelickiej w Turku. W 1921 
roku na 114 mieszkańców, około 98 deklarowało wyznanie 
ewangelickie oraz narodowość niemiecką. Ludność niemiec-
ka opuściła te tereny dopiero w 1945 roku, uciekając przed 
Armią Czerwoną153.

Cmentarz w Kolonii Kaczka, w różnych źródłach utożsa-
miany jest z nekropolią z czasów I wojny światowej. Znajdu-
je się w obrębie kompleksu leśnego z przewagą sosny (ryc. 

149  Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej na cmentarzu ewange-
lickim w Młynach Piekarskich; Górzyński et al. 2014: 448.

150  Tyczyno 2010a: 7.
151  Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej na cmentarzu ewange-

lickim w Młynach Piekarskich; Górzyński et al. 2014: 448.
152  G., P. 2017: 4; Tyczyno 2017a: 4.
153  Tyczyno 2010a: 6.

36). Zachował się na nim tylko jeden nagrobek – pomnik 
kilkuletniego Otto Rennera (zm. 1918), z kamienną tablicą 
inskrypcyjną i metalowym krzyżem (ryc. 37)154. Na cmenta-
rzu spoczywają m.in.: A. Briese (zm. 1928), E. Anders (zm. 
1924), rodzina Dohnów, K. Ratke (zm. 1929), L. Brejze (zm. 
1937), S. Muller (zm. 1939)155. W okolicy wyraźnie zachowa-
ne są pozostałości linii okopów z czasów II wojny światowej. 
Nieopodal przebiegał także front operacji łódzkiej z czasów 
I wojny światowej156. 

W 2017 roku na nekropolii wykonano prace renowacyj-
ne, w które włączyli się: Nadleśnictwo Turek, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Dobrskiej, Towarzystwo Przyjaciół Konina, 
Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa oraz Stowarzyszenie 
„POMOST”. Teren został oczyszczony z niskiej roślinności, 
a w narożnikach cmentarza wkopano słupki znaczące jego 
granice. W listopadzie 2017 roku postawiono także tablice 
informacyjną, która powstała z inicjatywy wielkopolskich 
regionalistów i Nadleśnictwa Turek, przy współpracy z para-
fiami ewangelicko-augsburskimi w Koninie i w Turku oraz ze 
Stowarzyszeniem FRYDHOF. W 2018 roku, w setną rocznicę 
śmierci Otto Rennera, wyremontowano krzyż znajdujący się 
na jego grobie. Renowacji podjął się Ludwik Gajewski, w po-
rozumieniu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Dobrskiej157.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Sarbicach,  
gm. Przykona
Osadnicy z Saksonii, Śląska i Prus Wschodnich pojawili się na 
terenach Sarbic w latach 20. XIX wieku. Opiekę nad koloni-
stami początkowo sprawował pastor ewangelickiej parafii 
we Władysławowie, jednak już w 1837 roku powstaje nowa 
parafia z siedzibą w Turku, w skład której wchodzą również 
Sarbice. W miejscowości funkcjonował także dom modlitwy 
i od 1864 roku szkoła kantoralna. W 1921 roku Sarbice za-
mieszkiwało 115 mieszkańców, z których 37 nadal deklaro-
wało wyznanie ewangelickie158.

Nekropolia powstała w latach 20.–30. XIX wieku (istniał 
już w 1839 roku159). Założona na rzucie prostokąta z główną 
aleją na osi E–W. Po zakończeniu II wojny światowej cmen-
tarz uległ dewastacji – z części działki wybierano żwir służący 
do budowy pobliskiej drogi. Zachował się szereg nagrobków 
z przełomu XIX i XX wieku, często wykonanych z piaskowca 
(niektóre zachowane w formie zbliżonej do pierwotnej). Gro-
by posiadają murowane obramienia, postumenty nagrobne, 
tablice inskrypcyjne i żeliwne krzyże w zwieńczeniach, cha-
rakteryzujące się wysokim poziomem wykonania (ryc. 38)160. 
Nagrobki, według zachowanych sygnatur, zostały wykonane 
przez zakład kamieniarsko-rzeźbiarski H. Pfitznera w Łodzi 

154  Tyczyno 2010b: 7.
155  Górzyński et al. 2014: 445.
156  Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej na cmentarzu ewange-

lickim w Kolonii Kaczka.
157  „Echo Turku” 2018: 28. 
158  Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej na cmentarzu ewange-

lickim w Sarbicach, przygotowanej przez Wielkopolskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF i Parafię Ewangelicko-Augsburską 
w Turku.

159  Górzyński et al. 2014: 451.
160  Górzyński et al. 2014: 451.
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oraz firmę A. Fiebigera w Kaliszu. Spoczywają tu członkowie 
rodzin kilku pokoleń mieszkańców Sarbic, zajmujących się 
głównie uprawą roli, m.in.: Julius Dekert (zm. 1912), Karel 
i Olga Dekert (zm. 1933), Wilhelm Kaus (zm. 1928), Justine 
Knispel z d. Massow (zm. 1912), Ianna Scharnik, zd. Massow 
(zm. 1932), Ferdinand Scharnik, Wilhelmina Schmidt z d. 
Schmidtke (zm. 1918), Gottlieb Schmidt (zm. 1919) i rodzi-
na Wedlandt. Jednym z lepiej zachowanych nagrobków jest 
pomnik Justine Knispel, wykonany z piaskowca, z łukowatym 
naczółkiem i żeliwnym krzyżem w zwieńczeniu161. Tablica 
charakteryzuje się starannie wyrytym czcionką gotycką epi-
tafium z wierszem żałobnym w języku niemieckim:

„Weinend legen wir dich nieder
In dies stille Schlafgemach;

Niemals kehrst du zu uns wieder
Ach drum weinen wir dir nach.

Doch einst schlägt die schöne Stunde
Wo wir froh uns wiedersehn,

Und vereint im schönsten Bunde
Vor dem Throne Gottes stehn“.

„W płaczu Cię składamy
W tej cichej sypialni;

Nigdy nie wrócisz do nas ponownie
Och, dlatego za Tobą płaczemy.

Lecz kiedyś wybije szczęśliwa godzina
Gdy w radości spotkamy się ponownie,

I zjednoczeni w najpiękniejszym przymierzu
Staniemy przed Tronem Boga”162. 

Pomimo znacznych zniszczeń cmentarz jest stosunkowo 
dobrze zachowanym przykładem wiejskiej nekropolii ewan-
gelicko-augsburskiej. Dziś znajduje się pod opieką parafii 
w Turku oraz pobliskiej szkoły podstawowej. W 2012 roku 
parafia ewangelicka z Turku postawiła na cmentarzu krzyż 
upamiętniający163. Co więcej, w 2017 roku Wielkopolskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDOF wraz 
z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radyczynach 
przeprowadziło renowację cmentarza – wycięto krzewy po-
rastające cały teren, zasypano dół powstały po nielegalnym 
wyrobisku piasku, a ocalałe pomniki oczyszczono i zrekon-
struowano (ryc. 39). Podczas prac doliczono się wstępnie 
około 30 grobów. Ustawiono wówczas także przed cmenta-
rzem tablicę informacyjną. Prace wykonano w ramach pro-
jektu Przywracamy pamięć w Sarbicach, dofinansowanego 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich164.

Cmentarz ewangelicki w Posoce, gm. Dobra
Teren cmentarza znajduje się bezpośrednio przy drodze 
asfaltowej, około 1 km na zachód od skrzyżowania dróg 
z Posoki do Kozubowa, niedaleko zabudowań wsi Paulinów. 
Powstał w XIX wieku i należał do parafii ewangelicko-augs-

161  Górzyński et al. 2014: 452.
162  Tłumaczenie autora. Nieco inny przekład, autorstwa Janusza Taborka, 

znajduje się w Katalogu cmentarzy zabytkowych powiatu tureckiego; por. 
Górzyński et al. 2014: 452.

163  Górzyński et al. 2014: 452.
164  Tyczyno 2017a, 2017b.

burskiej w Turku. Po 1945 roku został opuszczony i całkowicie 
zniszczony165. Dziś nie widoczna jest żadna z mogił, a całe za-
łożenie, zarówno w terenie, jak i na obrazach ALS nie jest czy-
telne – obszar odznacza się jedynie niewielkim wzniesieniem 
(ryc. 40). Teren w żaden sposób nie jest oznakowany, jednak 
okoliczni mieszkańcy pamiętają przekazy swoich przodków 
o istnieniu w tym miejscu „niemieckiego cmentarza”.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Gadowskich 
Holendrach, gm. Tuliszków
Od końca XVIII wieku do 1945 roku w Gadowskich Holen-
drach istniała liczna społeczność ewangelików (osadników 
pochodzenia niemieckiego i ich potomków), należąca do pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej w Grodźcu (założonej w 1796 
roku). Posiadali oni również własny kantorat ze szkołą wy-
znaniową i domem modlitwy166.

Pozostałości cmentarza znajdują się na terenie porośnię-
tym lasem, kilkaset metrów od zabudowań wsi. Nekropolia 
powstała na początku XIX wieku i do 1945 roku znajdowała 
się pod opieką parafii ewangelicko-augsburskiej w Grodźcu. 
Po II wojnie światowej została zaniedbana i zdewastowana. 
Jeszcze do lat 90. XX wieku zachowanych było kilkanaście 
lastrykowych nagrobków, a także reliktów tablic inskrypcyj-
nych, dzięki którym wiemy, że spoczywali tutaj m.in.: Eryk 
Kinast (zm. 1939), Paweł i Lidia Lengert (1939), August Mar-
schall (1858–1931), Ludwig Merk (1885–?) i prawdopodob-
nie Martin Lemter167. Obecnie na cmentarzu znajduje się tyl-
ko kilka częściowo zachowanych nagrobków z obramieniami 
i roztrzaskanymi tablicami (ryc. 41). W najlepszym stanie za-
chował się pomnik Augusta Janke (1884–1939), znajdujący 
się na wschodnim skraju cmentarza (ryc. 42).

Cmentarz ewangelicki w Dryji (Kircholm),  
gm. Tuliszków
Nekropolia powstała prawdopodobnie na początku XIX 
wieku, założona na planie kwadratu na pagórku pośród pól 
między miejscowością Dryja i Kępina, dostępny dzięki dro-
dze z Kępiny, obecnie zlikwidowanej168. Czynny do 1945 roku, 
prawdopodobnie zarządzany przez parafię ewangelicką 
w Grodźcu lub Koninie. Cmentarz otoczony jest widocznym 
wałem ziemnym, a w północno-wschodnim narożniku za-
chowały się relikty murowanego ogrodzenia. Na cmentarzu 
znajdują się mogiły ziemne, a w centrum zachował się zespół 
nagrobków z czytelnymi tablicami inskrypcyjnymi i krzyża-
mi, otoczone betonowymi obramieniami (ryc. 43): nagrob-
ki m.in. Marianny Jehn (zm. 1917), Hermana Krygiera (zm. 
1912), Juliusa Krygiera (zm. 1923), Ewalda i Wandy Nehring 
(zm. 1920) oraz Adolfa Nehring (zm. 1935). 

