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Stare Rybitwy – Cmentarz
ewangelicko-augsburski

Michał P. Wiśniewski

Dane podstawowe
Nazwy cmentarza (dawne i obecne)
Znany jako cmentarz ewangelicki w Starych Rybitwach, gmina Bobrowniki, pow. lipnowski. Błędnie przypisuje się mu pochodzenie menonickie.
Rodzaj
Cmentarz wyznaniowy, protestancki, wyznania ewangelicko-augsburskiego.
Status
Cmentarz dawny, istniejący, nieczynny.
Lokalizacja
Cmentarz położony przy głównej drodze biegnącej przez wieś, zaraz za
dawną kaplicą ewangelicką. Obecnie cmentarz od północy, południa i zachodu sąsiaduje z terenem prywatnym, a od wschodu z drogą.
Obszar wydzielony katastralnie – obręb nr 8, działka ewidencyjna
nr 73/4 o powierzchni 0,31 ha.
Wpis do rejestru zabytków
Nie wpisano.
Rys historyczny
Pierwsze wzmianki o rybackiej osadzie Rybitwy pojawiają się już w 1274
roku. W 1358 król Kazimierz III Wielki ulokował sołectwo Rybitwy na
prawie chełmińskim. Prócz rybaków osiadło tam także kilku gburów płacących czynsz staroście. Do czasów potopu szwedzkiego nie znajdziemy
wiarygodnych danych o sprowadzeniu osadników olęderskich, tak jak
miało to miejsce w Silnie, Włęczu, czy Starym Bógpomożu. Lustracje
królewszczyzn z lat 1616–1620, 1628–1632 i 1658–1665 nie wspominają
o „holendrach”. Jedno z opracowań podaje rok 1650 jako datę sprowadzenia
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olędrów z okolic Grudziądza i Kwidzyna, jednak brak odniesienia, w oparciu o który dokument tak stwierdzono. Niewykluczone, że sprowadzono
ich kilkanaście lat przed potopem, lecz późniejsza klęska wojenna spowodowała, że Rybitwy, podobnie jak wiele innych osad, były zrujnowane
i opuszczone. Prawdopodobnie kolejnego zasiedlenia dokonano w latach
1730–1750, a więc za czasów starostów z rodziny Rościszewskcih i Podoskich. Najbardziej wiarygodnym dowodem na zasiedlenie Rybitw Starych
(i Nowych) przez protestanckich osadników jest wizytacja parafii Nieszawa
z 1779 r., stwierdzająca istnienie kaplicy i cmentarza w Rybitwach.
Zatem możemy przyjąć, że cmentarz założono przynajmniej w II połowie XVIII wieku. Do czasów powstania parafii ewangelickiej w Lipnie
protestanci korzystali z usług parafii rzymskokatolickiej w Nieszawie,
a po drugiej stronie Wisły do dyspozycji mieli własną kaplicę. Od 1838
roku podlegali pod parafię ewangelicko-augsburską w Osówce jednak już
w 1842 r. szkoła kantoralna w rybitwach stała się elementarną. Pierwszy
spis powszechny z 1921 r. ujawnił, że wieś zamieszkana jest w 98% przez
ewangelików (tylko 3 na 131 mieszkańców było katolikami). Z powodu
niezbędnego remontu w 1922 roku zamknięto szkołę na rok. W latach
1923–1926 naukę prowadził prywatny nauczyciel niemiecki. Po spaleniu
budynku w 1926 r. podjęto decyzję o budowie murowanej szkoły i kaplicy,
którą konsekrowano 9 czerwca 1930 r. Do końca okresu międzywojennego
działała czteroklasowa szkoła z niemieckim językiem nauczania.
Przy kaplicy stała dzwonnica. Ostatni ślad o jej istnieniu pochodzi
z 1996 r.

1 Żeliwny krzyż Rosy Dobslaw

2 Rewers żeliwnego krzyża Rosy Dobslaw

3 Tanatos u dołu krzyża Rosy Dobslaw
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Ocena wartości cmentarza
Wartości architektoniczne
Ogólny stan zachowania nagrobków: zły.
Cmentarz wiejski, położony przy drodze. Teren płaski, kształtem
zbliżony do prostokąta. Od strony północnej ogrodzenie stanowią gęste
nasadzenia krzaków, od strony wschodniej i południowej odgrodzony
drutem kolczastym.
Zachowało się przynajmniej 50 nagrobków lub ich pozostałości. Dwa
najcenniejsze wytwory sztuki sepulkralnej umiejscowiono przed kaplicą.
Pierwszym z nich jest krzyż żeliwny Rosy Dobslaw (1792–1881). Ramiona
mają zakończenia trójlistne. Na awersie umieszczono inskrypcję z podstawowymi danymi o zmarłej, gwiazdy zdobiące ramiona, a u podstawy mamy
płaskorzeźbę przedstawiającą Tanatosa, bóstwo śmierci gaszące pochodnię –
symbol końca życia. Na rewersie umieszczono okolicznościową sentencję.
Widać także ślad po spawaniu górnej części krzyża. Obok stoi drugi krzyż
ku czci Anny Rahn (1802–1881). Wygląda identycznie jak poprzedni, z tym
że jest w gorszym stanie, pozbawiony górnego ramienia, które leży przy
kaplicy. Zamontowano go odwrotnie, tj. awers zwrócony jest do kaplicy,
a rewers do podwórza. Ponadto doczepiono żeliwną tablicę powstałą nieco
później, po śmierci męża, Daniela Rahna (1803–1896). Tu najciekawszym
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4 Krzyże przeniesione przed kaplicę

