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Dziedzictwo� kulturowe� stanowi� podwaliny� społeczeństw�
nie�tylko�w�kontekście�wzbogacania�ich�kultury,�ale�również�
znajomości� i� rozumienia� ich� historii.� Rozważania� nad� jego�
elementami� są� dynamiczne� i� nierzadko� uwarunkowane�
zmianami� politycznymi.�Według� jednej� z� nowszych� defini-
cji�terminu�„dziedzictwo”�jest�ono�czymś,�„co�pozostało�po�
minionych� czasach� i� wcześniejszych� pokoleniach”1.� Z� zasa-
dy�powinno�się�więc�dziedzictwo�otaczać�opieką.�Jednakże,�
jak�zauważa�Jacek�Purchla,�„dziedzictwo�jest�[...]�procesem�
nieustannej�reinterpretacji�przeszłości,�w�którym�zasadniczą�
rolę�odgrywają�nasza�pamięć�i�nasz�wybór”2.�Prawidłowość�
ta� jest� w� szczególny� sposób� zauważalna� w� Polsce� czasów�
II� Rzeczypospolitej,� Rzeczypospolitej� Ludowej� i� III� Rzeczy-
pospolitej.� Kategoryzowanie� dziedzictwa� wynikało� z� wielu�
pobudek.�Początkowo�można�tłumaczyć�je�chęcią�uczczenia�
wydarzenia,�jakim�było�odzyskanie�niepodległości� i�fawory-
zowania�dziedzictwa�„typowo�polskiego”.�Państwo�aktywnie�
uczestniczyło�w�tym�dziele,�starając�się�scalić�społeczeństwo�
i�wytworzyć�na�nowo�jego�tożsamość�narodową�opartą�na�
pamięci�historycznej3.�Ważny�był�także�fakt,�że�w�granicach�
na� nowo� utworzonego� państwa� znalazły� się� także� ziemie,�
które�wcześniej�przez�długie�lata�były�pod�wpływem�obcych�
kulturowo�grup.�Pozostawiły�one�po�sobie�spuściznę�kulturo-
wą,�która�nie�zawsze�wpisywała�się�w�tkankę�odradzającego�
się�kraju.

Ryszard�Kapuściński�w�swoich�reportażach�i�esejach�dużo�
miejsca�poświęcił�rozważaniom�dotyczącym�„Obcych”�i�„In-
nych”.� Twierdził,� że� zetknięcie� z� drugim� człowiekiem� „jest�
zagadką.�Jest�niewiadomą�i�tajemnicą”.�Postrzegał�spotkanie�
jako� szansę� nie� tylko� na� obcowanie,� ale� również� poznanie�
osoby� będącej� jednocześnie� nosicielem� wartości� danego�
społeczeństwa.� „Obcy”� staje� się� pośrednikiem� pomiędzy�
swoją�kulturą�a�„odkrywcą”.�Interakcja�staje�się�źródłem�wie-
dzy�o�świecie.�Kapuściński�zwraca�uwagę�również�na�niezwy-
kle�często�spotykaną�postawę�zamknięcia:�„cywilizacje,�które�
nie�wykazywały�żadnych�zainteresowań�światem�zewnętrz-
nym”4.�Można� rozważać� ten�problem�w�kontekście� global-

1� Hasło�„Dziedzictwo”,�[w:]�Wielki słownik języka polskiego;�Internet:�www.
wsjp.pl�(wgląd�26.08.2019).

2� Purchla�2013:�39.
3� Załęczny�2017:�381‒388.
4� Kapuściński�2006:�13.

nym,�jak�również�w�kontekście�postaw�jednostek,�u�których�
widoczna�jest�niechęć�do�tego�co�„obce”�‒�nieznane�kulturo-
wo�i�społecznie,�a�co�za�tym�idzie�również�„inne”.�Kapuściński�
zwraca�uwagę�także�na�chęć�zdominowania�nowo�poznanej�
kultury,�odwołując�się�do�czasów�wielkich�wypraw,�jak�i�ko-
lonializmu.�Jednocześnie�podkreśla,�że�tylko�podjęcie�wysił-
ku� poznania� i� zrozumienia� umożliwi� zbliżenie� i� utworzenie�
wspólnoty5.�

Pomimo,� że� Kapuściński� prowadził� swoje� rozważania�
w� odniesieniu� do� postaw� podróżników� (nie� tylko� reporte-
rów),�to�jego�spostrzeżenia�wydają�się�być�adekwatne�rów-
nież� w� stosunku� do� postaw� przyjmowanych� wobec� dzie-
dzictwa�kulturowego,�będącego�nośnikiem�historii� i�wiedzy�
całych�narodów.�Mimo�to,�niekiedy�elementy�tego�dziedzic-
twa�są�odrzucane�lub�traktowane�jako�gorsze.�Taka�postawa�
związana�jest�z�trudnością�identyfikacji�kulturowej�czy�też�re-
ligijnej,�która�wynikać�może�z�braku�chęci�poznania�„Innego”.�
Prowadzi�to�nierzadko�do�izolacji�„obcego”�dziedzictwa,�któ-
re�nie�przystaje�do�współcześnie�przyjętych�wzorców�tworzą-
cych�wspólnotę.�Poznanie�i�zrozumienie�wymaga�aktu�woli�–�
pewnego�wysiłku,�aby�zrozumieć,�że�dziedzictwo�kulturowe�
jest�wspólne.�Nie�tylko�dlatego,�że� jego�ocalenie�wzbogaca�
nas� i�naszą�kulturę�oraz� rozwój�przyszłych�pokoleń.� Jest� to�
przede�wszystkim�świadectwo�minionych�epok�–�dowód�na�
możliwość�współegzystowania,�a�co�za�tym�idzie�współtwo-
rzenia�znanej�nam�rzeczywistości.�

Ze� względu� na� chęć� podkreślenia� różnorodności,� która�
stanowiła� ważny� element� wzbogacający� i� kreujący� nasze�
państwo,�redaktorzy�niniejszego�tomu�podjęli�próbę�zgroma-
dzenia�możliwie�różnorodnych�elementów�tekstów�dotyczą-
cych�dziedzictwa�kulturowego�Polski.�Przyczyną�niniejszych�
rozważań�była�obchodzona�w�2018�r.�setna�rocznica�odzyska-
nia�przez�Polskę�niepodległości.�Okazja�ta�była�obchodzona�
w�kraju�i�za�granicą�na�wiele�różnych�sposobów.�Środowiska�
akademickie�podjęły�na�forum�krajowym�rozważania�związa-
ne�z�problematyką�historyczną.�Instytut�Archeologii�Uniwer-
sytetu�Kardynała�Stefana�Wyszyńskiego�w�Warszawie�przy-
gotował� konferencję� z� cyklu� Konserwacja Zapobiegawcza 
Środowiska,� która�nosiła� tytuł�Dziedzictwo nasze czy obce: 

5� Kapuściński�2006:�9‒10.�
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sto lat dyskusji w niepodległej Polsce6.� Referaty� i� dyskusje,�
które�miały�miejsce�w�czasie�tego�spotkania�stały�się�inspi-
racją� do� przygotowania� oddawanego� obecnie�w� ręce� Czy-
telników� tomu,� prezentującego� przykłady� zróżnicowanych�
kulturowo�elementów�polskiego�dziedzictwa�wraz�z�analizą�
kontekstu�społecznego�ich�postrzegania.�

Traktując�dziedzictwo�kulturowe�jako�nośnik�wiedzy,�na-
leży� pamiętać,� że� stanowi� ono� również� łącznik� pomiędzy�
nami�a�minionymi�społecznościami,�które�obecnie�znajdują�
się�na�marginesie�społeczeństwa�lub�w�ogóle�z�niego�znik-
nęły.�

W�niniejszym�tomie�Czytelnik�będzie�mógł�zapoznać�się�
z� rozważaniami� dotyczącymi� postrzegania� dziedzictwa� kul-
turowego�jako�„nasze”�lub�„obce”�oraz�konsekwencji�wyni-
kających�z�takiego�podziału.�Zbigniew�Kobyliński�przedstawił�
w�swoim�artykule�wprowadzenie�do�tego�zagadnienia,�pro-
wadząc�rozważania�nad�skrajnościami,�które�towarzyszą�nie-
raz�dyskusji�nad�koniecznością�ocalenia�dziedzictwa�kulturo-
wego�przodków.�Autor�podkreślił,�że�„dziedzictwo�kulturowe�
odgrywało�–�i�nadal�odgrywa�–�kluczową�rolę�w�kreowaniu�
poczucia� tożsamości� grupowej,� a� ta� z� kolei� budowana� jest�
najczęściej�w�opozycji�do�tożsamości�innych�grup�i�w�konku-
rencji�–�politycznej,�ekonomicznej�i/lub�terytorialnej�–�z�ni-
mi”7,�a�zatem�może�zostać�wykorzystane�nie�tylko�do�pod-
trzymania� poczucia� przynależności,� ale� również� do� izolacji�
pewnej�grupy�społecznej.� Jednakże,�należy�pamiętać�o�po-
szanowaniu� jego� różnorodności,� które� powinno� stanowić�
podwaliny�do�pokojowych�pertraktacji.�

Aleksandra�Chabiera�w�tekście�zatytułowanym�Niechcia-
ne dziedzictwo – pożądany rozwój. Przezwyciężanie para-
doksów� omówiła�możliwości� zmiany�podejścia�do�postrze-
gania�różnorodności�kulturowej.�Ewa�Raczyńska-Mąkowska�
w�artykule�Fordon – jedno miasto trzy kultury – aktywność 
społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji miasteczka 
omówiła� możliwości� zaangażowania� lokalnej� społeczności�
w�przetrwanie�różnorodności�dziedzictwa�kulturowego.�Ka-
tarzyna�Warmińska-Mazurek�przestawiła�Zespół�Cerkiewny�
w�Radrużu�na� tle� szerszej�problematyki� zagospodarowania�
cerkwi� grekokatolickich.� W� artykule� opisano� nadawanie�
dawnym�budynkom�sakralnym�nowego�zastosowania�i�zmie-
niania�ich�pierwotnej�funkcji�na�muzealną.�

W� kolejnych� rozdziałach� przedstawiono� problematykę�
zaniku� żydowskiego� dziedzictwa� kulturowego,� a� także� po-
strzegania�jego�pozostałości�przez�współczesnych�mieszkań-
ców�miasteczek,�gdzie�ludność�żydowska�mieszkała�do�końca�
drugiej� wojny� światowej.� Eleonora� Bergman� omówiła� styl�
dworkowy,�w�którym�budowano�synagogi�poprzez�pryzmat�
twórczości� architekta� Henryka� Stifelmana.� Problematykę�
wspólnego�postrzegania�pozostałości�historycznych�i�współ-
odpowiedzialności� za� nie� przedstawiła� Natalia� Koziorowicz�
w� tekście� zatytułowanym� Przywracanie pamięci o żydow-

6� Konferencja�została�objęta�patronatem�przez�dr�hab.�Prof.�IH�PAN�Mag-
dalenę�Gawin,�Podsekretarz�Stanu�w�Ministerstwie�Kultury�i�Dziedzictwa�
Narodowego.� Spotkanie� zorganizowano�we�współpracy� z� Fundacją�Ka-
raimskie� Dziedzictwo� oraz� Stowarzyszeniem� Naukowym� Archeologów�
Polskich�Oddział�w�Warszawie.

7� Kobyliński�2019,�w�niniejszym�tomie.

skim dziedzictwie wybranych miast Mazowsza – próba ana-
lizy historycznej świadomości mieszkańców.�Możliwości�po-
znania� i� zachowania�żydowskiego�dziedzictwa�kulturowego�
w�nienaruszonej� formie� zostały� zaprezentowane�w� tekście�
Jacka�Adamca�i�Katarzyny�Zdeb�Nowe technologie w ochro-
nie nienaruszalności cmentarzy żydowskich.�

Anna� Sulimowicz-Keruth� przedstawiła� zbiory� literatu-
ry� ludowej� należące� do� społeczności� krymsko-karaimskiej.�
W�artykule�opisano�archiwalne�źródła�dotyczące�dziedzictwa�
ludowego�mniejszości�kulturowej,�które�stanowią�niezwykle�
cenny�zasób�wiedzy�oraz�element�wspólnej�historii.�

W�następnej�kolejności�przedstawiono�zanik�dziedzictwa�
protestanckiego.� Paweł� Wróblewski� opisał� problem� zwią-
zany�z�popadaniem�w�ruinę�zborów�Braci�Polskich.�Bartosz�
Kiełbasa� zaprezentował� możliwości� ochrony� elementów,�
które� ocalały� oraz�możliwości� ich� dalszej� ochrony� poprzez�
prezentację�wybranych�przykładów�z�terytorium�gminy�Do-
bra.�Konrad�Szostek�również�opisał�pozostałości�dziedzictwa�
protestanckiego�przez�pryzmat�podwarszawskich�cmentarzy�
ewangelickich.�

Kolejną�grupą�dziedzictwa�kulturowego,�które�powoduje�
dysonans�w�utożsamianiu�się�z�jego�historią�jest�dziedzictwo�
niemieckie.�Przykładami�zaniku�tego�elementu�kulturowego�
są� pozostałości� architektoniczne� znajdujące� się� na� teryto-
rium� dawnych� Prus�Wschodnich,� które� przedstawiła�Mag-
dalena� Żurek.� Zanik� osadnictwa� niemieckiego� i� popadanie�
w�zapomnienie�opisał�Rafał�Solecki,�który�przedstawił�kolo-
nię�Wölken�(Wilki),�również�z�obszaru�Prus�Wschodnich.�Jed-
nym�z�niewielu�przykładów�niemieckiego�dziedzictwa,�które�
nie� tylko� jest� niezwykle� popularnym� zabytkiem,� ale� także�
elementem�funkcjonującym�w�zbiorowej�pamięci�jako�waż-
ny�obiekt�kulturowy�jest�zamek�krzyżacki�w�Malborku.�Opis�
zamku�oraz� jego�historię�na�tle�stosunków�polsko-niemiec-
kich�przedstawił�Wiesław�Sieradzan.�

Łukasz� Maurycy� Stanaszek� przedstawił� na� nowo� od-
kryty� region� nadwiślańskiego� Urzecza.� W� tekście� zapre-
zentowano� bogactwo� i� wielokulturowość� kulturową� oraz�
trwające� działania� mające� na� celu� przywrócenie� pamięci�
o�zamieszkującej�ten�region�społeczności.

Następny� rozdział� niniejszej� publikacji� poświęcono� te-
matyce�architektury,�która�związana� jest� z� sentymentalnym�
związkiem�pomiędzy�materialnym�dziedzictwem�kulturowym�
a�jego�odbiorcami�i�użytkownikami.�Judyta�Bąk�i�Małgorzata�
Labuda-Lis�przedstawiły�związek�społeczności�zamieszkującej�
śląskie�„familoki”,�który�opiera�się�na�tradycji�miejsca�i�poczu-
ciu�wspólnoty�„starych”�mieszkańców.�Autorki�zaobserwowa-
ły�silny�związek�tej�grupy�mieszkańców�z�lokalnymi�tradycja-
mi,�w�tym�również�religijnymi.

Katarzyna�Zeman-Wiśniewska�przedstawiła�proces�przy-
wracania� pamięci� o� domu� dla� sierot� „Różyczka”� Janusza�
Korczaka.� Katarzyna� Zdeb� przedstawiła� zanik� osadnictwa�
dworskiego,� poprzez� ukazanie� obiektów� architektonicz-
nych�popadających�w�ruinę�lub�poddawanych�przebudowie�
w�taki�sposób,�iż�utraciły�one�oryginalny�styl.�Kamil�Rabiega�
przedstawił�stan�zachowania�cmentarzy�niekatolickich�z�ob-
szaru�powiatu�tureckiego,�analizując�problematykę�ochrony�
dziedzictwa,� z� którym�dzisiejsi�mieszkańcy� się�nie�utożsa-
miają.
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Agnieszka�Wojtkowska�przedstawiła�nieco�inny�punkt�wi-
dzenia�związany�z� tzw.�„trudnym”�dziedzictwem.�W�swoim�
artykule�poruszyła�kwestię�poniemieckich�obozów�zagłady,�
które� są�miejscami� pamięci,� a�wznoszone� na� ich� terenach�
muzea�stanowią�element�jej�przywracania.

Andrzej�Drozd�przybliżył� problematykę� tatarskiego�dzie-
dzictwa� kulturowego.� Autor,� oprócz� omówienia� obiektów�
architektonicznych,� przedstawił� między� innymi� zabytkowe�
rękopisy,�które�stanowią�istotny�element�tatarskiej�kultury.��

Publikacja,� którą� oddajemy�w� ręce�Czytelnika� jest� zbio-
rem�rozdziałów�prezentujących�zróżnicowane�etnicznie�i�re-

ligijnie�elementy�dziedzictwa�kulturowego.�Różnorodność�ta�
umożliwiła�ukształtowanie�się�historii� i�współczesnego�rysu�
Rzeczpospolitej.� Stulecie�odzyskania�niepodległości�wydaje�
się�być�idealnym�momentem,�aby�przypomnieć,�że�to�zróżni-
cowanie�stanowi�wartość�samą�w�sobie�i�jest�cennym�prze-
słaniem,� które�powinno�wraz� z�materialnym�dziedzictwem�
kulturowym�przetrwać.�

Rafał�Solecki�i�Katarzyna�Zdeb
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Czy istnienie dziedzictwa kulturowego powinniśmy zawsze 
wartościować pozytywnie? Odpowiedź na tak postawione py-
tanie może z pozoru wydawać się oczywista. Przecież wszyscy 
intuicyjnie wyczuwamy, że przekazane nam przez przodków 
dziedzictwo należy chronić i opiekować się nim, być z niego 
dumnym i zachować je dla przyszłych pokoleń. Ale przecież 
równocześnie to właśnie z powodu odmienności dziedzictwa 
kulturowego, a więc posługiwania się innym językiem, wyzna-
wania innej religii, noszenia innych strojów, czy spożywania 
innych potraw podejmowano w przeszłości – i niestety podej-
muje się nadal = wrogie działania, brutalne i agresywne, takie 
jak czystki etniczne czy religijne, nakierowane nie tylko na do-
bra kultury uznanej za „obcą”, ale niekiedy nawet na twórców 
czy nosicieli tej kultury. Działania takie – mam nadzieję, że 
wszyscy – potępiamy i jako ludzkość wstydzimy się ich. A jed-
nak zdarzają się one, gdyż dziedzictwo kulturowe odgrywa-
ło – i nadal odgrywa – kluczową rolę w kreowaniu poczucia 
tożsamości grupowej, a ta z kolei budowana jest najczęściej 
w opozycji do tożsamości innych grup i w konkurencji – poli-
tycznej, ekonomicznej i/lub terytorialnej – z nimi. Zdaniem 
Laurajane Smith: „jeden ze sposobów działania dziedzictwa 
polega na uprawomocnianiu i propagowaniu określonych 
tożsamości i narracji, przy równoczesnym wspieraniu pew-
nych rodzajów pamięci kosztem innych i propagowaniu ich 
jako kulturowego dziedzictwa narodu czy ludzkości”1. Dzie-
dzictwo bowiem zawsze jest „czyjeś”: bądź „nasze”, bądź też 
„obce”, tym samym definiując kto jest „swój”, a kto „obcy”. 
Wskutek tego dziedzictwo kulturowe bywało wykorzystywa-
ne – celowo lub spontanicznie – do wzmacniania lub wręcz 
wytwarzania tożsamości grupowych i podkreślania ich kultu-
rowych odrębności, zwłaszcza w sytuacjach powstawania no-
wych organizmów politycznych. Marta Kania zwraca uwagę, 
że: „Niedocenianie i pomniejszanie dziedzictwa kulturowego 
ludności rdzennej Afryki, Ameryk oraz Australii służyło dys-
kredytowaniu społeczności kolonizowanych i udowadnianiu, 
że są one niezdolne do samodzielnego, autonomicznego roz-
woju. W procesie dekolonizacji zatem to właśnie dziedzictwo 
kulturowe odegrało fundamentalną rolę w odbudowywaniu 
poczucia własnej wartości i odzyskiwaniu autonomii spo-
łecznej i politycznej. Polityczne zawłaszczanie i wykorzysty-

1  Smith 2016: 25.

wanie dziedzictwa kulturowego było (i jest nadal) obecne 
w procesach konstruowania narodów i programach nacjona-
listycznych, stanowiąc istotny element narracji kształtującej 
narodową tożsamość. Jest to zjawisko tak powszechne, że 
jednoznacznie przyjmowane w teoriach socjologii narodu 
jako niezbędne (definiujące) moment powstania narodowej 
wspólnoty”2. Grzegorz Piwnicki i Adam Klein podkreślają, że 
„w polityce istnieje konieczność sterowania i manipulowa-
nia świadomością zbiorową”3. W związku z tym dziedzictwo 
kulturowe, jako posiadające istotne wartości symboliczno-e-
mocjonalno-skojarzeniowe, często niestety staje się właśnie 
przedmiotem politycznej manipulacji, zmierzającej do wy-
kreowania „dziedzictwa narodowego”, rozumianego jako 
dziedzictwo grupy tworzącej państwowość, w odróżnieniu 
od dziedzictwa „obcego”, związanego ze współcześnie istnie-
jącymi grupami mniejszościowymi lub z grupami poprzed-
nio zamieszkującymi terytorium danego państwa, czy też 
poprzednio dominującymi politycznie. Zbieżne przekonanie 
wyraża Robert Łoś, który pisze: „Kultura, a w szczególności 
religia […] dostarcza poczucia przynależności, bezpieczeń-
stwa, wspólnotowości, ale to też sprawia, że jest doskonałym 
narzędziem wykorzystywanym w manipulacji politycznej”4. 
Na początku XX wieku w krajach Ameryki Łacińskiej, zwłasz-
cza w Meksyku, Peru, Boliwii czy Brazylii, nowoczesna tożsa-
mość narodowa i kulturowa kreowana była w nawiązaniu do 
gloryfikowanego przedkolumbijskiego dziedzictwa w ramach 
nurtu zwanego indygenizmem (indigenismo), odrzucającego 
europejskie wpływy kulturowe5. Podobne zjawiska występują 
także w postkolonialnej Afryce. Liczne przykłady takiego wy-
korzystywania dziedzictwa w procesach definiowania tożsa-
mości etnicznej i narodowej pochodzą także z europejskich 
krajów odzyskujących niepodległość, czy powstałych w wy-
niku rozpadu istniejących wcześniej imperiów, a także z sy-
tuacji uzyskiwania podmiotowości przez mniejszości etniczne 
i kulturowe6.

2  Kania 2018: 215.
3  Piwnicki i Klein 2010: 199.
4  Łoś 2016: 12.
5  Zob. np Troyan 2008; Nugent 2009; Cruz Rodríguez 2010; Giraudo i Mar-

tín-Sánchez (red.) 2011; Cohen-Aponte 2016/2017.
6  Por. np. Ireland 2002; Peleikis 2006; Winter 2012. 
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To (nie) jest moje dziedzictwo:  
dziedzictwo kulturowe  

jako źródło akceptacji odmienności  
czy źródło wrogości międzygrupowej?
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Zjawisko uznawania części dziedzictwa kulturowego za 
„obce” i odsuwania w społeczną niepamięć lub wręcz doko-
nywania wobec niego aktów przemocy fizycznej zachodziło 
i zachodzi nadal również w sytuacjach, kiedy następują grun-
towne zmiany ideologiczne i polityczne. Jak przypomniała 
Krystyna Gutowska, „kiedy w XVII wieku w Rosji patriarcha 
Nikon przeprowadzał reformy, dostosowujące Cerkiew do 
obrządków greckich, chcąc dobitnie i widowiskowo zazna-
czyć zerwanie z dotychczasową liturgią, organizował publicz-
ne i uroczyste niszczenie ikon, namalowanych na zachodni 
sposób”7. Do uznawania za „obce” części własnego dziedzic-
twa kulturowego, wytworzonego przez warstwy czy grupy 
społeczne tracące władzę, i w konsekwencji do niszczenia go, 
dochodziło w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, w cza-
sie Rewolucji Październikowej, a współcześnie na przykład 
w czasach dekomunizacji w Polsce i innych krajach dawnego 
obozu socjalistycznego.

Podkreślanie – rzeczywistej lub wykreowanej – odmien-
ności dziedzictwa kulturowego może zatem stać się źródłem 
wrogości, prowadzącej do rozmaitych konfliktów społecz-
nych, także zbrojnych, a w konsekwencji do wojen, a nawet 
ludobójstwa. Dlatego też, zdaniem Davida Lowenthala, prze-
rażenie dziedzictwem jako potencjalnym lub rzeczywistym 
źródłem wrogości, nienawiści i wojen pomiędzy grupami 
etnicznymi czy kulturowymi jest jednym z powodów nie-
skuteczności tradycyjnie rozumianej i uprawianej ochrony 
zabytków8.

Z drugiej strony wiele międzynarodowych dokumentów 
doktrynalnych, dotyczących konserwacji dziedzictwa kultu-
rowego, akcentuje pokojową rolę dziedzictwa kulturowego. 
Dokument Sympozjum na temat dziedzictwa kulturalne-
go państw uczestniczących w Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie (KBWE) w Krakowie, 28 maja – 7 
czerwca 1991 r., głosi w swojej preambule m.in., że: „Państwa 
uczestniczące szanują niepowtarzalność wszystkich swych 
kultur i będą się starać wspierać ciągły dialog kulturowy po-
między sobą i resztą świata. Potwierdzają swoje przekona-
nie, że poszanowanie różnorodności kulturowej przyczynia 
się do porozumienia i tolerancji pomiędzy jednostkami i gru-
pami. Uważają, że regionalne aspekty kultury powinny same 
w sobie być czynnikiem porozumienia pomiędzy narodami. 
Regionalna różnorodność kulturowa jest wyrazem bogactwa 
wspólnej tożsamości kulturowej państw uczestniczących. Jej 
zachowanie i ochrona przyczynia się do budowania demo-
kratycznej, pokojowej, i zjednoczonej Europy”9. Powszechna 
Deklaracja UNESCO o różnorodności kulturowej, przyjęta 
w roku 2001 w Paryżu, stanowi w swojej preambule: „posza-
nowanie różnorodności kultur, tolerancja, dialog i współpra-
ca, w klimacie wzajemnego zrozumienia i zaufania, stanowią 
jedną z najlepszych gwarancji międzynarodowego pokoju 
i bezpieczeństwa”10, zaś Ramowa Konwencja Rady Europy 
dotycząca wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeń-
stwa, przyjęta w Faro w roku 2005 mówi o „roli dziedzictwa 

7  Gutowska 2003: 108–109.
8  Lowenthal 2000: 18–20.
9  Szmygin (red.) 2015: 99–100.
10  Szmygin (red.) 2015: 139.

kulturowego w tworzeniu pokojowego i demokratycznego 
społeczeństwa oraz w procesach zrównoważonego rozwoju 
i promocji różnorodności kulturowej” (art. 1), a jej sygnata-
riusze zobowiązują się „rozwijać wiedzę o dziedzictwie kultu-
rowym, jako zasobie ułatwiającym pokojowe współistnienie 
poprzez propagowanie zaufania i wzajemnego zrozumienia 
ukierunkowanego na rozwiązywanie i zapobieganie konflik-
tom”  (art. 7)11.

Zatem: czy dziedzictwo kulturowe sprzyja wrogości i nie-
nawiści między grupami, czy też – przeciwnie – pokojowemu 
współistnieniu różnych grup społeczno-kulturowych? Oba 
skrajne stanowiska zarysowanego tutaj paradoksu są praw-
dziwe. Jeśli bowiem nie potrafimy – lub nie chcemy – uznać, 
że to co „obce”, jest równocześnie „nasze”, to dziedzictwo 
kulturowe może być podstawą do kreowania negatywnych 
stereotypów etnicznych12 w ramach ksenofobicznej i etno-
centrycznej „megalomanii narodowej”13. Jeśli natomiast 
chcemy i potrafimy zrozumieć odmienne dziedzictwo kul-
turowe i uznać je za część szerzej rozumianego wielokultu-
rowego dziedzictwa Polski, Europy i świata, to akceptacja 
odmienności dziedzictwa stanie się podstawą poszanowania 
odmienności poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się 
od naszych własnych, rodząc postawy tolerancji i dialogu.

Wielokulturowość, jak definiuje to pojęcie Andrzej Sza-
chaj, to „sytuacja, w której na tym samym terytorium żyją 
obok siebie ludzie reprezentujący odmienne systemy prze-
konań o charakterze poznawczym oraz – co ważniejsze – ak-
sjologicznym (światopoglądowym, obyczajowym, etycznym 
oraz estetycznym)”14. Sytuacja taka, która może być wyni-
kiem rozmaitych procesów historycznych, np. powstawania 
państw obejmujących terytoria zamieszkałe przez różne gru-
py etniczne, procesów kolonizacji i dekolonizacji, czy wresz-
cie migracji grup ludzkich w czasach historycznych i współ-
czesnych15, stwarza istotny problem z punktu widzenia 
zarządzania dziedzictwem kulturowym. Mianowicie, w jaki 
sposób zdefiniowany powinien być w takiej sytuacji zasób 
dziedzictwa kulturowego, podlegający ochronie i zarządza-
niu na poziomie państwowym?

Trzeba zauważyć, że wielokulturowość może przybierać 
współcześnie rozmaite formy, zwłaszcza w aspekcie jej związ-
ku z terytorialnością: zróżnicowane kulturowo grupy mogą 
zajmować odrębne terytoria w obrębie jednego organizmu 
państwowego, a nawet w obrębie jednego organizmu miej-
skiego, ich miejsca zamieszkania mogą częściowo zazębiać 
się w strefach pograniczy kulturowych, mogą też mieszać się 
ze sobą na tym samym obszarze w zdeterytorializowanych16 
społeczeństwach pluralistycznych. Zróżnicowana może też 
być świadomość odrębności kulturowej poszczególnych grup 
i stopień jej uzewnętrzniania. Wbrew oczekiwaniom, wraz 

11  Szmygin (red.) 2015: 164–165.
12  Niestety, zjawisko kreowania stereotypów etnicznych jest żywe w pol-

skim dyskursie politycznym również i obecnie: zob. Marczewska 2018.
13  Pierwszym, który w polskim piśmiennictwie opisał to zjawisko był Jan 

Stanisław Bystroń (1924).
14  Szachaj 2010.
15  Na temat źródeł wielokulturowości zob. np. Golka 2010: 76‒48.
16  O procesach deterytorializacji kultury zob. np. Burszta 2008: 26–27. 
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z upływem czasu i długością trwania sąsiedztwa różnych 
grup niekoniecznie zmniejszają się pomiędzy nimi różnice 
kulturowe na zasadzie określanej metaforą „tygla”, często 
odnoszoną do procesu tworzenia się narodu amerykańskie-
go w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wielokulturowość 
może bowiem przybierać raczej formę kultury mozaikowej, 
opisywaną metaforą „salaterki” zawierającej składniki nie 
mieszające się ze sobą17, zaś różnice kulturowe w społe-
czeństwach ‒ zdawać by się mogło ‒ ujednoliconych dzięki 
procesom „kreolizacji”18, niekiedy ulegają nieoczekiwane-
mu i gwałtownemu wzmocnieniu, jak to miało miejsce np. 
w końcu XX wieku na Bałkanach19. 

W państwach, w których występują społeczeństwa wielo-
kulturowe zawsze potencjalnie istnieje problem konfliktu po-
między koncepcją „dziedzictwa narodowego”, rozumianego 
jako uzyskujące prawną legitymizację państwową dziedzic-
two jednej, zwykle większościowej i dominującej politycznie 
grupy kulturowej, a koncepcją „dziedzictwa wielokulturo-
wego”, rozumianego jako suma dziedzictw wszystkich grup 
kulturowych występujących na terytorium danego państwa. 
Konflikt taki powstaje już na etapie identyfikacji zasobu, któ-
ry ma stać się ewentualnie przedmiotem ochrony i zarządza-
nia. Dziedzictwo grup mniejszościowych może być w takich 
przypadkach mniej lub bardziej świadomie marginalizowane 
i niezauważane przez gremia podejmujące decyzje w spra-
wie uznawania za dobra otaczane opieką i chronione (np. 
do niedawna dziedzictwo kultury Aborygenów w Australii20). 
W skrajnych przypadkach dziedzictwo tych grup może na-
wet być określane przez władze polityczne czy inne gremia 
opiniotwórcze jako „obce” i jako takie planowo eliminowa-
ne z przestrzeni publicznej w celu zatarcia pamięci społecz-
nej21 o zamieszkujących wcześniej dane terytorium grupach 
etnicznych czy kulturowych (tak dzieje się często w wyniku 
zmian granic politycznych: dobitnym przykładem może być 
akcja „odprusaczania”, czy inaczej: „repolonizacji”22 miast 
tzw. Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej, ale także ‒ 
z drugiej strony ‒ na terenie obecnej Ukrainy czy Litwy za-
cieranie pamięci o polskiej kulturze Kresów. W toku takich 
procesów nowego znaczenia nabierało pojęcie „zabytku 
narodowego”, rozumianego jako identyfikacja proweniencji 
etnicznej, a tym samym kryterium selekcyjne, co jest „na-
sze”, a co „obce”, podczas gdy pierwotnie ‒ w końcu XVIII w. 
we Francji w czasach Wielkiej Rewolucji Francuskiej ‒ kiedy 
pojawił się ten termin, w ówczesnym dyskursie politycznym 

17 Na temat różnych typów społeczności pluralistycznych zob. np. Szachaj 
2003; Harrison 2010: 171‒174; Ashworth 2015: 109‒123; Tunbridge 
2018: 84‒88.

18 O procesach kreolizacji kulturowej zob. np. Hannerz 2004.
19 Ratajczak 2014: 218. 
20 Harrison 2010: 179–190.
21 Zjawisko, określane łacińskim terminem damnatio memoriae, znane było 

już w starożytnym Egipcie, a wielokrotnie występowało w czasach Repu-
bliki Rzymskiej i Cesarstwa Rzymskiego – Gałaj-Dempniak, Okoń i Sem-
czyszyn (red.) 2016: 11‒94.

22 „Repolonizacja” nie jest przy tym wynalazkiem czasów dopiero po II woj-
nie światowej, jak pokazują przykłady „przywracania Narodowi” histo-
rycznych obiektów i zespołów zabytkowych w dwudziestoleciu między-
wojennym; por. Korneluk 2018 na temat „repolonizacji” Zamościa. 

stosowano go dla podkreślenia prawa ludu do posiadania 
i użytkowania obiektów historycznych23. 

Kiedy wskutek ludobójstwa czy przesiedleń braknie no-
sicieli pamięci kulturowej jakiejś grupy etnicznej, a jej dzie-
dzictwo kulturowe uznane zostaje przez obecnych mieszkań-
ców za „obce”, a tym samym społecznie „bezwartościowe”, 
dochodzi w rezultacie do pozostawienia elementów dzie-
dzictwa bez opieki i do ich dewastacji, jak to miało miejsce 
po II wojnie światowej w przypadku np. licznych cmentarzy 
ewangelickich czy dziedzictwa kultury żydowskiej w różnych 
częściach Polski24. 

Pod pojęciem wielokulturowości rozumiemy współcze-
śnie nie tylko stwierdzenie istnienia zjawiska, ale także po-
stawę jego akceptacji, a nawet uznania za istotną wartość 
wzbogacającą życie człowieka. Andrzej Szachaj ujmuje to 
następująco: „wielokulturowość to wyraz zerwania z prak-
tyką zniewolenia, opresji i podporządkowania powszechnie 
stosowaną w dziejach przez dominującą większość wobec 
różnego rodzaju mniejszości (przede wszystkim etnicznych 
i religijnych), a także z ideologią i praktyką asymilacjonizmu, 
która była niesprawiedliwa wobec grup zmuszanych do asy-
milacji. To uznanie inności, wielości i różnorodności za war-
tość, a w każdym razie za rzecz godną szacunku, ewentualnie 
– tolerancji, a samej wielokulturowości za coś, co wzbogaca 
nasze życie w sensie duchowym dzięki temu, że prowadzi 
do rozszerzenia naszej wyobraźni kulturowej, w tym aksjo-
logicznej”25. W kontekście procesów jednoczenia się Europy, 
otwierania granic państwowych i przewartościowania kon-
cepcji państw narodowych oraz globalizacji kultury Andrzej 
Tomaszewski uznał – chyba niestety zbyt optymistycznie – na 
początku XXI wieku, że „Odchodzimy od pojęcia ‘sztuki na-
rodowej’, które od chwili pojawienia się w XVIII wieku stało 
u podłoża kulturalnego barbarzyństwa i nadal czyni spusto-
szenia w inwentarzu zabytków”26. 

„Oficjalny”, czy ‒ mówiąc inaczej ‒ „usankcjonowany” dys-
kurs dziedzictwa27, formułowany, a przynajmniej kontrolowa-
ny przez władze polityczne, chociaż zazwyczaj legitymizowa-
ny odwołującymi się do wartości naukowych i artystycznych 
opiniami eksperckimi, rozpowszechniany jest przez różnego 
rodzaju służby i instytucje państwowe, wyposażone w kom-
petencje prawne i administracyjne. W ramach tego dyskursu 
kształtowane są podstawy selekcji dziedzictwa poprzez de-
finiowanie tego, co spośród dóbr kultury zostaje uznane za 
godne ochrony i opieki, a co skazane na zapomnienie. Ten 
dyskurs, stanowiący jeden z politycznych mechanizmów 
utrwalania i pielęgnowania wartości decydujących o tożsa-
mości homogenicznego narodu, zmierza często do eliminacji 
tego, co jako „obce” uznane zostaje za zagrażające „bezpie-
czeństwu kulturowemu”28. Szczęśliwie, we współczesnych 

23 Rymaszewski 1995: 35‒36.
24 Zob. np. Grzywa 2010; Dalidowicz 2014; Machowska 2015; Stachowiak 

2015.
25 Szachaj 2010.
26 Tomaszewski 2006: 270.
27 Termin authorized heritage discourse zaproponowany został przez Laura-

jane Smith, 2016.
28 Na temat „bezpieczeństwa kulturowego” zob. np. Bodziany 2017.
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społeczeństwach demokratycznych ten oficjalny dyskurs 
może być uzupełniany lub modyfikowany dzięki działalno-
ści lokalnych „aktorów” nieinstytucjonalnych, takich jak np. 
miłośnicy historii regionalnej, nauczyciele, czy dziennikarze, 
tworzących „oddolny” dyskurs dziedzictwa, w którym często 
akceptowane są jako własne dziedzictwo te elementy, które 
dyskurs oficjalny uznaje za „obce”. Przykładami ze współcze-
snej Polski mogą być różnego rodzaju oddolne inicjatywy29 
na rzecz przywracania pamięci o dziedzictwie kulturowym 
Żydów, Tatarów, Karaimów, czy Niemców. Akceptacja „obce-
go” dziedzictwa nie jest jednak procesem łatwym, zarówno 
dla władz politycznych, jak i dla mieszkańców wielokulturo-
wych terytoriów. Pokazuje to, między innymi, przykład trud-
ności z docieraniem do świadomości społecznej niemieckiej 
przeszłości takich miast, jak Gdańsk, Szczecin, czy Wrocław30. 
Dzieje się tak dlatego, że – jak powiedział już w 1962 roku 
Paul Ricoeur – „odkrycie kulturowego pluralizmu nigdy nie 
jest doświadczeniem bezbolesnym”31, burzy bowiem ugrun-
towane politycznie i ideologicznie przekonanie o wyjątkowo-
ści i szczególnym znaczeniu naszej „kultury narodowej”.

Historia świata zna jednak przykłady tworzenia harmo-
nijnej synkretycznej kultury o pluralistycznych źródłach 
etnicznych i religijnych. Zaliczyć do nich można wielonaro-
dowościową i wielokulturową Rzeczpospolitą Obojga Na-
rodów, ale najpiękniejszym z nich jest niewątpliwie kultura 

29  Zob. np. Zatorska 2016; por. też niepublikowane prace licencjackie doty-
czące inicjatyw na rzecz przywracania pamięci o dawnej kulturze żydow-
skiej Ryk i Chmielnika: Stefko 2007; Tantawy 2019.

30  Zob. np. Dymnicka i Kajdanek 2018.
31  Cyt. za Owens 1997: 422.

średniowiecznej Andaluzji od VIII do XV w., o której María 
Rosa Menocal pisze następująco: „muzułmanie, chrześci-
janie i żydzi nie tworzyli trzech odrębnych kultur opartych 
na podziałach religijnych. Zamiast tego wszyscy stanowili 
część bogatej i ekspansywnej kultury, która wchłonęła roz-
maite elementy wszystkich trzech tradycji – kultury, którą 
mogli współtworzyć wszyscy, bez względu na wyznanie. Na 
przykład pisanie poezji w języku arabskim było zajęciem 
ludzi wykształconych, nie tylko muzułmanów; a kiedy żydzi 
z Toledo zbudowali synagogę, której konstrukcja wspierała 
się na podkowiastych łukach, zaadaptowali dla swoich po-
trzeb styl; będący cechą charakterystyczną nie tyle pewnej 
religii, ile raczej specyficznej kultury. Te same podkowiaste 
łuki, kojarzące się nieodmiennie z Wielkim Meczetem w Kor-
dobie, były architektonicznym elementem przejętym przez 
pierwszych muzułmańskich władców Kordoby z dawnych 
chrześcijańskich kościołów Wizygotów. Innymi słowy, kultu-
ra tolerancji odrzucała poprawność religijną czy polityczną 
jako podstawę wartości estetycznych czy intelektualnych”32. 
Jakże odmienne to podejście od dzisiejszego niszczenia „ob-
cego” dziedzictwa kulturowego przez fanatycznych wyznaw-
ców fundamentalizmu islamskiego.

Podziękowania
Za cenne uwagi na temat wcześniejszych wersji tego tekstu 
pragnę podziękować dr Krystynie Gutowskiej i dr Weronice 
Kobylińskiej-Bunsch.

32  Menocal 2006: 227.
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This is (not) my heritage: cultural heritage as a source  
of acceptance of otherness or a source of intergroup hostility?

Summary

Should we always value the existence of cultural heritage 
positively? The answer to this question may, at first, seem 
obvious. We all intuitively sense that heritage is given to us 
by our ancestors. We also think that it should be protect-
ed and looked after and that we should be proud of it and 
preserve it for future generations. But at the same time the 
existence of different cultural heritages, that is, the use of 
a different language, profession of a different religion, wear-
ing other costumes, or eating other dishes, provoked hos-
tile, brutal and aggressive actions, such as ethnic or religious 
purges, directed not only at the cultural goods recognised 
as “alien”, but sometimes even at the creators or carriers 
of this culture, not only in the past, but unfortunately, even 
nowadays. We hope that we all condemn such actions and, 
as humanity, we are ashamed of them. And yet they happen 
because cultural heritage has played ‒ and still plays ‒ a key 
role in creating a sense of group identity. Group identities 
are, in turn, most often built in opposition to the identity 
of other groups and in political, economic and/or territorial 
competition with them. Heritage is always “someone’s”: be it 
“ours” or “foreign”, thus defining who is a “compatriot” and 
who is an “alien”. As a result, cultural heritage has been used 
‒ intentionally or spontaneously ‒ to strengthen or even to 
produce group identities and to emphasise their cultural dif-
ferences, especially in situations of creation of new political 
organisms. Cultural heritage, which has significant symbol-
ic-emotional-associative values, often becomes the object of 
political manipulation, aimed at creating “national heritage”, 
which is understood to be the heritage of the group forming 
the state. This stands in opposition to the “alien” heritage as-
sociated with the currently existing minority groups or with 
groups previously residing in the territory of the country, or 
once politically dominating it. 

The phenomenon of recognising parts of cultural her-
itage as “alien” and committing them into social obliv-
ion, or even committing acts of physical violence against 
them, has also occurred and continues to occur in situa-
tions where profound ideological and political changes are 
taking place. Recognising some parts of cultural heritage, 
created by social groups losing power, as “alien”, and con-
sequently destroying it, occurred during the Great French 
Revolution, during the October Revolution, or during the 
decommunisation in Poland and other countries of the for-
mer Socialist Block.

Emphasising ‒ real or created ‒ diversity of cultural her-
itage can, therefore, become a source of hostility, leading 
to various social conflicts, including armed conflicts, and 
consequently to wars and even genocide.

On the other hand, many international doctrinal doc-
uments regarding the conservation of cultural heritage 
emphasise the peaceful role of cultural heritage. So: does 
cultural heritage promote hostility and hatred between 
groups, or, on the contrary, peaceful coexistence of vari-
ous socio-cultural groups? Both extreme positions of the 
paradox outlined here are true. For if we cannot ‒ or do 
not want to ‒ recognise that what is “alien” is also “ours”, 
then cultural heritage can be the basis for creating negative 
ethnic stereotypes within the xenophobic and ethnocentric 
“national megalomania”. However, if we want and are able 
to understand the different cultural heritage and recognise 
it as part of the broadly understood multicultural heritage 
of Poland, Europe and the world, then accepting the diver-
sity of heritage will become the basis for respecting the 
difference of views, beliefs, preferences, differing from our 
own, generating tolerance and dialogue.

It should be noted that multiculturalism may take var-
ious forms today, especially in terms of its relationship 
with territoriality: culturally diverse groups may occupy 
separate territories within one state organism, and even 
within one urban organism, their places of residence may 
partially overlap in border cultural areas, they can also mix 
together in the same area in deterritorialised pluralistic 
societies. There may also be varied awareness of the cul-
tural separateness of individual groups and the degree of 
its manifestation. Contrary to expectations, along with the 
passage of time and the length of the neighbourhood of 
different groups, the cultural differences between them do 
not necessarily decrease, according to the “melting pot” 
metaphor, often related to the formation of the American 
nation in the United States of America. Multiculturalism 
may take the form of a mosaic culture, described by the 
metaphor of a “salad bowl” containing ingredients that do 
not mix with each other, while cultural differences in so-
cieties ‒ seemingly harmonised by the processes of “cre-
olisation” ‒ sometimes undergo unexpected and rapid 
strengthening, as it happened, e.g., at the end of the 20th 

century in the Balkans.
In countries with multicultural societies, there is always 

a potential problem of conflict between the concept of 
“national heritage”, understood as obtaining legal legiti-
macy of the heritage of one, politically dominant cultural 
group, and the concept of “multicultural heritage”, under-
stood as the sum of the heritage of all groups occurring in 
the territory of a given country. Such a conflict arises at the 
stage of identifying the resource that is to become possibly 
subject to protection and management. In such cases, the 
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heritage of minority groups may be more or less conscious-
ly marginalised and unnoticed by the decision-making bod-
ies (e.g., until recently the heritage of Aboriginal culture in 
Australia). In extreme cases, the heritage of these groups 
may even be identified by political authorities or other 
opinion-forming bodies as “alien” and ‒ as such ‒ eliminat-
ed from the public space in order to erase social memory of 
ethnic or cultural groups previously inhabiting the territory 
(this often happens as a result of changes in political bor-
ders: a clear example can be the action of “repolonisation” 
of cities of the so-called Regained Territories after World 
War II, but also - on the other hand - in current Ukraine or 
Lithuania, blurring the memory of the Polish culture of the 
Borderlands). In the course of such processes, the concept 
of “national monument”, which is then understood as the 
identification of ethnic provenance, and thus the selection 
criterion of what is “our” and what is “foreign” took on 
a new meaning. Originally ‒ at the end of the 18th century 
in France during the Great French Revolution ‒ when this 
term first appeared, it was used to emphasise the right of 
the people to keep and use historic buildings.

When, as a result of genocide or resettlement, the car-
riers of cultural memory of an ethnic group are missing, 
and its cultural heritage is recognised by the current res-
idents as “alien” and thus socially “worthless”, the result 
is that the elements of heritage are left unattended and 
devastated. This took place after World War II in the case 
of, e.g., numerous Protestant cemeteries or Jewish cultural 
heritage in various parts of Poland.

“Official” or ‒ in other words ‒ “authorised” heritage 
discourse, is formulated or at least controlled by political 

authorities, while it is usually legitimised by expert opin-
ions referring to scientific and artistic values. This discourse 
is disseminated by various types of services and state insti-
tutions which have legal and administrative competences. 
As part of this discourse, the foundations for heritage se-
lection are shaped by defining what among cultural assets 
are considered worthy of protection and care, and what 
is doomed to be forgotten. This discourse, which is one of 
the political mechanisms for consolidating and nurturing 
the values that determine the identity of a homogeneous 
nation, often aims to eliminate everything what, as “alien”, 
is considered threatening the “cultural security”.

Fortunately, in modern democratic societies, this of-
ficial discourse can be supplemented or modified thanks 
to the activities of local non-institutional “actors”, creating 
a “grassroots” heritage discourse, in which elements that 
the official discourse recognises as “alien” are often accept-
ed as “our” heritage. Examples from contemporary Poland 
include various types of grassroots initiatives to restore the 
memory of the cultural heritage of Jews, Tartars, Karaims 
and Germans. 

Acceptance of “foreign” heritage is not an easy process, 
both for political authorities and for the residents of multi-
cultural territories. This is because, as Paul Ricoeur said in 
1962, “the discovery of cultural pluralism is never a pain-
less experience,” because it destroys the politically and 
ideologically grounded belief in the uniqueness and special 
significance of our “national culture”.

Translated by Zbigniew Kobyliński 
and Louis Daniel Nebelsick
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Konwencja z Faro, traktująca o wartościach dziedzictwa kul-
turowego dla społeczności, definiuje dziedzictwo jako zaso-
by – odziedziczone z przeszłości – z którymi identyfikuje się 
jakaś grupa ludzi. Jednocześnie w preambule wskazuje, że 
każda osoba ma prawo do obcowania z wybranym przez sie-
bie dziedzictwem, z poszanowaniem praw i wolności innych 
osób1.

Te piękne idee bywa że spotykają się z ograniczeniami 
powodowanymi choćby sytuacją polityczną czy finansowymi 
możliwościami zainteresowanych. Jednak równie często zda-
rza się sytuacja w pewien sposób odwrotna – gdy grupa osób 
mająca dostęp do jakiegoś zasobu nie życzy sobie uznawać 
go za dziedzictwo, bądź też uważa je za niechciane, czasem 
wrogie, a w efekcie odmawia uznania tego zasobu za warty 
ochrony i opieki. 

W artykule przyjrzymy się tzw. trudnemu dziedzictwu, 
czyli sprawiającemu, z różnych powodów, problemy jego in-
teresariuszom, czy też użytkownikom.

Trudne dziedzictwo, określane jest w angielskojęzycz-
nej literaturze przedmiotu, m. in. jako dissonant, difficult, 
traumatic, uncomfortable czy contested heritage. Po praw-
dzie, niektórzy autorzy zwracają uwagę na fakt, że każdy 
obiekt dziedzictwa może powodować dysonans, o ile nadaje 
się mu więcej niż jedno znaczenie, a tak dzieje się choćby 
z każdym obiektem będącym w zainteresowaniu turystyki. 
Inne bowiem znaczenie przypisuje turysta, a inne mieszka-
niec, bezpośrednio związany z danym miejscem. Wskazuje 
się więc na rozróżnienie pomiędzy dziedzictwem „trudnym”, 
wymagającym specjalnego podejścia, a „normalnym”, co do 
znaczenia którego wszyscy są zgodni2. Jako uproszczenie, po-
dejście takie może powodować dalszy sztuczny podział dzie-
dzictwa na wymagające zajmowania się nim i takie, którym 
zajmować się nie trzeba. Tymczasem strategia zarządzania 
dziedzictwem jest potrzebna dla całego jego zasobu. Mimo 
wszystko jednak zauważa się potrzebę specjalnego podejścia 
do dziedzictwa „trudnego”, aby umożliwić jego ochronę. 
Czym jest zatem trudne dziedzictwo? 

1 Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage 
for Society: 1, Internet: https://nid.pl/upload/iblock/844/8445eee1eed-
20fe93856a52376d47eaa.pdf (wgląd 13.12.2018).

2 Kisić 2013: 53.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto najpierw pokazać, 
jak rozwijało się samo pojęcie dziedzictwa. Jeszcze kilkadzie-
siąt lat temu w tym kontekście mówiono o zabytku czy sta-
nowisku, jako o nośniku wartości zabytkowych (naukowych, 
historycznych, artystycznych), cennym relikcie przeszłości. 
W Karcie Weneckiej z 1946 roku, zawierającej wytyczne 
konserwatorskie, mówi się o zabytku rozumianym jako poje-
dynczy obiekt lub zespół obiektów3. Dopiero kilka lat później 
w międzynarodowych dokumentach pojawia się otoczenie 
zabytku, jego kontekst przestrzenny i historyczny (choćby Re-
komendacja Warszawska z 1976 r.4). W latach późniejszych 
zaczęto mówić o dziedzictwie kulturowym jako nośniku tra-
dycji, czy zwyczajów, a konserwacja zabytku rozumiana była 
jako adaptacja, element rozwoju. W polu zainteresowania 
myśli konserwatorskiej umieszczono też kontekst społeczno-
ściowy, wskazujący na ciągłość i związek emocjonalny grup 
ludzkich z tkanką zabytkową5. Ta swoista ewolucja rozumie-
nia zabytku i dziedzictwa przez środowiska badawcze i kon-
serwatorskie odzwierciedla zmiany podejścia do rządzenia / 
zarządzania i rozwoju lokalnego, czy ponadlokalnego. Spo-
łeczność stała się podmiotem działań, zyskała decyzyjność 

3 Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Za-
bytkowych 1964.

4 Szmygin (red.) 2015: 61–62.
5 Murzyn 2016: 19–40.
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Ryc. 1.  Kompleks cerkiewny św. Paraskewy w Radrużu (fot. 
A. Chabiera)

Fig. 1.  Tserkva complex of Saint Paraskeva in Radruż (photo by 
A. Chabiera)
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i przez to – współodpowiedzialność. Z tego względu stosu-
nek społeczności do danego zasobu dziedzictwa jest kluczo-
wy. To właśnie ona wraz z lokalnymi władzami uczestniczy 
w wyznaczaniu kierunków rozwoju lokalnego, czyli także 
uznaje (bądź nie) potrzebę działań ochronnych i populary-
zatorskich względem takiego zasobu. Dlatego współczesne 
rozumienie dziedzictwa – w kontekście relacji / emocji – 
stwarza potrzebę zidentyfikowania tego, co jest rozumiane 
jako dziedzictwo „trudne”. Wspomniane powyżej przymiot-
niki odnoszące się do dziedzictwa („trudne”, „niewygodne”, 
„traumatyczne”, itd.) niosą przekaz jedynie z dopełnieniem: 
dla kogo? Dziedzictwo samo w sobie „trudne” nie jest – to 
określenie emocji interesariuszy. Wydawałoby się, że np. dla 
zabytków wpisanych do rejestru nastawienie społeczności 
nie jest zbyt istotne, skoro i tak podlegają ochronie, ale nic 
bardziej mylnego. Już choćby analizując finansową stronę 
obowiązku opieki właścicielskiej gminy nad zabytkiem ła-
two stwierdzić, że wydatkowanie środków na taki cel mimo 
wszystko podlega ocenie (i emocjom) mieszkańców, zwłasz-
cza w kontekście zaspokajania innych potrzeb społeczności 
i w sytuacji ograniczonych budżetów lokalnych.

A zatem stosunek interesariuszy do zasobu dziedzictwa 
sprawia, że jest ono „trudne”. Jakiego rodzaju są te trudno-
ści, z czego wynikają? Wydaje się, że dziedzictwo jest uznane 
za trudne w dwóch kategoriach:

– dziedzictwo odrzucane / niechciane,
– dziedzictwo nieznane / nierozumiane.
W ramach tych kategorii obserwuje się różne przyczyny 

odrzucenia czy nieznajomości, czasem powiązane ze sobą.
Dziedzictwo odrzucane / niechciane: 
– ze względu na przynależność do konkretnej grupy spo-

łecznej, obarczonej konfliktem (np. dziedzictwo ukraińskie 
na ziemiach polskich), 

– ze względu na chęć zapomnienia złej przeszłości 
(np. obozy koncentracyjne, czy obiekty przypominające 
o dominacji sowieckiej),

– ze względu na niejednoznaczną ocenę wartości, niedo-
strzeganie jej (np. dziedzictwo PRL, poprzemysłowe).

Dziedzictwo nieznane/niezrozumiane: 
– ze względu na nieznajomość miejsc i obiektów nie 

odziedziczonych po przodkach (np. dziedzictwo Ziem Odzy-
skanych)

– ze względu na zmniejszenie / zanik grupy społecznej, 
która przekazywała wiedzę o danym dziedzictwie (np. Kara-
imowie, bracia polscy).

Jednocześnie dziedzictwo kulturowe uważamy za istot-
ne, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grup spo-
łecznych – lokalnej społeczności i społeczeństwa polskiego. 
W badaniach postaw Polaków wobec zagadnień związanych 
z dziedzictwem6 86% respondentów deklaruje, że dziedzic-
two jest dla nich osobiście ważne, 77,2% – że jest ono ważne 
dla ich społeczności lokalnej, a 85,3% uważa, że dziedzictwo 
jest ważne dla całości społeczeństwa polskiego7. Dodatko-

6 Badania przeprowadzone na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
w 2017 roku.

7 Fortuna-Marek i Stępnik 2017: 24–27.

wo zasadniczo uważamy, że dziedzictwo kulturowe powin-
no być bezwzględnie zachowane – tego zdania jest niemal 
65% ankietowanych8. Niemniej jednak wysoka świadomość 
w deklaracjach dotyczących stopnia ważności dziedzictwa 
nie zawsze idzie w parze z postrzeganiem swojej odpowie-
dzialności za dziedzictwo, zaangażowaniem w jego zachowa-
nie i wykorzystanie, czy też poczuciu wpływu na ten aspekt 
życia społeczności. Ponad połowa ankietowanych wskazuje 
samorządy lokalne jako odpowiedzialne za ochronę zabyt-
ków i przetrwanie tradycji, nieco mniej (45,7%) wskazuje 
rząd, natomiast tylko jedna czwarta upatruje takiej odpowie-
dzialności w każdym obywatelu9. Jedynie 5,5% jest bardzo 
zainteresowanych tym, co się dzieje z dziedzictwem w naj-
bliższej okolicy, a umiarkowanie – ponad 41%10. Podobnie 
zresztą ankietowani oceniają swój wpływ na to, co się dzieje 
z dziedzictwem kulturowym w ich okolicy – zdecydowanie 
odczuwa go jedynie nieco ponad 5% badanych. Natomiast 
przyczyny takiego stanu rzeczy wydają się być zróżnicowa-
ne. Respondenci spytani o powody braku osobistego wpły-
wu na dziedzictwo lokalne odpowiadali najczęściej, że nigdy 
się nad tym nie zastanawiali (niemal 30%), brak czasu i brak 
wiedzy, w jaki sposób można się zaangażować wskazywało 
odpowiednio ok. 25% i ok. 23% osób. Brak zainteresowania 
natomiast wskazywało niewiele, bo nieco ponad 11% bada-
nych, a jeszcze mniej (prawie 9%) było zdania, że ich zaanga-
żowanie nic nie zmieni11.

Jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy publicznych na 
ochronę tradycji i zabytków, to ankietowani gremialnie widzą 
jego sensowność: finansowanie publiczne ochrony tradycji 
ma ok. 85% poparcia, natomiast ochrony zabytków ok. 86%12. 

We wskazywanych badaniach zmierzono też podejście 
osób ankietowanych do dziedzictwa innych kultur i wyznań, 
czyli takiego, które może być przedmiotem konfliktów, bywa 
tzw. „trudnym dziedzictwem”. 

I tak – 29,5%13 respondentów uważa, że gmina zdecydo-
wanie powinna chronić takie dziedzictwo, a ok 55% raczej 
widzi taką potrzebę. 7% uważa, że gmina raczej nie powinna 
chronić dziedzictwa innych kultur i wyznań, a zdecydowany 
sprzeciw deklaruje ok 2%. Brak zdania na ten temat zade-
klarowało nieco ponad 6% badanych. Co uderzające, jeśli 
przyjrzymy się podziałowi odpowiedzi ze względu na wiek 
okazuje się, że taką powinność gminy w najmniejszym stop-
niu widzą ludzie młodzi – odpowiedzi „zdecydowanie tak” 
udzieliło 24% osób w wieku 18–24 lata, „raczej tak” – nieco 
ponad 45%. Natomiast zdecydowanie przeciwnych ochro-
nie dziedzictwa innych kultur w gminie jest 2,9% młodych 
respondentów, a raczej przeciwnych – niemal 18% i jest to 
grupa o najwyższych wskaźnikach sprzeciwu. Dodatkowo 
procent odpowiedzi „raczej nie” wśród młodych ludzi jest 

8 Fortuna-Marek i Stępnik 2017: 39.
9 Fortuna-Marek i Stępnik 2017: 71. 
10 Fortuna-Marek i Stępnik 2017: 62. 
11 Dąbrowski i Kozioł 2017: 84.
12 Łącznie procent odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”; por. Cha-

biera, Kozioł i Nowak 2017: 91–96.
13 Niepublikowane dane Narodowego Instytutu Dziedzictwa związane z od-

powiedzią na to pytanie.



19KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ŚRODOWISKA 8 • Dziedzictwo nasze czy obce?

Niechciane dziedzictwo – pożądany rozwój. Przezwyciężanie paradoksów

ponad dwukrotnie wyższy niż w pozostałych grupach wieko-
wych. Drugi najwyższy współczynnik wyboru tej odpowiedzi 
znajduje się w grupie osób w wieku 40–59 lat i wynosi jedy-
nie 6,7%. Wydawałoby się istotne zbadanie przyczyn takiej 
niechęci wśród młodych ankietowanych,  zwłaszcza, że w po-
wszechnym odbiorze młodzi ludzie stanowią grupę najbar-
dziej otwartą na inność czy odmienność. 

Zasadniczo opinia o potrzebie ochrony dziedzictwa innych 
kultur przez gminę rośnie z wiekiem i najwyższa jest wśród 
respondentów powyżej 59 lat. Zdecydowane poparcie dla 
powinności ochrony dziedzictwa innych kultur przez gminę 
deklaruje ponad 38% osób z tej grupy i jest to wynik zdecy-
dowanie wyższy, niż wśród pozostałych grup. Druga w kolej-
ności grupa o takiej opinii to osoby pomiędzy 40 a 59 rokiem 
życia – procent wyboru odpowiedzi „zdecydowanie tak” wy-
nosi dla niej 28,5%. Osoby najstarsze najrzadziej odrzucają 
potrzebę ochrony „obcego” dziedzictwa (tylko 1,1% wska-
zań dla „zdecydowanie nie” i 3,4% dla „raczej nie”). Także 
ci respondenci najrzadziej ze wszystkich grup deklarują brak 
opinii. Odpowiedź „nie wiem, trudno powiedzieć” wskazy-
wało 4,4% z nich, a najczęściej tę odpowiedź wybierali ludzie 
z najmłodszej grupy wiekowej – 10%). Można by się pokusić 
o interpretację być może idealistyczną, że największą potrze-
bę ochrony dziedzictwa innych kultur i wyznań widzą ludzie, 
którzy świadkowali (mniej lub bardziej bezpośrednio) skut-
kom braku szacunku i akceptacji dla „innych”. 

A jak według ankietowanych ochrona dziedzictwa innych 
kultur i wyznań wygląda aktualnie? Niemal 67% responden-
tów uważa, że ich gmina spełnia to zadanie (15,9% zdecydo-
wanie tak uważa, a 50,7% raczej skłania się do tej opinii)14. 
Dużo, bo ok. 21% badanych nie wie, czy i w jakim zakresie 
taka opieka jest realizowana. Najmniejszą wiedzą w tym za-
kresie dysponują ludzie młodzi – ponad 27% respondentów 
z grupy wiekowej 18–24 lata wybrało odpowiedź „nie wiem, 
trudno powiedzieć”. 

Niezależnie od wyników cząstkowych (nie wykazujących 
dużych różnic) wydaje się, że ankietowani w zdecydowanej 
większości uważają, że dziedzictwo innych kultur jest chro-
nione na poziomie lokalnym, deklarowana potrzeba ochro-
ny dziedzictwa innych kultur jest jednak niższa niż potrzeba 
ochrony dziedzictwa w ogóle. Ciekawe byłoby pogłębienie 
badań w zakresie lokalnym i poznanii opinie Polaków w kon-
tekście zasobów kulturowych i dziedzictwa ich miejsca za-
mieszkania. W społecznościach wielokulturowych (np. po-
granicze), zwłaszcza małych, istnieją mniejsze lub większe 
konflikty, a dziedzictwo (i wynikający z niego zasób kulturo-
wy czy system wartości) jest swego rodzaju symbolem, czy 
też przejawem odmienności.

Jak widać, świadomość i przekonania osób ankietowa-
nych na temat wagi dziedzictwa i potrzeby jego ochrony są 
raczej wysokie, natomiast aktywność czy poczucie wpływu 
są mniejsze. Wydaje się, że jest to związane z ogólnie wciąż 
niskim poziomem rozumienia obywatelstwa jako zaangażo-
wanie, współodpowiedzialność, ale też i decyzyjność. 