Cmentarz ewangelicki w Wielopolu, gm. Tuliszków
Społeczność ewangelicka w rejonie Grzymiszewa i Wielopo-
la pojawiła się na przełomie XVIII i XIX wieku, a sam cmen-
tarz pochodzi z około 1820 roku. Został założony na planie 

165  Górzyński et al. 2014: 449.
166  Górzyński et al. 2014: 441.
167  Janiszewska 1993a; Górzyński et al. 2014: 441.
168  Górzyński et al. 2014: 445.



199KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ŚRODOWISKA 8 • Dziedzictwo nasze czy obce?

Cmentarze niekatolickie powiatu tureckiego

Ryc. 5.  Brama cmentarza ewangelickiego w Turku w 2019 roku  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 5.  Gate of the Evangelical cemetery at Turek in 2019 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 4.  Brama cmentarza ewangelickiego w Turku w 1942 roku 
(Archiwum „Igły”, Teczka nr 04-101, ze zbiorów Muzeum 
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 4.  Gate of the Evangelical cemetery at Turek in 1942 (The “Igła” 
Archives, briefcase No. 04-101, from the collection of the Town 
of Turek Museum named after Józef Mehoffer)

prostokąta i otoczony wyraźnym wałem ziemnym (ryc. 44). 
Cmentarz funkcjonował do końca II wojny światowej, po 
czym został opuszczony i zdewastowany. Zachowane groby 
pochodzą z końca XIX wieku i z lat międzywojennych – są to 
relikty pochówków z betonowymi obramieniami, strzaskane 
krzyże nagrobne, czy porośnięte płyty (ryc. 45). Na cmenta-
rzu spoczywają m.in. Henrytta Kaszub (zm. 1851), Eugenia 
Kettel (zm. 1934), Karol Kuska (zm. 1853), Wilhelmina Kuska 
(zm. 1854), Gottlieb Majeski (zm. 1860), Heinritte Majeski, 
zd. Kapsch (zm. 1921), Johann Majeski (zm. 1911), Julius Ma-
jeski (zm. 1880), Wilhelm Majeski (zm. 1851), Wilhelmina 
Majeski (zm. 1848), W. Wolter (zm. 1920), a także rodziny 
Busse, Dekert, Rach i Went169. 

Miejsca, których już nie ma – cmentarze ewangelickie 
w Chlebowie (gm. Turek) i Józefinie (gm. Przykona)
Imigracja ewangelików niemieckich do Chlebowa odbywała 
się w latach 30.–40. XIX wieku – powstała tam wówczas rów-
nież nekropolia170. Do wybuchu II wojny światowej mieszkała 
tam znaczna liczba rodzin ewangelickich; w miejscowości 
znajdował się także kantorat, gdzie językiem wykładowym 
był niemiecki171. W latach 70. XIX w. znaczna część miejsco-
wej społeczności wyemigrowała ze względów ekonomicz-
nych na ziemię chełmińską i Wołyń. Na cmentarzu spoczy-
wali m.in. członkowie rodzin Bloch, Cheszfeld, Giepart, Glize, 
Grams, Jeske, Kumant, Mehl, Pech, Poliński, Repal, Strancke, 
Szeferd, Szmydt, Sztanke i Zumerfeld172.

Cmentarz w Chlebowie, podobnie jak znaczna część daw-
nej miejscowości, dziś już nie istnieje. W latach 1950–1952 
Adam Patla prowadził badania geologiczne w okolicach Tur-
ku, które zaowocowały odkryciem złoża węgla brunatnego 

169  Górzyński et al. 2014: 455.
170  Górzyński et al. 2014: 437.
171  Michalak 2007: 194–195.
172  Górzyński et al. 2014: 437.

w rejonie wsi Warenka i Chlebów. W marcu 1959 r. rozpoczę-
to budowę kopalni odkrywkowej „Adamów”, niszcząc tym 
samym okoliczną zabudowę. Prace związane z wydobyciem 
węgla ukończono we wrześniu 1964173. W 1962 roku szczątki 
osób spoczywających na cmentarzu ewangelickim w Chle-
bowie zostały przeniesione na cmentarz ewangelicko-augs-
burski w Turku do zbiorowej mogiły oznaczonej krzyżem (ryc. 
46)174. Dziś na terenie cmentarza znajduje się zalesiona hałda 
pokopalniana.

Osadnicy niemieccy, którzy kolonizowali tereny położone 
na wschód od Turku w pierwszej połowie XIX wieku, znaleźli 
się także w miejscowości Józefina, gdzie powstał niewielki 
wiejski cmentarz, administrowany przez parafię w Turku. 
Ostatnie pochowki na nekropolii miały miejsce jeszcze w la-
tach 60. XIX wieku. Spoczywali tam m.in. Michał Bober (zm. 
1853), Emil Bober (zm. 1863), Wilhelm Koth (zm. 1855), 
Karolina Majewski (zm. 1857), Rozyna Majewski (zm. 1857) 
i Rozyna Warmińska (zm. 1863). Jedyny zachowany do 2002 
roku grobowiec należał do rodziny Jeske (choć w 2000 roku 
na cmentarzu zachowana była jeszcze jedna tablica z in-
skrypcją). Co więcej, pod koniec II wojny światowej spoczęli 
tu polegli w okolicy żołnierze niemieccy i radzieccy175.

W latach powojennych nekropolia uległa znacznej de-
wastacji. Likwidacja wsi wraz z cmentarzem nastąpiła – po-
dobnie jak w przypadku Chlebowa – w skutek prac odkrywki 
węgla brunatnego „Adamów”. Prochy z cmentarza zostały 
przeniesione w kwietniu 2002 r. na cmentarz ewangelicko-
augsburski w Turku i złożone w symbolicznej zbiorowej mo-
gile (ryc. 47). Przeniesiono i zrekonstruowano także jedyny 
ocalały nagrobek – pomnik Gustava i Karoline Jeske, zm. 
1930 (ryc. 48–49).

173  Grzelczyk 2002: 327.
174  Górzyński et al. 2014: 437.
175  Górzyński et al. 2014: 444.
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Ryc. 10.  Cmentarz ewangelicki w Obrębiźnie z zaznaczonym obrysem 
mogiły, 2019 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 10.  Evangelical cemetery at Obrębizna with outline of the grave, 
2019 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 7.  Nagrobek Henryka Boetcher na cmentarzu ewangelickim 
w Turku, 2009 r. (fot. M. Derucki)

Fig. 7.  Gravestone of Henryk Boetcher at the Evangelical cemetery at 
Turek, 2009 (photo by M. Derucki)

Ryc. 8.  Grobowiec rodziny Penther na cmenarzu ewangelickim 
w Turku. Na pierwszym planie widoczna neogotycka płyta 
nagrobna Richarda Bisteta (zm. 1881), 2019 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 8.  The tomb of the Penther family at the Evangelical Cemetery at 
Turek. A neo-Gothic tombstone of Richard Bistet (d. 1881) in the 
foreground, 2019 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 9.  Wał ziemny otaczający cmentarz ewangelicki w Obrębiźnie, 
2019 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 9.  The rampart surrounding the Evangelical cemetery at Obrębizna, 
2019 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 6.  Cmentarz ewangelicki w Turku, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 6.  Evangelical cemetery at Turek, 2018 (photo by K. Rabiega)
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Ryc. 13.  Szczątki wydobyte podczas prac ekshumacyjnych na cmen-
tarzu ewangelickim w Kalinowej (fot. Stowarzyszenie Pomost, 
za zgodą Tomasza Czabańskiego – Dyrektora Pracowni Badań 
Historycznych i Archeologicznych „POMOST”)

Fig. 13.  Remains excavated during exhumation works at the 
Evangelical cemetery at Kalinowa (photo by the Pomost 
Association, with the permission of Tomasz Czabański – 
Director of the Laboratory of Historical and Archeological 
Research „POMOST”)

Ryc. 12.  Prace ekshumacyjne na cmentarzu ewangelickim w Kalinowej 
(fot. Stowarzyszenie Pomost, za zgodą Tomasza Czabańskiego 

– Dyrektora Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych 
„POMOST”)

Fig. 12.  Exhumation works at the Evangelical cemetery at Kalinowa 
(photo by the Pomost Association, with the permission of 
Tomasz Czabański – Director of the Laboratory of Historical 
and Archeological Research „POMOST”)

Ryc. 11.  Cmentarz ewangelicki w Kalinowej, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 11.  Evangelical cemetery at Kalinowa, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 14.  Cmentarz ewangelicki w Felicjanowie, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 14.  Evangelical cemetery at Felicjanów, 2018 (photo by K. Rabiega)
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Ryc. 15.  Brama cmentarza ewangelickiego w Felicjanowie w latach 70. XX w. (fot. M. Adamiak, ze zbiorów prywatnych Mirosławy Hilczer)
Fig. 15.  Gate of the Evangelical cemetery at Felicjanów in the 1970s (photo by M. Adamiak, from the private collection of Mirosława Hilczer)

Ryc. 18.  Pozostałości bramy cmentarza ewangelickiego w Felicjanowie 
w 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 18.  Remains of the gate of the Evangelical cemetery at Felicjanów 
in 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 17.  Pozostałości bramy cmentarza ewangelickiego w Felicjanowie 
w 1993 r. (fot. J. Janiszewska, © Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie)

Fig. 17.  Remains of the gate of the Evangelical cemetery at Felicjanów 
in 1993 (photo by J. Janiszewska, © Provincial Office of 
Monument Preservation in Poznań, Konin Branch)

Ryc. 16.  Widok na bramę cmentarza ewangelickiego w Felicjanów w latach 80. XX w. (fot. M. Adamiak, ze zbiorów prywatnych Mirosławy Hilczer)
Fig. 16.  View of the gate of the Evangelical cemetery at Felicjanów in the 1980s (photo by M. Adamiak, from the private collection of Mirosława Hilczer)
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Ryc. 21.  Prace ekshumacyjne na cmentarzu ewangelickim w Tarnowej 
(fot. Stowarzyszenie Pomost, za zgodą Tomasza Czabańskiego 

– Dyrektora Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych 
„POMOST”)

Fig. 21.  Exhumation works at the Evangelical cemetery at Tarnowa 
(photo by the Pomost Association, with the permission of 
Tomasz Czabański – Director of the Laboratory of Historical 
and Archeological Research „POMOST”)

Ryc. 20.  Cmentarz ewangelicki w Tarnowej, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 20.  Evangelical cemetery at Tarnowa, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 19.  Cmentarz Kurnatowskich w Brudzewie, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 19.  Kurnatowscy cemetery at Brudzew, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 22.  Cmentarz ewangelicki w Tarnowej-Nowej Wsi, 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 22.  Evangelical cemetery at Tarnowa-Nowa Wieś, 2018 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 23.  Nagrobek Angelici Lehmann i Angelici Weigelt na cmentarzu 
ewangelickim w Tarnowej-Nowej Wsi w 1991 r. z zachowaną 
figurą anioła na postumencie (fot. W. Sawicki, © Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie)

