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Cel i Opis konferencji

„We wszystkich kulturach świata i na przestrzeni całych dziejów ludzkości 
cmentarze, groby i miejsca grzebania zmarłych były i są otaczane szczególnym 
pietyzmem, właściwym dla danej kultury i stanu cywilizacji narodu. 
(Ochrona cmentarzy. Instrukcja Komisji Episkopatu do spraw Sztuki Kościelnej – 1987)

Podjęcie badania stanu obiektów sakralnych Kościoła E-A znajduje szerokie uzasadnienie naukowe, 
polityczne, społeczne i kulturowe. Nekropolie były i są nader ważnym składnikiem szeroko-rozumianego 
krajobrazu pamięci historycznej, narodowych i regionalnych miejsc pamięci, stanowiących spoiwo więzi 
mniejszych i większych społeczności, oraz fundament ich zbiorowej, regionalnej i lokalnej tożsamości. Co 
najmniej do 1989 roku cmentarze protestanckie w Wielkopolsce, kojarzone przede wszystkim z wyznaniem 
ludności niemieckiej były krajobrazami zarastającymi nie tylko samosiejkami drzew i krzewów, ale także 
niepamięcią lokalnych społeczności, wpieranych tabuizującą polityką historyczną państwa, finansową niemocą, 
ale często też często celowym ignorowaniem ich przez miejscowe władze lub ówczesnych właścicieli. One 
mówią też o stosunku mieszkańców Wielkopolski do historii, do własnej wspólnoty narodowej, regionalnej, 
czy wyznaniowej, zaś w odniesieniu do obszarów  o multietnicznej i wielowyznaniowej  historii (także różnych 
krajobrazów pamięci), jak w przypadku Wielkopolski także o obchodzeniu się z „obcym”, w tym kontekście 
niemieckim  dziedzictwem  kulturowym”, cmentarzami ewangelickimi. 

Niekatolickie miejsca pochówków w województwie wielkopolskim znajdują się, poza wyjątkami, 
w stanie poważnej degradacji i dewastacji, chociaż często uznane są za zabytki kultury i ich ochrona leży w 
gestii gmin, miast, kościoła Katolickiego lub państwa. Zmiana tego stanu rzeczy jest nader istotna dla polsko-
niemieckiego pojednania. 

 Wybór wyznania luterańskiego i kalwińskiego podyktowany jest faktem, że są to najstarsze wyznania 
protestanckie w Polsce, w XIX wieku należące do pruskiego Kościoła Ewangelicko-Unijnego. Obecnie są one 
reprezentowane przez Kościół Ewangelicko-Augsburski i Kościół Ewangelicko-Reformowany. Wielkopolska 
należy do diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, z siedzibą w Sopocie i 
biskupem prof. Marcinem Hintzem. Obejmuje 8 parafii:  w Kaliszu, Kępnie, Kole, Lesznie, Ostrowie Wlkp., 
Pile, Poznaniu i Turku oraz kilkanaście filiałów. Kościół Ewangelicko-Reformowany posiada w Wielkopolsce 
tylko jedną parafię w Żychlinie koło Konina, a w innych miejscowościach (m.in. w Poznaniu) wyznawcy 
kalwinizmu korzystają z opieki duszpasterskiej parafii ewangelicko-augsburskich.

Pomimo, że od kilkunastu lat cmentarze cieszą się w Europie rosnącą popularnością w kontekście 
antropologicznych i socjologicznych badań nad „pamięcią” i „miejscami pamięci”, „krajobrazami pamięci”, 
czy „polityką pamięci”, polscy uczeni, szczególnie historycy traktują tę kategorię i problematykę ze 
sceptycyzmem i podejrzliwością, zaś powstałe ujęcia mają bardzo ograniczony naukowo i najczęściej zaledwie 
lokalny charakter. Nadanie im charakteru szerokich, interdyscyplinarnych badań, do których włączono by m.in. 
historię, historię sztuki, statystykę, antropologię, eksploracje krajobrazowe itd. są głównym i dalekosiężnym 
celem podjętego przedsięwzięcia. Intencją autorów jest, oprócz motywów poznawczych, także przywrócenie 
zapomnianym cmentarzom pierwotnej sfery sacrum, wsparcie inicjatyw regionalnych i lokalnych oraz szeroko 
rozumiane działania edukacyjne.

