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SŁOWO WSTĘPNE
Nowy Rok to zazwyczaj niewiadoma, mimo to człowiek

z nadzieją  patrzy  w przyszłość.  Tegoroczne  wejście  w Nowy
Rok  było  nie  co  trudny  dla  większości,  a  nadzieja  mogła
przygasnąć. Stąd pytanie jakie odnajdujemy w haśle miesiąca:
Kto ukaże nam dobro?, dobrze pasuje. Zwłaszcza w obecnych
czasach wielu pragnie widzieć i być ukierunkowanych na coś
dobrego,  na  coś  co  da  radość,  pokój  w  sercu  i  poczucie
bezpieczeństwa.  Niepewność  własnej  przyszłości  jest  zawsze
przytłaczająca.

Odpowiedź Psalmisty może stanowić dla wielu pociechę:
Wznieś  nad  nim  światło  oblicza  swego,  Panie!  Bóg  nie
pozostawia  nas  w  mrokach  losu  świata,  ale  objawia  swoje
światło  w  Chrystusie,  które  nad  wierzącym  wznosi  się
i prowadzi ku domu Ojca w niebie.

Myślę, że z taką nadzieją warto wejść w Nowy Rok 2021,
chociaż nie znamy przyszłości, ale przyszłość na szczęście jest
już w Bożych dłoniach. Ufając Bogu nie musimy się obawiać
nawet śmierci. A potomni zachowają pamięć o nas, tak jak stało
się to na byłym cmentarzu leśników w Jamach. Pamięć tych,
którzy dbali o lasy, została przywrócona.

Wykorzystujmy  więc  czas,  który  jest  nam  darowany.
Nie dajmy się grzechu zaniechania. Życie jest zbyt krótkie, aby
tylko skupiać się na tym, co nietrwałe, przemijające. Czy nie
lepiej poświęcić czas bliskim, a przede wszystkim Bogu, który
może  zachować  ciało  i  duszę?  Oddając  więc  nowy  numer
kwartalnika  mam  nadzieję,  że  pozwoli  nam  odkryć  wiele
dobrego w nas i wokół, a szczególnie w relacji z Bogiem.

ks. Karol Niedoba
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[Z01: cmentarz leśników w Jamach po pracach (październik 2020),
widok od południowego wschodu]

CMENTARZ LEŚNIKÓW W JAMACH
Nie  znajdziecie  go  na  żadnej  ze  starych  map.  Gdzieś

w lesie,  gdzieś  pod  bukami.  Miejsce  wiecznego  spoczynku
rodzin, które wpisały się w historię miejscowego nadleśnictwa.
Dzięki  współpracy  Nadleśnictwa  Jamy  i  Stowarzyszenia
Lapidaria.  Zapomniane  cmentarze  Pomorza  i  Kujaw
uporządkowano  niemal  zupełnie  nieznany  cmentarz  leśników
w Jamach (gm. Rogóźno). 

W województwie kujawsko-pomorskim znajduje się 1933
zapomnianych cmentarzy,  spośród których 75% to  cmentarze
protestanckie.  Spory,  liczący  121  takich  miejsc  pochówku,
kawałek  tego  cmentarnego  tortu  przypada  na  powiat
grudziądzki.  Najwięcej  w  gminie  Grudziądz  –  33,  a  dalej
kolejno gminy: Łasin – 24, Gruta – 21, Rogóźno – 17, Radzyń
Chełmiński i Świecie nad Osą – po 13. Dla porządku dodajmy,
że w granicach miasta Grudziądz znajduje się 26 nieczynnych
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cmentarzy.  Widząc  podane  statystyki  możemy  dojść  do
wniosku, że nieomalże mieszkamy na cmentarzach. Jest w tym
sporo racji. Z uwagi na uwarunkowania historycznych procesów
osadniczych na obszarze powiatu grudziądzkiego są to, jak już
wspomniano,  w  znakomitej  większości  cmentarze
protestanckie. Najstarsze powstały jeszcze w XVI wieku wraz z
pojawieniem się luteran. Niemałą rolę w ich powstaniu odegrało
osadnictwo  olęderskie  oraz  zabór  pruski  i  związana  z  nim
kolonizacja fryderycjańska oraz późniejsza działalność pruskiej
komisji  kolonizacyjnej.  Cząstki  „ewangelickiej  Atlantydy”
znajdują się w niemal każdej wsi ziemi chełmińskiej. Jeszcze
jednym  czynnikiem  wpływającym  na  ilość  protestanckich
miejsc  pochówku  była  możliwość  zakładania  cmentarzy
prywatnych, na których chowano najczęściej członków danego
rodu.  Z  tej  ewentualności  nierzadko  korzystali  prywatni
właściciele  majątków,  dzierżawcy domen państwowych i,  jak
się okazuje w naszym przypadku, nadleśniczy.