motywem jest oplatająca ją roślinna girlanda, najprawdopodobniej winorośl
z widocznymi gronami. Tablicę zwieńczono niewielkim krzyżem. Ponadto
przy kaplicy znajdziemy fragment żeliwnego ażurowego krzyża, jeszcze
jedną żeliwną tablicę Anny Stojki (1834–1906), o kształcie eliptycznym, bez
zdobień, a także aluminiową tabliczkę Gotliba Lotera (187?–1939). Natomiast na cmentarzu zachowały się dwie (w 1987 według karty cmentarnej
były trzy) niekompletne ogrodzenia pól grobowych. Jedno ma powyginany
stelaż pozbawiony tablicy inskrypcyjnej. Wewnątrz drugiego stoi ażurowy
krzyż. Istniał przynajmniej jeszcze jeden żeliwny krzyż, po którym pozostał kamienny cokół z ledwo wystającą konstrukcją, reszta została ucięta.
Najwięcej zachowało się niezdobionych mogił obmurowanych z betonu
i lastryka. Z pewnością wiele z nich miało poziomą płytę wierzchnią z inskrypcjami (taką jak u Antona Rabego) i znakiem krzyża, jednak w całości
pozostały dwie sztuki. Przy mogiłach stoją rozwalone i niekompletne
postumenty z tablicami (np. K. Janke), ale częściej cokoły z ułamanymi
betonowymi krzyżami. Na tym tle wyróżnia się pozioma płyta wykonana
z piaskowca dla Henrietty Neumann (1883–1900). W jej narożach umieszczono motyw floralny (nie jest to róża Lutra).
Z uwagi na porastającą roślinność ograniczającą widoczność wszystkich nagrobków trudno powiedzieć, czy istniały aleje i podział na kwatery. Nagrobki najprawdopodobniej były zwrócone na zachód (cześć jest
przemieszczona). Na żadnym nie znaleziono sygnatur kamieniarskich.
Identyczna w formie, jak u państwa Rahn, żeliwna tablica widziana była
na cmentarzu ewangelickim nowym na toruńskim Podgórzu.
Wartości historyczne
Na 10 nagrobkach lub tablicach zachowały się napisy pozwalające na pełną
identyfikację 8 pochowanych i niepełną identyfikację 3 osób. Są to (zachowana
pisownia oryginalna, ? – brak danych / nie odczytano, [ ] – odczyt niepewny):
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5 Żeliwna tablica Państwa Rahn

6 Awers żeliwnego krzyża Anny Rahn

7 Fragment ażurowego żeliwnego krzyża
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8 Płyta Antona Rabego

9 Nagrobki Amalii i Antona Rabe

• Rose Dobslaw z domu Kruger (15.08.1792–02.04.1881) (Fot. 1, 2, 3) –
najwcześniejszy znany pochówek;
• Gotlib Loter (??.??.187?–??.09.1939) (Fot. 10) – najpóźniejszy znany
pochówek;
• Amalie Rabe z domu Karau (??.??.1854–09.12.1893) (Fot. 9);
• Anton Rabe, nauczyciel (??.??.1853–24.08.1893) (Fot. 8);
• Henriette Neumann z domu Bartz, żona nauczyciela
(??.??.1883–12.08.1900) (Fot. 14);
• ?. Jahnke z domu ? (?–?) (Fot. 13);
• K. Janke z domu Litke (?–26.12.1932) (Fot. 12);
• Anna Rahn z domu Kruger (24.06.1802–29.11.1881) (Fot. 5, 6);
• Daniel Rahn (09.12.1803–10.05.1896) (Fot. 5);
• Anna Stojka (25.09.1834–02.10.190[6]) (Fot. 15);
• Ott[ilie] ? (?–?) (Fot. 11).
• Nazwiska niemieckich gospodarzy z okresu okupacji: Fandrey, Farchim,
Gohlke, Jabs, Mann (kowal), Molzahn, Ristow, Stojke, Unger, Wahl.

10 Anonimowa tabliczka Gotliba Lotera

Zasłużeni pochowani
Z pewnością oprócz nauczyciela Antona Rabego mogą spoczywać tu
także inni nauczyciele. Zdecydowana większość mieszkańców trudniła
się rolnictwem.
Inskrypcje (zachowana pisownia oryginalna)
Poza dwoma wersami napisanymi frakturą (tablica żeliwna państwa Rahn)
wszystkie napisy wykonano antykwą. Wśród znalezionych inskrypcji
dostrzec można cytat z Księgi Hioba (Hi 19, 25) umieszczony na nagrobku Antona Rabego, aczkolwiek mieszkańcy wcale nie musieli kojarzyć

11 Fragment płyty Ott[ilie] …
30

Sta re Rybitwy – Cm enta rz ewangelicko-augs bu rs ki

12 Pęknięta tablica K. Janke

13 Fragment tablicy osoby o nazwisku Jahnke

powyższego fragmentu z tekstem z Pisma Świętego, ale z tytułem bądź
wersem pieśni kościelnej. U Henrietty Neumann wyryto bardzo popularny wówczas i dziś wers wiersza Grabschrift Ludwiga Jacobowskiego.
Z kolei napisy na płycie Amalii Rabe i na rewersie krzyża Rosy Dobslaw
odwołują się bezpośrednio do wiary w zmartwychwstanie (obietnica
ponownego zobaczenia się z członkami rodziny) i Sąd Ostateczny. Nie
zabrakło najczęstszych formułek, zdawkowego Ruhe(t) sanft i nieco rzadszego, a występującego mimo wszystko na starszych nagrobkach Friede
Ihrer / Seiner / Ihre Asche.
Ich weiss dass mein Erlöser lebt
(nagrobek Antona Rabego)
Wir sehen uns wieder
(nagrobek Amalii Rabe z domu Karau)
Friede Ihrer Asche
(nagrobek Henrietty Neumann z domu Bartz)
Dem Auge fern | dem Herzen ewig nah
(nagrobek Henrietty Neumann z domu Bartz)

14 Płyta Henrietty Neumann

Ruhe sanft
(tablica Anny Stojki)
Ruhet sanft
(tablica Anny i Daniela Rahn)
Ruhe sanft in deinem Grabe bis an den Jungsten Tag
(krzyż Rosy Dobslaw z domu Kruger)
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15 Żeliwna tablica Anny Stojki
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16 Jedna z mogił obmurowanych

18 Akacja wrośnięta we wnętrze mogiły

17 Podstawa od uciętego krzyża żeliwnego

Warto zaznaczyć, że daty śmierci Anny Rahn są różne. Na krzyżu
umieszczono informację, że zgon nastąpił 29 listopada 1881 r., a na tablicy, że 9 listopada tego samego roku. Poza tym spolszczony zapis jest
charakterystyczny dla zaboru rosyjskiego. Choć w Starych Rybitwach nie
ma tego wiele to zanotujmy: raz jest Jahnke, a raz Janke; miesiąc listopad zapisywany November na krzyżu jest przez „w”, Nowember, a zamiast
Gottlieb jest Gotlib. Jedynie na tablicy Rahnów pojawia się fraktura (Hier
ruhen in Gott), a pozostała część inskrypcji, jak również wszystkie inne,
wykonano antykwą stosując majuskułę, minuskułę i kapitaliki.
Wartości przyrodnicze
Ogólny stan zachowania: średni.
Założenie zlokalizowane przy głównej drodze biegnącej przez wieś.
Układ cmentarza częściowo czytelny. Wśród drzew dominują akacje,
północna krawędź silnie zakrzaczona. Równolegle do drogi w odległości
ok. 15 metrów przechodzi nad cmentarzem linia elektryczna. Obszar pod
nią jest okresowo pozbawiany roślinności.

