
Jedne szanowane, inne kompletnie zaniedbane 

Pomorskie cmentarze 
Cmentarze powstały w związku z kultem zmarłych i wiarą w życie pozagrobowe. Ze 
względu na sposób grzebania dzielą się na podziemne (katakumby i krypty) oraz 
naziemne, na których w wydzielonych miejscach dokonuje się pochówku w kopa
nych grobach. Najbardziej rozpowszechnionym typem cmentarza chrześcijańskie
go były cmentarze naziemne. Zakładano je początkowo na placach przykościel
nych, dlatego do dziś place te nazywa się często cmentarzami przykościelnymi. 

J 
W XVIII i na początku XIX wieku ze 

względów sanitarnych cmentarze przyko
ścielne zamykano, zakładając w specjalnie 
wydzielonych miejscach cmentarze ko
munalne. Projektowano je nierzadko na 
wzór ogrodów, wyposażonych w nagrob
ki, kaplice grobowe, a nawet w krematoria. 
Wydzielano na nich kwatery dla dorosłych, 
zasłużonych, dzieci, innowierców, niewie
rzących oraz samobójców. W przypadku 
cmentarzy katolickich Sobór Watykański 
II (1962 - 1965) bardzo złagodził katego
ryczne przepisy dotyczące pochówków 
osób niewierzących czy innych wyznań, 
a na mocy ratyfikowanego 2 maja 1998 
roku konkordatu pomiędzy Stolicą Apo

stolską a Polską, na cmentarzach parafii 
katolickich w Polsce wolno bez przeszkód 
grzebać zmarłych bez względu na przyna
leżność religijną. Na Pomorzu wydano 5 
lutego 1943 roku zarządzenie, zgodnie, 
z którym pogrzeby Polaków i Niemców 
miały odbywać się na odrębnych cmen
tarzach, a jeżeli w danej miejscowości 
był tylko jeden - wówczas na specjal
nie odgrodzonych miejscach. Wykona
nie tego zarządzenia zawieszono już 9 
marca 1943 roku. 

Cmentarze przykościelne 
W gminie Kobylnica cmentarze przy-

kościelneznajdująsięw Kobylnicy, Sierako
wie, Kwakowie, Kuleszewie, Słonowicach 
oraz Zębowie. Cmentarz przykościelny w 
Kobylnicy założony został w XVII wieku. 
Położony jest w centrum miejscowości, 
usytuowany na owalnym kopcu, stanowi 
bezpośrednie otoczenie kościoła. Nieste
ty, nie ma danych o istniejących w prze
szłości na tym cmentarzu grobach, ani o 
pogrzebanych tu osobach. Pod kościo
łem w XVII wieku znajdowała się kryp
ta Puttkamerów. Na przełomie lat 60. i 
70. XX wieku na cmentarzu tym istniał 
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kościelny porośnięty jest murawą. 
Niewiele wiadomo na temat cmen

tarza przykościelnego w Sierakowie. W 
latach 60. XX wieku tu również znajdo
wał się jeszcze zespół żeliwnych krzyży 
nagrobkowych i krat ogrodzeniowych 
nagrobków z lat 1819 - 1854. Na cmenta
rzu przykościelnym w Kwakowie nie ma 
już nagrobków ani krzyży nagrobnych. 
Podobnie nie ma już nagrobków na takim 
cmentarzu w Kuleszewie. 