Luka  w  publicznie  dostępnych  materiałach  źródłowych
oraz  pandemia  uniemożliwiająca  korzystanie  z  zasobów
archiwalnych nie  pozwoliły  autorowi  na  precyzyjne  ustalenie
kluczowych dat związanych z powstaniem Nadleśnictwa Jamy.
Najstarsze  wzmianki  potwierdzające  istnienie  administracji
leśnej w Jamach sięgają 1789 roku. Wówczas mieściło się tu
podleśnictwo.  Do  powstania  samodzielnego  rewiru  leśnego
doszło  najprawdopodobniej  w  1808  roku  zaś  nadleśnictwo
utworzono  najpóźniej  w  1817  roku.  Pierwszym  poznanym
nadleśniczym był Hermann Friedrich Hirsch (w nawiasie lata
piastowania  urzędu,  1817–1820).  Jego  kolejni  następcy  to:
Schroen (1820–1823), von Hippel (1823–1829), Carl Friedrich
Wilhelm Jurisch (1829–1861),  Gené (1861–1870),  Ernst  Carl
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Ludwig  Büsch  (1870–1881),  Wilhelm  Schultz  (1881-1906),
Fink  (1906–1912),  Henschel  (1912–1920).  Następnie
nadleśnictwo przejęła  administracja  polska  władająca  nim do
września 1939 roku. 

Nie  udało  się  poznać  imion  wszystkich  szefów
Nadleśnictwa  Jamy  okresu  pruskiego.  Parafialne  akta
metrykalne  oraz  akta  urzędu  stanu  cywilnego  jednoznacznie
wskazują, że pochowani na cmentarzu nadleśniczy, ich rodziny
lub  inni  mieszkańcy  osady  Jamy  byli  ewangelikami  toteż
niezbędna  jest  choćby  wzmianka  o  lokalnej  historii
protestantyzmu. Ewangelicy z miejscowości Jamy należeli  do
parafii  ewangelickiej  w  pobliskiej  Gardei.  Najwcześniejsze
dowody na funkcjonowanie w mieście wspólnoty luterańskiej
pochodzą z 1546 roku. Wówczas urząd objął pierwszy gardejski
pastor Daniel Leszki, prawdopodobnie Polak. Epizodyczną rolę
w  dziejach  reformacji  gardejskiej  odegrali  również  bracia
czescy,  którzy  przybyli  do  miasta  w 1549 roku,  a  ich  pobyt
trwał ćwierć wieku. Od 1817 roku w wyniku unii wyznaniowej
pomiędzy  luteranami  a  kalwinami  –  powstałej  z  inicjatywy
króla  Fryderyka  Wilhelma  III  –  gardejska  parafia  luterańska
stała  się  członkiem  Ewangelickiego  Kościoła  Unii
Staropruskiej,  a  następnie  (od  1920  roku),  Kościoła
Ewangelicko-Unijnego w Polsce, który formalnie funkcjonował
do 1947 roku. 

To  właśnie  zachowane  akta  metrykalne  parafii
ewangelickiej  w  Gardei  pozwalają  odpowiedzieć  na  pytanie,
kiedy dokonano pierwszego pochówku w lesie w Jamach, kto
został tam pochowany, a także gdzie chowani byli mieszkańcy
(w tym leśnicy)  zanim powstał  tytułowy  cmentarz  leśników.
Otóż księgi zgonów z lat 1657–1735 i 1736–1775 w ogóle nie
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odnotowują zmarłych z miejscowości Jamy, co może świadczyć
o tym, że osada leśna jeszcze wtedy nie istniała. Na pierwszy
zgon osoby zamieszkałej w Jamach trafimy dopiero w księdze
zgonów  z  lat  1775–1810.  Mianowicie  w  1795  roku  zmarł
dwumiesięczny  Friedrich  Ferdinand,  syn  gajowego  Johanna
Natzela  i  jego  żony  Louise  z  domu  Baumgartin.  Niestety
ówczesny  pastor,  Johann  Michael  Höpfner,  nie  odnotowywał
miejsca pochówku. Jego następca, Carl Schäfer, w większości
przypadków dodawał taką informację, dzięki czemu wiemy, że
od pierwszego wspomnianego zgonu mieszkańca osady Jamy
do  momentu  utworzenia  cmentarza  w  lesie,  zmarło  7  osób,
które  pochowano  na  cmentarzu  w  Gardei-mieście
(przykościelny  obecnej  parafii  rzymskokatolickiej  pw  Św.
Józefa) lub w Gardei-wsi (dzisiejszy cmentarz parafialny przy
ul. Grudziądzkiej).

[Z02: fragment księgi zgonów parafii ewangelickiej w Gardei dotyczący
pierwszego pochówku w lesie w Jamach za pozwoleniem władz rejencyjnych,

źródło: Evangelisches Zentralarchiv in Berlin, 6865, k. 132 (nr 50).]