Fig. 23.  The tombstone of Angelica Lehmann and Angelica Weigelt 
at the Evangelical cemetery at Tarnowa-Nowa Wieś in 1991 
with the preserved figure of an angel on a pedestal (photo by 
W. Sawicki, © Provincial Office of Monument Preservation in 
Poznań, Konin Branch)
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Ryc. 26.  Cmentarz ewangelicki w Celstynach, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 26.  Evangelical cemetery at Celestyny, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 24.  Nagrobek Angelici Lehmann i Angelici Weigelt na cmentarzu 
ewangelickim w Tarnowej-Nowej Wsi w 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 24.  The tombstone of Angelica Lehmann and Angelica Weigelt 
at the Evangelical cemetery at Tarnowa-Nowa Wieś in 2018 
(photo by K. Rabiega)

Ryc. 25.  Cmentarz ewangelicki w Janowie, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 25.  Evangelical cemetery at Janów, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 29.  Cmentarz ewangelicki w Kotwasicach, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 29.  Evangelical cemetery at Kotwasice, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 30.  Cmentarz ewangelicki w Czachulcu Starym, 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 30.  Evangelical cemetery at Czachulec Stary, 2018 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 27.  Cmentarz ewangelicki w Porożu Starym, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 27.  Evangelical cemetery at Poroże Stare, 2018 (photo by K. Rabiega)
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Ryc. 31.  Cmentarz ewangelicki w Dobrej z zachowanymi nagrobkami rodziny Matybowskich, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 31.  Evangelical cemetery at Dobra with the tombstones of the Matybowski family, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 28.  Nagrobek Ernestine Suckert na cmentarzu ewangelickim w Porożu Starym, 2018 r. Z tyłu widnieje inskrypcja: „Jesus nur alleine / Sei das 
Losungswort! / Nein, von meinem Heiland / Geh ich nicht mehr fort.“ (Sam Jezus / Jest moim hasłem / Nie, mojego Zbawiciela / Nie mogę 
opuścić) (fot. K. Rabiega)

Fig. 28.  Ernestine Suckert’s tombstone at the Evangelical cemetery at Poroże Stare, 2018. On the back there is an inscription: “Jesus nur alleine / Sei 
das Losungswort! / Nein, von meinem Heiland / Geh ich nicht mehr fort.” (Jesus Himself / Is my slogan / No, I can’t leave / My savior) (photo by 
K. Rabiega)
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Ryc. 37.  Nagrobek Otto Rennera na cmentarzu ewangelickim w Kolonii 
Kaczka, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 37.  Tombstone of Otto Renner at the Evangelical cemetery at 
Kolonia Kaczka, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 35.  Widok na bramę cmentarza ewangelickiego w Młynach 
Piekarskich, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 35.  View of the gate of the Evangelical cemetery at Młyny 
Piekarkie, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 36.  Cmentarz ewangelicki w Kolonii Kaczka, 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 36.  Evangelical cemetery at Kolonia Kaczka, 2018 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 34.  Cmentarz ewangelicki w Młynach Piekarskich, 2018 r. 
(fot. K. Rabiega)

Fig. 34.  Evangelical cemetery at Młyny Piekarkie, 2018 (photo by 
K. Rabiega) Ryc. 33.  Krzyż cmentarny na cmentarzu ewangelickim w Czystem 

w 1995 r. (fot. W. Ciszyński, © Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie)

Fig. 33.  Graveyard cross at the Evangelical cemetery at Czyste in 1995 
(photo by W. Ciszyński, © Provincial Office of Monument 
Preservation in Poznań, Konin Branch)

Ryc. 32.  Cmentarz ewangelicki w Czystem z zachowanym obramowa-
niem jednego z grobów, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 32.  Evangelical cemetery at Czyste with a preserved framing of 
one of the graves, 2018 (photo by K. Rabiega)
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Ryc. 43.  Cmentarz ewangelicki w Dryji (Kircholm), 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 43.  Evangelical cemetery at Dryja (Kircholm), 2018 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 42.  Nagrobek Augusta Janke na cmentarzu ewangelickim 
w Gadowskich Holendrach, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 42.  Tombstone of August Janke at the Evangelical cemetery at 
Gadowskie Holendry, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 40.  Cmentarz ewangelicki w Posoce, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 40.  Evangelical cemetery at Posoka, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 41.  Cmentarz ewangelicki w Gadowskich Holendrach, 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 41.  Evangelical cemetery at Gadowskie Holendry, 2018 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 39.  Cmentarz ewangelicki w Sarbicach po pracach renowacyjnych, 
2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 39.  Evangelical cemetery at Sarbice after renovation works, 2018 
(photo by K. Rabiega)Ryc. 38.  Widok na zachowane nagrobki na cmentarzu ewangelickim 

w Sarbicach. Na pierwszym planie nagrobek Juliusa Dekkerta 
(zm. 1912), 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 38.  View of preserved tombstones at the Evangelical cemetery at 
Sarbice. In the foreground is the tombstone of Julius Dekkert 
(d. 1912), 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 44.  Cmentarz ewangelicki w Wielopolu, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 44.  Evangelical cemetery at Wielopole, 2018 (photo by K. Rabiega)
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Ryc. 48.  Nagrobek Gustava i Karoline Jeske na cmentarzu ewangelic-
kim w Józefinie w 1995 r. (fot. W. Ciszyński, © Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie)

Fig. 48.  Tombstone of Gustav and Karoline Jeske at the Evangelical 
cemetery at Józefina in 1995 (photo by W. Ciszyński, © 
Provincial Office of Monument Preservation in Poznań, Konin 
Branch)

Ryc. 47.  Zbiorowa mogiła na cmentarzu ewangelickim w Turku z prze-
niesionymi prochami z cmentarza ewangelickiego w Józefinie, 
2019 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 47.  Mass grave at the Evangelical cemetery at Turek with ashes 
transferred from the Evangelical cemetery at Józefina, 2019 
(photo by K. Rabiega)

Ryc. 45.  Nagrobek Johanna Majeskiego na cmentarzu ewangelickim 
w Wielopolu, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 45.  Tombstone of Johann Majeski at the Evangelical cemetery at 
Wielopole, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 49.  Nagrobek Gustava i Karoline Jeske przeniesiony z cmentarza 
ewangelickiego w Józefinie na cmentarz ewangelicki w Turku, 
2019 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 49.  Tombstone of Gustav and Karoline Jeske moved from the 
Evangelical cemetery at Józefina to the Evangelical cemetery at 
Turek, 2019 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 46.  Zbiorowa mogiła na cmentarzu ewangelickim w Turku 
z przeniesionymi prochami z cmentarza ewangelickiego 
w Chlebowie, 2019 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 46.  Mass grave at the Evangelical cemetery at Turek with ashes 
transferred from the Evangelical cemetery at Chlebów, 2019 
(photo by K. Rabiega)
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CMENTARZE ŻYDOWSKIE  
POWIATU TURECKIEGO

Cmentarze żydowskie nazywane są kirkutami, kirchołami lub 
kierkowami – od niemieckiego słowa Kirchof (cmentarz przy-
kościelny). Typowe dla cmentarzy żydowskich w Polsce są 
macewy – charakterystyczne stele nagrobne. Zawierały one 
inskrypcje zapisane najczęściej w języku hebrajskim, a tak-
że barwne polichromie z wykorzystaniem kolorów: żółtego, 
zielonego, czerwonego, pomarańczowego, bordowego, sza-
firowego, białego, czarnego, srebrnego i złotego (dziś najczę-
ściej niezachowane)176. Inskrypcje stereotypowo zawierały 
formułę pogrzebową („tu został pochowany”), wstęp, epi-
tety pochwalne obrazujące cnoty zmarłego, imię zmarłego 
i jego ojca (u kobiet czasami imię męża), datę śmierci według 
kalendarza żydowskiego oraz zakończenie177. W naczółkach 
macew umieszczano symbole, które najczęściej odwołują się 
wprost do judaizmu, ale od XIX w. pojawiają się też płasko-
rzeźby przejęte ze sztuki chrześcijańskiej178. Symbole wystę-
pujące na kirkutach w powiecie tureckim to m.in.179:
● dłonie złożone w geście błogosławieństwa, 

stykające się kciukami i palcami wskazującymi – 
oznaczają, że zmarły był kohenem, czyli potomkiem 
kapłańskiego rodu Aarona;

● dzban z misą – oznaczają, że zmarły był potomkiem 
rodu Lewiego (Lewici jako pomocnicy kapłanów, 
obmywali im ręce przed błogosławieństwem);

● jeleń – symbol pokolenia Naftalego lub znak tęsk-
noty do Boga. Występuje również na grobach męż-
czyzn o imieniu Cwi lub Hirsz, a także na grobach 
kobiet o imieniu Lea (hebr. łania);

● korona – symbolizuje pobożność lub oznacza, że 
zmarły stał na czele rodziny lub gminy;

● księgi – wskazują na pobożność i uczoność zmarłe-
go (czasami na grobach rabinów zobaczyć można 
księgi z tytułami dzieł, które napisali). Księgi lub sza-
fy z księgami oznaczają osobę uczoną w Torze i Tal-
mudzie lub sofera, czyli osobę przepisującą święte 
księgi;

● lew – znak pokolenia Judy. Często wizerunek lwa 
jest także nawiązaniem do imion Jehuda, Lejb lub 
Arie;

● palma – symbolizuje sprawiedliwość;
● ptak – alegoria duszy. Często pojawia się także na 

grobach kobiet, ponieważ przedstawienie ptaka na-
wiązuje do żeńskich imion Fajgel i Cipora;

● skarbonka lub skarbonka z dłonią wrzucającą mo-
netę – informują, że zmarły był człowiekiem hoj-
nym lub pełnił funkcję skarbnika;

● świecznik – umieszczany był na grobach kobiet, po-
nieważ to ich obowiązkiem było zapalanie światła 
podczas szabatu (menora, czyli siedmioramienny 

176  Olej-Kobus, Kobus i Rembas 2009: 98.
177  Hońdo 1995: 69–70; Brzewska 1995: 78–85; Olej-Kobus, Kobus i Rembas 

2009: 98.
178  Olej-Kobus, Kobus i Rembas 2009: 99. Zob. też. Krajewska 1989.
179  Opisy symboli wg Krajewskiej 1989; Olej-Kobus, Kobus i Rembas 2009.

rytualny świecznik, stanowi jeden z najstarszych 
symboli judaizmu);

● złamane drzewo – symbol nagłej, tragicznej śmierci 
● zwoje Tory – znak wielkiej wiedzy i pobożności. 

