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                                   „ Łatwiej niszczyć. Trudniej zachować to, co godne uwagi” 

                                                                               Wisława Szymborska 

 



    31 października 1517 roku, jak głosi legenda, zakonnik augustiański, doktor 

teologii oraz profesor uniwersytetu w Wittenberdze – Marcin Luter - miał przybić    

na drzwiach katedry 95 tez potępiających postępowanie duchowieństwa,                                                

a w szczególności  handel odpustami. Luter nie przypuszczał, że jego postulaty 

spowodują jeszcze większy bunt przeciwko Kościołowi i tak bardzo wpłyną            

na historię ludzkości, powodując jego rozłam. Zakonnik nie zamierzał na tak dużą  

skalę występować przeciwko Kościołowi, pragnął tylko wprowadzić reformy,      

lecz trafiając na ostry sprzeciw papieża i zachęcony ze strony książąt niemieckich, 

posunął się do wprowadzenia drastycznych zmian, a w konsekwencji powołania 

nowej wspólnoty religijnej – protestantyzmu (nazwa pochodzi od protestów grupy 

posłów do Reichstagu w 1529 roku, kiedy to nie poparli uchwały zabraniającej 

szerzenia haseł nowej religii).  

  Reformacja bardzo szybko rozprzestrzeniła się na całą zachodnią i środkową 

Europę. Wiadomości o wystąpieniu Lutra i jego postulatach dotarły także na tereny  

Wielkopolski. W Poznaniu reformacja trafiła na podatny grunt, głównie za sprawą 

bogatych mieszczan, którzy byli przeciwni podnoszeniu opłat na rzecz Kościoła. 

Przedstawiciele czołowych rodów wielkopolskich opowiedzieli się za nową religią.   

Pod ich skrzydłami powstawały i rozwijały się gminy ewangelickie. Niechętnie 

nastawione do nowego wyznania były niższe warstwy społeczne, które  przywiązane 

były do katolicyzmu - wiary przodków. 

    Reformacja była klęską ówczesnego Kościoła, musiała się wydarzyć,  gdyż                  

u progu XVI wieku chrześcijaństwo przeżywało bardzo poważny kryzys. Dochodziło 

do nadużyć, rozluźnienia dyscypliny kościelnej, a coraz to większe przywileje stanu 

duchownego powodowały niezadowolenie wśród mieszkańców miast i osad          

oraz  uczonych, którzy nie mogli się już zgodzić z takim stanem rzeczy. 

   Głównym przesłaniem reformacji był powrót Kościoła do korzeni Pisma 

Świętego. Zasada sola scriptura oznaczała, że jedynym źródłem wiary i życia 

każdego chrześcijanina powinna być Biblia. Wskazanych wartości nie powinna 

kształtować tradycja, a w szczególności  ludzkie dogmaty. Wiara pochodzi ze Słowa 

Bożego i przez to Słowo jest w nas kształtowana, stanowi podstawę nowego życia. 

Chrześcijanin w swoim życiu powinien kierować się dobrem i sprawiedliwością,                         

a nie obłudą czy kłamstwem. 



  W końcu XVIII wieku i w pierwszej połowie XIX wieku wraz z rozwojem 

gospodarczym na ziemie Królestwa Polskiego zaczęli napływać koloniści z Niemiec, 

a wraz z nimi nowa religia. Wpłynęli na intensywny rozwój społeczno-gospodarczy 

terenów, na których się osiedlali. Zachodni osadnicy ze względu na swoją wiarę 

musieli znosić wrogość ze strony katolików, dlatego też, o ile to było możliwe, 

unikali kontaktów ze środowiskiem wyznania rzymskokatolickiego. Ich działalność 

osadnicza rozpoczynała się zwykle od karczowania lasów i zarośli, rekultywowania 

terenów podmokłych, bagiennych i mokradeł, które następnie przekształcali             

w grunty orne i pastwiska. Wprowadzali w swoich gospodarstwach nowinki 

techniczne, które ułatwiały im pracę, a zarazem przyczyniały się do szybkiego 

rozwoju osad.   