W dniu  2  czerwca  1820  roku,  o  godzinie  5  nad  ranem
odszedł do Pana w wieku 55 lat 2 miesięcy i 5 dni pierwszy
nadleśniczy  Nadleśnictwa  Jamy,  Hermann  Friedrich  Hirsch,
urodzony  28  marca  1765  roku  w  dzisiejszym  Nowogardzie
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(woj.  zachodniopomorskie),  żonaty  z  Johanną  Florą  z  domu
Lobach. Przyczyną zgonu było zapalenie płuc. Pogrzeb odbył
się 5 czerwca 1820 roku, w Jamach, w lesie za pozwoleniem
Rejencji  Kwidzyńskiej,  co  skrupulatnie  odnotował  pastor
Schäfer.  Jest  to  zarazem  data  pierwszego  pochówku  a  tym
samym  termin  powstania  interesującego  nas  cmentarza.
Odniesienie  do  pozwolenia  władz  na  szczeblu  rejencyjnym
jednoznacznie  wskazuje,  że  przedtem  w  Jamach  w  lesie
cmentarz nie istniał. Na drugi pochówek w lesie czekać trzeba
było aż 9 lat. Dokładnie 15 października 1829 roku pochowano
zmarłą 3 dni wcześniej nieochrzczoną, liczącą niecały miesiąc,
córkę  nadleśniczego  Carla  Jurischa  i  jego  żony  Augusty
Henrietty  z  domu  Essen.  I  w  tym  wypadku  pastor  Schäfer
poczynił  bardzo  ważną  dla  nas  adnotację  o  tym,  że  córkę
pochowano  w  lesie  za  pozwoleniem  Rejencji  Kwidzyńskiej
obok  nadleśniczego  Hirscha.  Z  lektury  akt  zgonu  wiemy,
że małżeństwo Jurischów nie mogło doczekać się dziecka, które
przeżyje  wiek  niemowlęcy,  co  było  głównym  powodem
kolejnych pochówków. W 1834 roku na cmentarzu pochowano
ich  nieochrzczonego,  urodzonego  w  stanie  martwym  syna.
W 1837 roku córkę Augustę Henriettę, która wedle pastorskich
wyliczeń  przeżyła  1/8  godziny.  Gdy  wydawało  się,  że
nieszczęścia  zostały  zażegnane  w  1838  roku  zmarł  na
szkarlatynę  prawie  pięcioletni  syn  Oscar.  Tego  samego  roku
Jurischowie  pochowali  czteromiesięcznego  syna  Philipa
Benjamina.  Kulminacja  tragedii  rozegrała  się  w  lipcu  1840
roku, gdy zmarła będąca w ciąży żona nadleśniczego. Ostatni
pogrzeb w rodzinie Jurisch, zakończony pochówkiem w lesie,
odbył  się  w  wigilię  1853  roku.  Pochowano  wtedy  liczącego
64 lata emerytowanego nadleśniczego Alberta Augusta Jurischa
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będącego  prawdopodobnie  bratem  bądź  kuzynem  tutejszego
nadleśniczego.  Nadleśniczy  Carl  Jurisch  po  śmierci  żony
poślubił jej młodszą siostrę, z którą doczekał się dwóch synów.
Na  emeryturę  odszedł  w  1861  roku,  a  zmarł  w  Poczdamie
w 1874 roku, gdzie został pochowany wraz z małżonką.

Kolejne  pochówki  wśród  rodzin  nadleśniczych  miały
miejsce  za  czasów,  gdy  Nadleśnictwem Jamy kierował  Ernst
Ludwig  Büsch.  Podobnie  jak  u  Jurischów,  również  on  wraz
z żoną  Wilhelminą  z  domu  König,  wielokrotnie  mierzył  się
z traumą w postaci śmierci własnych dzieci. Zanim spoczął pod
bukami w 1881 roku,  pochował na leśnym cmentarzu dwóch
synów i córkę. Trzeci z synów odszedł ponad dwa miesiące po
śmierci  ojca.  Data  zgonu  żony,  niewątpliwie  pochowanej  na
cmentarzu pozostaje tajemnicą. Odpowiedź znajdowała się na
nieznalezionej  a  istniejącej  jeszcze  w  1991  roku  płycie
nagrobnej  z  wypisanymi  danymi  zmarłych  całej  rodziny.
Wszystko  wskazuje  na  to,  że  wdowa  musiała  umrzeć
w miejscowości  położonej  poza  terytorium  parafii
ewangelickiej w Gardei a tym bardziej poza terytorium Urzędu
Stanu Cywilnego w Dusocinie, gdyż tam również nie ma o niej
wzmianki.