19 Zarośnięte nagrobki

Stan gatunkowy:
Drzewa
dąb, klon, akacja
Krzewy
lilak pospolity, robinia akacjowa
Pozostałe roślinność ruderalna, mech, pokrzywa, konwalia,
barwinek
Starodrzew	 —
Brak starodrzewia, brak pomników przyrody, brak rzadkich i okazowych
gatunków roślin. Brak informacji o alei wewnątrz cmentarza. Istniejące
alejki są wtórne.

20 Prześwit, nad którym przechodzi linia
elektryczna na terenie cmentarza
32
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21 Krzyż na szczycie dachu kaplicy

22 Budynek dawnej szkoły ewangelickiej

23 Dawna kaplica ewangelicka

Zagrożenia:
Brak systematycznej pielęgnacji
Niekontrolowany rozrost samosiewów
Zaśmiecenie terenu
Wartości kulturowe
Cmentarz jest najstarszym zabytkiem po potomkach protestantów, którzy
osiedlili się tu prawie trzy wieki temu. Wartość kulturowa niestety zatraciła
się w momencie, kiedy zabrakło przedwojennych mieszkańców tego terenu.
Zaletą jest zachowanie kaplicy i szkoły w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza. Stare Rybitwy posiadają jeden z nielicznych nadal istniejących sakralnych kompleksów protestanckich, choć jego pierwotna funkcja przepadła po
1945 r. Obecni mieszkańcy znają to miejsce, lecz traktują je z obojętnością.
Należy podkreślić, że według starej mapy teren cmentarza sięgał aż do
kaplicy i jest on obecnie wykorzystywany gospodarczo – nie mamy jednak
pewności czy odbywały się tam pochówki. Pozytywnym faktem jest brak
widocznego zaśmiecenia. W ramach przywracania pamięci „ewangelickiej
Sta re Ryb itwy – Cm e ntarz ewang elic ko-augs burs k i
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atlantydzie” cmentarz zamieszczono w internetowej bazie zapomnianych
cmentarzy Lapidaria. Postępującemu zapomnieniu przeciwdziałała Fundacja Ari Ari, która z pomocą wolontariuszy przeprowadziła w 2013 r. prace
porządkowo‑dokumentacyjne i zamontowała tablicę informacyjną. Dużo
wcześniej (na pewno po 1987 r.) przeniesiono przed kaplice dwa żeliwne
krzyże stanowiące najcenniejsze wytwory sztuki sepulkralnej z tego cmentarza (dwie inne tablice również leżą przy kaplicy). Podjęcie prac remontowych
na nagrobkach i zadbanie o roślinność umożliwiłoby przywrócenie strefy
sacrum, a tym samym wartości kulturowej miejsca spoczynku.

24 Tablica wystawiona przez Fundację AriAri

Wytyczne dotyczące prac remontowych,
konserwatorskich i ochronnych
Nagrobki
• Okopanie i wypoziomowanie nagrobków
• Oczyszczenie oraz sklejenie nagrobków
• Zabezpieczenie kamienia środkiem biobójczym i hydrofobowym.
• Uczytelnienie inskrypcji
Budynki cmentarne
—
Bramy i ogrodzenia
Wskazane byłoby cmentarz ogrodzić lub zachować i uzupełnić nasadzenia
wzdłuż krawędzi terenu. Tego typu naturalne ogrodzenie występuje od
strony północnej.
Alejki
—
Zieleń
• Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej ze wskazaniem zabiegów pielęgnacyjnych.
• Usunięcie drzew rosnących w środku nagrobków.
• Oczyszczenie terenu z samosiewów, a w szczególności z nadmiaru
lilaka i innych krzaków łącznie z wykarczowaniem korzeni, zwłaszcza
z bezpośredniego sąsiedztwa nagrobków i ich wnętrz.
• Prowadzenie systematycznych prac pielęgnacyjnych, a w szczególności usunięcie ściętych krzaków i konarów pod linią elektryczną.
Pozostałe elementy
• Usunięcie ewentualnie zalegających śmieci.
• Wystawienie drewnianego krzyża na terenie cmentarza bądź bezpośrednio przy nim w celu wskazania strefy sacrum w krajobrazie
kulturowym. Na cmentarzach ewangelicko-augsburskich zawsze
znajdował się pośrodku drewniany krzyż.

34
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25 Żeliwne ogrodzenie pola grobowego

26 Dziecięce mogiły obmurowane z betonowymi krzyżami

27 Ogrodzenie pola grobowego

28 Ramię krzyża umieszczonego wewnątrz pola grobowego

Wytyczne dotyczące prac inwentaryzacyjnych i informacyjnych
• Opracowanie i druk odrębnej publikacji poświęconej zapomnianym
cmentarzom powiatu lipnowskiego bądź pamiątkom po protestantyzmie na terenie ziemi dobrzyńskiej.
• Wytyczenie rowerowego bądź pieszego szlaku turystyki kulturowej,
w którym ujęte byłyby obiekty związane z protestantyzmem na terenie gminy Bobrowniki.
• Przeredagowanie merytoryczne tekstu na tablicy informacyjnej.
Sta re Ryb itwy – Cm e ntarz ewang elic ko-augs burs k i
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Rumunki Witkowskie – cmentarz
ewangelicko-augsburski

Michał P. Wiśniewski

Dane podstawowe
Nazwy cmentarza (dawne i obecne)
Znany jako cmentarz ewangelicki w Rumunkach Witkowskich, gmina
Wielgie, pow. lipnowski.
Rodzaj
Cmentarz wyznaniowy, protestancki, wyznania ewangelicko-augsburskiego.
Status
Cmentarz dawny, istniejący, nieczynny.
Lokalizacja
Cmentarz położony w polu, we wschodniej części wsi, na niewielkim wzniesieniu, około 900 metrów od drogi wojewódzkiej nr 558. Stoi przy skrzyżowaniu nieutwardzonej drogi przechodzącej przez miejscowość z drogą
dojazdową do gospodarstwa nr 27. Od zachodu sąsiaduje z drogą, z pozostałych stron z gruntami uprawnymi.
Obszar wydzielony katastralnie – obręb nr 13, działka ewidencyjna
nr 214 o powierzchni 0,21 ha.
Wpis do rejestru zabytków
Nie wpisano.
Rys historyczny
Miejscowość pierwotnie nazwana Wysiółki Witkowskie. Znana wcześniej
także jako Rumunki Witkowo, niem. Witkowo Kolonie, Wittgen-Räumung.
Według opracowań Rumunki zostały założone w 1760 r. Odpowiedzialnymi za sprowadzenie kolonistów niemieckich byli najprawdopodobniej
właściciele majątku Witkowo, rodzina Trzcińskich. Z roku 1776 pochodzi
najwcześniejsza wzmianka o istnieniu kantoratu, aczkolwiek wizytacja
parafii Zaduszniki przeprowadzona z polecenia biskupa Józefa Rybińskiego
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1 Twarz Chrystusa z profilu

