
                                         Witajcie 

 

   Pozwólcie, że opowiem Wam historię, o której mówił mi mój 

dziadek. Opowieść o wielkim domu, gdzie spotykali się ludzie, 

który później zamieniono w Kościół a następnie              w 

szkołę. Dziś prócz pamięci dziadunia pozostało jedynie pole 

uprawne. Ocalałą pamiątką po  Domu Bożym jest stary 

poniemiecki cmentarz. Zacznijmy jednak od początku. 

Pierwszych wzmianek na temat tego miejsca społecznych 

zgromadzeń  można doszukiwać się w czasach końca pierwszej 

wojny światowej i początku dwudziestolecia 

międzywojennego. Już wtedy miało ono rację bytu, ale nie 

znam dokładnej daty powstania tego budynku. To właśnie               

w tamtym okresie we wsi zwanej Sarbice mieszkały dwie nacje 

Polacy i Niemcy. Jak na owe czasy żyli oni w zgodzie               i 

spokoju ,ale wracając do głównego tematu. Nie wiem jak mała 

kaplica zamieniła się w wiejski Kościół ,ale zgaduję ,że albo 

był to czysty przypadek, bądź też potrzeba istnienia Domu 

Pańskiego we wsi. Konkretnej prawdy nie znam, bo niestety nie 

jestem historykiem a jedynie słyszałem opowieści, które teraz 

próbuję złączyć w całość. 

Przenieśmy się w czasie do ciekawszego momentu. 

Bardziej konkretnie 1września 1939 roku. Gdy Adolf  Hitler 

doszedł do władzy i zaczął głosić swoją propagandę wszyscy 

Niemcy nie tylko z Sarbic ,,wybyli’’ na Zachód do swoich 

dalszych lub bliższych rodzin. Z Kościoła zostały zabrane co 

ważniejsze przedmioty a następnie został on zamknięty na 

bardzo dużą i solidną kłódkę.  



Sam budynek przetrwał okres trwania wojny, ale tylko do 

czasu. Dokładniej do lat 1944/45. Wtedy to niemiecka armia 

została pokonana i rozbrojona a na nasze ziemie zawitali 

Rosjanie. Nie ominęło to również Sarbic. Kiedy radzieccy 

żołnierze powychodzili ze swoich dział samobieżnych i T-34, 

zaczęli głosić swoją propagandę   o przyjaźni  polsko  

- rosyjskiej. Po tej a jakże ,,moralizującej’’ chwili ,,radzieccy 

towarzysze’’ zaczęli interesować się starym, drewnianym 

Kościołem. Gdy podeszli do bram i zauważyli kłódkę … .Nie!  

Nie spróbowali jej otworzyć wytrychem lub podobnym tego 

typu narzędziem ,tylko wzięli wielką siekierę mojego dziadka i 

roztrzaskali nim kłódkę w drobny mak robiąc dziurę  

w drzwiach! Po wejściu do Sanktuarium i krótkim rozejrzeniu 

się stwierdzili, że nie mają tam czego szukać.  

We wsi nie zabawili długo. Zostawili tylko mały odział 

żołnierzy, by upewnić się, że nikt nie będzie miał nic przeciwko 

komunizmowi a sami pojechali dalej wyzwalać zachodnie 

części Polski. Mieszkańcy Sarbic nie za bardzo wiedzieli, co 

mogą zrobić ze starym Kościołem, ale tutaj potrzeba okazała 

się być przysłowiową matką wynalazku. Miejscowi mieli 

pewien zasadniczy problem. Mianowicie obowiązek szkolny.  

Dzieci musiały iść do szkoły, ale najbliższa była oddalona  

o parę kilometrów i dostawanie się tam codziennie było 

uciążliwe i niepraktyczne. Tamtejsza ludność potrzebowała 

placówki edukacyjnej, która była blisko, była duża, 

wszechstronna i mieszcząca wielu uczniów. Aż tu nagle 

przypomniano sobie o ogromnym i bardzo „pojemnym” starym 

Kościele. Od razu rozpoczęto modernizację  i „papierkową 

robotę”.  



Nie znam konkretnej daty otworzenia tej prowizorycznej 

szkoły, wiem jednak, że nie istniała ona długo. W 1956 roku 

została zamknięta na rzecz nowej placówki ,która istnieje do 

dziś . Jest to dokładnie Szkoła Podstawowa w Sarbicach. 

Możecie się teraz zapytać ,,Skoro otworzono nową szkołę to co 

stało się ze starą ? ’’. To proste . Ludzie zabrali to, co bardziej 

użyteczne, meble i przedmioty a następnie z racji swojego 

wieku zawaliła się. Znowu . Mieszkańcy spalili resztki desek 

lub wykorzystali je do stworzenia własnych ogrodzeń lub 

płotów. 

W tej chwili po starym niemieckim Kościele nie ma śladu, 

oprócz małego cmentarza, gdzie kiedyś miejscowi chowali 

swoich zmarłych. Ten cmentarz istnieje do dziś  

i można go oglądać jako historyczną pamiątkę. 

 



Zdjęcia cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Sarbicach

























 

 

   Czas na słowa zakończenia. Cóż mogę powiedzieć 

więcej…..jedynie to, że cała opowieść  działa się  tuż za 

płotem domu mojego dziadka. 



 Dziś to miejsce wygląda tak: 

 

Historię przedstawił Gracjan Martyn 

Fotografie pochodzą ze zbiorów prywatnych Gracjana Martyn 