Z powodu śmierci Büscha kierownictwo w nadleśnictwie
objął Wilhelm Schultz sprowadzony aż z dzisiejszego Obwodu
Kaliningradzkiego.  Wydawać  by  się  mogło,  że  nad
nadleśnictwem ciąży jakieś fatum albowiem Wilhelm podobnie
jak  jego  dwóch  poprzedników  także  doświadczył  śmierci
własnych dzieci i żony. Na cmentarzu pochowano Annę z domu
Suder, przedwcześnie urodzone bliźniaki Erwina i Waldemara
oraz  dwójkę  już  praktycznie  dorosłych  dzieci  Arnolda
i Gertrudę.
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Nie  zanotowano  zgonów  pośród  rodzin  pozostałych
nadleśniczych okresu pruskiego. Należy jednak zaznaczyć, że
oprócz  już  wymienionych  osób  na  cmentarzu  w  Jamach
pochowano członków rodzin związanych z branżą leśną: synów
leśniczych,  młodego  leśniczego  i  prawdopodobnie  żonę
leśniczego  z  leśniczówki  Ulryce  (dziś  siedziba  Leśnictwa
Zalesie),  a  także  osoby  niezwiązane  z  leśnictwem:  stuletnią
pannę  Charlotte  Haack  (córkę  burmistrza  Starogardu
Gdańskiego),  miejscowego  ubogiego  Johanna  Radtke,  Carla
Essera  (niemowlę,  którego  personaliów  nie  można  było
doszukać się ani w księgach metrykalnych ani w księgach stanu
cywilnego)  i  prawdopodobnie  jedną  mieszkankę  nieznaną
z imienia  o  nazwisku  Kurzynski  z  domu  Ladwig.  Należy
zaznaczyć, że dostępne autorowi parafialne księgi metrykalne
sięgały 1901 roku. Następne zgony odczytane zostały z ksiąg
zgonów  Urzędu  Stanu  Cywilnego  w  Dusocinie,  a  w  nich
z założenia nie wpisywano ani dat ani miejsca pochówku. Nie
wiadomo też nic o możliwych pochówkach w okresie okupacji
hitlerowskiej,  gdy  cała  leśna  kadra  polska  została  zastąpiona
przez  niemiecką.  Konkludując,  cmentarz  leśników w Jamach
powstał  w  1820  roku.  Ostatniego  pochówku  dokonano
najwcześniej w 1900 roku. Stan badań nie pozwala wykluczyć
lub  potwierdzić  pochówków  w  1910,  1911  lub  z  czasów
II wojny światowej.  Pewne jest,  że  na cmentarzu pochowano
przynajmniej  24  osoby,  w  zdecydowanej  większości  są  to
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członkowie  rodzin  pracowników  Nadleśnictwa  Jamy
i położonego niegdyś nieopodal Leśnictwa Jamy.

[Z03:  Nieodnaleziona  płyta
rodziny  Büsch,  źródło  –  karta
cmentarza, 1991]

Łatwo  domyślić  się,  że
okres  powojenny  nie  był
łaskawy  dla  cmentarza.
Stan  jego  zachowania
(w momencie  wstępnej
inwentaryzacji  w  lipcu
2020  roku)  wyraźnie
wskazywał,  że  musiał
zostać  zdewastowany,
rozkradziony
i zbezczeszczony.
Tym samym  podzielił  los
tysięcy  innych  nekropolii
ewangelickich  stając  się
rezerwuarem nagrobków bądź surowca dla celów budowlanych.
Fatalny stan nie przeszkodził w umieszczeniu go w ewidencji
zabytków. Kartę cmentarza utworzono w 1991 roku. Jej autor,
inż.  Henryk  Grecki,  naliczył  wówczas  10  nagrobków.
Najstarszy  miał  rzekomo  pochodzić  z  1881  roku.  Chodziło
o niezachowaną płytę nagrobną rodziny Büsch. Do starodrzewu
zakwalifikowano 6 klonów. Powierzchnia obiektu, w kształcie
zbliżonym do  kwadratu,  wynosiła  4  ary.  Dokumentujący  nie
przewidywał  prac  porządkowych,  ale  postulował  ochronę
układu przestrzennego nagrobka z 1881 roku i wpis do rejestru
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zabytków. Postulatów nigdy nie wcielono w życie a cmentarz
niszczał  coraz  bardziej.  Pierwszy  raz  autor  odwiedził  obiekt
w lipcu  2020 roku.  Nie  znaleziono  wówczas  płyty  Büschów.
Nagrobki były rozwalone i przemieszczone, gdyż układ zastany
nie  korespondował  z  planem cmentarza  wykonanym w 1991
roku.  W  toku  inwentaryzacji  wstępnej  doliczono  się
10 nagrobków,  z  czego  2  wydawały  się  być  destruktami,
a 3 musiały  tworzyć  w  przeszłości  pole  grobowe  zamknięte
ogrodzeniem.  Przyroda  także  dołożyła  swoje  trzy  grosze,
gdyż na miejscu zastano tylko jeden klon.

[Z04:  stan
cmentarza przed
pracami  (lipiec
2020), widok od
północy]