W Słonowicach pierwotne założenie 

przykościelnego cmentarza określa się na 
XV wiek. Podobnie jak kościół zlokalizowa
ny jest on w centrum wsi, na terenie rów
nym. Zachowane zostały granice pierwot
nego układu przestrzennego, natomiast 
dawny układ kwater i nagrobków został 
zatarty. Cmentarz w Zębowie założony zo
stał w XV wieku na terenie równym, w oto
czeniu pól. Charakter rozplanowania jest 
regularny, przetrwały granice pierwotne
go układu przestrzennego tej nekropolii. 
Natomiast kwatery, nagrobki oraz mogiły 
są zwarte. Tutaj zachowało się jednak 
najwięcej w skali gminy grobów o zna
czeniu historycznym, dlatego zasadne 
będzie wymienienie zamieszczonych 
na nich inskrypcji: Martin Ernest von 
Below 1719-1793; Margaretha Henriet
ta z d. von Perh 1794; August Freiherr 
von Wolzogen, kapitan 1844 - 1900; 
Emmy von Below z d. von Massów 1843 
-1917; Walter von Below, porucznik 8. 
regimentu ułanów 1846 - 1873; Paul 
von Below Reddentin 1845 -1900; (...) 
von Below Reddentin 1816 -1892. 

Cmentarze parafialne 
i komunalne 

Używany cmentarz parafialny w 
Kobylnicy znajduje się w północno - za
chodniej części wsi, przy skrzyżowaniu 
ulicy Witosa z torami kolejowymi linii 
Słupsk - Koszalin i Słupsk - Szczecinek. 
Powierzchnia nekropolii wynosi 0,98 ha. 
Starsza, południowo-zachodnia część 
cmentarza, założona była na początku 
XIX wieku. Nową, większą, południowo 
- wschodnią część, na mocy delegacji 
kurii gorzowskiej poświęcił 1 listopada 
1951 roku ks. Lucjan Koźlik. Nekropolia 
ma układ alejowo - kwaterowy, a całość 
terenu podzielono na osiem kwater. W 
październiku 1968 roku ks. Jan Sposób 
przeprowadził prace porządkowe, on 
też z pomocą jednego z parafian wyko
nał ramy ogrodzeniowe z kątownika i 
siatki druciane. Przysługujące mu wa
kacje letnie w 1969 roku wykorzystał 
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na wykonanie żelbetonowych słupków 
i cokołów ogrodzenia pod ramy oraz 
na zamontowanie metalowych części 
ogrodzenia. 0 asfaltowe alejki na cmen
tarzu oraz o dokończenie ogrodzenia 60-
-metrowego odcinka nekropolii zadbał 
jego następca, ks. Tadeusz Rzeźnicki w 
1980 roku. Kolejny proboszcz, ks. Michał 
Kłoda, jesienią 1986 roku nowym krzy
żem dębowym zastąpił stary, ustawiony 
w 1951 roku. Gruzowisko powstałe z po
zostałości zdewastowanych nagrobków 
poniemieckich usunięte zostało za ka
dencji ks. Mieczysława Wędrychowicza. 
Jesienią 1997 roku wymieniono bramy. O 
wyrównanie terenu na starej części oraz 
0 wybudowanie pod krzyżem trwałego 
ołtarza, na którym w uroczystość Wszyst
kich Świętych celebrowana jest msza Św., 
zatroszczył się ks. Krzysztof Wilkos. 

Już za czasów protestanckich, 
najprawdopodobniej w okresie 
międzywojennym, na cmentarzu 
wybudowano kaplicę. Spełniała za
pewne funkcje kostnicy. Po zakoń
czeniu drugiej wojny światowej nie 
była używana do celów pogrzebo
wych, lecz służyła za miejsce prze
chowywania narzędzi do grzeba
nia zmarłych i ulegała zniszczeniu. 

I Synod Diecezji Koszalińsko 
- Kołobrzeskiej nałożył na duszpa
sterzy obowiązek troski o estetykę 
1 porządek na cmentarzach przez 
przypominanie tego obowiązku swo
im wiernym. Wielokrotnie ponawia
ne apele do wiernych o utrzymanie 
porządku na cmentarzach przynosiły 
nikłe rezultaty; gruntownie porząd
kowano je najczęściej jedynie przed 
Dniem Zadusznym. Z tego względu 
1 czerwca 2000 roku ks. K. Wilkos 
zawarł umowę z Zakładem Pogrze
bowym Kalla w Słupsku, na mocy, 
której firma ta zobowiązana jest 
między innymi do utrzymania po
rządku na cmentarzu w Kobylni
cy, stanowiącym własność parafii. 
Pierwszym kapłanem pogrzebanym 
na tym cmentarzu 18 listopada 1991 
roku był ks. Stanisław Olędzki SDB. 
Jako drugi spoczął obok niego 4 maja 
1995 roku ks. L. Koźlik. 