Zrozumiałe jest, że olbrzymia liczba obiektów cmentarnych, ich nieobecności w historiografii, 
niechęć dawnych i obecnych właścicieli do poruszania niewyjaśnionej ich sytuacji prawnej oraz nieprzebrany, 
ale niepełny i niekompatybilny materiał internetowy powoduje, iż planowane badania mają wprawdzie 
charakter pionierski, ale bardzo trudny, zawiły metodologicznie, czasochłonny i kosztowny, a od strony 
społecznej, prawnej i politycznej nader skomplikowany. Dlatego pierwszym zadaniem powinno być 
rozwiązanie problemów teoretyczno-metodologicznych i warsztatowych, stanowiących punkt wyjścia do 
podjęcia badań historiograficznych, archiwalnych i kartograficznych, a dopiero w drugim etapie terenowych. 
Tę rolę powinna spełnić duża, międzynarodowa konferencja warsztatowa, której dodatkowym zadaniem 
powinno być stworzenie szerokich ram dla przygotowanego projektu badawczego i aplikowanie o ich 
finansowe zabezpieczenie. 



Głównymi celami konferencji są:

I. Część metodologiczno-historiograficzna

1. Wypracowanie kanonu terminologicznego i pojęciowego w zakresie problematyki kościołów protestanckich 
i ich obiektów sakralnych w Polsce i Wielkopolsce (wyjaśnienie różnic między językiem polskim i niemieckim). 
2. Podjęcie próby stworzenia metodologicznego modelu obchodzenia się z protestanckim dziedzictwem 
kulturowym w Wielkopolsce, w tym przede wszystkim ewangelickich miejsc pochówków z uwzględnieniem 
perspektywy koncepcji „historii ratunkowej”. 
3. Określenie historycznej i współczesnej specyfiki wielkopolskiego protestantyzmu, zwłaszcza 
spowodowanych zmianami terytorialno-politycznymi po II wojnie światowej oraz kilkudziesięcioletniej 
polityki państwa polskiego wobec kościołów protestanckich – kontekst historiograficzny i współczesny.

II Części warsztatowa:

1. Zebranie doświadczeń aktywnych w Wielkopolsce grup inicjatywy społecznej z działalności związanej z 
cmentarzami ewangelickimi. Ustalenie zunifikowanego wzorca obchodzenia się z miejscami pochówków, 
obejmującego: przeprowadzania kwerend archiwalnych, historiograficznych, prasowych, kartograficznych, 
zbiorów fotograficznych i przejrzenia zasobów internetowych oraz badań terenowych, polegających na 
odnalezieniu obiektów, fotograficznym utrwaleniu ich aktualnego stanu zachowania i statusu prawnego tudzież 
zebraniu opinii mieszkańców i miejscowych władz na ich temat, ważnych dla określenia charakteru lokalnej 
pamięci historycznej w zakresie stopnia akceptacji miejsc pamięci niemieckiego dziedzictwa historycznego.
2. Wyznaczenie procedur eksploracyjnych w zakresie badań nad lokalną pamięcią w krajobrazach cmentarnych 
(w obszarach znajdowania się obiektów cmentarnych). Kontekst antropologiczny.
3. Określenie zasobów archiwalnych i historiograficznych w zbiorach organizacji niemieckich protestantów, 
działających w Niemczech oraz opracowanie programu przyszłej systematycznej współpracy.

Język konferencji

j. polski, j. niemiecki (tłumaczenie symultaniczne)

W „Ziemia skrywa kości”. Zapomniane krajobrazy pamięci - cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 
roku„ wezmą udział referenci i goście z Polski i z Niemiec.



