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CMENTARZE NIEPAMIĘCI 

W powiecie żnińskim znajduje się aż 121 zapomnianych cmentarzy. Na tamtejszych 

grobach próżno szukać chryzantem i zapalonych zniczy. Przeważnie są skryte za 

parawanem gęstego bzu, ozdobione śmieciami oraz porozbijanymi butelkami.      

Gdy tylko Wszystkich Świętych zaczyna czerwienić się w kalendarzu, na cmentarzach 

rzymskokatolickich całej Polski pojawia się łuna tysięcy płomieni małych światełek. Samemu 

bądź całymi rodzinami oddajemy się pucowaniu nagrobków swoich bliskich, którzy odeszli. 

Pomniki ozdabiamy kwiatami, zapalamy obowiązkowy znicz, grabimy teren wokół nagrobka, 

odmawiamy modlitwę. Biada, gdy ktoś nawet niechcący zniszczy efekt misternych prac. 

Mówi się, że Polacy, jak nikt inny na świecie, pamiętają o grobach, a ową tradycję przekazują 

kolejnym pokoleniom. Obok nas są jednak cmentarze, które od dekad nie przypominają sfery 

sacrum. Chciałoby się wierzyć, że to wyłącznie z niewiedzy. Jednak fakty temu przeczą. 

W województwie kujawsko-pomorskim znajduje się 1933 zapomnianych cmentarzy, spośród 

których blisko 75% to cmentarze protestanckie. Niemały kawałek tego cmentarnego tortu 

przypada na powiat żniński. Najwięcej w gminie Łabiszyn – 25, niewiele mniej w gminie 

Barcin – 23, dalej kolejno gminy Żnin – 22, Rogowo – 19, Janowiec Wielkopolski i Gąsawa – 

po 16. Uzyskane liczby to efekt prowadzonej od 2009 roku indeksacji i dokumentacji takich 

miejsc przez członków stowarzyszenia Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw. 

Oprócz cmentarzy ewangelickich mówimy także o cmentarzach żydowskich i epidemicznych. 

Czytelnik widząc podane statystyki dochodzi do wniosku, że mieszkamy na cmentarzach. Jest 

w tym sporo racji. Cząstki „ewangelickiej atlantydy” znajdują się w niemal każdej pałuckiej 

wsi i miasteczku. Bywa, że w danej miejscowości notuje się więcej niż jeden nieczynny 

cmentarz. Rekordzistą na skalę wojewódzką jest Władysławowo (gm. Łabiszyn), w którym 

zachowało się aż 6 cmentarzy ewangelickich. To wynik przemian administracyjnych. Na 

dzisiejsze Władysławowo składa się 5 historycznie odrębnych osad. W sąsiednim, położonym 

również w gminie Łabiszyn, Wielkim Sosnowcu mamy 4 cmentarze ewangelickie. Po 2 

cmentarze tego wyznania znajdziemy w: Cegielni (gm. Rogowo), Drewnie (gm. Gąsawa), 

mieście Łabiszyn i Sadłogoszczy (gm. Barcin).  

Z uwagi na ograniczoną objętość artykułu skupmy się wyłącznie na cmentarzach 

protestanckich. Dlaczego jest ich aż tyle? Ilość to rezultat historycznych procesów 

osadniczych. Dawni starostowie lub szlachetnie urodzeni właściciele dworów i wsi zaczęli 

sprowadzać protestanckich osadników w celu jak najszybszego wyjścia z kryzysu 

gospodarczego będącego efektem długotrwałych wojen na ziemiach Rzeczpospolitej (m. in. 

potop szwedzki i wojna północna na pocz. XVIII wieku). W odróżnieniu od miejscowych 

katolickich chłopów pańszczyźnianych luterańscy przybysze byli ludźmi wolnymi i 

dysponowali własnym majątkiem. W zamian za możliwość osiedlenia się i pracy na 

wydzierżawionej ziemi, czerpania zysków z płodów rolnych oraz swobodnego wyznawania 

własnej wiary, płacili raz do roku czynsz właścicielowi ziemi. Szczegóły ich bytowania 

zawarte były w treści wieloletniego kontraktu wzorowanego na wcześniejszych kontraktach 

typu olęderskiego. Ceniono ich za umiejętność przekształcenia dowolnych nieużytków w 



tereny upraw rolnych toteż nowi osadnicy często kierowani byli na obszary nadrzeczne, 

mokradła, lasy. W osuszaniu terenu i umiejętnym wybudowaniu kanałów nie mieli sobie 

równych, co przekładało się na zyski właścicieli i ich samych. W ten sposób powstało m. in. 