Cmentarz parafialny w Sierakowie, 
zajmujący 0,25 ha powierzchni, założony 
został pod koniec XIX wieku. Leży przy 
polnej drodze, w niewielkim oddaleniu od 
zabudowań północno - wschodniej części 
wsi, około pół kilometra od szosy łączącej 
Łosino z Kończewem. Ogrodzenie cmen
tarza wykonano z siatki drucianej. Układ 
kwater jest słabo czytelny, przedwojenne 
nagrobki zostały w większości zlikwido
wane, najstarszy pochodzi z 1939 roku. Po
rządkowanie cmentarza rozpoczął ks. J. 
Sposób, inne, ważniejsze prace, nadają

ce temu miejscu pochówków zmarłych 
stosowny wygląd, wykonane zostały za 
kadencji ks. proboszcza Józefa Borow
skiego, a bezpośrednio nadzorował je 
przede wszystkim ks. wikariusz Krzysz
tof Oleszkiewicz. Pod koniec 2004 roku 
zawarta została umowa pomiędzy pro
boszczem parafii w Kobylnicy, który 
sprawuje również opiekę duszpasterską 
w Sierakowie, a Zakładem Pogrzebo
wym Kalla w Słupsku. 

Na koniec XIX wieku datuje się założe
nie starszej części cmentarza parafialnego 
w Kwakowie. Pierwotnie zajmował on dział
kę o powierzchni 0,60 ha, położoną około 
pół kilometra za wsią, po lewej stronie szo
sy z Kwakowa do Lubunia. Rozplanowany 
był geometrycznie i mimo że zlikwidowa
no nagrobki z okresu przedwojennego, ca
łość dawnego układu pozostała czytelna. 

W latach powojennych na działce nr 123 o 
powierzchni 0,39 ha, tuż przy starszej, po
wstała nowa część cmentarza. 

Założony w drugiej połowie XIX 
wieku cmentarz w Kuleszewie zajmuje 
powierzchnię 0,20 ha. Usytuowany jest 
po prawej stronie szosy wiodącej z Ku-
leszewa do Barcina, w głębi lasu, około 
jednego kilometra za wsią. Do dziś zacho
wały się fragmenty kamiennego muru 
okalającego ten cmentarz, rozplanowa
ny geometrycznie. W Kuleszewie istnieje 
również cmentarz nowszy - parafialny. 

Nadal użytkowany jest dawny 
ewangelicki cmentarz w Lubuniu, 
który powstał w drugiej połowie XIX 
wieku. Rozplanowana geometrycznie 
nekropolia ma czytelny układ kwater, 

zatarł się natomiast układ nagrobków 
i mogił. Część starsza, użytkowana 
do pochówków do 1945 roku, jest za
niedbana. Cmentarz należy do parafii 
Kwakowo. 

W otoczeniu pól uprawnych założono 
w 1950 roku cmentarz w Słonowicach. Ne
kropolia zlokalizowana jest po północnej 
stronie wsi, przy szosie z Reblina. Jej po
wierzchnia wynosi 0,4 ha. Granice układu 
przestrzennego są czytelne, nie ma po
działu na kwatery. Według karty ewiden
cyjnej Służby Ochrony Zabytków oraz 
Schematyzmu Diecezji Koszalińsko - Ko
łobrzeskiej z 1987 roku, jest to cmentarz 
parafialny, natomiast według Schema
tyzmu z 1998 roku, komunalny. 

Cmentarz komunalny w Zębowie 
powstał tuż przy cmentarzu przykościel
nym w 1950 roku. Nekropolia obsadzona 

jest grabowym żywopłotem. 

