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Referat „Recepcja społecznej działalności rewitalizacyjnej na terenie powiatu 

tureckiego” 

Zbigniew Cytarzyński – UAM Poznań 

 

Szanowni Państwo! 

 

Pragnę na wstępie podziękować za możliwość udziału w seminarium, którego 

tematyka doskonale wpisuje się w zakres moich badań nad społecznym odbiorem działań 

związanych z dziedzictwem protestanckim, szczególnie cmentarzami ewangelickimi.  

 Wzrastające w Polsce i Europie zainteresowanie historią lokalną, a w szczególności 

dziedzictwem kulturowym, wyznaniowym, społecznym sprzyja powstawaniu głębszej 

świadomości społecznej, której wyrazem są działania na rzecz przywrócenia pamięci tego, co 

często było dotąd obce, odrzucone, zapomniane. W przypadku badanego regionu dotyczy to 

szczególnie spuścizny protestantów, których przedstawiciele do późnych miesięcy 

kończących II wojnę światową zamieszkiwali obszar wschodniej Wielkopolski, m.in. powiatu 

tureckiego. Historyczne uwarunkowania, położenie geograficzne i bliskość zaboru pruskiego 

odróżniają ten region od innych. Obiekty, które kiedyś należały do wspólnot ewangelickich, 

m.in. kościoły, pastorówki, szkoły czy cmentarze ulegają pod wpływem zarówno naturalnych 

procesów przyrodniczych, ale też gwałtownie przebiegających przemian cywilizacyjnych 

szybkiej degradacji, zmieniając miejscowy krajobraz. Podejmowane są próby powstrzymania 

tych negatywnych zjawisk. Niewielka liczba towarzystw i grup rewitalizujących zazwyczaj 

dociera do miejsc, które wymagają natychmiastowej interwencji lub objęcia ich stałą opieką. 

Idąca z tej strony pomoc nie dotyczy wszystkich zaginionych w lasach i zapomnianych 

artefaktów przeszłości, bo w zasadzie nie wiadomo nawet, ile z nich funkcjonuje jeszcze 

bezimiennie i milcząco w przestrzeni publicznej, czekając na swój koniec? Zapewne 

należałoby podjąć natychmiastowe działania mogące zapewnić im minimum miejsca w naszej 

pamięci i w przestrzeni publicznej. Programem minimalnym powinno być choćby 

udokumentowanie ich istnienia oraz upamiętnienie ich czy to w formie tablicy, pomnika, czy 

urządzenia zbiorczego lapidarium. Nie zmienia to jednak faktu, że realizacja historii 

ratowniczej nie może się ograniczyć tylko do takiego zakresu działań
1
. Krajobraz 

protestanckiego dziedzictwa sakralnego także powiatu tureckiego wymaga wnikliwych 

kompleksowych i interdyscyplinarnych badań, przeprowadzonych przez wykwalifikowane 

zespoły badawcze. Ich rezultaty powinny pozwolić na stworzenie mapy ich rozmieszczenia, 

                                                
1
 E. Domańska „Cmentarze jako przedmiot historii ratowniczej” artykuł z pracy pod red. Jerzego Kołackiego 

„Ziemia skrywa kości”, Poznań 2017 rok, s. 34. 



2 
 

dokumentacji obecnego stanu ich materialnego i pamięciowego zachowania, dającego 

możliwość ich wykorzystania dla budowania i wzmacniania poczucia przynależności do 

miejsca oraz odpowiedzialności za nie lokalnych społeczności. 

Obszarem badawczym został objęty powiat turecki, który na przestrzeni wieków 

przechodził szereg zmian administracyjnych i społecznych. Te zmiany stanowią także pewien 

problem dla właściwego określenia terminu „powiat turecki”. Problem z ustaleniem granic 

obszaru zawartego w pojęciu tureckie krajobrazy sepulkralne wynika, jak już wcześniej 

wspomniano z geograficznego położenia tego rejonu, który w różnych okresach 

historycznych znajdował się pod różnymi zaborami i ulegał częstym zmianom 

administracyjnym. Podobnie jest z metaforycznie brzmiącym  sformułowaniem „ziemia 

turecka” Rozwiązaniem tych trudności jest przyjęcie – także ze względów praktycznych - 

obecnych (aktualnych) granic administracyjnych  „powiatu tureckiego” jako obszaru 

rozważań w niniejszym referacie. W opracowaniu Konrada Białeckiego można znaleźć 

informację o 792 cmentarzach ewangelickich w Wielkopolsce lat 70 XX wieku, choć zdaniem 