Umieszczano je na grobach uczonych, wybitnych 
cadyków i rabinów;

● złamana świeca – symbol śmierci.
Podczas II wojny światowej większość cmentarzy żydow-

skich w Polsce zniszczono – najczęściej teren kirkutu przezna-
czano na inne cele, a macewami wykładano drogi, chodniki 
lub schody180. W ostatnich latach dewastacja została w dużej 
mierze powstrzymana – wiele kirkutów zostało ogrodzonych, 
m.in. dzięki wsparciu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego181. Na rzecz ich ochrony działają także lokalne społecz-
ności, stowarzyszenia i władze samorządowe.

Cmentarz żydowski w Turku, gm. miejska Turek
Pierwsi Żydzi osiedlali się w Turku pod koniec XVIII wieku, 
jednak do 1832 roku chowani byli na cmentarzu w Dobrej, 
gdzie społeczność żydowska funkcjonowała już od wielu 
lat182. Cmentarz żydowski w Turku powstał na początku XIX 
wieku (najstarsze nagrobki pochodziły z 1806 roku)183, a po-
większono w 1881 roku, po zakupie dwóch dodatkowych 
działek. Założono go na niewielkim wzniesieniu w odległości 
około 4 km od centrum miasta, po lewej stronie drogi prowa-
dzącej do Władysławowa184. Otoczony był ceglanym otynko-
wanym na biało murem z nieotynkowanymi słupami185. 

Według przekazu L.L. Kruszyńskiego, cmentarz ten zwany 
był przez Żydów Bet Olim („Dom wieczny”). Znajdowały się 
tu pomniki (niektóre z inskrypcjami w języku polskim) m.in: 
rabina Brauna, Chorowicza, Gutmacherowa, Kowalskiego (lat 
102), Krotowskiego, Laskoskiego, Mermelsteinowa, Nelkena, 
Płotki, Stanisława Tadeusza Saksa, Steina, Szwarcmana, rabi-
na Waksmana, a także rodzin: Bułka, Dynsfertig, Engel, Fu-
ksów, Glicensteinów, Glubów, Gołębiów, Kohnów, Lewinów, 
Lewińskich, Openheim, Szajniaków, Szmula, Szyfrów, Taube, 
Winterów, Wolmann, Wróblewskich i Zahnów186. 

Przy cmentarzu istniał dom przedpogrzebowy (po wojnie 
zamieniony na budynek mieszkalny i istniejący po przebudo-
wie do dzisiaj) oraz inne obiekty, m.in. dom noclegowy dla 
osób ubogich187.

Podczas okupacji niemieckiej, w maju 1941 roku cmen-
tarz zamknięto, wydzielając dla przetrzymywanych w getcie 
Żydów miejsce na cmentarzach katolickich (przy całkowitym 
zakazie akcentowania na grobach symboli religijnych). Już 
w tym czasie przystąpiono do profanowania i niszczenia sta-
rej nekropolii (prawdopodobnie wówczas uległa sprofano-
waniu mogiła rabina Węgrowa z 1937 roku). Wiosną 1942 

180  Szacuje się, że z około 1200 dawnych cmentarzy żydowskich w Polsce, 
dziś pomniki nagrobne stoją jeszcze na niespełna 400; zob. Olej-Kobus, 
Kobus i Rembas 2009: 97. 

181  Olej-Kobus, Kobus i Rembas 2009: 110.
182  Piotrowski 1989; Górzyński 2009: 361.
183  Pawlicka-Nowak 1995: 193; Medycki 2003: 22.
184  Górzyński 2009: 361.
185  Piotrowski 1989.
186  Kruszyński 1932: 2, 2007: 246–247; Medycki 2001: 10.
187  Górzyński 2009: 361.
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roku, kiedy turkowscy Żydzi przebywali w getcie „Czachulec” 
i w obozie zagłady w Chełmnie, władze hitlerowskie przystą-
piły do całkowitej likwidacji cmentarza188. Urzędowy fotograf 
Kreisbildstelle Turek udokumentował „ostateczne rozwiąza-
nie kwestii żydowskiej” w Turku. Wykonał kilkanaście zdjęć 
ilustrujących etapy niszczenia cmentarza w kwietniu 1942 
roku (ryc. 50–51)189.

Niemcy użyli nagrobków i cegły z ogrodzenia cmentarza 
do wykładania chodników wokół dawnego browaru Schner-
rów i przy przebudowie części kompleksu na oddział Reich 
Arbeits Dienst przy ul. Kolska Szosa (ryc. 52)190. Po wojnie na 
terenie browaru powstała fabryka Tureckiego Przedsiębior-
stwa Przemysłu Terenowego (pod koniec lat 60. XX w. prze-
mianowana na Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego). 
Macewami wyłożono również m.in. drogi letniska Grabie-
niec, a znaczna część nagrobków uległa zniszczeniu – ich 
fragmenty do dziś spotyka się sporadycznie w całym mieście. 
Po wojnie teren nekropolii funkcjonował jako pastwisko dla 
bydła191 lub teren leśny. Dopiero w 1986 roku architekt Irena 
Baszkowska zaznaczyła narys cmentarza na planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta192.

Liczne macewy pochodzące z cmentarza odzyskano 
w latach 1989–1990 dzięki staraniom Muzeum Okręgowe-
go w Koninie, a przede wszystkim kustosz Łucji Pawlickiej-
Nowak193. Wiele płyt odnaleziono wokół dawnej fabryki 
konserw (Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego) 
i mleczarni, gdzie zostały użyte, jako materiał budowlany 
i brukarski (ryc. 53). Odnalezione nagrobki przewieziono do 
siedziby muzeum w Koninie, gdzie zostały poddane dokład-
nej inwentaryzacji i opracowaniu. Następnie, część z nich 
umieszczono w miejscu pamięci na terenie dawnego obozu 
zagłady w Chełmnie nad Nerem. W 1990 roku nekropolię 
w Turku wpisano do rejestru zabytków, a w 1993 roku po-
wstał projekt uporządkowania cmentarza, stworzony przez 
Irenę Baszkowską i zaakceptowany przez Związek Turkowian 
w Izraelu, jednak ostatecznie niezrealizowany w całości194.

Macewy z cmentarza turkowskiego poddała inwentary-
zacji Łucja Pawlicka-Nowak z Muzeum Okręgowego w Ko-
ninie195. Badaczka opracowała ich typologię opierając się na 
podziale chronologicznym (1830–1893, 1893–1914, 1918–
1939) i wewnętrznych podgrupach196:

1. W początkowym okresie nagrobki charakteryzowały 
się starannym opracowaniem płyty i reliefu. Wystę-
powała ornamentyka uniwersalna, często z elemen-
tami neogotyckimi, a później także symbolami religij-
nymi. Dodatkowo, w latach 1850–1860 występowały 
nagrobki wykonane z twardego żółtego piaskowca, 
na których znajdował się ornament kwiatowy. 

188  Górzyński 2009: 361.
189  Piasecka 1999: 9.
190  Piasecka 2000: 6.
191  „Echo Turku” 2000a: 8.
192  Piasecka 2000: 6; Górzyński 2009: 366.
193  Brzewska 1995: 77.
194  Piasecka 2000: 6; Górzyński 2009: 366–367.
195  Pawlicka-Nowak 1995: 197–207.
196  Pawlicka-Nowak 1995: 201–205; Górzyński 2009: 363.

2. W latach 1893–1914 zaobserwować można po-
wstanie stylu głęboko osadzonego w tradycji. 
Wprowadzono wówczas podział macewy na tablicę 
inskrypcyjną i naczółek, a także zaczęto wykonywać 
wielobarwne polichromie. Występował wtedy tak-
że typ charakteryzujący się prymitywnym wykona-
niem. W naczółkach nagrobków męskich pojawiają 
się symbole księgi oraz ornament w postaci złama-
nego drzewa.

3. Macewy wykonane w okresie międzywojennym 
charakteryzowały się niedbałym opracowaniem 
płyty, skromną ornamentyką i ograniczoną sym-
boliką umieszczaną na naczółkach. Na grobach 
kobiecych przeważały trójramienne świeczniki, 
złamane drzewa i kwiaty, czasami ptaki łączące 
się z imieniem zmarłej. Na naczółkach nagrobków 
męskich występowały księgi, szafy z książkami, 
dłonie w geście błogosławieństwa, jelenie, oraz 
misa i dzban.

Na podstawie badań najstarszych płyt z początku XIX wie-
ku ustalono, że macewy wykonywane były w warsztatach 
kamieniarskich, gdzie wytwarzano także nagrobki dla innych 
wyznań197. Materiał pochodzący z początku XX wieku cha-
rakteryzuje się prymitywizmem wykonania, co sugeruje, że 
pewna liczba nagrobków mogła zostać wykonana przez nie-
profesjonalnych kamieniarzy, czy też przez rodziny zmarłych. 
Znaleziono także dwie macewy zawierające sygnatury za-
kładów kamieniarskich – pierwsza, z 1926 roku, została wy-
konana przez Izajasza Glicensteina (ojca rzeźbiarza Henryka 
Glicensteina); druga natomiast w pracowni Lipszyc – Konin 
w 1930 roku198.

Dopiero 25 sierpnia 2003 roku, dzięki staraniom rodzin 
zrzeszonych w Towarzystwie Turkowian w Izraelu, Zarządu 
miasta Turek i kopalni Adamów na terenie kirkutu odsłonię-
to pomnik w symbolicznej formie uchylonej bramy lub też 
pękniętej macewy. W monument wkomponowano fragmen-
ty rozbitych płyt nagrobnych, a cały teren cmentarza upo-
rządkowano i ogrodzono (ryc. 54–55). W 2007 roku w czasie 
przebudowy dawnego budynku Reich Arbeits Dienst odnale-
ziono kolejne macewy, które były wykorzystane do budowy 
schodów. Staraniem społeczności żydowskiej udało się je 
umieścić na terenie cmentarza199.

Cmentarz żydowski w Tuliszkowie, gm. Tuliszków
Pierwsza rodzina żydowska w Tuliszkowie osiedliła się oko-
ło 1800 roku. W 1822 roku żydowskich osadników było 
34, w 1845 roku – 85, a w 1860 roku, kiedy funkcjonowa-
ła już gmina żydowska – 90200. Największą liczbę miesz-
kańców żydowskich odnotowano w 1919 roku – 260 osób. 
Istniał wówczas dom modlitwy, łaźnia oraz rzeźnia drobiu 
koszernego201.

197  Pawlicka-Nowak 1995: 199.
198  Pawlicka-Nowak 1995: 200.
199  Górzyński 2009: 367.
200  Łojko i Stępień 1995: 62–66.
201  Bryliński i Rojek 2016: 64.



211KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ŚRODOWISKA 8 • Dziedzictwo nasze czy obce?