Nieczynne cmentarze 
ewangelickie 

Dwa nieczynne cmentarze 
ewangelickie w Bolesławicach zało
żono w drugiej połowie XIX wieku. 
Jeden zlokalizowany jest przy polnej 
drodze między tą wsią a Kobylnicą, 
odchodzącą przed Bolesławicami w 
lewo od szosy ze Słupska do Kosza
lina. Teren cmentarza otacza gęsto 
rosnący grab, a wewnątrz rosną dęby 
oraz zieleń. Rozplanowana geome
trycznie nekropolia o powierzchni 
0,25 ha zachowała czytelność ca
łości układu, ale dewastacja na
grobków doprowadziła do zatarcia 
czytelności mogił i kwater. Drugi 
cmentarz ewangelicki również poło
żony jest przy polnej drodze, ale oko
ło 0,2 km na południe przed wjazdem 
do Bolesławie od strony Koszalina. 
Otaczają go pola uprawne. Pozostały 
widoczne granice pierwotnego ukła
du przestrzennego oraz rozszerze
nia go na początku XX wieku. Układ 
kwater i nagrobków został zatarty, 

pozostał natomiast dobrze zachowany 
zwarty drzewostan grabowy, tworzący 
przedtem żywopłot na obrzeżach star
szej części. Powierzchnię zniszczonego 
cmentarza porasta bluszcz i barwinek. 

Dawny cmentarz ewangelicki w Ko
bylnicy, nieużywany do pochówków od 
1945 -1946 roku, znajduje się w południo-
wo-zachodnim krańcu wsi przy ul. Widziń-
skiej. Założony był w drugiej połowie XIX 
wieku. Z tego okresu zachował się frag
ment fundamentów muru ogrodzenio
wego. Do niedawna na cmentarzu tym 
istniał jedyny grób z 1941 bądź 1942 
roku - 16-letniego Polaka, tragicznie 
zmarłego robotnika przymusowego. 
W marcu 2004 roku jego szczątki eks
humowano i przeniesiono na czynny 
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cmentarz w Kobylnicy. 
Dawny ewangelicki cmentarz w Koń-

czewie założony został pod koniec XIX 
wieku i rozplanowany był geometrycznie. 
Ponieważ nagrobki zlikwidowano, a teren 
porósł zielenią, całość układu stała się nie
czytelna. Cmentarz oddalony jest od wsi 
około jednego kilometra i zlokalizowa
ny po prawej stronie szosy wiodącej do 
Kuleszewa, w bagnistych zaroślach. 

Nieczynny ewangelicki cmentarz w 
Płaszewie z końca XIX wieku znajduje się 
po lewej stronie szosy prowadzącej do 
Słupska, około 0,4 km od Płaszewa. Na 
drugą połowę XIX wieku datuje się tak
że założenie nieczynnego ewangelic
kiego cmentarza o powierzchni około 
0,24 ha w Łosinie. Nekropolia położo
na jest około 0,3 km za wsią, po prawej 
stronie szosy z Łosina do Sierakowa. 
Geometrycznie rozplanowany cmen
tarz został zdewastowany. 

Nie używa się również dawnego 
ewangelickiego cmentarza założonego w 
drugiej połowie XIX wieku w Słonowicach. 
Nekropolia zlokalizowana jest w północnej 
części wsi, przy szosie z Dobrzęcina. Nie ma 
już tutaj nagrobków. Wzdłuż granic cmen
tarza rośnie szpaler 24 kasztanowców. 

Dwa dawne cmentarze ewange
lickie założono w Sycewicach. Pierwszy 
pochodzi z przełomu XIX/XX wieku i leży 
kilometr od wsi w kierunku zachodnim 
przy polnej drodze do leśniczówki. Mo
giły ułożone są tu w rzędach, nagrobki 
zostały zniszczone. Druga nekropolia 
o zbliżonej powierzchni 0,25 ha także 
zlokalizowana jest kilometr od wsi, przy 
drodze do leśniczówki, w otoczeniu pól. 
Pozostały widoczne rzędy mogił, jed
nakże brak już na nich nagrobków. Gra
nice wyznacza żywopłot z żywotnika. 