PROGRAM RAMOWY

PIĄTEK
26.02.2016

09.00 – 09.30.
Przywitania

Prof. dr hab. Witold Molik (Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji) Otwarcie konferencji. 
Prof. dr hab. Kazimierz Ilski (Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu).
Prof. dr hab. Józef Dobosz (Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu).
M.A. Magdalena Oxfort (Referentka ds. Kultury w zakresie Prus Zachodnich, Poznańskiego  i Polski). 

9.30 – 10.00

Wykład wiodący

Prof. dr hab. Ewa Domańska (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) „Cmentarze 
jako przedmiot historii ratowniczej”.

10.00-11.00

I.  Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne

Dr hab. Jerzy Kołacki (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Koncepcja badań 
cmentarzy protestanckich w Wielkopolsce.
Prof. dr hab. Izabela Skórzyńska (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu).
Prof. dr hab. Anna Wachowiak (Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w 
Szczecinie), „Cmentarze nieistniejących cmentarzy”. Między egzystencjalną potrzebą oddawania szacunku 
zmarłym i polityczną dyspozycją ich pamięcią/zapomnieniem”.
Prof. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu), Nekropolia jako regionalne i lokalne miejsce pamięci historycznej  w dydaktyce.
Dyskusja
Moderacja: Prof. dr hab. Krzysztof Makowski (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu).

11.00-11.30
Przerwa na kawę

11.30-12.30
II. Zagadnienia historiograficzne i źródłowe

Prof. dr hab. Olgierd Kiec (Uniwersytet Zielonogórski), „Kościoły ewangelickie w Wielkopolsce w XX i 
XXI wieku”.
Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu), Wielkopolski i pomorski 
Kościół ewangelicko-augsburski w polskiej historiografii.
Mgr Karolina Filipowska (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań), Cmentarze 
żydowskie w Wielkopolsce po 1945 roku.
Dyskusja
Moderacja: Prof. dr hab. Izabela Skórzyńska (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 
Poznaniu.



12.30-12.45
Przerwa na kawę

13.00-14.00
II. Zagadnienia historiograficzne i źródłowe

Dr hab. Konrad Białecki (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Polityki państwa 
polskiego wobec obiektów sakralnych Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Wielkopolsce przed i po 
1989 roku.
Prof. dr hab. Violetta Julkowska (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Losy 
ewangelickiego dziedzictwa sakralnego w Kościanie - studium przypadku.
Dr Katarzyna Woniak (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Berlin), Złotów i polsko-
niemieckie miejsca pamięci.
Dyskusja
Moderacja: Prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń).

14.15-15.25
Przerwa obiadowa

15.00-16.15
II. Zagadnienia historiograficzne i źródłowe

Johannes Staemmler (OKR) Johannes Staemmler aus Posen im Lichte seiner Erinnerungen.
Hubert Owczarek  (Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu), Cmentarze ewangelickie w 
fotograficznych zbiorach internetowych.
Dr. Justyna Budzińska (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Zabytkowe 
cmentarze z perspektywy Historii Sztuki. 
Dyskusja
Moderacja: Prof. dr hab. Olgierd Kiec (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra).

16.15-17.00
Przerwa na kawę

17.15-18.15

Sesja warsztatowa. Część I - doświadczenia - praktyka

Joanna Wałkowska (Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),  Cmentarze 
ewangelickie z perspektywy archeologii: problemy i możliwości badawcze.
Ks. Waldemar Wunsz (Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Ducha w Koninie), Cmentarze ewangelickie 
w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Ducha w Koninie.
Maksymilian Frąckowiak (Stowarzyszenie „Pomost” – Poznań), Archeologia w służbie pojednania. Prace 
archeologiczno-ekshumacyjne na niemieckich grobach wojennych w Wielkopolsce.
Moderacja: prof. dr hab. Przemysław Matusik (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu).