3 Rzeźba Chrystusa upadającego pod krzyżem – widok od południowego wschodu

2 Twarz Chrystusa en face

4 Rzeźba Chrystusa – widok od północnego wschodu
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nic o tym nie wspomina. Kantorat składał się ze szkoły, domu modlitwy
i dzwonnicy. W okresie dwudziestolecia międzywojennego zlikwidowano
kantorat w sąsiednich Rumunkach Oleszyńskich, a tamtejszych ewangelików przyłączono do kantoratu w Rumunkach Witkowskich. Wiadomo
też, że wówczas szkoła była placówką powszechną z polskim i niemieckim
językiem nauczania. Według spisu powszechnego z 1921 r. protestanci
stanowili 67% mieszkańców Rumunków Witkowskich.
Miejscowi ewangelicy podlegali pod parafię ewangelicką w Lipnie. Na
liście płatników składki na rzecz gminy ewangelickiej w Lipnie za rok 1910
widnieje 38 gospodarzy z tej wsi. Po 1945 r. przywrócono działanie szkoły,
natomiast reszta mienia została przejęta przez gminę.
Ocena wartości cmentarza
Wartości architektoniczne
Ogólny stan zachowania nagrobków: zły.
Cmentarz wiejski, położony w polu, przy drodze, na niewielkim wzniesieniu. Teren pierwotnie ogrodzony, działka katastralna przybiera kształt
siedmiokąta nieforemnego (pierwotnie mógł być to elipsoidalny kształt
podstawy wzgórza).
Zachowało się przynajmniej 40 nagrobków lub ich pozostałości. Z uwagi na porastającą roślinność trudno orzec, czy istniały aleje i podział
na kwatery. Ich czytelność jest zatarta. Większość zwrócona jest na zachód.
Najwięcej nagrobków zgrupowanych jest w południowej części cmentarza.
Najcenniejszym wytworem sztuki sepulkralnej, a zarazem dominantą
architektoniczną, jest pomnik nagrobny małżeństwa Zielów (Cylów). Przy
dwóch mogiłach obmurowanych dostawiono prostopadłościenny blok, na
którym umieszczono rzeźbę przedstawiającą scenę nazywaną potocznie
„Chrystus upada pod krzyżem”. Postać Jezusa na kolanach z krzyżem na
plecach opiera się prawym łokciem o wywyższenie w podłożu. Twarz
zwraca ku osobom odwiedzającym grób. Mimo zadbania o inne znane
atrybuty postaci i Męki Pańskiej: brodę, koronę cierniową, powłóczystą
szatę, brak obuwia, nie jest to dokładna scena, jaką znamy z Ewangelii,
gdyż nikt nie towarzyszy Chrystusowi w Drodze Krzyżowej. Również
twarz Jezusa przedstawiona została nie do końca realistycznie, zamiast
niewyobrażalnym cierpieniem naznaczona zmęczeniem i żalem. Należy
zaznaczyć, że czas, a i pewnie ludzka głupota, odcisnęły piętno na stanie
rzeźby. Rzeźba pozbawiona jest lewego przedramienia, dłoni i nosa postaci
oraz górnego ramienia krzyża. Pobieżne poszukiwania w najbliższej okolicy nagrobka nie przyniosły rezultatu. Pod gzymsem umieszczono dwa
niemal kwadratowe pola inskrypcyjne z wklęsłymi narożnikami. Opisana
rzeźba jest bodajże jedyną zachowaną na wiejskich cmentarzach ewangelickich ziemi dobrzyńskiej. Wydaje się, że stoi w najwyższym punkcie
cmentarnego wzniesienia.
Powyższy pomnik nagrobny nie jest jedyną konstrukcją wykonaną
z piaskowca. Wspomnieć należy o drugim, nie do końca zidentyfikowanym
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6 Dolna część obelisku Luisy Gitz

elemencie, stanowiącym prawdopodobnie dolną część postumentu. Niestety, jego waga uniemożliwia przyjrzenie się fragmentowi ze wszystkich
stron. Zastano go w tej samej pozycji, w jakiej sfotografowano go podczas
tworzenia dokumentacji do karty cmentarnej w 1987 r. Innym przykładem
jest rozwalony na dwie części obelisk Luisy Gitz. Wnętrze pola inskrypcyjnego wygroszkowano tak, by uwypuklić gładkie litery. Natomiast górę
ściany frontowej zwieńcza krzyż. Tuż obok leży pozioma płyta nakrywająca
mogiłę Adolfa Lottisa. Prócz napisów umieszczono na niej krzyż, gałązkę
palmową, a każde z czterech naroży zdobi kwiat (nie jest to róża Lutra).
Takich płyt wykonanych z piaskowca czy betonu było zapewne o wiele
więcej, jednak zachowało się zaledwie kilka, a opisywana powyżej jest
jedyną zachowaną w całości. Kolejnym przykładem zdobienia jest postument państwa Roloffów. Ciężki, piaskowcowy blok lekko zwężający się
ku górze o ściętych narożach zawiera pole inskrypcyjne imitujące kartusz
opleciony z lewej strony gałązką bluszczu, a z prawej gałązką palmową.
Na lewym boku wyryto sygnaturę kamieniarską świadczącą o wykonaniu
przez W. Barca z Lipna. Jest to zarazem jedyny sygnowany nagrobek na
cmentarzu. Przy dębie w północno-zachodnim narożu cmentarza leży
niewielka piaskowcowa tabliczka wykonana dla Luizy Jaworskiej i jej ojca
Samuela Feldta. Nie wiadomo, czy takie było jej pierwotne położenie. Ma
liniowe wyżłobienia po środku krawędzi lica, a w narożach wyryte okręgi
z cięciwą, jakby imitujące wkręcone główki śrub.
Na cmentarzu znajduje się jeszcze kilkanaście innych postumentów,
które widzimy na zdjęciach w całości bądź we fragmentach, wykonanych
z betonu lub piaskowca. W znakomitej większości są to proste, niczym
szczególnym niewyróżniające się konstrukcje. W jednym przypadku natrafiono na postument przypominający krzyż, jednak zbyt mocno tkwił
w ziemi, by można było przyjrzeć mu się w całej okazałości. Obmurowania
mogił w większości ledwo wystają z ziemi. W południowo-wschodnim
i północno-wschodnim rogu zachowały się betonowe słupki będące pozostałością po ogrodzeniu. Nie znaleziono pozostałości po drewnianym
krzyżu.