14 Zob. Dąbrowski i Kozioł 2017: 78. Część wyników w rozkładach na po-
szczególne zmienne – niepublikowana.

W społecznościach lokalnych, zwłaszcza tych mniejszych 
(małe miasta i wsie) jak w soczewce widać wpływ, jaki ma 
zmiana podejścia do trudnego dziedzictwa na rozwój lokalny. 
Dobrym przykładem jest przypadek wsi Radruż (Roztocze) 
i zabytkowego zespołu cerkiewnego św. Paraskewy15. Radruż 
istnieje od XV wieku, największy rozkwit przeżywał w XVII 
wieku. Od 1939 roku był pod radziecką okupacją, przeżywał 
najazdy UPA, a po wojnie wieś podzieliła granica, co też skut-
kowało wysiedleniami. Dziś Radruż jest małą przygraniczną 
wioską, ale to na terenie Polski znajduje się unikatowy zespół 
cerkiewny św. Paraskewy z końca XVI wieku (z cmentarzem, 
dzwonnicą, domem diaka i budynkiem czytelni „Proświta”). 
Gruntownie konserwowana w latach 1960., była własnością 
Skarbu Państwa, ale część kompleksu leżała w granicach 
terenów gminnych. Jednak od 2010 roku Muzeum Kresów 
w Lubaczowie podjęło starania o scalenie właścicielskie 
działek (co umożliwiło racjonalną ochronę i zarządzanie 
zabytkiem) i rozpoczęło prace konserwatorskie. Tak duże 
inwestycje w zabytek w małej, niedoinwestowanej wsi 
często napotykają na co najmniej niezrozumienie. Dodat-
kowo cerkiew kojarzy się mieszkańcom z tragicznymi, oso-
bistymi wspomnieniami krwawego konfliktu. W tej sytuacji 
Muzeum Kresów wraz z urzędem gminy zorganizowało dla 
mieszkańców działania edukacyjne i promocyjne, przybli-
żające zapomniane dziedzictwo sąsiadów (np. warsztaty 

15 Szczegółowa analiza przypadku Radruża i rozwoju lokalnego opartego 
o zasoby dziedzictwa, zob. Chabiera 2017.

Ryc. 2.  Dzwonnica przycerkiewna w Radrużu (fot. A. Chabiera)
Fig. 2.  Tserkva belfry in Radruż (photo by A. Chabiera)
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pisania ikon), ale też podkreślające całe dziedzictwo lokal-
ne. Mieszkańcy zostali przy cerkwi zatrudnieni, a działania 
rozwojowe gminy i Muzeum koncentrowały się na rozwoju 
turystyki i odpowiedniej infrastruktury (jednym z przewi-
dzianych efektów było lokalne zwiększenie zatrudnienia). 
Działania te spowodowały zmianę nastawienia – mieszkańcy 
zyskali nie tylko miejsca pracy, ale też ofertę kulturalną (m.in. 
zajęcia dla dzieci) nieobecną do tej pory w Radrużu. W 2013 
roku cerkiew została wpisana na listę światowego dziedzic-
twa UNESCO (jako jedna z szesnastu cerkwi Polski i Ukrainy), 
a dodatkowo w 2017 roku zyskała status Pomnika Historii na 
mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej. To spowo-
dowało nieustannie i szybko rosnącą liczbę zwiedzających16 
i wymagało tez dodatkowych inwestycji, aby mała wioska 
mogła poradzić sobie z tak wzrastającym ruchem turystycz-
nym. Kolejne inwestycje, a także inne działania rozwojowe 
gminy Horyniec-Zdrój oparte o zasoby naturalne i kulturo-
we17 sprawiają, że społeczność Radruża intensywnie (w swo-
jej skali) się rozwija. Jesienią 2018 roku zakończył się remont 
czytelni „Proświta”, która będzie służyć i mieszkańcom i tury-
stom – jako miejsce wystaw, wydarzeń edukacyjnych, punkt 
informacji turystycznej itp. I tak to trudne dziedzictwo przy-
czynia się do rozwoju społeczności lokalnej, zmieniając też 
jej nastawienie do pamięci o sąsiadach. Kilkaset lat wspólnej 
wielokulturowej egzystencji było ze zbiorowej pamięci wy-

16  Chabiera 2017: 176.
17  Chabiera 2017: 172–180.

pierane przez wspomnienia ostatnich, dramatycznych kon-
fliktów – o nich też trzeba pamiętać, jednak warto, żeby nie 
były jedynym wspomnieniem dotyczącym ukraińskich sąsia-
dów Radrużan. Jednocześnie docenienie całości lokalnego 
dziedzictwa pozwala mieszkańcom na jasno zdefiniowany 
rozwój. Oczywiście zaakceptowanie „trudnego” dziedzictwa 
jako elementu swojego zasobu kulturowego nie jest proce-
sem szybkim i prostym, choć bywa wspomagany przez za-
interesowanie z zewnątrz, np. dzięki wyspecjalizowanej tu-
rystyce18. A na pewno wymaga wieloletnich działań różnych 
podmiotów19.

Przypadek Radruża pokazuje, że nie tylko edukacja, ale 
też planowanie i konsekwentne wdrażanie działań rozwo-
jowych to czynniki umożliwiające akceptację „trudnego” 
dziedzictwa. Uaktywnianie potencjału dziedzictwa kulturo-
wego traktowanego jako całość zasobu pomaga lokalnym 
społecznościom w uporaniu się z niekomfortowym dzie-
dzictwem. Wydaje się jednak, że uruchomienie potencjału 
w mieszkańcach przy pomocy dziedzictwa zdaje egzamin 
także w przypadku dziedzictwa akceptowanego. W pewien 
sposób potwierdzałoby to tezę wspomnianą powyżej, że 
skuteczna ochrona i wykorzystanie dziedzictwa w rozwoju 
wymaga strategii zarządzania dla całości zasobu, nawet jeśli 
wpisane są w nią specyficzne działania dotyczące dziedzic-
twa „trudnego”.

18  Pokojska i Suszewicz 2016: 104–105.
19  Owsianowska i Banaszkiewicz 2015: 152–155.
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Niechciane dziedzictwo – pożądany rozwój. Przezwyciężanie paradoksów

Aleksandra Chabiera

Unwanted heritage –  desired development. Overcoming the paradox

Summary

The article raises the topic of difficult heritage in the con-
text of cultural resources management in communities. 
The concept of heritage has evolved in time, and so has 
the approach to the principles of heritage protection and 
management. Mores so if one considers cultural heritage 
as a kind of local community property, on which the effec-
tiveness of this protection depends. Social studies led by 
National Heritage Board of Poland show that Poles under-
stand the importance of heritage and the need of its pro-
tection. They also understand its development potential for 

community. In order to unlock such a potential, heritage 
must be accepted by the community. The article shows 
an example of the Radruż (Horyniec-Zdrój commune) resi-
dents approach towards difficult heritage and its evolution. 
Educational and development activities implemented by 
various institutions allowed acceptance of difficult heritage 
and activation of inhabitants around local development 
based on heritage, also the one perceived as difficult.

Translated by Aleksandra Chabiera
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Fordon – Jedno Miasto – Trzy Kultury  
– aktywność społeczności lokalnej  

w procesie rewitalizacji miasteczka

Tematem opracowania jest próba pokazania znaczenia ak-
tywności społeczności lokalnej Starego Fordonu (dawnego 
miasteczka Fordon, a obecnie nadwiślańskiej dzielnicy Byd-
goszczy), której rosnąca świadomość i poczucie tożsamości 
wiąże się z tradycją trzech kultur zamieszkujących to miej-
sce w przeszłości. W celu zbadania przedstawionego zagad-
nienia i określenia jego znaczenia wykorzystano literaturę 
przedmiotu oraz zasoby archiwalne. Zastosowano badania 
gabinetowe, terenowe, porównawcze oraz indywidualne 
doświadczenia wynikające z własnej aktywności na rzecz 
miasteczka. Wykorzystano również metodę delficką dla gru-
py wybranych ekspertów.

HISTORIA MIASTA TRZECH KULTUR

21 października 1382 roku książę Władysław Opolczyk powo-
łał do życia miasto, stanowiące kontynuację wcześniejszego 
Wyszogrodu. Ośrodek miejski powstał na zupełnie nowym 
miejscu, wcześniej niezasiedlonym. Rozpoczęła się historia 
wielonarodowościowego miasteczka nad Wisłą (ryc. 1). Za-
chowane zapisy po przeprowadzonych lustracjach kościel-
nych od początku odnotowują trójnarodowość fordońskiej 
społeczności. W 1781 roku odnotowano 254 katolików, 200 
protestantów i 500 Żydów1.

Największe spustoszenie Fordonu przypadło na początek 
XVIII stulecia w czasie wojny północnej. Wówczas miasto 
uległo trzykrotnemu spaleniu, a do tego w 1713 roku do-
szła wielka powódź. Zniszczenia, jakich dokonała, zmusiły 
wójta do ściągnięcia osadników wyznania mennonickiego 
pochodzących z Fryzji i Niderlandów zwanych Olędrami, 
którzy zamieszkali na stałe na północ od Fordonu2. Miesz-
kańcy trudnili się rolnictwem, rzemiosłem, piwowarstwem, 
rybołówstwem, sternictwem oraz w niewielkim stopniu ku-
piectwem. Co ciekawe, nie uczestniczyli w handlu wiślanym. 
Olędrzy stanowili nowy element społeczny i kulturowy.

Do rozbiorów, ani też później, miasto nie posiadało mu-
rów miejskich i miało zabudowę z drewna, gliny i słomy. 
Zaledwie kilka obiektów było murowanych: komora celna, 
kościół i być może jakieś domy mieszczan. Ten okres histo-

1 Guldon 1963: 65–72.
2 Zyglewski 1997: 29.

rii Fordon kończy jako miasteczko słabe i ubogie, niebędą-
ce żadnym konkurentem dla Bydgoszczy. Specyficzną cechą 
miasta był duży odsetek ludności żydowskiej. W historii mia-
sta zwracają uwagę procesy o czary. 

Okres zaborów wiąże Fordon z Prusami, aż do stycznia 
1920 roku. W tym czasie pojawiają się przybysze z Niemiec, 
tworząc trzecią, obok Polaków i Żydów, silną grupę narodo-
wościową. W latach 1774–1910 miał miejsce stały wzrost 
liczby Polaków i Niemców, natomiast Żydzi przeważali jedy-
nie do połowy XIX wieku3.

W Fordonie w okresie pruskim (1772–1918) znajdował 
się jeden kościół katolicki pod wezwaniem św. Mikołaja, 
parafia związana jeszcze z erygowaniem wyszogrodzkim. 
Kościół murowany zbudowany był prawdopodobnie w roku 
1600 i przebudowywany po pożarach. Pozostałością po pier-
wotnym założeniu jest wschodnia kaplica obecnego kościoła 
św. Mikołaja – prezbiterium poprzedniego kościoła. 

W 1822 roku utworzono samodzielną fordońską gminę 
ewangelicką, a w latach 1877–1879 zbudowano zbór pod 
wezwaniem św. Jana. Liczna grupa Żydów doczekała się po-
wołania swojej gminy dopiero w roku 1870, mimo zbudo-

3 Turowski 1997: 52.
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Ryc. 1.  Panorama Fordonu z 1745 r., rysunek J.F. Steinera, oryginał 
w Muzeum Okręgowym w Toruniu (źródło: http://www.wyszo-
grod.bydgoszcz.pl/?d=fordon1; wgląd 23.07.2017)

Fig. 1.  Panorama of Fordon from 1745; J.F. Steiner’s drawing, original 
in the District Museum in Toruń (source: http://www.wyszogrod.
bydgoszcz.pl/?d=fordon1; accessed 23.07.2017)
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wanej już synagogi4. Pojawiają się więc trzy obiekty sakralne 
zaznaczające trójnarodowość miasteczka, przy których sku-
pia się zabudowa towarzysząca – szkoła żydowska (cheder) 
i łaźnia (mykwa), plebania i pastorówka, a także trzy cmen-
tarze.

Okres pruski to dla Fordonu czas rozwoju. Rozwijający się 
przemysł i infrastruktura drogowa stanowiły o polepszaniu 
się warunków życia w mieście i dawały bodziec do upiększa-
nia go. 

Powrót Fordonu do Macierzy w 1920 roku, okres dwu-
dziestolecia międzywojennego to czas dynamicznych pro-
cesów demograficznych – szybki wzrost liczby mieszkańców 
przy równoczesnej zmianie struktury narodowościowej. 
Po 1920 roku z miasta wyjechali niemal wszyscy niemieccy 
urzędnicy, nauczyciele i policjanci (481 osób), ale większość 
obiektów przemysłowych pozostała nadal w rękach niemiec-
kich. Miasto opuściło też wielu Żydów – z 124 w 1920 roku, 
w 1939 roku zostało zaledwie 29 osób. Nastąpiło odwróce-
nie proporcji ilościowych i przewaga Niemców ustąpiła zde-
cydowanej przewadze Polaków, których wielu przybyło do 
Fordonu, głównie z odległych regionów Wielkopolski i Po-
morza. Miasto w latach 1921–1931 osiągnęło 75-procento-
wy przyrost ludności, ustępując pod tym względem w regio-
nie pomorsko-wielkopolskim jedynie Gdyni. Fordon należał 
wówczas do grona najbardziej polskich miast w kraju (90% 
Polaków, 9% Niemców, 0,5% Żydów)5.

Należy zwrócić uwagę na bezkonfliktowe współżycie tych 
trzech nacji w okresie międzywojennym, niezależnie od 
zmieniających się proporcji ilościowych. Nie dochodziło do 
wrogich działań przeciwko sobie, a niewielkie zatargi miały 
charakter wyłącznie obyczajowy i sąsiedzki. Incydenty anty-
niemieckie czy antysemickie należały do wydarzeń niezmier-
nie rzadkich. Ludzie żyli obok siebie, dbając o obiekty własnej 
religii, ale i umożliwiając aktywność pozostałych grup naro-
dowościowych. Katolicy wybudowali w 1929 r. nową świą-
tynię, nadal pod wezwaniem św. Mikołaja, według projektu 
poznańskiego architekta Stefana Cybichowskiego. Ewangeli-
cy wyremontowali wnętrze swojego kościoła św. Jana, a Ży-
dzi posiadali nadal gminę wyznaniową dysponującą synago-

4 Turowski 1997: 52–57.
5 Dziennik Bydgoski 15 XI 1921, nr 262.

gą, szkołą i budynkiem kąpielowym. Funkcjonowały też trzy 
wyznaniowe cmentarze6.

W przestrzeni Starego Fordonu odnaleźć można dziś 
także inne pozostałości aktywności dawnych mieszkańców: 
wzgórze z cmentarzem (kirkutem), tzw. kuczkę służącą do 
obchodów święta Sukkot7, tzw. spichlerz – dawną fabrykę 
polskich wódek, plebanię kościoła katolickiego i ewangelicką 
pastorówkę, wreszcie pusty plac po rozebranym na początku 
tego wieku ratuszu miejskim, czy Targowisko – są to obiekty 
wyznaczające wielokulturowy charakter Starego Fordonu.

Po 1920 r. w największą rolę w mieście odgrywała cegiel-
nia Medzega. Był to jeden z największych i najnowocześniej-
szych obiektów w kraju. To z fordońskich cegieł budowano  
Gdynię i jej port. Warto zwrócić uwagę na decyzję zmiany 
obywatelstwa na polskie przez żydowskiego właściciela. 

W przededniu wybuchu II Wojny Światowej Fordon był 
ośrodkiem rozwijającym się coraz szybciej, posiadającym coraz 
większą ofertę dla swych mieszkańców – zarówno, jeśli chodzi 
o pracę, jak i aktywność kulturalną i sportową. Trójnarodowa 
społeczność, po korektach ilościowych wynikających z odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, nadal potrafiła żyć razem bez 
większych konfliktów. Miasto rozrastało się i rozbudowywało. 
Współpracowało z Bydgoszczą, wspierając ją w dążeniach uzy-
skania statusu stolicy województwa, broniąc się jednocześnie 
przed pierwszą próbą wcielenia w jej granice (ryc. 2).

Stary Fordon nigdy przedtem, ani później nie osiągnął 
takiego poziomu rozwoju gospodarczego, nie funkcjono-
wał tak prężnie jako organizm miejski. Ten etap w historii 
miasteczka świadczy o jego potencjale i możliwościach jakie 
kryje nadal.

Wybuch II Wojny Światowej, a szczególnie jej pierwsze mie-
siące to czarna karta w historii Fordonu. Planowa ekstermina-
cja polskich przywódców i intelektualistów rozpoczęła się już 
na początku października 1939 roku rozstrzelaniami pod mu-
rami kościoła św. Mikołaja. Kolejna zbrodnia to wymordowa-
nie Żydów na wzgórzach fordońskich. Jednak tragiczną sławę 
zyskał Fordon za sprawą tzw. „Doliny Śmierci”, gdzie wymor-
dowano ponad 300 mieszkańców Bydgoszczy (dokładne dane 
nie są znane, wspomina się nawet o 3000 zabitych).

6 Biegański 1997: 104–110.
7 Kuczka. Internet: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuczka (wgląd 20.07.2017).

Ryc. 2.  A. Kościół Św. Jana (pierwotnie 
ewangelicki); B. Dawna komora cel-
na, obecnie więzienie; C. Synagoga; 
D. Kościół Św. Mikołaja (fot. E. 
Raczyńska-Mąkowska, marzec 2018)

Fig. 2.  A. St. John’s Church (initially evan-
gelical); B. Former customs chamber, 
currently a prison; C. Synagogue; 
D. St. Nicholas’ Church (photo by 
E. Raczyńska-Mąkowska, March 2018)
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Chociaż samo miasto nie ucierpiało szczególnie podczas 
działań wojennych lecz od tego czasu nie dźwignęło się już 
na powrót do dawnej kondycji, a czas wojny i okupacji rozpo-
czął okres upadku Fordonu, jego marginalizacji i trwającej do 
dnia dzisiejszego degradacji. Wyzwolenie Fordonu nastąpiło 
27 stycznia 1945 roku. 

Lata 1945–1950 to czas powolnego wzrostu liczby miesz-
kańców z 3514 do 42838. Mimo wszystko, coraz więcej osób, 
zwłaszcza młodych ludzi, wyjeżdżało z Fordonu, szukając 
miejsca do życia i pracy w sąsiedniej Bydgoszczy, albo na Zie-
miach Odzyskanych.

Mimo to społeczeństwo miasta z dużym zaangażowaniem 
przystąpiło do uruchomienia fordońskich zakładów przemy-
słowych, co umożliwiło reaktywację rynku pracy. Przywró-
cono samorząd i funkcjonowanie administracji. Utworzono 
organizacje polityczne, społeczne i młodzieżowe. Miasto, 
dzięki inicjatywie społeczeństwa, rozwijało się gospodarczo 
– tworzyła się lokalna społeczność.

Jako bliski sąsiad Bydgoszczy, Fordon był z nią związany 
funkcjami administracyjnymi, przemysłowymi i usługowymi. 
W drugiej połowie lat 60. XX w. rozpoczęto działania mające 
na celu przyłączenie Fordonu do Bydgoszczy. Ostatecznie, po 
kilku nieudanych próbach, 1 stycznia 1973 r. Fordon, liczący 
8700 mieszkańców i zajmujący obszar 836 ha, został włączo-
ny w administracyjne granice Bydgoszczy. Rozpoczął się trud-
ny okres dla Fordonu. Miasto pozbawione samorządu utra-
ciło możliwość decydowania o ważnych dla niego sprawach. 
Z upływem lat kończyli działalność ludzie, którzy pracowali 
społecznie przed wojną i po niej; wymierało starsze pokole-
nie związane z aktywnością gospodarczą. Stary Fordon nie 
tylko się postarzał w sensie fizycznym, ale wśród ludzi zapa-
nowało poczucie beznadziei. Wokół, w miarę upływu czasu, 
rosły bydgoskie nowe osiedla mieszkaniowe.

Zmiany ustrojowe 1989 r. nie oszczędziły fordońskiego 
przemysłu, także częściowo związanego z Wisłą. Wiele za-
kładów zostało zamkniętych, a mieszkańcy stracili pracę. De-
gradacja substancji materialnej Fordonu i sprowadzenie go 
do roli peryferyjnej dzielnicy dużego miasta oraz odebranie 
poczucia samorządności przełożyło się także na rozpad więzi 
społecznych i brak zaangażowania mieszkańców w życie mia-
steczka, które praktycznie zamarło. Młodzi, wykształceni lu-
dzie opuszczali Fordon – dzielnica zaczęła się starzeć również 
w sensie demograficznym. Wielokulturowe miejsce, tętniące 
niegdyś życiem stało się zdewastowaną, zapuszczoną infra-
strukturalnie dzielnicą. 

W latach 90. XX wieku rozpoczęło się powolne zaintere-
sowanie Starym Fordonem, jako ciekawą przestrzenią o cha-
rakterze małomiasteczkowym z kilkoma cennymi obiektami 
zabytkowymi. Aktywność pojedynczych osób sprawiła, że 
Stary Fordon, dzielnica Bydgoszczy, zaczął powoli wychodzić 
z niebytu. Dotyczyło to jednak bardziej sfery świadomościo-
wej, niż faktycznej działalności inwestycyjnej. Znaczenie lo-
kalnej społeczności Starego Fordonu, jej historia, charakter 
i obecna aktywność mają kluczowe znaczenie dla stworzenia 
modelu nowej – historycznej dzielnicy. 

8 WAPB, Zarząd Miejski Fordon, sygn.4, 28, 35, 49.

1 stycznia 2018 roku minęło 45 lat od dnia włączenia For-
donu w granice miasta Bydgoszczy. Społeczność lokalna to 
podmiot, którego charakter i znaczenie zdefiniowała historia.

STARY FORDON – TRÓJNARODOWOŚĆ 
MIESZKAŃCÓW 

Liczba i narodowość mieszkańców Fordonu rosła od chwili 
lokacji w 1409 roku. Budowa pierwszego kościoła katolickie-
go w 1550 roku potwierdza aktywność społeczności kato-
lickiej, ale już w 1555 roku pojawili się w Fordonie pierwsi 
osadnicy żydowscy. Nasilenie migracji Żydów było spowodo-
wane wyrugowaniem ich w 1555 r. z sąsiedniej Bydgoszczy 
oraz z wielu innych miast Kujaw. Okolice miasta, jego patry-
monium, zasiedlali ponadto wspomniani wcześniej koloni-
ści zwani Olędrami. Byli to najczęściej uciekinierzy z Francji 
i Holandii, którzy w zamian za przekazaną ziemię i gwarancję 
życia w pokoju (nie uznawali wojen i przemocy9) – zajmowali 
się regulacją rzeki, nabrzeży, zakładaniem gospodarstw. Pro-
wadząc wielkie prace melioracyjne poprzez budowę wałów 
przeciwpowodziowych i grobli, mennonici przekształcili ob-
szar dolinny w system pól uprawnych i pastwisk. Krajobraz 
ten przetrwał do dzisiaj wraz z pozostałościami specyficznej 
holenderskiej drewnianej zabudowy z cmentarzami, szkoła-
mi oraz domami modlitw.

Druga połowa XVII wieku to czas ukształtowania dzielnicy 
żydowskiej wraz z budową synagogi. Liczba jej mieszkańców 
stale rosła wraz ze wzrostem znaczenia miasta. W 1781 For-
don zamieszkiwało 928 mieszkańców, w tym 245 katolików, 
ok. 200 ewangelików (zapewne protestantów) i około 500 
Żydów (ryc. 3). 

Kolejne dane dotyczące liczby mieszkańców wiążą się 
z rozwojem przemysłu i budową zakładów produkcyjnych. 
I tak w 1875 roku liczba mieszkańców Fordonu wynosiła 
1840, w tym 421 katolików, 851 ewangelików i 468 Żydów. 
W 1910 r. wzrosła już do 2850, w tym 1130 katolików, 1530 
ewangelików i 190 Żydów10.

Germanizacja Fordonu czytelna była w liczbie obywateli 
wyznania protestanckiego. Rozwijała się także diaspora ży-
dowska, której aktywność kończy dopiero rozwiązanie gmi-
ny żydowskiej w 1932 roku. Do tego czasu społeczności żyją 
we względnej harmonii, praktykując swoje religie, budując 
i zmieniając świątynie stosownie do swych potrzeb. Nie było 
też wyraźnego podziału miasteczka pod względem zamiesz-
kania poszczególnych nacji. Początkowo Żydzi zamieszkiwali 
obszar na zachód od obecnego Targowiska, tzw. Jachci-
ce, ale bardzo szybko nastąpiło swobodne przemieszanie 
mieszkańców. 

Liczba mieszkańców trzech nacji wiąże się ściśle z historią 
zarówno samego Fordonu, jak i historią Polski. Udział Niem-
ców i Żydów w życiu miasteczka był znaczący. Do wybuchu 

9 Mennonici byli protestancką grupą wyznaniową założoną w poł. XVI w. 
przez Menno Simonsa. Z uwagi na swe radykalne przekonania (chrzest 
dorosłych, brak duchownych i struktur kościelnych, zakaz pełnienia służ-
by wojskowej) ulegali prześladowaniom zmuszającym ich do emigracji. 
W XVI wieku osiedlili się w Polsce. 

10 Biegański 1997: 41.
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wojny, mimo przewagi katolików, a więc Polaków – przed-
stawiciele pozostałych narodowości, zwłaszcza Żydzi, byli 
właścicielami zakładów produkcyjnych i rzemieślniczych, 
prowadzili sklepy – mieli więc niemały wpływ na charakter 
i kondycję miasta. Należy przy tym zaznaczyć, że przedsta-
wiciele tych trzech narodów potrafili żyć ze sobą w zgodzie, 
rzadko zdarzały się sytuacje konfliktowe i z reguły nie miały 
podłoża narodowościowego.

Przed wybuchem II wojny światowej w 1939 roku trój-
kulturowość społeczności Fordonu ulega zmianie. Miasto 
zamieszkiwało 4939 mieszkańców, w tym 4492 Polaków, 418 
Niemców i zaledwie 29 Żydów11. Spadek liczebności Żydów 
miał podłoże wyłącznie ekonomiczne. W większości wyje-
chali oni do Ameryki, a domy i zakłady, które dotąd prowa-
dzili, odsprzedawali najczęściej Polakom.

W pierwszych dniach września 1939 roku zamordowa-
nych zostało w fordońskiej Dolinie Śmierci i na Rynku wie-
lu polskich mieszkańców miasteczka. 12 października 1939 
roku wymordowano fordońskich Żydów. Symbolem represji 
i wspólnego cierpienia Polaków i Żydów jest pomnik ufun-
dowany przez mieszkańców Fordonu w 1959 roku, który 
upamiętnia te dni. Znajdują się na nim obok siebie nazwi-
ska poległych obywateli Starego Fordonu. Niektóre z rodzin 
mieszkają w miasteczku do dzisiaj (ryc. 4)12.

Po wojnie w miasteczku pozostają Polacy. W 1945 roku 
w Fordonie mieszkało 3514 osób, a w ostatnim roku przed 
włączeniem Fordonu do granic Bydgoszczy miasteczko za-
mieszkiwało 8773 osób.

Epoka PRL nie sprzyjała samodzielności mieszkańców, 
poszukiwaniom tożsamości lokalnej. Zastosowanie socjologii 
w programowaniu koncepcji urbanistycznych, analiza wy-
nikających z badań konsekwencji dynamiczna interpretacja 
projektów istniały tylko w teorii13. Nie liczono się z konse-

11 Biegański 1997: 82.
12 Fordon – historyczna kopalnia; Internet: http://fordon-historyczna-ko-

palnia.blogspot.com/p/blog-page_25.html (wygląd: 18.08.2017.).
13 Musil 2003: 18–19.

kwencjami, jakie wynikną dla starej jednostki miejskiej po 
wybudowaniu obok wielkiego osiedla.

Źródła nie podają danych dotyczących charakterystyki 
społeczności starofordońskiej po przyłączeniu miasteczka 
do Bydgoszczy. Jednak z przeprowadzonych wywiadów wy-
nika, że ludzie ci głównie zatrudnieni byli w sąsiednich za-
kładach przemysłowych. Po zmianach, wielu wyprowadziło 
się: uciekło do „miasta”, a także do Nowego Fordonu, gdzie 
były nowe mieszkania i nowoczesna infrastruktura. Do Sta-
rego Fordonu wprowadzili się lokatorzy często z najniższych 
grup społecznych, którzy z nowym miejscem nie czuli żad-
nego związku. Sytuacja konfrontacji Starego Fordonu z siłą 
Bydgoszczy i jej nowymi osiedlami pogłębiała poczucie mar-
ginalizacji i oddalenia.

Niezastosowanie programu ochronnego dla Starego 
Fordonu po przyłączeniu go do Bydgoszczy z perspektywy 
czasu wydaje się jednak rozwiązaniem szczęśliwym. Upły-

Ryc. 4.  Fragment pomnika stojącego na fordońskim rynku, upamięt-
niającego pomordowanych mieszkańców. Obok siebie znajdują 
się nazwiska polskie i żydowskie. Pomnik wzniesiony został 
w 1959 r. z inicjatywy i za środki zebrane przez Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika w Fordonie (fot. E. Raczyńska-
Mąkowska, czerwiec 2017)

Fig. 4.  Detail of a monument, standing on Fordon’s marketplace, com-
memorating murdered citizens. Next to each other are both Polish 
and Jewish names. Monument has been funded and raised in 
1959, on initiative of Social Monument Construction Committee in 
Fordon (photo by E. Raczyńska-Mąkowska, June 2017)

Ryc. 3.  A. Tablica upamiętniająca fordoński kirkut; B. najcenniejsza płyta z dawnego cmentarza ewangelickiego, która będzie wyeksponowania w przy-
szłym muzeum (fot. E. Raczyńska-Mąkowska, kwiecień 2018)

Fig. 3.  A. Plaque commemorating Jewish cemetery; B. Most valuable plate of the former evangelical cemetery, which will be displayed in an upcoming 
museum (photo by E. Raczyńska-Mąkowska, April 2018)

A B
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wający czas działał na korzyść małomiasteczkowej inte-
gracji. Degradacji miasteczka towarzyszyło tworzenie się 
lokalnej społeczności o coraz silniejszych więzach sąsiedz-
kich. Wzrost znaczenia społeczności lokalnych wpisanych 
w oswojoną przestrzeń stał się reakcją na procesy centra-
lizacji i koncentracji14. Trwający proces nałożył się na zjawi-
sko odchodzenia od rozwiązań standardowych, przesytu 
monotonią socmodernistrycznej architektury, reakcji na 
standaryzację.

RENESANS MAŁEJ SPOŁECZNOŚCI

Christopher Alexander zauważa za Andrew Wallacem, że 
grupa sąsiedzka licząca poniżej 1500 osób, a nawet zaled-
wie 500-osobowa, jest optymalna do porozumiewania się, 
organizowania i podejmowania wspólnych decyzji15. Grani-
ca wyznaczająca obszar integralności16 w przypadku Starego 
Fordonu wykształciła się na skutek pozostawienia go bez 
wsparcia administracji miejskiej połączonej z naturalnym 
oddaleniem od centrum i zachowaniem małomiasteczkowej 
specyfiki i tradycji trzech współistniejących obok siebie kul-
tur – swoistego genius loci.

Renesans małych społeczności to obecnie reakcja na 
procesy koncentracji, centralizacji i standaryzacji zachodzą-
ce w społeczeństwach industrialnych i postindustrialnych17. 
W przypadku Starego Fordonu to naturalna reakcja na po-
czucie alienacji względem zwierzchniego ośrodka, zaniecha-
nie inwestycyjne i odsunięcie od głównego nurtu rozwojo-
wego Bydgoszczy.

W dniu 30 listopada 2016 roku uchwałą Rady Miasta 
Bydgoszczy nr XXXVII/734/16 Stary Fordon został uznany za 
obszar zdegradowany i wymagający rewitalizacji. Na zdegra-
dowanym infrastrukturalnie i społecznie obszarze Starego 
Fordonu niesłychanie potrzebne są działania odnawiające 
materialną substancję. Jednak warunkiem koniecznym rze-
czywistej rewitalizacji jest podjęcie równoległych działań 
edukacyjnych i aktywizujących obywateli. Najnowsze akty 
prawne nakazują wręcz wsłuchiwanie się w głos mieszkań-
ców, informowanie, konsultowanie i uwzględnianie wnoszo-
nych uwag (ryc. 5). 

To jednak nie obowiązki samorządu wynikające z realiza-
cji zapisów odpowiednich ustaw stanęły za wzmożoną ak-
tywnością urzędników, ale charakter, poczucie tożsamości 
i swoistej desperacji dały początek niemalże pospolitemu 
ruszeniu mieszkańców, które miało miejsce 4 października 
2014 roku18. Wspólny cel, jakim na początku stało się zama-
nifestowanie niezadowolenia wobec braku zainteresowania 
kondycją Starego Fordonu ze strony urzędników miejskich, 

14 Jałowiecki i Szczepański 2010: 332. 
15 Alexander 2008: 81.
16 Alexander 2008: 87.
17 Jałowiecki i Szczepański 2010: 332.
18 Ciężkie pojazdy przejeżdżające przez główną ulicę – Bydgoską w Starym 

Fordonie powodowały pękanie budynków. Administracja Bydgoszczy 
nie reagowała na zgłaszany problem. Nastąpiła blokada ulicy Bydgoskiej 
przez 300 mieszkańców. Blokada miała zwrócić uwagę administrującym 
miastem na sytuację zapomnianej dzielnicy. Wydarzenie to stało się 
zalążkiem utworzenia Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu.

połączył mieszkańców, tworząc grupę społeczną, jak pisze 
Jałowiecki, na bazie jednolitości celów i zbiorowych zacho-
wań19.

Działania zbiorowe są podstawą budowania i podtrzymy-
wania relacji społecznych, wyłaniania liderów, organizowa-
nia mieszkańców w stowarzyszenia20. Społeczność Starego 
Fordonu nie jest liczna. Jej aktywność społeczna jest stymu-
lowana poprzez działające organizacje pozarządowe, szkołę, 
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby indywidualne, 
działające na stronach internetowych i na terenie dzielnicy. 

Budowaniu tożsamości lokalnej służyć może w przypadku 
Starego Fordonu tradycja trzech kultur – trzech żyjących obok 
siebie nacji. Lokalna społeczność stanowi klucz do rewitali-
zacyjnego sukcesu Starego Fordonu. W Fordonie wartością 
samą w sobie jest rosnąca samoświadomość mieszkańców, 
znajdująca swoje ujście zarówno w coraz liczniejszych aktyw-
nościach, jak i w umiejętności określania własnych potrzeb. 

Obecnie społeczna i kulturalna aktywność mieszkańców 
koncentruje się wokół kilku lokalnych podmiotów o różnej 
specyfice. Wymienić tu należy przede wszystkim Stowarzy-
szenie Miłośników Starego Fordonu (dalej: SMSF), założone 
w 2014 roku, które jako pierwsze rozpoczęło aktywne dzia-

19 Jałowiecki i Szczepański 2010: 320.
20 Zając 2014: 220.

Ryc. 5.  Ulotka wzywająca do blokady ulicy Bydgoskiej (fot. 
E. Raczyńska-Mąkowska, maj 2018)

Fig. 5.  A flyer, which calls to barricade Bydgoska Street (photo by 
E. Raczyńska-Mąkowska, May 2018)
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łania zmierzające do rewitalizacji swojej dzielnicy. SMSF or-
ganizuje Święta Starego Fordonu, będące jednymi z najwięk-
szych w Polsce imprez społecznych. Przez cały rok zajmuje się 
promocją miasteczka, a obecnie czynnie uczestniczy w pra-
cach na rzecz zbudowania optymalnego projektu rewitaliza-
cji dla tego obszaru.

Lata 2016–2018 to realizacja programu Fordon – Jedno 
Miasto – Trzy Kultury, w ramach którego wyznaczono trasę 
turystyczną, poddano konserwacji odnalezione fragmenty 
nagrobków ewangelickich i żydowskich macew oraz utwo-
rzono pierwsze w Bydgoszczy lapidarium, a także opracowa-
no publikację Sztetl fordoński21. Stowarzyszenie tworzy ko-
lekcję map i starych pocztówek oraz innych pamiątek, które 
mają stać się kanwą zbiorów pierwszego muzeum w Starym 
Fordonie (ryc. 6). 

Stary Fordon posiada historię, która stanowi naturalną 
kanwę działań zmierzających do eksponowania, a przede 
wszystkim koegzystencji trzech kultur. Czytelny w przestrzeni 
miasta podział, utrwalany jest poprzez różnego rodzaju ak-
tywności skierowane zarówno do mieszkańców, ale może 
jeszcze bardziej, do gości przybyłych do miasteczka.

Projekt Fordon – Jedno Miasto – Trzy Kultury, realizowany 
przez Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu poświę-
cony jest tej idei, skupiając się co roku na innym wyznaniu. 
Aktywność ta powinna docelowo łączyć nie tylko mieszkań-
ców, ale i aktywizować proboszczów świątyń i otwierać się 
coraz bardziej na promocję wielonarodowościowej kultury 
i sztuki – tak potrzebną w ostatnich czasach.

Dobrym przykładem funkcjonowania przestrzeni o takim 
przeznaczeniu jest dzielnica czterech wyznań we Wrocławiu, 
w której działalność prowadzi Fundacja Dzielnica Wzajemne-

21 Kieraszewicz, Rączka i Kunach 2017.

go Szacunku 4 Wyznań22. Wydaje się, że w przypadku Starego 
Fordonu skala miasteczka pozwoliłaby na szybkie i skuteczne 
„zaszczepienie” tej idei pod warunkiem ściślejszej współpra-
cy pomiędzy poszczególnymi podmiotami (NGO). 

JEDNO MIASTO – TRZY KULTURY

W latach 2016, 2017 i 2018 projekt Fordon – Jedno Miasto 
– Trzy Kultury poświęcony jest innej z kultur. Przedstawicie-
le Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu organizują 
wycieczki po miasteczku śladami poszczególnych nacji, od-
bywają się koncerty w świątyniach i synagodze, zbudowano 
pierwsze w Bydgoszczy lapidarium23 – na miejscu dawnego 
cmentarza ewangelickiego, a w następnym roku zostaną wy-
eksponowane macewy żydowskie.

Coraz więcej osób już wie, kto mieszkał w Starym For-
donie, jak ludzie tam żyli, kto znany pochodzi ze Starego 
Fordonu, jakie były obyczaje poszczególnych kultur, gdzie 
odbywały się sądy czarownic, itd. To wszystko powoduje, że 
odbiorcy starofordońskiej przestrzeni zaczynają w zupełnie 
inny sposób ją postrzegać. To już nie przestrzeń, lecz miejsce.

Miejsca niezwykłe, jak pisze K. Pawłowska – istniejące – 
powinny być zachowane, eksponowane i promowane, a tam 
gdzie ich nie ma – powinny być tworzone24. Stary Fordon 
ma ich kilka, mimo niewielkiego obszaru, jaki zajmuje – ale 
to również stanowi o znaczeniu miasteczka. Są to miejsca 
związane ze znanymi postaciami, takimi jak Oskar Kolberg, 
Jerome David Salinger (autor Buszującego w zbożu) czy Max 
Jacobsohn (dr Feelgood) – lekarz prezydenta Kennedy’ego 
i Marlin Monroe. Maleńka dwuklasowa szkoła talmudyczna 
była tak znana, że przyjeżdżali do niej Żydzi nawet z Ameryki. 
Powstaje autorski projekt tras zwiedzania Starego Fordonu 
Szlakiem Trzech Kultur25 (ryc. 7).

W ślad za wymienionymi aktywnościami potrzebne są 
kolejne zintegrowane działania: zmiany w sferze material-
nej, podnoszące walory wizualne pokazywanej turystom 
zabudowy, stylizacja otaczających je przestrzeni, uwzględ-
niająca tradycję wynikającą z kultur, jakie tworzyły Stary 
Fordon.

Miejsca, które poprzez synergię działań w sferze emo-
cji i materii stają się „pełniejsze”, atrakcyjniejsze, zmienia-
ją przestrzeń miasta w zjawisko wyjątkowe, przynajmniej 
w oczach jego mieszkańców. Wymaga to połączenia aktyw-
ności i woli.

A. Wallis używa pojęcia „obszar kulturowy”26, określa-
jąc go jako wybrany fragment przestrzeni, który dla swoich 
użytkowników staje się miejscem wyjątkowym, szczególnym, 
określonym przez rozmaite wyobrażenia i symbole. Wyko-

22 Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Internet: 
http://www.fundacja4wyznan.pl/n/ (wgląd 03.08.2017).

23 Wspominane wcześniej lapidarium zaprojektowane przez autorkę znaj-
duje się na skwerze przy ulicy Cechowej (w miejscu dawnego cmentarza 
ewangelickiego). Składa się z fragmentów nagrobków wyłowionych przez 
członków SMSF z Wisły w 2015 roku przy bardzo niskim poziomie rzeki.

24 Pawłowska 2001: 110.
25  Starego Fordonu Szlakiem Trzech Kultur – autorka znalazła się w zespole 

przygotowującym program.
26  Wallis 1979: 17.

Ryc. 6.  Odsłonięcie lapidarium na dawnym cmentarzu ewange-
lickim w dniu 17 września 2017 roku w ramach projektu 
Fordon – Jedno Miasto – Trzy Kultury, realizowanego przez 
Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu (fot. E. Raczyńska-
Mąkowska, wrzesień 2017)

Fig. 6.  Unveiling of a lapidarium on a former Evangelical cemetery on 
17th of September, 2017, as a part of a project Fordon – One 
Town – Three Cultures, realised by Society of Stary Fordon’s Fans 
(photo by E. Raczyńska-Mąkowska, September2017)
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rzystanie tradycji współegzystowania przedstawicieli trzech 
kultur wydaje się dla Starego Fordonu jednym z najważniej-
szych atutów. Zachowane są tu trzy obiekty sakralne trzech 
wyznań, na czele z unikatową na tych terenach synagogą. 
Charakter i skala zabudowy oraz zachowane pamiątki sztuki 
sepulkralnej, a także bieżąca aktywność mieszkańców może 
stanowić bardzo silny fundament prowadzonego procesu 
rewitalizacji, a w konsekwencji pozwoli zbudować tradycje 
nowego miejsca pozbawionego uprzedzeń, promującego 
otwartość i akceptację „innego”. Stary Fordon na swoją wła-
sną skalę może stać się miejscem wyjątkowym. Na swoiste 
„odkrycie” czekają jeszcze wyjątkowej wartości pamiątki 
po społeczności żydowskiej, prezentacja kolekcji judaików 
fordońskich powierzonych SMSF i dotąd nieeksponowana. 
Wydaje się, że dla podkreślenia tego aspektu rewitalizacji, 
należałoby dążyć nie tylko do stworzenia indywidualnej sza-
ty graficznej funkcjonującej w miasteczku, ale i stosownej 
identyfikacji wizualnej w szerszym zakresie.

Mobilizacja mieszkańców ku zmianom na lepsze obej-
mować musi warstwę materialną (akceptowane zmiany 
w otoczeniu) i mentalną (atmosfera działań). Dotychczaso-
we doświadczenia potwierdzają skuteczność tego sposobu 
działania i pozwalają mieć nadzieję, że potencjał, jaki tkwi 
w wykorzystaniu tradycji trzech fordońskich kultur, będzie 
nadal wykorzystywany w coraz większym stopniu, czyniąc 
Stary Fordon miejscem wyjątkowym.
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Ryc. 7.  Button II edycji projektu Fordon – Jedno Miasto – Trzy Kultury 
(fot. E. Raczyńska-Mąkowska, 2017 r.)

Fig. 7.  Button of the 2nd edition of Fordon – One Town – Three 
Cultures project (photo by E. Raczyńska-Mąkowska, 2017)
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Fordon – One Town – Three Cultures – activity of local community in process of town revitalisation

Summary

The article tells the story of Stary Fordon, royal city, that was 
incorporated into Bydgoszcz in 1973. A characteristic feature 
of the former village’s story was coexistence of three nations: 
Polish, German and Jewish, as well as three cultures they 
have. Since the beginning, Fordon’s inhabitants were living 
peacefully together creating city’s character. Especially the 
Prussian era distinguishes itself with Fordon’s development – 
many factories and companies were built, the city was devel-
oping itself. This was the last era of such multicultural society. 
It marked its presence by raising three temples, creating three 
cemeteries and expanding the town. In the following times, 
there was a decrease of German and Jewish population. II 
World War was a tragic event in Fordon’s story – almost all of 
the Jews, who were living in the town, were murdered, Polish 
people were executed. Since that time, Fordon has not made 
it back and in 1973 was absorbed by stronger Bydgoszcz.

Suppression of development, degradation resulted in a raise 
of inhabitants’ discontent and a feeling of growing identity. 
Recent years have brought a series of events, that started 
the revitalisation process. Historic multiculturalism of the 
town was used to build a bonding feeling amongst the local 
society. Local NGOs have begun various activities to promote 
three cultures. Especially exciting is a program called Fordon 
– One Town – Three Cultures, in which trips, exhibitions and 
concerts are organized, as well as former inhabitants are 
commemorated, e.g., by creating the lapidarium, setting up 
a tricultural history themed website. Actions of local social 
activists caused a raise of public interest of Fordon and thus 
in town’s revitalisation. 

Translated by Ewa Raczyńska-Mąkowska
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Zespół Cerkiewny w Radrużu stał się przykładem opieki 
i ochrony zabytkowej architektury drewnianej w Polsce (ryc. 
1). Co najważniejsze, szereg podejmowanych działań, zin-
tensyfikowanych w drugim dziesięcioleciu XXI w., pozwolił 
na skuteczne i systemowe użytkowanie zabytku jako obiektu 
muzealnego. Niezaprzeczalne walory krajobrazowe i integral-
ność całego zespołu wraz z otoczeniem sprawia, że miejsce to 
jest chętnie odwiedzane przez turystów. Niniejszy rozdział ma 
na celu zarysowanie działań związanych z utrzymaniem i re-
montami cerkwi p.w. św. Paraskewy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem ostatnich dziesięcioleci, które miały kluczowe zna-
czenie dla dalszych losów zabytku. Historia budowlana oraz 
szereg zabiegów konserwatorskich wpłynęły na zachowanie 
autentyzmu obiektu. Wartość historyczna, artystyczna i użyt-
kowa zostały w pełni uwidocznione w omawianym zabytku. 

Zwrócona zostanie także uwaga na problemy, jakie wiążą 
się z ochroną zabytkowej architektury cerkiewnej z terenu 
najbliższego cerkwi w Radrużu, czyli z powiatu lubaczowskie-
go. Stan zachowanych zabytków na tym obszarze nie przed-
stawia się bowiem już tak dobrze jak przykład radrużańskie-
go zespołu. Zasygnalizowane zostaną problemy związane 
z ochroną architektury cerkiewnej i potrzeba znalezienia 
systemowych, zintegrowanych rozwiązań dla tego rodzaju 
zabytków. 

Na terenie powiatu lubaczowskiego zachowało się 
36 dawnych cerkwi; wśród nich 20 drewnianych i 14 
murowanych oraz jedna w konstrukcji szkieletowej. Jedna, 
murowana cerkiew w Hucie Różanieckiej przetrwała w sta-
nie ruiny. Na tym tle zdecydowanie wyróżnia się cerkiew 
p.w. św. Paraskewy, będąca centralnym obiektem Zespołu 
Cerkiewnego w Radrużu. Stał się on w ostatnich latach naj-
lepiej rozpoznawalnym zabytkiem powiatu lubaczowskiego. 
Wysokie walory artystyczne i historyczne zostały wzmocnio-
ne szeregiem działań podejmowanych w celu zwiększenia 
wartości użytkowej zabytku przez nadanie mu nowej funkcji. 
Uwieńczeniem działań konserwatorskich i rewitalizacyjnych 
był wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO 
w 2013 roku, wraz z piętnastoma innymi drewnianymi cer-
kwiami z terenu Polski i Ukrainy1.

Radrużański zespół cerkiewny nie byłby tak interesujący 
i cenny, gdyby nie cerkiew p.w. św. Paraskewy (ryc. 2), która ‒ 
obok świątyni w Gorajcu ‒ jest najstarszą w powiecie i jedną 
z najstarszych w Polsce. Badaczom dotychczas nie udało się 
jednoznacznie ustalić daty i okoliczności powstania cerkwi 
p.w. św. Paraskewy. Analiza formy obiektu pozwala przyjąć, 
że świątynia powstała w końcu XVI w. Przemawia za tym 
forma rozwiązań konstrukcyjnych i sposób zdobienia detali, 
typowe dla najstarszych drewnianych cerkwi dzisiejszego po-
granicza polsko-ukraińskiego. Potwierdzają to analogie for-
malne z nieodległymi świątyniami, m.in. w Gorajcu z 1586 r., 
Potyliczu (Ukraina), cerkiew p.w. św. Ducha z XVI w., czy 
w Woli Wysockiej (Ukraina) z 1598 r. 

Niestety, tylko jako ciekawostkę można w tych rozwa-
żaniach przywołać datę 1583, z którego to roku pochodził 
dokument znaleziony podczas remontu w latach sześćdzie-
siątych XX w.2 Dokument ten zaginął i nie można zweryfiko-
wać opinii, czy był to akt zwiększający uposażenie parafii, 
czy może fundacji świątyni. Górną granicę powstania cerkwi 
wyznacza rok 1648, w którym powstały polichromie3.

Jak już wspomniano, wczesną metrykę cerkwi potwier-
dza jej forma. Bryła wzniesiona została na planie trójdziel-
nym z czworoboczną, szeroką nawą i węższymi prezbiterium 

1 Makara 2012: 59‒70; Czuba 2013: 16‒19.
2 Mazur 1999: 37.
3 Giemza 1999: 68.
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Ryc. 1.  Zespół Cerkiewny w Radrużu, widok od strony południowej  
(fot. A. Rychlewski, 2012)

Fig. 1.  The Tserkva Complex at Radruż, view from the south (photo by 
A. Rychlewski, 2012)
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i babińcem na osi4. Świątynia zbudowana jest w konstrukcji 
zrębowej, wspartej na dębowych podwalinach, ułożonych 
na kamiennym fundamencie. Nawa kryta jest czteropołacio-
wą kopułą, zwaną brogową, we wnętrzu wzmocnioną syste-
mem stężeń. Prezbiterium i babiniec przekryte są dachami 
dwuspadowymi. Całość obiegają soboty, czyli zadaszenie 
chroniące dolną strefę ścian.

We wnętrzu babiniec jest otwarty na nawę dużym prze-
świtem wyciętym w zrębie ściany. Między prezbiterium 
i nawą wycięte są w ścianie ikonostasowej trzy niskie otwory 
przejściowe. We wspomnianych ścianach, powyżej wymie-
nionych otworów, znajdują się pojedyncze, duże okrągłe wy-
cięcia. Do świątyni prowadzi dwoje drzwi: główne wejście od 
południa oraz od zachodu wejście do babińca. 

O dużej wartości zabytku świadczy również stopień za-
chowania autentycznej substancji zabytkowej. Zachowany 
został tradycyjny, trójdzielny plan świątyni oraz charaktery-
styczna kopuła kryjąca nawę, a przede wszystkim oryginalna 
konstrukcja. W spisie wizytacyjnym z 1743 r. stan świątyni 
został uznany za zły5. W trakcie gruntownego remontu ro-
zebrano istniejącą nad babińcem dzwonnicę oraz przebudo-
wano soboty. W tym czasie w spisie notowane było istnienie 
drewnianego parkanu wokół cerkwi. Obecnie istniejący mur 

4 Cerkiew p.w. św. Paraskewy w Radrużu jest orientowana, ale w tym 
przypadku występuje odchylenie i oś przebiega na linii południowy 
wschód – północny zachód. 

5 Mazur 1999: 42.

pochodzi z XIX w. Prawdopodobnie w końcu XVI lub XVII w.6 
wzniesiona została istniejąca do dziś wolnostojąca dzwonni-
ca, skąd w czasie I wojny światowej władze austriackie zare-
kwirowały dwa dzwony7.

W ciągu swego istnienia cerkiew p.w. św. Paraskewy nie 
przechodziła wielu remontów, co spowodowało, że zacho-
wała się niemal w pierwotnym stanie. Jedną z większych 
ingerencji w strukturę była wspomniana wyżej osiemna-
stowieczna przebudowa. Kolejne działania przyniósł wiek 
XIX. W 1825 roku stwierdzono znaczne uszkodzenia pokry-
cia dachowego, szczególnie w części prezbiterium i nawy8. 
W 1832 r. niemal cały północny narożnik nawy przy babińcu 
został zaflekowany, a nawa wzmocniona w górze ankrami. 
W niedługim czasie wymieniono także pokrycie gontowe da-
chów i ścian, a końcową datę tych prac wyznaczał rok 1845, 
który widniał niegdyś na południowej ścianie babińca.

Kolejny duży remont miał miejsce w okresie międzywo-
jennym. W 1927 r. wykonano nową podłogę, a rok później 
powiększono otwory przejściowe w ścianie ikonostasowej. 
Na zewnątrz wymieniono pokrycie gontowe i częściowo za-
łożono blachę na dachach. W 1937 r. także kopułę pokryto 
blachą. Na początku lat 30. XX w. przekazano kilka najstar-
szych ikon do muzeum we Lwowie. 

6 Kurek 2013: 110‒113.
7 Mazur 1999: 44.
8 Mazur 1999: 43.

Ryc. 2.  Cerkiew p.w. św. Paraskewy w Radrużu, widok od strony północno-zachodniej (fot. A. Rychlewski, 2018)
Fig. 2.  The St. Parascheva’s Tserkva at Radruż, view from the northwest (photo by A. Rychlewski, 2018)
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W wyniku konfliktu polsko-ukraińskiego, którego eskala-
cja nastąpiła w czasie II wojny światowej, radrużańska cer-
kiew została pozbawiona swoich użytkowników. Po wojnie 
w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. mimo niechę-
ci i zaszłych wydarzeń świątynia używana była jako kaplica 
rzymskokatolicka. W 1959 r. została przejęta na rzecz Skarbu 
Państwa. Podczas lustracji przeprowadzonej w tym samym 
roku stwierdzono duże zniszczenia zabytku, wskutek czego 
podjęte zostały prace zabezpieczające dwóch bram ogrodze-
nia, prowadzone przez Brygady Wykonawcze Robót Konser-
watorskich. Ściany i dach cerkwi przekryto wówczas papą 
i częściowo deskami. 

W latach 1964–1965 przeprowadzony został kapitalny 
remont całego zespołu. Przeprowadzono prace remontowo
-konserwatorskie kostnicy, ogrodzenia i bramek. Częściowo 
zrekonstruowano zniszczoną kostnicę, na nowo projektując 
formę dachu. Odnowiono i częściowo zrekonstruowano 
ogrodzenie: uzupełniono ubytki i przemurowano koronę 
murów9. 

W 1965 r. przeprowadzony został remont dzwonnicy, pod-
czas którego wykonano nową podmurówkę i wymieniono 
zniszczone części podwalin i słupów. Został także wykonany 
fartuch wokół dzwonnicy, z półkoliście wygiętym wejściem. 
Generalny remont nie mógł także ominąć budynku cerkwi. 
Wykonano wówczas nowe fundamenty, częściowo wymienio-

9 Fortuna-Marek et al. 2016: 41.

no lub zaflekowano a następnie zaimpregnowano belki pod-
waliny i zrębu ścian. Ściany i dach pobito nowymi gontami. 

Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX w. były bardzo istotne 
dla stanu zachowanych obecnie zabytków sztuki cerkiewnej 
z terenów dzisiejszej Polski południowo-wschodniej. Grupa 
konserwatorów i historyków sztuki podejmowała działania, 
czasem na granicy legalności, aby uratować jak najwięcej za-
bytków cerkiewnych10. W trakcie tych działań podjęte zostały 
także opisane wcześniej prace przy radrużańskim zabytku.

W trakcie remontu w latach sześćdziesiątych XX wieku 
odkryto pod ikonostasem pierwotną polichromię figural-
no-ornamentalną, datowaną obecnie na XVII w. Malowidło 
zostało poddane konserwacji. Polichromia pokrywa ścianę 
ikonostasową na całej jej szerokości od górnego, okrągłego 
prześwitu po wschodnią połać kopuły. Zachowała się także 
epitafijna kompozycja figuralna na północnej ścianie prezbi-
terium. Przedstawienia na ścianie ikonostasowej ułożone 
zostały w trzech poziomych pasach, rozdzielonych orna-
mentalnymi fryzami. Najniższy pas tworzą wizerunki staro-
testamentalnych proroków. Następnie umieszczone zostały 
sceny biblijne: Ścięcie Jana Chrzciciela, Wjazd do Jerozolimy,  
nieczytelna scena, Zstąpienie do Otchłani, Ofiara Abrahama. 
Powyżej na ukośnej połaci zrębu kopuły znajduje się Mandy-

10 Więcej na temat ochrony zabytków w latach powojennych na terenie 
południowo-wschodniej Polski zob. Zawałeń 2001: 45–52; Brykowski 
1997: 139‒167; Kornecki 1997: 93‒119; Sobocki 1969: 17–34; Ton-
dos 1997: 121‒137.

Ryc. 3.  Ikonostas z cerkwi p.w. św. Paraskewy w Radrużu (fot. A. Rychlewski, 2012)
Fig. 3.  The Iconostasis from the St. Parascheva’s Tserkva at Radruż (photo by A. Rychlewski, 2018)
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lion trzymany przez dwa anioły. Na północnej ścianie prezbi-
terium w iluzjonistycznym, architektonicznym obramieniu 
przedstawiono postacie Bazylego Wielkiego, Jana Chryzo-
stoma i Grzegorza Teologa. Malowidła datowane są na rok 
1648, dzięki odczytaniu inskrypcji z krzyża, który znajduje się 
na zewnętrznej, południowej ścianie nawy11.

Obecnie w cerkwi eksponowane jest jej zachowane 
wyposażenie ruchome. Pierwotny ikonostas tworzony był 
zapewne przez połączenie polichromii na ścianie ikonosta-
sowej i samodzielnych ikon wspieranych na specjalnych li-
stwach12. Obecny ikonostas ukształtowany został ostatecznie 
w ciągu XVIII stulecia (ryc. 3). Przed 1939 r. w rzędzie ikon na-
miestnych znajdowały się cztery ikony, oprócz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem i Chrystusa Wszechwładnego (powstałych 
w pierwszej połowie XVII w.), umieszczone były także ikony 
Ofiarowania Marii w Świątyni oraz święci Joachim i Anna 
z datą 1705 r. Przy skrajach ikonostasu, pierwotnie praw-
dopodobnie płasko, a od 1927 r. ukośnie, umieszczone były 
ołtarze boczne, będące dziełem Andreja Wyszeckiego (Wy-
szeńskiego) z Jaworowa. W ołtarzu południowym umieszczo-
ny był wizerunek św. Mikołaja Cudotwórcy zaś w północnym 
ikona ze sceną Zaśnięcia Bogarodzicy. Nie można jednoznacz-
nie określić czy w XVIII w., kiedy powstały ikony Ofiarowania 
Marii i ŚŚ. Joachima i Anny, w rzędzie ikon namiestnych iko-
nostasu umieszczonych było cztery czy sześć ikon. Być może 

11 Giemza 1999: 68.
12 Giemza 1999: 70‒73

podczas remontów w międzywojniu usunięto z niego ikony 
nieprzydatne liturgicznie i oddano je do muzeum, natomiast 
wizerunek św. Paraskewy, patronki cerkwi, umieszczono na 
ścianie nawy. W trakcie rekonstrukcji ikonostasu w 2012 r. 
zmieniony został nieznacznie układ ikon.

Jednym z najstarszych elementów istniejącego ikono-
stasu, obok ikon namiestnych, są carskie wrota. Wykonał 
je w 1647 r. Zachariasz Tarnohorski, malarz z Niemirowa13. 
W podobnym czasie powstały odrzwia carskich wrót z wize-
runkami św. Jana Złotoustego i św. Szczepana oraz zwieńcze-
nie ikonostasu z wizerunkiem Panagii (jest to typ przedstawie-
nia Matki Boskiej). W 1699 r., z fundacji mieszkańca Radruża 
– Andrzeja Doskocza, powstała ikona Chrystusa Tronującego 
w otoczeniu Maki Boskiej i św. Jana Chrzciciela. Przedsta-
wienie to z obu stron otoczone jest postaciami apostołów 
namalowanymi w 1742 r. Ich autorem, podobnie jak przed-
stawienia Ostatniej Wieczerzy i Mandylionu, był „Ioan malarz 
obywatel hrebeński”. Najmłodszymi elementami ikonostasu 
były powstałe w 1756 r. ikony świąteczne, w tym także iko-
ny Piędziesiątnicy. Wykonał je Andrej Wyszecki (Wyszeński), 
podobnie jak wrota diakońskie z przedstawieniami Archanio-
ła Michała i kapłana Melchizedecha; jest on także autorem 
przedstawień Proroków, tworzących koronę ikonostasu. 

Po zakończeniu remontów w latach 60. XX w. cerkiew 
użytkowana była jako obiekt muzealny. W latach 1986‒1991 
opiekę sprawowało Muzeum w Lubaczowie, a na przełomie 

13 Giemza 1999: 82.

Ryc. 4.  Fragment tzw. dużego cmentarza przy cerkwi w Radrużu (fot. A. Rychlewski, 2012)
Fig. 4.  A fragment of the so-called big cemetery by the tserkva at Radruż (photo by A. Rychlewski, 2012)
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XX i XXI w. Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczo-
wie. Przełomem dla losów zespołu cerkiewnego było przeję-
cie obiektu przez Muzeum Kresów w Lubaczowie w 2010 r.14  
Tego samego roku przeprowadzono wymianę gontów na 
ogrodzeniu. Rok później wymienione zostało pokrycie gon-
towe na ścianach cerkwi. W latach 2010–2011 zamontowa-
ne zostały systemy gaśnicze i odgromowe. W 2011 r. została 
przeprowadzona konserwacja polichromii we wnętrzu cerkwi.

W 2012 r. kontynuowane były prace konserwatorskie nad 
wyposażeniem ruchomym w cerkwi. Zakonserwowany zo-
stał ikonostas, 49 jednostek inwentarzowych, ikony namiest-
ne wraz z rekonstrukcją predelli, dwa ołtarze boczne, jeden 
z obrazem Zaśnięcia Bogurodzicy oraz drugi ‒ św. Mikołaja. 
Poddane konserwacji zostały także elementy wyposażenia 
ruchomego: krzyż procesyjny, element grupy pasyjnej – św. 
Jan z Longinusem, ikona Chrystusa Pantokratora, ława kola-
torska, „Boży Grób” oraz krzyż ołtarzowy. W tymże roku wy-
mienione zostało poszycie gontowe na dzwonnicy. W 2012 r. 
wykonana została także dokumentacja projektowa dla bu-
dynku dawnego sklepu wiejskiego15 wzniesionego w latach 
30. XX w., którego remont został zakończony w 2018 r. Obec-
nie budynek stanowi zaplecze administracyjno-wystawienni-
cze dla zabytkowego zespołu.

Ważnymi elementami składającymi się na Zespół Cer-
kiewny w Radrużu są także cmentarze z nagrobkami z XVII–
XX w. reprezentującymi warsztaty bruśnieńskiego ośrodka 
kamieniarskiego. Do najstarszych zabytków należy płyta 
nagrobna Katarzyny Dubniewiczowej z 1682 r., która była 
konserwowana w 1990 r. i ponownie w 201516. Wśród 
nagrobków zachowanych na cmentarzach znajdujących 
się poza murami licznie reprezentowane są najbardziej 
popularne formy tzw. krzyży bruśnieńskich (ryc. 4). Latem 
2019 r. zakończył się drugi etap prac konserwatorskich na 
tzw. małym cmentarzu, przed główną bramą ogrodzenia cer-
kiewnego. Pierwszy etap przeprowadzony został w 2016 r., 
a wcześniej w 2012 r. odnowione zostały dwa najstarsze na-
grobki z cmentarza przycerkiewnego. 

Obecnie cerkiew p.w. św. Paraskewy wraz z otoczeniem 
jest obiektem muzealnym. Takie rozwiązanie wydaje się być 
idealne dla zabytku sakralnego, który nie ma możliwości 
ponownie stać się miejscem kultu. Wszelkie nowe funkcje 
wprowadzone do zabytkowej przestrzeni wymuszają zmiany 
w układzie funkcjonalno-przestrzennym, natomiast funkcja 
obiektu muzealnego pozwala na całkowite i nienaruszone 
użytkowanie przestrzeni. Dla obiektu o tak wczesnej historycz-
nej metryce jest to bardzo ważne. W zachodniej Europie także 
zabytki o charakterze sakralnym pełnią współcześnie zupełnie 
nowe funkcje, nawet mieszkalne, usługowe czy rozrywkowe17. 
W Polsce ten kierunek działań budzi jeszcze pewne dyskusje, 

14 Makara 2013: 27‒29; Woch 2011‒2019.
15 Budynek ten błędnie został uznany za siedzibę „Proświty” w latach 

międzywojennych. Organizacja ta mieściła się w nieodległym budyn-
ku dawnej szkoły, obecnie pełniącym funkcję świetlicy wiejskiej. 

16 Zabytek ten łączy się z historią, która przez wieki obrosła barwną le-
gendą o tatarskiej brance; była nią Maria Dubniewiczowa, żona wójta 
Radruża, która po 27 latach powróciła z niewoli.

17 Warmińska-Mazurek i Mazur 2013: 519‒520.

choć coraz rzadziej, bo najczęściej zmiana funkcji pierwotnej 
jest jedyną szansą na uratowanie i trwanie zabytku18. Przykła-
dem zmiany funkcji jest Centrum Koncertowo-Wystawienni-
cze w Narolu, mieszczące się w murowanym budynku dawnej 
cerkwi w Narolu (1886–1899, dawniej wieś Krupiec, obecnie 
dzielnica Narola). W obiekcie tym odbywają się cykliczne wy-
darzenia, koncerty przedstawienia i wystawy. Analogiczne roz-
wiązanie zastosowano w murowanej cerkwi w Cieszanowie 
(1900 r.) oraz drewnianej cerkwi w Dachnowie (XVIII w.).

Pojawia się pytanie czy tego typu funkcje są możliwe 
do zastosowania we wszystkich zabytkowych cerkwiach na 
terenie powiatu lubaczowskiego, gdzie ‒ jak wspomniano 
‒ zachowało się ich 36? Z tej liczby 16 zabytków pełni funk-
cję kościołów filialnych lub parafialnych dla parafii rzymsko-
katolickich19; jedna cerkiew ‒ w Lubaczowie (1883 r.) ‒ od 
kilkunastu lat funkcjonuje na powrót jako świątynia greko-
katolicka; pięć obiektów, wspomniane wcześniej cerkwie 
w Cieszanowie, Dachnowie, Narolu oraz cerkiew w Radru-
żu i będąca w trakcie remontu cerkiew w Nowym Bruśnie, 
pełnią funkcje kulturalne lub muzealne; trzynaście zabytków 
pozostaje zaś nieużytkowanych20. W kilku z nich, jak w cerkwi 
w Wielkich Oczach i Woli Wielkiej, prowadzone są prace re-
montowe w celu zabezpieczenia budynku. 

Interesującym przypadkiem jest cerkiew w Nowym Bru-
śnie, która w 2013 r. została przejęta przez Muzeum Kresów 
w Lubaczowie. Od tego czasu prowadzone są tam prace re-
montowe i rekonstrukcyjne, których celem jest przygotowa-
nie świątyni do pełnienia funkcji muzealnej, analogicznie, jak 
w cerkwi w Radrużu. W planie jest także powrót zachowa-
nego wyposażenia. W kwestii tej realizacji pojawiają się ne-
gatywne głosy co do zasadności działań rekonstrukcyjnych21. 
Cerkiew w Nowym Bruśnie wzniesiona została w 1713 r. 
W XIX w. była dwukrotnie przebudowywana22. Jedynym 
nienaruszonym elementem miała być nawa. Znaczącej prze-
budowy dokonano w 1903 r.; wzniesiono wówczas nowy, 
większy babiniec. Po II wojnie światowej cerkiew przejęta 
została przez Skarb Państwa, a w 1994 r. podjęto prace re-

18 Interesującym przykładem, i w opinii autorki bardzo dobrym, jest 
odremontowany budynek dawnej synagogi z Cieszanowa (1889 r.), 
którą przystosowano do funkcji Domu Dziennego Pobytu Seniorów 
w Cieszanowie. Wewnątrz uczytelniony jest pierwotny układ funkcjo-
nalno-przestrzenny, jednocześnie budynek został w pełni zmoderni-
zowany i przystosowany do współczesnych wymogów użytkowych. 
Przed remontem była to waląca się ruina, obecnie jest funkcjonalnym 
budynkiem i w pełni służy lokalnej społeczności. Jest to przykład ada-
ptacji budynku, gdzie zastosowana była duża ingerencja budowlana 
i wykończeniowa, jednocześnie zaznaczone i uczytelnione zostały naj-
ważniejsze elementy przestrzeni.

19 Świątynie w miejscowościach: Gorajec (1586), Kowalówka (1813), 
Niemstów (1912), Nowe Sioło (1907), Nowy Lubliniec (1908), Sta-
ry Lubliniec (1927), Horyniec Zdrój (1818), Prusie (1887), Radróż 
p.w. św. Mikołaja (1931), Szczutków (1904), Borchów (1781), Bihale 
(1821), Kobylnica Wołoska (1923), Ułazów (1843), Werchrata (1910), 
Stare Oleszyce – Wola (1787).

20 Chotylub (1888), Wola Wielka, Łówcza (1808), Oleszyce (1809), Sta-
re Oleszyce (1913), Cewków (1842), Moszczanica (1719), Stary Dzi-
ków (1904), Łukawiec (1701), Wielkie Oczy (1925), Wólka Żmijowska 
(1896), Żmijowiska (1770), Płazów (1936).