Kompleksowe porządkowanie cmentarza, przeprowadzone
przez  Stowarzyszenie  Lapidaria.  Zapomniane  cmentarze
Pomorza i Kujaw we wrześniu i październiku 2020 roku, było
możliwe  dzięki  współpracy  z  Nadleśnictwem  Jamy.  Należy
dodać, że współpracy nie doszłoby, gdyby nie proboszcz Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Grudziądzu, ksiądz doktor Karol
Niedoba.  Prace  zostały  zrealizowane  przez  członków
stowarzyszenia  w  ramach  zadania  statutowego  „Ewangelicka
Atlantyda”  w  partnerstwie  z  Nadleśnictwem  Jamy.  Dzięki
przychylności  zastępcy  nadleśniczego  Henryka  Kapusty,
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pomysłodawcy prac, a także zaangażowaniu leśniczego Rafała
Nizio  z  Leśnictwa Zarośle,  udało  się  wykonać najtrudniejsze
etapy  całego  przedsięwzięcia.  Prace  rozpoczęły  się  od
oczyszczenia terenu roboczego z liści  i  podrostów. Następnie
przystąpiono  do  odkopania  nagrobków  z  jednoczesnym
poszukiwaniem ich fragmentów pod ziemią za pomocą macek
saperskich.  Okazało  się,  że  owe  2  destrukty  są  całymi
nagrobkami. Jeden z nich był tak mocno zapadnięty pod ziemię,
iż  ledwo  z  niej  wystawał.  Drugi  nie  składał  się  wyłącznie
z popękanej  otoki  –  odkopując  pierwszy  rzekomy  destrukt
natrafiliśmy na postument z inskrypcją (Carl Esser). Ślady po
zaprawie  z  tyłu  postumentu  idealnie  pokrywały  się  z  tymi
zostawionymi  na  przodzie  otoki,  co  znaczyło,  że  części  do
siebie pasują. Na dodatek zlokalizowano dwie nieznane mogiły
utworzone  z  kamieni  polnych  a  także  11  pomniejszych
elementów,  z  czego  większość  to  małe  fragmenty  rozbitych
tablic  inskrypcyjnych  i  kilka  części  obmurówek,  uprzednio
odłamanych  od  całości.  Po  kopaniu  nastał  najcięższy  etap
prawidłowego  ustawienia  obmurówek,  ich  poziomowania
z jednoczesną izolacją od podłoża. Każdą mogiłę obmurowaną
należało  zdjąć  po  uprzednim  opróżnieniu  wnętrza  koryta
z ziemi  a  następnie  pod  otokę  podłożyć  cegły.  Następnie
obmurówkę umieszczano z powrotem na otokę. Ciężar dwóch
nagrobków  nie  pozwolił  na  ich  ręczne  przemieszczenie.
Zrobiono to za pomocą ciężkiego sprzętu Nadleśnictwa Jamy.
Potem  w  razie  potrzeby  doklejano  odłamane  części
a w przypadku  nagrobków  kamiennych  konstruowano  je  na
nowo. Równie ciężka częścią prac było uzupełnianie piachem
wnętrza  obmurówek  i  żmudna  rekonstrukcja  kamiennego
ogrodzenia  pola  grobowego.  Ostatnia  faza  prac  polegała  na
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oczyszczeniu  nagrobków  z  zabrudzeń,  potraktowaniu  ich
powierzchni środkiem biobójczym i uczytelnieniu napisów złotą
farbą.

[Z05:
Wyciąganie
zapadniętego
nagrobka
przez
pracowników
Nadleśnictwa
Jamy]

[Z06: Odnaleziony postument Carla Essera]
 

Cmentarz  położony  jest  na  lekkim
wywyższeniu  w  lesie  bukowym
przylegającym  do  Rezerwatu  Jamy.
Ze wszystkich  stron  sąsiaduje  z  lasem.
W odległości niecałych 60 metrów na północ znajduje się Skład
Materiałowy Gardeja 1 Regionalnej Bazy Logistycznej Wojska
Polskiego. Brak bezpośredniej drogi dojazdowej. By trafić na
miejsce  trzeba  iść  pieszo  ok.  50  metrów  na  wschód  od
nieutwardzonego leśnego traktu. Układ zewnętrzny cmentarza
jest  czytelny  wyłącznie  w  zakresie  widocznych  nagrobków,
których  jest  mniej  aniżeli  grobów o  nieustalonym położeniu.
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Tym samym obiekt przyjmuje kształt prostokąta o wymiarach
19 na 11 metrów, co daje powierzchnię nieco ponad 2 arów.
Układ  wewnętrzny  cmentarza  najprawdopodobniej
jednokwaterowy. Wszystkie nagrobki są orientowane, tzn. licem
skierowane  na  wschód.  Pod  względem  roślinności,  wśród
drzewostanu dominują buki aczkolwiek zachował się jeden klon
oraz  jedna  niewielka  lipa.  W  runie  dostrzeżemy  bluszcz
i paproć.  Ogólny  stan  zachowania  zieleni  dobry.  Brak
pomników  przyrody  i  rzadkich  okazów  roślin.  Dzięki
wykonanym pracom wiadomo, że na cmentarzu zachowało się
łącznie  10  stanowisk  nagrobnych,  na  których  doliczyć  się
można  12  nagrobków.  Najliczniejszą  grupę  stanowią  mogiły
obmurowane (9 sztuk). Do tego dochodzi jedno pole grobowe
złożone z  trzech obmurówek –  przy środkowej  zachował  się
cokół od postumentu. Pod względem budulca dominuje lastryko
(9  sztuk,  z  czego  6  to  lastryko  czarne,  a  3  szare).
W przypadkach  2  nagrobków  zastosowano  kamień  polny,
z którego ułożono także ogrodzenie pola grobowego. Z betonu
wytworzono  9  otok  obmurówek,  postument  Carla  Essera,
uchwyt  od niezachowanej  tablicy i  cokół  w polu  grobowym.
Jeden nagrobek utworzono w całości ze sztucznego kamienia.
Faktura  jego  ścian  stylizowana  została  na  nieregularne  ciosy
kamienne (rustyka). Pozostałe mogiły obmurowane pozbawione
są jakichkolwiek zdobień i wyróżników pod względem kształtu.
Niestety  poza  odnotowaną  rustyką  nie  możemy  mówić
o jakiejkolwiek innej  sztuce  sepulkralnej.  Żaden z  pomników
nie  jest  sygnowany,  choć  po  jednakowej  formie  nagrobków
rodziny Schultz wnioskujemy, że pochodzą one z tego samego
zakładu  kamieniarskiego.  W  grę  wchodzą  podmioty
z Grudziądza,  Gardei  lub  Kwidzyna,  lecz  pozostaje  to
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wyłącznie sferą domysłu. Na koniec wątku materiałoznawczego
dodajmy,  że  niektóre  nagrobki  musiały  posiadać  marblitowe
tablice,  których  drobne  fragmenty  znaleziono  podczas  prac.
Połowa  z  zachowanych  nagrobków  pozostaje  anonimowa.
Inskrypcje  wyryto  na  pomnikach  rodziny  Schultz  oraz  na
postumencie Carla Essera. W przypadku rodziny nadleśniczego
wszystkie  inskrypcje  wykonano  frakturą.  Ilość  informacji
zawężono  do  imienia,  nazwiska  oraz  dat  urodzenia  i  zgonu.
U Carla Essera napis wykonano antykwą. Poza standardowym
zestawem danych umieszczono tradycyjną inwokację Hier ruht
unser liebes Kind zdradzającą, że pochówku dokonali rodzice.