18.15-18.45
Podsumowanie I dnia obrad

19.00
Uroczysty bankiet



SOBOTA
27.02.2016

9.00-10.45
Sesja warsztatowa. Część I - doświadczenia - praktyka

Adam Maliński (Oborniki), Rewitalizacja cmentarzy ewangelickich w powiecie obornickim.
Dr Marceli Tureczek (Uniwersytet Zielonogórski), Cmentarz ewangelicki w Brójcach.
Dominik Makosz (Kępno), „Ratowanie cmentarzy ewangelickich przez Stowarzyszenie Socjum Kępno i 
Okolice”.
Przemysław Kowalski (Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr, Pyzdry), „Działalność Towarzystwa 
Kulturalnego „Echo Pyzdr” nad budowaniem tożsamości obszaru Puszczy Pyzdrskiej w oparciu o olęderskie 
dziedzictwo kulturowe”).
Dyskusja
Moderacja: Hubert Owczarek (Przewodniczący Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu).

10.45-11.00
Przerwana kawę

11.00 – 12.15
Sesja warsztatowa. Część I - doświadczenia – praktyka

Przemysław Mierzejewski (Nowy Tomyśl), Cmentarze olęderskie w powiecie nowotomyskim.
Jerzy Osypiuk (Nekla), Cmentarze olęderskie wołają o ratunek. Podzwonne, czy nekielska alternatywa?
Katarzyna Wieczorek, Krzysztof Lange ( „Stowarzyszenie Miłośników i Sympatyków Ziemi 
Czempińskiej”, Czempin), Rewitalizacja cmentarza ewangelickiego w Czempiniu.
Dyskusja
Moderacja:  dr hab. Jerzy Kołacki (Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

12.15-12.30
Przerwa na kawę

12.30-14.00
Sesja warsztatowa – część II: Perspektywa niemiecka

Karin Ziegeler (Die Gemeinschaft evangelischer Posener (Hilfskomitee) e. V, Lüneburg),  Die Aktivitäten 
der Gemeinschaft evangelischer Posener (Hilfskomitee) e. V.
Christfried Boelter (Die Gemeinschaft evangelischer Posener (Hilfskomitee) e. V, Lüneburg),  Der  Konvent 
der ehemaligen evangelischen Ostkirchen und sein Engagement für die deutsch-polnische Versöhnung.
Helmut Brauer (Lübeck), „Die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Kreis Oborniki“.
Klaus Hinz (Erftstadt), Die evangelische Friedhöfen in Kalisch und Umgebung
Moderacja: M.A. Magdalena Oxfort (Kulturreferentin für Westpreußen, Posener Land,
Mittelpolen, Wolhynien und Galizien, Warendorf)

14.00-15.00
Przerwa obiadowa

15.00-16.30
Dyskusja i podsumowanie obrad

(Prowadzenie: prof. dr hab. Izabela Skórzyńska, A.M. Magdalena Oxfort, dr hab. Jerzy Kołacki)



Połączenia szybkim tramwajem i autobusem

Dojazd do Collegium Historicum Novum
z dworca PKP Poznań  Głównego 

Bezpośredni dojazd szybkim tramwajem PESTKA
  - przystanek Poznań Główny (przy dworcu kolejowym i autobusowym, ul. Matyji) – 
linia nr 12 w kierunku Os. Sobieskiego.
  - przystanek Dworzec Zachodni (przy dworcu zachodnim, u. Zachodnia). Linie nr 12 i 
14 w kierunku Os. Sobieskiego.
Dojazd do pętli PESTKI na Os. Sobieckiego (OK. 20 MIN.) oraz pieszo do Collegium 
Historicum, jako pierwszych gmachu na Campusie UAM. 

Dojazd do Hotelu Naramowice z Dworca PKP Poznań Główny
- przystanek Poznań Główny linia autobusowa nr 51 do przystaniu „Naramowicka”
- 7 minut pieszo do Hotel Naramowice : Naramowicka 150, Poznań. 
Telefon: 61 822 75 43

Dojazd do Campus UAM z Hotelu Naramowice

- linia autobusowa nr 51 (przystanek „Naramowicka”) do przystanku 
„Szymanowskiego”
- 7 Minuty pieszo do Collegium Historicum Novum

Bilet: 4,6 PLN

Informacje w internecie: http://www.mpk.poznan.pl/rozklad-jazdy

INSTYTUT HISTORII
WYDZIAŁ HISTORYCZNY