21 Pantuła 2016: 26–37.
22 Mazur 2012: 3‒5, 2015: 7‒9.



36 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 16

Katarzyna Warmińska-Mazurek

montowe, których nie ukończono. Do wznowionych działań 
przystąpiono w końcu 2014 r. Założono przywrócenie bryły 
uwiecznionej na rysunku z końca XIX w. przez prof. Juliana 
Zachariewicza, architekta i konserwatora zabytków we Lwo-
wie. Ostatecznie cerkiew przyjęła nieznany współczesnym 
kształt. Na miejscu starego babińca wzniesiono nawy z ga-
lerią ‒ to właśnie stało się największym zarzutem, ponieważ 
naruszono substancję zabytkową. Świątynia zyskała imponu-
jący wygląd, nawiązujący do XVIII-wiecznych rozwiązań. Do-
celowo do cerkwi powróci wyposażenie z tego czasu. 

Co zyskała cerkiew? Nowe szczelne pokrycie dachowe, 
atrakcyjną bryłę i możliwość powrotu wyposażenia, a do-
celowo udostępnienia obiektu turystom. Można dyskuto-
wać nad słusznością tego typu zabiegów. Utrata substancji 
zabytkowej jest duża, w znacznej części spowodowana złym 
stanem zachowania elementów budowli. Za słusznością wy-
boru tej drogi rekonstrukcji i remontu cerkwi przemawiała 
unikatowa w skali regionu forma bryły, która znacząco wpły-
nęła na zwiększenie atrakcyjności zabytku.

Wśród wspomnianych trzydziestu sześciu cerkwi, drew-
nianych i murowanych, z terenu powiatu lubaczowskiego 
sześć nie zostało wpisanych do rejestru zabytków23. Dwie 
z nich służą celom liturgicznym jako kościoły rzymskokato-
lickie. Pozostałe nie mają stałej funkcji, a czasami i właści-
ciela, jak w przypadku Płazowa. W raporcie opublikowanym 
w 1997 r.24 jego autor analizował straty w zakresie architek-
tury cerkiewnej w latach 1939–1994. Spośród trzydziestu 
ośmiu25 cerkwi, jakie wówczas istniały, do rejestru zabytków 
na początku lat 90. XX w., wpisane były dwadzieścia dwa 
obiekty. Niestety dwa z nich spłonęły: cerkiew z Krowicy 
Samej w 2000 r. i z Opaki (wzniesiona w 1756 r.) w 2003 r. 
Mimo tej straty, po 1997 r. do rejestru zostało wpisanych 
13 świątyń. Wpis do rejestru zabytków to jedna z prawnych 
form ochrony zabytków, jednak sam wpis nie pociąga za 
sobą zasadniczych zmian. Od 1997 r. także wcześniej nie-
użytkowane cerkwie, które po wojnie stały się na pewien 

23 Są to cerkwie z: Huty Różanieckiej (1835), Ułazowa (1843), Werchraty 
(1910), Starych Oleszyc – Woli (1787), Starego Dzikowa (1904), Płazo-
wa (1936).

24 Mazur 1997: 237‒267. 
25 Autorka nie uwzględnia w zestawieniu kaplicy w Futorach, która w la-

tach wojny została przystosowana do funkcji sakralnej, pierwotnie 
była jednak świetlicą.

czas magazynami, a w końcu XX w. były nieużytkowane, 
teraz otrzymały nową funkcję, jak wspomniane cerkwie 
z Cieszanowa, Dachnowa, Narola, Nowego Brusna. Cerkiew 
w Radrużu z okazjonalnie udostępnianej stała się wizytówką 
powiatu. Niestety też kilka cerkwi pozostało bez funkcji, jak 
cerkwie w Chotylubiu czy Woli Wielkiej, które po wybudo-
waniu nowych kościołów rzymskokatolickich przestały słu-
żyć celom liturgicznym.

Obecnie bez konkretnej funkcji pozostaje 14 obiektów, 
z czego cztery są poza rejestrem zabytków: cerkiew z Płazo-
wa, Ułazowa, Starego Dzikowa i Huty Różanieckiej. W świą-
tyniach w Woli Wielkiej i Wielkich Oczach prowadzone są 
prace remontowe. Nieużytkowane cerkwie drewniane są 
względnie zabezpieczone. Źle przedstawia się stan murowa-
nych świątyń z Płazowa, Oleszyc i Starych Oleszyc, gdzie po-
stępuje degradacja murów. 

Postulaty, jakie można wysunąć po przeprowadzeniu 
tej pobieżnej analizy nasuwają się same. Mając na terenie 
powiatu tak cenny, a jednocześnie nośny zabytek, jakim jest 
Zespół Cerkiewny w Radrużu, warto byłoby rozważyć możli-
wości systemowej ochrony i opieki pozostałych, często znacz-
nie młodszych zabytków cerkiewnych oraz utworzyć z nich 
szlak kulturowy, który poprzez odpowiednie i nowoczesne 
zarządzanie może stać się kolejnym produktem turystycznym 
regionu. Jego siłą napędową będzie oczywiście kompleks ra-
drużański. Konieczne dla ratowania wspominanych zabytków 
wydaje się znalezienie dla nich funkcji, która pozwoliłaby na 
zachowanie obiektu. Bez wątpienia potrzebne są pilne pra-
ce zabezpieczające w najbardziej zniszczonych świątyniach, 
a także stała kontrola i monitorowanie stanu zachowania 
obiektów nieużytkowanych. Badacze zwracają także uwagę 
na konieczność przeprowadzania remontów, które pozwolą 
na długotrwałe utrzymanie zabytku nieużytkowanego26.

Rozważania o potrzebie i sposobach ochrony zabytków to-
czą się od dziesięcioleci. Udało się zebrać usystematyzowaną 
wiedzę o metodach, możliwościach i ograniczeniach w zakre-
sie działań przy zabytkach. Czas teraz na użycie narzędzi, jakie 
daje nam teoria konserwatorska i przystąpienie do konkret-
nych działań ‒ czasem może kontrowersyjnych, ale koniecz-
nych, bo niektórym zabytkom nie zostało już wiele czasu.

26 Giemza 2013: 7‒11.
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An example of the Tserkva Complex at Radruż and the problem of development  
of former Greek Catholic churches existing in the Lubaczow district

Summary 

The Tserkva Complex at Radruż is an example of care and 
protection of historic wooden architecture in Poland. In 
2013 complex was inscribed on the UNESCO World Heritage 
List. Historical, artistic and functional value is fully visible in 
the discussed monument. A number of actions taken, inten-
sified in the second decade of the 21st century, allowed for 
effective and systemic care of the monument as a museum 
object. Undeniable landscape values and the integrity of the 
whole complex and its surroundings make this place a popu-
lar destination for tourists. The aim of this article is to outline 
the activities related to the maintenance and renovation of 
the St. Paraskieva tserkva, with particular emphasis on the 
last decades, which were of key importance for the future 
fate of the monument. 

The author also wants to draw attention to the problems re-
lated to the preservation of historic tserkva architecture from 
the nearest area of Lubaczów district, where 36 old Ortho-
dox churches have been preserved. The existence of such 
a valuable and recognised monument as the Tserkva Complex 
at Radruż in the Lubaczów district makes it possible to build 
around it a structure to make the remaining tserkva architec-
ture monuments accessible to the public. Undoubtedly, this 
type of systemic action would allow for permanent care of the 
monuments. Unfortunately, they require considerable finan-
cial outlays. It seems crucial to find functions for unused ob-
jects, which will allow for their maintenance and proper care. 

Translated by Katarzyna Warmińska-Mazurek
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W 1918 roku w Krakowie nakładem Obywatelskiego Komi-
tetu Odbudowy Wsi i Miast ukazała się publikacja pt. Odbu-
dowa polskiego miasteczka. Projekty budynków użyteczności 
publicznej opracowane przez grono architektów polskich 
i wydane pod redakcyą Józefa Pokutyńskiego, gdzie we wstę-
pie czytamy, m.in.: „Pomijać swojską nutę w budownictwie, 
jest to lekceważyć doniosły czynnik wychowawczy, wyrzą-
dzać społeczeństwu ciężką krzywdę narodową. Nie wol-
no zapominać o tem przy odbudowie kraju, zamienionego 
w pustynię przez niszczącą wojnę. Rękami i nogami powin-
niśmy się bronić, by nasza ziemia nie zapełniła się budynka-
mi o wyglądzie nam obcym, nie swojskim, nie polskim; nie 
możemy dopuścić, by z Polski zrobiła się jakaś Parana albo 
Argentyna”1. 

Dla wielu architektów przytoczone słowa stanowiły swo-
iste credo. Należał do nich Henryk Stifelman (ryc. 1). Urodzo-
ny w Odessie w 1870 roku, tam studiował i uzyskał dyplom. 
Przeniósł się do Warszawy w 1897 roku wraz ze Stanisławem 
Weissem, z którym wspólnie wznieśli wiele warszawskich ka-
mienic i pracowali razem, aż do śmierci Weissa w 1917 roku. 
Stifelman zmarł w Warszawie w 1938 roku. Był zasymilowa-
nym Żydem „w starym stylu” – bowiem pod koniec XIX wieku 
żydowska inteligencja w większości już nie dążyła do asymi-
lacji; przyciągał ją syjonizm czy socjalizm. Nie był to jednak 
przypadek Stifelmana.

W czasie I wojny współtworzył Towarzystwo Pomocy Ży-
dom Ofiarom Wojny, szczególnie wspierające bezdomnych 
Żydów ciągnących wówczas z prowincji do Warszawy. Od 
1920 r. był stałym doradcą warszawskiej gminy żydowskiej 
w sprawach budowlanych. Zbudował szereg obiektów dla 
instytucji gminnych, wśród nich w latach 1910–1912 sie-
rociniec (kierowany przez Janusza Korczaka do 1942 roku), 
w latach 1911–1914 Gmach Wychowawczy Warszawskiej 
Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona, a w latach 
1923–1926 dom studentów Żydów (Auxilium Academicum 
Judaicum). Zmodernizował szpital dziecięcy im. Bersohnów 
i Baumanów, a także projektował nagrobki na cmentarz ży-
dowski – łącznie z własnym. W nocie żałobnej zamieszczonej 
w „Głosie Gminy Żydowskiej” możemy przeczytać, że potrafił 
szczęśliwie łączyć piękny styl z nowoczesnymi potrzebami, 

1 Pokutyński (red.) 1918: 7.

a jego budynki stały się ozdobą stolicy. Stwierdzono tam rów-
nież, że wspomniany dom studencki wzniesiony został w sylu 
kazimierzowskim2, co zapewne nawiązywało do Kazimierza 
Dolnego nad Wisłą, niesłychanie popularnego wśród mala-
rzy, także Żydów. Stifelman był bardzo aktywny zawodowo: 
założył Koło Architektów, a także założył i współwydawał 
pismo „Architektura i Budownictwo”. Otrzymał 30 nagród 
w konkursach architektonicznych. Krótko przed śmiercią zna-
lazł się w zarządzie Żydowskiego Towarzystwa Muzycznego. 
Dyskretnie wspierał artystów Żydów. 

2 W.K. 1938.
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Ryc. 1.  Henryk Stifelman (1870–1938). Z nekrologu (źródło: „Głos 
Gminy Żydowskiej”, 1938, 6–7: 156)

Fig. 1.  Henryk Stifelman (1870–1938). From the obituary (source: 
„Głos Gminy Żydowskiej” 1938, 6–7: 156)
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Od 1900 roku prowadził sekcję architektoniczną w „Prze-
glądzie Technicznym”. W latach 1907–1919 zamieścił tam 
kilkadziesiąt notatek i artykułów. Nie znajdziemy tam jednak 
nawet wzmianki o projektowanych przezeń synagogach ani 
o jakichkolwiek jego związkach z gminą żydowską czy jej za-
rządem – do którego należał. W krótkiej recenzji książki Jana 
Sasa-Zubrzyckiego (uznanego za „maniakalnego szowinistę” 
przez Adama Miłobędzkiego, jednego z najwybitniejszych hi-
storyków architektury polskiej), zatytułowanej Skarb naszej 
architektury, Stifelman napisał: „Ta znakomita nowość naszej 
niezbyt obszernej literatury architektonicznej, gdzie zebra-
ne są żywe i umarłe zabytki rozsiane po ziemiach polskich, 
powinna się znaleźć na półce każdego budowniczego i miło-
śnika naszej sztuki”3. Ten i inne teksty Stifelmana wskazują, 
jak bardzo zależało mu na tym, aby krajobraz polski pozostał 
istotnie i kwintesencjonalnie polski, tak jak to traktowała 
większość jego kolegów z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości (TOnZP). 

Stifelman był jednym z założycieli tego Towarzystwa, po-
wstałego w Warszawie w roku 1906. Prowadziło ono działal-
ność w całym wciąż podzielonym kraju. W 1915 roku, w cza-
sie wojny, TOnZP zorganizowało wystawę Wieś i miasteczko, 
na której przedstawiono wszystkie typy budowli z całego ob-
szaru Polski przedrozbiorowej: budynki mieszkalne, dwory, 
karczmy, kościoły, cerkwie i około tuzina synagog. W zamyśle 
chodziło o dowód, że cokolwiek wzniesiono pod zaborami 
powstało w wyniku obcych wpływów i przepisów. Wystawa 
zawarła wyniki wcześniejszych studiów budownictwa ludo-
wego, zwłaszcza drewnianego. Album pod tym samym ty-
tułem, obejmujący materiał jeszcze bogatszy, opublikowany 
został rok później. Miał być inspiracją dla twórców, i rzeczy-
wiście tak się stało.

Kilka projektów inspirowanych zarówno wystawą jak 
i albumem znaleźć można we wspomnianej już publikacji 
z 1918 roku (przy czym nie ma tam obiektów sakralnych). 
Pod koniec I wojny światowej większość kraju była zrujnowa-
na, setki miast i wsi, tysiące domów. Tu pojawiło się wyzwa-
nie, ale i szansa dla architektów, aby podzielony kraj zjedno-
czyć także poprzez wprowadzenie nowych, ale równocześnie 
tradycyjnych form, całego ich repertuaru związanego ze 
stylem nazywanym nieraz narodowym, albo symbolicznie – 
dworkowym. Okazał się ten styl przydatny nie tylko dla szkół, 
szpitali i gospód, ale nawet dla stacji kolejowych i ratuszy.  
Miało to być równocześnie narzędzie edukacji. Warto przy 
tym wspomnieć, że przeznaczeniem większości tych obiek-
tów było kształtowanie nowej przestrzeni miasteczek, a więc 
także kontekstu dla małomiasteczkowych synagog. 

Po I wojnie wiele bóżnic w miasteczkach, o ile tylko prze-
trwały, dalej użytkowano, po części z uwagi na ich staro-
dawność, a po części z braku funduszy na nowe, solidniej-
sze budynki. Te dawne bóżnice świadczyły o długotrwałych 
związkach społeczności, które je wzniosły, z miejscem ich 
osiedlenia. Tu trzeba przypomnieć, że synagogi w polskich 
miasteczkach, zwłaszcza te wzniesione w XVII i XVIII wieku, 
wyraźnie różniły się od innych budowli, ale nie wyglądały 

3 St. 1909.

obco, gdyż drewniane bóżnice „pożyczyły” konstrukcję, for-
my i dekoracje z sąsiednich dworów, spichrzów, kościołów, 
itd. Z kolei te murowane „pożyczyły” wysokie attyki z kre-
nelażem z sąsiednich zamków i bram miejskich. Wznoszono 
je z miejscowych materiałów i zapewne często rękami tych 
samych majstrów i robotników cechowych, którzy budowali 
kościoły i ratusze. We wnętrzach bóżnic, zwłaszcza na kre-
sach wschodnich, wspaniale rzeźbione oprawy arki były na 
pewno wzorowane na Carskich Wrotach w sąsiednich cer-
kwiach, a może wykonane przez tych samych snycerzy. Histo-
ryk sztuki Adolf Szyszko-Bohusz tak to podsumował w 1927 
roku: „Dowiedzionem przecież jest, że wspaniałe drewniane 
bożnice nasze z XVII–XVIII w. należą do naszej rodzimej ar-
chitektury, podobnie jak typowy dwór szlachecki lub chata 
kmieca, a częstokroć bardziej nawet, niż przeciętny kościół 
drewniany. Żydowskiem jest w nich tylko to, co z potrzeb ry-
tuału wprost wypływało, to, co ma związek z obrzędem reli-
gijnym i z przyzwyczajeniami, na których wytworzenie wieki 
się złożyły”4. 

Jednak te dawne budowle nie były szeroko znane ani 
docenione przez długi czas nawet w Polsce, chociaż od 
wczesnych lat 1860. w popularnych pismach ilustrowanych 
zaczęły się pojawiać wizerunki bóżnic, w tym drewnianych. 
Dopiero na przełomie XIX i XX wieku Mathias Bersohn, war-
szawski bankier i kolekcjoner, jeden z pierwszych, którzy 
o drewnianych bóżnicach pisali, wyraził życzenie, aby jego 
badania przyczyniły się do ogólnej wiedzy o budownictwie 
drewnianym w Polsce5. W tamtym czasie, kiedy styl maure-
tański w całej niemal Europie uznany został za narodowy styl 
żydowski, Bersohn nie mógł nawet wyobrazić sobie, że jego 
rysunki i opisy mogą stać się także źródłem inspiracji dla przy-
szłych twórców. Właściwie dopiero w okresie międzywojen-
nym historycy sztuki, a w Polsce przede wszystkim Szymon 
Zajczyk, zaczęli systematyczne studia nad synagogami polski-
mi, źródłami inspiracji i rolą przepisów religijnych w aranżacji 
ich wnętrz i wyposażenia, a także formami zewnętrznymi6.

Ale kiedy Stifelman projektował synagogi, te studia do-
piero się zaczynały. Wygląda na to, że pozostał wierny ide-
ałom swojej młodości, dążącym do stworzenia otoczenia 
pięknego i harmonijnego. Jego prace to zapewne reakcja na 
wznoszenie w polskich miastach synagog opartych na wzo-
rach zachodnioeuropejskich, gdzie kłóciły się z lokalnymi tra-
dycjami. Musiały wyglądać szczególnie obco w małych mia-
steczkach, gdzie – jak np. w Piszczacu (ok. 150 km na wschód 
od Warszawy) liczba Żydów nie przekraczała 500, co stanowi-
ło około 1/3 ogółu mieszkańców. Formy mauretańskie i neo-

4 Szyszko-Bohusz 1927: 1.
5 Bersohn 1985, 1900, 1903.
6 Szymon Zajczyk (1900–1944), pisywał także pod pseudonimem „Szy-

za”. Jego studia i artykuły do dzisiaj nie straciły wartości poznawczej. 
W swoim artykule chwalił Szyszko-Bohusza za jego stwierdzenie zawarte 
w przywołanej wyżej publikacji, że przynajmniej niektóre synagogi były 
projektowane i wznoszone przez budowniczych Żydów. Równocześnie 
jednak polemizował z innym stwierdzeniem Szyszko-Bohusza, że 
architektura synagog nie była zakorzeniona w kulturze żydowskiej. Nie 
dane było Zajczykowi zaprezentować i dowieść wniosków, do jakich 
doszedł w wyniku swoich rozległych badań; został zamordowany przez 
Niemców w czerwcu 1944 r.; por. Zajczyk 1928.
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gotyckie trafiały się względnie często, te drugie zwłaszcza na 
obszarach dzisiejszej Białorusi.

Jeden z największych zespołów zabudowy, jaki Stifel-
man zaprojektował i wzniósł w latach 1911–1914 razem ze 
Stanisławem Weissem był wspomniany już Gmach Wycho-
wawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych na Pradze. 
Zespół obejmował żłobek dla 100 dzieci w wieku od 2 do 5 
lat, przedszkole dla 150 dzieci, szkołę dla 550 dziewczynek 
i chłopców, kilka mieszkań dla nauczycieli i biura dla wydziału 
dobroczynności Gminy Żydowskiej. Mieściła się tu również 
jedna z najwększych synagog w tej części miasta. Licznym 
szczytom budynku projektant nadał formy polskiego rene-
sansu czy baroku, spotykane w domach mieszkalnych i spi-
chrzach. Dwa rzędy okien zamkniętych półkoliście, z których 
jeden tylko częściowo się zachował (chociaż zamurowany), 
przypominają renesansowe lub manierystyczne kolumnady 
polskich pałaców.

W 1916 roku Stifelman wzniósł synagogę w Ostrołęce 
(ryc. 2). To był jeden z pierwszych i najznakomitszych przy-
kładów „stylu narodowego”: potrójny dach łamany, niewąt-
pliwie wzorowany był na dawnych synagogach polsko-litew-
skich; być może bezpośrednim źródłem jego inspiracji stała 
się wspomniana wystawa z 1915 roku.

W Mogielnicy, małym miasteczku położonym 50 km na 
południowy zachód od Warszawy, dach drewnianej bóżnicy 
uległ zniszczeniu w czasie I wojny. Ponieważ była to synagoga 
gminna, możemy przyjąć, że Stifelman podjął się odbudowy 
na zlecenie władz miasta lub województwa. Zrealizowano ją 
w 1921 roku. Nie wiemy, czy miał jakąkolwiek dokumenta-
cję fotograficzną lub pomiarową, ale architekt przykrył bu-
dynek nowym dachem łamanym, po prostu typowym dla 
wielu drewnianych synagog (ryc. 3). Zobaczyć go możemy na 
zdjęciu wykonanym kilka lat później przez Szymona Zajczyka, 
może nawet nie zdającego sobie sprawy, że w tym przypadku 
dokumentował rekonstrukcję.

Chociaż nie znamy nazwiska projektanta synagogi w Pu-
stelniku (ryc. 4) na przedmieściu Warszawy, wiemy jednak, 
że projekt pochodzi z 1924 roku i został zrealizowany na 

działce należącej do cegielni, której właściciel był wcześniej 
dostawcą cegieł na budowę wspomnianego Gmachu Wy-
chowawczego. Można zauważyć tyle podobieństw w deko-
racji obydwu budynków, że przypisanie Stifelmanowi autor-
stwa synagogi w Pustelniku jest uprawnione. Warto zwrócić 
uwagę, że jej użytkownikami byli głównie robotnicy cegielni 
i szklarni, dostarczający materiały na warszawskie budowy.

Stifelman był znanym architektem. Nigdy nie pisał o swo-
ich pracach, ale nawet niepublikowane, mogły osiągnąć pe-
wien rozgłos. Być może w okresie międzywojennym architek-
ci nie mający żadnych powiązań ze społecznością żydowską, 
po prostu realizujący zlecenia administracji, traktowali je 

Ryc. 4.  Projekt synagogi, Pustelnik (1924) (źródło: AAN, MSW, DT-B, DT 
sygn. 3146)

Fig. 4.  Design for a synagogue, Pustelnik (1924) (source: AAN, MSW, 
DT-B, DT file. 3146)

Ryc. 2.  Synagoga w Ostrołęce (fot. A. Kacyzne, 1916) za: Abramowicz 
red. 1947)

Fig. 2.  Synagogue in Ostrołęka (photo by A. Kacyzne, 1916) (after: 
Abramowicz ed. 1947)

Ryc. 3.  Odbudowa synagogi w Mogielnicy (proj. H. Stifelman, 1921) 
(źródło: AAN, MSW, DT-B, DT sygn. 2988)

Fig. 3.  Restoration of the synagogue at Mogielnica (designed by 
H. Stifelman, 1921) (source: AAN, MSW, DT-B, DT, file 2988)
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jako swego rodzaju wzorce. O większości tych projektantów 
nic nie wiemy. Stifelman dowiódł, że nowa synagoga nie musi 
wyglądać obco, że wpisuje się dobrze w zastaną przestrzeń 
w ten sam sposób, jak ratusze, mosty, domy mieszkalne czy 
szkoły, tworzone przy użyciu tego samego języka architekto-
nicznego. Wśród ponad 50 projektów synagog zachowanych 
w zbiorach Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w zespole 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sporo należy do typu, 
o którym tu mówimy. 

Projekt z 1927 roku synagogi w Bielsku Podlaskim to je-
den z najciekawszych przykładów twórczego połączenia wie-
lu detali znanych ze starych synagog z tego regionu z elemen-
tami sztuki ludowej. To także jeden z rzadkich przypadków, 
kiedy nową synagogę wznoszono z drewna, wprowadzając 
najbardziej tradycyjne elementy: dach łamany, w tym przy-
padku mansardowy, bardziej „XVIII-wieczny”, zapewne kryty 
gontem. Ganek wejściowy i galeria powyżej mogły równie 
dobrze nawiązywać do domów mieszkalnych czy karczem. 
Narożne alkierze były najbardziej charakterystyczne dla tzw. 
grodzieńsko-białostockiej grupy drewnianych bóżnic7. Ale 
warto przy tym zauważyć, że wnętrze nie odbijało symetrii 
zewnętrznej – to się dawniej nie mogło zdarzyć.

7 Termin ten jest używany na określenie grupy synagog, jakie istniały na 
obszarze obecnego pogranicza Polski, Litwy i Białorusi. Budowle te od 
strony zachodniej miały narożne alkierze, i często ganek przed głównym 
wejściem dla mężczyzn; z upływem czasu, te trzy dobudówki bywały zwy-
kle ścianą zewnętrzną, za którą w ten sposób powstawał przedsionek. 
Nad główną salą modlitwy wznosił się dach namiotowy lub kalenicowy 
dwukrotnie łamany, i oddzielne łamane dachy namiotowe nad alkierza-
mi. We wnętrzu miały one zazwyczaj wspaniale dekorowaną oprawę arki 
(aron ha-kodesz), kontrastującą ze ścianami na ogół całkowicie pozba-
wionymi dekoracji malarskich. 

Projekt dachu synagogi w Bełżycach (ok. 25 km na połu-
dniowy zachód od Lublina) narysował technik W. Różański 
w 1926 i uzyskał akceptację władz w 1928 roku (ryc. 5). Bu-
dynek był XIX-wieczny, spłonął częściowo w czasie I wojny. 
Nowy dach otrzymał potrójny łamany szczyt, z uproszczony-
mi renesansowymi wolutami i wydatnym gzymsem. To już 
wystarczyło, aby stał się swojski i podobny do wielu nowych 
szkół, poczt, ratuszy i innych synagog.

Synagogę w Wilnie przy ul. Subocz, prowadzącej na 
cmentarz na Rossie, zaprojektował A. Dubowik w 1927 roku 
(ryc. 6). Zaopatrzył swój budynek w tradycyjny dach łamany, 
dodał też przyporę narożną, tak dobrze znaną z wielu muro-
wanych budowli XVII–XVIII-wiecznych i tak często stosowaną 
w projektach z 1918 roku. Zachodnia elewacja stanowiła in-
terpretację typowej synagogi grupy grodzieńsko-białostoc-
kiej. Budynek miał wygląd swojski i malowniczy, niestety, 
nigdy nie został wzniesiony.

Synagogę na warszawskiej Woli zaprojektował w 1924 
roku Kazimierz Gadomski. Był doświadczonym architektem. 
Udało mu się osiągnąć efekt monumentalności niewielkiego 
obiektu, zwłaszcza widzianego od strony dojazdu z centrum 
miasta. W rzeczywistości budynek mieścił nie więcej niż 200 
osób. Został przybrany w kostium neobarokowy, przywołują-
cy na myśl saską architekturę pałacową z pierwszej połowy 
XVIII wieku, z jej charakterystycznym dachem mansardo-
wym. Nawiązania do architektury baroku zarówno wczesne-
go jak i późnego były popularne w latach 1930., także w ra-
mach repertuaru „stylu narodowego”.

Możemy do tego dodać tylko dwa zachowane budynki 
synagog – zachowane oczywiście tylko w formach zewnętrz-
nych, poza tym ogólnie przekształcone w związku z ich nową 
funkcją. Dawną synagogę w Szydłowcu niedaleko Radomia 
wznieśli zapewne właściciele miejscowej garbarni dla jej pra-

Ryc. 5.  Projekt synagogi, Bełżyce (1926–1928) (źródło: AAN, MSW, DT-
B, DT sygn. 2369)

Fig. 5.  Design for a synagogue, Bełżyce (1926–1928) (źródło: AAN, 
MSW, DT-B, DT sygn. 2369)

Ryc. 6.  Projekt synagogi, Wilno (proj. A. Dubowik, 1927) (źródło: AAN, 
MSW, DT-B, DT sygn. 3826)

Fig. 6.  Design for a synagogue, Vilnius (designed by A. Dubowik, 1927) 
(source: AAN, MSW, DT-B, DT sygn. 3826)



43KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ŚRODOWISKA 8 • Dziedzictwo nasze czy obce?

Henryk Stifelman i synagogi w stylu dworkowym

cowników i ich rodzin. Po 1945 roku wnętrze przekształcono 
kompletnie w salę widowiskową (ryc. 7). Drugi z tych budyn-
ków powstał w 1933 roku w Śniadowie (20 km na południo-
wy zachód od Łomży). Nie znamy nazwiska projektanta, ale 
wiemy, że wykonał go cieśla Jan Wojs z niedalekiej wsi Duch-
ny Nowe. Budynek zastąpił piękną XVIII-wieczną drewnianą 
bóżnicę z 1764 roku, spaloną w w czasie I wojny światowej 
w 1915 roku. W 1946 roku budynek ten został przeniesiony 
do Szumowa, 17 km na północ, gdzie od tego czasu służy lo-
kalnej parafii, podzielony we wnętrzu na sale katechetyczne 
i mieszkanie wikarego. Wydaje się, że to jeden z ostatnich 
obiektów wzniesionych w duchu Wsi i miasteczka, a na pew-
no jedyny zachowany wśród drewnianych (ryc. 8).

Na zakończenie jeszcze kilka słów o stylu dworkowym, 
zaczynając od tego, że dworek – skromny barokowo-klasy-
cystyczny parterowy budynek, czasem z alkierzami, zawsze 
z dwu- lub czterokolumnowym portykiem, przekryty wysokim 
łamanym dachem krakowskim albo mansardowym – stał się 
pod koniec XIX wieku centralnym obiektem zainteresowania 
patriotycznej inteligencji polskiej, symbolem tradycji i związ-
ku z polskim krajobrazem, ideałem architektury narodo-
wej. Według Marty Leśniakowskiej: „Styl dworkowy spełniał 
wszystkie postulaty solidaryzmu społecznego i narodowego. 
Adresowany do różnych warstw społecznych, dawał poczu-
cie tożsamości i osadzenia, kompensując psychiczne potrze-
by dowartościowania ludziom o różnym statusie społecznym 
i zawodowym: pochodzącej ze szlachty inteligencji, bo na-
wiązywał do ich tradycji; grupom i warstwom pochodzenia 
chłopskiego, bo nobilitował ich chłopskość do rangi ważnego 
w narodzie obszaru kulturotwórczego; ludziom »nowym«, bo 
mogli swobodnie odwołać się do obu tych warstw; mniejszo-
ściom narodowym, zwłaszcza Żydom, bo uważano, iż dwór 
oddziałał na architekturę bóżnic; okcydentalistom, bo dawał 
poczucie więzi z kulturą Zachodu jako polski odpowiednik an-
gielskich czy niemieckich teorii nowoczesnego domu; zwolen-
nikom tradycji, bo realizował ich tęsknoty narodowościowe, 
a nawet, w skrajnych przypadkach, szowinistyczne”8.

8  Leśniakowska 1996: 60, 62.

Ryc. 7.  Budynek dawnej synagogi prywatnej, Szydłowiec (fot. 
E. Bergman, 1997)

Fig. 7.  Building of a former private synagogue, Szydłowiec (photo by 
E. Bergman, 1997)

Ryc. 8.  Budynek dawnej synagogi ze Śniadowa, obecnie w Szumowie 
(pomiar architektoniczny E. Bergman, E. Witwicka i M. Witwicki, 
1986)

Fig. 8.  Former synagogue building from Śniadowo, now at Szumowo 
(measured drawing by E. Bergman, E. Witwicka and M. Witwicki, 
1986)

Ryc. 9.  Grób Henryka Stifelmana na cmentarzu żydowskim 
w Warszawie; inskrypcja na zwieńczeniu: „Najpiękniejszą 
koroną jest korona dobrego imienia” – reprodukcja w zbiorach 
Żydowskiego Instytutu Historycznego (fot. J. Jagielski, 2005) 

Fig. 9.  Grave of Henryk Stifelman at the Jewish cemetery in Warsaw; 
inscription on the gravestone: „The most beautiful crown is 
a crown of good name” – copy in the collection of the Jewish 
Historical Institute (photo by J. Jagielski, 2005)
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Styl ten powstawał stopniowo. Prace dokumentacyjne, 
początkowo zwane „archeologią narodową”, podjęto w Kró-
lestwie Polskim w latach 1840–1850, zresztą podobnie jak 
w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii czy Danii, w duchu ro-
mantyzmu i XVIII-wiecznych koncepcji narodu (później roz-
wijających się w nacjonalizmy). W późnych latach 1850. po-
wstało Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej. Opracowali 
oni wytyczne do prac dokumentacyjnych, prawdopodobnie 
oparte na wcześniejszych doświadczeniach skandynawskich. 
Działali do końca XIX wieku. Istniały też inne regionalne or-
ganizacje grupujące etnografów, historyków sztuki, archi-
tektów i innych przedstawicieli inteligencji, którym na sercu 
leżało pielęgnowanie pamięci o wspólnej przedrozbiorowej 
przeszłości. Polscy historycy, historycy sztuki i konserwatorzy 
zabytków starali się wydobyć ogólnie zrozumiałe symbole 
przeszłości, nieraz zresztą idealizowanej. Miało to dwa głów-
ne cele: dokumentować i chronić obiekty ważne dla zacho-
wania tożsamości narodowej, a także zachęcić architektów 

i ich klientów do stosowania „stylu narodowego” w nowych 
budowlach, niezależnie od funkcji, jaką miały pełnić.

Mam nadzieję, że udało mi się tutaj przedstawić, czy 
może tylko przybliżyć typ budynku niemal nieznany, w jakimś 
sensie symboliczny, a co najmniej rzadko omawiany w kom-
pendiach zajmujących się architekturą synagog, czy to w li-
teraturze na temat modernizmu, czy na temat architektury 
polskiej dwudziestolecia międzywojennego. Zasięg zjawiska 
ilustrowanego m.in. przez te budynki ograniczał się do ziem 
polskich, a czas występowania był dość krótki, od około 1910 
roku do wczesnych lat 1930. I teraz do czytelnika należy od-
powiedź, czy budynki wznoszone przez Stifelmana są „na-
sze” czy też „obce” z uwagi na na jego pochodzenie i wyzna-
nie (ryc. 9), a prezentowane synagogi są „nasze” czy muszą 
pozostać „obce” z uwagi na rytuał, któremu służyły. Zresztą, 
większość z nich – poza dwiema ostatnimi – nie dotrwała do 
naszych czasów, więc czy warto je przywracać polskiej histo-
rii architektury?
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The background of the article is the idea of the built envi-
ronment as a vehicle of making the local townscape homely 
and traditional. This idea was promoted by a group of archi-
tects during and after the World War One, insisting on the 
use of the “national style” called often the “manor house 
style.” One of the architects was Henryk Stifelman, a prolific 
designer, involved in various ways in activities of the Jewish 
Community in Warsaw he was the member of. His designs 
for synagogues, and those of some other architects espe-

cially in 1920s and early 1930s, fully fitted in the presented 
ideas. The concluding rhetorical question is, referring to the 
conference subject, do these buildings (of which only two 
are preserved) should be considered “ours” because of their 
style, or “foreign” because of their original users and their 
designer being Jewish.

Translated by Eleonora Bergman

Eleonora Bergman

Henryk Stifelman  
and the manor house style synagogues

Summary
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WSTĘP
W XXI wieku świadomość wartości dziedzictwa kulturowe-
go staje się coraz bardziej powszechna i ogólnodostępna. 
Dziedzictwo promują aplikacje na smartfony, rozpoznające 
dzieła sztuki – m.in. Smartify czy DailyArt, która oferuje użyt-
kownikowi zapoznanie się z jednym dziełem sztuki dziennie. 
Instytucje na całym świecie starają się dotrzeć do młodzieży 
tworząc wirtualne wystawy, a nawet cyfrowe katalogi, w któ-
rych można znaleźć wszystkie zbiory danego muzeum. Spo-
łeczeństwa dostrzegają wyraźniej, że tożsamość kulturowa 
związana z ogólnoświatowym dziedzictwem jest wartością 
uniwersalną. Zachowanie wszelkich dóbr kultury powinno 
być ogólnym priorytetem. Obecne i przyszłe pokolenia mają 
prawo i powinny mieć przywilej, aby zapoznać się z tworami 
natury i dziełami rąk ludzkich, które składają się na światowe 
dziedzictwo kulturowe.

Jednakże często dochodzi do wartościowania współcze-
snego dziedzictwa; nawet podświadomie dzielimy je na „na-
sze” i „obce”. Takie myślenie może okazać się zgubne, po-
nieważ to, co z pozoru wydaje się „obce” (nieznane / inne), 
stanowi ważny element wspólnej historii i tradycji1. 

Rok 2018 był setną rocznicą odzyskania niepodległości 
przez Polskę, co skłania do refleksji na temat wpływu róż-
norodności kulturowej na kształtowanie się historii i kultu-
ry przed drugą wojną światową. Skłania też do refleksji nad 
wpływem różnorodności kulturowej na ukształtowanie się 
współczesnej tożsamości społeczeństwa.

Według Pierwszego Spisu Powszechnego Rzeczpospolitej 
Polskiej, przeprowadzonego 30 września 1921 roku, około 
10% ludności ówczesnych terenów Rzeczpospolitej Polskiej 
stanowili obywatele wyznania mojżeszowego2. Społeczność 
żydowska bez wątpienia przyczyniła się do gospodarczego 
i kulturalnego rozwoju kraju. Według internetowego portalu 
Sztetl, na terenie Mazowsza obecnie znajduje się ponad 140 
kirkutów w różnym stanie zachowania3. W tej grupie znajdu-
ją się zarówno cmentarze całkowicie zniszczone, jak i miejsca 

1 Barański 1999: 61–62.
2 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1931.
3 Dane dotyczące cmentarzy żydowskich na dzień 31.10.2017 r. według 

portalu Wirtualny Sztetl. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Inter-
net: sztetl.org.pl (wgląd 02.02.2019).

zadbane, które nadal stanowią widzialny znak żydowskiej 
tradycji i historii. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2017 r. przeprowadził 
ankietę na temat stanu świadomości społecznej dotyczącej 
znajomości i postrzegania dziedzictwa kulturowego. Badania 
związane były z realizacją projektu DoM (Dziedzictwo obok 
Mnie), w którym badano stan wiedzy i nastawienie miesz-
kańców oraz utworzono podręcznik dla gmin dotyczący za-
rządzania dziedzictwem kulturowym i wykorzystywania jego 
potencjału. Wynikiem prac nad projektem było wydanie pu-
blikacji pt. Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Polacy wo-
bec dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych. 
Jedne spośród pierwszych zadanych przez autorów pytań 
dotyczyły tego „w jakim stopniu ważne jest dziedzictwo kul-
turowe dla Pana/Pani/społeczności oraz Polski?”. Większość 
respondentów odpowiadała, że jest raczej ważne (od 51% 
do 60% badanych)4. Natomiast na pytanie, czy „gmina chro-
ni dziedzictwo kulturowe różnych kultur?”, odpowiedzi po-
twierdzającej udzieliło 66% ankietowanych5. W cytowanych 
badaniach nie poruszono jednak więcej kwestii świadomości 
społecznej innych kultur. Brak takich danych stał się dla mnie 
inspiracją do przeprowadzenia kolejnych badań ankieto-
wych. Przyczyną badań, których wyniki przedstawiono w ni-
niejszym rozdziale, stały się rozważania nad zanikiem śladów 
kultury żydowskiej w krajobrazach polskich miast.

ŻYDOWSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE W WARSZAWIE
Pierwsze informacje o osiedlaniu się ludności żydowskiej na 
terenie Warszawy pojawiają się w źródłach historycznych 
z XV wieku. Wówczas przeznaczono do zasiedlenia Podwale, 
głównie okolice ul. Żydowskiej. Jednakże już w 1527 r. Zyg-
munt I Waza nadał przywilej de non tolerandis judaeis6. Przy-
wilej ten nie zezwalał na osiedlanie się Żydów w miastach 
objętych tym prawem, a także nie umożliwiał posiadania 
przez nich nieruchomości. Ponadto, ludność żydowska miała 
wstęp do miasta jedynie w ściśle określone dni – najczęściej 
te związane z handlem. Warto podkreślić, że przywilej ten 

4 Fortuna-Marek 2017: 25–27.
5 Dąbrowski i Kozioł 2017: 78.
6 Szerzej na ten temat zob. Fijałkowski i Żebrowski b.d.

Natalia Koziorowicz

Przywracanie pamięci o żydowskim dziedzictwie 
wybranych miast Mazowsza – próba analizy 

historycznej świadomości mieszkańców
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nie był nadawany osadom prywatnym (jurydykom), które lo-
kowano w sąsiedztwie miast królewskich.

Jurydykę założoną w okolicy Warszawy nazwano Nową 
Jerozolimą (od tej nazwy powstały Aleje Jerozolimskie). 
Tamtejsi mieszkańcy zajmowali się handlem, rzemiosłem, 
a także prowadzili karczmy. Jednakże już na początku XVIII 
wieku ponownie zmieniło się podejście do kwestii osadnic-
twa żydowskiego na terenie miast mazowieckich. W związku 
z tym, że zezwolono na napływ ludności żydowskiej do War-
szawy, został dla ich osadnictwa wyznaczony prawy brzeg 
Wisły. Ze względu na szybki wzrost populacji odmiennej pod 
względem religijnym, niezbędne okazało się przygotowanie 
miejsca pod kirkut. Pierwszy warszawski cmentarz żydowski 
założono u zbiegu obecnych ulic Odrowąża i św. Wincente-
go w 1780 r. Pomimo, że początkowo miał on być przezna-
czony dla całej żydowskiej społeczności, to zaczęto na nim 
chować uboższych mieszkańców gminy żydowskiej. W latach 
1939–1945 miejsce to było systematycznie niszczone przez 
okupanta, a macewy były wykorzystywane między innymi do 
utwardzania dróg. Po zakończeniu drugiej wojny światowej 
kirkut nadal ulegał dewastacji. Brak ogrodzenia, które zostało 
rozebrane jeszcze w 1942 r., znacznie wpłynął na dalsze nisz-
czenie tego terenu i wyrywanie ocalałych macew. Ponownie 
stały się one materiałem budowlanym – tym razem służyły 
do uzupełniania dziur w krawężnikach, np. warszawskiego 
ogrodu zoologicznego. W połowie lat osiemdziesiątych XX 
wieku, dzięki działaniom podjętym przez Fundację Rodziny 
Nissenbaumów, kirkut ponownie ogrodzono i przywrócono 
bramę prowadzącą na teren cmentarza. Nowa brama jest 
ozdobiona płaskorzeźbami. Rozpoczęto również działania 
mające na celu odzyskanie i sprowadzenie macew w grani-
ce cmentarza. W 2012 roku cmentarz został przekazany Ży-
dowskiej Gminie Wyznaniowej. Nagrobki w dobrym stanie 
ułożono na trawie, a z połamanych i zniszczonych macew 
zbudowano monumentalne lapidarium (ryc. 1).

Drugą istotną częścią miasta, która została przeznaczona 
do osadnictwa ludności żydowskiej jest teren znajdujący się 

w sąsiedztwie dzisiejszej Al. Solidarności i ul. Anielewicza. 
Wraz z rozwojem miasta i zwiększeniem się liczby napływa-
jącej ludności pochodzenia żydowskiego, na początku XIX 
wieku utworzono tzw. dzielnicę północną na lewym brzegu 
Wisły – był to początek dzisiejszej dzielnicy Muranów. Okres 
drugiej wojny światowej przyniósł kolejne zniszczenia ka-
mienic, sklepów i synagog znajdujących się na terenie war-
szawskiej dzielnicy żydowskiej. Jesienią 1940 roku władze 
niemieckie utworzyły getto dla ludności żydowskiej w celu 
jej odizolowania od reszty społeczeństwa. Getto to stało się 
największym spośród wszystkich wzniesionych na terenie 
Generalnego Gubernatorstwa. Od 1942 roku trwała akcja 
wysiedleńcza, związana z wywozem do Treblinki znacznej 
części ludności mieszkającej w granicach getta, gdzie następ-
nie została ona wymordowana. Ludność, która pozostała 
w getcie została zamordowana w maju 1943 roku, po klęsce 
powstania, a sama dzielnica żydowska została zniszczona.

Obecnie w warszawskim krajobrazie miejskim widoczne 
są elementy podtrzymujące pamięć o ludności żydowskiej – 
nie tylko przez wzgląd na jej istnienie w stolicy, ale również 
przez jej zagładę – w postaci pomników, znajdujących się 
m.in. na granicach dawnego muru getta oraz różnego rodza-
ju tablic upamiętniających Zagładę7.

ŻYDOWSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE W NOWYM 
DWORZE MAZOWIECKIM
Zanim w Warszawie założono cmentarz żydowski, osoby 
zmarłe chowano w nekropoliach podwarszawskich. Jedna 
z nich znajdowała się w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam-
tejszy cmentarz powstał już w XVII wieku wraz z napływem 
ludności żydowskiej do miasta8. Ulokowany został na piasz-
czystej wydmie, pomiędzy dzisiejszą ul. Akacjową a torami 

7 Żydowska Warszawa, Internet: http://warsze.polin.pl/pl (wgląd 
13.10.2018).

8 Bielecka 2002: 99–114.

Ryc. 1.  Lapidarium na cmentarzu żydowskim 
na Bródnie w Warszawie  
(fot. N. Koziorowicz) 

Fig. 1.  Lapidarium at the Jewish cemetery at 
Bródno in Warsaw  
(photo by N. Koziorowicz)
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kolejowymi (ul. Przytorową). W niemal nienaruszonej posta-
ci kirkut przetrwał do wybuchu II wojny światowej. Pomiędzy 
1939 a 1945 r. naziści dokonywali na terenie cmentarza ma-
sowych mordów ludności cywilnej, natomiast same mace-
wy przeznaczono do wzmacniania chodników i uzupełniania 
dziur w miejskich drogach. Piach z wydmy wybierano w la-
tach powojennych i wykorzystywano w pracach budowla-
nych związanych z odbudową miasta. Należy nadmienić, że 
odsłonięte mogiły stawały się ofiarami plądrowania grobów 
przez tzw. hieny cmentarne, których celem było wzbogace-
nie się na przedmiotach złożonych ze zmarłymi. Proceder 
ten trwał do roku 2006, kiedy to zaplanowano odnowienie 
kirkutu. Prace restauratorskie rozpoczęto w 2008 roku od 
uporządkowania i zabezpieczenia terenu. Ponadto udało się 
odzyskać część macew, które uprzednio stanowiły element 
drogi w Nowy Dworze Mazowieckim i wzniesiono z nich tzw. 
ścianę płaczu (ryc. 2)9.

Nowy Dwór był miasteczkiem, które przez wiele lat za-
mieszkiwali Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie. Współistnienie 
tych narodowości w jednym miejscu w znaczny sposób wpły-
nęło na rozwój tego miasta. Taka koegzystencja prowadziła 
do harmonijnego przenikania się tych odmiennych kultur. 
Według spisu ludności z 1921 roku Żydzi stanowili około 50% 
mieszkańców miasta10. Nie wytworzyli oni jednak odręb-
nych, zamkniętych dzielnic. W źródłach historycznych może-
my odnaleźć nazwy ulic, przy których znajdowały się domy 
i kamieniczki, gdzie mieszkali. Wśród nich znajdują się mię-
dzy innymi ulice takie jak Żelazna, Prosta czy Zakroczymska.

Pomimo działań wojennych, podczas których starano się 
zniszczyć dziedzictwo kultury żydowskiej, jego ślady nadal 
widoczne są w krajobrazie miejskim. Są to między innymi po-
zostałości budynków należących do gminy żydowskiej, które 
po 1945 roku zostały częściowo przebudowane i zagospoda-
rowane na nowo11.

9 Bielawski b.d.
10 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1927.
11 Możdżyńska 2014.

ŻYDOWSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE  
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Na terenie Makowa Mazowieckiego osadnictwo ludności ży-
dowskiej możliwe było od XVI wieku. Utworzono wówczas 
Gminę Wyznaniową, a z czasem w północnej części miasta 
wykrystalizowała się odrębna dzielnica wraz z synagogą, łaź-
nią rytualną oraz budynkami użyteczności publicznej; wznie-
siono także kirkut12. Ponadto włodarze miejscy przyznali 
Żydom prawo do działalności gospodarczej – w dużej mierze 
również usług handlowych. Wzmożony wzrost liczby miesz-
kańców sprawił, że w XIX wieku ludność żydowska stanowi-
ła już około 90% ludności miasta, a gmina makowska stała 
się jedną z największych w całym województwie. Zwiększo-
na liczba ludności wytworzyła zapotrzebowanie na nowe 
miejsca pochówków, dlatego w 1870 roku utworzono nowy 
kirkut przy dzisiejszej ulicy Ciechanowskiej (po którym obec-
nie nie ma już śladu). Momentem przełomowym w historii 
miasta był rok 1939 i rozpoczęcie działań wojennych, a także 
eksterminacja ludności. W 1940 roku utworzono getto dla 
ludności żydowskiej, do którego przesiedlono wszystkich Ży-
dów z terenu Makowa i pobliskich miejscowości13. Podczas 
okupacji został zdewastowany między innymi kirkut, z ma-
cew którego wykonano umocnienia chodników i dróg, a sam 
teren cmentarny został zniwelowany. Getto zostało zlikwi-
dowane dwa lata później, a ludność została częściowo prze-
transportowana do obozów zagłady lub zamordowana14.

Pomimo tak drastycznych działań, we współczesnym kra-
jobrazie miejskim nadal widoczne są pozostałości architek-
tury żydowskiej. Przetrwał między innymi budynek synagogi, 
wzniesiony jeszcze w XIX wieku oraz łaźnia z początku XX 
wieku. Istotny element współczesnego krajobrazu stanowi 
lapidarium znajdujące się na terenie leśnym nadal funkcjo-
nującym tuż przy dworcu PKS. Należy podkreślić, że dworzec 
ten został otwarty w 1987 r. na terenie dawnego cmenta-
rza. Lapidarium składa się z macew pochodzących z różnych 
okresów, między innymi z 1879 roku (ryc. 3).

12 Wesołek 1938.
13 Szczepański 1993.
14 Słoniowa 1984.

Ryc. 2.  Lapidarium na cmentarzu żydowskim 
w Nowym Dworze Mazowieckim  
(fot. N. Koziorowicz)

Fig. 2.  Lapidarium at the Jewish cemetery 
in Nowy Dwór Mazowiecki (photo by 
N. Koziorowicz)
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BADANIA ANKIETOWE
W celu zapoznania się z obecną świadomością społeczną 
dotyczącą znajomości wspólnej historii oraz postrzegania 
dziedzictwa żydowskiego, jak i sposobów jego upamiętnia-
nia, zaplanowano przeprowadzenie ankiety w wybranych 
grupach respondentów z obszaru Mazowsza. Do analizy 
wybrano trzy miasta, na terenie których obecnie znajdu-
ją się pozostałości po kulturze żydowskiej nadal widoczne 
w krajobrazie miejskim, jednakże w zróżnicowanym stopniu 
zachowania. Ze względu na znaczny wkład ludności wyzna-
nia mojżeszowego w rozwój Warszawy, Nowego Dworu 
Mazowieckiego oraz Makowa Mazowieckiego to właśnie 
w tych miastach przeprowadzono badania sondażowe. Gru-
pę respondentów zawężono do grona osób w wieku od 16 
do 27 lat – młodzież licealną i studentów, w celu poznania 
poziomu wiedzy historycznej i postrzegania przez nich dzie-
dzictwa kulturowego.

Kwestionariusze ankiet zawierały dwadzieścia trzy pytania, 
spośród których cztery zostały przygotowane w formie za-
mkniętej z możliwością wybrania tylko jednej odpowiedzi. 
Pozostałe pytania miały formę otwartą, nie wliczając w to 
początkowej konieczności wybrania miasta, z którego po-
chodzą respondenci. Wszystkie przygotowane pytania zosta-
ły udostępnione w formie ankiety elektronicznej. Ankieta zo-
stała udostępniona i rozpowszechniona w ostatnim kwartale 
2018 roku.

Grupa respondentów
W ankiecie udział wzięło 101 osób, spośród których 41 pocho-
dziło z Warszawy, 40 z Nowego Dworu Mazowieckiego oraz 20 
z Makowa Mazowieckiego. Dominującą grupą we wszystkich 
miastach byli ankietowani w wieku 20–21 lat, których udział 
wśród innych ankietowanych wynosił 39% w Warszawie, 30% 
w Nowym Dworze oraz 35% w Makowie. Drugą najliczniejszą 
grupą w stolicy i Nowym Dworze byli respondenci w wieku 
16–17 lat (w obu ankietach wynik wyniósł 22%), natomiast 
w badaniu w Makowie nie brała udziału żadna osoba w tym 
przedziale. W grupie wiekowej 18–19 lat w Warszawie znala-
zło się 20% ankietowanych, w Makowie – 15%, a w Nowym 
Dworze było to tylko 6%. Udział grupy wiekowej 22–23 lata 
w Nowym Dworze i Makowie wynosi 20%, zaś w Warszawie 
stanowi jedynie 5%. Badanych w wieku 24–25 oraz 26–27 lat 
było odpowiednio w Warszawie 9% i 4%, w Nowym Dworze 
10% i 11%, zaś w Makowie 15% i 10%. Odpowiedzi osób star-
szych nie były uwzględniane w badaniu. 

Wyniki badań
Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły posiadanej przez 
młodzież wiedzy o dziedzictwie żydowskim oraz ich osobi-
stych odczuć z nim związanych. Ponadto pytano o poziom 
zaangażowania i osobistego zainteresowania ochroną dzie-
dzictwa kulturowego. Przygotowane pytania zostały pogru-
powane w obrębie kilku kategorii. Pięć pierwszych pytań 
dotyczyło świadomości społecznej i chęci poznania oraz 
zaangażowania w działania związane z ochroną dziedzictwa 
kulturowego. Drugą grupę stanowiło sześć pytań związanych 
ze świadomością historyczną i edukacją społeczną dotyczą-
cą obecności ludności żydowskiej i jej znaczenia dla historii 
trzech miast. Następne dwa otwarte pytania związane były 
z upamiętnieniem tych miejsc we współczesnym krajobrazie 
kulturowym. Kolejną kategorię stanowiły trzy pytania za-
mknięte oraz jedno otwarte, dotyczące oceny stanu zacho-
wania obiektów, które upamiętniają wspólną historię Żydów 
i Polaków. Na koniec ankietowani zostali zapytani o postrze-
ganie wspólnej tożsamości narodowej pomimo zróżnicowa-
nia kulturowego. Celem tych pytań było ustalenie czy mło-
dzież licealna i studenci są świadomi wspólnej historii oraz 
czy dostrzegają ślady obecności innej kultury we współcze-
snym miejskim otoczeniu.

Pierwsza grupa pytań miała na celu poznanie poziomu 
świadomości dotyczącej dziedzictwa kultury z regionu re-
spondentów. Jednakże w pierwszej kolejności zadano pytania 
o poziom znajomości historii regionu, z którego pochodzą an-
kietowani oraz czy są związani z jakimś stowarzyszeniem lub 
organizacją (np. koła naukowe), a jeśli tak to czy realizują one 

Ryc. 3.  Lapidarium na cmentarzu żydowskim w Makowie Mazowieckim 
(fot. N. Koziorowicz) 

Fig. 3.  Lapidarium at the Jewish cemetery at Maków Mazowiecki 
(photo by N. Koziorowicz)
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Ryc. 4.  Odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące stopnia 
zainteresowania historią regionu/miasta/dzielnicy, z której 
pochodzą (oprac. N. Koziorowicz)

Fig. 4.  Respondents’ answers to the question about the degree of 
interest in the history of the region / city / district they come 
from (compiled by N. Koziorowicz)
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cele związane z działaniem na rzecz promocji historii miasta. 
Zainteresowanie historią swojego miasta wykazała znacząca 
większość ankietowanych, chociaż w Nowym Dworze Mazo-
wieckim i Makowie Mazowieckim odsetek takich odpowie-
dzi był mniejszy niż w Warszawie (ryc. 4). Przynależność do 
stowarzyszeń lub kół naukowych związanych z dziedzictwem 
kulturowym, historią regionu lub odtwórstwem historycz-
nym zadeklarowało jedynie sześć osób z Warszawy oraz tyle 
samo z Makowa Mazowieckiego. Ponadto tylko 50% spośród 
wymienionych przez respondentów warszawskich organiza-
cji i 85% makowskich stowarzyszeń było ściśle związanych 
z poznaniem historii tych miast. Warto zaznaczyć, że chęć po-
znania organizacji związanych z tym tematem zadeklarowała 
jedynie niewielka część uczniów szkół średnich: 20% z War-
szawy; 15% z Nowego Dworu Mazowieckiego; 10% z Mako-
wa Mazowieckiego. Natomiast udział w działaniu w ramach 
wolontariatu przy organizacji lokalnych przedsięwzięć zwią-
zanych z upamiętnieniem wydarzeń historycznych ważnych 
dla regionu, miasta czy dzielnicy zadeklarowało w Warszawie 
32% respondentów, w Nowym Dworze Mazowieckim – 17%, 
a w Makowie Mazowieckim – 35% (ryc. 5). 

Druga część ankiety stanowiła próbę poznania świado-
mości mieszkańców w odniesieniu do historii i pozostałości 
kultury żydowskiej na terenie zamieszkiwanym przez uczest-
ników ankiety. Pierwsze pytanie dotyczyło ludności żydow-
skiej w wybranych miastach przed drugą wojną światową 
oraz wiedzy respondentów na temat ich obecności. Więk-
szość ankietowanych zdaje sobie sprawę z faktu, że Żydzi 
stanowili znaczący procent mieszkańców ich miast (ryc. 6) 
oraz wskazuje szkołę jako miejsce uzyskania tych informacji. 
W następnej kolejności wymieniana jako źródło wiedzy była 
rodzina, a niektórzy dowiedzieli się tego z innych źródeł.

Respondenci zapytani o znajomość miejsc związanych 
z wyznawcami judaizmu w swojej okolicy deklarują jej wysoki 
stopień. Miejsca wymienione z obszaru Warszawy, które wska-
zało 61% ankietowanych to Umschlagplatz, plac Grzybowski, 
Pawiak i cmentarze żydowskie. W Nowym Dworze Mazowiec-
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Ryc. 5.  Odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące ich chęci 
zaangażowania się w organizację upamiętnienia wydarzeń 
historycznych w ramach wolontariatu (oprac. N. Koziorowicz)

Fig. 5.  Respondents’ answers to the question about their willingness to 
get involved in organizing commemoration of historical events 
as part of volunteering (compiled by N. Koziorowicz)
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Ryc. 6.  Odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące znajomości 
etnicznego zróżnicowania miejsca swojego pochodzenia przed 
II wojną światową (oprac. N. Koziorowicz)

Fig. 6.  Respondents’ answers to the question about knowing the 
ethnic diversity of their place of origin before World War II 
(compiled by N. Koziorowicz)
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Ryc. 7.  Odpowiedzi ankietowanych na pytanie dotyczące postrzegania 
integralności judaizmu z historią miejsc ich pochodzenia (oprac. 
N. Koziorowicz)

Fig. 7.  Respondents’ answers to the question about the perception of 
the integrity of Judaism with the history of their places of origin 
(compiled by N. Koziorowicz)
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Ryc. 8.  Odpowiedzi ankietowanych na pytanie: czy należy dbać o stan 
zachowania cmentarzy żydowskich, ponieważ stanowią ważny 
element dziedzictwa kulturowego tych miejscowości? (oprac. 
N. Koziorowicz)

Fig. 8.  Respondents’ answers to the question: should the condition 
of the Jewish cemeteries be preserved because they are an 
important element of the cultural heritage of these places? 
(compiled by N. Koziorowicz)
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kim odpowiedzi takich udzieliło 80% ankietowanych – naj-
częściej wymieniano kirkut, rynek miasta oraz tereny getta. 
Natomiast mieszkańcy Makowa Mazowieckiego w 75% dekla-
rują znajomość lokalizacji lapidarium przy dworcu PKP, bóż-
nicy bractwa Bet Hamidrasz oraz łaźni. Wszyscy ankietowani 
najczęściej wskazują na samodzielne zdobycie informacji na 
temat tych miejsc lub pozyskanie wiedzy od swoich rodzin.

W trzeciej grupie pytań respondenci udzielili odpowie-
dzi dotyczących miejskich krajobrazów kulturowych. Osoby 
z Warszawy w 80% udzieliły pozytywnej odpowiedzi na pyta-
nie dotyczące istotności miejsc związanych z kulturą żydow-
ską w krajobrazie miasta. W Makowie Mazowieckim takich 
odpowiedzi udzieliło 70% ankietowanych, a w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim – 83% (ryc. 7).

Ponieważ w każdym mieście istnieją lub istniały kirkuty, 
ankietowani zostali poproszeni o ocenę stanu ich zachowa-
nia lub tego co z nich pozostało, a także o sugestie w jaki 
sposób można zaplanować ich zarządzanie – czy cmentarze 
żydowskie powinny być:
● czyszczone i zadbane, ponieważ to nasze wspólne 

dziedzictwo
● czyszczone i zadbane, ponieważ to żydowskie dzie-

dzictwo
● czyszczone i zadbane, ponieważ stanowią element 

historii miasta
● pozostawione w zapomnieniu (ryc. 8).
Dominującą myślą ankietowanych osób w Warszawie 

i Makowie Mazowieckim było zadbanie o cmentarze ze 
względu na to, że stanowią one element historii miasta. Co 
ciekawe, w Nowym Dworze Mazowieckim najpopularniejsza 
była odpowiedź stwierdzająca, że cmentarze stanowią nasze 
wspólne dziedzictwo.

Kolejne dwa pytania dotyczyły postrzegania różnic mię-
dzy polskimi a żydowskimi miejscami pamięci. W odniesieniu 
do pytania odnoszącego się do aktualnego stanu zabytków, 
w Warszawie i w Nowym Dworze Mazowieckim częstsza była 
odpowiedź mówiąca o większej dbałości o miejsca związa-

ne z historią ludności polskiej, natomiast w Makowie Ma-
zowieckim udzielone odpowiedzi wskazują na równe trak-
towanie wszystkich obiektów historycznych (ryc. 9). Jednak 
mieszkańcy Makowa Mazowieckiego zapytani, jak powinny 
być finansowane miejsca pamięci, zdecydowanie wskazują 
na potrzebę większego finansowania miejsc pamięci związa-
nych z historią ludności polskiej. W Warszawie i w Nowym 
Dworze Mazowieckim przeważał pogląd o potrzebie równe-
go finansowania zabytków obu kultur (ryc. 10).

Ostatnią częścią ankiety były dwa otwarte pytania do-
tyczące promowania wspólnego dziedzictwa kulturowego. 
W Nowym Dworze Mazowieckim 100% ankietowanych 
uznało dziedzictwo żydowskie za wspólne i ściśle związane 
z historią Polski, argumentując to dużą liczbą osadników ży-
dowskich, którzy razem z Polakami innych wyznań tworzyli 
i rozwijali kraj. W Warszawie większość ankietowanych uwa-
żała podobnie jak badani z Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Natomiast w Makowie Mazowieckim odpowiedzi udzielone 
przez ankietowanych można podzielić na dwie grupy: pierw-
sza z nich zgadzała się z ankietowanymi z pozostałych dwóch 
miast (70% respondentów); druga grupa uznała, że nie łączy 
się to z historią Polski (a stanowi jedynie „dodatek do hi-
storii Polski’’ – 30% odpowiedzi). Drugie pytanie poruszało 
problem promowania historii związanej ze wspólnym dzie-
dzictwem. We wszystkich miastach ponad 80% ankietowa-
nych wypowiedziało się pozytywnie na temat konieczności 
promocji wspólnej historii. Jednakże kilku ankietowanych 
uznało, że za takie działania powinna być odpowiedzialna 
ambasada Izraela.

Na koniec badania zapytano respondentów ze wszyst-
kich trzech miast o chęć zaangażowania się w działalność 
w ramach wolontariatu na rzecz ochrony i przywracania pa-
mięci o dziedzictwie żydowskim. Tylko w Warszawie więk-
szość ankietowanych chętnie zaangażowałaby się w taki 
rodzaj wolontariatu. W pozostałych miastach mieszkańcy 
wybraliby inny cel lub nie byli zainteresowani żadną formą 
wolontariatu. 

Ryc. 10.  Odpowiedzi ankietowanych na pytanie o sposób finansowania 
opieki nad miejscami pamięci związanych z historią Żydów 
i Polaków (oprac. N. Koziorowicz)

Fig. 10.  Respondents’ answers to the question about the method of 
financing the care of memorial sites related to the history of 
Jews and Poles (compiled by N. Koziorowicz)
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Ryc. 9.  Odpowiedzi ankietowanych na pytane o stan zachowania 
miejsc pamięci związanych z historią Żydów i Polaków  
(oprac. N. Koziorowicz)

Fig. 9.  Respondents’ answers to the questions about the state of 
preservation of memorial sites related to the history of Jews 
and Poles (compiled by N. Koziorowicz)
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Przywracanie pamięci o żydowskim dziedzictwie wybranych miast Mazowsza

PODSUMOWANIE 
Ankieta przeprowadzona w grupie 101 badanych w wieku 
16–27 lat obrazuje poziom zainteresowania lokalną histo-
rią wśród warszawskiej, nowodworskiej oraz makowskiej 
młodzieży. Należy podkreślić, że wśród ankietowanych 
nie można zauważyć znaczących różnic między badanymi 
w wieku licealnym a grupami studentów. Niemal wszyscy 
respondenci wiedzieli o obecności ludności żydowskiej we 
wszystkich miastach i wykazali się znajomością ich histo-
rii, a także wskazali prawidłowo miejsca, które kojarzą z tą 
kulturą. Co wydaje się istotne, badani wykazali dużą świa-
domość współistnienia różnych kultur i religii oraz ich wpły-
wu na kształtowanie się współczesnej kultury Polski. Ponad 
70% młodzieży ze wszystkich miast uznała, że obecne we 
współczesnym krajobrazie miejskim pozostałości po ludno-
ści żydowskiej – pomniki, kirkuty czy lapidaria – stanowią in-
tegralną część tych miast. W Nowym Dworze Mazowieckim 
i Makowie Mazowieckim można zauważyć większe poczucie 
wspólnoty i potrzeby zadbania o wspólne dziedzictwo. Jed-
nakże w przypadku młodzieży z Makowa Mazowieckiego 
część respondentów uznała, że mimo konieczności dbania 
i zapewnienia ochrony miejscom pamięci, stanowiły one 

jedynie upamiętnienie „dodatku do historii Polski”, a nie 
istotny jej element. Jeżeli chodzi o źródło finansowania, 
z którego miałyby pochodzić środki przeznaczane na odna-
wianie zabytków w dwóch miastach uznano, że powinny 
one być równomiernie rozdysponowane – co prowadzi do 
optymistycznego wniosku, iż przejawia się w ten sposób po-
czucie wspólnoty dziedzictwa kulturowego i dążenie do jed-
ności w kwestiach ochrony zabytków. Ankietowani widzieli 
konieczność dbania o ocalałe elementy kultury żydowskiej 
i zapewnienia im dalszego trwania, pomimo niewielkiej chęci 
udziału w akcjach wolontariuszy na rzecz np. porządkowania 
cmentarzy żydowskich.