[Z07:  Przykład
odnowionego  napisu
wykonanego frakturą]

[Z08:
Nagrobek
Arnolda
Schultza przed
i po pracach] 
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Data  powstania  cmentarza  została  poznana  dopiero  po
wykonaniu prac porządkowo-remontowych. Można powiedzieć,
że w sposób nieświadomy uporządkowaliśmy go z okazji 200-
lecia jego istnienia. W tym roku Nadleśnictwo Jamy zamierza
zamontować  drewniane  ogrodzenie  oraz  wystawić  tablicę
informacyjną.

Michał P. Wiśniewski
(Stowarzyszenie Lapidaria. 

Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw)

WYKORZYSTUJMY CZAS!

Gdy  pisze  te  słowa,  w  Polsce,
Europie i na Świecie – trwa pandemia
wirusa  COVID  –  19.  Miliony  ludzi
chorują, setki tysięcy umierają.

Nigdy wcześniej, za mojego dość
długiego  życia  (mam  58  lat)  słowa
Nauczyciela  „czuwajcie  więc,  gdyż  nie  znacie  dnia  ani
godziny”,  nie  brzmiały  w  skali  społeczeństw  tak  wyraziście
i tak  aktualnie.  Wszystko,  co  przyjęliśmy  w  sposób
pyszałkowaty  i  bezmyślny  uznawać  za  naszą  oczywistą
i przynależną  nam  strefę  komfortu,  czyli  poczucie
bezpieczeństwa,  przewidywalności,  określonego  standardu
życia, kontroli, panowania nad światem itp. - za sprawą nowego
mikroba,  staje  się  coraz  bardziej  mgławicowe.  W  tym
kontekście, jak najbardziej na miejscu jest zachęta do (jakby to
nie brzmiało niezręcznie) porządkowania swojego życia oraz do
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refleksji:  kim  jestem?  Dokąd  zmierzam?  Oraz,  że  to  moje
„zmierzanie” może się nagle w dramatycznych okolicznościach
„  samotnej  niemożności  wzięcia  kolejnego  oddechu”
zakończyć! Dlatego… jednajmy się z Bogiem! Ale, żeby móc to
czynić, trzeba cokolwiek o tym Bogu wiedzieć. Wiedzieć, czyli
mieć świadomość kim On jest, co dla nas uczynił i co z tego
wynika, a nie opierać się na naszych subiektywnych intuicjach
lub  obciążonych  kulturowo  tradycjach  czy  wyobrażeniach.
Stąd moje  pytanie  –  czy  my  wszyscy,  mieniący  się  być
chrześcijanami  i  rozumiejący  czym  jest  chrześcijaństwo  –
jesteśmy choćby najmniejszą „Jezusową inspiracją” dla ludzi,
z którymi  się  spotykamy?  Łatwo  jest  bowiem  szeroko
dywagować  o  misji  i  misjonarzach  „gdzieś  na  świecie”,
ponieważ  w  przeważającej  większości  wypadków  te  sprawy
bezpośrednio nas nie dotyczą.

Robi  się  trudniej,  gdy  zadamy  sobie  trud  „zaglądnięcia
sobie do duszy” i skonfrontowania się z refleksją: czy dla moich
sąsiadów, kolegów z pracy, jestem zachętą do porządkowania
życia przed Bogiem? Czy to, co mówię, jak się zachowuję, co
sobą reprezentuję, ułatwia owo „porządkowanie i jednanie”, czy
może wręcz przeciwnie? Inaczej.  Czy Jezus Chrystus jest  we
mnie dla takich osób widoczny? Jeszcze inaczej. Czy los tych
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ludzi  cokolwiek  mnie  obchodzi?!  Czy  może  w  praktyce
okazujemy się  być  zacietrzewionymi  nienawistnikami,  którzy
swoje  emocjonalne  deficyty  rekompensują  sobie  chorymi
wojnami o noszenie maseczek oraz snującymi tyleż groteskowe,
co czasami bezdennie głupie,  różne eschatologiczno-spiskowe
teorie dziejów? Wykorzystujmy czas, gdyż dni są złe…

Tomasz Żółtko
(polski pieśniarz, gitarzysta, kompozytor,

muzyk, poeta i publicysta)

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZMĘCZENIA

W  zmęczeniu  kryje  się  niebezpieczeństwo,  o  którego
istnieniu  niewielu  wie.  Zmęczenie  jest  pośrednią  przyczyną
wszelkich  negatywnych  emocji,  porażek  i  rozczarowań.  Gdy
więc jesteś rozżalony, gdy w pracy, dotąd miejscu przyjemnym,
zaczynają zbierać się negatywne emocje, które, masz wrażenie,
skupiają się na tobie, a twoja druga połówka przestaje być ci tak
bliską, jaką była dotychczas, istnieje gigantycznych rozmiarów
prawdopodobieństwo,  że  najprościej  na  świecie  jesteś
zmęczony.

