
Zapomniane cmentarze 

 
Jeden z zapomnianych grobów. 

 



 Niedaleko mojego miejsca zamieszkania znajdują się dwa cmentarze ewangelickie. Jeden z nich w Kolonii 
Kaczka, drugi  w miejscowości Młyny Piekarskie. Cmentarze te znajdują się w środku lasu ,więc mało kto o nich wie. 
Pokazali mi je pierwszy raz moi rodzice. Bardzo często tam chodzimy, kiedy jesteśmy na grzybach czy na spacerze. 
Muszę dodać, że mój dom również znajduje się w środku lasu, zaledwie 3 km od pierwszego  cmentarza. Muszę  
dodać ,że w tej miejscowości mieszkali od zawsze moi dziadkowie a teraz rodzice. Swego czasu groby były  
zaniedbane. Mniej więcej rok temu zainteresowało się nimi  Stowarzyszenie "Ziemia Dobrska". Ja za każdym razem, 
gdy odwiedzam tamtejsze groby z rodzicami czy dziadkami, zapalam znicz i odmawiam krótką modlitwę dla uczczenia 
pamięci zmarłych. Niektóre nagrobki są odnowione i zadbane, zapewne odwiedzają je rodziny zmarłych. Teraz może 
trochę przybliżę historię tych cmentarzy i miejscowości, w których  się znajdują. 

            Kolonia Kaczka, gmina Dobra, w której znajduje się cmentarz ewangelicki, położona jest nad Strugą 
Janiszewską.  Po raz pierwszy pojawiła się w XVI-wiecznym dokumencie pisanym z 1570 roku. Był  to wówczas tylko 
młyn, który Adrian Roztocki - miecznik kaliski zapisał swojej żonie Annie z Ciświeckich, córce Jana Ciświeckiego - 
wojskiego kaliskiego. 

W XVII wieku Kaczka występuje w dokumentach jedynie jako Osada Młyńska. Status kolonii nabyła 
prawdopodobnie dopiero za sprawą niemieckich imigrantów, którzy pojawili się tutaj w XIX wieku. Pod koniec wieku 
miejscowość ta liczyła 12 domów, zamieszkałych przez 116 osób. Mieszkańcy osady podlegali opiece kantora za 
młynów piekarskich w obrębie parafii ewangelickiej w Turku. 

W 1921 roku na 114 mieszkańców około 98 deklarowało wyznanie ewangelickie oraz narodowość niemiecką. 
Istniała głównie gmina Szymany. Niemiecka ludność uciekła stąd w 1945 roku, przed nadciągającą Armią Czerwoną. 

Cmentarz w Kaczce znajduje się w obrębie kompleksu leśnego z przewagą sosny. Pozostał na nim tylko 1 
metalowy krzyż, na grobie kilkuletniego Ottona Rennera,  zmarłego w 1918 roku. Wyraźne są wokół pozostałości linii 
okopów z czasów II wojny światowej. 

W prace remontowe na cmentarzu włączyli się: Nadleśnictwo Turek, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Dobrskiej, Towarzystwo Przyjaciół Konina, Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa oraz Stowarzyszenie POMOST. 

Cmentarz ewangelicki Młyny Piekarskie jest położony na skraju lasu, w regionie rozproszonej zabudowy wsi 
Młyny Piekarskie. Założony został na rzucie prostokąta w połowie XIX wieku, przez kolonistów niemieckojęzycznych 
przybyłych w ten rejon w 1848 roku. 

Do 1945 roku niemal cała wioska, podobnie jak Osada Stawki, była zamieszkiwana przez społeczność 
wyznania ewangelicko-augsburskiego. W 1907 roku w Młynach Piekarskich mieszkało 90 rodzin wyznania 
ewangelickiego. Nekropolia posiadała ogrodzenie z siatki z neogotycką bramą z czerwonej cegły, wzniesioną 
zapewne na przełomie XIX i XX wieku. 

Po 1945 roku cmentarz uległ częściowej dewastacji, znajdując się na terenie częściowo opuszczonym i 
odludnym. Zachowała się część murowanego ogrodzenia oraz szereg  XIX i XX-wiecznych  grobowców, krzyży 
żeliwnych i ogrodzeń kwater z bogatą metaloplastyką wzorów. 

Po wojnie nekropolią opiekowała się rodzina Hein oraz Pan Gustaw Firus  ze Stawek, zmarły w 1992 roku. 
Jego grób jest ostatnim pochówkiem na terenie nekropolii. Pochowano tutaj między innymi członków rodzin Firus, 
Gohlke i Strubel. 

                     Tak więc jak wspomniałam wcześniej na ile to możliwe dbamy również i my o te groby. Bardzo mnie to 
cieszy, że mieszkam właśnie w tej okolicy.  Wiele moich znajomych zazdrości mi tego miejsca . Jest tu taka cisza , 
miejsce jest odludnione .Do drogi asfaltowej mamy prawie 2 km. Mieszkam w miejscu ,gdzie jest sama natura. 
Zwierzęta dzikie podchodzą pod sam dom.  Jest tu również wiele miejsc , w których  stały budynki. Zostały niestety 
jedynie fragmenty fundamentów czy jakieś stare sady . Mogę dodać jeszcze ,że w obecnej sytuacji jakiej się 
znajdujemy-czasie pandemii  ta okolica  jest na prawdę ważnym miejscem dla nas . Nie wyobrażam sobie mieszkać w 



mieście nie móc wyjść na świeże powietrze .Jestem pewna ,że to miejsce w przyszłości będzie zawsze przeze mnie 
odwiedzane .  

 Załączam kilka zdjęć zrobionych w okolicy w/w cmentarzy. 

 

Jedna z mogił. 

 

 



 

Pozostałości po grobach. 

 

 



 

Nagrobki . 

 

Brama i w oddali parę nagrobków. 

 

 



 

Tak kiedyś wyglądały nagrobki. 

 

 

Tablica informacyjna Kaczka 

 

 

 



 

 

Tablica informacyjna Młyny Piekarskie 

 

To ja, Antosia. 

 



Opracowała  Antonina Zych 

Źródło-  Tablica informacyjna stojąca przed cmentarzami  , która powstała z inicjatywy wielkopolskich regionalistów i 
Nadleśnictwa Turek  

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych. 

 

 