Cmentarze niekatolickie powiatu tureckiego

Kirkut w Tuliszkowie powstał na początku XIX wieku na 
niewielkim wzniesieniu poza miastem, na rzucie prostokąta. 
Przed 1939 rokiem posiadał murowane ogrodzenie i bramę. 
Znajdowało się tam kilkadziesiąt pomników nagrobnych 
mieszkańców Tuliszkowa i okolic z XIX i XX wieku, z bogato 
dekorowanymi macewami202. Został doszczętnie zniszczony 
podczas II wojny światowej, a jego stan z roku 1942 można 
obserwować na niemieckich fotografiach dokumentujących 
moment dewastacji (ryc. 56). Niestety do dziś nie wiadomo 
co stało się z zabytkowymi macewami. Na terenie cmentarza 
pozostała tylko jedna połamana płyta – z grobu Elzeara Liura 
z 1829 roku203. Około 1995 roku na terenie kirkutu ustawiono 
głaz z tablicą informacyjną (ryc. 57).

Cmentarz żydowski w Russocicach, gm. Władysławów
Pierwsi Żydzi osiedlili się w Russocicach w połowie XIV wie-
ku204, a ich obecność we Władysławowie datuje się od mo-
mentu założenia miasta w 1727 roku. W 1898 roku powstała 
tam synagoga. W 1893 roku na 1244 mieszkańców Włady-
sławowa, 412 było narodowości żydowskiej205. Po wybuchu 
II wojny światowej władysławowscy Żydzi zostali zapędzeni 
do przymusowych prac publicznych i prywatnych. W latach 
1942–1943 zostali wywiezieni do getta w Turku, a stamtąd 
do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Czasów wyzwole-
nia doczekały jedynie cztery osoby206.

Kirkut w Russocicach powstał prawdopodobnie pod ko-
niec XVIII wieku, założony na rzucie prostokąta. Posiadał licz-
ne macewy z kamienia, najstarsze z końca XVIII wieku. Przed 
II wojną światową posiadał ogrodzenie z betonowych słupów 
połączonych siatką i drutem kolczastym, w jego obrębie znaj-
dowały się drewniane zabudowania – dom przedpogrzebowy 
i mieszkanie stróża Pluteckiego – Polaka, który opiekował się 
nekropolią i był na utrzymaniu gminy żydowskiej. W czasie 
okupacji niemieckiej Żydzi z Władysławowa i Russocic zostali 
zmuszeni do wykładania chodników wokół plebanii w Russo-
cicach (wówczas była to siedziba urzędu gminy)207 i we Wła-
dysławowie macewami z rozbieranych nagrobków (ryc. 58). 
Po latach okupacji niemieckiej na cmentarzu zachowały się 
fragmenty 18 grobów i jedna macewa z XIX wieku. Dziś cmen-
tarz otoczony jest polami uprawnymi, a jeszcze do niedawna 
cały jego obszar całkowicie zarośnięty był dzikimi akacjami. 
Zachowało się kilkadziesiąt obmurowanych mogił z resztkami 
cokołów macew oraz trzy kamienne macewy, w tym jedna 
pochodząca prawdopodobnie z 1789 roku (ryc. 59). 

W 1994 roku cmentarz, jako jeden z nielicznych reliktów 
kultury żydowskiej w dawnym województwie konińskim, 
został wpisany do rejestru zabytków. W październiku 1995 
podczas remontu chodników przy plebanii w Russocicach 
odkryto 25 macew, które po wydobyciu przewieziono do 
Muzeum Okręgowego w Koninie208, a następnie do lapida-

202  Górzyński et al. 2014: 454.
203  Bryliński i Rojek 2016: 84.
204  Z., A. 1996a: 6.
205  Z., A. 1996a: 6.
206  Z., A. 1996a: 6.
207  Z., A. 1996a: 6.
208  Z., A. 1996a: 6.

rium na terenie byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof 
w Chełmnie nad Nerem. Również w tym czasie na cmentarzu 
umieszczono głaz z tablicą informacyjną (ryc. 60). 

Kilkanaście kolejnych macew pochodzących z cmentarza 
w Russociach zostało odnalezionych w 2017 roku podczas 
wymiany chodnika na prywatnej posesji znajdującej się 
w okolicy. Po odkryciu zabytki zostały przekazane do miejsco-
wego rzeźbiarza Marcina Boczka (Pracownia Rzeźbiarska „Be-
saleel”), który w ramach projektu Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Władysławowskiej zajął się ich rewitalizacją209. Rozbite 
fragmenty zostały połączone, uzupełniono ubytki i zrekon-
struowano płyty. Przed poddaniem zabiegom konserwują-
cym macewy były suszone przez rok, następnie czyszczone 
wodą i znów suszone. Później, za pomocą włókniny usunięto 
pozostały piach i brud. Warto podkreślić, że w tym przypad-
ku nie użyto prostych technik mających na celu odświeżenia 
kamienia (np. piaskarek), a wszystko czyszczono ręcznie, przy 
użyciu delikatnych narzędzi – tak, aby nie naruszyć substancji 
zabytkowej. Dzięki tej technice zachowały się zdobienia ma-
cew, a nawet pozostałości farby. Tak przygotowane fragmen-
ty łączono metalowymi prętami i kotwami chemicznymi210. 
W przypadku niepełnych płyt, umieszczano je w specjalnie 
przygotowanych formach, które wypełniano betonem. Tak 
zrekonstruowane macewy umieszczono w lutym 2019 roku 
na specjalnie zorganizowanym lapidarium, które umiejsco-
wiono tuż przy cmentarzu żydowskim w Russocicach (ryc. 
61)211. W ramach projektu, wraz z powstaniem lapidarium 
przeprowadzono wycinkę krzewów i uporządkowano cały 
teren cmentarza212. Co więcej, we wrześniu 2019 roku przy 
każdej płycie nagrobnej umieszczono grawerowane tablicz-
ki z informacją komu była poświęcona. Dzięki temu wiemy, 
że na cmentarzu spoczywają m.in.: Miriam, córka Natana 
(zm. 1830), Mosze, syn Menachema (zm. 1828), Israel Mo-
sze, syn Josefa (zm. 1905), Abraham, syn Dawida (zm. 1911), 
Abraham i Chaja Michałowicz, córka Natana ha-Lewi (zm. 
1908), Bajla, córka Judy Menasze, żona rabina Szmuela Lejba 
Ogrodowskiego (zm. 1913), Jehuda Lejb, Abram Icchak Le-
ibisz (zm. 1903), Jochewed, córka Nute Natana, żona Ajzeeka 
Ajzikowicza (zm. 1906), Ciril Tobiak (zm. 1933), Icchek Alie 
Glicenstein, Masza, córka Dawida Szamaja Rubina z Kalisza, 
żona Abrahama, Fajga, córka Daniela (zm. 1914), Michael 
Rojer (zm. 1920), Masza (zm. 1911) oraz Sala z Blauenzwer-
nów Pulwermacher (zm. 1931). Wśród uratowanych macew 
znajduje się wiele przykładów charakteryzujących się bogatą 
dekoracją i różnorodną symboliką żydowskiej sztuki nagrob-
nej (ryc. 62).

209 Marczyńska 2017: 8; Szewczyński 2018: 9, 2019: 236–237.
210 Kotwa chemiczna jest to element montażowy (np. pręt zbrojeniowy lub 

gwintowany) zakotwiony w podłożu za pomocą wklejania masą żywi-
cową. W odróżnieniu od standardowych kotew mechanicznych, kotwy 
wklejane nie wprowadzają do podłoża naprężeń, co jest istotne w przy-
padku pracy z substancją zabytkową.

211 Informacje pozyskane od Marcina Boczka – rzeźbiarza, który zrekonstru-
ował macewy z Russocic i przetłumaczył znajdujące się na nich inskrypcje.

212 Niestety wystarczyło pół roku, aby ścięte krzewy akacji odrodziły się i po-
nownie, w sposób niekontrolowany, pokryły cały cmentarz gęstymi zaro-
ślami.
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Cmentarze żydowskie w Dobrej, gm. Dobra
Społeczność żydowska zamieszkiwała miasto Dobra już w XVI 
wieku, a w 1639 roku otrzymała zgodę na budowę pierwszej 
synagogi. W latach 70. XIX wieku w centrum miejscowości 
stała drewniana synagoga, o czym wspominał Henryk He-
noch Glicenstein, który w dzieciństwie podziwiał znajdujące 
się w jej wnętrzu malowidła. Budynek ten został zniszczony 
przez pożar lub wichurę, a nową synagogę – już murowaną 
– zbudowano około 1890 roku213. Służyła ona miejscowym 
Żydom do 1939 roku – w tym roku połowę mieszkańców Do-
brej stanowili wyznawcy judaizmu214. 

Stary cmentarz żydowski
Pierwszy kirkut w Dobrej założony został obok budynku sy-
nagogi, między zabudową śródmiejską, nieopodal obecnej 
ul. Narutowicza. Powstał na planie prostokąta, prawdopo-
dobnie w 1639 lub 1761 roku215. Za sprawą przepełnienia, 
a także wprowadzanych nowych przepisów sanitarnych, 
cmentarz przestał funkcjonować w XIX lub na początku XX 
wieku. W czasie II wojny światowej został całkowicie znisz-
czony przez niemieckiego okupanta, a macewy wykorzysty-
wano jako materiał budowlany. Po wojnie, dziesiątki lat cały 
teren cmentarza służył jako park, targowisko i parking216.

Stan ten uległ zmianie dopiero na początku XXI wieku, 
dzięki wysiłkom Leona Weintrauba, potomka rodziny Baj-
rach z Dobrej. W 2002 roku, podczas jednej z wizyt w ro-
dzinnym mieście, postanowił on doprowadzić do restauracji 
cmentarza i jego właściwego upamiętnienia. Leona Wein-
traub wykupił działkę cmentarną od Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej we Wrocławiu. Z pomocą władz miejskich teren 
został uporządkowany i ogrodzony, a następnie wzniesiono 
tam pomnik na planie gwiazdy Dawida i umieszczono tablice 
w języku polskim, angielskim i hebrajskim (ryc. 63). Obok po-
mnika powstało lapidarium złożone z kilkudziesięciu macew, 
odnalezionych w różnych punktach miasta (ryc. 64). Uro-
czystość odsłonięcia Miejsca Pamięci na starym cmentarzu 
żydowskim w Dobrej odbyła się 19 sierpnia 2008 roku217. 