J. Kołackiego jest ich dużo ponad tysiąc
2
. Na obszarze powiatu tureckiego zostało 

zinwentaryzowanych 25 cmentarzy ewangelickich, w rzeczywistości jest ich więcej, 

ponieważ często ukryte są w trudno dostępnych, podmokłych lub zalesionych obszarach i 

zupełnie zapomniane. Wymienię kilka z nich: Brudzew, Czyste, Młyny Piekarskie, 

Czachulec, Poroże Stare, Dryja, Felicjanów czy Turek. Po przeprowadzonej kwerendzie 

archiwalnej u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koninie udało się dotrzeć do 12 

kart cmentarnych, które najczęściej pochodzą z końca lat 80 i początku lat 90 XX wieku. Przy 

stosunkowo niewielkiej ilości cmentarzy (25) nader aktywna jest grupa społeczników, którzy 

starają się ocalić to, co pozostało po niemieckich osadnikach. Eksplorując dostępne materiały 

zamieszczone w monografiach, artykułach, prasie, na stronach internetowych, portalach 

społecznościowych, uzupełniane informacjami z przeprowadzonych wywiadów m.in. z  

Urszulą Karolczak, prezesem Stowarzyszenia Frydhof, Ryszardem Kaszyńskim, prezesem 

Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa, społecznikiem Henrykiem Trochą, księdzem 

proboszczem parafii ewangelicko – augsburskiej w Koninie Waldemarem Wunszem, a także 

z Małgorzatą Pawłowską z biblioteki miejskiej w Turku czy Anną Wronowską, mieszkanką 

wsi Stawki, można określić skład i charakter najbardziej aktywnej grupy osób, którzy 

postawili sobie za cel ratowanie cmentarzy ewangelickich. Aktywnie z grupami 
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pracy pod redakcją Jerzego Kołackiego I Izabeli Skórzyńskiej Ziemia skrywa kości, Poznań 2017. Autor opierał 
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młodzieżowymi, działa także nauczycielka historii z Turku Beata Grzelka. Największe 

projekty, jakie udało się zrealizować wymienionym osobom i grupom to m.in. 

odrestaurowanie cmentarza Kurnatowskich w Brudzewie, rewitalizacja cmentarzy w Młynach 

Piekarskich, Porożu Starym, Sarbicach czy Felicjanowie. Należy także wspomnieć 

zorganizowany i przeprowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa i Miejską i 

Powiatową Bibliotekę w Turku, konkurs skierowany do młodzieży szkolnej poświęcony 

tematyce nekropolii ewangelickich w powiecie tureckim a także innym miejscom związanym 

z ewangelikami. Na trwałe w kalendarz Święta Zmarłych wpisały się spotkania ekumeniczne 

na cmentarzu Kurnatowskich w Brudzewie.       

 Na temat pozostawionego dziedzictwa protestanckiego w powiecie odbyły się dwie 

konferencje m.in. w 2011 i 2018, w której głos zabrali także profesorowie UAM w Poznaniu. 

Przedstawiony wyrywkowo zakres prac i działań przeprowadzony w omawianym rejonie 

powinien pozostawić po sobie trwały ślad w pamięci miejscowej społeczności. Odpowiedź na 

pytanie, czy i na ile dziedzictwo protestanckie funkcjonuje w świadomości lokalnej 

społeczności, jaka jest identyfikacja z kulturą Obcego, i na ile działalność stowarzyszeń trafia 

do mieszkańców powiatu, miałem znaleźć w prowadzonych przeze mnie w tym roku 

badaniach.   

Sondaże ankietowe zostały przeprowadzone w trzech wybranych miejscowościach 

powiatu tureckiego tj. Brudzewie, Władysławowie i Tuliszkowie. Uzupełniają one wyniki 

podobnych, wcześniejszych o rok, eksploracji ankietowych w mieście Turku, które 

przeprowadziłem w ramach przygotowanej przeze mnie pracy dyplomowej
3
. 

Objęto nimi wybrane trzy grupy wiekowe: 

- pierwsza grupa objęła osoby do 20 roku życia. Tutaj respondentami była szczególnie 

młodzież szkolna. Odpowiedzi w tej grupie pozwolą nam wskazać poziom zainteresowania 

temat, a także poziom wiedzy w zakresie historii regionalnej danej miejscowości. 

- drugą grupę stanowiły osoby w przedziale 20 – 40 lat. Osoby, które już są związane z 

danym regionem zarówno, jeżeli chodzi o życie osobiste jak i społeczne. Okres wchodzenia w 

życie dorosłe to czas zmian politycznych, kulturowych i społecznych w Polsce, co powinno 

wpływać na wzrost zainteresowania dziedzictwem ewangelickim. 