Jeśli  odnajdujesz  się  w  powyższych  sytuacjach
w wymiarze  teraźniejszym  bądź  przeszłym,  zapewne  uznasz
owy  wniosek  za  zbagatelizowanie  problemu.  To  w  99%
oznacza, że wciąż jesteś zmęczony.
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Dlaczego?  Wyjaśniam.  Otóż
w momencie zmęczenia wszystko wydaje
się  dwa  razy  większym i  groźniejszym
niżeli jest w rzeczywistości. W skrajnych
przypadkach  budzącym  niepokój  może
okazać  się  prozaiczna  dla  ciebie
wcześniej  rzecz.  Tak  więc  robaczek  na
pościeli  może  okazać  się  wściekłym
terrorystą,  który  jest  to  znakiem,
że w domu są robaki. No a skoro w domu
są robaki, to prawdopodobnie też i mole.
A więc zjedzą ci ubrania. A jak mole to
i mrówki  i  pszczoły,  a  może  nawet
pająki,  tarantule  etc.  Kończy  się  tą
sytuacją,  w której  dzwonisz  do firmy zwalczającej  szkodniki
i prosisz o zdezynfekowanie całego domu, bo boisz się wejść do
domu, a na ulicy przed domem jest trochę za zimno. Nieistotne
jest  w  tym  momencie,  że  ten  też  niewinny  robaczek,  który
w pośpiechu zdążył uciec już z domu był jedynym robakiem,
ba, owadem, w domu.

Wniosek  jest  też  więc  prosty,  że  będąc  zmęczonymi,
jesteśmy irracjonalni. I nawet ten przysłowiowy robaczek może
doprowadzić  nas  do  gigantycznych  rozmiarów
rozemocjonowania.

Jest  to  jednakże  w  tym  momencie  najmniej  groźnym
skutkiem. Przejdźmy dalej - praca. Tak więc zmęczony ruszasz
do pracy, jak co dzień. Nic specjalnie emocjonującego. Robisz
to  przecież  codziennie.  W każdym  razie,  przyjmijmy,  jesteś
osobą  pracującą  w  biurze,  a  twoja  praca  opiera  się  na
analizowaniu danych. Nie jest w tym momencie ważne, jakie są
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to  dane  i  kim  dokładnie  jesteś  -  czy  to  informatykiem,
księgową,  sekretarką;  jest  to  nieistotne.  Po  prostu  twoim
zadaniem  jest  analiza  danych.  Jest  to  więc  praca
odpowiedzialna,  w  której  twój  z  pozoru  nieszkodliwy  błąd
analityczny  może  zaważyć  na  przyszłości  twoich
współpracowników,  całego  działu  pracy,  bądź  w  sytuacji
ekstremalnej - nawet firmy. Z tą wiedzą wracamy do momentu
wyruszenia z domu. Wsiadasz w samochód, ruszasz do pracy.
Po  drodze  "jakiś  palant  zajeżdża  ci  drogę",  gdy  w  wyniku
zmęczenia  zatrzymujesz  się  w  miejscu,  w  którym  zgodnie
z kodeksem  drogowym,  zatrzymywać  się  nie  powinieneś.
Na dodatek potem jeszcze "te rozchwiane nastolatki" pokazują
ci  środkowy palec,  gdy niechcący włączasz  klakson (którego
potem  nie  umiesz  wyłączyć)  i  trąbisz  za  nimi  przez  dobre
5 minut.  Tak  więc  dojeżdżasz  do  miejsca  pracy,  wściekły  na
"idiotę, który nie umie kierować" i "tą beznadziejną młodzież,
która z wiekiem robi się coraz bardziej bezczelna". Na miejscu
opryskliwie odnosisz się do współpracownicy, która gani cię za
20-minutowe spóźnienie. Informujesz ją, że "sam dobrze wiesz,
jak wykonywać własną pracę",  po czym siadasz i  analizujesz
wcześniej  wspomniane  dane.  Popełniasz  kilka  poważnych
błędów,  które  potęgują  twoją  wściekłość,  podobnie  jak
i twojego  szefa,  który  zaprasza  cię  do  siebie  na  rozmowę.
Zostajesz "ochrzaniony przez cholerę, która myśli,  że jest nie
wiadomo kim". Do domu wracasz więc całkowicie rozżalony na
cały świat  z  przekonaniem, że  się  na ciebie  uwziął  i  nie  ma
innego rozwiązania, jak przeprowadzić się do sąsiedniego kraju.
Również  w  domu,  twoja  żona/twój  mąż  wydaje  się  ciebie
ignorować, gdy szukasz u niej/niego wsparcia po ciężkim dniu
pełnych złych ludzi.
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Podsumowując,  warto  wspomnieć,  że  wszystkie  powyższe
skutki zmęczenia,  nie są skutkami zmęczenia w wąskim tego
słowa  rozumieniu.  Mogłeś  się  wręcz  wyspać  i  mieć  energię
właściwą dziecku. Rozumiem tu zmęczenie bardziej w kategorii
"zmęczenia  psychicznego"  bądź  nawet  "emocjonalnego".
Tak więc  dnia  poprzedniego  obejrzałeś  polityczne  potyczki,
w których  twój  faworyt  wypadł  źle.  I  do  końca  tego  nie
przeżyłeś.  Bądź  przyjechała  przysłowiowa  teściowa,  bądź
wysłuchałeś piosenki, która wzbudziła w tobie głęboki smutek
ze  wspomnieniami  z  przeszłości.  Wariacji  jest  mnóstwo  -
wspólnym  mianownikiem  jest  tu  emocja,  z  którą  sobie  nie
poradziłeś.