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można zauważyć, że 
głównymi miejscami otrzymywania wiedzy o różnorodności 
kulturowej są rodzina i szkoła. Dlatego też należy pamiętać, 
że wrażliwość oraz otwarcie na zróżnicowanie kulturowe jest 
zależne od edukacji i uświadamiania społeczeństwa, ponie-
waż „niewyedukowane i nieświadome społeczeństwo, nie-
odczuwające odpowiedzialności za spuściznę pokoleń”15 nie 
pozwoli na przetrwanie tych zabytków.

15  Jagielska-Burduk, Szafrański i Lasik 2016: 67.
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Restoring the memory of the Jewish heritage of selected Mazovian cities  
– an attempt of analysing the inhabitants’ historical awareness

Summary

The common idea of cultural heritage makes one reflect on 
the impact of the monuments on the present and future 
generations. Every minority’s monuments are the crucial 
and integral part of the local history. This paper is an attempt 
of getting to know the current awareness of the history and 
Jewish heritage among the inhabitants of three Mazovian 
cities: Warsaw, Nowy Dwór and Maków. In order to achieve 

that, a questionnaire survey was carried out in 2018. The 
102 participants who took part were 16–27 years old. The 
questions concerned their knowledge of Jewish heritage, 
their personal feelings towards it, as well as the extent of 
their involvement and interest in the protection of heritage.

Translated by Natalia Koziorowicz
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WPROWADZENIE

Nowe technologie, szczególnie te, które związane są z me-
todami geofizycznymi, znajdują coraz szersze zastosowanie 
również w ochronie dziedzictwa kulturowego. Jedną z nich 
jest prezentowana w niniejszym artykule nieinwazyjna me-
toda pomiarów georadarowych (Ground Penetrating Radar; 
GPR). GPR ze względu na swoje możliwości rozpoznania 
i określenia cech badanego obiektu pozwala na prowadze-
nie badań nawet w przypadku, gdy na powierzchni ziemi nie 
pozostał żaden ślad. Ze względu na niedestrukcyjność tych 
badań, możliwe jest także prowadzenie rozpoznania w przy-
padkach miejsc o delikatnej charakterystyce, także ze wzglę-
dów kulturowych czy religijnych1.

Obecnie badania prowadzone w ramach archeologii są-
dowej przy użyciu metody georadarowej pozwalają nie tylko 
na rozpoznanie miejsca przyszłych prac wykopaliskowych – 
archeologicznych i kryminalistycznych, ale także na wykrycie 
i otoczenie ochroną miejsc pochówków.

WYTYCZNE KOMISJI RABINICZNEJ DO SPRAW 
CMENTARZY ŻYDOWSKICH DOTYCZĄCE 
OCHRONY CMENTARZY ŻYDOWSKICH 
W POLSCE

Wyjątkowy status cmentarzy żydowskich nie pozwala na ich 
naruszanie. Sam teren przeznaczony pod przyszłą lokalizację 
cmentarza zyskuje status sacrum. Również ciało, które sta-
nowi „naczynie” dla ludzkiej duszy, po śmierci zyskuje status 
nienaruszalnej świętości. Nie może spoczywać ponad po-
wierzchnią ziemi, ani nie może być z niej wydobyte. Tradycja 
żydowska, która jest jednocześnie współcześnie przestrzega-
nym prawem, nie pozwala na przeprowadzanie ekshumacji, 
chyba, że kości zmarłego są bezpośrednio zagrożone znisz-
czeniem. Ze względu na obowiązujące prawo, niemal nie-
możliwe jest przeprowadzenie na terenie cmentarzy żydow-
skich takich prac, które związane są z naruszeniem ziemi. 
Należy podkreślić, że miejsce określone mianem cmentarza, 

1  Niedestrukcyjne badania prowadzone w Jedwabnem, zob. Karczewski et 
al. 2011: 319.

zgodnie z prawem żydowskim, odnosi się do terenu, gdzie 
pochowano zmarłych. Na powierzchni ziemi nie muszą być 
widoczne stojące macewy, najważniejsze jest, że w tym miej-
scu wciąż spoczywają ludzkie kości. Dlatego też wszelkie pra-
ce związane z ingerencją w strukturę gruntu są niemożliwe 
również na obszarach historycznych cmentarzy, po których 
nie ma śladów we współczesnym krajobrazie.

Jedyną możliwością rozpoznania takich obszarów są me-
tody nieinwazyjne, takie jak geofizyka lub przeprowadzenie 
prospekcji terenowej. Wszystkie inne działania, w tym rów-
nież badania archeologiczne, wymagają uzyskania niezbęd-
nych zgód. W przypadku prac destrukcyjnych (inwazyjnych), 
które z ważnych przyczyn muszą odbyć się w granicach 
cmentarza żydowskiego, konieczne jest otrzymanie pozwo-
lenia od Komisji Rabinicznej do spraw Cmentarzy Żydow-
skich. Jednakże wystąpienie o taką zgodę musi być podyk-
towane dobrem zmarłego spoczywającego na cmentarzu 
oraz warunkiem wyjątkowego zagrożenia, które dla niego 
stwarzają zaistniałe okoliczności. W przeciwnym razie naru-
szenie szczątków spoczywających w ziemi wiąże się z niepo-
kojeniem jego duszy.

Prace Komisji Rabinicznej do spraw Cmentarzy 
Żydowskich wiążą się ze sprawowaniem nadzoru nad wszel-
kimi działaniami prowadzonymi na terenach cmentarzy ży-
dowskich. Celem nadrzędnym jest uchronienie tych miejsc 
przed zniszczeniem i niegodnym potraktowaniem ludzkich 
szczątków. Ponadto ważnym elementem działań Komisji 
jest przywracanie pamięci o historycznych cmentarzach 
wraz z utrwaleniem ich pierwotnych granic (sprzed 1939 r.). 
Nawet zabudowanie tego miejsca, jak i przeprowadzenie 
prac budowlanych na tych obszarach, nie sprawia, że teren 
ten przestaje być święty w rozumieniu prawa żydowskiego. 
Choć teren został sprofanowany, to dopóki w ziemi pozo-
stają ludzkie szczątki, nawet niekompletne i nie spoczywa-
jące w układzie anatomicznym, jest to wciąż miejsce świę-
te, którego nie należy ponownie naruszać (niszczyć). Dla 
tych działań istotne jest określenie granic tych cmentarzy, 
które w wyniku dewastacji mogły zostać zatarte. Zlokalizo-
wanie jam grobowych w przypadku, gdy nie istnieją już ma-
cewy oraz ustalenie obszaru, który zajmuje cmentarz, jest 
niezwykle ważne zarówno dla przywrócenia pamięci o tym 
świętym miejscu, jak i do prowadzenia dalszych działań, 
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których celem jest zapewnienie ochrony ludzkim szcząt-
kom, które nadal spoczywają w ziemi2. 

PRACE GEOFIZYCZNE NA TERENIE CMENTARZY 
ŻYDOWSKICH

Za cmentarz w kulturze żydowskiej uważa się obszar, na któ-
rym pochowano przedstawicieli tej religii. Dlatego też każde 
miejsce, które stało się miejscem pochówku intencjonal-
nie lub przypadkowo, jest święte, a co za tym idzie podle-
ga ochronie. Wszystkie planowane w jego granicach prace 
ziemne są zabronione ze względów religijnych. W przypad-
kach, gdy są one niezbędne, np. wiążą się z inwestycjami, 
o konsultacje proszona jest wymieniona wyżej Komisja. 
W zakresie jej kompetencji leży między innymi wyrażenie 
zgody na przebieg prac budowlanych lub ich zatrzymanie 
w przypadku, gdy stanowią one zagrożenie dla pochówków.

Współczesne inwestycje związane z budową dróg, ga-
zociągów lub innych inwestycji związanych z koniecznością 
ingerencji w strukturę gruntu, mogą zostać wstrzymane. 

2 Wytyczne Komisji dotyczące ochrony cmentarzy żydowskich w Polsce 
wydane przez Komisję Rabiniczną ds. Cmentarzy Żydowskich, Internet: 
http://warszawa.jewish.org.pl/pl/dziedzictwo/cmentarze-ogolne/ (wgląd 
02.04.2019).

Przyczyną może być podejrzenie, że na tym terenie znajduje 
się mogiła lub dawny cmentarz żydowski. W takim przypad-
ku prace na tym terenie muszą zostać zakończone. Komisja 
Rabiniczna podejmuje takie decyzje ze względu na fakt, że 
szczątki spoczywające pod ziemią sprawiają, że jest ona 
uświęcona, a co za tym idzie nie może zostać naruszona.

Ze względu na potencjalną świętość miejsca, na którym 
wystąpiła konieczność sprawdzenia czy istotnie obszar ten na-
leży uznać za cmentarz żydowski, zastosowanie badań geofi-
zycznych jest w pełni uzasadnione (ryc. 1). Spośród dostęp-
nych możliwości wytypowano metodę georadarową, która 
umożliwia przeprowadzenie nieinwazyjnej prospekcji gruntu. 
Podstawową zasadą działania metody georadarowej jest emi-
sja przez antenę nadawczą impulsu elektromagnetycznego 
w głąb ośrodka geologicznego bądź antropogenicznego. Im-
puls ten ulega załamaniu, odbiciu i tłumieniu. Tak przekształ-
cona fala po odbiciu rejestrowana jest przez antenę odbiorczą. 
Uzyskane wyniki przedstawione są w postaci odzwierciedla-
jącej budowę geologiczną badanego obszaru. W przypadku 
lokalizacji obiektów antropogenicznych, takich których struk-
tura związana jest z pustką wewnątrz, a więc są wypełnione 
powietrzem, względna stała dielektryczna zbliżona jest do 
wartości 1. Przykładami takich obiektów są krypty i tunele. 
Natomiast w przypadku miejsc, w których obiekt jest wypeł-
niony powietrzem względem utworów budujących badane 

Ryc. 1. Przygotowanie terenu do badań geofizycznych (fot. J. Adamiec)
Fig. 1. Site preparation for geophysical surveys (photo by J. Adamiec)
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podłoże, stała dielektryczna ośrodka waha się w zakresie od 
kilku do kilkudziesięciu, a co za tym idzie obiekty te powinny 
wyraźnie odznaczać się na tle wykonanego echogramu profilu 
badawczego. Ze względu na ich nieinwazyjność i nieniszcze-
nie badanego ośrodka badania georadarowe pozwalają na 
uzyskanie dodatkowych informacji o miejscach, w których na 
powierzchni nie zachowały się pozostałości antropogeniczne. 
Metoda georadarowa (GPR) pozwala także na wytypowanie 
miejsc, które należy objąć ochroną konserwatorską3.

GOEARCHEOLOGIA W IDENTYFIKACJI 
I OCHRONIE „TRUDNEGO” DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO

Badania geofizyczne połączone z archeologią sądową po-
zwalają na wstępną identyfikację miejsc domniemanych 
pochówków. W przypadku odkrycia anomalii umożliwiają 
zaobserwowanie ich już w trakcie prowadzenia pomiarów 
i dokładne określenie ich lokalizacji wraz z podaniem zasięgu 
i głębokości. Nieinwazyjność tejże metody sprzyja stosowa-
niu jej w sprawach trudnych pod względem prawnym, jak 
i delikatnych – w przypadku rozstrzygania kwestii związanych 
z tradycją i religią. Nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi 
specjalistami oraz stosowanie szerokiego spektrum metod 
badawczych pozwala na ochronę dziedzictwa kulturowego 
różnych kultur4. 

Stosowanie tej nieinwazyjnej metody w celu lokalizacji 
mogił ludności żydowskiej z okresu drugiej wojny świato-
wej, przedstawione zostanie na przykładzie badań przepro-
wadzonych przez autorów niniejszego rozdziału. Podczas 
prowadzenia robót budowlanych, mieszkańcy okolicznej 
miejscowości poinformowali przedstawicieli inwestora, że 
w miejscu, gdzie została zaplanowana inwestycja znajduje 
się mogiła. Zgodnie z miejscową historią w trakcie drugiej 
wojny światowej na jednym z pól została rozstrzelana dziew-
czyna żydowskiego pochodzenia i tam też pogrzebana. Ze 
względu na te doniesienia, prace budowlane zostały zatrzy-
mane, natomiast o domniemanej obecności pochówku oso-
by związanej z judaizmem powiadomiono Komisję Rabinicz-
ną do spraw Cmentarzy Żydowskich.

Ze względu na konieczność określenia czy niezbędne 
będzie skorygowanie projektu inwestycji, zaproponowano 
przeprowadzenie badań nieinwazyjnych, aby nie naruszyć 
świętej ziemi, w której mogą zalegać ludzkie kości. Zdecy-
dowano się na przeprowadzenie prac metodą georadarową, 
ponieważ jej zastosowanie umożliwia niemal natychmiasto-
we wykluczenie lub potwierdzenie obecności anomalii na 
terenie poddanym badaniom (ryc. 2).

Ponadto, ze względu na charakter poszukiwań, zaplano-
wano nieinwazyjne prace z zakresu archeologii sądowej oraz 
nadzór saperski. Celem nadzoru saperskiego było określenie 
czy obszar, w którym miały miejsce działania wojenne z okre-
su drugiej wojny światowej, stanowi zagrożenie dla inwesty-
cji. Połączenie tych trzech metod stanowiło niezwykle trafną 

3 Karczewski et al. 2011: 112–114; por. także Misiewicz 2006: 127–128.
4 Por. Godzień 2017: 45–46.

decyzję, której efektem było udzielenie odpowiedzi na naj-
ważniejsze pytanie: czy w granicach obszaru przeznaczonego 
do weryfikacji znajdowała się mogiła. 

Prace terenowe w okolicy miejscowości Januszowice, 
położonej w woj. podkarpackim, rozpoczęto od przeprowa-
dzenia prospekcji powierzchniowej na obszarze, który miał 
zostać poddany badaniom. Wytypowano i oznaczono obszar, 
w granicach którego miały zostać wykonane badania geofi-
zyczne. Następnie założono siatkę pomiarową, w której pro-
file oddalone były od siebie o 25 cm5. Decyzję o tak gęstej 
siatce podjęto ze względu na charakter poszukiwań, których 
głównym zadaniem było rozpoznanie anomalii w badanym 
ośrodku. Do prac wykorzystano antenę VIY3iw-700 o często-
tliwości 700MHz, której zasięg to 2,5 m poniżej powierzchni 
badanego gruntu (ryc. 3). W trakcie prac założono 126 profi-
li, z których następnie opracowano tyleż samo echogramów 

5 Godzień 2017: 43–50; Trzciński 2013: 138–149.

Ryc. 2.  Badania georadarowe w miejscu domniemanej mogiły  
(fot. D. Skoczylas)

Fig. 2.  GPR surveys at the site of the alleged graves (photo by 
D. Skoczylas)

Ryc. 3. Badania terenowe (fot. D. Skoczylas)
Fig. 3. Field studies (photo by D. Skoczylas)
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pionowych przekrojów6. Należy pamiętać, że „rzeczywiste 
warunki geologiczne i terenowe determinują skuteczność 
metody georadarowej”7. Również istotne jest, aby w trakcie 
planowania prac dobrać odpowiednią antenę w przypadku 
ośrodka, który nie jest jednorodny, co wpływa na rozprasza-
nie fali8. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku tych prac, 
ponieważ badany teren był stosunkowo trudny dla prowa-
dzonych badań ze względu na fakt, że wcześniej w tym miej-
scu znajdowało się gospodarstwo oraz sad z drzewami owo-
cowymi, z którego kilka nadal rosło9. Natomiast obecność 
pozostałości po rolniczych zabudowaniach mogła wpłynąć 
negatywnie na otrzymywane wyniki. Również pozostało-
ści z okresu pierwszej, jak i drugiej wojny światowej mogły 
przyczynić się do emitowanych zakłóceń. Jednakże trwający 
w tym samym czasie nadzór saperski umożliwił wykluczenie 
niektórych spośród anomalii wykrytych georadarem. Pozwo-
liło to na pierwsze, częściowe zweryfikowanie uzyskanych 
wyników. Drugim etapem weryfikacji było poddanie wstęp-
nej analizie rezultatów otrzymanych przy zastosowaniu geo-
radaru. Poddanie wstępnej interpretacji otrzymanych rezul-
tatów w postaci nielicznych i płytko uchwyconych anomalii 
pozwoliło na stwierdzenie, że w granicach badanego obszaru 
nie ma pozostałości po domniemanej mogile. Ostatnim eta-
pem interpretacji wyników było przetworzenie otrzymanych 
danych w specjalistycznym oprogramowaniu. 

Prace geofizyczne, prowadzone w celu określenia loka-
lizacji domniemanej mogiły, posłużyły również weryfikacji 
miejscowych podań i zeznań świadków. Prowadzony w tym 

6 Adamiec 2018. 
7 Karczewski et al. 2011: 277.
8 Karczewski et al. 2011: 162–163.
9 Zgodnie z zaleceniami Komisji Rabinicznej nie jest możliwe wycinanie 

korzeni drzew ani krzaków, ponieważ narusza to strukturę cmentarnej 
ziemi, zob. Wytyczne Komisji dotyczące ochrony cmentarzy żydowskich 
w Polsce wydane przez Komisję Rabiniczną ds. Cmentarzy Żydowskich.

samym czasie nadzór saperski przyczynił się do określenia 
miejsc potencjalnie niebezpiecznych, a także do wstępnej 
weryfikacji otrzymanych wyników. Ze względu na wyjątkowy 
charakter miejsca, na którym prowadzono nieinwazyjne ba-
dania zdecydowano się na nadzór archeologa sądowego. Te 
trzy połączone rodzaje badań pozwoliły na przeprowadzenie 
dokładnych badań i uzyskanie wyników, które zanegowały 
obecność mogiły – żadna z otrzymanych anomalii nie była 
zbliżona do poszukiwanego wyniku (ryc. 4). Prace tereno-
we wraz ze wstępną interpretacją w terenie, jak i późniejsze 
opracowanie pozyskanych wyników, pozwoliły na stwierdze-
nie, że w granicach badanego obszaru nie znajduje się grób.

Należy podkreślić, że dzięki nieinwazyjności metody geo-
radarowej możliwe jest stosowanie jej przy różnorodnych 
obiektach. Pomiary te nie stanowią zagrożenia dla stanu za-
chowania badanych zabytków i obiektów. Nie wpływają rów-
nież negatywnie na substancję zabytkową ani na otaczający 
je krajobraz naturalny. Właśnie dzięki tym nieinwazyjnym 
i niedestrukcyjnym właściwościom możliwe było zastosowa-
nie radaru podczas prac prowadzonych w granicach bada-
nego obszaru na terenie domniemanego cmentarza. Użycie 
georadaru okazało się kluczowym uzupełnieniem prospekcji 
terenowej i nadzoru saperskiego. Ponadto wykorzystanie 
georadaru pozwala na przetwarzanie danych w terenie i pro-
wadzenie wstępnej ich interpretacji, co w tego typu spra-
wach nierzadko okazuje się niezwykle ważne.

Nieinwazyjna prospekcja gruntu, stosowana podczas po-
szukiwania zwłok w ramach badań związanych z archeolo-
gią sądową, okazuje się kluczową metodą. Pozwala nie tylko 
na prowadzenie poszukiwań dawnych granic cmentarzy, ale 
również umożliwia lokalizację pojedynczych mogił. Ważne 
jest, że ta metoda może zostać zastosowana również pod-
czas poszukiwań cmentarzy żydowskich ze względu na nie-
inwazyjność prowadzonych prac w celu uzyskania wyników. 
Brak ingerencji w grunt pozwala na jej zastosowanie na ob-
szarach, gdzie zachodzi podejrzenie obecności pochówków 
osób żydowskiego pochodzenia. Nawiązanie współpracy 
pomiędzy osobami zajmującymi się prowadzeniem badań 
metodą GPR z Komisją Rabiniczną pozwoli nie tylko na iden-
tyfikację miejsc, w obrębie których zachodzi podejrzenie, iż 
zlokalizowane były tam groby ludności żydowskiej. Możliwe 
jest również prowadzenie relatywnie szybkie i dokładne po-
zyskiwanie wyników wraz z ich wstępną interpretacją w trak-
cie ich trwania. Ponadto zastosowanie właśnie tej metody 
zapewnia nienaruszalność miejsc świętych, a co za tym idzie, 
również poszanowanie kultury i zasad religijnych przy za-
pewnianiu trwania w niezmienionej postaci.

Ryc. 4. Echogram georadarowy (oprac. J. Adamiec)
Fig. 4. GPR Echogram (designed by J. Adamiec)
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New technologies in protecting the inviolability of Jewish cemeteries 

Summary

Non-destructive research conducted as part of forensic ar-
chaeology is sometimes carried out in the areas of alleged 
Jewish cemeteries. In such cases verification of geophysical 
surveys is necessary. In the case of criminology and forensic 
archaeology research, the GPR method is the best possible 
way to identify the locations of alleged graves. In addition, 

such surveys allow to plan the engineering work with the ex-
clusion of sacred sites. This ensures planning projects chang-
es in advance, while respecting culture and traditions.

Translated by Katarzyna Zdeb
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Karaimi stanowią najmniej liczną mniejszość etniczną w Pol-
sce, a jednocześnie mniejszość wyznaniową. Ich religia opar-
ta jest na Starym Testamencie, czyli na Torze pisanej, odrzuca 
natomiast Torę ustną. Można powiedzieć, że słowo pisane 
stanowi w pewnym sensie esencję karaimskiej kultury, gdyż 
wiara nakładała obowiązek czytania Pisma, a pisanie (prze-
pisywanie) modlitewników, psałterzy czy dzieł teologicznych 
uważane było za rzecz chwalebną i było szeroko praktyko-
wane. Wśród polsko-litewskich Karaimów rękopiśmienne 
książki były wysoko cenione i przedkładane nad drukowane1. 
Dopiero w drugiej połowie XIX w. zaczęto się powszechniej 
posługiwać drukowanymi modlitewnikami – przede wszyst-
kim wydanym w 1854 r. w Wiedniu przez Izaaka Isakowi-
cza2 oraz wydanym w Wilnie sumptem kupca tytoniowego 
J. Szyszmana w latach 1891–18933 – warto przy tym zauwa-
żyć, że obaj inicjatorzy wydań pochodzili z Krymu, gdzie ka-
raimskie druki pojawiły się już w pierwszej połowie wieku 
XVIII4. Mimo to w karaimskich domach, w użytku prywatnym 
nadal pozostawały rękopiśmienne zbiory modlitw i przekła-
dy Pisma. Rękopisy te, obok domów modlitwy i cmentarzy 
stanowią najważniejsze materialne dziedzictwo tej społecz-
ności.

Kolekcje karaimskich rękopisów znajdują się obecnie 
w wielu miejscach na świecie5. Najobszerniejszy i najcen-
niejszy zbiór, zgromadzony przez Abrahama Firkowicza, prze-
chowywany jest w Narodowej Bibliotece Rosji. Pokaźnymi 
zbiorami mogą się pochwalić Biblioteka Narodowa Izraela, 
czy Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk 
w Wilnie. W Polsce rękopisy pozostały w rękach członków 
karaimskiej społeczności. Projekt Katalog rękopisów i staro-
druków karaimskich w zbiorach prywatnych w Polsce prze-
prowadzony w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki 
w latach 2012–2016 pod kierownictwem dr Michała Néme-
tha z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykazał blisko 500 takich 
obiektów. Liczba ta bez wątpienia nie jest ostateczna, gdyż 
przedmiotem zainteresowania badaczy-turkologów biorą-

1 Sulimowicz 1968: 41.
2 Isakowicz (red.) 1854.
3 Malecki (red.) 1891–1893.
4 O drukach karaimskich na Krymie zob. Szapszał 1918; Sulimowicz 1972, 

1973; Walfisch 2003; Jankowski 2012.
5 Zob. Sclare 2003.

cych udział w projekcie były przede wszystkim zabytki języka 
karaimskiego, należącego do kipczackiej grupy języków tur-
kijskich (tureckich). Jeśli uwzględnić rękopisy sporządzone 
wyłącznie w języku hebrajskim, ogólna liczba przekracza 600.

Przeważającą większość obiektów trafiła do Polski w la-
tach 1944–1950, gdy część Karaimów zdecydowała się opu-
ścić swe tradycyjne siedliska na Kresach i podążyć za zmie-
niającymi się granicami Polski na zachód. Niektórzy z nich 
przywieźli wtedy ze sobą rodzinne modlitewniki i inne ręko-
pisy, a członkowie gminy w Łucku, który „repatriowali” się 
zbiorowo w 1945 r.6 – archiwum gminne i część wyposażenia 
domu modlitwy. Rękopisy, które w ten sposób trafiły do Pol-
ski, były obiektami stanowiącymi dziedzictwo ponad pięciu 
stuleci obecności Karaimów w Rzeczpospolitej. Jednakże 
w Polsce znalazły się też karaimskie rękopisy innego pocho-
dzenia.

W drugiej połowie lat 50. wśród karaimskich działaczy 
społecznych w Polsce powstał pomysł zorganizowania ka-
raimskiego muzeum lub karaimskiej ekspozycji w którymś 
z muzeów etnograficznych. Była to kontynuacja starań za-
początkowanych przed wojną przez Hadży Seraję Szapszała 
(1873–1961), zwierzchnika religijnego Karaimów i orienta-
listę, o utworzenie placówki gromadzącej zabytki kultury 
karaimskiej. Przy materialnym wsparciu rządu polskiego 
w roku 1938 zapoczątkowano w Trokach budowę muzeum, 
w którym miała się znaleźć kolekcja zabytków karaimskich 
i innych orientaliów zebranych przez Szapszała w Persji i Tur-
cji, a także powstać ośrodek badawczy zajmujący się dzieja-
mi i kulturą Karaimów i Wschodu7. Wybuch wojny zniweczył 
te plany, jednak powrócił do nich Józef Sulimowicz (1913–
1973), przedwojenny student Seminarium Turkologicznego 
w Uniwersytecie Warszawskim8. Jako turkolog interesował 
się przede wszystkim językiem, dlatego głównym obiektem 
jego kolekcjonerskiej pasji stały się rękopisy. Nie tylko zebrał 
te, które trafiły do Polski z repatriantami, ale wykorzystując 
służbowe możliwości, prowadził kwerendy na Krymie – oso-
biście lub za pośrednictwem czy to podróżujących na Krym 
rodaków, czy miejscowego Karaima, Josifa Kefelego (1900–

6 Zob. Dubińska 1999.
7 MK 1939: 140.
8 Dubiński 1973; Sulimowicz 2012: 128–129, 2013: 5–9. Więcej o kolekcji: 

Dubiński 1985; Németh 2016.
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1976) z Symferopola9. W ten sposób w Polsce znalazła się 
pewna liczba rękopisów i starodruków, jak też obiektów kul-
tury materialnej Karaimów z Krymu. 

Krymska część kolekcji J. Sulimowicza zawiera manu-
skrypty nader zróżnicowane pod względem treści. Można 
wśród nich znaleźć teksty religijne (przekłady niektórych 
ksiąg Tanachu), dzieła teologiczne i halachiczne (m.in. pisma 
XVIII-wiecznego uczonego karaimskiego, Mordechaja Kazaza 
i traktaty o uboju rytualnym), dokumenty życia społecznego, 
korespondencję i dokumenty osobiste. Na uwagę zasługują 
przede wszystkim teksty stanowiące zapis twórczości ludo-
wej – folkloru, który u Karaimów polsko-litewskich zacho-
wał się w szczątkowej formie. Zawarte są one w rękopisach 
zwanych medżuma (z arab. madżmua „zbiór, kolekcja, anto-
logia”, por. tur. mecmua). W Polsce znajduje się ich osiemna-
ście, z czego połowa to egzemplarze kompletne lub prawie 
kompletne, reszta zachowana jest jedynie we fragmentach.

Rękopiśmienne zbiory utworów literatury ludowej znane 
są z Anatolii, Bałkanów, Azerbejdżanu, można je też spo-
tkać u plemion turkmeńskich. Warto przy tym zauważyć, że 
w Anatolii terminem mecmua (wym. medżmua) określa się 
zbiory literatury nie ludowej, a tzw. dywanowej, klasycznej li-
teratury tureckiej okresu muzułmańskiego, opartej na wzor-
cach perskich i arabskich. Antologie literatury ludowej nazy-
wane są natomiast cönk (wym. dżönk)10. Ta ostatnia nazwa 
funkcjonuje także wśród Tatarów krymskich i Krymczaków 
– jedynie Karaimi nazywają swoje zbiory medżuma.

Anatolijskie cönki i karaimskie medżumy posiadają wie-
le wspólnych cech dotyczących formy i zawartości. Z reguły 
mają postać charakterystycznego podłużnego notesu w brą-
zowej skórzanej oprawie, z grzbietem u góry – ze względu 
na podobieństwo barwy i kształtu bywają niekiedy w Turcji 
nazywane sığırdili – „woli język” lub danadili – „cielęcy języ-
k”11. Poszczególne egzemplarze tak cönków, jak i medżum, 
wykazują duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o wymiary bloku, 
liczbę wersów na stronie i liczbę kart – ta ostatnia może wy-
nosić od 30 do nawet 70012. Utwory stanowiące zawartość 
rękopisów są grupowane (nie zawsze konsekwentnie) we-
dług rodzaju, a nie tematu; zapisywane w postaci ciągłej, 
nierzadko bez podziału na wersy, a zamiast tytułu podawane 
jest określenie gatunku utworu (np. türkü – piosenki czy čyŋ 
– przyśpiewki). W wypadku dłuższych utworów (np. poezji 
aszyków, czyli pieśniarzy ludowych) autor/bohater wymie-
niany jest w żywej paginie. Sporządzane są pismem niekali-
graficznym, często mało starannie, z błędami.

Karaimskie medżumy odznaczają się też własnymi cecha-
mi charakterystycznymi. Przede wszystkim spisywane były 
alfabetem hebrajskim (cechę tę dzielą z cönkami krymczac-
kimi), z reguły niewokalizowanym, krymską odmianą tzw. 
półkursywy karaimskiej. Litery kwadratowe pojawiają się 
niekiedy w tytułach; kursywa nie występuje. W przeciwień-
stwie do zbiorów z terenu Anatolii, które bywały niekiedy 

9 O J. Kefelim zob. Sulimowicz 2016: 160.
10 Elçin 1981: 8.
11 Kaya 2007: 254.
12 Koz 2002: 85. Doğan Kaya (2007) podaje, że cönki liczą do 100 stron.

sporządzane przez kilku kopistów13, medżumy na ogół wy-
chodziły spod jednej ręki, powstając z reguły przez dłuższy 
okres (mogło to być, jak świadczą niektóre przykłady, nawet 
kilkanaście lat), choć zdarzają się też egzemplarze, w których 
dukt pisma wskazuje na różnych kopistów14 (albo pisane były 
przez tę samą osobę, lecz w bardziej zaawansowanym wie-
ku, gdy charakter pisma uległ zmianie). Za ich cechę charak-
terystyczną można też uznać brak jednorodności pod wzglę-
dem języka – składające się na ich zawartość teksty powstały 
w językach używanych przez Karaimów na Krymie: karaim-
skim (karaimskim etnolekcie krymskotatarskiego), krymsko-
tatarskim i krymskotureckim (południowym dialekcie krym-
skotatarskiego)15. W przeciwieństwie do cönków, w których 
strony są z reguły nienumerowane, w medżumach na ogół 
występuje paginacja, a orientację w zawartości niektórych, 
szczególnie obszernych, egzemplarzy ułatwiają alfabetyczne 
spisy treści (ryc. 1).

W tym miejscu trzeba podkreślić, że jak dotąd nie zo-
stały przeprowadzone kompleksowe badania zachowanych 
egzemplarzy rękopisów tego rodzaju, obejmujące takie 
elementy jak szczegółowy opis fizyczny, analizę papieru czy 
identyfikację kopistów, stąd wszelkie uogólnienia mogą mieć 
charakter jedynie mniej lub bardziej prawdopodobnych 
przypuszczeń.

Przeznaczenie rękopisów typu medżuma można określić 
jako bycie rekwizytem zabaw towarzyskich. Borys Kokenaj 
(1892–1967), Karaim z Teodozji, samouk, znawca obyczajów 
Karaimów krymskich i kolekcjoner rękopisów, w 1933 r. tak 
opisywał medżumy i ich rolę: „W czasach, gdy karaimskie 
społeczności Krymu żyły jeszcze jak przed wiekami, nie zna-
jąc teatru czy innych współczesnych rozrywek, zbierał się lud 
karaimski w długie zimowe wieczory w domach przyjaciół 
i spędzał czas, czytając medżuma, zadając sobie nawzajem 
zagadki do odgadnięcia albo śpiewając zapisane w ręko-
pisach pieśni. Jeszcze do wybuchu ostatniej wojny niemal 
w każdym karaimskim domu znajdowały się medżumy i do-
piero w naszych czasach ich liczba się zmniejszyła”16.

Zachowane egzemplarze w ogromnej większości pocho-
dzą z drugiej połowy XIX w.17 Wydaje się, że w owym czasie 
wśród krymskich Karaimów, zwłaszcza młodszego pokolenia, 
panowała swojego rodzaju moda na ich sporządzanie i czyta-
nie. Jankowski korzeni tego typu działalności rękopiśmienni-
czej upatruje w popularnym wśród krymskich Tatarów zwy-
czaju kopiowania tureckich utworów literatury ludowej, jak 

13 Kaya 2007: 254–255.
14 Na przykład tzw. medżuma Katyka spisana została przez dwóch kopistów, 

z których znana jest tożsamość tylko jednego, zob. Jankowski 2001: 106–
107.

15 O języku Karaimów krymskich zob.: Jankowski 2003a, 2003b, 2008, 
2013b, 2015.

16 Kokenaj 1933a: 14.
17 W tzw. medżumie Katyka H. Jankowski odczytał datę odpowiadającą 

30 lipca 1808 (Jankowski 2001: 107). Na pochodzenie z początku XIX w. 
może też wskazywać rodzaj papieru. Czyniłoby to ten obiekt najstarszym 
znanym rękopisem tego typu. By to potwierdzić, potrzebne są jednak 
dalsze dokładniejsze badania i dostęp do oryginału – edycja krytyczna 
dokonana przez T. Çulhę (Çulha 2010) opierała się na odbitkach kserogra-
ficznych.
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też w upowszechnieniu się rosyjskich i żydowskich książek, 
co miałoby w Karaimach obudzić pragnienie rozwijania wła-
snej literatury świeckiej opartej na tradycji ustnej i pisanej, 
albowiem literatura krymskokaraimska aż do wieku XVIII po-
zostawała niemal wyłącznie literaturą religijną18.

Nie we wszystkich wypadkach kopiści/właściciele rękopi-
sów są znani, niektóre rękopisy noszą jednak ich podpisy, nie-
rzadko w formie wpisów własnościowych z ostrzeżeniem dla 
tego, kto próbowałby przywłaszczyć sobie wolumin (ryc. 2), 
i są opatrzone datami powstania całości bądź poszczególnych 
części (ryc. 3). Niekiedy udaje się w sposób bardziej szczegó-
łowy ustalić tożsamość kopisty. Dane te pozwalają przyjąć, że 
medżumy często wychodziły spod ręki ludzi młodych, niekie-
dy nawet liczących mniej niż 20 lat. Przykładem tego może 
być rękopis o sygn. JSul.I.28, sporządzony w 1864 r. przez 
Azarię Babowicza z Teodozji, urodzonego około roku 184819, 
który w chwili spisywania medżumy miał lat około 16. Inte-
resujące, że medżumy spisywały też kobiety: wśród 12 ziden-
tyfikowanych kopistów rękopisów tego rodzaju w zbiorach 
polskich są ich dwie: Rachel Kyldży (sygn. JSul.I.33.A) i Sul-

18  Jankowski 2013: 247.
19  W spisie rodzin karaimskich z Teodozji z 1879 r. figuruje jako 31-letni, zob. 

El’âševič i Kizilov 2018: 294.

tan Pirik (sygn. JSul.I.27). Kalkomanie zdobiące manuskrypt 
o sygn. JSul.I.21 (tzw. medżuma Tajmaza od nazwiska za-
pisanego na wyklejce) mogą być wskazówką, że i jego ko-
pistą mogła być jakaś młoda Karaimka (ryc. 4–5). Również 
wśród rękopisów będących w posiadaniu Karaimskiego 
Zarządu Duchownego w Eupatorii oraz w kolekcji Biblioteki 
Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk znajdują się medżu-
my sporządzone przez kobiety20.

Zawartość karaimskich medżum jest nader różnorodna. 
Składają się nań różnego rodzaju wytwory literatury ludo-
wej. Do najpopularniejszych należą piosenki türkü, mani, 
semai; przyśpiewki čyŋ; utwory aszyków, ludowych poetów, 
nierzadko powiązanych z sufizmem, takich jak Karacaoğlan, 

20  Jankowski 2013a: 247–250; BWLAN F.: 305–109, 112, 116. 

Ryc. 1.  Spis treści. Rękopis nieznanego kopisty, tzw. medżuma Tajmaza 
(od nazwiska zapisanego na wyklejce okładki). Sygn. JSul.I.21 
(fot. A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 1.  Table of Contents. Manuscript of an unknown copyist, so-called 
Tajmaz’s mejuma (from the name written on the cover). Ref. 
JSul.I.21 (photo by A. Sulimowicz-Keruth)

Ryc. 2.  Wpis własnościowy: „Ta medżuma jest moja, Beniamina syna 
szanownego ribbi Izaaka Piriga. Niech nikt jej nie zabiera i nie 
uznaje za swoją własność, a jeśli zabierze, niech mi zwróci”. 
Medżuma Beniamina syna Izaaka Piriga. Sygn. JSul.I.22 (fot. 
A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 2.  Proprietary entry: “This mejuma is mine, Benjamin son of the 
honorable ribbi Isaac Piriga. Let no one take it and accept it as 
his property, and if he takes it, let him return it to me”. Mejuma 
of Benjamin, son of Isaac Pirig. Ref. JSul.I.22 (photo by A. 
Sulimowicz-Keruth)
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Köröğlu, Aşık Garib, Aşık Ömer, Aşık Mahmud, Aşık Gevheri, 
Yunus Emre; poematy przygodowo-miłosne (np. Aşık Kerem, 
Arzu ilen Kamber, Melik Şah ve Güllü Han, Şah İsmail ve Güli-
zar Hanım); bajki i przypowieści mesele; przysłowia; rymo-
wanki tekerleme; zagadki (nazywane z hebr. chida) i wróżby 
(joru z drgań ciała). Nieco rzadziej występują utwory o cha-
rakterze paraliturgicznym, na przykład ahavat, czyli kuplety 
śpiewane z okazji święta Purim przez kolędującą młodzież, 
czy şerbiyet – pieśni o smutnej treści, śpiewane zbiorowo 
przez kobiety w okresie żałobnym pomiędzy letnimi posta-
mi. W tym zakresie medżumy przypominają anatolijskie cön-
ki, które zawierają podobne utwory ludowego pochodzenia, 

i tak jak w cönkach, tu także sporadycznie można napotkać 
utwory nie wywodzące się z ludowego repertuaru, jak na 
przykład tureckojęzyczne poezje Josefa Eraka, XIX-wiecznego 
poety karaimskiego z Odessy, czy przekład maskilskiego dra-
matu Melukat Šaul Josefa Troplowitza.

Zróżnicowanie zawartości rękopisów dotyczy nie tylko 
gatunków czy typów, lecz także pochodzenia utworów. Pod 
tym względem można wydzielić cztery ich główne grupy. 
Pierwszą stanowią utwory rodzime, karaimskie, których 
proweniencję można określić na podstawie autora, o ile 
jest podany (np. poemat dydaktyczny Adam oglany XVIII
-wiecznego uczonego karaimskiego Mordechaja Kazaza, czy 
poezje J. Eraka), rodzaju utworu (wspomniane ahavat) lub 
treści (np. żartobliwe piosenki türkü dedykowane wymie-
nionym z imienia członkom karaimskiej społeczności). Dru-
ga grupa to wytwory turkijskiego (tureckiego) repertuaru 
ludowego Anatolii, Bałkanów i Kaukazu (np. wspomniane 
poezje aszyków i miłosno-przygodowe opowieści hikâye). 
Stanowią one znaczący objętościowo element zawartości 
medżum. W dwóch rękopisach z polskiej kolekcji (JSul.I.24 
i JSul.I.49.4.), spisanych w ostatniej ćwierci XIX w. przez 
Babaja Dżumuka z Teodozji i zawierających bogaty wybór 
utworów tego typu, znajdujemy uwagę kopisty o przepi-
saniu ich treści z Tatar kitablarından – „tatarskich książek” 

Ryc. 4.  Ozdobiona kalkomanią strona z tzw. medżumy Tajmaza, zawie-
rająca piosenkę ludową türkü o starej kobiecie. Sygn. JSul.I.21 
(fot. A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 4.  Decal decorated page from the so-called Tajmaz’s mejuma, 
containing a folk song türkü about an old woman. Ref. JSul.I.21 
(photo by A. Sulimowicz-Keruth)

Ryc. 3.  Kolofon z informacją o kopiście w języku hebrajskim: 
„Napisałem ja, Jehuda Kohen kawaler, syn szanownego ribbi 
(tytuł osoby posiadającej religijne wykształcenie) Ilii Kohena 
Ekmekči” i datą, umieszczony na końcu ludowego eposu miło-
snego Dahar ilen Zühre. Medżuma Jehudy Kogen-Ekmekcziego 
z Nikołajewa, spisana w latach 1868–1889. Sygn. JSul.I.26 (fot. 
A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 3.  Colophon with the information in Hebrew about the copyist: 
“I wrote it, Jehuda Kohen, a bachelor, son of the honorable 
ribbi (the title of a person with religious education) Ilia Kohen 
Ekmekči” and with the date, placed at the end of the folk love 
epic Dahar ilen Zühre. Mejuma of Jehuda Kogen-Ekmekczi 
from Nikolaev, written in 1868–1889. Ref. JSul.I.26 (photo by 
A. Sulimowicz-Keruth)
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(ryc. 6), co potwierdza drogę, jaką utwory tego rodzaju do-
cierały do Karaimów21. Z drugiej strony jednak bliskie kon-
takty z karaimską społecznością w Turcji22 mogą tłumaczyć 
obecność w medżumach piosenek znanych z folkloru miej-
skiego Stambułu23. W grupie trzeciej należy umieścić utwory 
należące do repertuaru ludowego Tatarów krymskich oraz 
– w nielicznych wypadkach – innych grup etnicznych za-
mieszkujących Krym (Greków, Krymczaków)24. Jak zauważa 
Kokenaj25, przypisanie utworu konkretnie Karaimom bądź 
Tatarom nie zawsze jest możliwe. Ostatnią grupę stanowią 
przekłady literatury europejskiej (przykładem może tu być 
wspomniany przekład dramatu Troplowitza czy rosyjskiej 
pieśni żołnierskiej Gvardiya türkusi) i orientalnej (np. baśni 
z Księgi tysiąca i jednej nocy).

Praktyka sporządzania medżum zaczęła zanikać na prze-
łomie XIX i XX w., a ostateczny kres położyły jej I wojna świa-
towa i przemiany społeczno-polityczne na Krymie po 1919 r. 

21 Zob. Szapszał 2018: 15.
22 Şişman 1957: 101, 107–108.
23 Sulimowicz 2017: 192.
24 Bogaty ich zbiór znalazł się antologii wydanej przez Fevziego Alieva (Aliev 

2001), w której znalazły się także pieśni karaimskie.
25 Kokenaj 1933a: 14.

Tradycje krymskokaraimskiego folkloru przetrwały w formie 
ustnej – nosicielem tych tradycji był wspomniany wcześniej 
J. Kefeli, który pozyskiwał dla J. Sulimowicza rękopisy i pu-
blikacje, a gdy nie mógł zdobyć oryginału, sporządzał kopie. 
Co więcej, z profesji i zamiłowania muzyk weselny, na prośbę 
turkologa zapisywał również słowa piosenek z własnego ob-
szernego repertuaru. Powstały w ten sposób zbiór, stanowią-
cy ostatni zapis żywego folkloru karaimskiego z Krymu (ryc. 
7–9), również wszedł w skład kolekcji26.

Choć jeszcze w XIX w. rosyjski turkolog Radłow wydał 
drukiem zawartość karaimskiej medżumy27, a w ubiegłym 

26 Zob. Sulimowicz 2016: 164–167.
27 Radłow wykorzystał obszerny rękopis udostępniony mu przez Zaracha 

Firkowicza z Połtawy. W 1888 r. wydał jej tekst w alfabecie hebrajskim 
(Radlov 1888), a następnie ten sam tekst, wraz z innymi, już w transkryp-
cji, włączył do VII tomu swojego monumentalnego dzieła Obrazcy narod-
noj literatury severnych tjurkskich plemen / Proben der Volkslitteratur der 
nördlichen türkischen Stämme, zob. Radlov 1896.

Ryc. 5.  Inna strona z tzw. medżumy Tajmaza, zawierająca piosenkę tür-
kü autorstwa dziewczyny o imieniu Ester, zapewne rodzimego, 
karaimskiego pochodzenia (fot. A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 5.  Another page from the so-called Tajmaz’s mejuma, containing 
the song türkü by a girl named Ester, probably of native Karaim 
origin (photo by A. Sulimowicz-Keruth)568 Ryc. 6.  Uwaga kopisty, Babaja Dżumuka, na karcie medżumy sygn. 

JSul.I.49.4: „Czytałem tatarskie książki, znalazłem opowieść 
o Keremie” (fot. A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 6.  Note from the copyist, Babaj Dżumuk, on the mejuma card of 
the reference number JSul.I.49.4: “I read Tatar books, I found 
a story about Kerem” (photo by A. Sulimowicz-Keruth)
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stuleciu wyedytowane zostały także pojedyncze utwory lub 
grupy utworów28, dopiero w ostatnich latach rękopisy tego 
rodzaju zaczęły budzić żywsze zainteresowanie badaczy29. 
Badania koncentrują się jednak głównie na zagadnieniach 
dotyczących języka, pod względem literaturoznawczym na-
tomiast materiał zawarty w tych rękopisach dopiero czeka 
na dokładne opracowanie. Zidentyfikowanie więc w pol-
skich zbiorach prywatnych aż osiemnastu obiektów tego 
rodzaju, łatwo dostępnych, czego nie można powiedzieć 
na przykład o egzemplarzach przechowywanych na Krymie, 
stwarza dla polskiej turkologii interesujące perspektywy ba-
dawcze.

Medżumy, które znajdują się obecnie w Polsce, a których 
wartość naukową starano się nakreślić powyżej, są dzie-
dzictwem w pewnym sensie potrójnie obcym. Po pierw-

28 Przysłowia: Kefeli 1910; Filonenko 1929, 1930; Kokenaj 1933b; W. Zającz-
kowski 1959. Pieśni i przyśpiewki: A. Zajączkowski 1939; W. Zajączkowski 
1961; Shapira 2002; Kefeli 2018. Bajki: Kefeli 2002.

29 Dotychczas ukazały się krytyczne edycje dwóch medżum, por. Aqtay 
2009; Çulha 2010 oraz przekładu wspomnianego już dramatu Troplowi-
cza (Smętek 2015a) i przekładu jednej z baśni tysiąca i jednej nocy, zob. 
Çulha 2017, a także pochodzących z medżum pieśni, por. Smętek 2015b, 
2015c, Sulimowicz 2016; Kefeli 2018. Ta ostatnia publikacja ma charakter 
popularny, obok tekstów pieśni i piosenek zawiera także nuty.

sze, ich zawartość jedynie w części jest rodzima, karaimska, 
w znacznej części została bowiem zaczerpnięta z twórczości 
innych ludów. Po drugie rękopisy te stanowią część dzie-
dzictwa kulturowego Karaimów krymskich i nie mają bez-
pośredniego związku ani historycznego, ani kulturowego 
z Karaimami polsko-litewskimi, którzy opuścili Krym jeszcze 
w średniowieczu. I po trzecie wreszcie: wskutek powyższego 
nie stanowią też elementu dziedzictwa kulturowego dawnej 
Rzeczpospolitej. Czy umniejsza to wartość i znaczenie me-
dżum przechowywanych w polskich zbiorach prywatnych? 
Z pewnością nie. 

Karaimi polsko-litewscy przez wieki byli identyfikowani, 
jak też sami się identyfikowali, jako wspólnota wyznaniowa. 
Dopiero pod koniec XIX w., wraz z rozwojem badań turko-
logicznych nad należącym do kipczackiej gałęzi języków tur-
kijskich (tureckich) językiem karaimskim, zaczęli postrzegać 
samych siebie przez pryzmat pochodzenia etnicznego, co 
stopniowo doprowadziło do powstania podwójnej samo-
identyfikacji Karaimów: jako wyznania i jako etnosu.

Surowe zasady religii z jednej strony i wykazywana przez 
Karaimów swoista adaptacja do otoczenia przejawiająca 
się m.in. w braku odrębnego stroju (jeśli nie liczyć szat li-
turgicznych duchownych) z drugiej, spowodowały że folklor 
karaimski w Polsce i na Litwie wykształcił się w bardzo ogra-
niczonej formie. Ten brak mógł uzupełnić folklor krymskoka-
raimski, z którym polsko-litewscy Karaimi zetknęli się w cza-
sie przymusowej ewakuacji w 1915 r. (tzw. bieżeństwa), gdy 

Ryc. 8.  Żartobliwa piosenka o Kara Moszu (‘Czarnym Moszu’), sprze-
dawcy ciastek z Eupatorii, zapisana i przetłumaczona na rosyjski 
przez J. Kefelego. Sygn. JSul.I.55.09 (fot. A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 8.  A humorous song about Kara Moshu (‘Black Moshe’), a seller of 
Eupatoria cakes. The song was written down and translated into 
Russian by J. Kefeli. Ref. JSul.I.55.09 (photo by A. Sulimowicz-
Keruth)

Ryc. 7.  Pieśń ułożona ku czci karaimskiego przywódcy, Agi Babowicza, 
w 1827 r. z okazji pomyślnego wyniku jego zabiegów o zwol-
nienie Karaimów ze służby wojskowej. Zapisana na prośbę J. 
Sulimowicza przez J. Kefelego z Symferopola w 1964 r. Sygn. 
JSul.I.55.09 (fot. A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 7.  The song arranged in honour of the Karaim leader, Aga Babowicz, 
in 1827 on the occasion of the successful result of his efforts 
to release the Karaites from military service. Copied in 1964 by 
J. Kefeli from Simferopol on the request of J. Sulimowicz. Ref. 
JSul.I.55.09 (photo by A. Sulimowicz-Keruth)
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wiele karaimskich rodzin z Litwy i Wołynia trafiło na Krym30. 
Zainteresowanie nim wzmógł przyjazd z emigracji w Turcji 
byłego hachama taurydzkiego Seraji Szapszała, orientali-
sty z wykształcenia i kolekcjonera orientaliów, wybranego 

30 Świadectwem fascynacji polsko-litewskich Karaimów orientalnymi 
elementami stylu życia ich krymskich rodaków, z którymi zetknęli się 
podczas bieżeństwa, może być melodia krymskiej pieśni ludowej prze-
niesiona w tym czasie na Litwę, gdzie otrzymała nowe słowa autorstwa 
Szymona Firkowicza, por. Firkavičutė 2017: 70–73.

w 1927 r. zwierzchnikiem duchowym Karaimów w Polsce. 
Współcześnie, gdy w ogromnym stopniu zanikła znajomość 
języka będącego podstawą etnicznej samoidentyfikacji i do-
wodem tureckiego rodowodu, rolę tę może pełnić zapoży-
czony z Krymu folklor. I tak się rzeczywiście dzieje – krym-
skokaraimski folklor jest współcześnie wykorzystywany 
przez karaimską społeczność Polski i Litwy w działaniach 
zmierzających do budowania i umacniania poczucia etnicz-
nej tożsamości. Najbardziej widocznym tego przejawem są 
stroje i repertuar młodzieżowych zespołów tańca działają-
cych w obu tych krajach. 

Związek Karaimów Polskich zdecydował się objąć pracami 
konserwatorsko-restauratorskimi prowadzonymi w latach ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach zadania Ratunkowe prace konserwatorsko-restau-
ratorskie nad wybranymi rękopisami i starodrukami karaim-
skimi także te zbiory krymskokaraimskiej literatury ludowej. 
Ich stan zachowania można określić jako ogólnie zły. Zacie-
ki i ślady inwazji mikrobiologicznej wskazują, że po wyjściu 
z użycia przechowywane były w nieodpowiednich warun-
kach, być może na strychach czy w piwnicach, narażone na 
szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych i uszkodzenia 
mechaniczne. Ich stan dodatkowo pogarsza fakt, że zostały 
sporządzone na papierze przemysłowym, kwaśnym, którego 
degradacja postępuje znacznie szybciej niż papieru czerpa-
nego – stąd obiekty XVII- i XVIII-wieczne są z reguły w o wiele 
lepszej kondycji niż te XIX-wieczne, a więc stosunkowo późne 
rękopisy. Dlatego objęcie ich zabiegami restauratorsko-kon-
serwatorskimi było sprawą niezwykle pilną i rzeczywiście 
miało ratunkowy charakter.

W latach 2015–2018 odrestaurowano i zabezpieczono 
przed dalszą degradacją 12 rękopisów tego typu31. Wszystkie 
obiekty zostały zdigitalizowane, by ułatwić do nich dostęp 
bez narażania cennych manuskryptów na szkodliwe czynniki 
środowiskowe. Medżumy bowiem również stanowią część 
karaimskiego dziedzictwa, do pewnego stopnia kreowanego, 
lecz niezwykle istotnego dla przetrwania karaimskiej tożsa-
mości w Polsce i na Litwie.

31 O pracach zob. Pronobis-Gajdzis 2017, 2018; Jabłońska 2018.

Ryc. 9.  Kilka przysłów karaimskich przepisanych przez J. Kefelego 
najprawdopodobniej z niezidentyfikowanej medżumy. Sygn. 
JSul.I.55.09 (fot. A. Sulimowicz-Keruth)

Fig. 9.  A few of the Karaite proverbs copied by J. Kefeli most probably 
from an unidentified mejuma. Ref. JSul.I.55.09 (photo by A. 
Sulimowicz-Keruth)
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The vast majority of Karaite manuscripts in Poland remains 
in the hands of the Karaim Community. Among these manu-
scripts we can find mostly 18th–19th c. items in western Kara-
im (in its southern and northern dialect) or in Hebrew which 
was the language of liturgy and science. In the late 1950s 
some of the Karaims living in Poland struck upon the idea 
of creating a Karaim museum or a Karaim exhibition in one 
of existing ethnographical museums and started to collect 
items. The endeavours to gather in one place and preserve 
the Karaim cultural heritage were continued in 1960s. They 
were not, however, limited to products of Polish-Lithuanian 
Karaims. Józef Sulimowicz, a Turcologist and a Karaim activ-
ist from Warsaw, during his journeys to Crimea managed to 
gather with the help of members of the local Karaim com-
munity, a small collection of Crimean Karaim books, man-

uscripts and objects of material culture. Among items he 
brought to Poland there were several mejumas, the hand-
written collections of popular literature, containing products 
of both Crimean Karaim and Crimean Tatar origin, as well as 
examples of Balkan and Anatolian folk repertoire. The man-
uscripts of this kind constitute a rich and still insufficiently 
explored source for studies on Turkic popular literature. In 
recent years the Association of Polish Karaims has launched 
a project aiming to subject them to conservation-restoration 
works since although these objects do not belong to the cul-
tural heritage of Polish-Lithuanian Karaims, the preservation 
of them and exploration of their content may be instrumen-
tal in strengthening national self-identity.

Translated by Anna Sulimowicz-Keruth

Anna Sulimowicz-Keruth

Crimean Karaims collections of folk literature in Poland
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W 1550 roku1 Mikołaj Oleśnicki, właściciel dóbr pińczow-
skich, wygnał z miasta paulinów i przekazał ich kościół 
z klasztorem kalwinom (ryc. 1). Datę te można uznać za sym-
boliczną cezurę rozpoczynającą okres, w którym nadnidziań-
skie tereny (nazwane znacznie później Ponidziem) stały się 
ważnym obszarem na mapie reformacji (i postreformacji) 
w I Rzeczypospolitej. Epizod reformacyjny – jak zatytułował 
jedną ze swoich książek Wacław Urban2 – związany jest tu 
m.in. ze stuletnim okresem działalności braci polskich. Choć 
ze względu na przyjmowane cezury czasowe chyba lepiej 
byłoby w tym przypadku mówić nie tylko o reformacji, lecz 
także o dziejach protestantyzmu – aktywność braci polskich 
przypada na lata 1563–16583, podczas gdy za datę kończą-
cą reformację w Polsce przyjmuje się rok 16084 lub nawet 
15955. Pozostałością tamtejszej rzeczywistości są zachowa-
ne w południowo-zachodniej części Ponidzia6, w międzyrze-
czu Nidy i Nidzicy7 nieliczne ariańskie8 (czy też powszechnie 

1 Antolski 2007: 33.
2 Urban 1988.
3 Ramy chronologiczne, jak zazwyczaj, są jedynie umowne – w 1684 r. 

w Pińczowie konwersji na katolicyzm dokonał starosta Lubieniec-
ki (który a die nativitatis suae in secta Ariana permansit); Kowalski 
1990: 12. W innych regionach kraju konwersje odnotowywano jesz-
cze w latach 90. XVII wieku; Kowalski 2001: 504.

4 Małłek 2018: 23, 25.
5 Tazbir 1993: 6.
6 Na temat zasięgu Ponidzia zob. Łajczak et. al. 2013: 7; Wróblewski 

2014: 93.
7 Obszar opracowania wyodrębniony został przede wszystkim w opar-

ciu o kryteria hydrograficzne i zawiera się między Nidą (stanowiącą 
jego wschodnią granicę) a Nidzicą (ograniczającą opisywany teren od 
południowego zachodu). Jego południowo-wschodni kraniec wyzna-
cza Wisła, zachodni w znacznej mierze Sancygniówka, północny zaś 
Mierzawa; linię łączącą dwa ostatnie cieki (północny bieg granicy za-
chodniej) poprowadzono wzdłuż szosy Knyszyn ‒ Lubcza i dalej drogą 
768 do Niegosławic, por. Wróblewski 2014: 93. Eksklawami obszaru 
opracowania są: Pińczów, przez który dziś przepływa graniczna Nida, 
ale teren XVI-wiecznego miasta znajdował się na jej lewym brzegu, 
oraz prawobrzeżna cześć Sancygniowa.

8 Wyjaśnienia i doprecyzowania wymaga stosowana terminologia używana 
w kontekście tego nurtu reformacji: Arianie – pojęcie o zabarwieniu pejo-
ratywnym, które pierwotnie użyte zostało przez Stanisława Sarnickiego, 
przywódcę kalwinów małopolskich (Górski 1929: 131), a następnie było 
stosowane przez innych adwersarzy braci polskich, m.in. jezuitów (choćby 
przez Piotra Skargę, autora Zawstydzenie arianów i Wtórego Zawstydze-
nia arianów – na temat tych tekstów zob. np. Ogonowska 2001, zwłaszcza 

uznawane za takowe) miejsca kultu (ryc. 2). Sygnalizowany 
w tytule problem tego dziedzictwa i jego dziedzica wyma-
ga nakreślenia dwóch kontekstów: historycznego, w jakim 
te obiekty powstały i historiograficznego, dotyczącego ich 
późniejszych losów.

SARMACKIE ATENY

Pińczów w drugiej połowie XVI wieku był ważnym ośrodkiem 
kulturalnym i intelektualnym. To tutaj funkcjonowało, znane 
z wysokiego poziomu nauczania, gimnazjum różnowiercze9 
(ryc. 3), działała drukarnia Daniela z Łęczycy – jedyna oficyna 
innowiercza poza Krakowem w historycznych granicach Ma-
łopolski10 (ryc. 4), na kolejnych synodach zboru kalwińskiego 

88–89) jest o tyle niefortunne, że powstało przez odwołanie do kontrowersji 
ariańskich z IV wieku, a trydeizm krytykowany przez Sarnickiego, choć odnosił 
się do sporów chrystologicznych w czasach Ariusza, miał jednak dużo więcej 
wspólnego z subordynacjonizmem (Górski 1929: 130) niż poglądami Ariusza. 

Bracia polscy – takim mianem określali się innowiercy, którzy 
w połowie XVI wieku wyodrębnili się ze zboru kalwińskiego, kwestio-
nując naukę o Trójcy Świętej. Nazwa też zawarta jest w tytule korpusu 
ich dzieł (Bibliotheca Fratrum Polonorum).

Socynianie – to nie tylko zachodnie określenie braci polskich 
(Nowogórski 2011: 339), ale przede wszystkim termin dotyczący 
jednego z nurtów w myśli braci polskich, zapoczątkowanego przez 
Fausta Socyna, a w związku z tym powinien być stosowany jedynie 
do późnej fazy działalności braci polskich. Socynianizm szczegółowo 
analizuje i omawia Ogonowski 2015.

Terminy „arianie” i „bracia polscy” będą używane zamiennie 
w niniejszym tekście, chociażby dlatego, że powszechnie stosowana 
jest przymiotnikowa forma „ariański” (określenie „polskobraterski” 
niedawno zaproponowane – Kochanowski 2014 – nie przyjęło się 
w literaturze przedmiotu), jednak trzeba mieć na uwadze ich zakres 
pojęciowy i proweniencję.

9 Kot 1921; Barycz 1979. Jak zauważył Allan S. Ross, historia szkoły piń-
czowskiej wymaga nowego ujęcia w kontekście współczesnych badań 
nad historią nauki, por. Ross 2014: 41.

10 Kawecka-Gryczowa (red.) 1983: 140–144. W 1586 roku dobra piń-
czowskie nabył biskup krakowski Piotr Myszkowski, co poskutkowało 
rekatolizacją miasta; budynki zboru i gimnazjum zwrócono paulinom. 
W tym czasie (po roku 1562) Daniel z Łęczycy działał już na terenie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. I choć na obszarze między Nidą 
a Nidzicą funkcjonowały jednoty i zbory ariańskie aż do momentu 
ekspulsji braci polskich, to jednak Pińczów w połowie XVII wieku nie 
był już miastem innowierczym. Dlatego ilustrowanie Pińczowa jako 
„ważnego ośrodka drukarstwa ariańskiego” ryciną Dahlberga z 1657 
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odbywały się debaty teologiczne, które miały doprowadzić 
do wyodrębnienia się zboru mniejszego (według Wacława 
Urbana w latach 1550–1570 to właśnie Pińczów był miej-
scem, w którym odbyła się 1/4 różnowierczych synodów 
małopolskich11, a badacz ów określał go – ośrodek w połowie 
XVI wieku – mianem „stolicy reformacji polskiej”12). Atmos-
ferę panującą w mieście, a także jego znaczenie obrazują ta-
kie sformułowania, jak „sarmackie Ateny”13, czy „włoski ko-
ściółek”14 (jaki tworzyła diaspora banitów religijnych z Italii). 
Pierwsze wskazuje na rangę i renomę miejscowej szkoły oraz 
ówczesny ferment intelektualny towarzyszący teologicznym 
dysputom, drugie na jedną z przyczyn jego powstania.

Obecność intelektualistów włoskiego pochodzenia (prze-
pływ myśli i ludzi został ułatwiony wraz z przybyciem do Pol-

roku (Choptiany 2017: 46), przedstawiającą XVII-wieczne miasto 
rozbudowane przez Myszkowskich (otoczone murami, z Mirowem 
i górującym nad nim kościołem reformatów, dominantami krajobra-
zowymi w postaci kaplicy św. Anny i przebudowanego zamku) jest 
mylące. Należy mieć na uwadze, że drukarnie rakowska i pińczowska 
nie funkcjonowały równocześnie.

11 Urban 1997: 47.
12 Urban 1991: 98.
13 Pinczovia velut Athenae Sarmaticae; Lubieniecki 1685: 33.
14 Ecclesiola Italica; Vozza 2016: 380. Określenie to pochodzi z listu 

Francesca Lisimanniego do Johanna Wolphiusa, datowanego na 
1563 r. (Franciscus Niger Bassanensis mecum vivit et docet ecclesio-
lam italicam, quae est Pinczoviae).

ski królowej Bony)15 była inspirująca dla toczonego dyskursu. 
Jednym z kluczowych momentów było pojawienie się w 1559 
roku w Pińczowie Franciszka Stankara16, który kwestionował 
pośrednictwo Chrystusa w dziele usprawiedliwienia. Był to 
asumpt do późniejszego formułowania na kolejnych syno-
dach teologicznych tez, które choć na początku były jedynie 
próbą nowej interpretacji nicejskich terminów17, w efekcie, 
poprzez podważenie dogmatu o Trójcy Świętej, miały prowa-
dzić w zasadzie poza krąg chrześcijaństwa. Dlatego też we-
dług typologii A. H. Wiliamsa bracia polscy zaliczają się do 
grupy racjonalistów ewangelicznych, w ramach szerokiego 
nurtu radykalnej reformacji, który tworzą wszyscy innowa-
torzy religijni, nie tylko spoza kościoła katolickiego, lecz także 
spoza głównych odłamów protestanckich18.

Pińczowianie (jak określał w Sylwie I19 głoszących dyte-
izm, a nawet skłaniających się ku tryteizmowi, przedstawi-
cieli pińczowskiego zboru Andrzej Frycz Modrzewski) nie byli 
jeszcze unitarianami, w późniejszym rakowskim rozumie-
niu20. Jednak różnice w kwestii Trójcy Świętej (będące w du-
żej mierze pokłosiem przyjęcia koncepcji jednego linearnego 
czasu)21 były na tyle daleko idące („pińczowianie przeciw-
stawili się poglądom do dziś w Kościele uznawanym”)22, że 
doprowadziły do rozłamu wśród wyznawców kalwinizmu na 
zbór większy i mniejszy23. W ten sposób niektóre nadnidziań-
skie zbory kalwińskie stawały się zborami ariańskimi. 

ZBORY

Architektura ariańska (podobnie jak kalwińska) nie była no-
śnikiem znaczeń w takim sensie jak katolicka. W rozplano-
waniu i aranżacji kościoła (także renesansowego)24 istotna 
była symbolika, zboru zaś funkcjonalność, dlatego też wy-
korzystywano rozwiązania stosowane w świeckich budow-
lach. „Budynek był zborem tylko dlatego, że pozwalał skupić 
w jednym miejscu grupę współbraci”25. Prosta forma archi-
tektoniczna zborów, określana przez katolickich adwersarzy 

15 Por. Urban 1991: 13; Baars 2017: 49.
16 Poglądy i działalność Stankara omawia Urban 1991: 79–135.
17 Zob. Huber 2014: 251.
18 George 2011: 342, 355. To zróżnicowanie wśród radykałów trzeba 

mieć na uwadze, by unikać zbytnich uogólnień na ich temat, którym 
wymykają się bracia polscy; np. Jill Raitt próbując ogólnie scharak-
teryzować radykałów stwierdził „nie zakładali oni akademii, ani nie 
nauczali na uniwersytetach, lecz wiedli proste życie”; Raitt 2011: XVII.

19 Frycz Modrzewski 1959: 50–146.
20 Por. Huber 2014: 251, 292, 308.
21 Uproszczona koncepcja czasu, odrzucająca ponadczasowość, a zatem 

zakładająca włączenie wydarzeń nadprzyrodzonych w bieg jednego li-
nearnego czasu, skutkowała odrzuceniem wieczności Chrystusa (sko-
ro w myśl Ewangelii wg. św. Jana „Słowo było na początku” (J 1,1), nie 
istniało ono zawsze) – jej konsekwencją był subordynacjonizm, zob. 
Huber 2014: 267–268.