wiele osad położonych wzdłuż Noteci w gminach Barcin i Łabiszyn, a także w gąsawskich 

lasach. Ponieważ nie istniały jeszcze żadne dobrze zorganizowane struktury parafialne 

kościoła ewangelickiego z własnymi kościołami i cmentarzami to luteranie chowali swoich 

zmarłych w najbliższej okolicy, czyli w obrębie własnej osady a za dom modlitwy służyła 

szkoła. Po drugim rozbiorze Rzeczpospolitej dzisiejszy teren powiatu żnińskiego znalazł się 

w całości w posiadaniu Prus. Królowie pruscy z miejsca przystąpili do zasiedlania zdobytych 

ziem kierując tam nie tylko niemieckojęzycznych urzędników, ale także chłopów. W historii 

osadnictwa okres ten zwany jest kolonizacją fryderycjańską. Trzecia fala nowych 

niemieckojęzycznych protestanckich osadników pojawiła się wraz z powstaniem pruskiej 

komisji kolonizacyjnej w 1886 roku. Jej zadaniem był wykup wielohektarowych majątków a 

następnie ich parcelacja i sprowadzenie kolonistów. W tym okresie powstawało wiele 

cmentarzy ewangelickich w gminie Żnin i Janowiec Wielkopolski, na terenie majątków 

wykupionych przez komisję. Wielowiekowa obecność osadników i ich potomków trwała do 

1945 roku. Postanowieniem konferencji poczdamskiej ludność niemiecka została bez wyjątku 

wysiedlona. Pozostałe po nich ruchomości i nieruchomości zostały przejęte przez Skarb 

Państwa. Domy i ich wyposażenie nadawano polskim obywatelom lub organizacjom. A 

cmentarze?                      

W ogólności cmentarze ewangelickie stały się dziedzictwem niechcianym, kojarzonym 

wyłącznie z hitlerowskim okupantem. To ułatwiło programowe pozbawienie ich opieki. 

Tłumaczyło ogołocenie z najcenniejszych elementów, celową dewastację i likwidację. 

Nagrobki stały się rezerwuarem surowca dla kamieniarzy, budowlańców i złomiarzy. 

Tłuczenie tablic usprawiedliwiono potrzebą odniemczania. To, czego celowo nie 

zdeprecjonowano, dosięgnął ząb czasu i natura. Niemal każdy nieczynny cmentarz pełni 

funkcje oazy dla miłośników picia pod chmurką, takie są nasze niechlubne standardy. 

Dowodów w postaci butelek i puszek nie brakuje. W najgorszych przypadkach cmentarze 

przekształcały się w żwirowiska, z których surowiec czerpano wraz z kośćmi pochowanych. 

Nieobca żninianom jest informacja, że tamtejsza nekropolia ewangelicka znajduje się po 

części na terenie boiska Zespołu Szkół Specjalnych a przez pozostałą część przebiega droga 

wojewódzka nr 251, o czym jeszcze wspomnimy. Zupełnym milczeniem pominięto fakt, iż 

wielu polskich obywateli ma na takich cmentarzach swoich przodków.   

Trudno zrozumieć, dlaczego 75 lat po wojnie ludzie zostawiają odpady budowlane na 

cmentarzu. Argument o niewiedzy na temat istnienia danego miejsca pochówku jest według 

mnie niewystarczający zwłaszcza, że nagrobki są widoczne gołym okiem. „Bo to byli naziści, 

niech mają za swoje” – usłyszałem kiedyś. Nie pojmuję, by w nagrobku kogoś, kto zmarł 

dajmy na to w 1895 roku widzieć krwiożerczą bestię mordującą ludzi w obozach 

koncentracyjnych. A już zupełnie nie trafia do mnie przekonywanie o rzekomym niedbaniu o 

groby przez ewangelików. Owszem protestanci nie palą zniczy i nie obchodzą dnia 

Wszystkich Świętych, ale czy to powód, by cmentarz zamienić w zarośniętą krzakami 

kloakę? Właściwie w ostatnich dwóch dekadach problem śmieci na nieczynnych cmentarzach 



stał się szczególną plagą we wsiach podmiejskich, które z typowo rolniczych przekształciły 

się w suburbia. No właśnie, a może Państwo mieszkają na cmentarzu i nawet o tym nie 

wiedzą lub nie chcą wiedzieć. W Jadownikach Bielskich (gm. Żnin) miejscowy cmentarz 

ewangelicki jest integralną częścią gospodarstwa. Stoją na nim budynki gospodarcze, 

zrobiono sad… We wsi Kania (gm. Barcin) postępująca suburbanizacja spowodowała, że 

nieczynny cmentarz lada chwila będzie otoczony z przynajmniej trzech stron przez domy 

jednorodzinne. Broń Boże nie mam prawa zabronić ludziom się tam osiedlać. Jednak pomny 

doświadczeń w innych powiatach obawiam się, że być może nowi mieszkańcy nie oswoją się 

z nekropolią i zamiast nagrobków woleliby za oknami widzieć plac zabaw, parking bądź 

świetlicę, co stanie się pretekstem do likwidacji cmentarza. O mały włos w prywatną posesję 

zamieniłby się cmentarz ewangelicki w Rzywnie (gm. Łabiszyn). Uratował go zdecydowany 

sprzeciw konserwatora z bydgoskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.  