   Przybysze osiedlali się, stając się prekursorami powstawania nowych 

miejscowości, takim przykładem jest miasto, w którym mieszkam - Krzyż 

Wielkopolski (nazwa niemiecka Kreuz), a wraz z nim historia parafii protestanckiej, 

która powstała w 1865 roku.  

  Powstanie osady mieszkalnej w Krzyżu Wielkopolskim związane było                          

z budową Królewskiej Pruskiej Kolei Wschodniej. 26 czerwca 1848 roku przybył 

pierwszy transport robotników z Berlina. Wtedy rozpoczęto budowę linii kolejowej                 

z Poznania do Szczecina, a następnie z Krzyża do Bydgoszczy. Oddanie tej trasy 

nastąpiło 26 lipca 1851 roku w obecności króla pruskiego Wilhelma IV, który 

osobiście podróżował nową linią. W 1858 roku uruchomiono linię Krzyż - Kostrzyn 

– Frankfurt nad Odrą. Wówczas po raz pierwszy w dokumentach pojawiła się nazwa 

Kreuz.   

  Z szybkim rozwojem kolei przybywało mieszkańców wyznania 

protestanckiego, a wraz z nimi  domów. Wzrastająca liczba kolejarzy zamieszkałych       

w wytyczonej osadzie stawiała przed państwowymi władzami kolejowymi 

obowiązek zapewnienia dzieciom edukacji,  a wszystkim mieszkańcom możliwość 

czynnego udziału w życiu duchownym. Tak więc w 1854 roku założono szkołę 

powszechną i wybudowano dla potrzeb ewangelików pierwszą salę modlitwy.                                                                                                                                                              

Ranga osady rosła bardzo szybko, bowiem już w 1865 roku Królewski Konsystorz 

Ewangelicki uczynił z Krzyża na Kolei Wschodniej centrum nowej organizacji 

parafialnej, której podporządkowano wsie Łokacz, Lubcz Wielki, Lubcz Mały, 



Brzegi oraz szereg innych mniejszych miejscowości. W 1870 roku Krzyżowi 

podporządkowano także ewangelików z Drawin. W 1873 roku nowym pastorem                       

w Krzyżu został Lohoff, zastępując ówczesnego duchownego Beckera. Do 1875 

roku  mieszkał on w budynku noclegowni, pod salą z łóżkami dla maszynistów 

(mieszkanie udostępniła dyrekcja Ostbahnu). Warunki socjalne tam panujące były 

jednak bardzo złe i dlatego zdecydował się na wynajem kwatery od osób 

prywatnych. W końcu zapadła decyzja o budowie pastorówki. Teren pod jej 

realizację przekazały władze kolejowe, ale bezpośrednie sąsiedztwo stacji kolejowej 

zniechęcało duchownego do budowy. O proponowanej parceli pisał wręcz:      

           „ Tory tak blisko, ruch na dworcu tak żywy, hałas przejazdów pociągów bez 

końca  w każdej godzinie”. 

Dlatego ostatecznie zmieniono lokalizację probostwa, budując je nieco dalej           

od stacji. Inwestycję zakończono w lipcu 1876. Nabożeństwa ewangelickie 

odprawiano do tego roku również w budynku noclegowni, ale rekonstrukcja 

zachodniej ściany budowli, podjęta właśnie w 1876 roku, zmusiła pastora i wiernych  

do przyspieszenia działań na rzecz budowy nowej świątyni.  

  W sierpniu 1881 roku położono kamień węgielny pod budowę kościoła, którą 

ukończono w kolejnym roku. Teren do jego wzniesienia, znajdujący się                                          

w zachodniej części osady, podarowały również władze Kolei Wschodniej.         

Były także głównym inwestorem w budowie świątyni, bowiem na jej realizację 

przekazały 9000 marek, Kolej Stargardzko - Poznańska podarowała natomiast 3000 

marek.  