- trzecią grupę reprezentowały osoby w wieku 40+. To kolejne pokolenie mieszkańców, które 

w  założeniu powinna wiedzieć najwięcej o działalności stowarzyszeń, a także ewangelikach i 

pozostawionym przez nich dziedzictwie.    
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Należy zwrócić uwagę na problemy związane z niechęcią uczestnictwa respondentów 

w badaniu, tłumaczących często swoją niechęć, brakiem czasu, tematem, na który nic nie 

można powiedzieć (brak wiedzy). Dało się odczuć pewnego rodzaju traktowanie zagadnień 

nadal jako swoistego tematu tabu.        

Pytanie pierwsze dotyczyło znajomości miejsc związanych z ewangelikami. 

 Drugie pytanie dotyczyło znajomości przez respondentów organizacji, stowarzyszeń, 

osób prywatnych, które zajmują się, troszczą o cmentarze ewangelickie.  

 Trzecie pytanie dotyczyło postrzegania dziedzictwa kulturowego ewangelików jako 

„obce”.   

Pytanie czwarte dotyczyło oceny swojego poziomu wiedzy na temat stowarzyszeń 

działających w powiecie tureckim, zajmujących się cmentarzami protestanckimi.  

 W pytaniu piątym zapytano o łatwość dostępu do materiałów, opracowań na temat 

funkcjonujących stowarzyszeń.       

 Pytanie szóste dotyczyło znajomości przez badanych konkretnych działań 

prowadzonych przez stowarzyszenia na cmentarzach ewangelickich.   

 Ostatnie pytanie siódme dotyczyło obecności pytanych na jakimkolwiek cmentarzu 

ewangelickim ze wskazaniem na cmentarze w pobliżu miejscowości zamieszkania. 

 Dla lepszego ujęcia problematyki badania, a także próby znalezienie zależnych od 

siebie pytań i odpowiedzi, zblokowałem ze sobą pytania i odpowiedzi pierwsze z siódmym, 

drugie z szóstym, czwarte z piątym. Pytanie trzecie o odczucie obcości pozostawionego 

dziedzictwa pozostawiłem jako indywidualne. Pytanie pierwsze i siódme dotyczy tego czy 

znam, potrafię się poruszać i nazwać miejsca związane z innym. Ponad 60% badanych nie zna 

takich miejsc, nie potrafi ich nazwać lub nie ma świadomości ich istnienia w regionie, 

powiecie.          

 Drugie i szóste pytanie odnosi się wprost do działalności stowarzyszeń, organizacji 

zajmujących się tematyką cmentarzy ewangelickich. Praktycznie ponad 90% badanych nie 

zna ani tego typu stowarzyszeń, ludzi, ani także działań przez nich prowadzonych. 

Nasuwający się wniosek jest niepokojący, ponieważ wskazuje on na bardzo słabą recepcję 

działalności stowarzyszeń. Pomimo – jak wydaje się – stosunkowo dobrym  informowaniu 

opinii publicznej o przedsięwzięciach TPB, sprawozdania ze spotkań ekumenicznych, prac 

prowadzonych na innych cmentarzach, czy innych formach trafiają do dość ograniczonej 

grupy osób. Może to być syndrom tematu, który nie jest dość nośnym i interesuje się nim 

tylko grupa tzw. zapaleńców. Oczywistą rzeczą jest, że nie chodzi o rozgłos lokalny, tylko 

efektywność działań. Dlatego wyniki tych badań powinny służyć jako wskazówka pomocna 
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w wyznaczaniu skuteczniejszych sposobów docierania do opinii publicznej.   

 Pytanie czwarte i piąte dotyczy poziomu wiedzy i dostępu do niej z różnych źródeł na 

temat aktywności stowarzyszeń w zakresie cmentarzy ewangelickich. Prawie 70% badanych 

ocenia negatywnie poziom swojej wiedzy, a także dostęp do informacji. Jako jedyne źródło 

jest podawany internet. Przy założeniu, że wyszukujemy i zapoznajemy się z informacjami, 

danymi, które nas interesują, niosą za sobą zawsze jakiś poziom emocji, powodują nasze 

zaangażowanie i próbę pogłębienia tematu, można uznać, że ta tematyka nie jest ani nośną ani 

wzbudzającą jakieś pozytywne czy negatywne reakcje społeczeństwa. Do momentu dopóki 

człowiek nie zostanie poruszony artykułem na temat cmentarzy, zdjęciami z rozkopanych 

grobów to temat degradacji krajobrazów protestanckich  jest dla niego nierozpoznawalny. 

Niestety zaniedbania w tym zakresie prowadzą do pogłębiania się procesu społecznego 

zapominania, o ile w ogóle wcześniej taką wiedzę posiadał. Kwerenda publikowanej online 

bibliografii Miasta Turku i powiatu tureckiego dowodzi, jak rzadko tematyka sepulkralna 

gości na łamach miejscowej prasy. Postulat pojawia się automatycznie jako pilna potrzeba 

wprowadzenia programu jej propagowania. 