Najstarsza macewa znajdująca się w lapidarium to nagro-
bek Szymona Abo (zm. 1860). Wśród zachowanych inskrypcji 
udało się odczytać następujące nazwiska: Josef Eliezer (zm. 
1917), Mosze Aharon, syn Bera Czaskala (zm. 1915), Jakub, 
syn Jeszajahu (zm. 1891), Rachel, córka Mosze (zm. 1907), 
Roza, córka Dowa Bera (zm. 1902), Mosze, syn Szymona (zm. 
1910), Haja, córka Szmuela Hakohen (zm. 1904), Hawa Tabe, 
córka Abrahama Dowa; Hana Sz[...], córka Dawida Ber (zm. 
1904), Haja Golda, córka Szlomo Segal (zm. 1885), Dawid 
Menachem, syn Mosze Izaaka (zm. 1892), Jehuda Cwi, syn 
Jakuba (zm. 1900), Mirl, córka Jechiela Jehudy (zm. 1916), 
Meir Izaak, syn Abrahama (zm. 1906), Szmuel Menachem, 
syn Meir (zm. 1902), Szmuel Jakub, syn Szmuela Jakuba (zm. 
1925), Lejb, syn Zalmana Halewi (zm. 1893), Brajna, cór-

213 Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej przy placu dawnej syna-
gogi w Dobrej.

214 Janicki 2014a: 6.
215 Bielawski i Weintraub 2017.
216 Górzyński et al. 2014: 440; Bielawski i Weintraub 2017.
217 Tyczyno 2008b: 4–5; Górzyński et al. 2014: 440.

ka Moszego (zm. 1921), Aszer Eliezer, syn Izaaka Arie (zm. 
1875), Szymon Abo, syn Szmuela Prajsa (zm. 1860), Bajla, 
córka Abrahama (zm. 1912), Mosze, syn Dawida Szymona 
(zm. 1908), Abraham Jakub (zm. 1901), Jakub Izaak, syn Me-
nachem Hakohen Sieradzkiego (zm. 1919) i Aszer Anszel, syn 
Barucha (zm. 1911)218.

Nowy cmentarz żydowski
W związku z brakiem miejsca na nowe pochówki na cmenta-
rzu przy synagodze, a także ze względu na nowoczesne prze-
pisy sanitarne, w XIX lub na początku XX wieku założono nowy 
cmentarz, położony około 2 km na południe od miasta219. 
Wyznaczono go na zakupionej 30-arowej działce na planie 
prostokąta. W późniejszym czasie poszerzono go do 1 hekta-
ra, jednak pierwotny układ cmentarza do dziś jest widoczny 
na obrazie ALS. Teren nie był ogrodzony, a jedynie otoczony 
wałem ziemnym. Oprócz zmarłych Żydów dobrskich, pocho-
wani tu zostali w zbiorowej mogile również wyznawcy juda-
izmu, którzy zmarli z głodu podczas pobytu w miejscowym 
kościele w dniach 9–14 października 1941 roku. Przybyli oni 
z pobliskiego getta „Czachulec”, a następnie zostali wywie-
zieni do Obozu Zagłady w Chełmie nad Nerem. Po likwida-
cji dobrskiego getta, 20 października 1941 roku, cmentarz 
był sukcesywnie niszczony przez niemieckiego okupanta. 
Nagrobne macewy usunięto i wyłożono nimi m.in. chodnik 
wokół willi miejscowego niemieckiego burmistrza Willego 
Krügera220. Cmentarz został następnie zalesiony, a po wojnie 
powstało na nim nielegalne wysypisko śmieci221. 

Do dziś na terenie kirkutu nie zachowały się jakiekolwiek 
nagrobki. Udało się ustalić nazwiska jedynie 95 osób222. Żydzi 
spoczywający na nowym cmentarzu w Dobrej to m.in.: Szlama 
Bajroch (zm. 1937), Mosiek Baron (zm. 1940), Josek Benkiel 
(zm. 1931), Szewa Bierka (zm. 1935), Uryn Bierka (zm. 1931), 
Ajzyk Byczek (zm. 1932), Mendel Celnik (zm. 1934), Mariem 
Cerata (zm. 1935), Marie Chrustowska (zm. 1914), Hersz(?) 
Cytner (zm. 1941), Matel Cytner (zm. 1933), Laja Frajtak (zm. 
1936), Lajbus Petach Frimer (zm. 1931), Rykla Fulkowska (zm. 
1934), Abram Josek Fulkowski (zm. 1934), Machel Fulkowski 
(zm. 1931), Szmul Fulkowski (zm. 1935), Szyfra Bajla Gezun-
chajn (zm. 1934), Rojza Glicensztein (zm. 1936), Beniamin 
Gnyp (zm. 1938), Szymon Gnyp (zm. 1931), Laje Gocman (ur. 
1846), Marjem Graudens (zm. 1940), Ruchel Laja Graudens 
(zm. 1938), Naftali Graudes (zm. 1932), Rywka Graudes (zm. 
1939), Elżbieta Gronau (zm. 1940), Beer Henochowicz (zm. 
1932), Hersz Jakubowicz (zm. 1940), Josef Jakubowicz (zm. 
1934), Wigdor Lajpus Jakubowicz (zm. 1940), Henoch Jałas 
(zm. 1940), Mariem Estera Jałas (zm. 1940), Estera Malka Ka-
ufman (zm. 1933), Frajdla Gitta Kempińska (ur. 1895), Ajdel 
Kibel (zm. 1934), Haim Knejman (zm. 1940), Ruta Knejman 

218 Wykaz inskrypcji pochodzi ze strony internetowej Lodz Area Research 
Group (LARG). Internet: https://kehilalinks.jewishgen.org/Lodz/dobra_
inscriptions.htm (wgląd 24.05.2019).

219 Górzyński et al. 2014: 439; Bielawski i Weintraub 2017.
220 Dawniejsza willa Adama Cerbsta, burmistrza Dobrej w latach 1927–1930.
221 Bielawski i Weintraub 2017.
222 Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej znajdującej się przy no-

wym cmentarzu żydowskim w Dobrej.
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(zm. 1940), Laja Knop (zm. 1931), Nicha Kott (zm. 1937), Mo-
sze Kufert (zm. 1938), Raca Bejla Lajmer (zm. 1931), Berek Le-
win (zm. 1940), Hinda Michalak (zm. 1933), Chiel Moszkowicz 
(zm. 1935), Szandel Moszkowicz (zm. 1935), Jankiel Najman 
(zm. 1934), Ide Majer Naparstek (zm 1938), Samuel Opas (zm. 
1940), Pesse Passek (zm. 1936), Nuchem Podchlebnik (zm. 
1924), Zyskind Podchlebnik (ur. 1933), Chaja Sura Podemska 
(zm. 1937), Laja Rozencwajg (zm. 1936), Chaim Russ (zm. 
1932), Liba Russ (zm. 1933), Hinda Sendowska (zm. 1940), 
Nuta Sendowska (zm. 1940), Majer Sendowski (zm. 1936), 
Mosiek Sieradzki (zm. 1933), Abram Mendel Skrobek (zm. 
1935), Wolek Stempa (zm. 1932), Fajgiela Szkop (zm. 1940), 
Dawid Alje Szlamiak (zm. 1937), Brana Szpajer (zm. 1940), 
Chaim Szpigel (zm. 1931), Szajna Sara Szternberg (zm. 1933), 
Beer Trzaskała (zm. 1933), Masie Haje Trzaskała (zm. 1933), 
Reizla Trzaskała (zm. 1940), Szmul Trzaskała (zm. 1939), Szy-
mon Trzaskała (zm. 1939), Hinda Trzon (zm. 1933), Josek 
Wajnbaum (zm. 1934), Taube Lea Wejnechowicz (zm. 1933), 
Abram Widawski (zm.1933), Mirla Widawska (zm. 1939), Mo-
sze Henoch Wilk (zm. 1940), Ajdela Małka Winer (zm. 1933), 
Chawa Wrocławska (zm. 1939), Mendel Wysocki (zm. 1931), 
Chana Ziemniak (zm. 1936) i Zyse Zommer (zm. 1936)223.

W 1995 roku, dzięki zaangażowaniu m.in. Łucji Nowak-
Pawlickiej z Muzeum Okręgowego w Koninie, na cmentarzu 
ustawiono niewielki pomnik w formie głazu z tablicą o tre-
ści „Cmentarz żydowski. Teren prawnie chroniony. Uszanuj 
miejsce spoczynku zmarłych”224. W czerwcu 2017 roku na 
skraju cmentarza odsłonięto pomnik zawierający listę usta-
lonych nazwisk spoczywających tu osób. To wydarzenie za-
inicjował Marek Milczarek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Dobrej i katecheta Paweł Janicki225. Tablicę 
pamiątkową wzniesiono ze środków grantu pozyskanego 
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej, a finansowa-
nego przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny 
w Polsce (ryc. 65).

Cmentarz żydowski w Nowym Czachulcu, gm. Kawęczyn
Kirkut w Nowym Czachulcu to miejsce spoczynku mieszkań-
ców wiejskiego getta Heidemühle („Czachulec”), zmarłych 
i zamordowanych przez niemieckich okupantów między 
20.10.1941 a 31.07.1942 roku. Założono go podczas okupa-
cji niemieckiej na terenie wiejskiego getta na tzw. „Bartosi-
kowej Górze” – działce należącej do gospodarza o nazwisku 
Bartosik.

Getto wiejskie „Czachulec” powstało 20 października 
1941 roku, w czasie gdy Niemcy przystąpili do likwidacji gett 
miejskich na terenie powiatu tureckiego (w Turku, w Do-
brej i w Tuliszkowie). Żydów z tego obszaru przeniesiono do 
zbiorczego getta, zlokalizowanego na terenie 18 wsi gminy 
Kawęczyn, obejmującego obszar 1711 ha – będącego tym 
samym największym gettem wiejskim w III Rzeszy226. Siedzi-
bę władz getta znajdowała się we wsi Czachulec Nowy.

223 Nazwiska te widnieją na pomniku znajdującym się przy nowym cmenta-
rzu żydowskim w Dobrej.

224 Górzyński et al. 2014: 440; Bielawski i Weintraub 2017.
225 Bielawski i Weintraub 2017.
226 T., D. 2007b: 2; Malinowski 2008a: 7; Wąsowicz 2014: 17.

Żydów zakwaterowano w gospodarstwach, należących 
wcześniej do Polaków, których przesiedlono do okolicznych 
wiosek. Byli oni zatrudniani przez Niemców przy licznych 
pracach gospodarskich, remontach i utrzymaniu lokalnych 
dróg, a rzemieślnikom pozwolono pracować przy swoich 
warsztatach – działali tam tkacze, szewcy i krawcy227. Pa-
nujący głód sprzyjał powstawaniu epidemii i chorób, stąd 
w getcie stopień umieralności dzieci i osób starszych był 
bardzo wysoki228.

Trudno jest ustalić ile osób pochowano na cmentarzu, 
gdyż do tej pory nie przeprowadzono tam żadnych prac 
ekshumacyjnych229. Jednymi ze spoczywających na terenie 
cmentarza są ofiary publicznej egzekucji zorganizowanej 
przez Niemców w czerwcu 1942 roku. Egzekucję na 10 oso-
bach, pod nadzorem SS, mieli przeprowadzić sami Żydzi. 
Ofiary zostały powieszone, a następnie pochowane w zbio-
rowej mogile. Zdarzały się także przypadki potajemnego 
chowania zmarłych przez bliskich230. 