  W sumie świątynia kosztowała 16 500 marek, a bardzo niskie koszty budowy 

udało się uzyskać dzięki rezygnacji z budowy wieży kościelnej. Dwa dzwony,                               

o masie 450 kg oraz 250 kg, dostarczone przez odlewnie Voss ze Szczecina, 

zawieszono już na Boże Narodzenie 1881 roku  na drewnianym stojaku stanowiącym 

dzwonnicę. Kościół został poświęcony 2 października 1882 roku. W 1883 roku         

zainstalowano w nim organy z Berlina, a w 1886 roku wbudowano empory. 

Świątynia utrzymywana była w skromnej konwencji. 

  Gminę Kreuz zamieszkiwali w zasadzie wyłącznie Niemcy. Ostatni, 

przeprowadzony tuż przed wojną spis powszechny mówił o 4922 mieszkańcach 



miasta i kilkuset kolejnych na wsi, z czego narodowości polskiej było jedynie 9 osób.                        

W zachowanych lokalnych gazetach, dokumentach oraz pozostałościach cmentarzy      

z tego okresu można odnaleźć  wyłącznie niemieckie nazwiska. 

  Miasto tętniło życiem aż do momentu, gdy nadeszło „wyzwolenie”                                  

w styczniu 1945 roku. Oznaczało to dla miasta największą klęskę w jego 

dotychczasowej historii. Kreuz nie ucierpiał w czasie oblężenia, został zniszczony 

przez Armię Radziecką już po zdobyciu. Żołnierze dla rozrywki strzelali do wież 

kościoła, z tego samego powodu spalili połowę zabudowy rynku oraz całą pierzeję 

kamienic na głównej ulicy miasta. Miasto zostało zniszczone w ponad 50%. Nastał 

czas mordów i  gwałtów na Niemcach, którzy z różnych powodów nie wyjechali                          

z miasta, zżytych z tą ziemią, których przodkowie byli prekursorami powstania 

osady. Po zakończeniu wojny miasto opustoszało, rdzenna ludność niemiecka 

przestała istnieć, do miasta przybyli Polscy przesiedleńcy zza wschodniej granicy 

wyznania katolickiego. Po protestantach niemieckiego pochodzenia pozostały tylko 

budynki, które trwają do chwili obecnej,  przypominając nam  początki powstawania 

osady. 

  Nawiązując na zakończenie do motta Wisławy Szymborskiej „Łatwiej 

niszczyć. Trudniej zachować to, co godne uwagi”, należy pamiętać o ludziach                                

i instytucjach, dzięki którym te obiekty powstały. Historia zawsze będzie częścią 

naszego życia. Powinniśmy ją szanować i sprawić, by nie uległa zapomnieniu.  

Opinie współczesnych na temat roli Reformacji są podzielone, ale ja  

uważam, że nie można zapomnieć, iż jest to jeden z najważniejszych procesów 

dziejowych w historii naszej Ojczyzny jak i chociażby mojego miasta. Odwiedzając 

pozostałości protestanckiego cmentarza, spacerując między mogiłami – zadałam 

sobie pytanie „ Jak potoczyłyby się losy mojego miasta – gdyby nie protestanci?”. 
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1897  Krzyż Wielkopolski. na pocztówce (źródło prywatne autora pracy) 
 

 

  

 

 



Kartka pocztowa z  1901 roku (źródło prywatne autora pracy) 

 

 
 

Szkoła i kościół (zdjęcie wykonane w 1910roku) (źródło prywatne autora pracy) 

 

Dokumentacja fotograficzna współczesna 



 

Kościół pw. Św. Antoniego Padewskiego w Krzyżu Wielkopolskim 



 
 

Dzwonnica przykościelna (źródło prywatne autora pracy) 
 

 

 



Mogiły protestanckich mieszkańców miasta  

 

Zapomniany cmentarz ewangelicki  (źródło prywatne autora pracy) 

 

 

Płyta nagrobna ( źródło prywatne autora pracy) 



 

 

Mogiła na  cmentarzu ewangelickim  (źródło prywatne autora pracy) 
 

 

 

Jedna z licznych pozostałych alej z mogiłami (źródło prywatne autora pracy) 



 

 

 

 

 

 
 


