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Problemem, który dotyka wiele cmentarzy, w tym zabytkowych,
jest brak miejsc na nowe pochówki. Bardzo często zarządcy tych
obiektów decydują się na likwidację najstarszych grobów, które nie
mają już opiekunów. Bardzo trudno jest zatrzymać ten proces,
dlatego też warto prowadzić prace inwentaryzacyjne. Jeżeli nie
jesteśmy w stanie zabezpieczyć i uratować wszystkich zabytków
cmentarnych, to przynajmniej zróbmy wszystko, aby zachowała się
o nich pamięć w postaci opisu i dokumentacji fotograficznej. 

Bardzo wiele z takich obiektów jest pozbawionych nagrobków oraz
porośnięte są one roślinnością. Mimo takiego stanu rzeczy należy
pamiętać, że likwidacja cmentarza następuje wtedy, gdy dokonana jest
ekshumacja i przeniesienie wszystkich szczątków na inne miejsce.
Zamknięcie nekropolii oznacza zamknięcie jej do celów pogrzebowych,
ale miejsce nadal funkcjonuje jako teren cmentarny. 

W latach 2009 - 2011 Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, wraz ze
społecznikami   przeprowadził  akcję   polegającą  na  uporządkowaniu
i oznaczeniu metalowym krzyżem miejsc dawnej lokalizacji cmentarzy
ewangelickich. Upamiętniono w ten sposób nekropolie znajdujące się
na terenie dwunastu nowotomyskich wsi.

Dawne cmentarze żydowskie i ewangelickie
Pomimo powszechnego szacunku do nekropolii, dla przestępców
poszukujących łatwego zysku nie są niczym wyjątkowym ani
godnym poszanowania, stanowią za to łatwy cel. Innym zagrożeniem
są wandale działający z różnorakich pobudek. Profanacja cmentarza
następuje wskutek chęci zabawienia się lub wyładowania frustracji,
po  czyny o   charakterze   ideologicznym,   najczęściej   wynikające
z wrogiego nastawienia do niektórych narodów lub wyznań
religijnych. 

Cmentarz jest miejscem zadumy nad życiem i dokonaniami
poszczególnych osób, ale także nad naszymi dziejami - jest

więc świadectwem historii i współczesności. 

Krzyż upamiętniający dawny cmentarz ewangelicki
w miejscowości Paproć.

Zbiorowa mogiła pomordowanych nowotomyślan 
w dniu 26 stycznia 1945 roku.



Najczęstszym zagrożeniem jest zawalenie się krypt spowodowane
zmianą   spoistości  gruntu.  Przyczyną   może być   m.in.  kopanie
w sąsiedztwie nowych grobów lub zmiana wilgotności terenu na
skutek prac melioracyjnych.

Cmentarze, przez ogół społeczeństwa traktowane są jako miejsca
szczególne i święte. Miejsca spoczynku naszych przodków, ciche
świadectwo minionych dziejów, a także przestrzeń kryjąca wiele
patriotycznych treści.

Ochrona cmentarzy nie należy do prostych zadań. Do głównych
problemów zalicza się: lokalizację nekropolii, zajmowany obszar,
niewielki ruch osób odwiedzających w ciągu dnia i całkowity brak
ruchu w nocy. 

Bardzo często koszty ponoszone po dokonanym przestępstwie na
terenie cmentarza przekraczają nakłady, których wymagałaby
ochrona obiektu. Dlatego ważne jest podjęcie działań
profilaktycznych, takich jak: kontrola wejść i wyjść, likwidacja
uszkodzeń w murach okalających nekropolię lub też montaż nowego
ogrodzenia. 

elementy podziemne tj. krypty z trumnami,
elementy naziemne (nagrobki, mauzolea, kaplice, inne obiekty
architektoniczne), a także sieć dróg i ścieżek poprowadzonych
po terenie cmentarza,
roślinność cmentarna, tj. krzewy oraz drzewostan.

Każdy cmentarz składa się z trzech elementów:

Rodzaje zagrożeń występujące na 
obszarze nekropolii. 

Główny wpływ na stan nagrobków mają uwarunkowania
atmosferyczne,  a także stopień  zanieczyszczenia  powietrza. O ile
w przypadku pomników wykonanych np. z granitu szkodliwość nie
jest zbyt wielka, to w przypadku wapieni i piaskowców uszkodzenia
bywają znaczące. Ich porowata struktura sprzyja wnikaniu w głąb
zanieczyszczeń. Dodatkowy uszczerbek powoduje mycie takich
powierzchni różnego rodzaju detergentami. Negatywne
oddziaływanie warunków atmosferycznych dotyczy także elementów
metalowych. Postępująca korozja może doprowadzić do
nieodwracalnych zmian i w konsekwencji ich dewastacji. 

Zróżnicowanie oraz stan roślinności przyczynia się do powstawania
nastroju cmentarza. Wpływa na to zwłaszcza roślinność wysoka.
Oczywistym jest, że z biegiem lat powinna następować wymiana
drzew na cmentarzu. Taka wymiana powinna opierać się na
wcześniejszych badaniach dendrologicznych. W miejscu każdego
wyciętego drzewa należy sadzić nowe, tego samego gatunku.

Elementy podziemne

Elementy nadziemne

Roślinność cmentarna

Dawniej rośliny na cmentarzach miały wyrażać konkretne
emocje i tworzyć nostalgiczny nastrój. 

Dziś znaczenie roślin, które decydują o klimacie i atmosferze
nekropolii, jest coraz mniej czytelne.

Określenie ,,cmentarz" pochodzi od łacińskiego słowa
coemeterium lub greckiego koimeterium, co oznacza miejsce

snu lub odpoczynku.

Cmentarze są cząstką naszej historii, znajdują się w różnych
miastach i wioskach naszego kraju; są  większe i mniejsze, zadbane
i takie, których istnienia możemy się tylko domyślać. 

Miejsce pamięci na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego
w Nowym Tomyślu.

Fragment zabytkowego nagrobka z XIX wieku.

Cmentarz komunalny w Nowym Tomyślu.

Likwidacja następuje wtedy, gdy dokonana jest
ekshumacja i przeniesienie wszystkich szczątków na

inne miejsce. 