Z drugiej połowy XIX wieku pochodzi 
cmentarz ewangelicki w Ścięgnicy, usytu
owany w południowej części wsi przy szo
sie do Korzybia, w otoczeniu lasów igla
stych. Pozostały zachowane pierwotne 
granice, zatarł się natomiast układ kwater. 
Mogiły ułożone są w rzędy. Cmentarz jest 
zdewastowany, nagrobki zostały usu
nięte bądź zniszczone, pozostały nato
miast liczne cokoły krzyży... 

Cmentarze rodowe 
Prawo niemieckie zezwalało na grze

banie właścicieli pałacyków i dworków 
oraz ich krewnych w parkach. Na terenach 
parków przydworskich istnieją więc cmen
tarze. Są również pojedyncze groby, i tak, 
w parku w Łosinie znajduje się grób 
zmarłego w 1937 roku komandora Ma
ximiiiana von Zitzewitza, a w parku w 
Kuleszewie kamień oznacza miejsce 
pochówku Ilse von Boehn, zamordowa
nej przez żołnierzy Armii Czerwonej w 
marcu 1945 roku, a której to pobratym

POWIAT SŁUPSKI 
cy mordowali wcześniej niewinnych lu
dzi w Rosji i na Białorusi. 

Cmentarz rodowy w Bzowie znajduje 
się w parku po wschodniej stronie, za sta
wem, na owalnym wzniesieniu. Założony 
został w XIX wieku. Nie jest ogrodzony, 
czytelne pozostały jednak granice dawne
go układu przestrzennego - była to nekro
polia jednokwaterowa. Pozostały zaled
wie doły po rozkopanych grobowcach, 
nagrobki zostały zniszczone. Przetrwał 
również przerzedzony szpaler brzozo
wo - żywotnikowy, luźne zakrzewienie 
(pięć tuj oraz cztery brzozy). Powierzch
nia obiektu wynosi 0,07 ha. 

Z1841 roku pochodzi cmentarz rodo
wy w Dobrzęcinie. Ten zdecydowano się 
założyć w polu, na wzniesieniu w kształcie 
koła, po północnej części wsi. Powierzch
nia nekropolii wynosi 0,16 ha. Nie ma już 
wiodącej przedtem do cmentarza alei, 
pozostały jednak dwa groby: Christine 
Florentine Grafin von Krockow 1783 -
19.V.1850 i Carl Graf von Krockow - wła
ściciela Dobrzęcina, Słonowic, Wrzącej, 
Zbyszewa 1769 -1841. 

Nekropolię rozplanowano regular
nie, widoczne są granice pierwotnego 
układu przestrzennego z centralnym 
wzgórzem oraz krypty, które, podobnie 
zresztą jak inne nagrobki, zostały mocno 
zniszczone. W skład starodrzewia po
rastającego teren cmentarza wchodzą 
modrzewie, świerki, dęby, kasztanowiec, 
poza tym rośnie luźne zakrzewienie. 

W połowie XIX wieku założono daw
ny rodowy cmentarz w Reblinie. Nekro
polia o powierzchni 0,01 ha zlokalizowa
na jest w północnej części miejscowości, 
pomiędzy torami kolejowymi a drogą 
asfaltową, w zadrzewieniu parkowym sta
rej dębiny. Całość układu nekropolii jest 
zwarta, brak nagrobków. 

Rodowy cmentarz z początku XX 
wieku w Sycewicach znajduje się we 
wschodniej części miejscowości, przy 
przecinającym park bruku. Zajmuje te
ren równy, otoczony drzewami, jego po
wierzchnia wynosi 0,06 ha. Zachowały 
się granice dawnego układu prze
strzennego nekropolii Zitzewitzów, 
widoczny jest jej jednokwaterowy 
charakter oraz usytuowanie grobow
ca, porozbijano jednak nagrobki. 