Zuzanna Muchowska

KRONIKA PARAFIALNA

Ostatnie  trzy  miesiące  roku  naznaczone  były
ograniczeniami  związanymi  z  pandemią.  Pomimo  to,
11 października odbyła się uroczystość konfirmacyjna, Roberta
Rumińskiego.  Wydarzenie  było  znakiem,  że  mimo  trudnej
sytuacji  pulsuje  życie  Parafii,  dając  nadzieję  na  przyszłość.
Końcem  października  obchodziliśmy  Święto  Reformacji
wspominając  wydarzenia  z  przeszło  500-lat.  Pamiątka
Reformacji jest zawsze dobrą okazją, aby przypomnieć sobie na
nowo  jak  ważna  jest  konstruktywna  krytyka.  Bez  reform
Kościół,  Parafia  czy  chrześcijanin  utknie  w  miejscu,
we własnych błędach. 

Listopad  rozpoczął  się  decyzją  premiera  o  zamknięciu
cmentarzy. W wielu miejscach, w tym także u nas, nie odbyły
się  nabożeństwa  na  cmentarzach,  podczas  których  wierni
mogliby wspomnieć swoich bliskich dziękując za ich życie. 

22



Początkiem  grudnia  przeżywaliśmy  już  okres  adwentu.
Ustrojony  kościół,  pieśni  i  wieniec  adwentowy,  nastrajał  nie
jednego z nas świątecznie. W tym roku nie mogliśmy jednak
przeżywać wspólnie spotkania adwentowego. Święta także dla
wielu  osób  były  inne  niż  poprzednie.  Dawało  odczuć  się
ograniczenia  podczas Świąt.  Koniec roku 2020 pożegnaliśmy
nabożeństwem  dziękując  Bogu  za  miniony  rok,  opatrzność
i prosząc o Jego błogosławieństwo. 

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Zaproponowane poniżej wydarzenia w części nie zostały
opatrzone  terminami,  ze  względu  na  rozwijającą  się  sytuację
epidemiologiczną.  Informacje  będą  podawane  na  bieżąco
podczas  nabożeństw  niedzielnych,  na  parafialnej  stronie
internetowej oraz FB.
Styczeń:

• Nabożeństwo  w  ramach  TMoJCh –  godz.  10.00,

24 stycznia br., kościół św. Jana, ul. Szkolna 10;

• Spotkanie młodzieży, godz. 11.30, 24 stycznia br., Plebania,

ul. Cmentarna 3a;

Luty:

• Posiedzenie  Komisji  Rewizyjnej,  Plebania,  ul.  Cmentarna

3a;

• Posiedzenie  Rady  Parafialnej,  19  lutego  br.,  Plebania,

ul. Cmentarna 3a;

• Zgromadzenie  parafialne  -  sprawozdawczo-finansowe,

19 lutego br., Plebania, ul. Cmentarna 3a;
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Marzec:

• Kreatywne  spotkanie  dla  Pań,  6  marca  br.,  Plebania,

ul. Cmentarna 3a.

TERMINY REGULARNYCH SPOTKAŃ

Nabożeństwa: w niedzielę o godz. 10.00 w kościele św. Jana
(ul.  Szkolna  10),  w  1.  i  3.  niedzielę  nabożeństwo  Słowa
połączone z Sakramentem Ołtarza.
Obecnie  odbywają  się  transmisje  nabożeństw  ewangelickich
w każdą niedzielę na programie TVP3 o godz. 15.50.
Studium  Biblijne: w  piątek  o  godz.  17.00  na  plebanii
(ul. Cmentarna  3a)  z  wyjątkiem  jednorazowych  wydarzeń
przypadających na ten dzień.
Wtorkowa  kawa:  w  godz.  od  10.00  do  12.00  na  plebanii
(ul. Cmentarna 3a). W tym czasie można wypożyczyć książki
z biblioteki  parafialnej.  W  innym  terminie  po  uzgodnieniu
z p. Kazimierzem Bergiusem lub proboszczem.
Spotkania  dla  zainteresowanych  Kościołem  E-A: w  ostatnią
środę  miesiąca,  o  godz.  16.00  (miejsce:  plebania,
ul. Cmentarna 3a).
Lekcje Religii: aktualnie dla III klasy liceum, VIII i IV klasy
podstawowej według ustalonych godzin.
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