7 Górna część obelisku Luisy Gitz

Wartości historyczne
Na 10 nagrobkach występują napisy pozwalające na identyfikację 13 pochowanych osób. Są to (zachowana pisownia oryginalna, ? – brak danych / nie
odczytano, [ ] – odczyt niepewny):
• Paul Cyl (??.??.1858–11.03.1941) (Fot. 17);
• Daniel Be??? Dame? (19.09.1???–07.10.1???) (Fot. 19, 20);
• Samuel Feldt (??.??.1818–29.09.190[4]) (Fot. 21) – najwcześniejszy
znany pochówek;
• Luise Gitz z domu Dase (17.06.1893–07.12.1942) (Fot. 5, 6, 7);
• Luise Jaworska z domu Feldt (08.09.1850–06.01.1923) (Fot. 21);
• Adolf Lottis (29.08.1897–25.03.1943) (Fot. 12, 13) – najpóźniejszy znany pochówek;
• Ferdinand Nass (??.??.1866–28.11.1935) (Fot. 14, 15, 16);

5 Nagrobek Luisy Gitz
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10 Sygnatura W. Barca z Lipna u Roloffów

8 Tablica Alicji Roloff

9 Postument Marii i Michaela Roloffów

12 Płyta pozioma Adolfa Lottisa

14 Rozbita płyta Ferdinanda Nassa

11 Zdobienie postumentu Roloffów łodygą
bluszczu

13 Część inskrypcyjna płyty poziomej
Adolfa Lottisa

15 Górna część zachowanej płyty
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16 Dolna część zachowanej płyty
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17 Pole inskrypcyjne Paula Cyla

18 Pole inskrypcyjne Augusty Ziel

19 Fragment nieodczytanej do końca płyty

21 Tablica Luisy Jaworskiej i Samuela Feldta
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20 Mogiła z nieodczytana do końca płytą

22 Mogiła dziecięca
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•
•
•
•
•
•

Alicja Roloff (30.07.1925–25.09.1925) (Fot. 8);
Maria Roloff (??.??.1852–14.01.1931) (Fot. 9, 10, 11);
Michael Roloff (??.??.1847–18.07.1933) (Fot. 9, 10, 11);
Wanda Stojke (??.??.1887–11.08.1920) (Fot. 23);
Lidia Werner z domu Grenke (09.03.1911–24.01.1936) (Fot. 24, 25);
Auguste Charlotte Ziel z domu Müller (??.??.1857–20.12.1936) (Fot. 18).

Zasłużeni pochowani
Brak danych. Niewykluczone, że na cmentarzu pochowano któregoś z kantorów bądź nauczycieli. Zdecydowana większość mieszkańców trudniła
się rolnictwem
Inskrypcje (zachowana pisownia oryginalna)
Najczęstszą powtarzającą się inskrypcją jest cytat z Apokalipsy Św. Jana
(Jan 14, 13): Selig sind die Toten… Innym fragmentem Biblii jest Psalm 4, 9
(Ps 4, 9) zacytowany u Adolfa Lottisa. Pozostałe teksty często występują na
wielu cmentarzach ewangelickich. Nie udało się ustalić, jak brzmi sentencja
zaczynająca się od Jenseits u Daniela, którego pełne brzmienie nazwiska
także pozostaje nieznane. Wszystkie napisy wykonano antykwą stosując
majuskułę, a nawet częściowo kapitaliki (Ziel/Cyl). Właśnie w tym przypadku zachodzi także jakby fonetyczne spolszczenie nazwiska z Ziel na Cyl.

23 Postument Wandy Stojke

Selig sind die Toten, die |
in der Herrn sterben
(nagrobek Augusty Ziel z domu Müller i Paula Cyla
oraz Luisy Jaworskiej z domu Feldt i Samuela Feldta)
Ruhe sanft | in dieser Gruft |
bis dich einst | der Heiland ruft
(nagrobek Lidii Werner z domu Grenke)

24 Postument Lidii Werner

Ruhe sanft | in Frieden
(nagrobek Luizy Gitz z domu Dase i Wandy Stojke)
Ich liege und schlafe |
ganz mit Frieden | denn allein du Herr |
hilfst das ich sicher wohne
(nagrobek Adolfa Lottisa)
Jenseits… | ???
(nagrobek Daniela Be??? Dame???)
Ruhe sanft
(nagrobek Alicji Roloff i Ferdinanda Nassa)
Im Leben geliebt | im Tode beweint |
dort droben im Himmel |
auf ewig | vereint
(nagrobek Marii i Michaela Roloff)
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Wartości przyrodnicze
Ogólny stan zachowania: zły.
Założenie zlokalizowane w polu, kilkanaście metrów od drogi, dobrze
widoczne z daleka. Drzewostan stanowią 2 lipy oraz dąb. Teren zdominowany przez samosiewy lilaka, robinii, klonu. Mamy także głóg, a przy
ziemi barwinek.
Stan gatunkowy:
Drzewa
lipa, dąb
Krzewy
lilak pospolity, robinia akacjowa, klon, głóg
pozostałe
roślinność ruderalna, mech, barwinek
starodrzew 2 lipy, dąb
Starodrzew to dwie lipy i dąb. Brak rzadkich i okazowych gatunków
roślin. Brak informacji o alei wewnątrz cmentarza – istniejące ścieżki są
wtórne.

26 Nagrobki porośnięte barwinkiem

Zagrożenia:
• Brak systematycznej pielęgnacji,
• Niekontrolowany rozrost samosiewów,
• Zaśmiecenie terenu.
Wartości kulturowe
Cmentarz stanowi najstarszy zabytek po potomkach protestanckich
kolonistów, którzy osiedlili się ponad dwa i pół wieku temu i założyli
dzisiejsze Rumunki Witkowskie. Wartość kulturowa uległa niestety zatraceniu, kiedy zabrakło przedwojennych mieszkańców tego terenu. Obecni
mieszkańcy zapewne znają to miejsce, lecz traktują je z obojętnością.
Pozytywnym faktem były znicze i wieńce na niektórych nagrobkach, co
świadczy o potrzebie upamiętnienia i świadomości istnienia w krajobrazie kulturowym. Brak rzucającego się w oczy zaśmiecenia. W ramach
przywracania pamięci „ewangelickiej atlantydzie” cmentarz znajduje się
w internetowej bazie zapomnianych cmentarzy Lapidaria. Podjęcie prac
porządkowo-remontowych umożliwiłoby przywrócenie strefy sacrum,
a tym samym wartości kulturowej miejsca spoczynku.