22 Pisał Andrzej Frycz Modrzewski do króla Zygmunta Augusta, zob. 
Frycz Modrzewski 1959: 46.

23 Poglądy Pińczowian przedstawia szczegółowo Huber (2014: 249–
317). Natomiast rozłam w zborze małopolskim opisuje Ptaszyński 
(2018: 582–606 i 615–620).

24 Zob. Bałus 2011: 42–51.
25 Nowak i Uszok 2000: 240.

Ryc. 1.  Wygnanie paulinów z Pińczowa. Drzeworyt z jednego z szesna-
stowiecznych wydań Rozmów dworzanina z mnichem Marcina 
Kromera (za: Urban 1988)

Fig. 1.  Exile of Pauline order from Pińczów. Woodcut from sixteenth 
century edition of the Rozmowy dworzanina z mnichem by 
Marcin Kromer (after: Urban 1988)
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Ryc. 2.  Zbory braci polskich między Nidą a Nidzicą – udokumentowane źródłowo i przypisywane arianom na podstawie tradycji (oprac. P. Wróblewski, 2018)
Fig. 2.  Polish Brethren churches between Nida a Nidzica rivers – associated or wrongly identified with the Polish Brethren (designed by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 3.  Dawny klasztor paulinów w Pińczowie z XVII wieku. W tym 
miejscu, w gotyckim klasztorze, w latach 1551–1565 mieściło 
się gimnazjum różnowiercze. Obecnie Muzeum Regionalne (fot. 
P. Wróblewski, 2018)

Fig. 3.  The former seventeenth century Pauline monastery in Pińczów. 
Infidel gymnasium was located here – in Gothic monastery 
in 1551–1565. Currently the Regional Museum (photo by P. 
Wróblewski, 2018)

Ryc. 4. XVI-wieczna drukarnia (za: Wikimedia Commons)
Fig. 4. The 16th century printing house (after: Wikimedia Commons)
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mianem stodoły26, wynikała z podejścia do sztuki sakrlanej 
przejętego z kalwinizmu.

Według Kalwina „do oddawania czci Bogu wystarczą 
cztery ściany i kazanie”27. Duch Święty uświęca świątynie, 
w zebranych w nich zgromadzeniach wiernych oraz przez 
głoszone Słowo Boże i liturgię, natomiast nie da się wymu-
sić poprzez odpowiednią formę architektoniczną i określone 
wyposażenie by przebywał w konkretnym miejscu28 (w tym 
aspekcie był to częściowy powrót do teologii pierwszych 
trzech wieków chrześcijaństwa, związany z odrzuceniem 
późniejszej interpretacji kościoła-świątyni, miejsca świętego, 
kultu relikwii i obrazów)29.

Dlatego też nierzadko trudno odróżnić dawny zbór od bu-
dynku gospodarczego i nie udało się stworzyć typologii zbo-
rów jedynie na podstawie cech architektonicznych30. Mimo 
to, poniższe kategorie obiektów wyróżnione przez Tadeusza 

26 „względem naszych własne są chlewy albo stodoły albo brogi”, Bir-
kowski 1955: 251.

27 Krasny 2016: 82.
28 Krasny 2016: 83.
29 Por. Wróblewski 2009.
30 Gmiter 2014: 29–30.

Przypkowskiego31, inwentaryzującego ponidzkie zbory w la-
tach pięćdziesiątych XX wieku, nadal mogą być użyteczne 
(pod warunkiem uwzględniania późniejszych ustaleń): 

● zaadaptowane kościoły katolickie,
● nowe obiekty wzniesione z przeznaczeniem na zbory,
● przekształcone „murowańce” – lamusy.

Autor podziału zwracał uwagę na problem z właściwym 
rozpoznaniem funkcji, zwłaszcza obiektów z ostatniej gru-
py32. Część ówczesnych ustaleń udało się potem zweryfiko-
wać w oparciu o źródła pisane.

Nawiązując do tej klasyfikacji Przypkowskiego na obsza-
rze między Nidą a Nidzicą można wyróżnić następujące ka-
tegorie obiektów:

1. Kościół rzymsko-katolicki okresowo przejęty przez braci 
polskich – gotycka kolegiata św. Jana z 1 poł. XV wieku w Piń-
czowie; w latach 1550–1586 wykorzystywana najpierw jako 
zbór kalwiński, potem ariański. Usunięto wtedy wyposażenie 
obiektu. Po śmierci protektora braci polskich Mikołaja Oleśnic-
kiego (w 1586 r.), kościół zwrócono paulinom33. Jan Wiśniew-
ski przytacza akta wizytacji biskupiej z lat 1596–1598: „klasztor 
zniszczony przez kacerstwo obecnie Paulini naprawiają” i do-
daje „kościół […] przebudowany został gruntownie w 1642 r. 
przez Paulinów”34; w związku z czym budowla prawie w ogóle 
nie nosi śladów okresu, kiedy służyła jako zbór35. Obecnie jest 
użytkowana z jej pierwotnym przeznaczeniem – jako kościół 
katolicki (ryc. 5).

31 Przypkowski 1956.
32 Zbory w Kolosach, Węchadłowie i Sancygniowie „mało się różnią od 

użytkowych często spichlerzy lub świronków”; Przypkowski 1956: 74.
33 Jednak rekatolizacja miasta przebiegała opornie. Wacław Urban, na 

podstawie przeprowadzonej kwerendy źródłowej, określił postawę 
mieszkańców Pińczowa wobec restytuowanego klasztoru paulinów 
jako zdecydowanie wrogą; Urban 1959: 154, 225.

34 Wiśniewski 1927: 249–250.
35 Podczas wznoszenia nowej świątyni wykorzystano część starych 

murów, a elementy gotyckie widoczne są jedynie w kruchcie i na 
zachodniej fasadzie; Gucwa 1996: 314.

Ryc. 5.  Rzymsko-katolicki kościół pw. św. Jana w Pińczowie, po XVII 
wiecznej przebudowie . W tym miejscu w gotyckim kościele, 
w latach 1550–1586 mieścił się latach najpierw zbór kalwiński, 
później ariański (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 5.  Roman catholic church of St John in Pińczów, rebuilt in 17 
century. In the years 1550–1586, first the Calvinist church, 
later the Arian were located here (in Gothic church) (photo by 
P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 6. Dawny zbór ariański w Kolosach (fot. P. Wróblewski, 2018)
Fig. 6.  The former Arian Church in Kolosy (photo by P. Wróblewski, 

2018)
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2. Budynki zborowe o potwierdzonej funkcji:
a) o poświadczonym źródłowo ariańskim okres użytkowania:

● Zbór w Kolosach36 (ryc. 6). Obiekt datowany na rok 
1654, na podstawie tablicy umieszczonej nad wej-
ściem, zawierającej też herb Szreniawa, którym 
posługiwali się fundatorzy – Rupniowscy (ryc. 7)37. 
Krótko funkcjonował jako zbór (w 1658 nastąpiła eks-
pulsja arian), później zamieniony na lamus dworski38. 
Budynek jednokondygnacyjny, murowany z cegły, 
tynkowany. Wewnątrz jedna izba sklepiona kolebko-
wo z lunetami (ryc. 8). Czterospadowy dach, obecnie 
kryty blachą falistą, pierwotnie był kryty gontem (ryc. 
9). Widoczne uzupełnienia murów (cegła formowana 
maszynowo), ponownie osadzone węgary i nadproże 
(ryc. 10–11), wykonana izolacja pozioma murów (ryc. 
12). Tablicę z krótką informacją o zborze (bez wskaza-

36 Na temat informacji źródłowych zob. Urban 1965a: 135; Wiśniowski 
1976: 161.

37 Urban 1988: 64.
38 Łoziński i Wolff (red.) 1957: 33.

Ryc. 7.  Zbór w Kolosach. Tablica erekcyjna nad wejściem (fot. 
P. Wróblewski, 2018)

Fig. 7.  Church in Kolosy. The foundation plaque fixed in the wall (photo 
by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 8. Zbór w Kolosach, wnętrze (fot. P. Wróblewski, 2018)
Fig. 8. Church in Kolosy, interior (photo by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 9.  Zbór w Kolosach. Uszkodzone pokrycie dachowe (gont) i więźba, 
stan z lat dziewięćdziesiątych XX wieku (?) (za: Nowak i Uszok 
2000)

Fig. 9.  Church in Kolosy in the nineties of the twentieth century (?). 
Damaged roofing (shingle) and truss (after: Nowak and Uszok 
2000)

Ryc. 10.  Zbór w Kolosach. Elewacja frontowa bez węgarów i nadproża 
(fot. P. Wróblewski, 2006)

Fig. 10.  Church in Kolosy. Front facade without jambs and lintel (photo 
by P. Wróblewski, 2006)

Ryc. 11.  Zbór w Kolosach, po pracach renowacyjnych (fot. 
P. Wróblewski, 2018)

Fig. 11.  Church in Kolosy, after renovations (photo by P Wróblewski, 
2018)
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Ryc. 14.  Tablica z datą wzniesienia zboru i herbem fundatorów (fot. 
P. Wróblewski 2018)

Fig. 14.  The plaque with date of building the chuch and funder’s coat 
of arms (photo by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 13.  Węchadłów. Dawny zbór kalwiński z XVI wieku, powszechnie uważany za ariański (fot. P. Wróblewski, 2018)
Fig. 13.  Węchadłów. The former Calvinist church from the 16th century, commonly regarded as Arian (photo by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 12.  Zbór w Kolosach. Uzupełnione ubytki w murach i izolacja 
pozioma murów (fot. P. Wróblewski)

Fig. 12.  Church in Kolosy. Walls fixed by using new bricks; horizontal 
damp-proofing of the walls (photo by P. Wróblewski, 2018)
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nia jego dokładnej lokalizacji) dzieli od obiektu około 
350 m asfaltowej drogi.

b) Budynki uznawane za ariańskie mimo braku wystarczają-
cych przesłanek źródłowych:
● Zbór w Węchadłowie. Jednokondygnacyjny, muro-

wany zbór (ryc. 13) wzniesiono w 1559, o czym in-
formuje data na tablicy wbudowanej w południową 
elewację obiektu (ryc. 14). W XIX wieku używany był 
jako lamus dworski, a jeszcze w latach pięćdziesią-
tych XX wieku jako budynek gospodarczy. W katalogu 

zabytków opisany jako kryty dachem naczółkowym39 
(ryc. 15). Obecnie zachowały się mury oraz sklepienia 
kolebkowo-krzyżowe nad dwoma pomieszczeniami, 
natomiast nie przetrwał strop drewniany przykrywa-
jący pozostałe pomieszczenia (ryc. 16). Na elewacji 
wciąż widoczne fragmenty boniowania (ryc. 17).

39 Łoziński i Wolff (red.) 1957: 94.

Ryc. 16.  Zbór w Węchadłowie. Relikty drewnianego stropu (fot. 
P. Wróblewski, 2018)

Fig. 16.  Church in Węchadłów. Relics of a wooden ceiling (photo by 
P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 17.  Zbór w Węchadłowie. Elewacja zdobiona boniowaniem (fot. P. 
Wróblewski, 2018)

Fig. 17.  Church in Węchadłów. Elevation decorated with rustication 
(photo by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 15.  Zbór w Węchadłowie. Stan z lat sześćdziesiątych (?) XX wieku (za: Urban 1988; por. ryc. 17)
Fig. 15.  Church in Węchadłów in the sixties (?) of the 20 century (after: Urban 1988; cf. Fig. 17)
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 Zbór w Węchadłowie został wpisany do rejestru 
zabytków jako zbór ariański, za taki uznawał go Jan 
Wiśniewski40 i informacja ta powielana jest nie tyl-
ko w wielu popularnych publikacjach, ale można ją 
również znaleźć w opracowaniach naukowych41. Na-
tomiast zachowane archiwalia poświadczają, że fun-
datorzy zboru (Kołkowie, herbu Trąby) byli kalwina-
mi42. Nie mamy przesłanek potwierdzających, że zbór 
był użytkowany przez braci polskich. Niewykluczone 
jednak, że np. nieprecyzyjne informacje źródłowe 
pochodzące z dokumentacji wizytacji biskupich (wy-
mienianie Węchadłowa wśród villas hereticorum43) 
pozostawiły wystarczająco szerokie pole do później-
szych interpretacji.

● Zbór w Cieszkowych. Budynek murowany, piętro-
wy, zlokalizowany na terenie parku podworskiego 
(ryc. 18–19). Wzniesiony w XVII w.44 (przekształcany 
w XVIII/XIX w). Następnie zamieniony na lamus i spi-

40 Wiśniewski 1927: 74.
41 Por. np. Nowak i Uszok 2000: 240.
42 Urban 2000: 95.
43 Wiśniowski 1976: 156; por. Urban 1965b: 220.
44 Preludium do reformacyjnego okresu w dziejach Cieszkowych był in-

cydent z porwaniem dziesięciny, z którym związany jest interderykt 
z 1536 r.; Urban 1991: 33.

chlerz dworski; porzucony po zniszczeniu dworu45 
(ryc. 20). Częściowo odrestaurowany w roku 2011 
(odtworzona więźba dachowa, nowe pokrycie da-
chowe, współczesne orynnowanie – ryc. 21), przy 
czym nie zadbano o jednoznaczne rozróżnienie mię-
dzy starymi murami a współczesnymi uzupełnienia-
mi. Również zastosowanie płyty OSB jako materiału 
wykańczającego jest dyskusyjne (ryc. 22). Drewniane 
schody prowadzące na piętro, wzmiankowane w ka-
talogu zabytków i widoczne na archiwalnych fotogra-
fiach nie są zachowane (ryc. 23). Wewnątrz, w sionce 
oddzielającej część męską od żeńskiej, znajdują się 
XVIII-wieczne inskrypcje sentencjonalne w języku ła-
cińskim i polskim46.

O zborze tym Jan Wiśniewski pisał: „we wsi Cieszkowach 
[...] jest stary śpichrz, który był kiedyś kościołem arjań-
skim”47. Jednak źródła pozwalają jedynie identyfikować ten 

45 Łoziński i Wolff 1957: 14.
46 Parafraza Ps 113,1; Mt 6,19; Trelińska 1983: 53.
47 Wiśniewski 1927: 225.

Ryc. 19. Zbór w Cieszkowych, wnętrze (fot. P. Wróblewski, 2018)
Fig. 19. Church in Cieszkowy, interior (photo by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 20. Zdewastowany zbór w Cieszkowych (fot. P. Wróblewski, 2005)
Fig. 20.  Devastated church in Cieszkowy (photo by P. Wróblewski, 

2005)

Ryc. 18.  Dawny zbór kalwiński z XVI wieku w Cieszkowych, powszech-
nie uważany za ariański (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 18.  Abandoned Calvinist church from the 16th century 
in Cieszkowy, commonly regarded as Arian (photo by 
P. Wróblewski, 2018)
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obiekt jako zbór kalwiński. W XVII wieku właściciele Cieszko-
wych – Wylamowie48, byli kalwinami49. Nota bene nie prze-
szkadzało to jednak Janowi Wylamowi posłać syna do Akade-
mii Rakowskiej, za co zresztą był krytykowany przez władze 
zborowe i ostatecznie zabrał go z Rakowa w 1638 r.50 

48 Por. Urban 1988: 73.
49 Tazbir 1966: 104. 
50 Tworek 1963: 82. Jak widać, relacje między braćmi polskimi a kalwi-

nami nie zawsze musiały być napięte (założenie, że konflikty między 
innowiercami wzmacniają kościół katolicki, było powodem sprzeciwu 
nuncjusza papieskiego Giulio Ruggieri, wobec koncepcji wygnania 
arian, jaka pojawiła się już w 1564 r.); Wijaczka 2015: 19.

Zbór w Cieszkowych pozostawał jeszcze w rękach kal-
winów w XVIII wieku51. Wtedy też został przebudowany52. 
Mimo to na tablicy znajdującej się w pobliżu budynku poda-
no informację, że jest to zbór ariański, użytkowany później 
przez kalwinów (ryc. 24). Można zadać pytanie, dlaczego 
zdecydowano się wyeksponować domniemany ariański 
okres użytkowania obiektu, podczas gdy przez dwa stulecia 
pełnił on funkcję zboru kalwińskiego (co jest wystarczająco 
udokumentowane). Czyżby niepotwierdzona „ariańskość” 
obiektu była bardziej atrakcyjna? Jedno jest pewne – bez 
względu na przekazy źródłowe, oba zbory wciąż funkcjonują 
w literaturze i, jak widać, w świadomości wielu jako ariań-
skie. Okazuje się, że niemal powszechna znajomość faktów 
historiograficznych sprawia, że fakty historyczne pozostają 
na dalszym planie, wręcz zakrytym przez powielanie już 
ugruntowanych, choć niepotwierdzonych źródłowo twier-
dzeń i przypuszczeń.

3. Zbór domniemany – obiekt w Sancygniowie, o któ-
rym Jan Wiśniewski pisał „według tradycji zbór ariański”53. 

51 Wiśniowski 1976: 155; Kreigseisen 1990: 164.
52 Trelińska 1983: 53.
53 Wiśniewski 1927: 376.

Ryc. 23.  Zbór w Cieszkowych latach pięćdziesiątych XX wieku (fot. 
T. Przypkowski; za: Szymański 1962) 

Fig. 23.  Church in Cieszkowy in in fifties of the 20 century (photo by 
T. Przypkowski; after: Szymański 1962)

Ryc. 21.  Zbór w Cieszkowych pokryty nowych dachem (fot. 
P. Wróblewski, 2018)

Fig. 21.  Church in Cieszkowy covered with the new roof (photo by 
P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 22.  Zbór w Cieszkowych. Odtworzona ściana szczytowa. Brak 
jednoznacznego rozróżnienia między starym murem i współ-
czesną rekonstrukcją. Widoczna płyta OSB nie koresponduje 
z zabytkowym charakterem obiektu (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 22.  Church in Cieszkowy. Reconstructed gable. The lack of a clear 
distinction between the old wall and the modern reconstruc-
tion. Visible oriented strand board does not correspond to the 
historic character of the object (photo by P. Wróblewski, 2018)
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Renesansowy budynek, zlokalizowany na terenie popała-
cowym, dawnej posiadłości Deskurów (ryc. 25), a pierwot-
nie Sancygniowskich (Secygniowskich), zbudowany jako 
dwór-kamienica, później służący za lamus dworski. Budow-
la piętrowa, murowana, przykryta dachem namiotowym54 
(renesansowe pinakle usunięto w XIX wieku)55, o narożach 
i detalach wykonanych z ciosu, wzniesiona (przynajmniej 
częściowo) około połowy XVI wieku, przez Katarzynę Sancy-
gniowską de domo Kamieniecką (monogram KS i herb Pila-
wa na nadprożu dolnego portalu); być może ukończona już 
przez jej syna Jakuba Sancygniowskiego56. Jego epitafium 
znajdujące się w sancygniowskim kościele (zmarł w 1594 
r.), zaświadczające, że był on gorliwym katolikiem (in santa 
cat(h)olica fidem semper firmissimus) 57, jak również misje 
jezuitów (których wspierał Sancygniowski) organizowane 
w Sancygniowie u schyłku lat 80. XVI wieku58 są dodatkowymi 
argumentami pozwalającymi odrzucić tezę Nowak i Uszoka 
(przyjmujących późne datowanie obiektu), twierdzących, że 
budowla jest przykładem fundacji zborowych „wznoszonych 
przy szlacheckich dworach patronów arianizmu”59.

Jednak kwestia ewentualnej kultowej funkcji obiektu po-
zostaje niejasna z uwagi na informację odnotowaną podczas 
wizytacji biskupiej w roku 1596 – wdowa po Jakubie Sancy-
gniowskim, Anna zabrała siłą (vi ablatum) z kościoła w Sancy-
gniowie srebrne utensilia i cenne paramenty60. Opisany incy-
dent wskazuje na konwersję dworu w Sancygniowie i akces 
do zboru większego lub mniejszego, aczkolwiek do którego 
‒ nie wiemy. Bez względu na to, jak długo trwał innowier-

54 Łoziński i Wolff 1957: 82–83.
55 Swaryczewska 1983: 138.
56 Swaryczewska 1983: 133.
57 Zob. Trelińska 1983: 172.
58 Urban 1959: 185, 243.
59 Nowak i Uszok 2000: 241. Magdalena Swaryczewska z kolei pisała, że 

rezydencja powstała „nie bez związku z szerzącym się na Kielecczyź-
nie arianizmem”; Swaryczewska 1983: 133.

60 Kula 2003: 256; Wiśniewski 1927: 361.

czy epizod we dworze – epitafium na nagrobku Anny Sancy-
gniowskiej świadczy o jej powrocie na łono kościoła katolic-
kiego przed śmiercią (In tota vita sua fidei catholicae romana 
esset obiediens)61 – różnowierczy konwertyci zapewne po-
trzebowali budynku do sprawowania nabożeństw. Wizyta-
cja nie wspomina o tym, by stał się nim kościół62, mowa jest 
tylko o jego profanacji. Jeśli przyjąć ten argument ex silentio 
(mając na uwadze, że nie może on być rozstrzygający), wte-
dy zboru należałoby szukać wśród zabudowań dworskich, co 
jednak wciąż nie oznacza, że była nim kamienica, ani że użyt-
kowali jej bracia polscy. 

Od roku 1917 obiekt pełnił funkcję muzeum63. Po drugiej 
wojnie światowej funkcjonował jako budynek gospodarczy 
(ryc. 26). Obecnie, tak jak pałac, niezagospodarowany.
4. Na marginesie kwestii domniemanych zborów, czy też 
błędnie łączonych z braćmi polskimi, pozostaje siedemna-
stowieczny zbór w Górach (ryc. 27), wzniesiony przez kalwi-
nów i w roku 1668 zamieniony na kościół katolicki (w XVIII 
wieku gruntownie przebudowany). Jego proweniencja nie 
budzi wątpliwości badaczy64 (choć forma już tak)65. Do nie-
dawna również opracowania popularyzatorskie odzwiercie-

61 Trelińska 1983: 174.
62 Natomiast zdaniem Swaryczewskiej (1983: 134) świątynia służyła 

wtedy za zbór ariański.
63 Wiśniewski 1927: 380–381.
64 Łoziński i Wolff (red.) 1957: 25; Nowak i Uszok 2000: 38.
65 Według Nowak i Uszoka (2000: 38) jest to jeden z nielicznych przy-

kładów zborów wzniesionych na planie krzyża greckiego, takich jak 
zbór kalwiński w Oksie (obiekt ten opisuje Krasny 2002), ale jak poda-
je Wiśniewski (1927: 76), ten układ architektoniczny jest późniejszy: 
„Kościół dziś ma kształt krzyża, z których trzy ramiona górne i dwa 
boczne są nowe, wieża i część kościoła do bocznych ramion są częścią 
pozostałą z dawnego kościoła”. Pod koniec XIX i na początku XX wie-
ku kościół został ponownie przebudowany, pierwotna forma budowli 
jest nieczytelna w obecnym układzie.

Ryc. 24.  Tablica informacyjna w pobliżu zboru (fot. P. Wróblewski, 
2018)

Fig. 24.  Information board near the church (photo by P. Wróblewski, 
2018)

Ryc. 25.  Zespół pałacowy Deskurów w Sancygniowie z lamusem 
(dawnym zborem?) widocznym po prawej (fot. P. Wróblewski, 
2018)

Fig. 25.  Deskurowie palace complex in Sancygniów with the granary 
(abandoned church?) on the right (photo by P. Wróblewski, 
2018)
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dlały ten stan wiedzy66. Jednak w ostatnich latach zaczęto 
łączyć obiekt z arianami67. Autorzy tych opracowań nie poda-
ją źródeł swoich informacji, jednak odniesienia do wizytacji 
biskupiej z 1598 r. czy ministra zboru Tomasza Peroselinusa 
powalają przyjąć, że bazują one na powielanej błędnej inter-
pretacji opisu kościoła w Górach, sporządzonego przez Jana 
Wiśniewskiego, w którym jednak wyraźnie jest mowa o „ko-
ściele murowanym kalwińskim”. 

Wszystkie obiekty są ujęte w rejestrze zabytków nieru-
chomych68. Smutny przykład powolnej, ale nieuchronnie 
postępującej destrukcji zboru w Węchadłowie, na przestrze-
ni 60 lat od momentu wpisania go do rejestru, ukazuje jak 
iluzoryczna i niewystarczająca jest ta bierna forma ochrony69.

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę w kontek-
ście dziedzictwa braci polskich jest działalność wydawnicza, 
ale już nie ta realizowana w kraju, tylko na emigracji, po ek-
skluzji arian (jest to moment przełomowy, kiedy teraźniej-
szość staje się przeszłością). Bibliotheca Fratrum Polonorum 
– to seria wydawnicza zawierająca dzieła socyniańskie, czyli 
powstałe w późniejszym, Rakowskim okresie. Biblioteka 
publikowana była w Amsterdamie (w którym powstała dia-
spora ariańska), jej pierwsze dwa tomy wydane w roku 1665 
nie zostały jeszcze opatrzone tytułem serii, co stanowiłoby 
terminus ante quem non zrodzenia idei wielotomowej edycji 
dzieł zebranych70. Pierwsze woluminy sygnowane wspólną 
nazwą pojawiły się około 1668 roku. Ostatecznie, w czterech 
edycjach wydawanych w latach 1668–1692 wydano jeszcze 
osiem tomów71, zawierających głównie pisma teologiczne. 
Nie wchodząc w szczegóły dotyczące zawartości poszcze-
gólnych woluminów72, warto zwrócić uwagę na bibliofilski 
sposób wydania biblioteki – tomy in folio, z szerokimi margi-
nesami73. Natomiast o tym, że publikowanie dzieł ariańskich 
nie było sprawa łatwą (a może i bezpieczną), świadczą karty 
tytułowe74 (niczym zaczerpnięte ze stron jednej z powieści 
Arturo Perez-Reverte) zawierające osobliwe informacje: fik-
cyjne miejsca druku (Eleutheropolis i Irenopolis) oraz niepre-
cyzyjne daty: post annum 1656, ante et post annum 1690.

Publikację biblioteki można potraktować jak przejście od 
kontekstu historycznego do historiograficznego. Z jednej 
strony, przedstawiciele diaspory próbują ocalić od zapo-

66 Zob. np. Jurecki 2004: 148.
67 Zob. np. Machul 2010: 107; Diecezja Kielecka; Internet: http://die-

cezja.kielce.pl/parafie/gory-pinczowskie-wniebowziecia-nmp (wgląd 
27.04.2019).

68 Cieszkowy – zbór ariański: A.175; Kolosy – zbór ariański: A.180; San-
cygniów – lamus: A.634; Węchadłów – zbór ariański: A.643.

69 Por. Gawlicki 2008: 73.
70 Dlatego też koncepcja serii przypisywana jest Andrzejowi Wiszowate-

mu, który przybył do Amsterdamu w roku 1666; Kis 2005: 244.
71 Ogonowski 2015: 430–431.
72 Pełny wykaz autorów i ich dzieł zawarty jest w Knijff i Visser 2004: 

55–67. 
73 Por. Choptiany 2017: 52–53; tam też dalsza bibliografia dotycząca bi-

blioteki.
74 Zob. np. reprodukcje wybranych kart w Knijff i Visser 2004: 56–59.

Ryc. 26.  Renesansowy dwór – domniemany zbór w Sancygniowie w la-
tach pięćdziesiątych XX wieku (za: Łoziński i Wolff (red.) 1957)

Fig. 26.  Renaissance manor – alleged church in Sancygniów in fifties of 
the 20 century (after: Łoziński and Wolff (eds) 1957)

Ryc. 27.  Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Górach. Pierwotnie sie-
demnastowieczny zbór kalwiński, w 1668 roku zamieniony na 
kościół. Później gruntownie przebudowywany (m.in. do części 
nawowej, prawdopodobnie wzniesionej na XVII wiecznych 
murach zboru, dobudowano transept na przełomie XIX i XX 
wieku). Ostatnio błędnie łączony z braćmi polskimi. (fot. 
P. Wróblewski, 2018)

Fig. 27.  Roman catholic church of the Assumption of Holy Mary in 
Góry. Originally the sixteenth century Calvinist church, in 1668 
converted into a catholic church. Later, thoroughly rebuilt (e.g. 
to the nave probably erected on 17th century walls, the tran-
sept was added at the turn on 20th century). Recently wrongly 
identified with the Polish Brethren (photo by P. Wróblewski, 
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mnienia myśl socynian, z drugiej strony nie jest to w stanie 
zapobiec dogasaniu wspólnot braci polskich wypchniętych 
już formalnie z kręgu chrześcijaństwa. I właśnie ten aspekt – 
braku sukcesorów, bezpośredniej ciągłości myśli, nauczania, 
wiary – sprawi, że dzieła zawarte w bibliotece będą później 
rozmaicie interpretowane75 i wykorzystywane do popierania 
tez, których bracia polscy nigdy nie głosili. Będzie to o tyle 
łatwe, że zabraknie tych, którzy mogliby przeciwstawić takim 
uproszczeniem i nadużyciom właściwą wykładnię swoich mi-
strzów.

75 Choptiany i Wilczek (2017: 14) sugerowali ostatnio badania cenzusu 
zachowanych egzemplarzy, które mogłyby lepiej naświetlić kwestię 
recepcji myśli braci polskich.

Bracia polscy stanowili niewielki odsetek innowierców 
Rzeczypospolitej. Szacuje się, że była to społeczność, której 
wielkość nie przekroczyła 1% populacji I Rzeczypospolitej76. 
A jednak w późniejszej historiografii poświęcono im niepro-
porcjonalnie dużo uwagi, co znalazło wyraz np. w podręczni-
kach szkolnych, w których bracia polscy jako jedyni byli wymie-
niani poza głównymi odłamami protestantyzmu. Przekonanie 
o szczególnym znaczeniu radykalnej reformacji jest jednym 
z mitów utrwalonych w historiografii, a przecież wcale bracia 
polscy nie reprezentowali głównego nurtu polskiej reformacji, 
tak naprawdę znajdowali się na jej marginesie77. U podstaw 
tego mitu, utrwalonego później m.in. przez Aleksandra Brück-
nera78, leży książka arianina, Stanisława Lubienieckiego, Histo-
riae Reformationis Polonicae Historia reformationis Polonicae, 
in qua tum reformatorum, tum antitrinitariorum origo et pro-
gressus in Polonia et finitimis provinciis narrantu79 (ryc. 28), 
w której autor, nie kryjąc swych poglądów, przedstawia dzieje 
reformacji przez pryzmat arianizmu, jawiącego się na kartach 
dzieła jako jej szczytowa forma.

CZAS PRZESZŁY DOKONANY (?)
„Przekraczając Rubikon” – pisał Umberto Eco – „Juliusz Cezar 
nie tylko ma świadomość obrazy świętości: wie również, że 
popełniwszy profanację nie może się już cofnąć. Alea iacta 
est. A więc w czasie też istnieją granice. Co zostało uczynione 
już nigdy nie może zostać wymazane. Czas jest nieodwracal-
ny. Zasada ta rządzi łacińską składnią. System następstwa 
czasów, ze swą kosmologiczną linearnością staje się syste-
mem hierarchii logicznej. Ablativus absolutus, to arcydzieło 
realistycznej postawy wobec faktów, ustanawia zasadę, że 
rzeczy która się dokonała [...] nie można już nigdy później 
kwestionować”80. Odwołując się, za włoskim semiotykiem, 
do gramatyki języków klasycznych, można by stwierdzić, że 
przeszłość jest czasem przeszłym dokonanym. Teoretycznie 
jest nim perfectum (choć jego zastosowanie jest szersze), 
ale we wspomnianym przez Eco consecutio temporum per-
fectum nie należy do czasów historycznych, ze względu na 
powiązania z teraźniejszością – dlatego że często wyraża stan 
obecny, będący wynikiem przeszłej czynności. I rzeczywiście, 
teraźniejszość zawsze pozostaje pod wpływem przeszłości81, 
bo z niej powstała (a jednocześnie wybiega w przód, ku przy-
szłości – jest pomiędzy tym, co jeszcze nie nastąpiło, a tym, 
czego już nie ma) i na odwrót, wbrew consecutio temporum 
przeszłość jest zależna od teraźniejszości, choć na co dzień 
często o tym zapominamy.

Tak jak mózg człowieka uzupełnia luki we wspomnieniach 
wypełniając je obrazami, które nie są odzwierciedleniem mi-

76 Żukowski 2011: 29–30.
77 Wilczek 2016: 39; por. Luothan 2014: 19.
78 „Wybraliśmy arian, bo jeżeli kto, to oni – i najciekawsi, i najwięcej za-

pomniani i najniesprawiedliwiej osądzeni […] nas zajmuje ariaństwo 
jako niezwykły okaz kultury polskiej”, Brückner 1962: 104, 108; zob. 
też Żukowski 2018: 68.

79 Lubieniecki 1685; Wilczek 2016: 39.
80 Eco 1996a: 30. 
81 „W pewnym sensie w każdym z nas tkwi pewien element decyzji po-

dejmowanych przez ludzi paleolitu przy odbijaniu odłupków w pierw-
szych pięściakach”, Hodder 1995: 27.

Ryc. 28.  Strona tytułowa książki Stanisława Lubienieckiego (twórcy 
mitu o dominującej roli braci polskich rozwoju reformacji 
w Polsce) wydanej w wolnym mieście – w rzeczywistości 
w Amsterdamie (za: Wikimedia Commons).

Fig. 28.  Front page of the book written by Stanisław Lubieniecki – influ-
ential creator of the myth concerning preminent role of Polish 
Brethren in Polish Refermation – printed in free city, in fact in 
Amsterdam (after: Wikimedia Commons)
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nionej rzeczywistości (choć tak skonstruowanymi, że zacie-
ra się granica między prawdziwymi wspomnieniami a tymi 
zafałszowanymi), tak tam, gdzie przeszłość nie jest dobrze 
udokumentowana, zapełniane są puste obszary w zbiorowej 
pamięci wyobrażeniami, przypuszczeniami, domniemaniami 
– powstaje tradycja, która potrafi się oprzeć nawet później-
szej naukowej weryfikacji.

Przypisywanie obiektów nieznanej proweniencji braciom 
polskim wpisuje się w charakterystyczne dla epoki roman-
tyzmu zainteresowanie krajobrazem historycznym; popa-
dającą w zapomnienie, a jednocześnie intrygującą ruiną; 
dawną i czasami przez to nieco tajemniczą architekturą. 
Niewykluczone, że była to też próba identyfikacji poszcze-
gólnych elementów tego krajobrazu. „Wcześniej nieznane 
miejsca ledwo nas przyciągają, jeśli nic w nich nie można 
rozpoznać. Rzeczywiście, rozpoznawanie czasami wydaje się 
wystarczającym powodem do lubienia miejsc; ludzie lubią 
identyfikować elementy każdego miejsca”82. Identyfikacja 
jest kluczowa w percepcji krajobrazu, ponieważ „bez posia-
dania nazwy nie mogą istnieć miejsca o znaczeniu kulturo-
wym”83. W ten sposób krajobraz staje się bardziej czytelny, 
oswojony. Jednak z drugiej strony, bez względu na przesłanki 
skłaniające do uznania „ariańskości” poszczególnych obiek-
tów, wydaje się, że konotacja ta stanowiła niekiedy swego 
rodzaju antytezę dziedzictwa. Ariański, czyli z jednej strony 
osobliwy, zagadkowy i pewnie wart uwagi, ale jednocześnie 
niezrozumiały, o nieokreślonej genezie – innymi słowy, choć 
trwale wpisany w krajobraz, to wymagający interpretacji, na-
zwania. Jeśli istotą dziedzictwa jest utożsamienie się z nim, 
legitymizacja pochodzenia, przekonań, roszczonych praw, to 
w tym przypadku mamy do czynienia z czymś wręcz przeciw-
nym. Nie jest to też dziedzictwo obce – odrzucane, umniej-
szane, kwestionowane, jest to raczej inny rodzaj podejścia 
do przeszłości. Jeśli mielibyśmy szukać podobieństw między 

82 Lowenthal 1978: 403.
83 Tilley 1994: 18.

nim a dziedzictwem, to należałoby to czynić w perspektywie 
oswajania przeszłości.

Z obszaru opracowania z braćmi polskimi wiązany był 
obiekt w Czarnocinie – najprawdopodobniej gródek stożko-
waty (ryc. 29). Słownik Królestwa Polskiego informuje o nim: 
„Na polach Cz. znajduje się wielka mogiła z czasów aryań-
skich”84. Choć odtworzenie chronologii i funkcji jedynie na 
podstawie morfologii jest obarczone błędem, np. Andrzej 
Kempisty i Jerzy Gąssowski85 początkowo sugerowali, że 
obiekt to „być może wielki kurhan”, to zgodnie z ustalenia-
mi Stanisława Kołodziejskiego86 mamy zapewne do czynie-
nia z reliktami rycerskiej siedziby Lisów z XIII–XIV w., a więc 
gródkiem stożkowatym87.

Podobną genezę przypisywano, leżącemu już na lewym 
brzegu Nidy, kurhanowi w Żernikach Górnych, o którym 
w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego można wy-
czytać: „Nad wsią wznosi się kopiec uważany za grobowisko 
aryanów”88. Informacje te w wątpliwość poddawał już Jan 
Wiśniewski, pisząc, że „jest to przedhistoryczna mogiła”89. 
Sprawę ostatecznie rozstrzygnęły badania archeologiczne 
prowadzone przez Andrzeja Kempistego w latach 1965–
196890, w wyniku których ustalono, że kopiec został usypany 
przez ludność utożsamianą z kulturą trzciniecką.

84 Sulimierski, Chlebowski i Walewski 1880: 754.
85 Gąssowski i Kempisty 1973: 19. Później Andrzej Kempisty zauwa-

żył, że stosunek wysokości do średnicy podstawy, oraz lokalizacja 
w nieeksponowanym miejscu może wskazywać, że obiekt jest nowo-
żytną konstrukcją parkową, zob. Kempisty 1978: 416.

86 Kołodziejski 1994: 70; por. wcześniejsze sugestie Elżbiety Dąbrowskiej 
(1964: 387).

87 Jednak bez przeprowadzenia badań wykopaliskowych nie można 
mieć całkowitej pewności odnośnie poprawności tej interpretacji – 
dlatego też Anna Marciniak-Kajzer (2011) nie wymienia go w katalogu 
gródków stożkowatych.

88 Chlebowski 1895: 784.
89 Wiśniewski 1929: 28.
90 Kempisty 1970: 75–76.

Ryc. 29.  Gródek stożkowaty (?) w Czarnocinie, domniemany kopiec 
ariański (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 29.  Motte-and-bailey (?) in Czarnocin. Alleged Arians mound 
(photo by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 30.  Siedemnastowieczny dom na Mirowie (Pińczów) uważany za 
siedzibę XVI-wiecznej drukarni (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 30.  17th century house in Mirów (Pińczów) regarded as a seat of 16 
th century printing house (photo by P. Wróblewski, 2018)



84 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 16

Paweł Wróblewski

Z kolei renesansowy dom w Pińczowie (ryc. 30), z charak-
terystycznym zdobieniem rustyką, do dziś w różnych opra-
cowaniach popularnych i przewodnikach określany mianem 
drukarni ariańskiej, w rzeczywistości, jak podaje Janusz Ta-
zbir91, był łaźnią. Zresztą słusznie zauważył przed laty Jan Ma-
łecki92, że już sama lokalizacja budynku na Mirowie, a więc 
dzielnicy miasta powstałej dopiero na przełomie XVI i XVII 
wieku wskazuje na to, że w połowie XVI wieku w obiekcie nie 
mogła mieścić się drukarnia. Natomiast na stronie Muzeum 
Regionalnego w Pińczowie wciąż kultywowana jest tradycja 
o mirowskiej drukarni93. Jak widać, wykreowany fakt histo-
riograficzny nie odszedł w niepamięć.

Przytoczone przykłady pokazują jak „na mapę narodowej 
wyobraźni nanoszono »ariańskie« kaplice i kościoły, drukar-
nie i grobowce. Swych nieraz zgoła fantastycznych, lokalizacji 
ich twórcy nie mogli konfrontować ze świadectwem źródeł. 
Te bowiem bądź to uległy zagładzie, bądź też spoczywa-
ły w archiwach, ukryte nawet przed oczyma badaczy. [...] 
Zdani więc jesteśmy na źródła pośrednie, co z natury rzeczy 

91 Tazbir 1992: 232.
92 Małecki 1979: 23; por. przypis 9.
93 Muzeum Regionalne w Piczowie. Internet: http://muzeumpinczow.

pl/reformacja/ oraz http://muzeumpinczow.pl/drukarnia-arianska/ 
(wgląd 27.04.2019).

utrudnia lokalizację ariańskich zborów czy grobów. Wszelkie 
legendy na ich temat badacz musi traktować z dużą ostroż-
nością. Zanotowane w XIX czy XX stuleciu stanowią raczej 
źródło do kształtowania się polskiej świadomości historycz-
nej doby zaborów aniżeli do dziejów reformacji w XVII, a tym 
bardziej XVI stuleciu”94.

W tym kontekście osobliwą kwestią są relikty „kolumny 
ariańskiej” w Sancygniowie (ryc. 31), zlokalizowanej na wzgó-
rzu Podgaj, na wschód od kompleksu pałacowego. Nie tylko 
w przewodnikach turystycznych datowano ją na XVI wiek i łą-
czono z braćmi polskimi95, lecz także w literaturze naukowej 
pojawiały się sugestie o jej ariańskich konotacjach96. Jest to 
jednak XIX-wieczna konstrukcja, którą Swaryczewska określa 
jako latarnię97. Jej wzniesienie związane było z rekompozycją 
założenia parkowo-pałacowego (stworzeniem układu obej-
mującego pałac, kościół, wzgórze)98. Podobnie jak ustawiony 
w parku „słup ariański” (ośmioboczny, zdobiony kandelabro-
wym ornamentem, trzon, zwieńczony kapitelem kompozyto-
wym), zaprojektowany przez Józefa Deskura w stylu neore-
nesansowym na przełomie XIX i XX wieku99, obiekt ten miał 
zapewne nawiązywać do renesansowych elementów założe-
nia Sancygniowskich. Paradoksalnie, analogia ta zamiast za 
paralelę została uznana później za oryginalną renesansową 
kolumnę, w wciąż żywej tradycji o ariańskości Sancygniowa 
korespondującą z domniemanym zborem. Wskazywałoby to 
też na rolę Deskurów w podtrzymywaniu czy wręcz rozwija-
niu i wzbogacaniu tej tradycji100.

„W PRZESZŁOŚĆ. TAM BĘDZIEMY MIELI 
PRZEWAGĘ”101

Jeden z paradoksów przeszłości polega na tym, że „jeśli 
jesteśmy kształtowani przez naszą przeszłość, to również 
w bardzo realnym sensie […] tworzymy przeszłość dla sie-
bie”102. Jak pisał Leszek Kołakowski: „Samo pojęcie przeszło-
ści zakłada, że jest to coś co tylko było, a więc co być już 
przestało, czyli czego nie ma zgoła. Jeśli gdziekolwiek prze-
szłość istnieje to tylko w mojej lub czyjejś świadomości. Mó-
wić, że istnieje jakaś przeszłość bez względu na to czy ktoś 
o niej wie, czy nie – nie ma sensu; przeszłość jest relatywna 
wobec świadomości i nie ma poza nią samodzielnego by-
towania. A zatem przeszłość można zmieniać – wystarczy 
tylko zmienić świadomość przeszłości, a przeszłość również 
ulegnie zmianie”103.

94 Tazbir 1992: 235.
95 Zob. np. Machul 2010: 111; Szymański 1962: 152.
96 „Złamany ośmioboczny słup kamienny na niskim cokole, o profilu, 

który mógł powstać w XVI w.” Według tradycji kolumna została prze-
łamana po ekspulsji braci polskich, zob. Przypkowski 1956: 79–80.

97 Swaryczewska 1983: 140, 1984: 146.
98 Swaryczewska 1992: 226–227.
99 Gorzelak 2000: 145.
100 Myśliński 2006: 118.
101 Tak w filmie Skyfall James Bond odpowiada na pytanie M: „Dokąd 

jedziemy?”.
102 W ten sposób pisał Colin Renfrew (1996) w odniesieniu do archeolo-

gii, ale tym stwierdzeniem można również objąć wszelkie badania 
nad przeszłością.

103 Kołakowski 1990: 125. 

Ryc. 31.  Relikty XIX wiecznej kolumny na wzgórzu Podgaj 
w Sancygniowie, powszechnie uznawanej za „kolumnę ariań-
ską” (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 31.  Relics of 19th century column on Podgaj hill in Sancygniów, 
commonly recognized as “arian column” (photo by P. 
Wróblewski, 2018)
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Dlatego też dla wielu kusząca jest perspektywa ingerencji 
w przeszłość, zwłaszcza w tę dalszą – na tyle odległą, by już 
zabrakło świadków minionych wydarzeń, którzy mogliby się 
odnieść do nowych wizji rzeczywistości104. 

Roy Baumeister i Stephen Hastings, opisując strategie 
i mechanizmy zarządzania pamięcią, zwrócili uwagę, że o ile 
trudno jest sfabrykować, zafałszować zupełnie zbiorową pa-
mięć, o tyle stosunkowo łatwo jest inaczej rozłożyć akcen-
ty, nadać znaczenie kwestiom drugorzędnym, wyolbrzymić 
je105. Jeśli na tak przygotowany grunt zostaną przeniesione 
współczesne poglądy, zostanie wykreowany nowy obraz 
przeszłości, anachroniczny, ale pożądany przez jego twór-
ców. Natomiast kilka lat wcześniej Zdzisław Mach zauważył, 
że tworzenie tradycji na potrzeby legitymizacji własnej ide-
ologii i wizji świata nie musi wiązać się z pomijaniem źródeł 
historycznych. Wystarczy ich odpowiednia interpretacja 
i selekcja treści – „manipulowanie historią jest właściwie po-
wszechne i pojawia się zawsze i wszędzie, kiedy tylko prze-
szłość jest wykorzystywana do uzasadniania współczesności 
i nadawania jej znaczenia”106.

O ile w epoce romantyzmu przypisywano ariańską prowe-
niencję obiektom o nieznanej genezie, a w okresie między-
wojennym historycy zajmujący się problematyką braci pol-
skich nie kryli swych sympatii, przyczyniając się do budowy 
mitu zapoczątkowanego przez Stanisława Lubienieckiego107, 
o tyle po II wojnie światowej po prostu manipulowano źró-
dłami w celach ideologicznych. Przykład takich zabiegów 
interpretacyjnych, którym zostały poddane pisma braci 
polskich znajdujemy np. w słowie wstępnym do wydanego 
w 1962 r., przez Stowarzyszenie Wolnomyślicieli i Ateistów, 
przewodnika Szlakiem braci polskich, gdzie można wyczytać, 
że „Szczególnie drogie są nam wszelkie tradycje postępowej 
myśli społecznej i filozoficznej, tradycje humanizmu, racjona-
lizmu i tolerancji, tradycje walki o humanistyczną świecką kul-
turę”108. Jest to zbyt daleko idące uproszczenie i mało subtel-
ne przyjęcie a priori postawionej hipotezy. Subordynacjonizm 
braci polskich wynikał z powrotu ad fontes, próby oczysz-
czenia religii z naleciałości tradycji, nowego spojrzenia na 
kluczowe kwestie teologiczne (jeśli zajrzymy do poszczegól-
nych tomów Biblioteki Braci Polskich, znajdziemy tam przed 
wszystkim dzieła teologiczne109). Na pewno nie można uznać 
braci polskich za ludzi niereligijnych czy wręcz ateistów, a jak 
to ujął S. Huber „konfesjonalizacja nadaje tej epoce twarz”110.

Innym przykładem jest próba dopatrywania się w bra-
ciach polskich prekursorów marksistowskiej walki klas. Re-
prezentujący ten nurt K. Lepszy i A. Kamińska, za pomocą 
marksistowskiej frazeologii, tak podsumowywali wcześniej-
sze opracowania historyczne dotyczące braci polskich: 

104 Por. Lowenthal 2015: 576.
105 Baumeister i Hastings 1997: 280. 
106 Mach 1989: 61.
107 Por. Żukowski 2018: 69.
108 Nowicki 1962: 5. Autor wstępu wyrażał też nadzieję, że publikacja 

będzie asumptem do „podjęcia prac nad sporządzeniem podobnych 
przewodników po pamiątkach postępowych tradycji [...], a zwłaszcza 
tradycji ateizmu i walki o kulturę świecką”, Nowicki 1962: 6.

109 Por. Knijff i Visser 2004: 55–67.
110 Huber 2014: 17.

„W tych ujęciach zagubił się niemal zupełnie społeczny cha-
rakter reformacji polskiej, jej rodzimy grunt gospodarczy, jej 
udział w walce klasowej, dialektyczne oddziaływanie bazy 
i nadbudowy”111. Zdaniem autorów cytowanego artykułu 
ideologia braci polskich „była odbiciem walki klasowej mas 
ludowych i w ich interesie rozwinęła swój program społecz-
ny. Rewolucyjna lewica wychodziła daleko poza możliwości 
epoki Odrodzenia, ale jej program należy do najpiękniej-
szych kart walki o postęp społeczny w naszej przeszłości”112. 
Zresztą podobne tendencje przejawiali historycy w NRD, 
upatrując w wojnie chłopskiej Tomasza Müntzera wczesno-
burżuazyjną rewolucję113. 

Jak pisał Jacques Le Goff, historia historyków, oparta o rze-
telne badania naukowe, powinna korygować historię trady-
cyjną, z zasady mityczną i zdeformowaną. „Czy jednak sam 
historyk nie jest dotknięty chorobą jeśli nie przeszłości to 
przynajmniej teraźniejszości i być może, podświadomego wy-
obrażenia o wymarzonej przyszłości?” – pytał mediewista114.

Wydawałoby się, że wraz ze schyłkiem marksistowskiej 
interpretacji myśli braci polskich, zakończą się próby manipu-
lacji głoszonymi przez nich poglądami. Jednak w ostatnich la-
tach takie działania podjęło środowisko „Krytyki Politycznej”, 
wydając antologię tekstów ariańskich115. Zbiór ten opatrzony 
jest komentarzem, w którym bracia polscy uznani są za pre-
kursorów teologii wyzwolenia. Postawienie na podstawie tek-
stów głoszących pacyfizm (bo takie też zostały umieszczone 
w zbiorze) tezy o antycypacji teologii wyzwolenia jest zbyt da-
leko idącym uproszczeniem i zniekształceniem. Jednym z fun-
damentalnych założeń teologii wyzwolenia było wyzwolenie 
ubogich (nie zawsze na drodze pokojowej), zresztą rozwijała 
się ona w zupełnie innym kontekście kulturowym, czasowym 
i geograficznym. Jeśli już doszukiwać się jej XVI-wiecznych 
czy XVII-wiecznych podstaw, to należy ich szukać w podejściu 
niektórych misjonarzy do Indian Guarani116, a nie w myśl bra-
ci polskich. Również pisanie o ariańskim postsekularyzmie117 
jest anachronizmem, nie mającą oparcia w źródłach próbą 
przeniesienia w XVI i XVII wiek współczesnych poglądów.

Podobnych przykładów można by wyszukać więcej118, 
jednak nie tyle istotna jest ich enumeracja, co pokazanie, że 
przy braku bezpośredniego dziedzica, który mógłby sprosto-
wać przeinaczoną wykładnię przytaczanych ustępów, mani-
pulowanie przeszłością okazuje się zadziwiająco proste. Do 
przytoczonej zaś egzemplifikacji można odnieść słowa Erica 
Hobsbawma, konkludując, że cytowane wywody ukazują 
„wykorzystywanie starych materiałów do budowania wy-
myślonych tradycji nowego typu w imię całkowicie nowych 
celów”119. Przy tym, jak pisał Kołakowski, „z małej zmiany 
przeszłości można osiągnąć duży profit”120.

111 Lepszy i Kamińska 1958: 33.
112 Lepszy i Kamińska 1958: 69.
113 Hillerbrand 2003: 536–537.
114 Le Goff 2016: 171.
115 Majmurek 2012: 10–11; Pospiszyl 2012: 220–226.
116 Krzywicka 1994: 72.
117 Majmurek 2012: 12; Pospiszyl 2012.
118 Na ten temat zob. np. Żukowski 2018: 70–80.
119 Hobsbawm 2008: 14.
120 Kołakowski 1990: 126.
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DZIEDZICTWO NASZE CZY OBCE?

Skoro dziedzictwo braci polskich jest na tyle wieloaspek-
towe, że nawiązania do niego wciąż powracają, a zarazem 
większość opisanych zborów z okresu reformacji (czy też 
postreformacji) jest aktualnie może nie tyle zadbana, co za-
opiekowana, utrzymana w miarę dobrym stanie, to czemu 
w tytule niniejszego tekstu został zasygnalizowany problem 
dziedzictwa bez dziedzica? Z kilku powodów:

1. W okresie ostatnich 100 lat stan zborów uległ znacznemu 
pogorszeniu. Można powiedzieć, że w pewien sposób doszło 
do ich drugiego osierocenia. Najpierw – z jednej strony po 
wygnaniu arian, z drugiej po stopniowej rekatolizacji regionu 
i zaniku wspólnot kalwińskich – straciły one swą pierwotną 
funkcję, zostały przekształcone w dworskie lamusy, a po II 
wojnie światowej pełniły funkcje magazynowe w Państwo-
wych Gospodarstwach Rolnych. Następnie, po 1989 roku, 
o zbory w Cieszkowych, Kolosach, czy Węchadłowie nie miał 
się kto upomnieć, zabrakło spadkobierców dawnych mająt-
ków. Tak jak upadły i popadały w zapomnienie dawne dwory 
(ryc. 32) tak i stojące przy nich budynki po XVI czy XVII-wiecz-
nych zborach. Dopiero w ostatnich latach w Kolosach i Ciesz-
kowych podjęto konkretne interwencje. Warto zauważyć, że 
prace konserwatorskie przy zborze w Cieszkowych w 2011 
roku, na które pozyskano pieniądze ze środków unijnych, po-
przedził przetarg rozpisany w 2008 roku121, w którym gmina 
próbowała bezskutecznie sprzedać niewygodny (?), niszcze-
jący pustostan.

Przez długi czas nikt nie zajmował się tymi obiektami. 
Nikt ich nie dotykał – można by rzec używając słów Johna 
Ruskina122 – ale nie z szacunku dla ich budowniczych, daw-
nych użytkowników czy ich spadkobierców (jak postulował 
Ruskin), lecz dlatego, że były obce. „Tylko dziedzictwo, które 

121 Ligiecki 2008. 
122 Kosiewski i Krawczyk 2002: 109.

jest wyraźnie nasze jest warte ochrony”123. Może więc za Da-
videm Lowenthalem i Corneliusem Holtorfem trzeba przy-
jąć, tak jak śmierć jest wpisana w naturę, a przyroda pod-
lega zmianie, tak samo przemijanie dziedzictwa, niszczenie 
zabytków, jest naturalnym procesem?124 Może powinniśmy 
biernie przyglądać się dalszej destrukcji zboru w Węchadło-
wie? Może nie ma sensu chronić zabytków za wszelką cenę? 
A ci którzy to próbują uczynić, cierpią na kompleks Noego125. 
„Jeśli historia polega na zmianie, a zmiana wiąże się z utratą, 
utrata zaś z kolei może tworzyć historię, to nie można zre-
dukować dziedzictwa jedynie do kwestii jego zachowania” – 
stwierdził Holtorf126. Na dodatek próba ochrony całego dzie-
dzictwa, zdaniem Lowenthala, będzie prowadziła do życia 
w muzealnym świecie127 (co przy uwzględnieniu konserwacji 
przez dokumentację oraz różnych możliwości adaptacji za-
bytkowych obiektów do nowych funkcji użytkowych, wcale 
nie musi być prawdą). Z kolei Holtorf i Kristensen porównują 
problem zachowania dziedzictwa dla przyszłych pokoleń do 
pamięci, tak jak nie jesteśmy w stanie pamiętać wszystkiego 
w przeszłości, tak nie wszystkie zabytki mogą być zachowa-
ne128. Jednak sprawa nie jest taka prosta, a odwołanie do 
pamięci o tyle nieadekwatne, że zapamiętywanie jest proce-
sem mimowolnym, a decyzja o zniszczeniu czy zaprzestaniu 
ochrony danego zabytku działaniem celowym. Czy tak jak na 
przywoływanie wspomnień ma wpływ aktualny nastrój da-
nej osoby, ochrona zabytków powinna być uzależniona od 
doraźnych zapotrzebowań decydentów, czy inwestorów?

Przyjęcie tezy, że jedno dziedzictwo jest zastępowane 
przez drugie sprawi, że zarządzanie dziedzictwem kultu-
rowym będzie coraz mniej związane z ochroną zabytków. 
Z jednej strony Harold Kalman ma rację twierdząc, że znisz-
czenie dziedzictwa może być wydarzeniem upamiętnianym 
(a więc w ten sposób powstanie nowa forma dziedzictwa)129, 
jednak z drugiej, nie znaczy to, że miejsce, materialny obiekt, 
są mniej ważne niż idea, z którą współtworzą dziedzictwo, 
bowiem są jej nośnikiem, formą ucieleśnienia. Zgodnie 
z koncepcją niezbywalnych praw, pewne społeczności mogą 
rościć moralne prawo do obiektów, miejsc, które nie tylko 
aktualnie nie są ich własnością, ale nawet nigdy nią nie były 
i zapewne nie będą. Nie chodzi tu o formalne posiadanie, ale 
o konotowane wartości, oddziaływanie i symbolikę, wynika-
jące z konkretnych uwarunkowań historycznych130.

Owszem, utrata dziedzictwa związana jest niejednokrot-
nie z tworzeniem nowego dziedzictwa materialnego, jako 
formy radzenia sobie ze stratą, rekompensaty dla pozba-
wionych punktu odniesienia, który przestał istnieć. Jednak 
nie oznacza to, że w każdym przypadku będzie impulsem 

123 Lowenthal 1998: 22.
124 Lowenthal 2000: 20; Holtorf 2018: 5.
125 Holtorf i Ortman 2008: 87.
126 Holtorf 2006: 108.
127 Lowenthal 2015: 421. Nota bene ze względu na ciągłe rozrastanie się 

zbiorów od schyłku XX wieku w muzealnictwie coraz częściej stawia-
ne jest pytanie „czego nie przechowywać?”; por. Morgan i Macdo-
nald 2018: 2.

128 Holtorf i Kristensen 2015: 313.
129 Kalman 2017: 551.
130 Coleman 2010: 89–90.

Ryc. 32.  Dziewiętnastowieczny dwór w Węchadłowie  
(fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 32.  Manor house in Węchadłów from nineteenth century  
(photo by P. Wróblewski, 2018)
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do przeobrażenia minionego dziedzictwa w jego nową for-
mę, dlatego też trudno zgodzić się z tezą, że dziedzictwo 
jest odnawialne131. Założenie, że dziedzictwo, choć pod 
inna postacią, odrodzi się, sprawdzi się tylko w przypadku 
dużego zapotrzebowania na jego substytut, w przeciwnym 
razie z tych popiołów nie powstanie feniks. Dobitnym tego 
przykładem jest dziedzictwo żydowskie w Polsce, które „jest 
naszym wstydem. Za śmietniki urządzone na żydowskich 
nekropoliach. Za zniszczenie tych cmentarzy. Za wykorzysty-
wanie macew do brukowania dróg i podwórek. A robiliśmy 
tak, bo to nie było nasze dziedzictwo”132. I tu dochodzimy do 
sedna sprawy – skoro tylko dziedzictwo, które jest wyraźnie 
nasze jest warte ochrony, to pod pretekstem naturalnego 
przemijania dziedzictwa, jego zastępowalności, zgodzimy 
się na niszczenie czyjegoś dziedzictwa. Destrukcja może też 
przybrać postać działań naukowych, opartych na wartościo-
waniu dziedzictwa, potrzeby rozwoju, obniżenia nakładów 
na ochronę zabytków itp. Warto zatem powrócić do pytania 
postawionego kiedyś w głośnym artykule Johna Tunbridga – 
czyje dziedzictwo mamy chronić?133

Tym pytaniem wchodzimy na płaszczyznę etyki. Względy 
ekonomiczne i tak posłużą do weryfikacji konkretnych kon-
cepcji konserwatorskich. Z kolei wartościowanie zabytków 
ulega zmianie wraz z rozwojem nauki134 – dziś krytycznie 
oceniamy niegdysiejsze klasyfikacje, np. zaszeregowanie 
w Polsce zabytków do poszczególnych klas od 0 do IV, które 
przyczyniło się do zniszczenia obiektów IV klasy135. Natomiast 
interrogacja Tunbridga wciąż wymaga refleksji.

Anders Högberg, Cornelius Holtorf, Sarah May i Gustav 
Wollentz136 zwracają uwagę, że mówiąc w różnorakich do-
kumentach normatywnych o zachowaniu dziedzictwa dla 
przyszłych pokoleń, nie dookreślamy, co tak naprawdę to 
oznacza, nie próbujemy dociec jak dziedzictwo będzie po-
strzegane w przyszłości, jaką postać w związku z tym powin-
no przyjąć nasze zarządzanie dziedzictwem. Jednak próba 
przyjęcia perspektywy naszych spadkobierców prowadzi 
w tę samą pułapkę , co usiłowanie przyjęcia punktu widze-
nia minionych pokoleń – projekcji naszych własnych przeko-
nań i wyobrażeń. „Dziedzictwo podlega selekcji, można je 
również odrzucić. Musimy jednak pamiętać, że to co dzisiaj 
odrzucamy, przyszłość może wybrać jako godne uwagi, i od-
wrotnie – to, co dzisiaj uznajemy za godne zachowania, przy-
szłe pokolenia mogą odrzucić”137.

Z tej świadomości powinna wynikać pokora wobec dzie-
dzictwa i jego przyszłych dziedziców. Nie wiemy jak nasze 
działania zostaną ocenione. Czy dziedzictwo jest „współ-
czesnym zaburzeniem polegającym na wprowadzaniu na-
macalnych i sugestywnych obrazów przeszłości w teraźniej-
szość”138, poszukiwaniem schronienia w przeszłości przed 

131 Szerzej ten problem omawia Zbigniew Kobyliński (2009: 22–25).
132 Purchla 2017: 18.
133 Tunbridge 2018: 20.
134 Kobyliński 2015: 88–89.
135 Kobyliński 1999: 21.
136 Högberg, Holtorf, May i Wollentz 2017.
137 Ashworth 2015: 45.
138 Zetterstrom-Sharp 2015: 611.

niepokojami teraźniejszości i przyszłości?139 A jeśli tak, to czy 
w takim razie zamiast oglądać się wstecz powinniśmy skupić 
się na ukierunkowywaniu przyszłości140? Czy raczej (również) 
należy uznać, że może jednak przeszłość jest w związku z tym 
potrzebna? Założenie, że przyszłe pokolenia nie będą chciały 
żyć w muzealnym świecie może się okazać błędne, tak jak 
i przekonanie, że docenią one nasze starania o zachowanie 
jak największej części dziedzictwa dum mundus durat. Dlate-
go może lepiej tę ocenę pozostawić jednak następnym gene-
racjom (jakkolwiek rozwój critical heritage studies wskazuje, 
że zmiana paradygmatu w zarządzaniu dziedzictwem kultu-
rowym właśnie się dokonuje141, choć ze względu na jej rady-
kalność zapewne nie będzie ona całkowita).

Brak precyzji terminologicznej – stosowanie pojęcia 
„dziedzictwo” z jednej strony w odniesieniu do materialnej 
(zwłaszcza) i niematerialnej spuścizny, w kontekście zachowa-
nia reliktów przeszłej rzeczywistości (w tradycyjnym ujęciu), 
z drugiej zaś do teraźniejszego konstruktu ideowego, choć 
odnoszącego się do przeszłości, to będącego jednak czymś 
odrębnym, wprowadza dodatkowy dysonans. Jak pisał John 
Carman „dziedzictwo jest raczej sferą idei niż zbiorem rzeczy. 
Każdy przedmiot może stać się obiektem dziedzictwa: nie ma 
nic wspólnego z fizycznymi atrybutami obiektu, ale raczej 
z tym co uważamy za ważne”142. Dlatego też zdaniem tego 
badacza, rozróżnianie między dziedzictwem materialnym 
i niematerialnym jest mitem, od którego powinniśmy odejść 
– miejsca, obiekty, reprezentują bowiem pamięć o rzeczywi-
stości, której już nie ma, a nie tę rzeczywistość, a zatem całe 
dziedzictwo jest w ten sposób niematerialne (podejście to 
koresponduje ze wcześniejszymi ujęciami dziedzictwa jako 
teraźniejszego konstruktu)143.

Jednak nośniki dziedzictwa, zwłaszcza te materialne, 
wciąż są potrzebne – dlatego różnorakie rozumienia dzie-
dzictwa przeplatają się ze sobą – a według Bjørnara Olse-
na: „wytrwała materialność […] troszczy się o to, co zostało 
odrzucone, unieważnione i uczynione »innym« w dziejach”, 
umożliwia też osadzanie się przeszłości w teraźniejszości, 
które „nie tylko »spowalnia historię«, lecz także ocala to co 
nie jest na czasie, co się zawieruszyło”144.

2. Wydaje się, że podejmowanym działaniom brakuje pełni 
zrozumienia dla dziedzictwa, tak jakby nie było ono w peł-
ni przyswojone, nie utożsamiano się z nim, nie wytwarzało 
ono wystarczająco silnych konotacji. Jak na przykład zrozu-
mieć umieszczenie wielkogabarytowych pojemników na od-
pady w pobliżu zboru w Cieszkowych (które w ten sposób 
usunięto z otoczenia korzystającej z nich szkoły)? Kosze na 
śmieci ustawione są wzdłuż dawnej alei parkowej oddziela-

139 Lowenthal 2015: 586.
140 Zetterstrom-Sharp 2015: 612. Por. przeciwstawną opinię Marie-The-

res Albert (2007: 51), która uważa, że właśnie z uwagi na rolę dzie-
dzictwa w kształtowaniu przyszłości powinno być ono chronione.

141 Jest ona konsekwencją uznania dziedzictwa za dynamiczny proces 
społeczny i kulturowy; zob. Smith 2006: 83–84.

142 Carman 2009: 196; por. Smith 2006: 58.
143 Np. Lowenthal 1998: xv; Ashworth i Tunbridge 1996: 21. Zagadnienie 

to szerzej przedstawia Harvey 2001.
144 Olsen 2013: 263.
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jącej szkołę od zboru, nie po stronie szkoły, ale po stronie 
zboru, w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego miejsca kultu 
(ryc. 33). Z kolei tablica informująca o zborze w Cieszkowych 
(znajdującym się z jednej strony szkoły) ukazuje również 
nowe obiekty sportowe (zlokalizowane z drugiej strony szko-
ły) – bardziej jest prezentacją gminnych inwestycji niż infor-
macją o historycznym dziedzictwie (ryc. 34).

Wreszcie uratowane zbory w Cieszkowych i Kolosach są 
dosłownie zamknięte na kłódkę (ryc. 35) – co prowadzi do 
kolejnej kwestii.