Na 1839 rok datuje się założenie 
cmentarza rodowego o powierzchni 
0,01 ha w Ścięgnicy, zlokalizowanego 
w lesie, oddalonego kilometr od wsi i 
0,1 km na wschód od szosy do Korzybia. 
Nekropolia usytuowana jest na terenie 
równym, jej  część porasta sosnowy las. 
Ma regularny charakter rozplanowania, 
zachowały się granice dawnego układu 
przestrzennego, byłto obiekt jednokwa
terowy. Znajduje się tu samotny nagro
bek Anny von Bonin z domu Grasfe, 

urodzonej 21 czerwca 1863, a zmarłej 
19 grudnia 1939 roku. Otoczenie sta
nowią sosny, świerki i dąb. 

* * *  

Cmentarze nazywano miastami zmar
łych, na cmentarzach wszystko jest praw
dziwe, pomniki nagrobne odnoszą się do 
konkretnych ludzi i konkretnego czasu. Rze
czywiste są daty śmierci, imiona i nazwiska 
zmarłych. Chodzi tutaj o historię wypełnio
ną ludźmi, personalizowaną, nie zreduko
waną do haseł, wydarzeń, przełomowych 
dat. Dzieje powszechne, powstania, wojny, 
wszystko to pozostaje w domyśle jako płasz
czyzna odniesienia do ludzkich losów. Histo
ria cmentarzy nie kłamie, leżą na nich ludzie 
wyrwani z dziejów. Skazani na zapomnienie 
na cmentarzach skupiają na sobie myśli. 
Losy pomorskich cmentarzy, zwłaszcza 
ewangelickich, były w XX wieku szczegól
nie tragiczne. Wielokrotnie te niezwykle 
istotne świadectwa sepulkralnej kultury 
duchowej i materialnej zaginęły w wyni
ku powojennych, często świadomie prze
prowadzanych zniszczeń. Tylko niektóre 
z cmentarzy ewangelickich zdecydowano 
się po drugiej wojnie wykorzystać do po
chówków, powiększając je o nowszą część. 

Brak dbałości o ewangelickie założenia 
cmentarne doprowadził do ich dewastacji, 
przez co obecnie z wielkim trudem można 
identyfikować rozplanowanie i wyposaże
nie poszczególnych obiektów. Zaledwie w 
stanie szczątkowym zachowały się resztki 
nagrobków wystawionych przed zakoń
czeniem drugiej wojny światowej. Wpłynę
ły na to złożone okoliczności. Częściowa 
dewastacja poniemieckich nekropolii 
spowodowana była tuż po wojnie chęcią 
odwetu za krzywdy wyrządzone przez 
hitlerowców. Niszczenie następowało 
również naturalnie, z upływem czasu, 
zwłaszcza, że byłym mieszkańcom Po
morza, a przede wszystkim obywatelom 
Niemieckiej Republiki Federalnej, rzad
ko udawało się dotrzeć tu w okresie aż 
do 1989 roku. Największe zniszczenia 
były jednak następstwem prowadzonej 
przez władze centralne i terenowe okre
su PRL-u ideologicznej polityki likwi
dowania wszystkiego, co kojarzyło się 
z niemiecką historią tych ziem, kapitali
zmem i zachodem Europy. Brak dbałości 
o ewangelickie założenia cmentarza do
prowadził do kompletnej ich dewastacji, 
przez co z trudem możemy dzisiaj iden
tyfikować rozplanowanie i wyposażenie 
poszczególnych obiektów. Do zagłady 
cmentarzy ewangelickich doszło także na 
terenie gminy Kobylnica, gdzie pod koniec 
XIX wieku i na początku XX wieku każda nie
mal miejscowość miała własną nekropolię, a 
w niektórych były nawet dwie. 

Eugeniusz Wiązowski 
Kobylnica 