27 Bliżej niezidentyfikowany detal

Wytyczne dotyczące prac remontowych,
konserwatorskich i ochronnych
Nagrobki
• Okopanie i wypoziomowanie nagrobków
• Oczyszczenie oraz sklejenie nagrobków
• Zabezpieczenie kamienia środkiem biobójczym i hydrofobowym
• Odnowienie napisów, aby były bardziej czytelne.
Budynki cmentarne
—

28 W tym miejscu był krzyż
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29 Droga przy cmentarzu prowadząca do szosy

30 Jeden ze słupków ogrodzeniowych

Bramy i ogrodzenia
Cmentarz był pierwotnie ogrodzony. Warto byłoby to przywrócić. Niekoniecznie musi to być rekonstrukcja siatki rozpiętej na betonowych
słupkach.
Alejki
Wytyczenie alejek w oparciu o już istniejące.
Zieleń
• Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej ze wskazaniem zabiegów pielęgnacyjnych
• Oczyszczenie terenu z samosiewów, a w szczególności z nadmiaru
lilaka, robinii i in., łącznie z wykarczowaniem korzeni zwłaszcza
z bezpośredniego sąsiedztwa nagrobków i z ich wnętrz
• Prowadzenie systematycznych prac pielęgnacyjnych
• Zgłoszenie dębu na listę pomników przyrody.
Pozostałe elementy
• Usunięcie ewentualnie zalegających śmieci
• Wystawienie drewnianego krzyża na terenie cmentarza bądź bezpośrednio przy nim w celu wskazania strefy sacrum w krajobrazie
kulturowym. Na cmentarzach ewangelicko-augsburskich zawsze
znajdował się pośrodku drewniany krzyż.
Wytyczne dotyczące prac inwentaryzacyjnych i informacyjnych
• Opracowanie, wykonanie i umieszczenie przed wejściem na cmentarz
tablicy informacyjnej zawierającej m.in. plan cmentarza, rys historyczny, dane kontaktowe do zarządcy cmentarza
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31 Dąb na północno-zachodnim skraju.
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32 Cokół z piaskowca

33 Fragment nagrobka

34 Zdewastowany nagrobek z uszkodzoną płytą

35 Fragment wydobytego z ziemi postumentu

36 Niezidentyfikowana część pomnika nagrobnego z piaskowca

37 Ciężki postument w kształcie krzyża
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38 Nagrobki, o których ktoś pamięta.

• Opracowanie i druk odrębnej publikacji poświęconej zapomnianym
cmentarzom powiatu lipnowskiego bądź pamiątkom po protestantyzmie na terenie ziemi dobrzyńskiej
• Wytyczenie rowerowego bądź pieszego szlaku turystyki kulturowej,
w którym ujęte byłyby obiekty związane z protestantyzmem na terenie gminy Wielgie.
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Grabiny (Rutki) – cmentarz
ewangelicko-augsburski

Michał P. Wiśniewski

Dane podstawowe
Nazwy cmentarza (dawne i obecne)
Znany jako cmentarz ewangelicki w Grabinach (gmina Lipno, powiat lipnowski). Zgodnie ze współczesnymi granicami administracyjnymi leży na
terenie części wsi Grabiny zwanej Rutki. Jako że w Grabinach znajduje się
jeszcze jeden cmentarz ewangelicki, niżej opisany najprawdopodobniej jest
cmentarzem „nowym”, w odróżnieniu od tamtego cmentarza „starego”.
Rodzaj
Cmentarz wyznaniowy, protestancki, wyznania ewangelicko-augsburskiego.
Status
Cmentarz dawny, istniejący, nieczynny.
Lokalizacja
Cmentarz położony w lesie, ok. 1,2 km w linii prostej na zachód od drogi
krajowej nr 67, we wschodniej części wsi. Jadąc z Lipna w stronę Włocławka
w miejscowości Krzyżówki, skręcamy w prawo jak do producenta mebli
ogrodowych (Krzyżówki 34). Dalej ok. 1,2 km prosto aż po obu stronach
lasu będziemy mieli ścieżki leśne. Następnie w lewo, pod górę (dojazd
samochodem może być utrudniony). Po ok. 140 metrach po lewej stronie
zauważymy nagrobki. Ze wszystkich stron cmentarz sąsiaduje z lasem
(droga prowadzi do północno-zachodniego narożnika).
Obszar wydzielony katastralnie – obręb nr 8, działka ewidencyjna nr 160
o powierzchni 0,27 ha.
Wpis do rejestru zabytków
Nie wpisano.
Rys historyczny
Grabiny oraz Rutki położone są na terenie dawnego majątku Ostrowite,
należącego wówczas do Karwosieckich. Najwcześniejsza znana wzmianka
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o Grabinach pochodzi z mapy de Pertheesa, wydanej w 1785. Wieś oznaczono symbolem nowo powstałej osady. Natomiast Rutki są młodsze
i musiały powstać w drugiej ćwierci XIX wieku, gdyż brakuje ich w wykazie
miejscowości obwodu lipnowskiego z 1825 r., za to są już umieszczone na
Topograficznej Karcie Królestwa Polskiego z 1839 (rok zakończenia pomiarów). Obie miejscowości podlegały pod parafię ewangelicką w Lipnie.
Ani w Grabinach, ani w Rutkach nigdy nie utworzono kantoratu – ten
znajdował się w sąsiednich Baranach. Na liście płatników składek na
rzecz parafii lipnowskiej w 1910 r. znajduje się 27 gospodarzy z Grabin i 8
z Rutek. Pierwszy spis powszechny z 1921 informuje, że w Grabinach 65%
mieszkańców stanowią ewangelicy. Jeszcze większy odsetek zanotowano
w Rutkach – 78%.
Akta Płockiego Urzędu Gubernialnego z lat 1913–1914 mówią o podarowaniu przez małżeństwo Gelmerów działki o powierzchni 0,5 ha na
cmentarz dla mieszkańców wsi Grabiny, Rutki, Krzyżówki i południowej
części wsi Barany. Równocześnie małżeństwo Meyerów z Grabin przekazało niewielką ilość gruntu na wybudowanie drogi swobodnego dostępu do
głównej drogi prowadzącej na cmentarz. A zatem cmentarz musiał zostać
założony przynajmniej w 1914. Nie wiadomo, czy pochówki odbywały się
na całym obszarze, możliwe, że część cmentarza została splantowana.
W Grabinach jest jeszcze jeden cmentarz ewangelicki. To najprawdopodobniej cmentarz „stary”, a opisywany – cmentarz „nowy”.
Ocena wartości cmentarza
Wartości architektoniczne
Ogólny stan zachowania nagrobków: zły.
Cmentarz wiejski położony w lesie (przed 1945 r. były tu pola), na
wzniesieniu. Teren nieogrodzony, działka katastralna przybiera kształt
prostokąta.
Zachowało się przynajmniej 30 nagrobków lub ich pozostałości. Układ
cmentarza częściowo czytelny, tzn. zatarta granica wschodnia i południowa. Trudno orzec, czy istniały aleje i podział na kwatery, ich czytelność
jest zatarta. Prawdopodobnie wszystkie nagrobki były zorientowane na
zachód – stopień przemieszczenia niektórych fragmentów uniemożliwia
dokładne zweryfikowanie tej tezy.
Nie można jednoznacznie uznać któregokolwiek nagrobka za cenny wytwór sztuki sepulkralnej. Są to mogiły obmurowane wraz z postumentem.
W przynajmniej 11 przypadkach postumenty zawierają inskrypcje. Jednak
zaledwie trzy nadal stoją na swoim miejscu. Pozostałe, w różnym stopniu
zdewastowania i przemieszczenia, leżą lub wystają z ziemi. Najbardziej
ucierpiało jedyne pole grobowe, które wydaje się zniszczone przez ciągnik. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znaleziono fragment konstrukcji
żeliwnej. Jest to najprawdopodobniej część ogrodzenia.
Nagrobki wykonane są z piaskowca, betonu i lastryko. Na uwagę zasługuje pomnik nagrobny Lidii Begalke z domu Block. Z dwóch powodów.
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1 Nagrobek Olgi Krüger