Listę błędów i wypaczeń moglibyśmy wydłużyć. Skupmy się jednak na przysłowiowym 

światełku w tunelu, nawet jeśli jego moc równa jest światłości małego znicza. Przyznaję, że 

nie znam wielu inicjatyw o charakterze upamiętniająco-porządkowym na terenie powiatu 

żnińskiego. Z góry przepraszam, jeśli coś ominąłem. W Janowcu Wielkopolskim cmentarze 

ewangelicki i żydowski upamiętniono tablicami. Na kirkucie wmontowano także fragment 

zachowanej macewy. W obu przypadkach cmentarze pozbawione zostały nagrobków i w 

zasadzie są trawnikami. Części macew i tablice upamiętniające znajdziemy także na 

cmentarzach żydowskich w Barcinie, Łabiszynie oraz Żninie (cmentarz nowy). Cmentarz w 

Gogółkowie (gm. Gąsawa) znajduje się pod opieką uczniów Szkoły Podstawowej w 

Bożejewicach. Pozbawione dzikiej roślinności i śmieci zostały cmentarze gminy Żnin w 

Białożewinie i Redczycach. 

Kropla w morzu potrzeb, prawda? Każda inicjatywa jest cenna aczkolwiek nie powinniśmy 

dłużej udawać, że uczniowie lub jednorazowe akcje rozwiążą narosły od dekad problem. Nie 

znam lekarstwa na brak woli i środków właścicieli terenu, najczęściej: gmin, Skarbu Państwa, 

nadleśnictw. Nie wynalazłem jeszcze skutecznego remedium na swoiste skarlenie moralne 

niektórych członków społeczeństwa. Gdyby jednak ktokolwiek zechciał się pochylić nad 

nieczynnymi miejscami pochówku to służę jedną ważną radą – nagrobki powinny być na 

grobie. Pomnik nagrobny, w jakiejkolwiek formie, jest świadectwem istnienia danego 

człowieka, który spoczął w konkretnym miejscu, pod nagrobkiem właśnie. Nie zamieniajmy 

cmentarzy w wystawę z trofeami w postaci kilku „ciekawych” postumentów i tablic 

nagrobnych, jak miało to miejsce w tym roku w Jabłowie Pałuckim (gm. Łabiszyn). 

Oczywiście wiele zdewastowanych nagrobków zmieniło się w destrukty, co nie oznacza, że 

charakterystyczne obmurówki należy traktować jak niepotrzebny gruz. I podobnie, nie 

twórzmy z dawnego założenia cmentarnego ugładzonych trawniczków. Zapraszam 

wszystkich do przespacerowania się po cmentarzu ewangelickim w Tonowie (gm. Janowiec 

Wlkp.), gdzie nagrobki ledwo wystają znad bluszczowego dywanu, w cieniu pożółkłych w 

październiku starych lip. Specyficzne walory przyrodnicze pozwolą odczuć atmosferę 

przemijania o wiele bardziej niż na cmentarzu zamienionym w pole golfowe.  

A jeżeli już musimy cmentarz likwidować z powodu inwestycji to pamiętajmy, że to nie 

nagrobki a groby, w których spoczywają szczątki ludzkie tworzą nekropolię. Gdy zbywamy 



cmentarz na inny cel to ekshumacja jest koniecznością usankcjonowaną prawnie. 

Równocześnie jest wyrazem naszego człowieczeństwa. Przecież nie chcielibyśmy, aby nasi 

najbliżsi spoczywali pod boiskiem, parkingiem, czy autostradą. Dlatego też archeolodzy 

skrupulatnie zebrali szczątki z cmentarza ewangelickiego w Łaziskach (gm. Rogowo). Dziś 

przebiega tamtędy droga ekspresowa S5. Taką samą procedurę przeprowadzono na wycinku 

modernizowanej drogi wojewódzkiej nr 251, co odebrane zostało przez część lokalnej opinii 

publicznej za niepotrzebne wydłużenie budowy. Spod boiska szkolnego kości nie 

ekshumowano.             

„Czas rzucania kamieni, czas zbierania kamieni”, jak pisał w swojej starotestamentowej 

księdze Kohelet (Koh. 3,5). Przeszłości cofnąć się nie da, lecz nie należy wciąż popełniać 

tych samych błędów. Dawne cmentarze są często najstarszym przykładem materialnego 

dziedzictwa kulturowego danej wsi. Wykorzystajmy ich potencjał turystyczny, historyczny i 

kulturowy. Uszanujmy te zabytki a jednocześnie miejsca pochówku ludzi, którzy identycznie 

jak my niegdyś pracowali, kochali, cierpieli. To oni, kimkolwiek byli, współtworzyli historię 

naszych małych ojczyzn, których my jesteśmy dziś depozytariuszami. Niech spoczywają 

wreszcie w godnych warunkach.    
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