3. Choć niewątpliwie trzeba docenić podjęte wysiłki ratowa-
nia dawnych zborów, to jest to jedynie leczenie objawowe, 
a nie przyczynowe. Obiekty, które nie mają nadanych nowych 
funkcji, są martwe. Gdy za kilka lat znów pojawi się potrzeba 
interwencji konserwatorskiej, podjęcia prac naprawczych, 
może okazać się, że ponownie problemem będzie formuła 
zorganizowania środków i że działania nie zostaną podjęte we 
właściwym momencie. Jednak specyfika budynków, które są 
dawnymi miejscami kultu, narzuca pewne ograniczenia we 
wprowadzaniu nowej funkcji. „Komunikat architektoniczny 
można wypełnić niewłaściwymi znaczeniami, przy czym 
adresat nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób 
popełnia zdradę. [...] Kto zakwateruje wojsko w opuszczo-
nym kościele, ten nie zauważa, że popełnia zdradę”, pisał 
Umberto Eco145. I choć w krajach Europy Zachodniej można 
spotkać adaptacje obiektów sakralnych do różnych funkcji 
użytkowych, takich jak sale koncertowe, biblioteki czy księ-
garnie, a nawet dyskoteki146, to w Polsce w zasadzie jedynym 
przyjętym i akceptowanym rozwiązaniem w przypadku ko-
ściołów jest funkcja muzealna147. Zdecydowanie większa spo-
łeczna aprobata zmiany sposobu wykorzystywania budyn-
ków sakralnych w krajach Europy Zachodniej wynika z jednej 
strony z coraz większej liczby pustoszejących kościołów, któ-
re trzeba jakoś na nowo zagospodarować, z drugiej z bardziej 
otwartego podejścia do miejsc kultu niektórych teologów za-
chodnich. Np. Karl Rahner dopuszczał łączenie różnych, także 
świeckich, funkcji w obiekcie sakralnym148.

Warto jednak zauważyć, że w Polsce po II wojnie świato-
wej adaptowano synagogi do różnych celów użytkowych, nie 
biorąc pod uwagę religijnego charakteru tych budynków. Jak 
widać, łatwiej rozporządza się dziedzictwem pozbawionym 
dziedzica i swobodniej je przekształca. Zresztą podobny cha-
rakter miały sugestie utworzenia kawiarni w zborze w Ciesz-
kowych (abstrahując już od ekonomicznych aspektów tej 

145 Eco 1996b: 234.
146 Np. Rabiej 2013: 133–134.
147 Suchecka 2013. W 1973 podjęto próbę poszukiwania inwestorów, na 

zasadach, które obecnie można by określić jako partnerstwo publicz-
no-prywatne. W zamian za użyczenie nieruchomości i umożliwienie 
wprowadzenia nowych funkcji do zabytkowych budynków, użytkownicy 
zobowiązani byliby do odrestaurowania obiektów, których stan już 
wtedy wymagał znacznych nakładów finansowych: zbór w Cieszkowych 
„wymaga kapitalnego remontu”, zbór w Kolosach „wymaga […] naprawy 
tynków, więźby dachowej, pokrycia gontem i założenia instalacji”, zbór 
w Węchadłowie – „zniszczone tynki i stolarka, bez instalacji”; zob. Wol-
lenberg 1973: 8.

148 Rahner 1975: 109.

Ryc. 34. Cieszkowy. Tablica informacyjna (fot. P. Wróblewski, 2018)
Fig. 34. Cieszkowy. Information board (photo by P. Wróblewski, 2018)

Ryc. 35.  Cieszkowy. Bez nadania nowej funkcji zbory pozostaną mar-
twe i narażone na zniszczenie (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 35.  Cieszkowy. Without adaptative reuse abdandoned churches 
will be lifeless and vulnerable to destruction (photo by P. 
Wróblewski, 2018)

Ryc. 33.  Pojemniki na odpady zlokalizowane przy zborze 
w Cieszkowych (fot. P. Wróblewski, 2018)

Fig. 33.  Dustbins placed near the church in Cieszkowy (photo by 
P. Wróblewski, 2018)
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koncepcji)149. Percepcja obiektów sakralnych zależy nie tylko 
od znajomości kontekstu historycznego, lecz także od indy-
widualnej wrażliwości, pozwalającej na dostrzeganie genius 
loci. I tak np. „Milcząca ściana protestanckich kościołów nie 
jest jedynie ścianą. Jest zamaskowanym, wymazanym, znisz-
czonym malowidłem: malowidłem nieobecnym”150. Jednak 
nie każdy jest w stanie tak spojrzeć na stary mur.

Dbałość o oddanie duszy, istoty przekształcanego budyn-
ku, odróżnia, zdaniem Liliane Wong, projekt adaptacyjnego 
wykorzystania obiektu do nowych celów od prostej zmiany 
funkcji. Tę drugą określa mianem syndromu Frankensteina151.

Jaką zatem funkcję wprowadzić do dawnego zboru, by 
nie popełnić zdrady, a jednocześnie nie stworzyć „potwora 
Frankensteina”? Niestety, zastosowanie rozwiązań wprost 
odnoszących się do pierwotnej denotacji, takich jak świąty-
nie międzywyznaniowe152 wydaje się mało realne. Owszem, 
takie ekumeniczne podejście, w myśl którego np. dawny 
kościół ewangelicki Świętej Trójcy w Kielcach pełni dziś po-
dwójną funkcję – pierwotną i Ekumenicznej Świątyni Pokoju, 
pozwoliło odrestaurować obiekt, którego remont był zbyt 
dużym obciążeniem dla niewielkiej wspólnoty protestanc-

149 Ligiecki 2008.
150 Stoichita 2011: 119.
151 Wong 2017: 64. Fiasko nowej formy polega na wprowadzenie porząd-

ku niezgodnego z już istniejącym; Wong 2017: 34.
152 Por. Rabiej 2002, który pisze o międzywyznaniowych świątyniach, 

obiektach o uniwersalnym charakterze, spotykanych w miejscach 
użyteczności publicznej, np. na lotniskach, w szpitalach.

kiej, przy czym ‒ w odróżnieniu od ponidzkich zborów ‒ 
świątynia ma swojego gospodarza, a zróżnicowanie religijne 
mieszkańców Kielc pozwala, żeby obiekt rzeczywiście pełnił 
funkcje ekumeniczne.

Warto zatem rozważyć adaptacje obiektów na cele muze-
alne i edukacyjne, które wydają się neutralnymi. W przypad-
ku domniemanego zboru w Sancygniowie byłby to powrót 
do roli pełnionej w okresie międzywojennym153. Odnośnie 
do zboru w Cieszkowych, zlokalizowanego przy szkole, 
funkcja edukacyjno-ekspozycyjna również jawi się jako naj-
bardziej zasadna. Wydaje się, że w tym przypadku najprost-
szym, a przy tym też niepowodującym znacznych ingerencji 
w obiekt i jednocześnie niewymagającym dużych nakładów 
finansowych (związanych choćby z aranżacją wnętrza) spo-
sobem adaptacji obiektu na cele ekspozycyjne może być za-
stosowanie ekspozytorów. W miejsce żelaznych drzwi, które 
zostałyby przeniesione do wnętrza budynku można byłoby 
wstawić otwierany panel ze stali cortenowej z osadzonymi 
ekspozytorami. Corten, szybko nabierający patyny, dobrze 
korespondowałby ze starymi murami (ryc. 36). Otwierany 
panel, w razie potrzeby zapewniałby dostęp do wnętrza, oraz 

153 Jan Wiśniewski (1927: 380) tak opisywał muzeum sancygniowskie: 
„Są tu dwa konfesjonały gotyckie z dawnego kościoła w Woli Knyszyń-
skiej [...], drzwi z tegoż kościoła. Strój mieszczki miechowskiej z XVII 
w., puchar z Orłem i Pogonią z datą 1703 i literami króla Augusta II 
ofiarowany przez tegoż jednemu z Deskurów. Porcelana staro-wie-
deńska, saska i Delf czterokolorowy, kolekcja medali, monet, czepce 
mieszczek z 18 w. i t. p. rzadkości”. 

Ryc. 36.  Propozycja adaptacji budynku na cele ekspozycyjno-edukacyjne (oprac. P. Wróblewski, 2018)
Fig. 36.  Proposition of adaptation of the building for exhibition and educational purposes (designed by P. Wróblewski, 2018)
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możliwość obsługi serwisowej ekspozytorów. Ekspozytory 
wyposażone w przyciski do zmiany ilustracji prezentowałyby 
problematykę reformacji i postreformacji na Ponidziu oraz 
dostarczały informacji o obiektach zgodnie z aktualnym sta-
nem wiedzy (kwestia domniemanej ariańskości zboru). I to 
właśnie aspekt informacyjny przemawia też za wyborem 
proponowanego kierunku zagospodarowania154. W siłą 
rzeczy uproszczonym przekazie, z jakim mamy do czynienia 
w historycznych miejscach udostępnianych dla ruchu tury-
stycznego, historia jest nierzadko „naprawiana”, a zakres 
jej interpretacji jest mocno ograniczony155. Dlatego warto 
byłoby uwzględnić też problematykę kontekstu historiogra-
ficznego ponidzkich ariańskich (czy też uznawanych za ta-
kie) zborów, która mogłaby zostać jedynie zasygnalizowana, 
a rozwinięta w innym miejscu156. Objęcie budynku monito-
ringiem szkolnym (włączenie kolejnej kamery w funkcjonu-
jący już telewizyjny system dozorowy - CCTV) umożliwiłoby 
dozorowanie obiektu.

154 Interpretacja nie może ograniczać się jedynie do funkcji informacyj-
nej; powinna umożliwić głębsze zrozumienie czy nawet emocjonalne 
zaangażowanie, tak by stać się zwornikiem między dziedzictwem a tu-
rystyką; Salazar i Shu 2015: 252.

155 Endensor 2005: 133.
156 W Muzeum Regionalnym w Pińczowie, o czym mowa poniżej.

Jest to zaledwie jedna z możliwych form adaptacji zabyt-
ku na cele muzealno-wystawiennicze. Z pewnością tego typu 
koncepcje nie wyczerpują możliwości nadania obiektom 
nowej funkcji prymarnej157, ale biorąc pod uwagę kwestię 
akceptacji społecznej, odniesienia do pierwotnej denotacji, 
a może przede wszystkim realności wprowadzenia nowej 
funkcji dla zboru leżącego z dala od większych ośrodków czy 
głównych szlaków komunikacyjnych, wybór kierunku ekspo-
zycyjnego i edukacyjnego jest zasadny.

Jednak, paradoksalnie, choć adaptacja obiektu na cele 
muzealne wydaje się właściwa, nie oznacza ona jednoznacz-
nego przywrócenia go do życia – w pewnym sensie będzie on 
wciąż ciałem obcym w otaczającej go tkance teraźniejszości 
i codzienności. Owszem, nadanie nowej funkcji pozwoli na 
dalsze zachowanie budynku, ułatwi utrzymywanie go w do-
brym stanie, wzbogaci zakres znaczeń społecznych, wpro-
wadzi dodatkowe konotacje, ale jednocześnie podkreśli, że 
przekraczający jego próg trafiają – parafrazując tytuł książki 
Davida Lowenthala – do obcego kraju. Widziane w tej per-
spektywie „muzea dewitalizują przeszłość”158.

Sprzeczność zawarta w muzealnej gablocie polega na 
tym, że z jednej strony ukazuje ona jakiś relikt przeszłości 

157 Eco 1996b: 218–29.
158 Lowenthal 2015: 447.

Ryc. 37.  Ekspozycja w Muzeum Regionalnym w Pińczowie skoncentrowana na biblii brzeskiej marginalizuje problematykę ariańską (fot. P. Wróblewski, 
2018)

Fig. 37.  The exhibition at the Regional Museum in Pińczów focused on the Brest Bible marginalizes the problems of the Polish Brethren (photo by 
P.  Wróblewski, 2018)
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(przybliża ją), ale z drugiej jest on w niej obnażony ze swojej 
pierwotnej funkcjonalności, a przez to tym bardziej niedzi-
siejszy, w większym stopniu wyobcowany (czyli jednak nale-
żący do odległej rzeczywistości).

W muzeum dziedzictwo może być na swój sposób wy-
obcowane, ale może też być po prostu nieobecne, a zatem 
niezasługujące na wyeksponowanie, nieistotne, jednym sło-
wem obce (w końcu dziedziczy się po przodkach, a nie po 
obcych). Tak jak przeszłość, do której się odnosi, a która jest 
obcym krajem. On „jest obcy, bo dziwny, tajemniczy, niezro-
zumiały”159. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Muzeum 
Regionalnym w Pińczowie. Część wystawy poświęconej hi-
storii miasta, a dotycząca reformacji (ryc. 37), ogranicza się 
praktycznie do problematyki biblii brzeskiej (braciom polskim 
poświęcona jest jedynie kilku zdaniowa informacja). A prze-
cież to tłumaczenie dotyczy okresu sprzed wyodrębnienia się 
zboru mniejszego160. Choć jego członkowie korzystali później 
z tego przekładu161, był on przez nich krytykowany162. Wyda-
je się, że spuścizna braci polskich została potraktowana jako 
dziedzictwo enklawowe163 i dlatego jest nieobecna.

Drugą istotną sprawą, już nawet abstrahując od kwestii 
ariańskiej, jest problem tematycznego zawężenia wystaw 
historycznych głównie do historii Pińczowa, uzupełnionej je-
dynie fragmentarycznie o szerszy kontekst dziejów Ponidzia. 
Biorąc pod uwagę, że muzeum jest jednostką organizacyjną 
gminy, przez nią finansowaną, wydaje się to po części zrozu-
miałe, ale statut muzeum wskazuje na jego regionalny, a nie 
gminny charakter164.

Dlatego proponuje się uwzględnienie problematyki bra-
ci polskich, chociażby w postaci ekspozycji konceptualnej, 
ewentualnie poszerzonej np. przez pozyskanie jednego 
z tomów Bibliotheca Fratrum Polonorum. Odpowiednio 
zaaranżowana prezentacja aktualnych i archiwalnych zdjęć 
zborów ariańskich (potwierdzonych źródłowo i domniema-
nych) byłaby szansą uobecniania dziedzictwa, a być może na-
wet sposobnością do uzyskania, czy też ukazania, relacyjnej 
transparentności fotografii165, wykraczającej poza wymiar 
czysto informacyjny, a związanej z bardziej osobistym, emo-
cjonalnym odbiorem. Rzetelny komentarz powinien obalać 
mity historiograficzne przedstawione powyżej, przybliżając 
też różne możliwości interpretacyjne166. Podkreślenia wyma-
ga również fakt, że muzeum mieści się w miejscu, w którym 
funkcjonowało gimnazjum różnowiercze167. Z kolei podjęcie 
kwestii drukarni Daniela z Łęczycy mogłoby być asumptem 

159 Lowenthal 1998: 168.
160 Choć większość tłumaczy biblii brzeskiej przeszło do zboru mniejszego, 

to jednak w przekładzie trudno dopatrzeć się interpretacji o charakterze 
antytrynitarnym; Leszczyński 2015.

161 Np. Wilczek 2015: 73, 80.
162 Pietkiewicz 2017: 267.
163 Ashworth 2015: 131.
164 Załącznik do uchwały nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej w Pińczowie 

z dnia 28 grudnia 2011 r.
165 Walton 2013.
166 Por. Edensor 2005: 137.
167 Kot 1921: 17. W latach trzydziestych XVII wieku gotycki klasztor, 

w którym mieściła się szkoła, został zastąpiony nowożytnym budyn-
kiem, Gucwa 1996: 302.

do przedstawienia szesnastowiecznego warsztatu drukar-
skiego i roli druku w rozwoju reformacji.

Podobnie urbonimia Pińczowa wskazuje na to, że dzie-
dzictwo braci polskich jest marginalizowane. Wśród nomi-
nacji upamiętniających poszczególne osoby dominują nazwy 
niemotywowane, a z kolei motywowane nie uwzględniają 
postaci związanych z okresem, kiedy miasto było „Sarmac-
kimi Atenami”. Niewielka ulica Ariańska znajduje się poza hi-
storycznym centrum i jest przykładem braku powiązania to-
ponimii z topografią168. Harvey pisał, że „każda społeczność 
pozostaje w relacji z przeszłością, nawet wówczas gdy posta-
nowiła ją ignorować”169. Z kolei Gregory Ashworth zauważył: 
„Jeśli dziedzictwo jest pewnym wyborem elementów prze-
szłości dokonywanym w teraźniejszości, to niektóre kwestie 
historyczne z definicji się w tym nie mieszczą”170.

UWAGI KOŃCOWE

W ramach podsumowania warto postawić kilka pytań 
(komu? – mieszkańcom Ponidzia, konserwatorom, urzędni-
kom, decydentom, ale nie tylko – po prostu nam):

1. Czy jest sens zabiegać o przetrwanie wszystkich dawnych 
zborów, nawet w tak złym stanie jak w Węchadłowie? Czy 
w podejściu do zabytków przyjąć perspektywę, że przemi-
janie i zapominanie jest naturalnym procesem i w związku 
z tym ruiny węchadłowskie powinny pozostać miejscem 
zapomnienia i niepamięci, ponieważ konserwacja oznacza 
zniszczenie ich obecnej natury, swoistego stanu entropii pa-
nującego wewnątrz nich?171 Czy ‒ wręcz przeciwnie ‒ powin-
ny umożliwiać odzyskiwanie pamięci w tym wyobcowanym 
krajobrazie, poprzez uzewnętrznienie szczegółów konstruk-
cji, odsłanianie tego co było zakryte?172

2. Czy przyjęcie dziedzictwa w postaci dawnych zborów 
oznacza również przyjęcie ideowej spuścizny braci polskich 
(z którymi obiekty są utożsamiane), zwłaszcza jeśli jest ona 
nierzadko przedstawiona w wypaczony sposób, w przejaskra-
wionym świetle, nadinterpretowana? Jak daleko możemy po-
sunąć się w selekcji dziedzictwa i zniekształcaniu przeszłości?

3. Kto jest dziedzicem: ten kto czuje się spadkobiercą, od-
powiedzialnym za przetrwanie spuścizny, czy ten kto chce 
z niej jedynie wybiórczo czerpać na własny użytek (wszak 
„dziedzictwo wybiera się nie dlatego, że jest cenne, ale dla-
tego, że przynosi wymierne korzyści”173)? A jeśli dziedziców 
może być wielu, to jak pogodzić wykluczające się potrzeby 
różnych dziedziców?174

168 Podobne tendencje obserwowane są także w innych miastach, zob. 
np. Wróblewski 2018.

169 Harvey 2001: 320.
170 Ashworth 2015: 131; por. Tomaszewski 2000: 9.
171 Por. Kobiałka 2014: 362. 
172 Olsen 2013: 258–261.
173 Ashworth 2015: 45.
174 Pomocna w odpowiedzi na to pytanie może być definicja prawa do 

dziedzictwa kulturowego sformułowana przez Iana Hoddera (2010: 
876): „Każdy ma prawo do uczestniczenia w dziedzictwie kulturowym 
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4. Do jakiego stopnia dziedzic musi się utożsamiać z dzie-
dzictwem, zwłaszcza jeśli może ono wydawać się niezrozu-
miałe?

5. Możliwe jednak, że jest odwrotnie – może właśnie świa-
domość tej odrębności, bez przykrawania przeszłości do wła-
snych wyobrażeń o niej, czy indywidualnych przekonań, jest 
potrzebna by spojrzeć na przeszłość, używając słów Davida 
Lowenthala, jako na obcy kraj, i niewykluczone, że właśnie 

i czerpania z niego korzyści, ze względu na swój dobrostan, ale obo-
wiązkiem każdego wobec innych jest respektowanie tego prawa”.

dlatego jest ona warta upamiętnienia i może być pomocna 
w określaniu swojej tożsamości, własnego dziedzictwa, po-
przez ukazywanie kontrastów?

6. A jeśli ta kontradyktoryjność – przeciwstawienie dzie-
dzictwa „obcego” „naszemu” zwyczajnie nie ma sensu? 
Może po prostu jako społeczeństwo powinniśmy dojrzeć do 
tego, że to co wydaje się obce, jest tak naprawdę częścią na-
szego wspólnego dziedzictwa?175

175  Jak pisał Andrzej Tomaszewski (2000: 9): „Kto nie potrafi przyjąć cało-
ści dóbr kultury jako swojego dziedzictwa, nie jest ich godzien”.
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Paweł Wróblewski

The Polish Brethren churches between Nida and Nidzica rivers – whose (or no-one’s) heritage?

Summary

The legacy of the Polish Brethren, falling into oblivion after 
their exile from the territory of the Polish-Lithuanian Com-
monwealth in the mid-seventeenth century, was rediscov-
ered two centuries later. From that time, one can observe 
how the interest in Arians (Socinians) has increased period-
ically (and even intensified in recent years), while the refer-
ence to their ideas was often accompanied by an ahistorical 
and instrumental approach, manifesting itself on the one 
hand in some extreme evaluations of this branch of radi-
cal reformation, and on the other in the too far-reaching 
attempts to tie the Polish Brethren and contemporary phe-
nomena or currents together.

On the margin of this discourse, there are architectur-
al objects associated or wrongly identified with the Polish 

Brethren, situated between the Nida and Nidzica rivers 
(in the Ponidzie region). The author describes the build-
ings in Cieszkowy, Góry, Kolosy, Pińczów, Sancygniów and 
Węchadłów. Some of churches (or their ruins) which have 
been preserved, yet they are slowly degrading; others – de-
spite having been kept in quite good condition – without 
adaptive reuse may also be at risk in a short time. It seems 
that the key to their preservation is the issue of understand-
ing and accepting their heritage, which often appears as for-
eign – but is it really that?

Translated by Paweł Wróblewski
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ROZMIESZCZENIE I SPECYFIKA NEKROPOLII 
PROTESTANCKICH W POWIECIE TURECKIM 
JAKO ŚWIADECTWO O DAWNYCH 
MIESZKAŃCACH

Przybywający już w XVIII wieku na obszar powiatu tureckiego 
osadnicy olęderscy otrzymywali trudny do zagospodarowa-
nia obszar, na którym mogli wznieść dom modlitwy (kanto-
rat), szkołę, a także założyć własny cmentarz. Wiejskie nekro-
polie ewangelickie lokalizowane były na skraju miejscowości, 
często w pobliżu kantoratu (np. w Młynach Piekarskich). 
Orientowane były zwyczajem starochrześcijańskim na linii 
wschód – zachód i często charakteryzowały się położeniem 
na piaszczystych wzniesieniach (m.in. cmentarze w Felicja-
nowie i w Czachulcu Starym). Dodatkowo posiadały dozór 
cmentarny. Według nauki Marcina Lutra cmentarze miały 
być nie tylko „domami żałoby i lamentów”, ale „sypialniami” 
– miejscami wiecznego spoczynku1.

Wiele informacji o nekropoliach ewangelickich powiatu 
tureckiego dostarcza praca pt. Die evangelisch-augsbur-
gischen Gemeinden der Kalischer Diözese [Parafie ewan-
gelicko-augsburskie diecezji kaliskiej] z 1937 roku2 autor-
stwa dr. Eduarda Kneifla (urodzonego we Władysławowie). 
Przedstawił on na mapie lokalizację kantoratów oraz zasięg 
ośrodków parafialnych na obszarze obecnego powiatu turec-
kiego. Działały wówczas dwa ośrodki parafialne – we Włady-
sławowie oraz w Turku. Ponadto cmentarze znajdujące się 
na obrzeżach obecnego powiatu znalazły się pod zarządem 
sąsiednich parafii: Grodziec (Gadowskie Holendry), Prażuchy 
(Celestyny, Czachulec, Poroże) oraz Koło (Janów)3.

Wiele z cmentarzy położonych jest na skraju lub w obrę-
bie zwartych kompleksów leśnych. Cmentarze w Porożu Sta-
rym, Kotwasicach, czy Celestynach (gm. Malanów) leżą na 
wschodnim krańcu Puszczy Pyzdrskiej. Leśny charakter mają 
także cmentarze w Młynach Piekarskich, Czystem oraz w Ko-
lonii Kaczka (nekropolia dla zamożniejszych rodzin). Niektóre 
położone są w pobliżu cieków wodnych (np. Struga Janiszew-
ska), bądź większej rzeki Warty (Młyny Piekarskie, Sarbice, 

1 Poliński 2018: 292.
2 Kneifel 1937.
3 Kneifel 1937: mapa na końcu publikacji.

Janów). Często trudno do nich dotrzeć z uwagi na położenie 
i warunki topograficzne – co obrazuje trudności, w jakich żyli 
olędrzy.

Pewną wskazówką, która może pomóc określić czas po-
wstania cmentarzy jest materiał użyty do wytwarzania na-
grobków. Obecność dużej liczby elementów metalowych 
(krzyży, okuć, tablic z inskrypcjami, ogrodzeń nagrobków lub 
ich pozostałości) sugeruje XIX wiek i ukazuje stopień zamoż-
ności miejscowej ludności. Wyróżniają się tutaj cmentarze 
w Młynach Piekarskich (ogrodzony siatką), Kaczce, Sarbi-
cach, czy parafialny w Turku (ogrodzony murem). 

Za sprawą dostępności piaskowca brzezińskiego, nagrobki 
znajdujące się na cmentarzach w zachodniej części powia-
tu (Felicjanów, Wielopole) wykonane są zazwyczaj właśnie 
z tego surowca. Płyty w przeważającej części tworzyli kamie-
niarze miejscowi, pojawiają się jednak także prace wykonaw-
ców spoza powiatu, m.in. z Kalisza (Fiebiger Kalisch), a na 
wschodnim pograniczu powiatu także z Łodzi. Niezamożna 
ludność usypywała kopce z ziemi oznaczone drewnianymi 
krzyżami.

Wiele lat zaniedbania i niszcząca działalność człowieka 
doprowadziły do dewastacji cmentarzy i nagrobków – czę-
sto także do zaniku wszelkich pozostałości na powierzchni 
ziemi. W wielu przypadkach widoczny jest jedynie układ 
przestrzenny cmentarza (np. Posoka, gm. Przykona) lub 
zachowane cementowe obramowania (np. Czyste, gm. 
Dobra). Co więcej, w pobliżu niektórych z cmentarzy miej-
scowa ludność wydobywa piasek lub żwir, co prowadzi do 
dodatkowej dewastacji i przemieszczeń nagrobków oraz 
szczątków ludzkich.

Oprócz wiejskich cmentarzy ewangelickich, na terenie 
powiatu tureckiego istnieją także cmentarze o charakterze 
parafialnym: w Turku, czy we Władysławowie-Felicjanowie. 
Nekropolie takie sytuowano na ówczesnych peryferiach 
miejscowości i zaopatrywano je w monumentalne bramy. 
Cmentarze te miały często murowane ogrodzenie, w przeci-
wieństwie do cmentarzy przy kantoratach – gdzie stawiano 
ogrodzenie drewniane lub z siatki. Murowane ogrodzenie 
posiada także cmentarz rodziny Kurnatowskich w Brudze-
wie, który zorganizowano w charakterze nekropolii dwor-
skiej. Warto podkreślić, że ewangeliccy osadnicy, będącymi 
członkami parafii w Turku i Władysławowie, zajmowali się 
przede wszystkim rzemiosłem tkackim.

Bartosz Kiełbasa

Dziedzictwo protestanckie i jego ochrona  
we wschodniej Wielkopolsce  

na przykładzie gminy Dobra (powiat turecki)

97–106
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Cennych informacji na temat pochodzenia narodowościo-
wego protestantów dostarczają inskrypcje na nagrobkach. 
W Felicjanowie oprócz napisów po niemiecku, pojawiają się 
także po polsku – są to nazwiska rodów szlacheckich (Kurna-
towskich, Żychlińskich i Nieszkowskich). Na nekropolii leśnej 
na skraju Dobrej, na zachowanych nagrobkach widnieją napi-
sy po polsku (rodzina Matybowskich). Ponadto, o kontaktach 
rodzinnych między kantoratami świadczą nazwy miejscowo-
ści wyryte na nagrobkach, m.in. na cmentarzu w Sarbicach, 
gm. Przykona – „Czyste”, czy „Wielopole”.

Dodatkowych wiadomości na temat rozmieszczenia oma-
wianych nekropolii dostarczyć mogą także mapy topogra-
ficzne ujęte w Systemie Informacji Przestrzennej4, natomiast 
starsze mapy topograficzne z lokalizacją cmentarzy znajdują 
się na stronie internetowej Archiwum Map Wojskowego In-
stytutu Geograficznego 1919–19395. Ich analiza może przy-
czynić się także do konstruktywnych wniosków dotyczą-
cych obszarów zanikających w krajobrazie nekropolii oraz 
określenia ich właściwej linii granicznej.

O genezie osadnictwa mogą świadczyć nazwy miejsco-
wości – takie jak „Gadowskie Holendry” (olędrzy), „Czyste” 
(ludność czysto niemiecka) lub nazwy obiektów fizjograficz-
nych: „Niemiecka Górka” w Felicjanowie, czy „Niemiecki 
Trakt” (z cmentarza ewangelickiego w Dobrej do miejsco-
wości Czyste). Z map topograficznych dowiadujemy się, że 
istniały protestanckie nekropolie w Tuliszkowie (zachowane 
elementy nagrobków na cmentarzu katolickim) oraz w Wy-
szynie (symbol na mapie, ustawiony krzyż oraz pamięć miej-
scowych – miejsce określane czasem mianem „cmentarza 
cholerycznego”).

ŹRÓDŁA WIEDZY O PRZODKACH 
I POZOSTAWIONYM DZIEDZICTWIE 
W POWIECIE TURECKIM

Cmentarze w powiecie tureckim dość często nie są cmenta-
rzami zapomnianymi. Pamięć o nich żyje wśród nielicznej już 
społeczności ewangelickiej parafii w Turku, pośród miejsco-
wej ludności (cmentarz ewangelicki w Młynach Piekarskich 
ma społeczną opiekunkę, cmentarzem w Felicjanowie opie-
kuje się Henryk Trocha, a Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa 
dba o pamięć o nekropolii Kurnatowskich w Brudzewie).

Rola towarzystw regionalnych z Konina, Brudzewa, Do-
brej, czy Władysławowa oraz Stowarzyszenia Frydhof polega 
na ratowaniu tej pamięci. Duża rolę, zwłaszcza na cmenta-
rzach leśnych, odgrywają umieszczane w ramach współpracy 
z Nadleśnictwem Turek tablice informacyjne, np. w Porożu 
Starym, Kolonii Kaczka, czy Młynach Piekarskich. Młodzież 
szkolna pielęgnuje tą pamięć, porządkując cmentarze w ra-
mach projektów edukacyjnych (Młyny Piekarskie, Sarbice, 
Dryja-Kępina, czy Turek). Organizowane są konkursy związa-
ne z lokalnymi zabytkami sztuki sepulkralnej (w Brudzewie). 
Jednak prace dokumentacyjne wykonane przez uczniów Li-

4 Np. wladyslawow.e-mapa.net; zob. Geoportal otwartych danych prze-
strzennych; Internet: https://polska.e-mapa.net/ (wgląd 10.11.2018).

5 Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919–1939; In-
ternet: http://polski.mapywig.org (wgląd 10.11.2018).

ceum w Turku w latach 2000–2001 i porównanie ówczesne-
go stanu zachowania nekropolii ze stanem dzisiejszym poka-
zuje dokonujący się bezmiar dewastacji i zniszczeń6.

Ważną rolę odgrywają także potomkowie rodzin pocho-
wanych na cmentarzach, którzy posiadają własne archiwa 
zdjęciowe, odwiedzają i dbają o miejsca spoczynku swych 
krewnych – na czynnym cmentarzu w Młynach Piekarskich, 
czy nieczynnych, m.in. w Felicjanowie (o spuściznę dbał Bru-
no Kneifel), w Wielopolu (aktywność młodzieży szkolnej), czy 
na Kaczce Kolonii (działalność rodzin Dohn i Briese). Przyjaz-
dy potomków dawnych osadników często odbywają się cy-
klicznie, np. wizyty rodziny Briese z Gefall (która ma swoich 
przodków pochowanych na cmentarzu w Kolonii Kaczka).

Ewidencję cmentarzy ewangelickich dla celów renowacji 
i upamiętnienia stworzyło Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa. 
Niektóre z cmentarzy ewangelickich figurują w rejestrze Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Koni-
nie (cmentarz w Felicjanowie), bądź posiadają karty (cmen-
tarz w Młynach Piekarskich i w Dobrej). Niestety informacje 
tam zawarte często nie są kompletne i nie są aktualizowane 
na bieżąco. Co więcej, nekropolie te często ujęte są w gmin-
nych ewidencjach zabytków.

Bywało tak, że w trakcie działań wojennych w 1945 roku 
ciała żołnierzy niemieckich chowano w mogiłach zbiorowych 
na pobliskich cmentarzach ewangelickich lub w ich pobliżu. 
W wyniku ekshumacji przeprowadzonych przez Stowarzy-
szenie POMOST – Praca dla Pokoju w Młynach Piekarskich 
i w Czystem (w latach 2008–2010), na podstawie zacho-
wanych nieśmiertelników udało się określić tożsamość po-
chowanych tam osób7. Ekshumacje na cmentarzach ewan-
gelickich prowadzone były także w związku z frontem prac 
Kopalni Węgla Brunatnego Adamów – w Józefinie (gm. Przy-
kona) oraz w Chlebowie (gm. Turek), a szczątki przeniesiono 
do zbiorowych mogił na parafialnym cmentarzu ewangelic-
kim w Turku.

Istotną pomocą w poznaniu historii funkcjonowania ne-
kropolii ewangelickich są zasoby archiwalne dostępne w Ar-
chiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w zespole pod 
nazwą Komisja Województwa Kaliskiego8. Szczegółowe księ-
gi urodzeń i zgonów prowadzone przez poszczególne parafie 
ewangelickie (obejmujące obecny powiat turecki) zostały 
wywiezione, zaginęły albo zostały zniszczone9. Część ksiąg 
akt stanu cywilnego parafii ewangelickiej w Turku, dostępna 
w Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Koninie, 
została zdigitalizowana (www.szukajwarchiwach.pl).

Działalność na rzecz ratowania cmentarzy ewangelickich 
w powiecie tureckim odzwierciedla się w publikowaniu wielu 
pozycji książkowych, czy materiałów prasowych, pośrednio 
lub w sposób bezpośredni dotykających tematyki nekropo-
lii protestanckich i ich dewastacji w aspekcie niegdysiejszej 
działalności społeczności ewangelickiej dla rozwoju miejsco-

6 Jankowska et al. 2001.
7 Informacja uzyskana od Przemysława Alberta Pasternaka – przedstawi-

ciela Stowarzyszenia POMOST na Wielkopolskę Wschodnią.
8 Szewczyński b.d.; Górzyński 2009: 353–360.
9 Informacja od ks. Waldemara Wunsza – proboszcza-administratora Para-

fii Ewangelicko-Augsburskiej w Turku.
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wej jednostki administracyjnej. W dniu 24 marca 2018 roku 
odbyła się konferencja Wokół protestanckiego dziedzictwa 
kulturowego w Turku i powiecie tureckim10. Wcześniej, bo 29 
marca 2011 roku, społecznicy zebrali się na dyskusji w Urzę-
dzie Miejskim w Turku11, rezultatem czego było oznakowanie 
cmentarza ewangelickiego w Porożu Starym, gm. Malanów 
i ekumeniczna modlitwa z udziałem pastora z Kalisza12.

POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
GMINY DOBRA 

Gmina Dobra położona jest we wschodniej części wojewódz-
twa wielkopolskiego, w powiecie tureckim, będącym częścią 
subregionu konińskiego. Odległość dzieląca tą jednostkę od 
Poznania wynosi około 150–170 km, odległość od Łodzi wy-
nosi około 70 km, a od Konina – około 50 km. Zajmuje ona 
powierzchnię 131,8 km2 i jest gminą miejsko-wiejską (miasto 
Dobra znajduje się w jej północno-zachodniej części, zajmuje 
niewielki obszar – 1,84 km2). Jest jedną z dziewięciu gmin po-
wiatu. Teren gminy zamieszkuje 6219 tysięcy mieszkańców13.

Gmina jest obszarem wybitnie rolniczym (użytki rolne 
zajmują około 70% jej powierzchni). Przeważają gleby sła-
be. Znajduje się tutaj ponad 900 gospodarstw rolnych i 27 
sołectw. Według regionalizacji fizycznogeograficznej Jerzego 
Kondrackiego leży ona na obszarze Niziny Południowowiel-
kopolskiej14. Wyniesione części zróżnicowanej rzeźby two-
rzą Wysoczyznę Turecką (materiał morenowy). Dolina rzeki 
Warty stanowi wschodnią granicę gminy i według podziałów 
tworzy zarówno Kotlinę Kolską, jak i Kotlinę Sieradzką.

Główną rzeką przepływającą przez wschodni skraj gminy 
jest Warta. Na zachodzie przepływa jej dopływ Teleszyna 
(zbiornik Żeronice – dawny zbiornik retencyjny elektrowni 
„Adamów” w Turku), obszar jest zabagniony i poprzecinany 
kanałami melioracyjnymi. Południowo-wschodni skraj gminy 
położony jest nad sztucznym Zbiornikiem Jeziorsko (wybu-
dowanym w 1986 roku).

Grunty leśne stanowią 18% powierzchni gminy. Wśród 
drzew przeważają sosny i brzozy. Grądy występują na ob-
szarze wysoczyznowym, w dolinach Warty i Teleszyny – łęgi 
i olsy. Spotykane są bory mieszane i sosnowe. W okolicach 
wsi Stawki, Zagaj i Szymany występują bory sosnowe na wy-
dmach piaszczystych.

Szatę antropogeniczną obok roślinności parków tworzą 
zadrzewienia czynnych cmentarzy katolickich (Dobra, Skęcz-
niew, Miłkowice), nieczynnych ewangelickich (Dobra-Długa 
wieś, Czyste, Młyny Piekarskie, Kolonia Kaczka), czy żydow-
skich (dwa w Dobrej). Cmentarze ewangelickie leżą w obrę-
bie zwartych kompleksów leśnych jako relikty dawnej sieci 
osadniczej stworzonej przez przybyłych na tzw. „pustki” olę-

10 M.in. publikacje w tygodniku Echo Turku, por. np. Górzyński 2010, Wunsz 
2018, Jarek 2018.

11 Jarek 2011: 11.
12 Jarek 2013: 18.
13 Stan na 31 grudnia 2017 r., dane za: Główny Urząd Statystyczny; Inter-

net: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Dobra_wielkopolskie (wgląd 
10.11.2018).

14 Kondracki 2001.

drów. W okolicach Strugi Janiszewskiej, w obrębie komplek-
su leśnego „Czarny Las” (część wschodnia) trafili oni na liczne 
tereny bagienne, torfowiska, niewielkie śródleśne zagłębie-
nia (Kolonia Kaczka, Młyny Piekarskie-przysiółek Maćkówka).

Gmina Dobra charakteryzuje się niskim wskaźnikiem za-
ludnienia determinowanym przez sieć rzeczną (zabagnienia 
terenu) oraz kompleksy leśne w jej północnej i zachodniej 
części15.

Nazwy geograficzne występujące w obrębie zwartych 
zbiorowisk leśnych okolic wsi Rzechta, Stawki czy Linne na-
wiązują do sposobu powstawania osad ludzkich, np. „Pust-
ki”, czy „Czyste”. Z reguły obszary zagospodarowywane 
w XVIII i XX wieku przez olędrów (przybyszów z zachodu) dziś 
są nieużytkami, czasami wchłonięte zostały ponownie przez 
las.

SPECYFIKA OSADNICTWA OLĘDERSKIEGO 
W GMINIE DOBRA NA PRZYKŁADZIE OSAD 
MŁYNY PIEKARSKIE, KOLONIA KACZKA, 
CZYSTE ORAZ PERYFERII MIASTA DOBRA

Miejscowość Młyny Piekarskie leży około 0,5 kilometra od 
drogi Dobra–Uniejów. Ciągnie się ona na zachód od kory-
ta rzeki Warty, pomiędzy ciekami Siekiernik a Strugą Jani-
szewską w gminie Dobra (wcześniej istniała gmina Piekary). 
Nazwa miejscowości odnosi się do obiektu budowlanego – 
młyna wodnego zlokalizowanego nad rzeką. Wzdłuż Doliny 
Warty ciągną się tu południkowo lasy. Okoliczne miejscowo-
ści, m.in. Stawki, Kaczka i Kolonia Kaczka, stanowią osady le-
śne położone wzdłuż głównego traktu szlaku leśnego.

Osady tego typu na trudnych, podmokłych, bądź zalesio-
nych terenach tworzyli osadnicy olęderscy pochodzący z Sak-
sonii, Prus i Śląska w pierwszej połowie XIX wieku. Dzierżawi-
li oni teren na zasadzie wieczystego prawa czynszowego, tzw. 
okupnego. Odpowiadali solidarnie całą gminą za terminowe 
dopełnienie zobowiązań wobec właściciela ziemskiego16. 
W związku z osadzeniem na terenach błotnych i leśnych wy-
magających zagospodarowania, zapewne otrzymywali oni 
pewien okres wolnizny.

Osada Młyny Piekarskie powstała w 1792 roku. Wchodzi-
ła ona w skład dóbr Mączyńskich. Pod koniec XIX wieku w 20 
domostwach mieszkało tu 171 osób, w większości pocho-
dzenia niemieckiego, wyznania luterańskiego. Początkowo 
podlegali oni pod parafię ewangelicką we Władysławowie, 
a od 1837 roku pod nowo erygowaną parafię ewangelicką 
w Turku17.

Młyny Piekarskie wraz z sąsiednimi Młynami Skęczniew-
skimi wzmiankowane są w Słowniku Geograficznym Króle-
stwa Polskiego18. Miejscowości Piekary i Skęczniew położone 
są przy drodze prowadzącej w kierunku do Zbiornika Jezior-
sko. Szkoły w Młynach Piekarskich i Czystem istniały od 1864 
roku przy kantoratach. Od 1926 roku żadna z klas nie jest 
zlokalizowana w budynku kantoratu – pobudowano osobne 

15 Urząd Miasta i Gminy Dobra 2005: 10–19, 2013: 9–33.
16 Chodyła 2015: 7.
17 Kneifel 1937: 214–224.
18 Chlebowski 1885,551.
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obiekty. W Młynach uczyło się około 60 ewangelickich dzieci, 
które prowadził nauczyciel E. Friedrich. W sąsiedniej wsi Czy-
ste było to 30 dzieci z nauczycielem Otto Zutterem.

Młyny Piekarskie stanowiły kantorat na terenie Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej w Turku. Pod koniec paździer-
nika 1907 roku superintendent kaliski dr J. Bursche wraz 
z księżmi: Krempinem z Turku, Paszke z Koła i Gerhardtem 
z Prażuch wizytował również kantorat Młyny Piekarskie z 76 
ewangelickimi gospodarzami – stanowiło go wraz z oddalo-
nymi i rozproszonymi ewangelickimi mieszkańcami wsi około 
90 rodzin19. 

Do 1945 roku niemal cała wioska, podobnie jak osada 
Stawki, była zamieszkiwana przez społeczność wyznania 
ewangelicko-augsburskiego. W 1907 r. w Młynach Piekar-
skich mieszkało 90 rodzin ewangelickich20. Warunki egzy-
stencji były trudne.

Wśród osadników zdarzały się kłótnie, które wywoływał 
kantor Hoffman. W konsekwencji został on zdymisjonowany 
i wyemigrował do Ameryki. Wizytator był także we wsi 
Czyste, gdzie w 1906 roku wybudowany został kantorat 
za 1000 Rubli. Współpraca miedzy pastorem a kantorem 
Emilem Ziemerem była niemiła i nie przebiegała poprawnie. 
Wizytacja kolegium kościelnego doprowadziła w tym samym 
roku do zwolnienia kantora Ziemera (pracował w latach 
1904–1907) i zatrudnienia przykładnego nauczyciela dla nie-
mieckich kolonistów kantoratu Czyste.

Proboszcz parafii ewangelickiej w Turku, ks. Leon Sachs, 
dbał o utrzymanie poprawnych relacji w podległych mu kan-
toratach. W początkach XX wieku pojawiły się spory o zie-
mię i łąki pomiędzy kantoratami Młyny Piekarskie i Czyste. 
W Młynach Piekarskich istniał chór śpiewaczy pod dyrekcją 
kantora Friedricha oraz zorganizowany został zespół puzoni-
stów. W 2. połowie XX wieku na strychu kantoratu w Mły-
nach Piekarskich znajdowały się resztki instrumentów mu-
zycznych – w latach 1980. wszystko zostało rozszabrowane21.

Cmentarz ewangelicki w Młynach Piekarskich założony 
został w 2. połowie XIX wieku i znajdował się bezpośrednio 
przy kantoracie. Obecnie zajmuje on powierzchnię około 
1 hektara na skraju lasu. Oddalony jest o około 1,2 km na 
wschód od wsi Stawki i około 2 km na północ od drogi do 
Łęgu Piekarskiego. Powstał na rzucie prostokąta. Utrzymy-
wany i pielęgnowany był przez kolonistów niemieckojęzycz-
nych, przybyłych na ten rejon w 1848 roku22. Prawdopodob-
nie posiadał dozór cmentarny.

Nieopodal znajduje się obszar po dawnym kantoracie 
z gruntami wielkości 5 hektarów. Został on zniszczony w la-
tach 70. i 80. XX wieku. Wcześniej budynki zamieszkiwała ro-
dzina Gohlke (najstarszym nagrobkiem na pobliskim cmen-
tarzu jest nagrobek Amandy Gohlke z 1918 roku) i rodzina 
Lelke. Okoliczna zabudowa jest rozproszona. Na skraju lasu 
ciągną się rozległe polany z drzewami owocowymi, świad-
czącymi o istnieniu niegdyś w tych miejscach gospodarstw. 

19 Kneifel 1937: 219; Górzyński, Kaszyński i Smolich 2014: 448.
20 Kiełbasa 2017: 34–37.
21 Według relacji Anny Wronowskiej – mieszkanki wsi Stawki (marzec 2018 

roku).
22 Kiełbasa 2017: 34–37.

Obecna droga gruntowa biegnąca przez las do cmentarza, 
prowadziła niegdyś do domostw osadników.

Nekropolia ewangelicka w Młynach Piekarskich jest je-
dyną na omawianym terenie gminy Dobra w świetle prawa 
czynną nekropolia protestancką (od ostatniego pochówku 
nie upłynęło jeszcze 40 lat).

Nagrobki cmentarza zorientowane są na linii wschód – 
zachód. Od południa prowadziła do niego brama (pozostał 
z niej tylko jeden filar). Od niej odchodzą wyraźnie zaryso-
wane dwie alejki wzdłuż najmłodszych nagrobków z lat 70. 
i 80. XX wieku (rodziny Lehmannn, Lelke i Firus). W części 
wschodniej dominują mogiły dziecięce. Zachowały się też 
krzyże żelazne i metalowe ogrodzenia mogił. Drewniany 
krzyż, przewrócony w latach 1990. (według ewidencji zabyt-
ków), znajdował się na końcu alejki wiodącej do północnego 
skraju nekropolii vis a vis filarów bramy. Dziś postawiony jest 
tam symboliczny kamień oraz umieszczono niewielki drew-
niany krzyż przed modlitwami ekumenicznymi w dniu 24 
marca 2018 r.

Mieszkańcy wsi utrzymywali kantorat (obecnie znajdu-
jący się w ruinie). 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 opuszczonym 
i odludnym. Ogrodzenie częściowo zniszczono już w 1946 
roku23. Zachowała się część muru oraz szereg XIX- i XX-wiecz-
nych grobowców, krzyży żeliwnych i ogrodzeń kwater z boga-
tą metaloplastyką wzorów.

Cmentarz w Młynach Piekarskich administrowany jest 
przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Turku. Po wojnie 
nekropolią opiekowała się rodzina Hein oraz Gustaw Firus 
ze Stawek, zmarły w 1992 roku – jego grób jest ostatnim 
pochówkiem na terenie nekropolii. Pochowano tutaj m.in. 
członków rodzin Firus, Gohlke i Strubel. Prace renowacyjne 
na cmentarzu rozpoczęły się w marcu 2017 roku w ramach 
współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej oraz 
Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Ratowania Pamię-
ci „Frydhof”.

Nekropolia od zakończenia II wojny światowej niszczeje. 
Mimo niekorzystnej sytuacji geopolitycznej wielu Niemców 
pozostało w gospodarstwach na tym terenie nawet 20 lat 
po wojnie. Dopiero w latach 60. i 70. XX w. emigrowali oni 
do wschodnich Niemiec (rodziny Graumannn, Baumann, 
Ryske i Schwant). Obecna opiekunka cmentarza w Młynach 
Piekarskich, Anna Wronowska, wraz z matką przybyły na ten 
obszar w 1946 roku z Syberii (przed wojną rodzina mieszkała 
w miejscowości Łużki, powiat Dzisna, województwo wileń-
skie). W ramach odszkodowania za mienie pozostawione na 
kresach otrzymali gospodarstwo poniemieckie z Gustawem 
Firusem jako parobkiem.

Wspomniany Gustaw Firus pomagał rodzinie kresowian 
w prowadzeniu gospodarstwa, z czasem został ojczymem 
Anny Wronowskiej (urodzonej w Omsku na zesłaniu). Rodzi-
na Firusów licznie zamieszkiwała Młyny Piekarskie i Stawki 
(w zależności od uprawianej profesji byli Firusowie: „moto-

23 Górzyński, Kaszyński i Smolich 2014: 448.
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rowy”, czy „olejarz”). Matka Anny Wronowskiej, wraz z jej 
bratem mieszkali z Gustawem Firusem w drewnianym domu 
zbudowanym w 1922 roku, który służył wcześniej społeczno-
ści olęderskiej za szkołę (nauczyciel Janke) i sklep. Siostra Gu-
stawa Firusa wyszła za mąż za Ludwika Hayda i od tego czasu 
budynek stał się własnością rodzinną. Dziś Anna Wronowska 
nadal mieszka w Stawkach, w drewnianym domu służącym 
niegdyś za szkołę społeczności olęderskiej (ryc. 1).

Na cmentarzu ewangelickim w Młynach Piekarskich jest 
pochowany jej ojczym – Gustaw Firus (zm. 1992 r.) i jego ro-
dzina (m.in. Edward, zm. 1951 r., Emilia, zm. 1986 r. w wieku 
89 lat, Amanda, zm. 1928 r. i Krystian, zm. 1947 r.). Spoczy-
wają tu także dalsi krewni rodziny Firus – Dohnowie. Nagrob-
ki powojenne, w przeciwieństwie do tych z lat 30. XX wieku 
są w większości polskojęzyczne. Według rejestru prowadzo-
nego przez Annę Wronowską, na cmentarzu znajdują się 64 
groby (w rejestrze ujęto nagrobki z zachowanymi metalo-
wymi krzyżami i obramowaniami, bez wliczania mogił ziem-
nych), przy czym część obramowań nadal może znajdować 
się pod ściółką leśną24.

4 sierpnia 2010 roku Stowarzyszenie POMOST dokonało 
ekshumacji dwóch żołnierzy niemieckich bez nieśmiertelni-
ków z jednego pola grobowego25. Polegli oni w potyczkach 
z Armią Czerwoną w 1945 roku. Według informacji opiekun-
ki, w dalszym ciągu jeszcze spoczywają tu ofiary wojny.

Przy cmentarzu, do lat 80. XX w., mieszkała rodzina Lelke 
(Alwina, zm. 1971 r., Eugenia, zm. 1983 r., Rudolf Wentland – 
spokrewniony, zm. 1944 r.), do której przyjeżdżali z Turku pa-
storzy, najpierw ks. Jerzy Sachs, potem ks. Andrzej Mendrok. 
Ks. Jerzy Sachs przyjeżdżał z komunią i na modlitwy. Pomocą 
służyła Anna Wronowska, którą ks. Andrzej Mendrok miano-
wał opiekunką cmentarza. Pastor po raz ostatni odwiedził tu-
tejszych parafian w roku 1983 i w 1992, kiedy przyjechał na 
pogrzeb Gustawa Firusa. Na uroczystościach żałobnych Firu-
sa pojawiło się duże grono zainteresowanych mieszkańców 
Młynów Piekarskich, Piekar i Stawek. Trumnę przetranspor-
towano na ciągniku w stronę cmentarza. Apolonia Wronow-
ska spoczęła na cmentarzu katolickim w Skęczniewie.

Od lat 80. XX wieku rozpoczęła się dewastacja cmenta-
rza i kantoratu (gliniane ściany stoją do dziś). Bramę i siatkę 
z ogrodzenia wywieziono do Żeronic i Dąbrowicy, a metalo-
we ogrodzenia grobów wykorzystywano w chlewach. Kan-
torat został rozszabrowany z cegieł błyskawicznie. Według 
relacji okolicznych mieszkańców rabusie przyjeżdżali pod 
osłoną nocy.

Dzięki opiece Anny Wronowskiej cmentarz ewangelicki 
w Młynach Piekarskich jest stosunkowo zadbany – w porów-
naniu z pobliskimi nekropoliami ewangelickimi we wsiach 
Kaczka (jeden nagrobek z żelaznym krzyżem) i Czyste (brak 
widocznych nagrobków, jedynie pole grobowe z obramo-
waniem). W dwudziestoleciu międzywojennym w domu na 
Stawkach funkcjonowała szkoła, do której chodzili zarówno 

24 Ręcznie sporządzony rejestr wraz z układem grobów jest w dyspozycji 
opiekunki cmentarza w Młynach Piekarskich.

25 Stowarzyszenie POMOST Poznań. Internet: http://www.pomost.net.pl/
poszukiwania.html (wgląd 31.10.2010). Przy ekshumacji obecny był Ar-
tur Firus z Dobrej, którego rodzina spoczywa na cmentarzu.

Niemcy, jak i Polacy.
Przykłady tolerancji międzywyznaniowej bywały również 

po wojnie. Matka Anny Wronowskiej, Antonina, obroniła 
własnym ciałem Gustawa Firusa przed zabraniem przez funk-
cjonariuszy UB do obozu deportacji dla Niemców. Został do-
tkliwie pobity, jednak udało mu się schować w snopku zboża. 
Dzięki życzliwości sołtysa Firus dostał się do szpitala w Turku. 
Gustaw Firus pomagał rodzinie Wronowskich i chodził po go-
spodarstwach dorabiając jako cieśla. Przeżył z Polakami bli-
sko 40 lat. Brat Gustawa, Paul, napisał do rodziny list z getta 
dla Niemców z prośbą o jedzenie. Wronowscy pomogli mu 
wysyłając jedzenie ukryte w płachtę. Po wojnie Paul Firus 
wraz z pozostałymi Niemcami odwiedzał rodzinne strony 
starając się zrewanżować za udzieloną pomoc.

W dniu 25 marca 2017 roku na cmentarzu ewangelickim 
w Młynach Piekarskich rozpoczęła się akcja oczyszczania (od-
kopywania nagrobków spod runa leśnego, wypoziomowania, 
karczowania zarośli, zbierania śmieci). Dzięki zaangażowaniu 
członków Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Ratowa-
nia Pamięci „FRYDHOF” z Konina oraz Stowarzyszeniu Przy-
jaciół Ziemi Dobrskiej, wraz ze strażakami z OSP w Piekarach 
i Skęczniewie, a także gimnazjalistami z Dobrej pierwszy etap 
uporządkowania nekropolii zakończono. Pracowało tam oko-
ło 40 osób ze społeczności gminy Dobra i sołectwa Stawki. Co 
więcej, Nadleśnictwo Turek przekazało sadzonki brzóz i róż 
dla upiększenia cmentarza (ryc. 2).

W międzyczasie w kolejne porządkowanie nekropolii włą-
czyli się członkowie Towarzystwa Przyjaciół Konina, Towarzy-
stwa Przyjaciół Brudzewa oraz Stowarzyszenia POMOST. Roz-
poczęto starania (w porozumieniu z Nadleśnictwem w Turku 
oraz Parafią Ewangelicką w Turku) o należyte oznaczenie 
nekropolii oraz przeprowadzenie modlitw ekumenicznych.

W dniu 24 marca 2018 roku na cmentarzach ewangelic-
kich w Młynach Piekarskich i Kolonii Kaczka odbyły się krótkie 
ekumeniczne modlitwy, które zgromadziły okoliczną ludność 
z sołectwa Stawki, władze gminy Dobra na czele z Burmi-
strzem Miasta i Gminy Dobra Andrzejem Piątkowskim, pro-
boszczów: Parafii Ewangelicko-Augsburskiej – ks. Waldemara 

Ryc. 1.  Dom Anny Wronowskiej – dawna szkoła olędrów we wsi Stawki 
(fot. B. Kiełbasa)

Fig. 1.  House of Anna Wronowska – a former school of German set-
tlers at Stawki (photo by B. Kiełbasa)
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Wunsza oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy 
ze Skęczniewa – ks. Grzegorza Wawrzyniaka. Przybyli także 
zaangażowani społecznicy i regionaliści z Dobrej, Brudzewa, 
Konina oraz Koła (ryc. 3–4).

Wcześniej przeprowadzono planowany kolejny etap re-
nowacji cmentarza. Polegał on na postawieniu na środku 
symbolicznego drewnianego krzyża i odsłonięciu z runa le-
śnego głównej alejki. Na miejscu przewróconego drewnia-
nego krzyża w centrum nekropolii ma stanąć nowy, metalo-
wy. Główną inicjatorką przywrócenia pamięci cmentarzowi 
ewangelickiemu w Młynach Piekarskich jest jego opiekunka. 
Mimo wspomnień z dzieciństwa i tułaczki na zesłaniu na Sy-

berii, krzywd doznanych od Niemców i Sowietów potrafiła 
wybaczyć i pielęgnować spuściznę po dawnych mieszkań-
cach wschodnich terenów gminy Dobra.

Zaangażowanie w ratowanie cmentarza ewangelickiego 
w Młynach Piekarskich lokalnej społeczności sołectwa Staw-
ki, opiekunki cmentarza – Anny Wronowskiej i stowarzyszeń 
(Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej, Towarzystwo 
Przyjaciół Konina, Stowarzyszenie POMOST, Stowarzyszenie 
FRYDHOF i Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa) oraz ich tro-
ska o zachowanie pamięci o dawnych mieszkańcach gminy 
ewangelickiego wyznania to przykład współczesnej lokalnej 
ekumenii ponad podziałami. W połowie listopada 2017 roku 

Ryc. 4.  Uczestnicy modlitw ekumenicznych (fot. B. Kiełbasa)
Fig. 4.  Gathered participants of ecumenical prayers (photo by B. Kiełbasa)

Ryc. 3.  Ekumeniczna modlitwa na cmentarzu w Młynach Piekarskich 
w marcu 2018 r. (fot. B. Kiełbasa)

Fig. 3.  Ecumenical prayer at the cemetery at Młyny Piekarskie in March 
2018 (photo by B. Kiełbasa)

Ryc. 2.  Oczyszczony cmentarz ewangelicki w Młynach Piekarskich  
(fot. B. Kiełbasa)

Fig. 2.  Cleaned Evangelical cemetery at Młyny Piekarskie (photo by 
B. Kiełbasa)
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Nadleśnictwo w Turku postawiło na cmentarzach ewangelic-
kich w Młynach Piekarskich i Kolonii Kaczka tablice informa-
cyjne wraz z granicznikami wyznaczającymi tereny sacrum. 
Całość odbyła się w porozumieniu z Parafią Ewangelicko-Au-
gsburską w Turku26 (ryc. 5).

Wieś Kaczka (dawniej Kolonia Kaczka) położona jest nad 
Strugą Janiszewską, około 1,5 kilometra na północ od Mły-
nów Piekarskich. Wzmianka o niej po raz pierwszy pojawia 
się w XVI-wiecznym dokumencie. Osadę stanowił wówczas 
tylko młyn, na którym Adrian Russocki (miecznik kaliski) za-
pisał posag swojej żonie Annie z Ciświeckich27. Także w XVII 
wieku Kaczka figuruje w dokumentach jedynie jako osada 
młyńska. Status kolonii nabyła prawdopodobnie dopiero 
za sprawą niemieckich osadników, którzy pojawili się tutaj 
w XIX wieku i wybudowali 12 domów zamieszkałych przez 
116 osób28.

Mieszkańcy osady podlegali opiece kantora z Młynów Pie-
karskich w obrębie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tur-
ku. W 1921 roku na 114 mieszkańców, około 98 deklarowało 
wyznanie ewangelickie oraz narodowość niemiecką29. Istnia-
ła wówczas gmina Szymany. Niemiecka ludność uciekła stąd 
w 1945 roku przed nacierającą Armią Czerwoną.

Cmentarz w Kolonii Kaczka, w różnych źródłach utożsa-
miany z nekropolią z czasów I wojny światowej, znajduje się 
w obrębie kompleksu leśnego z przewagą sosny. Pozostał na 
nim tylko jeden metalowy krzyż na grobie kilkuletniego Otto 
Rennera (zm. 1918 r.). Wokół wyraźnie zachowały się pozo-
stałości linii okopów z czasów II wojny światowej. Umocnie-
nia polowe ciągną się całymi kilometrami, ukryte w lesie. 
Nieopodal widoczne są także charakterystyczne zygzaki oko-
pów frontu operacji łódzkiej z czasów I wojny światowej.

26 Kiełbasa 2017: 34–37; Tyczyno 2018: 30.
27 Górzyński 2009: 445.
28 Kiełbasa 2017: 34–37.
29 Kiełbasa 2017: 34–37.

Na cmentarzu spoczywają m.in. A. Briese (zm. 1928 r.), 
E. Anders (zm. 1924 r.), K. Ratke (zm. 1929), L. Brejze (zm. 
1937 r.), S. Muller (zm. 1939 r.) oraz rodzina Dohn. Mogiły 
w większości są pozarastane i zdewastowane. Potomkowie 
osób tu spoczywających utrzymują kontakt z Anną Wronow-
ską. W marcu 2018 roku odbyła się tutaj modlitwa ekume-
niczna nawiązująca do 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości30 (ryc. 6).

Cmentarz ewangelicki (o powierzchni około 0,17 ha) we 
wsi Czyste położony jest na niewielkim piaszczystym wznie-
sieniu na skraju lasu, 700 metrów na zachód od wsi Zagaj. 
Budynek kantoratu został doszczętnie zdewastowany. Jesz-
cze nie tak dawno (w 2001 roku) obszar nekropolii wyzna-
czał żelazny krzyż (o wysokości 3,5 metra), który jednak zo-
stał spiłowany. Brak jakiegokolwiek zachowanego nagrobka 
z imieniem i nazwiskiem. Zachowało się tylko obramowanie 
mogiły zbiorowej, na którym przed 1 listopada co roku mło-
dzież zapala znicze (ryc. 7).

30 Górzyński, Kaszyński i Smolich 2014: 445.

Ryc. 5.  Tablica informacyjna umieszczona na cmentarzu ewangelickim 
w Kolonii Kaczka (fot. B. Kiełbasa)

Fig. 5.  Information board placed on the Evangelical cemetery at 
Kolonia Kaczka (photo by B. Kiełbasa)

Ryc. 6.  Modlitwa ekumeniczna na cmentarzu w Kolonii Kaczka (fot. 
B. Kiełbasa)

Fig. 6.  Ecumenical prayer at the cemetery at Kolonia Kaczka (photo by 
B. Kiełbasa)

Ryc. 7.  Cmentarz ewangelicki we wsi Czyste (fot. B. Kiełbasa)
Fig. 7.  Evangelical cemetery at Czyste (photo by B. Kiełbasa)
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Cmentarz wraz z kantoratem powstały na przełomie XVIII 
i XIX wieku. Wówczas to w czasie zaboru pruskiego na te 
tereny leśne przybywali osadnicy niemieccy wiary ewange-
lickiej. W drodze karczunku i wypalania powstawały osady, 
m.in. Czyste. Pierwsi koloniści przybyli tutaj w 1792 roku. 
Wówczas wyznaczono teren nekropolii. Przypuszczalnie do-
minowały tutaj mogiły ziemne. Od 1945 roku teren ten jest 
niewykorzystany31.

W czasie II wojny światowej na cmentarzu we wsi Czyste 
pochowano żołnierzy niemieckich. Na początku XXI wieku 
ich szczątki zostały ekshumowane przez Stowarzyszenie PO-
MOST z Poznania.

Cmentarz ewangelicki w Dobrej (0,22 ha) położony jest 
przy trasie Dobra – Piekary na skraju lasu, około kilometr od 
centrum Dobrej, przy cmentarzu cholerycznym (od którego 
jest odgraniczony płytkim wałem ziemnym). Teren poro-
śnięty jest akacjami, występują tu także dęby. Cmentarz po-
wstał na początku XX wieku i podlegał prawdopodobnie pod 
kantorat w nieodległej wsi Czyste. Zachowało się obecnie 
w formie szczątkowej sześć nagrobków z 1. połowy XX wie-
ku, dwie płyty z 1. połowy XX wieku oraz jedna z 2. połowy 
XX wieku. Znajdują się w jego obrębie zarysy dziesięciu mogił 
ziemnych. Z bramy wiodącej na nekropolię zachowały się je-
dynie ruiny słupka po stronie zachodniej (ryc. 8).

Na przełomie XX i XXI wieku widoczne były jeszcze relikty 
ogrodzenia. Ostatni pochówek odbył się tutaj w 1955 roku 
– pochowano wówczas Ludwika Marksa. Właśnie Marksa 
i jego żonę ekshumowano, a szczątki przeniesiono na cmen-
tarz ewangelicki w Turku. Obecnie na terenie cmentarza wi-

31 Górzyński, Kaszyński i Smolich 2014: 238.

doczne są płyty (w języku polskim) rodziny Matybowskich 
(Emanuel Aleksander Matybowski, zm. 1916 r., Julianna 
z Winklerów Matybowska, zm. 1926 r.). Na obszarze ne-
kropolii poniewierały się także elementy płyt z cmentarza 
żydowskiego w Dobrej (obecnie zabezpieczone na terenie 
lapidarium).

W karcie cmentarza, na dostępnych fotografiach z końca 
lat 80. XX wieku widoczne są jeszcze metalowe ogrodzenia 
nagrobków oraz żeliwny krzyż. Już wtedy stan cmentarza 
oceniano jako bardzo zły. Płyty grobowe Matybowskich nie 
były wówczas jeszcze poprzesuwane i zniszczone32.

Na cmentarzu spoczywają jeszcze szczątki E. Buchwitza 
(zm. 1916 r.), O. Buchwitza (zm. 1928 r.), O. Rosentreta (zm. 
1928) oraz dalszych członków rodziny Marks (m.in. Edwarda, 
zm. w 1916 roku)33.

Obiekt odwiedzają potomni, bowiem zawsze znajdują się 
na mogiłach znicze. Teren od strony drogi jest praktycznie 
niewidoczny z uwagi na dużą liczbę krzewów i samosiejek 
drzew. Rok rocznie w pobliżu przebiega trasa procesji Emaus 
(obok znajduje się stacja na odcinku tejże procesji).

PODSUMOWANIE

Korzystanie z wielu źródeł informacji w celu bliższej charak-
terystyki dziedzictwa protestanckiego w powiecie tureckim, 
może przyczynić się do doprecyzowania informacji dostęp-
nych w Internecie lub w zasobach książkowych bibliotek. 
Często badania eksploracyjne regionalistów i osób zrzeszo-
nych w różnych organizacjach prowadzą do odkryć kolejnych 
obiektów, mogił, nagrobków, czy cmentarzy.