2 Fragment krucyfiksu przy nagrobku Olgi Krüger

3 Postument Lidii Begalke z domu Block

4 Postument Adolfa Witzkego

6 Postument Alberta Semrau

7 Nagrobek Alberta Semrau
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Po pierwsze, zachowały się na nim ślady po medalionie ze zdjęciem. Po
drugie, musiał być całkiem niedawno sklejony, o czym świadczą „świeże”
ślady po zaprawie (na zdjęciach z 2008 r. leży na ziemi). Warto przyjrzeć
się, jak wygląda postument u Olgi Krüger. Mimo że wykonany w 1944 r.,
to stylizowano go na stelę. Niewykluczone, że był zwieńczony krzyżem,
gdyż wewnątrz obmurówki leży korpus krucyfiksu (metalowy odlew Jezusa
pozbawiony głowy i kończyn). Wiele z pozostałych postumentów na tym
cmentarzu miało krzyże (zniszczone).
Nie znaleziono pozostałości po drewnianym krzyżu górującym nad
nagrobkami, jak to miało zwykle miejsce na cmentarzach ewangelicko-augsburskich. Poza postumentami Adolfa Witzkego i Lidii Begalke, na
których widać gałązkę palmową, brak innych zdobień na pozostałych
nagrobkach. Niektóre betonowe mogiły na pewno miały metalowe krzyże.
Wartości historyczne
Na 11 nagrobkach zachowały się napisy pozwalające na identyfikację 11
pochowanych osób i jednej z nieznanym imieniem i nazwiskiem oraz
w większości nieznaną datą urodzenia i śmierci. Są to (zachowana pisownia oryginalna, ? – brak danych / nie odczytano, [ ] – odczyt niepewny):
• Lidia Begalke z domu Block (27.09.1914–30.01.1939) (Fot. 3);
• Armin Helmer (24.12.1937–06.06.1938) (Fot. 8);
• Ingrid Irma Helmer (03.02.1937–04.05.1938) (Fot. 8);
• Ludwik Helmer (31.01.1908–16.05.1942) (Fot. 13);
• Olga Krüger (01.03.1923–29.01.1944) (Fot. 1, 2) – najmłodszy znany
pochówek;
• Johann Meyer (10.02.1905–24.11.1941) (Fot. 9, 10);
• Emil Prill (11.06.1907–27.03.1935) (Fot. 17, 18);
• Albert Semrau (??.04.1909–?) (Fot. 6, 7);
• Robert Semrau (25.03.1907–13.10.1937) (Fot. 5);
• Karolina Berta Wise z domu Kszeszinska (09.11.1887–13.01.1934)
(Fot. 15, 16) – najstarszy znany pochówek;
• Adolf Witzke (15.07.1914–16.11.1942) (Fot. 4);
• ? (0[3].??.????–1[8].12.????) (Fot. 11, 12).

8 Nagrobek Ingrid i Armina Helmer

9 Postument Johanna Meyera

Zasłużeni pochowani
Brak danych. Zdecydowana większość mieszkańców trudniła się rolnictwem.
Inskrypcje (zachowana pisownia oryginalna)
Na tym cmentarzu nie znaleziono ani jednej inskrypcji odnoszącej się
bezpośrednio do Pisma Świętego. Najczęstszą formułką epitafijną jest
popularne na cmentarzach ewangelickich w wielu rejonach Im Leben geliebt
im Tode beweint… Ten, a także najdłuższa sentencja z nagrobka nieznanej
41 letniej osoby i rymowany wierszyk u Ludwiga Helmera, odnoszą się do
wiary w przyszłe spotkanie w niebie z najbliższymi, a także w uwolnienie
ciała od doczesnych cierpień poprzez śmierć. Zwróćmy uwagę, że podmiotem lirycznym u Ludwiga Helmera jest sam zmarły kierujący swoje

10 Nagrobek Johanna Meyera
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11 Piaskowcowy nagrobek nieznanej osoby

12 Zniszczony postument nieznanej osoby

słowa do żywych. Inaczej jest w pozostałych przypadkach, w których to
członkowie rodziny zapewniają o opłakaniu zmarłego i miłości do niego
za jego życia. Nie udało się odczytać inskrypcji na postumencie Lidii Begalke. W tłumaczeniu rozpoczyna się od słów: dla Twojej chwały. Nota bene,
to jedyna na cmentarzu inskrypcja, w której miesiące zapisano cyframi
rzymskimi. Inny popularny zwrot (nie licząc trywialnych Ruhe sanft (in
Frieden)) zapisano na nagrobku Olgi Krüger, która wedle sentencji oczekuje
przebudzenia za sprawą samego Jezusa.
Wszystkie napisy wykonano antykwą, zastosowano majuskułę i minuskułę. Specyficzny w porównaniu z pozostałymi napisami, wydłużony
krój czcionki zastosowano na nagrobkach Helmerów.
Ruhe sanft in dieser Gruft |
Bis dich Jesu stimme ruft
(nagrobek Olgi Krüger)

13 Postument Ludwiga Helmera

Im Leben geliebt im Tode beweint |
im Himmel dort droben |
auf ewig vereint
(nagrobek Adolfa Witzke, Roberta Semrau,
Karoliny Berty Wise z domu Kszeszinska)
Für Deinen Ruhme | ??? | ???
(nagrobek Lidii Begalke z domu Block)
Ruhe sanft in Frieden
(nagrobek Johana Meyera)
Ruhe sanft!
(nagrobek Ingrid i Armina Helmerów, Emila Prilla)
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14 Jedna z mogił, która miała pierwotnie
metalowy krzyż.
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15 Postument Karoliny Berty Wise