Pierwsza pacyfikacja getta rozpoczęła się w 6 grudnia 
1941 roku. Grupę około 1100 Żydów wywieziono do Dobrej 
i przez cztery dni przetrzymywano w zamkniętym kościele231. 
Wielu z nich było w tak ciężkim stanie, że umierali w drodze 
do miasta, a także na miejscu – chowano ich wówczas na no-
wym cmentarzu żydowskim w Dobrej. Pozostałych przy życiu 
i tych, którym nie udało się uciec (około 700 osób) wywiezio-
no 10 grudnia do obozu „Kulmhof” w Chełmnie nad Nerem 
i tam zamordowano. Druga tura pacyfikacji getta, a zarazem 
jego likwidacja odbyła się 20 lipca 1942 roku232. Wszystkich 
mieszkańców uznanych za niezdolnych do deportacji zamor-
dowano na terenie getta, 89 osób wysłano do getta w Ło-
dzi, a pozostałych przy życiu przewieziono do obozu zagłady 
w Chełmnie nad Nerem233. Ostateczna zamknięcie getta na-
stąpiło 31 lipca 1942 roku234.

Getto wiejskie w Czachulcu Nowym funkcjonowało nie-
cały rok. Od jesieni 1941 roku do lipca 1942 roku, przez 
getto przeszło od 4000 do 6000 Żydów. Byli to w większości 
mieszkańcy miejscowości ówczesnego powiatu tureckiego 
(Turku, Dobrej, Uniejowa, Brudzewa, Władysławowa, Tu-
liszkowa i Pęczniewa). Przebywali tam także Żydzi z Kalisza, 
Błaszek, Warty i Koźminka235.

22 kwietnia 2013 r. odsłonięto ufundowaną przez Nad-
leśnictwo Turek oraz Gminę Kawęczyn tablicę upamiętnia-
jącą zmarłych i pomordowanych Żydów spoczywających 
na terenie cmentarza (ryc. 66)236. Wydarzenie to było ini-
cjatywą Anny Milewskiej-Inglot z Zespołu Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie oraz Pawła Janickiego 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej. W uroczysto-

227 Malinowski 2008b: 7.
228 Malinowski 2008b: 7.
229 Malinowski 2008b: 7.
230 Malinowski 2008c: 8.
231 Montague 2014: 109.
232 T., D. 2007b: 3; Montague 2014: 193.
233 Wąsowicz 2014: 19.
234 Malinowski 2008c: 8.
235 T., D. 2007b: 3.
236 Tablice pamiątkową ufundowało Nadleśnictwo Turek oraz Gmina Ka-

węczyn.
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ści brało udział wielu gości z całej Polski, a także ze Szwecji 
i Izraela237. 

W Chełmnie nad Nerem na terenie Lasu Rzuchowskiego 
w 1994 roku postawiono lapidarium z macew pochodzą-
cych ze zniszczonych cmentarzy żydowskich m.in. w Turku 
i w Russocicach (ryc. 67)238. Zespół liczy około 90 stojących 
nagrobków i blisko 20 leżących na ziemi, na których posta-
wienie zabrakło wówczas funduszy, a które do dziś narażo-
ne są na niszczące czynniki atmosferyczne. Niestety, mimo 

237 Wszędybył 2013: 17.
238 Lapidarium powstało z inicjatywy Muzeum Okręgowego w Koninie 

i Ziomkostwa Turkowian w Izraelu; zob. Pawlicka-Nowak 1995: 196–197; 
Grzegorczyk i Wąsowicz 2016: 92.

ambitnych projektów239, do dzisiaj przy płytach nie zamiesz-
czono informacji o tym z jakich miejscowości pierwotnie po-
chodziły. W 2013 roku Muzeum byłego niemieckiego Obozu 
Zagłady „Kulmhof” w Chełmnie nad Nerem w porozumieniu 
z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie rozpoczęło 
prace nad inwentaryzacją macew, wykonaniem dokumenta-
cji fotograficznej i przetłumaczeniem inskrypcji. Planowane 
jest także opracowanie przewodnika po lapidarium, reno-
wacja tablic i postawienie tych, które do tej pory leżą bez-
pośrednio na ziemi240.

239 Pawlicka-Nowak 1995: 196.
240 Muzeum b. niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie n. Nerem 

2013: 4.

Ryc. 50.  Cmentarz żydowski w Turku podczas rozbiórki prowadzonej przez niemieckiego okupanta w 1942 roku (Archiwum „Igły”, Teczka nr 06-139,  
ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 50.  Jewish cemetery at Turek during demolition carried out by the German occupier in 1942 (The “Igła” Archives, briefcase No. 06-139, from the 
collection of the Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer)
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Ryc. 51.  Cmentarz żydowski w Turku podczas rozbiórki prowadzonej przez 
niemieckiego okupanta w 1942 roku. Macewa zawierająca bogatą 
symbolikę, m.in. dłonie złożone w gest błogosławieństwa, styka-
jące się kciukami i palcami wskazującymi – oznaczające, że zmarły 
był kohenem (potomkiem kapłańskiego rodu Aarona); szafa 
z księgami – oznaczająca grób osoby uczonej w Torze i Talmudzie 
lub osoby przepisującej święte księgi (Archiwum „Igły”, Teczka nr 
06-133, ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 51.  Jewish cemetery at Turek during demolition carried out by the 
German occupier in 1942. A matzeva containing rich symbolism, 
including hands folded in a gesture of blessing, touching each 
other with thumbs and forefinger – meaning that the deceased 
was a kohen (a descendant of the Aaronic priesthood); book-
shelf – denoting the grave of a scholar in the Torah and Talmud or 
a person rewriting holy books (The “Igła” Archives, briefcase No. 
06-133, from the collection of the Town of Turek Museum named 
after Józef Mehoffer)

Ryc. 52.  Budynek Reichsarbeitsdienst Gruppenstabsgebäude Gruppe 
400 Turek (Służba Pracy Rzeszy sztabu Grupy 400 Turek, RAD) 
przy Warthbrückener Straße (obecnie ul. Kolska Szosa 3) w Turku 
w 1942 roku (Archiwum „Igły”, Teczka nr 08-171, ze zbiorów 
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 52.  The Reichsarbeitsdienst Gruppenstabsgebäude Gruppe 400 Turek 
building (Reich Labor Service of the 400 Turek Group Staff, RAD) 
at Warthbrückener Straße (now 3 Kolska Szosa Street) at Turek in 
1942 (The “Igła” Archives, briefcase No. 08-171, from the collec-
tion of the Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer)
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Ryc. 56.  Cmentarz żydowski w Tuliszkowie podczas rozbiórki prowadzonej przez niemieckiego okupanta w 1942 roku (Archiwum „Igły”,  
Teczka nr 16-079, ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 56.  Jewish cemetery at Tuliszków during demolition carried out by the German occupier in 1942 (The “Igła” Archives, briefcase No. 16-079,  
from the collection of the Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer)

Ryc. 54.  Lapidarium przy cmentarzu żydowskim w Turku, 2018 r. (fot. 
K. Rabiega)

Fig. 54.  Lapidarium at the Jewish cemetery at Turek, 2018 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 55.  Nowa brama cmentarza żydowskiego w Turku, 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 55.  The new gate of the Jewish cemetery at Turek, 2018 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 53.  Podest i schody „Starej mleczarni” przy ul. Kolska Szosa 
w Turku wykonane z macew pochodzących z cmentarza 
żydowskiego, lata 90. XX w. (© Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie)

Fig. 53.  The platform and stairs of the “Old Dairy” at Kolska Szosa 
Street at Turek made of matzevot from the Jewish cemetery, 
1990s (© Provincial Office of Monument Preservation in 
Poznań, Konin Branch)
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Ryc. 62.  Jedna z odzyskanych macew – nagrobek Jehudy Lejba – na 
lapidarium w Russocicach zawierająca bogatą symbolikę 
(złamane drzewo – nagła i tragiczna śmierć; korona i księga – 
pobożność i uczoność; lew – znak pokolenia Judy), 2019 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 62.  One of the recovered matzevot – gravestone of Jehuda Lejb 
– at the lapidarium at Russocice containing rich symbolism 
(broken tree – sudden and tragic death; crown and book – 
piety and learning; lion – a sign of the generation of Judah), 
2019 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 61.  Lapidarium przy cmentarzu żydowskim w Russocicach, 2019 r. 
(fot. K. Rabiega)

Fig. 61.  Lapidarium at the Jewish cemetery at Russocice, 2019 (photo 
by K. Rabiega)

Ryc. 59.  Jeden z zachowanych nagrobków na cmentarzu żydowskim 
w Russocicach – macewa Miriam, córki Natana (zm. 1830) 
oraz Mosze, syna Menachema (zm. 1828), 2019 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 59.  One of the preserved tombstones at the Jewish cemetery at 
Russocice – matzeva of Miriam, daughter of Nathan (d. 1830) 
and Mosze, son of Menachem (d. 1828), 2019 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 60.  Cmentarz żydowski w Russocicach, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 60.  Jewish cemetery at Russocice, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 58.  Chodnik przy ogrodzeniu wokół kościoła ewangelickiego we 
Władysławowie wykonany z macew pochodzących z cmenta-
rza żydowskiego w Russocicach, lata 90. XX w. (© Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie)

Fig. 58.  Sidewalk at the fence around the Evangelical church at 
Władysławów made of matzevot from the Jewish cemetery 
at Russocice, 1990s (© Provincial Office of Monument 
Preservation in Poznań, Konin Branch)

Ryc. 57.  Cmentarz żydowski w Tuliszkowie, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 57.  Jewish cemetery at Tuliszków, 2018 (photo by K. Rabiega)
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Ryc. 67.  Lapidarium w Obozie Zagłady w Chełmnie (Las Rzuchowski) złożone z macew z cmentarza żydowskiego w Turku, 2019 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 67.  Lapidarium at Chełmno Extermination Camp (Rzuchowski Forest) consisting of matzevot from the Jewish cemetery at Turek, 2019 (photo by 

K. Rabiega)

Ryc. 65.  Nowy cmentarz żydowski w Dobrej, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 65.  New Jewish cemetery at Dobra, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 66.  Pomnik na cmentarzu żydowskim w Nowym Czachulcu, 
2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 66.  Monument at the Jewish cemetery at Nowy Czachulec, 2018 
(photo by K. Rabiega)

Ryc. 64.  Pomnik przy lapidarium na starym cmentarzu żydowskim 
w Dobrej, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 64.  Monument at the lapidarium at the old Jewish cemetery at 
Dobra, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 63.  Lapidarium na starym cmentarzu żydowskim w Dobrej, 2018 r. 
(fot. K. Rabiega)

Fig. 63.  Lapidarium at the old Jewish cemetery at Dobra, 2018 (photo 
by K. Rabiega)
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ZAGROŻENIA I SPOSOBY OCHRONY

Cmentarze są ważnym elementem krajobrazu kulturowego 
i stanowią istotny składnik lokalnej historii241. „Miejsca te, 
odznaczając się wyjątkowym charakterem sacrum, wpły-
wają na określenie genius loci danej miejscowości”242. Jako 
przestrzenie będące pozostałościami po dawnych społeczno-
ściach, na których znajdują się szczątki ludzkie, a często tak-
że zachowane zabytki sztuki sepulkralnej, są świadectwem 
naszej przeszłości i częścią wspólnego dziedzictwa kulturo-
wego. Dlatego miejsca te należy chronić, pielęgnować i eks-
ponować w krajobrazie miejscowości, niezależnie od stanu 
zachowania i bez względu na charakter wyznaniowy, czy po-
działy narodowościowo-społeczne243. 