Zasoby wiadomości o tematyce sepulkralnej zatem nie-
ustannie wzrastają, a to za sprawą pojawiania się w subre-
gionie konińskim osób zainteresowanych tymi zagadnienia-
mi. Wzrasta świadomość lokalnych społeczności związana 
z walorami turystycznymi wspomnianych obiektów, co uwi-
dacznia się chociażby po ich uporządkowaniu i oznaczeniu, 
uwzględnieniu w folderach turystycznych. Media chętnie 
przekazują informacje o spuściźnie ewangelickiej regionu, 
co bezpośrednio po 1945 roku nie było łatwe, a często nie-
możliwe.

Na terenie gminy Dobra znajdują się cztery cmentarze 
ewangelickie. Dwa z nich – w Młynach Piekarskich i Kolo-
nii Kaczka zostały oznaczone i uprzątnięte, a w marcu 2018 
roku odbyły się tam modlitwy ekumeniczne. Na dwóch po-
zostałych, tj. we wsi Czyste i na peryferiach miasta Dobra 
konieczne są prace porządkowe. Mimo dewastacji, pamięć 
o tych obiektach trwa w świadomości społeczności lokalnej 
(zapalane są znicze), członków parafii ewangelickiej w Turku, 
a także regionalistów.

32 Pawlaczyk 1988. 
33 Górzyński, Kaszyński i Smolich 2014: 439.

Ryc. 8.  Cmentarz ewangelicki w Dobrej przy trasie na Piekary (fot. B. 
Kiełbasa)

Fig. 8.  Evangelical cemetery at Dobra on the route to Piekary (photo 
by B. Kiełbasa)
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Modern settlements in the villages of Młyny Piekarskie, Ko-
lonia Kaczka and Czyste were founded by the Olęder settlers 
from Saxony, Prussia and Silesia in the first half of the 19th 
century on difficult wetlands (the present-day eastern part 
of the Dobra commune is the Warta Valley and peat bogs), 
wooded areas (Czarny Las complex) or sandy fields (around 
the village of Stawki and Czyste). They leased the land on 
the principle of perpetual rent law, so-called okupne in Pol-
ish. They were jointly and severally responsible to the entire 
commune for the timely completion of their obligations to 
the landowner. In connection with settling in muddy and 
forest areas requiring development, they probably received 
a certain period of privileges.

Nowadays, about the former protestant heritage in the 
commune of Dobra and the people who created the settle-
ment., it resemble the letters engraved on the surviving cem-

eteries. In the Dobra commune there are four forest evangel-
ical cemeteries in villages of the Młyny Piekarskie (cemetery 
in use), Czyste, Kolonia Kaczka and on the outskirts of the 
Dobra town. Cemeteries in Turek district quite often are not 
forgotten cemeteries. The memory about them lives in the 
small community of the Evangelical parish in Turek, among 
the local population (the Evangelical cemetery at Młyny 
Piekarskie has a social guardian – Anna Wronowska).

Evangelical cemeteries in the Dobra commune are un-
der the care of social activists and regionalists from Dobra, 
Brudzew, Koło and Konin. There is still need for support in 
organizing two cemeteries: at Dobra and in the village of 
Czyste. Preserved wooden houses of settlers are settled pe-
riodically by holidaymakers from Łódź.

Translated by Bartosz Kiełbasa

Bartosz Kiełbasa

Protestant heritage and its protection in eastern Greater Poland (Wielkopolska)  
on the example of the commune of Dobra (district Turek)

Summary
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Małe, lokalne cmentarze były nieodłącznym elementem wsi 
olęderskiej. Najczęściej lokowane były na wzniesieniach, któ-
re w zależności od warunków terenowych stanowiły wydmy 
bądź też sztuczne pagórki. Te zapomniane miejsca są nie-
kiedy jedyną pozostałością po dawnej kolonii, której układ 
i zabudowa w wyniku przemian urbanizacyjnych zostały bez-
powrotnie zatracone.

W niniejszym artykule zaprezentuję pięć cmentarzy znaj-
dujących się w dawnych koloniach olęderskich lokowanych 
na północ od Warszawy: w Józefowie, gm. Nieporęt, Brze-
zinach, gm. Warszawa–Białołęka, Augustówku, gm. Warsza-
wa–Białołęka, Sadach, gm. Czosnów i Michałowie-Grabinie, 
gm. Nieporęt. Wymienione nekropolie zaprezentowane zo-
staną w kolejności od najbardziej zdewastowanej w Józefo-
wie do najlepiej zachowanej i remontowanej w Michałowie-
Grabinie. Dwa z wymienionych cmentarzy obecnie należą 
administracyjnie do Warszawy, jednak tereny te zostały do 
niej przyłączone dopiero w latach 70. XX wieku. Można przy-
jąć umownie, że kres osadnictwa olęderskiego przypada na 
wybuch II wojny światowej. W artykule mianem osadników 
olęderskich określam ogół osadnictwa trudniącego się osu-
szaniem gruntów, karczunkiem oraz rolnictwem, nie odno-
sząc się do pochodzenia kolonistów.

Według Jerzego Szałygina na terenie Mazowsza zacho-
wało się 31 cmentarzy, które możemy wiązać z kolonistami 
olęderskimi1. Według mnie liczba ta jest znacząco zaniżona 
i wynika z tego, że znaczna część szczególnie mniejszych ne-
kropolii nie jest w ogóle znana badaczom, ponieważ zostały 
zdewastowane i zarośnięte. Z różnych powodów nie natrafili 
na nie inwentaryzatorzy wypełniający Karty Cmentarza. Nie 
figurują też z reguły w Gminnych Ewidencjach Zabytków. Po-
woduje to znaczną „szarą strefę” nekropolii pozostawionych 
całkowicie bez opieki.

Należy się jednak zastanowić, co doprowadziło do ruiny 
tych cmentarzy. Pierwszym i chyba podstawowym powodem 
było przerwanie ciągłości osadniczej. Tym samym cmentarze 
pozostały bez opieki. Kolejnym elementem był napływ lud-
ności nie związanej ze swoim nowym miejscem zamieszka-
nia i podchodzącej z wrogością do wszystkiego, co kojarzyć 
można było z Niemcami. Te motywy niszczenia są powtarza-

1 Szałygin 2004: 45.

ne przez wielu badaczy, jednak jak słusznie zauważył Tade-
usz Rudkowski: „dewastacja cmentarzy innowierczych jest 
w Polsce czymś powszechnym i tak samo jak niszczone były 
(i niestety są) cmentarze ewangelickie, tak samo dewasta-
cjom ulegają nekropolie prawosławne czy żydowskie”2.

Dewastacja cmentarzy następowała w wieloraki spo-
sób. Była powodowana zarówno przez człowieka, jak i przez 
przyrodę. Pierwszych, znacznych dewastacji dokonał front 
przetaczający się przez te rejony we wrześniu i październi-
ku 1944 r. Wkraczająca armia radziecka niszczyła nagrobki 
z niemieckimi napisami, przewracając je, tłukąc i strzelając 
w tablice inskrypcyjne, co można nazwać „cenzurowaniem 
grobów”3. W wielu przypadkach cmentarze znacznie wyżej 
położone, np. na wydmach, stawały się dobrym punktem do 
prowadzenia ostrzału, czego przykładem mogą być cmenta-
rze w Józefowie i Stanisławowie Pierwszym w gminie Nie-
poręt. Cmentarze stawały się źródłem pozyskiwania surow-
ca przez zakłady kamieniarskie. Jeśli przyjrzeć się temu, co 
pozostało z pomników, to w wielu miejscach są to jedynie 
nagrobki betonowe lub ciężkie, trudne do demontażu po-
mniki z piaskowca. Metalowe elementy, takie jak łańcuchy, 
czy krzyże wyrywano i sprzedawano na złom. Niekonserwo-
wana zieleń coraz mocniej otaczała pomniki, wrastając w nie 
i rozsadzając niektóre ich elementy. Mchy porastały pomniki 
i płyty inskrypcyjne, przyspieszając ich erozję.

Warto zaznaczyć, że stosunek ludności do tzw. trudnego 
dziedzictwa podlega ewolucji. Z. Mazur wyróżnił podstawo-
we etapy interakcji ludności w stosunku do tzw. trudnego 
dziedzictwa. Pierwszym z nich jest faza odrzucenia i destruk-
cji, która legitymizuje się wrogim stosunkiem do obcych wy-
tworów kultury. Substancja zabytkowa niezwiązana z polską 
tradycją i kulturą, stosowana jest jedynie w celach użytko-
wych (np. elementy nagrobków wtórnie wykorzystywane 
przez kamieniarzy, służące jako materiał budowlany lub do 
utwardzenia dróg gruntowych). Kolejnym etapem jest oswa-
janie. Trzecią fazą jest zaś przyswajanie obcej spuścizny i włą-
czenie jej do swojego krajobrazu kulturowego: rozumienie 
nie tylko sfery materialnej, ale też symbolicznej4.

2 Rudkowski 1991: 135.
3 Kolbuszewski 1996: 18‒19.
4 Mazur 2000: 813‒849.

Konrad Szostek

Stan zachowania i problematyka ochrony 
podwarszawskich cmentarzy ewangelickich

107–115



108 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 16

Konrad Szostek

Warto zwrócić uwagę na niezmiernie ważną kwestię. 
Cmentarze katolickie podlegają ciągłym przemianom i prze-
kształceniom. Nawet te, których starsze części wpisano do 
rejestru zabytków, zatracają swój historyczny charakter. 
Potrzeba ochrony i konserwacji cmentarzy pozostałych po 
osadnikach pozostaje kwestią bezsporną, między innymi dla-
tego, że stary zabytkowy cmentarz olęderski tak ogołocony 
i zdewastowany, pokryty bujną roślinnością po przeprowa-
dzeniu odpowiednich działań konserwatorskich, może stać 
się jednym z nielicznych przykładów historycznego cmenta-
rza wiejskiego.

CMENTARZE

1.	 	Józefów,	ul.	Strużańska,	gm.	Nieporęt,	 
pow.	legionowski

Cmentarz założony na przełomie XVIII i XIX w., służył osadni-
kom Kolonii Józefów (kolonia założona w 1788 r.). Miejsco-
wość ta była zamieszkana zarówno przez olędrów, jak i rodzi-
ny polskie. Nekropolia o powierzchni około 0,5 ha znajduje 
się na piaszczystej wydmie porośniętej sosnowo-akacjowym 
lasem.

Miejsce to znacząco ucierpiało jesienią 1944 roku. Jako 
znacznie wyniesiony teren, stanowiło dobry punkt do pro-
wadzenia ognia. Świadczą o tym odnalezione przeze mnie 
liczne ślady fortyfikacji polowych. Należy przypuszczać, że do 
znacznej dewastacji cmentarza doszło właśnie podczas dzia-
łań wojennych, które doszczętnie spustoszyły całą okolicę.

Ostateczna „likwidacja” cmentarza nastąpiła w 1962 r., 
kiedy wydma została przekopana i przez jej środek poprowa-
dzono drogę wojewódzką nr 6325. W pamięci mieszkańców 
Józefowa zachował się widok trumien rozbijanych maszyna-
mi budowlanymi i znaczna ilość ludzkich szczątków. Niestety 
nie wiadomo, czy ziemia pozyskana podczas przekopu zosta-
ła wywieziona czy „rozgarnięta” na boki. Zniszczony cmen-
tarz popadł w zapomnienie i tylko nieliczni rdzenni mieszkań-
cy lub świadkowie „upiornej” budowy drogi wiedzą gdzie się 
znajduje. Jest wysoce prawdopodobne, że pod ziemią znaj-
dują się jeszcze szczątki ludzkie. Droga nie zniszczyła bowiem 
całego terenu cmentarza.

Według Karty Cmentarza, założonej w 1998 roku, znajdo-
wał się tu jeden fragment pomnika z piaskowca6. Obecnie 
nie ma tu już jakichkolwiek pozostałości świadczących o hi-
storii tego miejsca (ryc. 1).

Józefów tak jak inne podwarszawskie miejscowości, zna-
cząco się rozwija. Nowi mieszkańcy nie mają pojęcia o histo-
rii swojej miejscowości ani o tym, że codzienne przejeżdża-
ją obok cmentarza. W tym przypadku, w celu objaśnienia 
historii tego miejsca, najlepszym rozwiązaniem wydaje się 
umieszczenie tablicy informacyjnej. Ponadto historia nekro-
polii prezentowana była w lokalnej prasie oraz w publikacji 
książkowej na temat historii gminy7.

2.	 Brzeziny	(Warszawa-Białołęka),	ul.	Kamykowa
Cmentarz znajdujący się przy ul. Kamykowej w Warszawie
-Białołęce, przed włączeniem tego terenu do stolicy służył 
mieszkańcom wsi Brzeziny. Nekropolia znajduje się na lek-
kim wzniesieniu na działce o powierzchni 0,75 ha. Wokół 
otoczona jest domami jednorodzinnymi oraz blokami osie-
dla Kamyk Zielony. Cały teren cmentarza jest bardzo gęsto 
zarośnięty drzewami robinii akacjowej oraz zdziczałym bzem 
lilakiem, przez co dostęp na jego teren jest znacznie utrud-
niony, a w sezonie letnim wręcz niemożliwy. Nie posiada po-
nadto historycznego zadrzewienia. Jest w znacznym stopniu 
zaśmiecony, ponadto zalega na nim duża ilość odpadów zie-
lonych, takich jak gałęzie, skoszona trawa oraz liście. Układ 
cmentarza jest nieczytelny, brak śladu po ogrodzeniu lub 
bramie (ryc. 2‒3).

Dokonując badań terenowych zlokalizowano pozostałości 
25 nagrobków oraz wiele luźnych ich fragmentów. Nagrob-
ki były wykonane z betonu (w większości), piaskowca, oraz 
granitu. Oprócz tego znajduje się tu również kuty metalowy 
krzyż wyrwany prawdopodobnie z jednej z mogił.

Wszystkie zachowane na cmentarzu pomniki są zdewa-
stowane. Do najciekawszych należy wykonana z piaskowca 

5 Lewicki 1998.
6 Lewicki 1998.
7 Szostek 2016: 28‒29.

Ryc.	1. Józefów, widok na cmentarz (fot. K. Szostek)
Fig.	1. Józefów, view of the cemetery (photo by K. Szostek)

Ryc.	2.	Brzeziny, widok na cmentarz (fot. K. Szostek)
Fig.	2.	Brzeziny, view of the cemetery (photo by K. Szostek)
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płyta nagrobna Beniamina Beckerta, zmarłego w 1928 roku. 
Dominantą na prostokątnej płycie jest bordiura w kształcie 
tarczy herbowej, w której znajduje się napis w języku nie-
mieckim, pisany czcionką gotycką: Hier ruht in Gott Beniamin 
Becker. Powyżej ramki znajduje się motyw krzyża i gałązki 
palmowej.

Na uwagę zasługuje również inna przewrócona stela wy-
konana z piaskowca, na której czcionką gotycką wyryto pi-
sany w języku niemieckim fragment psalmu 23:2: Er weidet 
mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser ‒ 
„Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach / Prowadzi mnie 
nad wody”.

Na cmentarzu jest dziewięć betonowych tumb, oraz pola 
grobowe ograniczone słupkami wykonanymi z betonu lub 
piaskowca, na terenie których nie stwierdzono pomników. 
Ponadto są tam liczne wkopy rabunkowe. Przed kilkoma laty 
część nagrobków została przeniesiona z cmentarza w Brzezi-
nach do lapidarium tworzonego przy cmentarzu w Augustów-
ku, który omówię w dalszej części tego rozdziału (ryc. 4‒5).

Na szczególną uwagę i potępienie zasługuje postawa ro-
dzin zamieszkujących po przeciwległej stronie ulicy Kamyko-
wej, które nielegalnie wywożą na zarośnięty cmentarz odpa-
dy zielone ze swoich ogrodów. Zastanawiające są motywy ich 
działania. Prawdopodobnie znaczna część nie czuje potrzeby 
zachowania nekropolii i nie widzi problemu w wyrzucaniu 
skoszonej trawy czy ściętego żywopłotu bezpośrednio na 
groby. Zapewne jednym z powodów takiego działania jest to, 
że jest to ludność napływowa, nie związana w żaden sposób 
z terenem, na którym mieszka, prawdopodobnie nie znająca 
lokalnej historii, a przez to nie czująca potrzeby zachowania 
zabytku8. Sytuacja cmentarza na Brzezinach poruszana była 
wielokrotnie w prasie lokalnej, jednakże do tej pory miejsce 
jest dotkliwie dewastowane.

8 Szostek 2016: 29‒32.

3.	 	Augustówek	(Warszawa	Białołęka),	 
ul.	Ruskowy	Bród

Cmentarz znajduje się w dzielnicy Warszawa–Białołęka 
w rogu ulic Mańkowskiej (od wschodu) i Ruskowy Bród (od 
północy). Wytyczony na planie prostokąta, zajmuje obszar 
ok. 0,13 ha. Powstał w początkach XIX wieku dla mieszkań-
ców wsi Augustów oraz Augustówek. Zbudowany został na 
wyraźnym wzniesieniu, prawdopodobnie na naturalnej wy-
dmie. Cmentarz jest bardzo zarośnięty i zakrzaczony. Wśród 
około 20–25 letnich samosiewów drzew wyróżnić można 
akacje oraz brzozy. Występuje tu również zdziczały bez lilak. 
Teren cmentarza jest zaśmiecony i zdewastowany. Układ ne-
kropolii jest nieczytelny.

Podczas badań terenowych wyróżniono:
● trzy fragmenty (segmenty) nagrobków wykonane 

z piaskowca,
● cztery słupki z piaskowca,
● sześć słupków betonowych,
● pionową belkę dużego drewnianego krzyża, bez in-

skrypcji, zachowaną do wysokości 2,30 m,
● pojedyncze ślady mogił ziemnych.
Przed kilkoma laty urząd dzielnicy Warszawa-Białołęka 

postanowił o zbudowaniu w sąsiadującym z cmentarzem 
lesie sosnowym kompleksu rekreacyjnego, zawierającego 
między innymi mały park, boiska, plac zabaw, itp. Powstał 
wtedy problem zagospodarowania cmentarza. Podjęto de-
cyzję o odgrodzeniu go od kompleksu, a przed płotem z dru-
cianych przęseł wybudowano lapidarium nazwane „ścianą 
pamięci”, przy którym powstała brukowana alejka. Zasadni-
czym problemem, na jaki trzeba zwrócić uwagę jest wyty-
czenie południowej granicy cmentarza, którego dokonano 
sztucznie, bez jakichkolwiek badań. Istnieje prawdopodo-
bieństwo, że zarówno pod ogrodzeniem, chodnikiem, jak 
i częścią parku znajdują się pochówki9. Lapidarium powstało 

9 Odgrodzony od kompleksu teren nekropolii uznano za nieważny, po-
zostawiając na nim wyliczone wyżej fragmenty nagrobków oraz słupki 

Ryc.	3.	 Brzeziny, odpady zielone wyrzucane na teren cmentarza  
(fot. K. Szostek)

Fig.	3.		Brzeziny, green waste thrown to the cemetery (photo by 
K. Szostek)

Ryc.	4. Brzeziny, pozostałości nagrobków (fot. K. Szostek)
Fig.	4. Brzeziny, remains of tombstones (photo by K. Szostek)
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z wymieszanych nagrobków zdjętych z grobów augustow-
skiej nekropolii, jak i z przywiezionych z opisywanego przeze 
mnie wyżej cmentarza przy ulicy Kamykowej (Brzeziny). Skła-
da się ono z 19 pomników uprzednio poddanych czyszczeniu, 
z których najstarsze pochodzą z końca XIX w. Ustawione są 
pionowo w rzędzie i przylegają do siebie. Od tyłu zbudowa-
ny został stalowy stelaż, do którego zostały przymocowane. 

z betonu i piaskowca.

Wśród nich wyróżnić można 14 wykonanych z piaskowca, 
dwa z betonu oraz dwa z granitu. Są tam płyty nagrobne, ste-
le, nagrobki segmentowe oraz krzyż. Czternaście pomników 
zawiera inskrypcje w języku niemieckim, trzy w polskim. Na 
jednym napisu nie ma. Nazwiska, które można odczytać to: 
Szulc, Kopp, Martin, Ratz, Mielke, Herman, Reszke, Kliwer, 
Dirks, Bucholz, Hennig, Klan, Stegner, Vockrodt. Obok „ścia-
ny pamięci” ustawiono tablicę informacyjną. Obiekt otwarto 
w listopadzie 2012 roku (ryc. 6).

W dokumentacji znajdującej się w Wojewódzkim Urzę-
dzie Ochrony Zabytków w Warszawie natrafiłem jedynie 
na kartę cmentarza, która została utworzona w 1994 roku. 
Znajdują się w niej informacje, że na terenie cmentarza było 
wtedy pięć nagrobków wolnostojących z czego dwa z 2. po-

Ryc.	6.		Augustówek, „Ściana pamięci”. Za metalowym ogrodzeniem 
znajduje się teren zdewastowanego cmentarza z pochówkami 
i pozostałościami nagrobków (fot. K. Szostek)

Fig.	6.  Augustówek. „Memorial Wall”. Behind the metal fence there is 
the area of a devastated cemetery with burials and remains of 
tombstones (photo by K. Szostek)

Ryc.	7. Sady, widok na cmentarz (fot. K. Szostek)
Fig.	7. Sady, view of the cemetery (photo by K. Szostek)

Ryc.	5.  Brzeziny, nagrobek Beniamina Beckerta z 1928 r. (fot. K. Szostek)
Fig.	5.	 Brzeziny, the tombstone of Beniamin Beckert – dates from 1928 (photo by K. Szostek)
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łowy XIX w. i trzy z 1. połowy wieku XX. Nazwiska na nich 
widniejące to: Martin, Klan, Herman10. Istnieje więc prawdo-
podobieństwo, że tylko nieliczne nagrobki umieszczone w la-
pidarium pochodzą z tej nekropolii, reszta prawdopodobnie 
z Brzezin. Pomimo usilnych starań nie uzyskałem w Urzędzie 
Dzielnicy Warszawa-Białołęka dostępu do żadnych doku-
mentów dotyczących tworzenia lapidarium. Nie stwierdzono 
również dokumentacji w tej sprawie w Urzędzie Ochrony Za-
bytków w Warszawie11.

4.	 Sady,	gm.	Czosnów,	pow.	nowodworski
Cmentarz w Sadach znajduje się między zabudowaniami 
zakładu mięsnego. Leży on na prostokątnej działce o po-
wierzchni 0,3 ha. Wyraźnie odróżnia się od otoczenia, sta-
nowiąc kępę bujnej gęstej roślinności. Teren nekropolii jest 
zarośnięty głównie przez samosiewy robinii akacjowej, któ-
rej wiek można oszacować na około 20–30 lat. Wśród drzew 
często pojawia się również zdziczały bez lilak (ryc. 7).

W latach powojennych cmentarz był wielokrotnie dewa-
stowany, stając się również miejscem pozyskiwania materia-
łów budowlanych. Akty wandalizmu zdarzały się tu do lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku12. Wzdłuż zachodniej granicy działki 
zachowała się zniszczona podmurówka, będąca pozostałością 
ogrodzenia. Pomimo dewastacji ze strony ludzi, jak i warun-

10 Hanula 1995.
11 Szostek 2016: 32‒36.
12 Informacja ustna właściciela zabudowań bezpośrednio przylegających do 

cmentarza od strony zachodniej.

Ryc.	8. Sady, miejsce pochówku z krzyżem (fot. K. Szostek)
Fig.	8. Sady, burial site with a cross (photo by K. Szostek)

Ryc.	10.  Sady, fragment przewróconej steli nagrobnej (fot. K. Szostek)
Fig.	10.  Sady, fragment of an overturned stele (photo by K. Szostek)

Ryc.	9. Sady, detal jednego z nagrobków (fot. K. Szostek)
Fig.	9.	Sady, detail of one of the tombstones (photo by K. Szostek)

ków atmosferycznych, nekropolia jest stosunkowo dobrze za-
chowana pod względem liczby pomników i ich fragmentów.

Najwięcej jest tu betonowych tumb, których udało mi się 
zlokalizować 30. Jest jednak wysoce prawdopodobne, że jest 
ich więcej, gdyż część tych betonowych obramowań znajdu-
je się pod warstwą ściółki o miąższości około 10–15 cm. Two-
rzą one wyraźne regularne alejki, co sprawia, że układ tego 
miejsca jest w znacznym stopniu czytelny. Centralnym punk-
tem jest zachowany w całości drewniany krzyż. Jego stan jest 
jednak bardzo zły. Znajdujący się w koronach gęstych drzew, 
narażony jest na ciągłe uszkodzenia mechaniczne. Jego moc-
no spróchniałe ramiona mogą odłamać się w każdej chwili. 
W dolnej części podstawy wsparty jest cienkimi szynami do 
wysokość około 30–40 cm, które przymocowane zostały huf-
nalami. Prawdopodobnie już przed II wojną światową obiekt 
ten wymagał wzmocnienia.

Zachowały się tu trzy pochodzące z 2. połowy XIX wieku 
charakterystyczne dla osadników piaskowcowe stele nagrob-
ne. Jedynie dolna część jednej z nich zachowała się w pozycji 
pionowej. Na uwagę zasługuje zachowana w całości płyta, 
mająca długość 1,8 m, a z podstawą – 2,3 m.
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Każda ze steli zawiera słabo widoczne inskrypcje w języku 
niemieckim, pisane czcionką gotycką.

Prócz wyżej wymienionych zachowały się również liczne 
fragmenty nagrobków i steli wykonane z betonu, piaskowca 
i granitu. Wśród luźno rozrzuconych elementów jeden, bę-
dący prawdopodobnie zwieńczeniem pomnika, zawiera wy-
obrażenie klepsydry ze skrzydłami po bokach13 (ryc. 8‒11).

5.	 	Michałów-Grabina,	gm.	Nieporęt,	 
pow.	legionowski

Cmentarz znajduje się we wsi Michałów-Grabina i mieści się 
na prostokątnej działce o powierzchni 0,5 ha. Swym krót-
szym bokiem przylega do ul. Kwiatowej, będącej główną uli-
cą wsi.

Został założony w pierwszej połowie XIX wieku dla zmar-
łych osadników z kolonii Michałów i Szamocin. Według wspo-
mnień mieszkańców pochówki prowadzono w głębi działki, 
na jej początku znajdowała się zaś wozownia. Zdaje się to 
potwierdzać ukształtowanie terenu oraz materialne pozo-
stałości w postaci pomników. Teren jest początkowo płaski 
(wozownia?), w dalszej części natomiast zauważyć można 
wyraźne podniesienie. Tam też zachowały się nagrobki. Te-
ren cmentarza jest zadbany. Przez środek nekropolii, od ul. 
Kwiatowej aż do samego końca, gdzie teren znów wyraźnie 
się obniża, przebiega szeroka alejka umożliwiająca wejście 
na teren pochówków. Od niej poprowadzone zostały dojścia 

13 Szostek: 2016: 39‒41.

do poszczególnych nagrobków, jednak większość z nich znaj-
duje się przy alei głównej. Cmentarz nie posiada ogrodzenia 
i bramy, ani żadnych śladów po nich. Przy wejściu od strony 
ul. Kwiatowej, umieszczona jest tablica informująca o historii 
osadników i cmentarza (ryc. 12).

Nie występuje tu drzewostan historyczny. Dominantę 
stanowi robinia akacjowa. Występuje też kilka kasztanow-
ców oraz zdziczały bez lilak. Dalszą część cmentarza porasta 
konwalia majowa. Cmentarz nie jest zaśmiecony. Znajduje 
się tu 21 nagrobków lub pojedynczych tumb. Pomniki wy-
konane są głównie z betonu. Inne materiały tu piaskowiec 
(sześć pomników) oraz lastryko (dwa pomniki). Typy nagrob-
ków tu występujące to przede wszystkim pojedyncze tumby 
betonowe z poziomą płytą inskrypcyjną lub bez, nagrobki 
segmentowe, stele oraz kolumna w kształcie pnia drzewa 
z rozwiniętym zwojem, na którym znajduje się inskrypcja. Na 
10 nagrobkach zachowały się napisy w języku niemieckim, 
a na trzech w języku polskim (ryc. 13‒14).

Ryc.	13.  Michałów-Grabina, niektóre z zachowanych pomników  
(fot. K. Szostek)

Fig.	13.  Michałów-Grabina, some of the gravestones (photo by 
K. Szostek)

Ryc.	12.  Michałów-Grabina, widok na cmentarz (fot. K. Szostek)
Fig.	12.  Michałów-Grabina, view on the cemetery (photo by K. Szostek)

Ryc.	11.  Sady, zachowany drewniany krzyż ( fot. K. Szostek)
Fig.	11.  Sady, preserved wooden cross (photo by K. Szostek)
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Na szczególną uwagę zasługuje najstarszy pomnik. Jest 
nim pochodzący prawdopodobnie z 1899 roku nagrobek ro-
dziny Blum, który zdaje się górować nad nekropolią z uwagi 
na swoje znaczne rozmiary. Ciekawym przykładem koegzy-
stencji ludności polskiej z osadnikami jest pochodzący z 1913 
roku nagrobek Emilii z Czarnowskich Kaufman. Jego inskryp-
cja brzmi następująco: 

„EMILIA Z CZARNOWSKICH KAUFMAN 
ŻYŁA LAT 22.M.9.D.15.ZM.D.10 MARCA 1913 R. 

STROSKANI RODZICE I MĄŻ PO JEDYNEJ UKOCHANEJ CÓRCE 
PROSZĄ DO BOGA 

O WESTCHNIENIE ZA JEJ DUSZĘ”.
Cmentarz jest zadbany i udostępniony dla mieszkańców 

oraz turystów, choć jego przeszłość wygląda dokładnie tak, 
jak innych prezentowanych przeze mnie nekropolii. Pierwsze 
zniszczenia dotknęły tego miejsca w 1944 roku. Wtedy to de-
wastacji dokonali żołnierze radzieccy. Kolejne lata to rozbie-
ranie nagrobków na cele budowlane.

Z informacji uzyskanych od mieszkańców wynika, że 
znaczna część płyt inskrypcyjnych została użyta do utwar-
dzenia ul. Kwiatowej. Prawdopodobnie znajdują się tam do 
dzisiaj zalane warstwą asfaltu.

W następnych latach miejsce ulegało kolejnym dewasta-
cjom, zarówno ze strony osób pozyskujących kamień i złom 
(np. łańcuchy żeliwne i krzyże), jak i ze strony przyrody, która 
coraz gęściej otaczała poprzewracane nagrobki zatrzymując 
wilgoć. Warunki atmosferyczne powodowały znaczne uszko-
dzenie substancji zabytkowej. Nekropolia była niedostępna 
i nieznana napływowym mieszkańcom, zaśmiecona. Na jej 
terenie kilkakrotnie wybuchały pożary14.

W 2012 roku odbyły się tam pierwsze prace zainicjowa-
ne przez Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne – lokalną 
organizacje działającą na terenie gminy Nieporęt. Od tamtej 
pory trwały regularnie, zazwyczaj przed dniem Wszystkich 
Świętych. W miarę upływu czasu do pomocy udało się zaan-

14 Szostek 2016: 41‒44.

gażować harcerzy i mieszkańców, którzy zaczęli odkrywać ne-
kropolię. Wielu z nich otwarcie przyznawało, że choć mieszka 
w Michałowie-Grabinie od 20 lat, nie wiedziało, że zarośla, 
obok których codziennie przechodzili, są cmentarzem z po-
czątku XIX wieku. Kluczowym momentem było otrzymanie 
przez stowarzyszenie dotacji od Urzędu Gminy Nieporęt. Pie-
niądze posłużyły do wykonania tablicy informacyjnej, upo-
rządkowania terenu oraz renowacji dwóch nagrobków z pia-
skowca – Rodziny Blum oraz Emilii z Czarnowskich Kaufman 
(ryc. 15‒17).

W kolejnych latach wykonane zostały prace remontowe 
przy pozostałych pomnikach. Cmentarz został „przywrócony 
pamięci” i na stałe wpisał się w krajobraz kulturowy miej-
scowości. Najlepszym dowodem na „oswojenie” cmentarza 
osadników przez mieszkańców jest ich czynny udział w pra-
cach porządkowych. Podczas święta Wszystkich Świętych 
i Dnia Zadusznego cmentarz rozświetlają dziesiątki zniczy.

SPOŁECZNA	OCHRONA	CMENTARZY
Rola społecznej ochrony zabytków od dziesięcioleci stanowi 
nieocenioną pomoc w uzupełnianiu i wspieraniu działalno-
ści organów ochrony zabytków. Ogromnej rzeszy ludzi nie 
jest obojętny stan przydrożnych kapliczek, fortów, dworów 
i wielu innych materialnych świadectw przeszłości. Tak więc 
i w przypadku cmentarzy olęderskich, choć jeszcze rzadko, 
widoczna jest działalność społecznych opiekunów zabytków, 
zarówno tych posiadających legitymację nadaną przez staro-
stę lub prezydenta miasta, jak i tych nieformalnych. Często 
zapomniane cmentarze, o których istnieniu nie mówi żaden 
rejestr i wykaz, stają się obiektem zainteresowań pojedyn-
czych osób, lub stowarzyszeń, które za cel stawiają sobie 
uporządkowanie tych miejsc.

Główne założenia osób opiekujących się tą kategorią za-
bytków powinny opierać się na kilku podstawowych kierun-
kach:
● Działaniach profilaktycznych polegających na zapo-

bieganiu powstawania dalszych uszkodzeń i dewa-
stacji.

Ryc.	14.	 Michałów-Grabina, niektóre z zachowanych pomników  
(fot. K. Szostek)

Fig.	14.	 Michałów-Grabina, some of the gravestones (photo by 
K. Szostek)

Ryc.	15.  Michałów-Grabina, nagrobek Anny Szuster z 1923 r.  
(fot. K. Szostek)

Fig.	15.	 Michałów-Grabina, the tombstone of Anna Szuster – dates 
from 1923 (photo by K. Szostek)
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● Inicjowaniu ochrony polegającej na przekonywa-
niu właścicieli terenu, władz lokalnych do ochrony 
cmentarzy. Skupianiu wokół siebie osób zaintere-
sowanych ochroną zabytków oraz popierających 
działania chroniące nekropolię. Poszerzaniu grona 
społecznych opiekunów zabytków. Inicjowaniu prac 
porządkowych i remontów, oraz pozyskiwaniu fun-
duszy na prace konserwatorskie.

● Pracach badawczych polegających na zgłębianiu 
historii cmentarza oraz osadnictwa olęderskiego 
na danym terenie oraz poszerzaniu wiedzy o gene-
alogii, kulturze materialnej i niematerialnej koloni-
stów, a także przeprowadzaniu wywiadów dotyczą-
cych tego tematu ze starszymi mieszkańcami.

● Popularyzacji wiedzy na temat zabytkowego cmen-
tarza i osadników w gronie mieszkańców oraz 
władz lokalnych. Inicjowaniu i organizacji wystaw 
i prelekcji dotyczących tematu.

● Interweniowaniu u wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, władz lokalnych oraz mediach w przy-
padku niszczenia cmentarza lub planowanej jego 
nielegalnej likwidacji oraz w innych przypadkach 
zagrażających nekropolii15.

Niezwykle ważne jest pozyskiwanie „legalnych” społecz-
nych opiekunów zabytków działających za przyzwoleniem 
konserwatora zabytków. Można stwierdzić, że to właśnie 
społeczni opiekunowie, a zwłaszcza stowarzyszenia są na-
dzieją na zachowanie i utrzymanie wielu nekropolii w nale-
żytym stanie. Zaangażowanie osób żywo zainteresowanych 
tymi obiektami jest gwarantem ich przetrwania. Właśnie 
tego typu osoby lub instytucje mogą zainteresować zdewa-
stowanym cmentarzem władze swojej gminy oraz pozyski-
wać fundusze na renowacje nagrobków, jak i inicjować prace 
porządkowe angażując w nie również mieszkańców i innych 
sympatyków historii. Warto jednak pamiętać, że wszystkie 

15 Ciok 1983: 40‒41; Midura i Danowski b.d.

prace prowadzone na zabytkowym cmentarzu powinny być 
uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Jak wspomniano wyżej, niezmiernie ważna jest również 
edukacja polegająca na informowaniu lokalnej społeczności, 
często nowo przybyłej, o historii osadnictwa16. W tym celu 
wskazane jest organizowanie wystaw, wykładów i wycieczek. 
W rękach regionalistów pozostaje przeprowadzanie wywia-
dów wśród starszych mieszkańców, na temat ich wspomnień 
związanych z Olędrami oraz kwerenda ksiąg metrykalnych 
i innych dokumentów, takich jak np. umowy osadnicze. 
Mimo, że pozostawienie kwestii opracowania osadnictwa 
w danej miejscowości lub gminie historykom hobbystom 
może powodować (ale nie musi!) niedoskonałość wielu prac, 
to jednak w wymiarze lokalnym będzie zadaniem nad wyraz 
potrzebnym i słusznym.

Oczywisty jest fakt, że osoby zajmujące się cmentarzem 
i mieszkające w pobliżu siłą rzeczy na bieżąco nadzorują 
jego stan podczas codziennej drogi do pracy czy spacerów. 
Dzięki temu mogą w porę zaalarmować odpowiednie służby 
w przypadku, gdy zauważą dewastację, potrzebę przeprowa-
dzenia prac porządkowych i tym podobne.

PODSUMOWANIE
Podwarszawskie cmentarze ewangelickie, będące niekie-
dy ostatnimi pamiątkami po osadnikach niegdyś licznie 
zamieszkujących te tereny, potrzebują natychmiastowych 
działań konserwatorskich. Nie posiadają lub zawierają nie-
pełną dokumentację nie figurując niekiedy w żadnym re-
jestrze. Przez dziesiątki lat ulegały licznym dewastacjom 
i kradzieżom, będąc elementem tzw. trudnego dziedzictwa. 
Konieczność ich zachowania jest jednak bezsprzeczna, zwa-
żywszy na fakt, że stanowią one świadectwo ponad 100 lat 
koegzystencji Olędrów z Polakami. Są ponadto cennym źró-
dłem wiedzy dla badaczy wielu dziedzin nauki. W czasach 
wszechobecnej urbanizacji, odpowiednio odrestaurowana 

16 Kobyliński 2001: 42.

Ryc.	16.  Michałów-Grabina, nagrobek rodziny Blumów z 1899 r. (fot. 
K. Szostek)

Fig.	16.	 Michałów-Grabina, tombstone of the Blum family – dates from 
1899 (photo by K. Szostek)

Ryc.	17.  Michałów-Grabina, nagrobki Petronili (1914), Mathildy (1921) 
i Heinricha (1924) Bartel (fot. K. Szostek)

Fig.	17.  Michałów-Grabina, tombstones of the Bartel family: Petronila 
(d. 1914), Mathilda (d. 1921) and Heinrich (d. 1924) (photo by 
K. Szostek)
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nekropolia stanowić może unikatowy przykład dawnego 
cmentarza wiejskiego.

W niektórych miejscowościach zaobserwować można po-
stępujący z biegiem lat proces oswajania obcego dziedzictwa 
kulturowego i utożsamiania się z nim, czego efektem są ini-
cjatywy prowadzone przez lokalne stowarzyszenia lub grupy 
nieformalne. Czynności te polegają na prowadzeniu prac po-
rządkowych, zdobywaniu funduszy na renowację wybranych 
nagrobków oraz promocji.

W przypadku prowadzenia prac na tych cmentarzach na-
leży współpracować z urzędem konserwatorskim, aby wyko-
nywane działania były zgodne z doktryną konserwatorską. 
To właśnie w społecznych opiekunach zabytków, stowarzy-
szeniach oraz grupach nieformalnych leży nadzieja na zacho-
wanie wielu zaniedbanych cmentarzy, badaniu i objaśnianiu 
historii osadnictwa.

Konrad Szostek

The	state	of	preservation	and	problems	of	protection	of	the	Protestant	cemeteries	near	Warsaw

Summary

Small local cemeteries were an inseparable element of the 
Olęder village. These forgotten places are sometimes the 
only remnants of the former colony. For decades, they suf-
fered numerous devastations and thefts, forming part of the 
so-called difficult heritage. 

The article presents 5 cemeteries located in the former 
Olęder colonies, north of Warsaw. These will be the follow-
ing places: Józefów (Nieporęt commune), Brzeziny (Warsza-

wa-Białołęka commune), Augustówek (Warszawa-Białołęka 
commune), Sady (Czosnów commune) and Michałów-Gra-
bina (Nieporęt commune). In the article, the name of the 
Olęder settlers is defined all colonists dealing with land dry-
ing, deforestation and agriculture but not the direct origin 
of the colonists. 

Translated by Konrad Szostek 
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Dziedzictwo nasze czy obce?  
PRL wobec dziedzictwa narodowego  

dawnych Prus Wschodnich

Burzliwa historia Europy powoduje, że w związku z dzie-
dzictwem kulturowym jej krajów w ciągu ostatnich dwóch 
wieków powstawało wiele kontrowersji. Dotyczyły one 
głównie zgłaszania przez poszczególne narody praw do 
zabytków archeologicznych, historii sztuki czy postaci 
historycznych1. Ambicjom państwowym towarzyszą pry-
watne roszczenia. Szczególnie ostro tendencje te rysują się 
na obszarach, które zmieniły przynależność polityczną po II 
Wojnie Światowej. 

Sytuacja dziedzictwa kulturowego dawnych Prus Wschod-
nich wydaje się być szczególnie delikatna. Duża część istnie-
jących tam zabytków architektonicznych – zamków, pałaców 
i dworów – oraz ich wyposażenia powstała z inicjatywy i na 
potrzeby osób przez wiele lat postrzeganych jedynie jako 
zaborcy i wrogowie. Ponadto, wśród osób związanych z Pru-
sami Wschodnimi, znajdowali się też zasłużeni dla państwa 
pruskiego czy III Rzeszy, jak np. marszałek Paul von Hinden-
burg, który mieszkał i zmarł w Neudeck, dzisiejszym Ogro-
dzieńcu, gm. Kisielice. Stosunek nowych, powojennych władz 
(i mieszkańców) do dzieł sztuki pochodzących z tych terenów 
był wypadkową wiedzy i wrażliwości urzędników, traumy po-
wojennej i zacietrzewienia ideowego. Znacznie łatwiejszym 
do przeprowadzenia – i wymagającym mniejszych nakładów 
finansowych, co nie było bez znaczenia – przedsięwzięciem 
było zabezpieczenie wyposażenia pałaców i dworów2.

Ostatnie tygodnie II Wojny Światowej na terenie Prus 
Wschodnich były bardzo krwawe. Walki trwały tu od stycznia 
do pierwszych dni maja 1945 r., kiedy to zlikwidowano woj-
ska niemieckie w tzw. worku braniewskim, czy przyjęto kapi-
tulację twierdzy Königsberg3. Szczególnie tragiczne były dni 

1  O problemie wyczerpująco pisał A. Tomaszewski (1995: 7‒14).
2  Zachowały się sprawozdania inż. J. Grabowskiego, który już w sierp-

niu 1945 r. był naczelnikiem Wydziału Kultury i Sztuki na terenie Prus 
Wschodnich. Polecił on starostom na podległym sobie obszarze „zwrócić 
uwagę” na wyposażenie dworów pozostałe po opuszczeniu ich przez Ar-
mię Czerwoną. Relacjonuje też swoją podróż po dawnym woj. olsztyń-
skim, przejmowanie księgozbiorów z dworów w Jarnołtowie, Budwitach, 
Markowie i Strużynie oraz wyposażeniu pałacu w Kwitajnach (obrazów, 
mebli, sztandaru), które ma przewieźć do składnicy urządzonej w Olsz-
tynie. Wspomina też, że dwory z ówczesnych powiatów szczytnieńskiego 
i nidzickiego zostały wyszabrowane przez ludność polską; por. Jasiński 
2009: 267‒268.

3  Wysocki 2009c: 37‒38.

21–22 stycznia 1945 r., kiedy wojska radzieckie szły wzdłuż 
brzegów Jezioraka, dewastując okoliczne dwory, a następnie 
przez tydzień paliły zwartą zabudowę miejską wokół rynku 
w Zalewie.

Po II Wojnie w granicach Polski ponownie znalazły się zie-
mie od dawna utracone: Pomorze Zachodnie, Śląsk i Prusy 
Wschodnie. Tereny te były przed II wojną dobrze zagospo-
darowane, z gęstą siecią połączeń kolejowych, dużych i nie-
wielkich zakładów przemysłowych, dobrze zorganizowanymi 
wsiami z dominującą zabudową murowaną oraz wielkimi 
majątkami ziemskimi. Konsekwencją tego jest duża liczba 
zarówno zabytków techniki – młynów, fabryczek, infrastruk-
tury kolejowej, mostów i wiaduktów, jak i układów urbani-
stycznych i ruralistycznych, ale również kościołów, zamków, 
często jeszcze pokrzyżackich oraz założeń parkowo-pałaco-
wych wraz z cmentarzami rodowymi i dworów znajdując się 
na tym obszarze.

Oczywiście, wojna i spowodowane przez nią zniszczenia 
oraz następujące później przemiany polityczne odcisnęły 
swoje piętno na całym obszarze ziem polskich, jednak proce-
sy te szczególnie dramatycznie przebiegały na terenie daw-
nych Prus Wschodnich. Nałożyło się tu kilka czynników, które 
spowodowały, że dawne zespoły parkowo-pałacowe uległy 
dewastacji.

Po odzyskaniu niepodległości i okrzepnięciu sytuacji 
społeczno-politycznej w całej Polsce rozpoczęto szacowa-
nie strat w substancji zabytkowej, zarówno zabytków ar-
cheologicznych, jak i nieruchomych i, co najtrudniejsze, ru-
chomych4. Szczególne znaczenie miał tu czas, zwłaszcza dla 
zabytków ruchomych: kolekcji muzealnych i prywatnych, 
księgozbiorów, wyposażenia rezydencji i kościołów z tere-
nów Śląska, Pomorza Zachodniego oraz Warmii, Mazur i Po-
wiśla (dawnych Prus Wschodnich) – na terenach tych, znisz-
czonych i wyludnionych po zakończeniu działań wojennych, 
natychmiast pojawili się szabrownicy. Na terenach dawnych 
Prus Wschodnich ocena strat była możliwa, choć niełatwa, 
bo wprawdzie poniemieckie inwentarze zabytków istniały, 
ale były już zdezaktualizowane.

Już w początkach lat 60. XX w. stwierdzono wyraźnie, że 
za zniszczenia substancji zabytkowej można obciążyć odpo-

4  Konopka 1995: 24‒34.
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wiedzialnością nie tylko bezpośrednie działania wojenne. 
Wyróżniono trzy rodzaje zniszczeń5:
– wojenne, kompleksowe, gdzie wraz z budynkiem (lub gru-

pą budynków) zagładzie ulegało również ich wyposaże-
nie, co dotyczyło głównie dużych miast na całym obszarze 
ziem polskich;

– wtórne, powojenne, związane z migracją ludności i zmia-
nami ustrojowymi, co powodowało zmianą użytkowania 
architektury mieszkalnej i ogrodowej; te zniszczenia do-
tknęły głównie tzw. Ziemie Odzyskane;

– efekt zaniedbań i niedostatecznej konserwacji na które 
nałożyła się „błędnie pojęta gospodarność” – wykorzy-
stanie zdatnych do odbudowy obiektów jako źródeł ma-
teriału budowlanego; co miało być konsekwencją „błęd-
nie interpretowanych zarządzeń rządowych o usuwaniu 
zniszczeń wojennych”; tu również większość zniszczeń 
przypada na Ziemie Odzyskane.
Z danych zestawionych przez Zarząd Muzeów i Ochrony 

Zabytków w 1957 r., opublikowanych przez J.E. Dutkiewicza 
wynika, że wskutek działań wojennych całkowicie zniszczo-
nych zostało 7535 budynków, a uszkodzonych ok. 50%, czyli 
11 932 obiekty. Utracono 23 zabytki architektury romań-
skiej, 1937 gotyckiej, 811 renesansowej i 3800 barokowej6.

Tak więc właściwa diagnoza została postawiona – stwier-
dzono, że w okresie powojennym zniszczono, głównie na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych, wiele obiektów zabytkowych, zwłasz-
cza dworów (nie zostało to wyartykułowane, ale wzmianka 
o „zmianie własności wiejskiej”, która „spowodowała zmia-
nę użytkowania architektury mieszkalnej i ogrodowej”, a „te 
właśnie zmiany użytkowania spowodowały, że liczna grupa 
obiektów stała się gospodarczo nieużyteczna, względnie nie 
mogła być natychmiast włączona do nowo ukształtowanych 
potrzeb”, mówi sama za siebie. W ocenie strat nie pomaga 
sam Dutkiewicz, który wyliczając straty w budowlach romań-
skich, gotyckich, renesansowych i barokowych, kończy wy-
wód zwrotem „nie licząc epok późniejszych”. I niewykluczo-
ne, że rzeczywiście nikt ich nie liczył. Dziewiętnastowieczne 
dwory i wille zaczęto postrzegać – i rejestrować – jako zabyt-
ki dopiero wiele lat po wojnie.

W latach 1945–1964 z budżetu centralnego przeznaczono 
środki na konserwację ok. 4600 obiektów7. Szacowano wów-
czas, że niemal drugie tyle zostało objęte budżetami tereno-
wymi oraz nakładami innych resortów i źródeł finansowych8. 
Oczywiście, wobec ogromu zniszczeń, były to ilości daleko 
niewystarczające, zwłaszcza wobec niedoszacowania strat 
w obiektach XIX-wiecznych.

Kolejnym problemem – poza nadmiarem potrzeb i nie-
dostatkiem środków – był stosunek do znacznej części sub-
stancji zabytkowej. Sytuacja społeczno-polityczna zaistniała 
po II Wojnie stworzyła nową jakość zabytku: „użyteczność 
społeczną”, o której miały decydować jego wartości wycho-
wawcze i dydaktyczne oraz zdolność artystycznego wzru-

5 Dutkiewicz 1964: 6–7. Skalę zniszczeń powojennych podkreśla też  
A. Kubiak (2015: 44).

6 Dutkiewicz 1964: 7.
7 Dutkiewicz 1964: 7.
8 Dutkiewicz 1964: 7.

szenia i pobudzenia wyobraźni. Zdecydowanie najbardziej 
„użyteczne społecznie” były zabytki-muzea: pałace, zamki, 
wielkie kościoły, części zespołów miejskich ze zbiorami, wy-
posażeniem lub bogatą treścią artystyczną i historyczną9. 
Konieczność ich zabezpieczenia i planowej konserwacji była 
niekwestionowana.

Próbując sobie poradzić z nową rzeczywistością i ogro-
mem zniszczeń wojennych (i ustaleniem kolejki do konser-
wacji czy choćby zabezpieczenia obiektów), zgodnie z nową 
Ustawą z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach, 
która zawiera szereg nowych postanowień10, dyktowanych 
zmianą wartości prawnych i społecznych zabytku w państwie 
socjalistycznym, zweryfikowano liczbę zabytków, zhierarchi-
zowano ich wartość, a zadania ich ochrony uzależniono od 
planów gospodarczych. Ewidencję tę przeprowadził zespół 
Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków (MiOZ), określając licz-
bę zabytków na ok. 36 000 i dzieląc je na cztery kategorie11:
I ‒ zabytki o znaczeniu ogólnokrajowym, przy czym wy-

dzielono z nich grupę O – zabytków o znaczeniu między-
narodowym, 

II ‒ zabytki o znaczeniu w skali regionu, 
III ‒ zabytki mniejszej wartości,
IV ‒ obiekty o niewielkich wartościach zabytkowych. 

Powołane grupy specjalistów zakwalifikowały zabytki bu-
downictwa w Polsce według następującego podziału: grupa 
0 — 51, I — 1697, II — 5495, III — 14 970, IV — 14 050. Sta-
nowi to razem 36 263 zabytki12.

Kryterium pomocniczym przyporządkowania zabytku ar-
chitektonicznego do jednej z czterech kategorii była wspo-
mniana już użyteczność społeczna. W oczach teoretyków 
ochrony zabytków tamtych czasów zabytek miał trzy warto-
ści decydujące o jego użyteczności społecznej13:
‒ wartości wychowawcze i dydaktyczne, a także zdolność 

artystycznego wzruszenia i pobudzenia wyobraźni;
‒ możność wykorzystania ich walorów materialnych, a więc 

pomieszczeń i urządzeń wespół z ich walorami artystycz-
nymi czy przyrodniczymi dla użytkowania przez instytucje 
społeczne w celach odpowiadających charakterowi bu-
dynków lub ich zespołów, jak np. muzea, instytucje na-
ukowe i kulturalne, domy pracy twórczej, przy zachowa-
niu zabytkowego, historycznego charakteru ich wnętrz;

‒ normalne użytkowanie, przeważnie mieszkalne; zabyt-
ków III i IV kategorii z możliwością adaptacji ich wnętrz do 
wymogów życia współczesnego.
O ile realizację wartości wychowawczych i dydaktycznych 

oceniono wysoko ‒ odnotowano nasilenie ruchu turystyczne-
go nie tylko w dużych i znanych zespołach pałacowych (Wa-
wel, Łańcut, Wilanów, Rogalin), ale też w mniejszych obiek-

9 Dutkiewicz 1964: 12.
10 Po zakończeniu II Wojny sprawę ochrony dóbr kultury regulowała ustawa 

z 1928 r., którą jedynie przystosowano dodatkowymi zarządzeniami do 
wymogów zmienionych stosunków prawno-ustrojowych; Czerner 1974: 
172.

11 Dutkiewicz 1964: 12‒13. Liczbę zabytków, szacowaną na ok. 36 000 kwe-
stionował już 10 lat później O. Czerner (1974: 175).

12 Dutkiewicz 1964: 11.
13 Dutkiewicz 1964: 11‒12.
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tach (Baranów, Pieskowa Skała, Św. Krzyż, Krzeszów), o tyle 
możliwości wykorzystania zespołów budynków zabytkowych 
przez instytucje kulturalne i społeczne oraz użytkowanie 
zabytków III i IV kategorii w celach mieszkaniowych oceniono 
jako niedostateczne.

Zarząd MiOZ wytypował ok. 3500 obiektów do zagospo-
darowania, a inicjatywę tę poparto Uchwałą Rady Ministrów 
nr 102 z 1957 r. w sprawie lokalizacji inwestycji w nierucho-
mościach zabytkowych oraz Zarządzeniami Prezesa Rady 
Ministrów nr 78 z 1957 r. i 47 z 1959 r. w sprawie powoły-
wania Komisji Rządowej do zagospodarowania obiektów 
zabytkowych. Wobec niewielkiego postępu adaptacji za-
bytkowych kompleksów pałacowych na instytucje kultural-
no-naukowe, zachowujące historyczny charakter wnętrz, 
zdecydowano o włączeniu do tego zestawu celów również 
przemysłu turystycznego14, a potem zaczęto przekazywać 
obiekty rezydencjonalne także zakładom przemysłowym 
na cele reprezentacyjno-rekreacyjne. Jednym z dużych pa-
łaców renesansowych, który został tak potraktowany, był 
pałac Leszczyńskich w Baranowie Sandomierskim, wskutek 
umowy między Ministerstwem Kultury i Sztuki oraz Minister-
stwem Przemysłu Chemicznego został odrestaurowany przez 
Kierownictwo Odbudowy Wawelu i przekazany tarnobrze-
skiemu kombinatowi siarkowemu. Uznano to za wzorowe 
i wzorcowe potraktowanie zabytku15.

Z biegiem czasu teoretykom ochrony zabytków wydawa-
ło się coraz bardziej oczywiste, że nową funkcję społeczną 
zabytkowym budowlom można nadać tylko znajdując im no-
wych użytkowników, którzy posiadają odpowiednie fundu-
sze i dostrzegą w posiadaniu zabytków też własne konkretne 
korzyści, niezależnie od „zaszczytnej misji uchronienia po-
mników naszej kultury dziejowej przed zagładą”16. Oczywi-
ście użytkownikiem miały być zakłady przemysłowe, a zabyt-
kowymi budowlami głównie zamki, dwory i pałace, czy też 
zespoły parkowo-pałacowe.

Dnia 7 lutego 1968 r. odbyło się posiedzenie Rady Kul-
tury przy Ministrze Kultury i Sztuki w obecności zaproszo-
nych przedstawicieli zakładów i zjednoczeń przemysłowych, 
w celu przedyskutowania zagadnień mecenatu socjalistycz-
nego17. Według danych Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków z ówczesnego woj. olsztyńskiego, w ramach współ-
pracy międzyministerialnej zakłady przemysłowe przejęły 
następujące obiekty rezydencjonalne18:
– pałac w Galinach, pow. bartoszycki – „Radoskór” Radom;
– pałac w Ponarach, pow. morąski – Toruńska Fabryka Wo-

domierzy;
– pałac w Gęsiorowie, pow. ostródzki – Miejskie Przedsię-

biorstwo Robót Budowlanych;
– pałac w Sorkwitach, pow. morąski – Zakłady Mechaniczne 

„Ursus”.

14  Dutkiewicz 1964: 13.
15  Lorentz 1967: 8.
16  Paździor 1969: 49.
17  Paździor 1969: 49.
18  Paździor 1969: 51.

Ponadto:
– kościół w Biskupcu Pomorskim – Grudziądzka Fabryka Ty-

toniu (na cele magazynowe);
– „Klasztorek” w Nidzicy – Fabryka Win;
– spichlerz w Braniewie – Cukrownia „Stare Pole”.

Wciąż dające o sobie znać zniszczenia wojenne i głód po-
mieszczeń z jednej strony, a swoiście pojęta próba zabezpie-
czenia zrujnowanych obiektów zabytkowych z drugiej strony, 
znalazły się u podstaw wydanej w 1960 r. uchwały Rady Mi-
nistrów O zasadach wykorzystywania obiektów zabytkowych 
na cele użytkowe19. Nakładała ona na Ministra Kultury i Sztu-
ki obowiązek corocznego ustalania, w porozumieniu z Prze-
wodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, na 
podstawie wniosków prezydiów wojewódzkich rad narodo-
wych, listy niewykorzystanych obiektów zabytkowych, które 
po odbudowie lub przeprowadzeniu kapitalnego remontu 
mogą być przeznaczone na cele użytkowe. Przedsiębiorstwa 
państwowe („jednostki gospodarki uspołecznionej”) planu-
jące nowe inwestycje, w szczególności z zakresu budownic-
twa socjalno-kulturalnego, mieszkaniowego i administracyj-
nego na terenie, na którym znajdują się niewykorzystane 
nieruchomości zabytkowe, miały sprawdzać, czy potencjal-
nej inwestycji nie można ulokować w odbudowanym lub wy-
remontowanym niewykorzystanym obiekcie zabytkowym. 
Uchwała ta sankcjonowała przejęcie i zagospodarowanie 
zabytkowych obiektów mieszkalnych, nie wspominając o ko-
nieczności zachowania ich historycznego charakteru.

Przemiany społeczno-polityczne doprowadziły do degra-
dacji nawet tych obiektów, które nie zostały dotknięte woj-
ną. Wpływ reformy rolnej na los pałaców i dworów wiejskich 
zauważył też Stanisław Lorentz20. Poza nacjonalizacją budyn-
ków podworskich, państwo przejęło też otaczające je parki. 
Według danych z 1969 r. 21, na terenie Polski było w tym cza-
sie 8450 parków o łącznej powierzchni ok. 50 000 ha (3943 
parki znalazły się w ewidencji Zarządu Muzeów i Zabytków), 
użytkowanych głównie przez Ministerstwo Rolnictwa (47% 
powierzchni); 3% powierzchni parków wykorzystywana 
była na cele wczasowo-turystyczno-sportowe, a jedynie 2% 
znajdowało się w rękach Ministerstwa Kultury i Sztuki. Par-
ki otaczające budynki podworskie, które wykorzystywane 
były na siedziby lokalnych kółek rolniczych, czy mieszkania 
robotników rolnych, były często wycinane, a w najlepszym 
razie niepielęgnowane i dziczały. Niekorzystnie działała tu 
również parcelacja gruntów – nowe podziały własności, brak 
pielęgnacji drzewostanu, nielegalne budownictwo letnisko-
we – to wszystko spowodowało zniszczenia parków, które, 
chociaż drzew nie wycięto, jednak straciły kompozycję (np. 
Gisiel, Barzyna, Pudłowiec – Ryc. 1)22.

Opisane wyżej praktyki stosowano w całej Polsce, aczkol-
wiek ze względu na wcześniejszy status Ziem Odzyskanych, 

19 Uchwała Nr 418 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. O zasadach 
wykorzystania obiektów zabytkowych na cele użytkowe, Monitor Polski 
z dn. 11 stycznia 1961 r. Nr 1 poz. 6.

20 Lorentz 1967: 6.
21 Ptaśnik 1969: 4‒5.
22 Według szacunków dla województwa warmińsko mazurskiego, w 2008 r. 

do rejestru zabytków wpisano 385 zespołów parkowych. Szacuje się, że 
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a Prus Wschodnich w szczególności, zniszczenia wojenne 
i powojenne były na tych terenach szczególnie dotkliwe. Te 
pierwsze często zresztą były wynikiem nie bezpośrednio 
działań wojennych, lecz celowego działania głównie Armii 
Czerwonej – np. wysadzenie budynku nadleśnictwa w Mi-
łomłynie czy spalenie Zalewa (oba w styczniu 1945 r.). Daw-
ne Prusy Wschodnie budziły też sprzeczne emocje: z jednej 
strony sądzono, że odzyskanie tych ziem jest sprawiedliwością 
dziejową, z drugiej – odrzucano kulturę tych ziem jako obcą, 
„prusacką”. Odcinanie się od przeszłości praktykowano po-
przez usuwanie nazw niemieckich jeszcze w 1945 r. Według 
sprawozdań władz lokalnych, w Lidzbarku Warmińskim już na 
początku czerwca 1945 r. nazwy niemieckie w mieście zosta-
ły zupełnie wyeliminowane. Z kolei w Olsztynie nawet mie-
siąc później bardzo wiele ulic, także w centrum, ciągle miało 
nazwy niemieckie. Zabiegano by niemieckojęzyczne napisy 
likwidować także poza miastami, również na obiektach znisz-
czonych, niezamieszkanych. Szczególnego znaczenia nabiera-
ło jak najszybsze zlikwidowanie niemieckich drogowskazów. 
Zalecano, by na ich miejsce niezwłocznie umieszczać dro-
gowskazy polskojęzyczne, ewentualnie tymczasowo rosyjskie, 
byleby nie niemieckie. Na Warmii i Mazurach starano się uwy-
puklać polskie korzenie nazw poszczególnych miejscowości, 
o ile tylko takowe istniały23. Negowanie przejściowej choćby 
„niemieckości” tych ziem dotyczyło nie tylko literatury, języka 
i obyczajów mieszkającej tam ludności, ale krytykowano rów-
nież architekturę, głównie neogotycką i secesyjną24.

Drugą przyczyną powojennej dewastacji zespołów pod-
worskich była postawa nowych użytkowników, którzy nie 
czuli się w obowiązku zadbać o dobry stan przekazanych im 
obiektów, nie tylko ze względów społeczno-politycznych, ale 
też na dość powszechny wówczas lęk, że dawni właściciele, 
Niemcy, wrócą. 

istniejących niegdyś parków, które z różnych względów nie znalazły się 
w rejestrze (brak zgłoszenia, brak identyfikacji) powinno być ok. 700, zob. 
Wysocki 2009b: 210‒220.

23 Tomkiewicz 2004: 540‒543.
24 Rewski 1949. 

Utworzone jeszcze w trakcie działań wojennych, w lu-
tym 1945 r. Biuro Ziem Zachodnich określiło, na podstawie 
spisów ludności z lat 1920 i 1925 oraz korektur Eugeniusza 
Romera, sporządzonych w oparciu o spis szkolny w Prusach 
Wschodnich, obszary, gdzie zamieszkiwała ludność miesza-
na, polsko-niemiecka (Mazury i Powiśle), niemiecko-litewska 
i czysto niemiecka (głównie okolice Królewca i Elbląga). Na 
tej podstawie opracowano koncepcję repolonizacji: polska 
ludność rodzima (uświadomieni narodowo Polacy, pół-Po-
lacy i Niemcy polskiego pochodzenia) będą podstawą za-
ludnienia, zdeklarowani Niemcy zostaną przesiedleni, a na 
ich miejsce stopniowo sprowadzani będą Polacy z innych 
regionów25. Konspiracyjny Związek Mazurów w memoriale 
przesłanym władzom polskim postulował pierwszeństwo do 
nadań ziemi w ramach reformy rolnej ludności miejscowej 
lub reemigracji mazurskiej oraz wyodrębnienie z majątku 
poniemieckiego części zabudowań na „celową akcję odro-
dzeniową ludu mazurskiego (przedszkole, dom ludowy, spół-
dzielnia)”, a także wstrzymanie osadnictwa ludności z innych 
terenów do czasów przebudowy ustroju26. 

Procesem migracji na tereny Prus Wschodnich i Zie-
mie Zachodnie kierowało Ministerstwo Ziem Odzyskanych 
i współpracujący z nim Państwowy Urząd Repatriacyjny. 
Osiedlano tam nie tylko repatriantów, ale również Polaków 
przesiedlonych z terenów wcielonych do ZSRR, przybyszów 
z Polski centralnej, a w 1947 r. również ludność z terenów po-
łudniowo-wschodnich, przesiedlaną w ramach akcji „Wisła”.  

Dekretem z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczo-
nych i poniemieckich, na rzecz Skarbu Państwa przecho-
dził majątek Rzeszy Niemieckiej i byłego Wolnego Miasta 
Gdańska, obywateli Rzeszy i Wolnego Miasta Gdańska (poza 
przedmiotami osobistymi), z wyjątkiem osób narodowości 
polskiej i innej przez Niemców prześladowanej, osób zbie-
głych do nieprzyjaciela, niemieckich i gdańskich osób praw-
nych oraz spółek niemieckich i gdańskich27. W ten sposób 
PRL przejęła nie tylko zakłady przemysłowe i grunty rolne, 
ale również zamki, zespoły parkowo-pałacowe, dwory 
i domy mieszkalne. Przybyszom przydzielano działki uzy-
skane dzięki parcelacji majątków lub dóbr poniemieckich. 
Przesiedlenia powojenne okazały się tak skuteczne, że np. 
w Borecznie, gm. Zalewo po II Wojnie nastąpiła całkowita 
wymiana ludności, a z Przezmarka, gm. Stary Dzierzgoń za-
raz po wojnie wyjechała ogromna większość mieszkańców, 
zastąpiona ludnością przybyłą z Kresów i Polski centralnej, 
a ostatnia rodzina autochtonów emigrowała do Niemiec na 
początku lat 1990.

Monumentalne zabytki dawnych Prus Wschodnich zosta-
ły objęte programem konserwacji. W ciągu pierwszego po-
wojennego dwudziestolecia poddano zabiegom konserwa-
torskim zamki w Kętrzynie i Nidzicy, pałac biskupów i mury 
miejskie we Fromborku oraz ratusz w Pasłęku28, ruszyła 
również odbudowa zamku w Malborku. Budynki kościel-

25 Wojnowski 1984: 335‒336.
26 Wojnowski 1984: 338.
27 Art. 2 ust. 1 Dekretu z dnia 8.03.1946 r. o majątkach opuszczonych i po-

niemieckich (Dz.U. 1946 Nr 13, poz. 87).
28 Czubiel 1968.

Ryc. 1.  Park w Gisielu – kompozycja nieczytelna; stan w lipcu 2019 r. 
(fot. M. Żurek)

Fig. 1.  Park at Gisiel – indistinct composition; July 2019 r. (photo by 
M. Żurek)
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ne utrzymały swą funkcję, choć przeszły z rąk gmin ewan-
gelickich w katolickie. Mimo obowiązującego świeckiego 
światopoglądu socjalistycznego, nowi użytkownicy w miarę 
swoich możliwości i poczucia estetyki dbali o przekazane im 
kościoły. Były one też wpisywane do rejestru zabytków nie-
ruchomych, zyskując tym samym, przynajmniej nominalnie, 
ochronę państwa29.