16 Nagrobek Karoliny Berty Wise

Ruhe sanft hiniede[n] |
oft von uns bewei[nt] |
bis des Himmels Fri[eden] |
uns mit dir verei[nt] |
im Leben der unsere ??? | von Sünde |
Schmerz und Not be[freit]
(nagrobek osoby nieznanej zmarłej w wieku 41 lat)
Mein Leib ruht hier | Die Seele bei Gott |
Nun bin ich frei | von aller Not
(nagrobek Ludwiga Helmera)
Wartości przyrodnicze
Ogólny stan zachowania: średni.
Założenie zlokalizowane w lesie, na wzniesieniu. Prowadzi tam jedynie
nieutwardzony trakt. Drzewostan zdominowany przez dęby. Gdzieniegdzie
zakrzaczenia lilaka i grochodrzewu, a przy ziemi barwinek.
Stan gatunkowy:
Drzewa
dąb
Krzewy
lilak pospolity, robinia akacjowa, klon
pozostałe
roślinność ruderalna, mech, barwinek
starodrzew —
Brak starodrzewia. Brak rzadkich gatunków roślin. Brak informacji o alei
wewnątrz cmentarza – istniejące ścieżki są wtórne.
Zagrożenia:
Brak systematycznej pielęgnacji
Niekontrolowany rozrost samosiewów
Zaśmiecenie terenu
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17 Nagrobek Emila Prilla

18 Postument Emila Prila

Wartości kulturowe
Cmentarz stanowi jeden z dwóch zabytków sakralnych po potomkach
protestanckich kolonistów, którzy osiedlili się w Grabinach ponad dwa
wieki temu. Wartość kulturowa została niestety zatracona w momencie, kiedy zabrakło przedwojennych mieszkańców tego terenu. Obecni
mieszkańcy zapewne znają to miejsce, lecz w większości traktują je
z obojętnością. Pozytywnym faktem były znicze i wieńce na niektórych nagrobkach, co świadczy o potrzebie upamiętnienia i istnieniu
cmentarza w krajobrazie kulturowym. Należy także odnotować fakt
sklejenia pomnika nagrobnego Lidii Begalke. To jednak kontrastuje
ze stopniem dewastacji i śmieciami, które można napotkać zwłaszcza bliżej drogi. W ramach przywracania pamięci „ewangelickiej
atlantydzie” cmentarz znajduje się w internetowej bazie zapomnianych cmentarzy Lapidaria. Podjęcie prac porządkowo-remontowych
umożliwiłoby przywrócenie strefy sacrum, a tym samym wartości
kulturowej miejsca spoczynku.

Wytyczne dotyczące prac remontowych,
konserwatorskich i ochronnych
Nagrobki
• Okopanie i wypoziomowanie nagrobków,
• Ułożenie we właściwym miejscu nagrobków,
• Oczyszczenie oraz sklejenie nagrobków,
• Zabezpieczenie kamienia środkiem biobójczym i hydrofobowym,
• Uczytelnienie napisów.
Budynki cmentarne
—
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Bramy i ogrodzenia
Brak danych o pierwotnym ogrodzeniu cmentarza. Warto byłoby zastosować niskie ogrodzenie drewniane.
Alejki
Wytyczenie alejek w oparciu o już istniejące.
Zieleń
• Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej ze wskazaniem zabiegów pielęgnacyjnych.
• Oczyszczenie terenu z samosiewów, a w szczególności nadmiaru
lilaka, robinii i innych, łącznie z wykarczowaniem korzeni, zwłaszcza
z bezpośredniego sąsiedztwa nagrobków i ich wnętrz.
• Prowadzenie systematycznych prac pielęgnacyjnych.
• Zgłoszenie dębu na listę pomników przyrody

19 Zdewastowane pole grobowe

Pozostałe elementy
• Usunięcie zalegających śmieci.
• Wystawienie drewnianego krzyża na terenie cmentarza bądź bezpośrednio przy nim w celu wskazania strefy sacrum w krajobrazie
kulturowym. Na cmentarzach ewangelicko-augsburskich zawsze
znajdował się pośrodku drewniany krzyż.
Wytyczne dotyczące prac inwentaryzacyjnych i informacyjnych
• Opracowanie, wykonanie i umieszczenie przed wejściem na cmentarz
tablicy informacyjnej zawierającej m.in. plan cmentarza, rys historyczny, dane kontaktowe do zarządcy cmentarza.
• Opracowanie i druk odrębnej publikacji poświęconej zapomnianym
cmentarzom powiatu lipnowskiego bądź pamiątkom po protestantyzmie na terenie ziemi dobrzyńskiej.
• Wytyczenie rowerowego bądź pieszego szlaku turystyki kulturowej,
w którym ujęte byłyby obiekty związane z protestantyzmem na terenie gminy Lipno.

20 Fragment ogrodzenia przy polu
grobowym
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21 Widok od strony północno-zachodniego naroża zaraz przy wejściu

23 Zdewastowane nagrobki

22 Droga prowadząca na cmentarz

24 Widok od strony zachodniej
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Nota biograficzna
Michał P. Wiśniewski, ur. 1981 r., z wykształcenia ekonomista, z pasji cmentarnik. Założyciel strony „Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza
i Kujaw” będącej bazą zapomnianych cmentarzy województwa kujawskopomorskiego, uczestnik wielu renowacji cmentarzy różnych wyznań oraz
prezes niedawno powstałego stowarzyszenia Lapidaria. Zapomniane
cmentarze Pomorza i Kujaw.
O organizacji
Stowarzyszenie Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw zajmują się dokumentacją jednej z form „trudnego dziedzictwa” w województwie kujawsko-pomorskim, jaką są cmentarze innowiercze. Te niechciane,
celowo zdewastowane i skazane na zapomnienie zespoły sepulkralne są
najczęściej występującą pamiątką po kulturze dawnych mieszkańców.
Przedmiotem zainteresowań są nie tylko szeroko rozumiane cmentarze
protestanckie (np. menonickie, ewangelickie, baptystyczne) i żydowskie,
ale także wszelkiego rodzaju inne zapomniane nekropolie, które funkcjonują jedynie w pamięci społeczności lokalnej. Celem organizacji są:
badania w ujęciu historyczno-statystycznym z uwzględnieniem sztuki
sepulkralnej; przywrócenie zapomnianym cmentarzom pierwotnej sfery
sacrum, stąd organizowanie i uczestnictwo w akcjach porządkoworenowacyjnych; szeroko rozumiane działania edukacyjne popularyzujące
wiedzę o zapomnianych cmentarzach. Wszystkie zindeksowane zapomniane cmentarze składają się na bazę danych, dostępną pod adresem
http://lapidaria.wikidot.com.