Według zapisów obowiązujących aktów prawnych, utrzy-
manie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy 
do związków wyznaniowych244, natomiast cmentarze wpi-
sane do rejestru zabytków nieruchomych podlegają ochro-
nie i opiece, bez względu na ich stan zachowania245. Użycie 
terenu cmentarnego na inny cel nie może nastąpić przed 
upływem 40 lat od dnia ostatniego pochowania zwłok na 
cmentarzu. Po upływie powyższego terminu wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) może wydać decyzję o użyciu terenu 
cmentarnego na inny cel zgodny z planem zagospodaro-
wania przestrzennego, jednak wymaga to zgody właściwej 
władzy kościoła lub związku wyznaniowego oraz odpowied-
niego oznaczenia i upamiętnienia terenu pocmentarnego246. 
Użycie terenu cmentarnego na inny cel jest dopuszczalne 
pod warunkiem zachowania znajdujących się na jego terenie 
zabytków, które mogą być przeniesione w inne miejsce po 
uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, przy czym szczątki zwłok znajdujące się na tym terenie 
powinny być przeniesione na inny cmentarz na koszt nabyw-
cy terenu lub nowego użytkownika247.

Niestety nie wszystkie omówione wyżej cmentarze znaj-
dują się rejestrze zabytków czy też w ewidencjach Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub Urzędu Gminy. 
Ich destrukcja spowodowana jest przede wszystkim brakiem 
pielęgnacji ze strony współwyznawców oraz nikłym zainte-
resowaniem odpowiednich władz i lokalnych społeczności. 
Dodatkowe problemy stwarza nieuregulowany status praw-
ny i mylące zapisy w ewidencji gruntów248. Powszechnym 
zagrożeniem dla przetrwania tych miejsc jest porastająca 
niekontrolowana gęsta roślinność (ryc. 68), ale także w du-
żej mierze niestety bezmyślna działalność człowieka – wan-
dalizm, dewastacja, kradzież, profanacja, zaśmiecanie (ryc. 
69–70). Poprzez nałożenie się kilku z tych czynników, cmen-
tarze te dzisiaj najczęściej są zapomniane, trudnodostępne 
i nieczytelne. Wiele z nich jest pozbawionych ogrodzeń, a na 

241  Żurkowska 2008: 29.
242  Rydzewska 2008: 241.
243  Rydzewska 2008: 241; Danielski 2018: 44.
244  Sejm 1959: 1.
245  Sejm 2003: 4.
246  Sejm 1959: 2–3. 
247  Sejm 1959: 3.
248  Wunsz 2017: 244–245.

powierzchni widoczne są jedynie rozbite nagrobki, poprze-
wracane tablice i krzyże, czy niewyraźne zarysy mogił.

Aby zatrzymać proces destrukcji opuszczonych cmenta-
rzy, konieczne jest ich ogrodzenie, oznakowanie w terenie 
i uporządkowanie. Ważnym działaniem powinno być usunię-
cie krzewów i młodych drzew, jednak w sposób przemyślany 
i zaplanowany. Pierwotne nasadzenia i zachowane nagrobki 
powinny zostać poddane odpowiedniej opiece, a samosiewy 
umiejętnie i regularnie usuwane249. Dla ratowania pamięci, 
dobrym rozwiązaniem jest także tworzenie lapidariów ze 
zniszczonych nagrobków250. Dodatkową ochronę, a jedno-
cześnie świadomość i wiedzę o tych miejscach zapewnia-
ją drogowskazy stawiane przy drogach (ryc. 71), a przede 
wszystkim tablice informacyjne umieszczane na terenie 
cmentarza (ryc. 72). Także w przypadku, gdy cmentarz został 
zlikwidowany i nie zachowały się żadne nagrobki (czy nawet 
pochówki), ważne jest upamiętnienie miejsca, w którym kie-
dyś się znajdował251.

Dziś w powiecie tureckim nieliczne środowiska, w tym 
szkoły, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne 
podejmują inicjatywy w dążeniu do uporządkowania zapo-
mnianych cmentarzy, oznakowania ich w terenie, tworzenia 
tablic informacyjnych i lapidariów252. Istnieją lokalne organi-
zacje, jakie jak Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa253, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej, Stowarzyszenie Przy-
jaciół Ziemi Władysławowskiej, czy Towarzystwo Przyjaciół 
Konina, które prowadzą szereg działań na rzecz przywracania 
pamięci o historii regionu, w tym także ratowania zapomnia-
nych cmentarzy – organizują prace porządkowe, wydarze-
nia, konferencje oraz zwracają się z inicjatywami do władz 
samorządowych i lokalnej ludności254. Możliwa jest również 
współpraca z rodzinami dawnych mieszkańców regionu, cze-
go przykładem są działania Brunona Kneifla (a po jego śmier-
ci – Johanesa Kneifla)255, Inge Jordan256, czy Leona Weintrau-
ba257, którzy pomagają w inicjatywach restauracji cmentarzy 
oraz przywracają pamięć o historii nieobecnych już dziś na 
tych ziemiach mniejszości narodowych. Leon Weintraub od 
2005 roku organizuje wizyty w niemieckim Obozie Zagłady 
„Kulmhof” w Chełmnie nad Nerem, na terenie dawnego get-
ta „Czachulec” i na cmentarzu żydowskim w Dobrej, na które 
zaprasza m.in. gości z Niemiec258.

Nekropolie te powoli znikają, jednak, jak podkreśla Ry-
szard Kaszyński, „wspólnym staraniem możemy […] prze-

249  Rydzewska 2008: 246. Jak pokazuje przykład cmentarza żydowskiego 
w Russocicach, nie wystarczy pojedyncze działanie wycięcia całej roślin-
ności, gdyż kilka miesięcy bezczynności wystarczy, aby przyroda odrodziła 
się na nowo.

250  Rydzewska 2008: 246.
251  Żurkowska 2008: 32. Więcej na temat czynników destrukcyjnych i sposo-

bów ochrony cmentarzy ewangelickich zob. Rydzewska 2012: 67–71.
252  R. Kaszyński 2014a: 22.
253  M. Kaszyński 2007, 2019: 502; Wróbel 2007.
254  Jarek 2011; R. Kaszyński 2011: 23.
255  Potomkowie niemieckich ewangelików z Władysławowa.
256  Potomkini niemieckich osadników pochowanych na cmentarzu ewange-

lickim w Porożu Starym; zob. R. Kaszyński 2014a: 22.
257  Potomek Żydów z miejscowości Dobra; zob. Kotoński i Łukasik 2018.
258  Janicki 2015b: 7.



220 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 16

Kamil Rabiega

dłużyć ich żywot poprzez pamięć o nich, pielęgnację i do-
kumentowanie ich istnienia”259. Należy pamiętać, że osoby 
spoczywające na tych cmentarzach były częścią ówczesnego 
społeczeństwa; tworzyły jego bogactwo duchowe, kulturo-
we i materialne260. Dzisiaj, ratowanie i pielęgnacja cmentarzy 
niekatolickich jest ważna przede wszystkim ze względu na 
potrzebę zachowania świadectwa kulturowego przeszłości. 
Nie jest możliwe wymazanie śladów obecności innych kultur 
z krajobrazu dzisiejszej Polski. Zamiast tego, jako społeczeń-
stwo powinniśmy wykazać się zrozumieniem i szacunkiem 
dla „obcego” wkładu we wspólne dziedzictwo kulturowe.

259  R. Kaszyński 2014a: 22.
260  R. Kaszyński 2008: 6.

Ryc. 68.  Porośnięte roślinnością nagrobki na cmentarzu żydowskim 
w Russocicach, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 68.  Tombstones overgrown with vegetation at the Jewish ceme-
tery at Russocice, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 72.  Tablica informacyjna na cmentarzu w Porożu Starym, 2018 r. 
(fot. K. Rabiega)

Fig. 72.  Information board at the Evangelical cemetery at Poroże Stare, 
2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 71.  Drogowskazy na cmentarz ewangelicki w Porożu Starym 
i cmentarz żydowski w Nowym Czachulcu, 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 71.  Signposts to the Evangelical cemetery at Poroże Stare and to 
the Jewish cemetery at Nowy Czachulec, 2018 (photo by K. 
Rabiega)

Ryc. 70.  Nielegalne wyrobisko piasku i odsłonięte obramowanie grobu 
na cmentarzu ewangelickim w Celestynach, 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 70.  Illegal sand pit and uncovered grave framing at the Evangelical 
cemetery at Celestyny, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 69.  Nielegalne wysypisko śmieci na cmentarzu ewangelickim 
w Janowie, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 69.  Illegal garbage dump at the Evangelical cemetery at Janów, 
2018 (photo by K. Rabiega)
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Kamil Rabiega

Non-Catholic cemeteries in the Turek County  
– state of preservation and problem of protecting “foreign” heritage

Summary

The chapter refers to non-Catholic cemeteries founded 
since the 18th century within today’s borders of the Turek 
county. The city of Turek and the Turek county is a unique 
place because of the presence of the remains of three cul-
tures ‒ Catholic, Protestant and Jewish, co-existing with each 
other from the eighteenth century to World War II. Today, 
the relics of the former Protestants and Jews who live here 
are primarily cemeteries, located in all municipalities of the 
county. Unbelievable devastation of both Jewish and Evan-
gelical cemeteries began with the outbreak of World War II. 
Lack of proper protection and care for these places over the 
next decades has contributed to progressive and irreversible 
damage. Due to the unsettled history between the Polish, 
German and Jewish people, nowadays these places are the 
“forgotten” or “foreign” cultural heritage. Sometimes these 

cemeteries still exist as well preserved, but most often they 
are illegible, forested and without tombstones. Some places 
can be identified only by the slightly visible shapes of the 
graves, characteristic wild vegetation, or the terrain in the 
form of alleys and earth ramparts.

To stop the process of destruction of abandoned ceme-
teries, it is necessary to fence them, mark them in the field 
and organize. An important measure should be cutting down 
bushes and young trees, but in a thoughtful and planned 
way. Additional protection, as well as awareness, knowl-
edge and memory of former residents, are provided by sign-
posts placed on the roads, and above all information boards 
placed in the cemetery.

Translated by Kamil Rabiega
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