Ostatnie pytanie dotyczyło postrzegania przez respondentów pozostawionego 

dziedzictwa protestanckiego za swoje czy obce. 68% badanych uważa, że nie jest ono obce, 

przy jednoczesnych 32% pozytywnych odpowiedziach. Praktycznie w grupach wiekowych 

odpowiedzi zawierają się w podobnym przedziale procentowym. Nie ma tu dużych różnic, jak 

w przypadku Turku, gdzie w najmłodszej grupie było 73% negatywnych odpowiedzi, w 

średniej grupie wiekowej 71% i w najstarszej 89%. Czy ludność miasta i stolicy powiatu jest 

bardziej tolerancyjna, czy wnika to z faktu jej różnorodności a może obecności w stolicy 

powiatu większej, niż w okolicy artefaktów protestanckiej przeszłości? Wyniki w 

poszczególnych miejscowościach też różnią się od siebie dość zasadniczo. Np. w  

wielokulturowym przedwojennym Władysławowie, gdzie była dość liczna diaspora 

żydowska, a także, duża grupa Niemców, 79% badanych uważa, że to co pozostało po obcych 

nie jest obce. To wiele mówiący wniosek. W Tuliszkowie natomiast, gdzie przed II wojną 

światową dominowała mniejszość żydowska i Polacy, praktycznie nie ma śladu obecności 

ewangelików, problem ten współcześnie nie mógł w ogóle zaistnieć i niewiedza mieszkańców 

o protestantach nie powinna dziwić. Dość osobliwa sytuacja jest w Brudzewie gdzie 32% 

badanych uważa pozostawione dziedzictwo za obce. Praktycznie w żadnej z odpowiedzi na 

postawione pytania nie pada przykład, odpowiedź, cmentarza Kurnatowskich, czy dworku 

Kurnatowskich. Wynikać to może z faktu, że sami należący do wyznania kalwińskiego 
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Kurnatowscy byli Polakami, a tym samym swoimi. Tym samym nie znajduje tu potwierdzenia 

stereotyp, że ewangelik – Niemiec, czyli inny, obcy. 

Jak widać z powyższych rozważań poziom lokalnej wiedzy o miejscach pamięci o 

sepulkralnym dziedzictwie kulturowym w powiecie tureckim jest, poza niszowymi grupkami 

działaczy, skrajnie niski. Obok zbyt słabej polityki informacyjnej, nadal trwa głęboko 

zakorzeniony stereotyp, że niekatolickie obiekty sakralne są obce, więc najczęściej 

przyjmowane postawy, o ile jakakolwiek wiedza na ten temat istnieje, to tolerancyjna 

obojętność, pozbawiona już elementów wykluczania, czy wrogości. Po części cmentarze 

ewangelickie traktowane są jako budzące pewne zaciekawienia swego rodzaju egzotyka. W 

starszym pokoleniu utożsamianie protestantyzmu z niemieckością stanowi nadal ważne 

podłoże postaw asekuracyjnych i obronnych.  Wiąże się to generalnie bardzo niskim 

poziomem wiedzy o dawnej obecności ewangelików w Wielkopolsce. Dotyczy to także 

powiatu tureckiego. Pamięć o nieswoich zmarłych, zdaniem Izabeli  Skórzyńskiej i Anny 

Wachowiak staje się bardziej źródłem konfliktu lokalnych społeczności, obawiających się 

powrotu obcego, niż czynnikiem spajającym przybyłe po 1945 roku wspólnoty osadników
4
. 

Te głosy nie są odosobnione i pomimo przynależności Polski do struktur europejskich, da się 

wyczuć w społeczeństwie polskim narastające, z reguły nieujawniane wprost postawy 

ksenofobiczne i nacjonalistyczne.     

Dlatego wszelkie aktywności muszą być na bieżąco dokumentowane, gromadzone w 

różnych formach trwałych nośników pamięci, najlepiej w digitalnych bankach danych oraz 

udostępniane szerokiej opinii publicznej, monografiach i artykułach, wystawach łącznie z 

towarzyszącymi im katalogami, filmami oraz programami i materiałami edukacyjnymi. 

Aktywne i systematyczne włączanie grup szkolnych przy jednoczesnej realizacji programu 

historii regionalnej, wydaje się głównym kierunkiem działania, w którym powinny zmierzać 

stowarzyszenia rewitalizacyjne. Potrzeba przeniesienia na grunt szkolny pamięci o Innych, 

powinna stać się celem dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie.  

       . 
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