Szczególnie brutalnie potraktowane zostały dwory i ze-
społy dworsko-pałacowe. Było to efektem ówczesnej myśli 
ideologicznej i podejścia do zabytków30. W latach 1945‒1980 
jedynie ok. 40 zespołów parkowo-pałacowych lub dworów 
z obszarów obecnego województwa warmińsko-mazurskie-
go zostało wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych 
(m.in. Bałoszyce31, gm. Susz, Kamieniec32, gm. Susz, Barzy-
na33, gm. Rychliki i Jaśkowo34, gm. Zalewo). Często wpisywa-
ny był tylko jeden element zespołu, np. w Bałoszycach jedy-
nie pałac, w Kamieńcu – najpierw układ ruralistyczny, potem 
pałac, a zabudowa podworska znacznie później. Zdarzało się 
też, że wpisywano jedynie park, mimo istnienia zabudowy 
dworskiej – taki przypadek miał miejsce w Pudłowcu, gm. 
Stary Dzierzgoń.

29 Ustawa z dn. 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury, Art. 1, ust. 1–3 i Art. 
38, ust. 3.

30 W większości przypadków budynki podworskie i otaczające je parki nie 
były wpisywane do rejestru zabytków, co sprawiało, że nie podlegały 
ustawie o ochronie dóbr kultury z dn. 15.02.1962 r., a Art. 37 ust. 2 
wnosi, że administracja państwowa nie może zająć niszczejącego lub 
niszczonego obiektu, który nie jest wpisany do rejestru zabytków, Usta-
wa z dn. 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultur (Dz. U. 1962, Nr 10, Poz. 
48).

31 Nr rej.: 736, wpis z 19.11.1967.
32 Nr rej.: 69/49 z 11.09. 1949 oraz K/47 z 4.05.1959.
33 Wpis dotyczy pałacu z otaczającym parkiem, Nr rej. A-796 z 27.02.1968.
34 Wpis dotyczy pałacu, parku i budynków podworskich, Nr rej. A-4 

z 18.07.49.

Niżej przedstawiono sześć losowo wybranych zamków, 
dworów bądź pałaców, należących w większości do promi-
nentnych rodów pruskich. Wszystkie opisane budynki prze-
trwały wojnę, a zniszczeniu uległy dopiero po jej zakończeniu.

Boreczno (niem. Schnellwalde), dwór von Schöneichów, 
potem Albedhyllów
Listę otwiera Boreczno (niem. Schnellwalde – Ryc. 2–3), 
dwór wzniesiony ok. 1530 r., odbudowany po wojnach 
szwedzkich, należący do rodziny von Schöneich, a po jej wy-
gaśnięciu ‒ do Albedhyllów, którzy główną rezydencję prze-
nieśli do nieodległych Karnit. Dwór w Borecznie – ceglany 
na kamiennej podmurówce (Ryc. 4), z przelotową sienią, 
dwutraktowy – stał się siedziba rządcy, a po II Wojnie był 
magazynem porzuconych dóbr. Budynek uległ zawaleniu 
w latach 1945–1947.

Ryc. 2.  Boreczno, niem. Schnellwalde, lokalizacja i dyspozycja dworu, stan na 1929 r. (źródło: http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/025K_
TK25/2284_Schnellwalde_1929_300dpi_AMPG.jpg)

Fig. 2.  Boreczno (Schnellwalde), plan of the manor buildings, map from 1929 (source: http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/025K_
TK25/2284_Schnellwalde_1929_300dpi_AMPG.jpg)

Ryc. 3.  Boreczno – widok miejsca po zrujnowanym dworze; stan  
w lipcu 2012 r. (fot. M. Żurek)

Fig. 3.  Boreczno – the manor house mould; July 2012 (photo by 
M. Żurek)
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Pudłowiec (niem. Paudelwitz), willa rodziny Jeimke
Sytuacja Pudłowca jest nieco inna niż pozostałych opisy-
wanych rezydencji. Majątek wyodrębniony został w końcu 
XVIII w. z dóbr Lippitz i po połowie XIX w. został odziedzi-
czony przez Amelię Popławską i jej męża, lekarza Ernsta 
Jeimke. Tuż po 1860 r. rozpoczęto budowę neogotyckiej willi 
na nieregularnym planie, usytuowanej przy drodze, między 
folwarkiem i romantycznym parkiem (wpisanym do rejestru 
zabytków - nr rej. 22/78 z 24.02.1978).

Willa jest dwukondygnacyjna, z wieżą w narożniku, we 
wszystkich elewacjach znajdują się wyjścia, a od strony za-
budowy folwarcznej – pięcioboczny, sfazowany, jednokon-
dygnacyjny ryzalit mieszczący salon. Od strony zachodniej 
znajdował się obszerny taras, wychodzący na park. Taras 
znajdował się również między głównym korpusem willi 
i skrzydłem wschodnim. Okna, rozmieszczone były dość nie-
regularnie – w fasadzie budynku duże, rozmieszczone dość 

Ryc. 6.  Pudłowiec, ruiny willi, stan na lipiec 
2019 r. (fot. M. Żurek)

Fig. 6.  Pudłowiec, ruins of the villa, July 2019 
(photo by M. Żurek)

Ryc. 5.  Pudłowiec, niem. Paudelwitz, pocztów-
ka z pocz. XX w. (źródło: http://pru-
skihoryzont.blogspot.com/2012/08/
paac-w-pudowcu-paudelwitz.html)

Fig. 5.  Pudłowiec (Paudelwitz), a postcard 
from the beginning of XXth century 
(source: http://pruskihoryzont.blogspot.
com/2012/08/paac-w-pudowcu-
paudelwitz.html)

Ryc. 4.  Boreczno, widok południowego muru dworu podczas prac 
archeologicznych (fot. M. Żurek)

Fig. 4.  Boreczno, southern wall of the manor house (photo by 
M. Żurek)
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gęsto, w stałym rytmie, na elewacjach skrzydeł – rozmiesz-
czone rzadziej. Szczyty skrzydeł dekorowały płyciny i po trzy 
sterczyny. Elementem porządkującym elewacje były neogo-
tyckie fryzy arkadowe, fryzy odcinkowe o tym samym moty-
wie wieńczyły też otwory wejściowe i wieżę (Ryc. 5).

Po wojnie na terenie majątku Pudłowiec utworzono PGR. 
Zabudowania folwarczne, wykorzystywane na potrzeby 
gospodarcze i konserwowane, przetrwały w relatywnie do-
brym stanie. Willa, po wojnie okresowo zamieszkiwana, od 
dawna opuszczona, popada w ruinę (Ryc. 6). 

Barzyna (niem. Wiese), gm. Rychliki, pałac von Bodecków
Majątek Barzyna (niem. Wiese) zmieniał właścicieli. Pałac, 
rozbudowywany, wzniesiony był za von Bodecków. W końcu 
XVII w. wzniesiono pałac, stanowiący obecną centralną część 
założenia. Po 1786 r. dobudowano doń skrzydła, jednokondy-
gnacyjne, kryte dachami mansardowymi. Zmieniono wów-
czas również dyspozycję wnętrz. Główny korpus budynku 
przebudowano ponownie po połowie XIX w., narzucając nań 
kostium neogotycki (płytki fryz arkadowy na koronie murów 
i zryzalitowane wejście na osi ze szczytem zwieńczonym trze-
ma sterczynami). W tym stylu przebudowano też południo-
wo-zachodnie skrzydło pałacu: dodano piętro z półkoliście 
zamkniętymi oknami, w narożnikach – pseudogotyckie ster-
czyny, a przed południowo-zachodnią elewacją – parterową 
oranżerię z wejściem w postaci potrójnej arkady, zamkniętej 
fryzem arkadowym i dwoma sterczynami.

Ryc. 8.  Gisiel, pałac w XIX w. (źródło: http://
www.marienburg.pl/files/geis_699.
jpg)

Fig. 8.  Gisiel, the palace, XIXth century (source: 
http://www.marienburg.pl/files/
geis_699.jpg)

Ryc. 7.  Gisiel, niem. Geisseln, lokalizacja i dyspozycja dworu, stan na 
1929 r. (źródło: http://maps.mapywig.org/m/German_maps/
series/025K_TK25/2082_Christburg_1930_300dpi_AMPG.jpg)

Fig. 7.  Gisiel (Geisseln), plan of the manor buildings, map from 1929 
(source: http://maps.mapywig.org/m/German_maps/se-
ries/025K_TK25/2082_Christburg_1930_300dpi_AMPG.jpg)

Ryc. 9.  Gisiel, ruiny pałacu, stan na lipiec 
2019 r. (fot. M. Żurek)

Fig. 9.  Gisiel, ruins of the palace, July 2019 
(photo by M. Żurek)
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Po II Wojnie na terenie majątku utworzono PGR, a w pałacu 
zamieszkały rodziny robotników rolnych. W latach 80. XX w. 
budynek główny został opuszczony, choć zabudowania pod-
worskie wciąż są zamieszkane. Pałac został sprzedany, ale 
mimo to popada w ruinę. Część wyposażenia – dwie rene-
sansowe płyty kominkowe, barokowy kominek i dwa piece 
oraz fryz ceramiczny – przeniesione zostały do restaurowa-
nego pałacu w Kwitajnach.

Gisiel (niem. Geisselein), gm. Stary Dzierzgoń, pałac von 
Natzmerów, potem von Reibnitzów
Dobra Gisiel należały w XVIII w. do von Natzmerów, a od 
1795 r. aż do 1945 r. – do von Reibnitzów. Dwór otoczony był 
parkiem krajobrazowym, przekształconym w 2. poł. XIX w. 
przez Johanna Larassa (Ryc. 1, 6–7). Budynek dworu wpisa-
ny został do rejestru zabytków nieruchomych dawnego woj. 
olsztyńskiego pod numerem  436/68 z 31.07.1968 r., a park – 
nr rej. 10/77. Od południa do zespołu parkowo-pałacowego 
przylega folwark, z zachowaną zabudową gospodarczą z lat 
1854‒1903. 

Pałac w Giślu zbudowany został na polecenie Hansa Chri-
stopha von Natzmera w 1783 r. (Ryc. 8). Był założeniem pię-
trowym, trzynastoosiowym, krytym dachem mansardowym, 
z dwuosiowymi ryzalitami na krańcach budynku i monumen-
talnym gankiem na osi. Ryzality i trójosiowa część centralna 
budynku kryte były dachami dwuspadowymi, z okrągłym 
okienkiem w tympanonie. 

Obecnie dwór jest w ruinie. Zachowały się częściowo 
mury części południowej. W lepszym stanie są zabudowania 
podworskie z XIX/XX w, wykorzystywane jeszcze po II Wojnie 
(Ryc. 9).

Gardzień (niem. Garden), gm. Iława, pałac von Gustedtów, 
potem von Finckensteinów
Najtragiczniejszym chyba przykładem skutków polityki władz 
PRL wobec zabytków są losy pałacu w Gardzieniu, gm. Iława. 

Od 1669 oku wieś Gardzień wraz z młynem pozostawała 
w rękach rodziny von Finckensteinów, wtedy też wybudo-
wano tam dwór dla zarządcy dóbr. W 1789 roku Gardzień 
był folwarkiem szlacheckim, składającym się z czterech bu-
dynków mieszkalnych. W początkach XIX w. majątek został 
kupiony przez Wernera von Gustedt, który zamieszkał tam 
w 1838 r., po ślubie z Jenny von Pappenheim. Wkrótce po-
tem dwór został przebudowany ‒ Jenny von Gustedt, wycho-
wana na dworze w Weimarze, przebudowała dwór podobno 
na wzór pałacu Wittum w Weimarze.

Niestety, wszystkie informacje, które mamy o wyglą-
dzie pałacu, czerpać możemy jedynie z map i fotografii. 
XIX-wieczny pałac znajdował się na wschód od folwarku 
(Ryc. 10). Od południa przylegał do niego park w stylu ro-
mantycznym. Budynek pałacu był podpiwniczony, piętrowy, 
kryty dachem czterospadowym z lukarnami powiekowymi 
(Ryc. 11). Od frontu bryłę rozczłonkowywały trzy wydatne, 
dwuosiowe ryzality na osi i krańcach budynku. Kondygna-
cje oddzielone były gzymsem, a budynek opięty pilastrami. 
W elewacji ogrodowej, prawdopodobnie również opiętej 
pilastrami, znajdowały się najprawdopodobniej dwa zejścia 
do parku, zsunięte ku krańcom budynku. Brak danych doty-

Ryc. 12.  Gardzień, widok miejsca po zrujnowanym dworze, stan na 
lipiec 2018 r. (fot. M. Żurek)

Fig. 12.  Gardzień, ruins of the manor house, July 2018 (photo by 
M. Żurek)

Ryc. 11.  Gardzień, pałac w latach 50-tych XX w. (źródło: https://poje-
zierzeilawskie.pl/gustedt.html)

Fig. 11.  Gardzień, the manor house, fifties of the XXth century (source: 
https://pojezierzeilawskie.pl/gustedt.html)

Ryc. 10.  Gardzień, niem. Garden, lokalizacja i dyspozycja dworu, stan 
na 1929 r. (źródło: http://maps.mapywig.org/m/German_
maps/series/025K_TK25/2383_Tillwalde_1912_300dpi_
AMPG.jpg)

Fig. 10.  Gardzień (Garden), plan of the manor buildings, map from 
1929 (source: http://maps.mapywig.org/m/German_maps/
series/025K_TK25/2383_Tillwalde_1912_300dpi_AMPG.jpg)
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czących wnętrza budynku – wystrój był najprawdopodobniej 
klasycystyczny lub neoklasycystyczny: w ścianach znajdowa-
ły się nisze35, a jedyna znana mi fotografia przedstawia wnę-
trze kryte stropem zwierciadlanym, z panelami na ścianach 
zdobionymi dekoracją w postaci motywów roślinnych i zwie-
rzęcych w superpozycji. Dwuskrzydłowe, wysokie drzwi do 
pomieszczenia były dekorowane pięcioma zdobionymi pane-
lami, na zmianę: kwadratowymi i prostokątnymi.

W latach 1864‒1900, po śmierci Wernera von Gustedt 
i wyprowadzce jego żony, majątek dwukrotnie przechodził 
z rąk do rąk, wreszcie w 1900 r. kupił go Konrad von Finc-
kenstein z Kamieńca, potem rezydowała tu wdowa. Krótko 
przed II Wojną w majątku urządzono siedzibę nadleśnictwa. 
Po wojnie do końca lat 60. XX w. mieszkali w nim robotnicy 
leśni, co doprowadziło do dewastacji budynku.

Na początku lat 70. XX w. prezes Powiatowego Zarządu 
Kółek Rolniczych Jerzy Kluczek opracował projekt przejęcia 
pałacu i jego remontu przez PZKR, który miałby mieć sie-
dzibę w głównym budynku, a w budynkach gospodarczych 
planowano uruchomić hodowlę i produkcję rolno-spożyw-
czą. Władze powiatowe nie zgodziły się na to i zarzuciły chęć 
marnotrawienia socjalistycznych środków finansowych na 
ratowanie zabytków klasowo i narodowo obcych Polsce Lu-
dowej36. Ostatecznie budynek zdewastowanego pałacu roze-
brano w 1976 r. 

Obecnie można wyróżnić miejsce, gdzie znajdował się 
dwór – teren, porośnięty młodymi drzewami i krzewami 
jeżyn, wyróżnia się na tle zarośniętego, podworskiego par-
ku (Ryc. 12). Pozostałości parku zostały wpisane do rejestru 
zabytków województwa warmińsko-mazurskiego, nr rej. 
A-4457, z dnia 16.02.2007 r. 

Przezmark (niem. Preussisch Mark), zamek
Odmiennym przypadkiem jest zamek w Przezmarku, ofiara 
zasady przeznaczania obiektów zabytkowych na cele użyt-
kowe. W 1945 r. należał do III Rzeszy. Dwuczłonowe założe-
nie – zamek średni i oddzielony od niego suchą fosą zamek 
wysoki – były już wówczas zniszczone. Przetrwała jedynie 
północno-wschodnia wieża zamku średniego i ruiny zam-
ku wysokiego, konserwowane z latach 1934‒1935 przez C. 
Wunscha. Po wojnie w obrębie murów urządzono ośrodek 
wypoczynkowy. Na zamku wysokim znajdowało się pole 
namiotowe – na terenie dawnego dziedzińca zamkowego 
podczas prac wykopaliskowych zlokalizowaliśmy jamy śmiet-
niskowe wkopywane przez turystów. Nie bez znaczenia jest 
również zabezpieczenie koron murów czapami betonowymi 
– cegła i zaprawa pod czapami niszczeją pod wpływem wa-
runków atmosferycznych, dodatkowo obciążone obsuwają 
się, pociągając za sobą zdrowszy mur (Ryc. 13).

Znacznie dalej idące adaptacje zniszczyły zamek średni. 
Wybudowano kuchnię, pawilon gastronomiczny (w miejscu 
nowożytnego skrzydła zamkowego, na gotyckim murze ob-
wodowym) i umywalnię oraz dwadzieścia sześć drewnianych 

35  Wzmiankowane przez dawnych mieszkańców dworu: Binek 2009.
36 Pojezierze Iławskie; Internet: http://pojezierzeilawskie.pl/gustedt.html 

(wgląd 14.10.2018).

Ryc. 13. Przezmark, widok zamku wysokiego (fot. M. Żurek)
Fig. 13. Przezmark, the high castle (photo by M. Żurek)

Ryc. 14.  Przezmark, wnętrze wieży zamku średniego, z wbudowaną 
łazienką (fot. M. Żurek)

Fig. 14.  Przezmark, interior of the middle castle tower with a WC inside 
(photo by M. Żurek)
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domków na betonowych płytach. Na potrzeby hotelowe 
adaptowano też dobrze zachowaną, XIV-wieczną wieżę – 
każda kondygnacja miała być pokojem. Założono instalację 
elektryczną i wodno-kanalizacyjną, wbudowano przepierze-
nia ze sklejki, za którymi urządzono toalety (Ryc. 14). 

*
Opisane wyżej przypadki nie wyczerpują listy zniszczeń. 

Ten sam los spotkał też historyczne obiekty w Prakwicach, 
gm. Stary Dzierzgoń, Kamieńcu, gm. Susz, Markowie, gm. 
Morąg, Giżach, gm. Olecko i wielu innych miejscowościach. 
Mimo istniejącego prawa (art. 1, 2, 40 i 78 Ustawy z 1962 r.) 
dwory popadały w ruinę. Większość wzmiankowanych tutaj 
obiektów została wpisana do rejestru zabytków nierucho-
mych w ciągu 25 lat po wojnie:
‒ Przezmark (ruiny zamku: Nr rej. 514 z 12.07.1961; basz-

ta: Nr rej. 1175 z 19.05.1968 i zamek w ruinie: 871/68 
z 17.08.1968 r.),

‒ Barzyna (dwór: 1968),
‒ Gisiel (dwór: 1968 r.), 
‒ Pudłowiec (park: 1978 r.), z niewiadomych przyczyn willa 

nie, choć do rejestru trafiły inne neogotyckie dwory i wille 
z 2 poł. XIX w.
Ich dewastacji nie zapobiegły ani władze gminne czy po-

wiatowe, ani stosowny wojewódzki urząd ochrony zabytków. 
Nowi użytkownicy nie potrafili właściwie z nich korzystać, nie 
czuli sentymentu do zabytków „poniemieckich” i „pańskich”. 
Dawne rezydencje okradane, rozbierane, niszczały. Działo się 
tak za cichym przyzwoleniem administracji terenowej.

Problem dotyczy też innych nie prezentowanych tu zabyt-
ków. Często też zaniedbania i dewastacje obejmują cmenta-
rze rodowe związane z majątkami, lokowane najczęściej na 
granicy parków dworskich lub w dworskich lasach. 

Konsekwencje wieloletnich zaniedbań zabytki tego regio-
nu ponoszą do dziś. Często już nie da się powstrzymać po-
stępujących zniszczeń, a wpis do rejestru zabytków nie jest 
ochroną samą w sobie. Pozbawione dachów, drzwi i okien, 
często też fragmentów ścian, dwory narażone były na dzia-
łania czynników atmosferycznych. Niektóre z nich, jak obiekt 
w Pudłowcu, pozostają w zasobach Skarbu Państwa; niektó-
re wprawdzie, jak dwór w Barzynie, przeszły w ręce prywat-

ne, ale właściciele również nie wykonują koniecznych prac. 
Wpis do rejestru zabytków nie gwarantuje, że dwór czy pałac 
zostanie odrestaurowany, czy choćby zabezpieczony.

W województwie warmińsko-mazurskim 302 zespoły 
parkowo-pałacowe, dworsko-pałacowe i folwarki lub ich 
elementy wpisano do rejestru zabytków37. Jako samodzielne 
wpisy w rejestrze znajduje się 81 pałaców, 108 dworów, a 95 
zespołów wpisano w całości. Ogromna większość wpisów 
dokonana została w latach 1990–2018, w okresie do 1960 r. 
wpisywano jedynie 21 budynków rezydencjonalnych, niemal 
jedynie pałaców (Arklity i Drogosze, gm. Barciany, Galiny 
i Pilwa, gm. Bartoszyce, Lipniki, gm. Biskupiec, Sątopy-Sa-
mulewo, gm. Bisztynek, Smolany, gm. Dobre Miasto, Dyle-
wo, gm. Grunwald, Nakomiady i Stara Różanka, gm. Kętrzyn, 
Pławty Wielkie, gm. Kisielice, Bęsia, gm. Kolno, Kozia Góra, 
gm. Łukta, Dobrocin, gm. Małdyty, Baranowo, gm. Mikołajki, 
Ponary, gm. Miłakowo, Markowo, gm. Morąg, Wiatrowiec, 
gm. Sępopol, Kamieniec i Nipkowie, gm. Susz i Jaśkowo, gm. 
Zalewo). Część z nich znajduje się w ruinie.

Ze wszystkich dostępnych gminnych programów opieki 
nad zabytkami również nie tchnie optymizmem – obiekty 
położone są w większości na uboczu (do Barzyny wciąż pro-
wadzi jedynie zniszczona, brukowana droga), często w zaso-
bach gminy znajduje się kilka zabytków wpisanych do reje-
stru – to wszystko przewija się w gminnych analizach SWOT 
jako czynniki zdecydowanie niesprzyjające. 

I smutna konkluzja. Znacznie chętniej przyznajemy się do 
światowego dziedzictwa, które uważamy za podstawę naszej 
cywilizacji, choćby powstawało ono wiele setek lat i kilome-
trów od nas. Czujemy się Europejczykami, uznając wpływ 
cywilizacji klasycznej i chrześcijaństwa na kulturę polską, po-
mijając całkowicie kulturę np. grup mniejszości etnicznych, 
które współegzystowały na terenach ziem polskich. Załamu-
jąc ręce nad stanem zabytków architektury związanej z pol-
skimi (lub spolszczonymi) rodami magnackimi, które ustale-
nia polityków po II Wojnie Światowej zostawiły za naszymi 
wschodnimi granicami, nie jesteśmy w stanie wykrzesać 
z siebie entuzjazmu, czy często choćby akceptacji dla dwo-
rów von Finckensteinów czy Dohnów, niszczejących w pół-
nocno-wschodniej Polsce.

37 Wysocki 2009a: 185‒200. Zestawienie takie dla części województwa po-
morskiego wchodzącej w skład Prus Wschodnich nie zostało wykonane.
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Magdalena Żurek

Is this our heritage or not? Polish People Republic and a heritage of old Eastern Prussia

Summary 

Position of an old Eastern Prussia heritage is acutely diffi-
cult because of the modern history of this region. Since the 
end of the 18th century till 1945 all this region was in hand 
of Prussian Empire and Nazi Germany. Prussian aristocracy 
has built there their manors and palaces. After the Second 
War old Eastern Prussia territory went back to Poland and 
old manor owners have been ousted. This region has been 
populated by Polish people from current Ukraine and central 

Poland. They have not done care about old manors architec-
ture they think to be a German one. This is one of the rea-
son of negligence and ruin of residential architecture in old 
Eastern Prussia. Immensity of damages caused by war and 
lack of resources and aversion of communist authorities in 
Poland towards an aristocracy heritage are another reasons. 

Translated by Magdalena Żurek
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W latach 2012–2016 Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizował 
projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Kata-
log grodzisk Warmii i Mazur. Część I: Pomezania, Pogezania 
i Warmia1, a w 2019 roku rozpoczęła się realizacja kolejnej 
części tego projektu, obejmującej obszar Warmii Wschod-
niej i Natangii. Ważnymi etapami badań prowadzonych 
w ramach tego projektu są kwerenda archiwalna i prace 
poszukiwawczo-weryfikacyjne. Pierwszy etap ma na celu do-
starczyć możliwie dużo informacji o stanowiskach będących 
w zainteresowaniu badaczy realizujących projekt, a drugi ma 
potwierdzić lokalizację i zasięg stanowisk w terenie2.

Przy okazji prowadzonych badań często natrafiano na 
obiekty nowożytne i współczesne, które nie były zewidencjo-
nowane jako stanowiska archeologiczne, ale niosły ze sobą 
ważne informacje dotyczące przeszłości rozpoznawanego 
obszaru. Mowa tu o reliktach różnego rodzaju zabudowań, 
pojedynczych lub występujących w zespołach. Jako niebędą-
ce meritum realizowanego projektu, obiekty te nie były doku-
mentowane, jednakże informację o ich położeniu odnotowy-
wano. W ten sposób powstała baza – ciągle rosnąca – niemal 
kilkuset zrujnowanych budynków, które są świadectwem 
ogromnych przemian, które zachodziły na tym obszarze od 
początku XIX wieku, a których kulminacją była wielka akcja 
przesiedleńcza kończąca II wojnę światową. Niniejszy rozdział 
ma na celu zaprezentowanie opisanego zagadnienia na po-
jedynczym, reprezentatywnym przykładzie z obszaru Warmii.

Na temat zmian demograficznych na obszarze Warmii 
i Mazur w okresie po II wojnie światowej powstało wiele pu-
blikacji, które w 2010 roku zebrał i omówił Janusz Pawłow-
ski3. Tu zostaną przedstawione jedynie informacje niezbędne 
do zarysowania omawianego problemu.

W wyniku II wojny światowej całkowicie zmieniła się 
struktura demograficzna i etnograficzna obszaru Warmii 
i Mazur, które do 1945 roku były częścią Prus Wschodnich. 
W 2015 roku liczebność województwa warmińsko-mazur-
skiego wynosiła około 1,44 mln osób4. Według zestawienia 

1 Projektem kierował prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński, zob. Kobyliński 
2016: 93–110.

2 Kobyliński 2016: 94.
3 Pawłowski 2010.
4 Morze 2017: 18.

Piotra Eberhardta, obszar zbliżony powierzchniowo do dzi-
siejszego województwa warmińsko-mazurskiego zamiesz-
kiwało w 1933 roku około 1,275 mln osób5. Z kolei według 
Wojewódzkiego Komitetu Osiedleńczego, stan ludności 
w Okręgu Mazurskim po zakończeniu wojny, na dzień 25 
lipca 1945 roku, wynosił około 0,247 mln osób6. W okresie 
poprzedzającym II wojnę światową i w ciągu niej liczba lud-
ności analizowanego obszaru zmniejszyła się o około 1,028 
mln osób i stanowiła tylko około 19% liczby wyjściowej.

Według pierwszego powojennego spisu ludności, z 14 lu-
tego 1946 roku, liczba ludności Okręgu Mazurskiego wyno-
siła około 0,351 mln osób. Drugi spis, z 3 grudnia 1950 roku, 
przeprowadzony w granicach nowopowstałego wojewódz-
twa olsztyńskiego z uwzględnieniem zmian administracyj-
nych z 6 marca 1950 roku, wykazał że liczba ludności wzrosła 
do około 0,61 mln osób. Liczba 1 mln mieszkańców została 
zanotowana dopiero w 1973 roku7.

Ważny odnotowania jest fakt, że napływ nowej ludności 
na obszar Warmii i Mazur widoczny jest zwłaszcza we wzro-
ście udziału mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności 
województwa. Liczba ludności miast w 1946 roku miała wy-
nosić około 0,101 mln osób, a wsi około 0,25 mln osób; z ko-
lei w 1973 roku liczby te wynosiły odpowiednio około 0,428 
mln osób i 0,572 mln osób8. Udział mieszkańców miast 
w ogólnej liczbie ludności województwa wzrósł zatem z oko-
ło 28,8% do 42,8% kosztem udziału mieszkańców wsi, który 
spadł z około 71,2% do 57,2%. To, w połączeniu z danymi 
z 1933 roku, wedle których liczba ludności zamieszkującej 
obszary wiejskie wynosiła około 0,848 mln osób9 (a więc 
o około 0,276 mln osób więcej niż w 1973 roku), pokazuje 
skalę wyludnienia obszarów wiejskich Warmii i Mazur po II 
wojnie światowej.

Na zmiany liczby ludności zamieszkującej miasta i wsie 
Warmii i Mazur, od okresu poprzedzającego wybuch II wojny 
światowej po pierwsze lata po jej zakończeniu, wpływ miały 
różne czynniki. Wśród nich można wymienić:

5 Eberhardt 1995: 19–21.
6 Żyromski 1985: 363–364.
7 Żyromski 1975: 21–22.
8 Żyromski 1975: 23.
9 Eberhardt 1995: 20.
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● emigracja ludności Prus Wschodnich do zachodnich 
ziem Rzeszy Niemieckiej; największą skalę zjawisko 
to miało na przełomie XIX i XX wieku; w latach 30. 
XX wieku skala była zdecydowanie mniejsza10,

● ewakuacja ludności niemieckiej na przełomie 1944 
i 1945 roku przed zbliżającą się armią radziecką11,

● działania represyjne armii radzieckiej wobec lud-
ności cywilnej przeprowadzone na przełomie 1944 
i 1945 roku12,

● samoistna ucieczka ludności niemieckiej w latach 
1945–1946 w wyniku zmian terytorialnych określo-
nych na konferencjach w Jałcie i Poczdamie13,

● przesiedlenie ludności niemieckiej poza granice 
Polski przeprowadzone w latach 1946–195014,

● planowa akcja osiedlania repatriantów i ludności 
mniejszości narodowościowych, np. Ukraińców15,

● planowa akcja przesiedlania obywateli polskich 
z obszarów, które przed II wojną światową znajdo-
wały się w granicach Polski16,

● samoistna migracja ludności wiejskiej do miast, tak-
że tych położonych w innych województwach17.

Każdy z wymienionych czynników miał inną skalę, ale 
wszystkie przyczyniły się znacząco do zmiany oblicza demo-
graficznego Warmii i Mazur. Informacja o tym, jakie procesy 
demograficzne zachodziły na omawianym obszarze ma także 
niebagatelny wpływ na interpretacje odnajdywanych relik-
tów zabudowań.

Opuszczone zabudowania pełniły pierwotnie najróżniej-
sze funkcje. Pojedyncze budynki, lub występujące w małoli-
czebnych grupach – najczęściej do około trzech – to najczę-
ściej przydrożne gospody lub pozostałości młynów. Nieco 
liczebniejsze zespoły – do około sześciu budynków – tworzą 
małe przysiółki, gospodarstwa lub nieduże folwarki. Naj-
większe zespoły – często liczące nawet ponad 20 budynków 
– to całe wsie. Ich stan zachowania nie jest jednakowy i czę-
sto zależy od czynników, które doprowadziły do opuszczenia. 
Te opuszczone jeszcze w XIX wieku są najczęściej zachowane 
na poziomie przyziemia. Po części może to być wynik dzia-
łań wojennych (np. kampanii napoleońskich z 1807 i 1812 
roku18) albo degradacyjnych czynników środowiskowych, 
aczkolwiek zapewne największe szkody poczyniło grabieżcze 
pozyskiwanie materiałów budowlanych – cegieł, dachówek 
i drewna. Przemawia za tym bardzo często stan zachowa-
nych ruin – fundament kamienny w relatywnie dobrej kon-
dycji bez śladów wyższej nadbudowy, za to wokół niezbyt 
duża ilość gruzu ceglanego lub polepy z wypełnienia prze-
strzeni ścian w konstrukcji szachulcowej (ryc. 1). Budynki 
opuszczone w okresie II wojny światowej i po niej częściej za-

10 Muennich 1934: 9–11.
11 Eberhardt 1995: 23.
12 Eberhardt 1995: 23; Gieszczyński 2013: 60.
13 Żyromski 1969: 395–396.
14 Żyromski 1969: 395–400.
15 Żyromski 1964: 334–335; Barwiński 2008: 217–222.
16 Żyromski 1964: 334–335.
17 Żyromski 1962: 187–206.
18 Strzeżek 2004.

chowane są do wyższych poziomów niż przyziemie, chociaż 
one także służyły jako źródło surowców. Zwłaszcza w okresie 
prowadzenia akcji osiedleńczej w pierwszych latach powo-
jennych, gdy jeszcze odczuwalny był deficyt materiałów bu-
dowlanych.

Ryc. 1.  Kolonia Wilki (niem. Wölken), gm. Dobre Miasto. Dobrze 
zachowany fundament kamienny jednego z budynków. O tym, 
że powyżej znajdował się mur ceglany świadczą odciski cegieł 
zachowane w postaci negatywów w zaprawie oraz fragmenty 
gruzu ceglanego porozrzucane wokół (fot. R. Solecki)

Fig. 1.  Hamlet Wilki (germ. Wölken), community of Dobre Miasto. 
A well-preserved stone foundation of one of the buildings and 
the remains of the brick wall (photo by R. Solecki)

Ryc. 2.  Kolonia Wilki (niem. Wölken), gm. Dobre Miasto na mapie 
Tabula geographica episcopatum Warmiensem in Prussia exhi-
bens, Heilsberg, solita habitatio episcopalis z 1755 roku (autor 
Johann Friedrich Endersch) (źródło: www.europeana.eu)

Fig. 2.  Hamlet Wilki (germ. Wölken), community of Dobre Miasto 
on the map Tabula geographica episcopatum Warmiensem 
in Prussia exhibens, Heilsberg, solita habitatio episcopalis 
from 1755 (author Johann Friedrich Endersch) (source: www.
europeana.eu)
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Przykładem, który dobrze przedstawia zaprezentowany te-
mat jest dawna kolonia Wilki (niem. Wölken) w gminie Dobre 
Miasto, w powiecie olsztyńskim. Po raz pierwszy informacja 
o niej pojawia się na mapie Tabula geographica episcopatum 
Warmiensem in Prussia exhibens, Heilsberg, solita habitatio 
episcopalis opublikowanej w 1755 roku (ryc. 2). Oznaczono 
tam jej położenie przy północno-zachodnim brzegu Jeziora 
Limajno (niem. Leimangel See) i na południowy zachód od 
wsi Głotowo (niem. Glottau). Administracyjnie przynależała 

ona do wsi Głotowo, powstałej jeszcze w XIII wieku19. Wyzna-
niowo przynależała do parafii katolickiej w Głotowie oraz do 
parafii protestanckiej w Dobrym Mieście.

Kolonia Wilki widoczna jest jeszcze na młodszych ma-
pach, między innymi Karte des Deutschen Reiches – Gene-
ralstabskarte (skala 1:100 000), karta Allenstein z około 1893 

19 Sulimierski, Chlebowski i Walewski 1881: 608.

Ryc. 3.  Kolonia Wilki (niem. Wölken), gm. Dobre Miasto na mapie z serii: A. Karte des Deutschen Reiches – Generalstabskarte, karta Allenstein z około 
1893 roku (źródło: www.igrek.amzp.pl); B. Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии, karta Алленштайн z około 1938 roku 
(źródło: www.igrek.amzp.pl); C., Army Map Service M752 East Prussia, karta Olsztyn z około 1962 roku (źródło: www.igrek.amzp.pl); D. Mapa 
topograficzna PUWG 1965, godło 222.214 z około 1970–1976 roku (źródło: www.geoportal.gov.pl) (oprac. R. Solecki)

Fig. 3.  Hamlet Wilki (germ. Wölken), community of Dobre Miasto on the map: A. Karte des Deutschen Reiches – Generalstabskarte, chart Allenstein 
from 1893 (source: www.igrek.amzp.pl); B. Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии, chart Алленштайн from 1938 (source: 
www.igrek.amzp.pl); C., Army Map Service M752 East Prussia, chart Olsztyn from 1962 (source: www.igrek.amzp.pl); D. Topographic map PUWG 
1965, map index 222.214 from 1970–1976 (source: www.geoportal.gov.pl) (designed by R. Solecki)
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roku (ryc. 3A), Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (skala 1:100 000), karta Алленштайн z oko-
ło 1938 roku (ryc. 3B), Army Map Service M752 East Prussia 
(skala 1:50 000), karta Olsztyn z około 1962 roku (ryc. 3C) 
i mapa topograficzna w układzie PUWG 1965 (skala 1:10 
000), godło 222.214 z około 1970–1976 roku (ryc. 3D). Na 
najmłodszej mapie zasadniczo brak oznaczeń dla samej miej-
scowości, ale zachowała się ona w postaci nazwy miejscowej 
„Wilki”. Zabudowania widoczne na mapie alianckiej z 1962 
roku to zapewne przerys ze starszych przekazów kartograficz-
nych. Kolonia w tym czasie była już najpewniej opuszczona.

Obecnie relikty zabudowań znajdują się na obszarze za-
lesionym, ale rozplanowanie kolonii możliwe jest do zrekon-
struowania na podstawie obrazowania danych uzyskanych 
w wyniku skanowania technologią ALS (ang. Airborne Laser 
Scanning) (ryc. 4). Drzewa rozsiały się samodzielnie pokry-
wając dawną kolonię w sposób nieregularny i dość gęsty 
(ryc. 1). Budynki noszą ślady intencjonalnej rozbiórki. Wśród 
zachowanych kamiennych fundamentów tylko sporadycznie 
można natrafić na cegły lub dachówki zachowane w pełnej 
formie. W większości widoczny jest na powierzchni rumosz 
ceglany, potłuczone dachówki, lub rzadko, fragmenty kafli 
z białą polewą. Co ciekawe, w centralnej części kolonii za-
chował się w dobrym stanie żelazny, ażurowy krzyż wyso-
kości około 2 m posadowiony na betonowym cokole (ryc. 
5). Ozdobiony był sztucznymi, plastikowymi kwiatami, któ-
re świadczą, że pomimo upływu wielu lat od opuszczenia 
osady, pamięć o niej wśród okolicznej ludności funkcjonuje, 
a specjalne miejsca nadal są otaczane opieką.

Zagadnienie opuszczonych założeń ruralistycznych, 
zwłaszcza tych datowanych na XIX i początek XX wieku, nie 
było do niedawna przedmiotem szczególnego zaintereso-
wania archeologów oraz służb konserwatorskich. Jednakże 
w ostatnich latach temat ten zyskuje na uwadze i zaczy-
nają się pojawiać opracowania naukowe o nim traktujące. 
Przykładem mogą być artykuły Anny Majewskiej na temat 
zanikłych jednostek osadniczych z obszaru pogranicza ma-
zowiecko-mazurskiego20, Andrzeja Affeka, przedstawia-
jąca na przykładach opuszczone wsie z obszaru Karpat21 
oraz praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Nocunia, 
Agnieszki Przybyła-Dumin i Krzysztofa Fokta na temat „za-
ginionych wsi”22 z ciekawym artykułem Krzysztofa Fokta 
i Marii Legut-Pintal o zanikłych wsiach na Wzgórzach Strze-
lińskich23.

Ważny odnotowania jest także fakt, że w Programie opie-
ki nad zabytkami województwa warmińsko-mazurskiego na 
lata 2016–2019 uchwalonym przez Sejmik Województwa 

20 Majewska 2017.
21 Affek 2016.
22 Nocuń, Przybyła-Dumin i Fokt 2016.
23 Fokt i Legut-Pintel 2016.

Ryc. 4.  Kolonia Wilki (niem. Wölken), gm. Dobre Miasto: A. na mapie 
z serii Topographische Karte Meßtischblatt, karta Guttstadt 
(źródło: www.igrek.amzp.pl); B. na obrazowaniu danych LiDAR 
(źródło: www.geoportal.gov.pl); C. na ortofotomapie (źródło: 
www.geoportal.gov.pl); D. na ortofotomapie z zaznaczonymi na 
czerwono reliktami budynków i zaznaczoną na zielono dawną 
drogą wyrysowanymi na podstawie obrazowania danych LiDAR 
(źródło: www.geoportal.gov.pl) (oprac. R. Solecki)

Fig. 4.  Hamlet Wilki (germ. Wölken), community of Dobre Miasto: 
A. the map Topographische Karte Meßtischblatt, chart Guttstadt 
(source: www.igrek.amzp.pl); B. the visualisation of LiDAR data 
(source: www.geoportal.gov.pl); C. the orthophotomap (source: 
www.geoportal.gov.pl); D. the orthophotomap with marked 
with red line relics of the buildings and with green line old road 
(source: www.geoportal.gov.pl) (designed by R. Solecki)
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Warmińsko-Mazurskiego znajduje się wyszczególnienie ze-
społów ruralistycznych, także tych współczesnych24, jako 
jednego z elementów zasobu dziedzictwa kulturowego wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego. Na chwilę obecną zapis 

24 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/426/16 Sejmiku Województwa Warmińsko
-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2016 r.: 20–22.

ten dotyczy w głównej mierze zespołów i obiektów, które 
nadal mają pełną formę i pełnią swoją funkcję. Skoro jednak 
grupa ta weszła już w orbitę zainteresowań urzędników od-
powiedzialnych za zachowanie dziedzictwa kulturowego, to 
być może w niedługim czasie stanie się standardem rozcią-
ganie opieki konserwatorskiej także na stanowiska archeolo-
giczne, na których relikty tego typu założeń występują.

Ryc. 5.  Kolonia Wilki (niem. Wölken), gm. Dobre Miasto. Żelazny krzyż – jeden z nielicznych dobrze zachowanych obiektów w obrębie dawnych zabudo-
wań (fot. R. Solecki)

Fig. 5.  Hamlet Wilki (germ. Wölken), community of Dobre Miasto. Iron Cross – one of the few well-preserved objects within the hamlet (photo 
by R. Solecki)
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Warmian-Masurian Province in the north-eastern part of 
Poland is a region where there are a lot of abandoned 
buildings, standing single or in groups, sometimes form-
ing complete rural complexes. These relics are a testimo-
ny to the huge changes that have taken place in this area 
since the beginning of the 19th century, and culminated 
in the great migration during and at the end of World 

War II. This article aims to present the described issue on 
a single, representative example from the area of Warmia 
– the Wilki hamlet (germ. Wölken) in the community of 
Dobre Miasto.

Translated by Rafał Solecki

Rafał Solecki

Post-German habitats in Warmia and Mazury. Example of the Wilki hamlet (Wölken),  
community of Dobre Miasto
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Zamek malborski w XX w. (do 1960 r.)  
w niemieckiej i polskiej narracji historycznej. 

Dziedzictwo nasze czy obce? 

Na obszarach, które w 1945 r. po II wojnie światowej, na 
mocy ustaleń Wielkich Mocarstw podczas konferencji po-
czdamskiej weszły w skład państwa polskiego, znajduje się 
bardzo wiele obiektów zabytkowych o skomplikowanym 
kontekście historycznym. Administracja polska, obejmując 
je w posiadanie, na ogół po kilku miesiącach zarządu wojsk 
sowieckich, często w bardzo złym stanie technicznym lub 
całkowicie ograbionych, musiała sobie po pewnym czasie 
zadać pytanie, co dalej z tymi zabytkami, całkowicie lub 
jedynie w części wpisanymi w dzieje państwa polskiego, 
uczynić. I tak chociażby na ziemiach północno-wschodnich 
pałac w Kamieńcu (powiat suski), podpalony przez wojska 
sowieckie w 1945 r., noszący do tego momentu nazwę Finc-
kenstein, zwany „Wersalem Północy”, związany wówczas ze 
słynnym rodem zu Dohna-Slobitten, można łączyć z dzie-
jami Polski tylko jedynie przez pobyt tam Napoleona wraz 
z hrabiną Marią z Łączyńskich Walewską. Jeszcze większy 
problem łączył się z pałacem Otto von Bismarcka w Warcinie 
(na południe od Słupska), posiadanym w marcu 1945 r. przez 
synową Sybille von Bismarck z domu von Arnim (popełniła 
samobójstwo). Postać premiera Prus była na tyle znienawi-
dzona przez napływającą ludność polską, że zniszczono jego 
popiersie, a grobowiec rodowy wysadzono w powietrze. Na 
szczęście pałac ocalał i służy dziś szkole leśnej. Jednak zdecy-
dowanie bardziej skomplikowanym przypadkiem, ze wzglę-
du na zaszłości historyczne, jest zamek malborski. 

Ograniczone ramy rozdziału pozwolą autorowi jedynie 
zwrócić uwagę na niektóre, wybrane aspekty problemu, ilu-
strujące zjawiska dostrzegalne od końca XIX w., począwszy 
od wykorzystywania zamku malborskiego do kreacji naro-
dowej narracji kierowniczych kręgów II Rzeszy Niemieckiej 
w warunkach jej mocarstwowej pozycji w Europie, poprzez 
okres nazistowski, kiedy owa narracja rozwijała elementy do-
tychczas już widoczne w koncepcji „Kulturträgerów”, jednak 
coraz częściej nabierała cech rasistowskich i antypolskich. 
I w końcu autor odniesie się do okresu polskiego po 1945 r. 
kiedy zamek, obciążony trudną przeszłością krzyżacką oraz 
nacjonalizmem niemieckim, był nie tylko uważany za obiekt 
obcy, a nawet więcej, za wrogi Polakom i Polsce, co mogło się 
skończyć rozbiórką i tak już mocno zniszczonej substancji ar-
chitektonicznej. Końcowe części niniejszego tekstu poświę-
cone będą osobom, które w pierwszych latach powojennych 
przyczyniły się do uratowania zamku malborskiego, czego 

efektem było ocalenie zabytku i stworzenie atmosfery do 
prac zapobiegawczych, a następnie odbudowy.

Początek XX w. to dla zamku malborskiego okres końco-
wej fazy steinbrechtowskiej restauracji Zamku Wysokiego, 
wspieranej nie tylko mecenatem państwa niemieckiego, ale 
również znaczącym udziałem organizacyjnym i finansowym 
czynnika społecznego w postaci dobrze już rozpoznanej 
działalności od 1884 r. Towarzystwa Odbudowy i Upiększa-
nia Zamku Malborskiego (Verein für die Herstellung und Au-
sschmückung der Marienburg)1. Zrzeszało ono stosunkowo 
liczną elitę administracji państwowej, oświatowo-naukową 
i ziemiańską, głównie z terenu Prus Zachodnich, zaangażo-
wanych w mający długą tradycję (od przełomu XVIII/XIX w.) 
troski o promocję idei restauracji zamku, o stan architekto-
niczny i wyposażenie wnętrz zamku malborskiego. Nie ule-
ga wątpliwości, że trudno dostrzec jakieś większe różnice 
w historycznym pojmowaniu tego wybitnego zabytku jako 
dzieła kultury niemieckiej2 pomiędzy tym szacownym śro-
dowiskiem a władzą państwową. Wyrazem tego był zwyczaj, 
że każdorazowo przewodniczącymi Towarzystwa byli nad-
prezydenci Prus Zachodnich (w końcowej fazie po 1919 r. 
– Prus Wschodnich), a w składzie zarządu dominowali wyżsi 
urzędnicy pruscy3. Członkostwo wiązało się z obowiązkiem 
corocznej składki w wysokości 3 marek. W 1902 r. miały miej-
sce uroczystości z udziałem rodziny cesarskiej, połączone 
z poświęceniem kościoła na Zamku Wysokim (ryc. 1). Był to 
niewątpliwie szczytowy moment w kreowaniu trwającej już 
w XIX stuleciu, a szczególnie w jego drugiej połowie, naro-
dowej narracji i symboliki wokół tego zabytku o szczególnej 
wartości dla średniowiecznej sztuki warownej. 

Wymowa propagandowa tej uroczystości, mającej miej-
sce dnia 5 czerwca wspomnianego roku, była jednak bar-
dziej złożona, z małym tylko naciskiem na zakon niemiecki. 
Nie był on w tym okresie, jako korporacja zakonna, nawet 
obecny w cesarstwie (wielki mistrz zakonu niemieckiego – 
Eugen von Osterreich wysłał jedynie delegację z Wiednia 

1 Knapp 1990: 88; Lewalski 1995: 149–166; Arszyński 2007: 157; Siuciak 
2009: 93–111.

2 Wyraźnie wspomniano o tym w odezwie Towarzystwa ze stycznia 1892 r., 
traktując zamek malborski jako wspaniały pomnik niemieckiej kultury 
i średniowiecznej sztuki budowlanej, zob. N.N. 1902: 6.

3 Lewalski 1995: 165.
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Ryc. 1.  Strona tytułowa publikacji okolicznościowej Hohenzollern-
Jahrbuch, 1902

Fig. 1.  Title page of the occasional publication Hohenzollern-Jahrbuch, 
1902

Ryc. 2.  Książę pruski Albrecht i cesarz Wilhelm II wraz z małżonką Augustą Wiktorią w pochodzie z przedstawicielami joannitów i krzyżaków na zamku 
malborskim 5 czerwca 1902 r. (źródło: Hohenzollern-Jahrbuch, 1902)

Fig. 2.  Prussian prince Albrecht and emperor Wilhelm II together with his wife Augusta Victoria in march with representatives of the Knights of St. John 
and the Teutonic Knights at the Malbork Castle on June 5, 1902 (source: Hohenzollern-Jahrbuch, 1902)

Ryc. 3.  Cesarz Wilhelm II jako patron joannitów na portrecie autorstwa 
Arthura von Ferraris, 1902 (źródło: Hohenzollern-Jahrbuch, 
1902)

Fig. 3.  Emperor Wilhelm II as patron of the Knights of St. John in the 
painting by Arthur von Ferraris, 1902 (source: Hohenzollern-
Jahrbuch, 1902)
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i Utrechtu), stąd główny akcent położono na osadzenie joan-
nitów w Niemczech4. Samo wydarzenie, dzięki zachowanym 
źródłom pisanym w Archiwum Państwowym w Elblągu z sie-
dzibą w Malborku oraz fotografiom, jest powszechnie zna-
ne, nie tylko jako przykład wielkiej teatralizacji w przestrzeni 
miejskiej i zamkowej, ale również jako wyraz instrumentali-
zacji zamku malborskiego w polityce Hohenzollernów (ryc. 
2). Aspekty odnoszące się do restauracji zabytku, którą ce-
sarz Wilhelm II bardzo się interesował na co dzień5, miały 
w czasie uroczystości tylko drugorzędne znaczenie. Podczas 
uroczystego przyjęcia na zamku cesarz Wilhelm II wzniósł 
toast połączony z krótkimi przemowami. W jednej z nich 
padły charakterystyczne dla polityki historycznej Wilhelma II 
słowa związane symboliczną rolą Malborka w dziejach Nie-
miec: Jetzt ist es wieder so weit. Polnischer Űbermut will dem 
Deutschtum zu nahe treten, und Ich bin gezwungen, Mein 

4 Wydarzenie to szczegółowo opisał A. Dobry (2018: 56–71).
5 Wilhelm II był na zamku malborskim około 40 razy. Nawet po abdykacji, 

podczas pobytu w Doorn w Holandii otrzymywał corocznie albumy ilu-
strującymi postęp prac restauracyjnych. W zamian przesyłał konserwato-
rowi zamkowemu – po 1922 r. był nim Bernhard Schmid – swoje zdjęcia 
portretowe wraz z życzeniami dalszych sukcesów na polu restauracji.

Volk aufzurufen zur Wahrung seiner nationalen Güter. Und 
hier in der Marienburg spreche Ich die Erwartung aus, daß 
Alle Brüder des Ordens St. Johannis immer zu Dienstn stehen 
werden, wenn Ich sie rufe, deutsche Art und Sitte zu wahren6. 

Cesarz Wilhelm II (ryc. 3–5) wykorzystał okazję (związaną 
również z zakończeniem I etapu prac nad restauracją Zam-
ku Wysokiego) sprowadzenia joannitów do Niemiec jako 
sposobność do podkreślenia narodowego charakteru zam-
ku malborskiego, zbudowanego przez Zakon jako forpoczty 
niemczyzny na kresach cesarstwa, promieniującego kulturą 
na sąsiednie kraje i pokazujące wyższość Niemców nad inny-
mi narodami (ryc. 6). Zacytowany wyżej fragment zawierał 
silne antypolskie akcenty oraz apel o potrzebę mobilizacji 
przeciw polskiemu zagrożeniu, co wywołało szeroki rezonans 
wśród Polaków w zaborze austriackim, ale również krytykę 
wewnątrz Rzeszy. Zamek malborski jawił się w świadomości 

6 Borchert 2006: 294.

Ryc. 4.  Wilhelm II w Doorn, 1923 r. (źródło: BU UMK, D. 797/50, R. 
506)

Fig. 4.  Wilhelm II in Doorn, 1923 (source: BU UMK, D. 797/50, R. 506)

Ryc. 5.  Autograf wraz z dedykacją Wilhelm II dla Bernharda Schmida, 
1923 r. (źródło: BU UMK, D. 797/50, R. 506)

Fig. 5.  Autograph with dedication of Wilhelm II to Bernhard Schmid, 
1923 (source: BU UMK, D. 797/50, R. 506)

Ryc. 6.  Żołnierze niemieccy przebrani za Krzyżaków w bramie do 
Zamku Wysokiego, 5 czerwca 1902 r. (źródło: Hohenzollern-
Jahrbuch, 1902: 7)

Fig. 6.  German soldiers dressed as Teutonic Knights at the gate to 
the High Castle, June 5, 1902 (source: Hohenzollern-Jahrbuch, 
1902: 7)
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cesarza Wilhelma II, ale również chyba większości uczestni-
ków tego wielkiego wydarzenia, jako wielki bastion niemczy-
zny na zagrożonym przez Słowian Wschodzie7.

Kolejnym wydarzeniem ilustrującym niemiecką narra-
cję historyczną w odniesieniu do zamku malborskiego było 
słynne „Propagandashow”, urządzone przez nazistów 19 
maja 1940 r., związane z uroczystością powrotu (Heimho-
lung) do Malborka chorągwi krzyżackich z Krakowa. Były to 
wprawdzie jedynie kopie zaginionych chorągwi, ale przekaz 
tego aktu był jednoznaczny: zwycięski Wehrmacht przekre-
śla klęskę grunwaldzką i naprawia historyczne krzywdy. Na 
zamek malborski przybyli wówczas wyżsi przedstawiciele 
NSDAP z Hansem Frankiem i Albertem Forsterem na czele 
oraz przedstawiciele armii niemieckiej. Sama uroczystość 
miała niezwykle uroczysty, propagandowy charakter (ryc. 
7–9), a transmisja radiowa na całe Niemcy jeszcze bardziej 
wzmocniła jej efekt. 

Na marginesie warto dodać, że nie był to pierwszy raz, 
kiedy władze niemieckie wykorzystały to wówczas bardzo 
popularne i nowoczesne medium do akcji propagandowej 
przeciw Polsce. W latach 20. XX w. bardzo ważnym ich za-
miarem było wywołanie zainteresowania Prusami Wschod-
nimi, prowincją – na skutek posiadania przez Polskę Pomorza 
Gdańskiego – zagrożoną oraz oddzieloną od Niemiec i przy 
tym stosunkowo zacofaną gospodarczo. Malbork ze swoją 
średniowieczną warownią stawał się w tych okolicznościach 
symbolem nieco zapomnianego niemieckiego Wschodu, 
całych Prus Wschodnich, zagrożonych przez Polskę. Niemcy 
wykorzystali tu obchody 650-lecia uzyskania przez Malbork 
praw miejskich, która przypadało 27 kwietnia 1926 r. Obcho-

7 Torbus 2013: 208.

.Ryc. 7.  Przemarsz oddziału Wehrmachtu spod Nowego Ratusza na 
zamek w Malborku, 5 czerwca 1940 r. (źródło: NAC, sygn. 
2-11323)

Fig. 7.  March of the Wehrmacht troop from the New Town Hall to 
the castle in Malbork. June 5, 1940 (source: NAC, reference 
numbers 2-11323)

Ryc. 8.  Przemarsz oddziału Wehrmachtu spod Nowego Ratusza na 
zamek w Malborku. 5 czerwca 1940 r. (źródło: NAC, sygn. 
2-11324)

Fig. 8.  March of the Wehrmacht troop from the New Town Hall to 
the castle in Malbork. June 5, 1940 (source: NAC, reference 
numbers 2-11324)

Ryc. 9.  Gubernator GG Hans Frank wręcza Albertowi Forsterowi 
– gauleiterowi Prus, Gdańska i Prus Zachodnich rękopis 
Jana Długosza Banderia Prutenorum zabrany z Archiwum 
Kapitulnego na Wawelu oraz 18 kopii chorągwi krzyżackich 
(źródło: NAC, 2-11328)

Fig. 9.  GG Governor Hans Frank hands Albert Forster  – the Gauleiter 
of Prussia, of Gdańsk and West Prussia the manuscript of 
Jan Długosz’s Banderia Prutenorum taken from the Capitular 
Archives at Wawel and 18 copies of the Teutonic banners 
(source: NAC, 2-11328)
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dy miały miejsce w Malborku, ale władzom centralnym zale-
żało na nadaniu im odpowiedniej oprawy propagandowej. 
W związku z tym zamiarem 2 marca 1926 r. Reichszentrale 
für Heimatdienst w Berlinie wysłało pismo do nadprezyden-
ta Prus Wschodnich dr. Ernsta Ludwiga Siehra (1869–1945)8, 
który wykazywał dużą aktywność na polu bezpieczeństwa 
i wzrostu gospodarczego tej prowincji Niemiec9. W liście 
błędnie informowano, że nadchodzi 600-letnia rocznica za-
łożenia miasta. W istocie chodziło o 650. rocznicę przywileju 
dla miasta mistrza krajowego Konrada von Thierberga (Star-
szego). Następnie zwracano uwagę, że dla dobra niemieckiej 
pracy kulturowej na Wschodzie należy tym uroczystościom 
nadać wymiar ogólnoniemiecki przez zorganizowanie audy-
cji o wydarzeniach w Malborku na falach berlińskiej rozgłośni 
radiowej. Rozgłośnią tą była słynna Deutsche Funk-Stunde, 
w której przeważające udziały miała poczta państwowa, na-
dająca swój program z tzw. Vox-Haus przy Potsdamerstrasse 
10. Według Reichzentralle für Heimatdienst rozgłośnia posia-
dała 500 000 abonentów, co oznacza, że docierała do pra-
wie 2 mln słuchaczy. Audycje miano nadać 28 maja 1926 r., 
przy czym zwracano się do nadprezydenta, aby podczas 
ewentualnego pobytu w Berlinie udzielił on krótkiej 10–15 
minutowej wypowiedzi o znaczeniu malborskich wydarzeń 
dla ogólnej sytuacji niemieckiego Wschodu10. W kolejnym li-
ście w tej sprawie informowano dr. Siehra, że audycja będzie 
nadana w godz. 8.30–10.00, a w programie będzie Koncert 
Brandenburski J. S. Bacha, po czym ma wystąpić z krótkim re-
feratem sam zwierzchnik prowincji. Na końcu audycji miano 
wyemitować 3 Symfonię (Eroica) Ludwika van Beethovena11. 
W GSA PKB w Berlinie zachował się tekst referatu nadprezy-
denta, który już od jego początku wyrażał troskę o pamięć 
o Prusach Wschodnich w Republice Weimarskiej. Użył nawet 
nieco przesadnego porównania, pisząc że wielu współcze-
snych Niemców niewiele więcej wie o Prusach Wschodnich, 
nazywając je ein schönes deutsche Land niż o irgend einer 
südamerikanischen Republik. Abstrahując od tych słów, moż-
na stwierdzić, że dr Siehr wyrażał przekonanie z pewnością 
przeważającej części mieszkańców Prus Wschodnich, którzy 
nie mogli się pogodzić z faktem przyznania odrodzonej Polsce 
po I wojnie światowej Pomorza Gdańskiego, z wyłączeniem 
Wolnego Miasta Gdańska, bez plebiscytu12. W tej sytuacji od-
dzielenia Prus Wschodnich od reszty Niemiec, rola Malborka 
dla Ojczyzny jest szczególnie symboliczna, gdyż wyraża nie-
podzielny związek Prus Wschodnich z narodem niemieckim 
i jego kulturą13. W słowach tych daje się zauważyć głęboką 
ciągłość postrzegania Malborka i tamtejszego pokrzyżackie-
go zamku jako symbolu niemczyzny na Wschodzie. Dr Siehr, 

8 GSA PKB, XX HA, Rep.2, II, Nr 4184, Bd. 2: 19-20. O postaci E.L. Siehra zob. 
G. Brausch b.d. Szerzej na ten temat zob. Sieradzan 2019: 60.

9 GSA PKB, XX HA, Rep.2, II, Nr 4184, Bd. 2: 19–20. 
10 GSA PKB, XX HA, Rep.2, II, Nr 4184, Bd. 2: 26. 
11 GSA PKB, XX HA, Rep.2, II, Nr 4184, Bd. 2: 33.
12 GSA PKB, XX HA, Rep.2, II, Nr 4184, Bd. 2: 36; Denn die Marienburg ist für  

den Ostpreußen nach der räumlicher Trennung unserer Heimat von übri-
gen deutsche Vaterlande das weithin ragende Symbol des untrennbaren 
Zusammenhanges Ostpreußen mit deutschen Volkstum und deutsche 
Kultur. 

13 GSA PKB, XX HA, Rep.2, II, Nr 4184, Bd. 2: 33.

nie dostrzegając ponad 300-letniej przynależności Malbor-
ka do Polski, liczył na pokojową możliwość korekty granicy 
z Polską, aby to oddzielenie Prus Wschodnich zakończyć. Jed-
nakże nie ukrywał, że co prawda nie ma już obaw o zaanek-
towanie Prus Wschodnich przez Polskę, ale opierając się na 
publikacji konsula polskiego w Królewcu w latach 1920–1921 
– Stanisława Józefa Srokowskiego – twierdził, że władze pol-
skie liczą na słabość ekonomiczną Prus Wschodnich, izolację 
tego obszaru i brak pomocy gospodarczej. Konsekwencją ta-
kiego scenariusza byłaby reorientacja gospodarcza i politycz-
na (do odłączenia się od Niemiec włącznie) Prus Wschodnich 
w kierunku Polski14. W tych warunkach symbolem związków 
z Niemcami jest, zdaniem dr. Siehra, pomnik plebiscytowy 
w Malborku, przedstawiający krzyżackiego rycerza trzyma-
jącego wierną wachtę na Wschodzie (ryc. 10). Wskazuje on 
ponadto, że ten kraj pozostanie niemiecki15. 

Najbardziej spektakularnym nazistowskim pomysłem była 
idea sformułowana na przełomie 1936/1937 r., wzniesienia 
w bezpośredniej bliskości zamku krzyżackiego w Malbor-
ku tzw. NS-Ordensburg Marienburg. Malbork został nawet 

14 GSA PKB, XX HA, Rep.2, II, Nr 4184, Bd. 2: 37; Dieses Land bleibt deutsch.
15 Borchert 2006: 383.

Ryc. 10.  Pomnik plebiscytowy. Stan z lat 30. XX w. Obecnie, po usunię-
ciu napisów i skróceniu cokołu, jest to pomnik Matki Boskiej

Fig. 10.  Plebiscite monument as of the 1930s; it is now a monument to 
the Virgin Mary after removing the inscriptions and shortening 
the pedestal
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w 1937 r. ogłoszony mianem „Burg des Deutschen Jungvol-
ks“16. Przy czym trzeba stwierdzić, że sam pomysł miał już 
dłuższą historię. Już w drugiej połowie 1933 r. zaczęto dysku-
tować o wybudowaniu ośrodka wychowania narodowo-poli-
tycznego. O tej idei rozpisywała się prasa w Prusach Wschod-
nich i wypowiadał się na ten temat również Gauleiter Erich 
Koch. Na podstawie artykułu w „Elbinger Zeitung” z dnia 12 
grudnia 1933 r. wiemy, że na początku rozpatrywano nawet 
wykorzystanie na ten cel pomieszczeń na zamku (Wysokim 
i Średnim), ale powstała kwestia czy ówczesny stan obiek-
tu byłby dla nowej generacji kadr nazistowskich odpowied-
ni. Autor tekstu postawił pytanie: Soll aber das Lebenswerk 
eines Steinbrecht und eines Schmid, die Wiederherstellung, 
einfach vernichtet werden?17 Sugerował nawet wykorzystać 
zabudowania na Zamku Niskim oraz pomieszczenia budyn-
ków oświatowych w mieście. Stanowisko Bernharda Schmi-
da18, ówczesnego konserwatora zamku i Prus Zachodnich 
(części dawnej prowincji wchodzącej po I wojnie światowej 
do Prus Wschodnich), wokół tej sprawy w końcu grudnia 
1933 r. było negatywne. Uważał, i jak się wydaje miał w tym 
poparcie władz w Kwidzynie, że zamek w zakresie działania 
państwowego ośrodka wychowawczego powinien być wy-
korzystywany jedynie wyjątkowo, na przykład tylko do więk-
szych uroczystości19. O jego stanowisku były poinformowane 
władze partyjne prowincji. W całej sprawie zaczął przeważać 
czynnik przestrzenny, niezwykle istotny dla nazistowskich 
uroczystości partyjno-narodowych20. Do sprawy wrócono 
w czerwcu 1936 r., kiedy do Malborka, na zamówienie szefa 
organizacji partyjnej Rzeszy, przybył (13 czerwca) architekt 
Heidrich. Dokonał on przeglądu terenu wokół zamku i uznał, 
że w pobliżu wału Plauena jest właściwe miejsce dla 4. Or-
densburgu NSDAP21. NS-Ordensburg Marienburg miał być 
czwartym ośrodek szkoleniowy NSDAP po NS-Ordensburg 
Vogelsang Eifel, NS-Ordensburg Krössinsee i NS-Ordens-
burg Sonthofen im Allgäu. Na projektem pracował koloński 
architekt Clemens Klotz (1886–1969). Gdy B. Schmid został 
poproszony na początku 1937 r. przez nadprezydenta o pi-
semną opinię na temat ośrodka kształcenia młodych kadr 
narodowo-socjalistycznych, który planowano wznieść w po-
bliżu wału Plauena, w odpowiedzi udzielonej dnia 12 stycznia 
tego roku zwracał uwagę na przeszkody techniczne, komu-
nikacyjne, przestrzenne oraz kulturowe. Na wstępie swojej 
dłuższej opinii B. Schmid uznał za uzasadnione zastrzeżenia 
względem tego projektu ze strony Prof. Dr. Hansa Bernharda 
von Grünberga (1903–1975) z Królewca, kierownika tamtej-
szego urzędu planowania (Leiter der Landesplanungsstelle 
beim Oberpräsidium). Trzymając się poprawności politycz-

16 GStA PKB Berlin-Dahlem, XX HA, Rep. 2: 126. Szerzej o nazistowskich 
ośrodkach kształcenia politycznego traktuje ostatnio opublikowana mo-
nografia T. Butiewicza, zob. Butiewicz 2018.

17 Volmar 1950: 34–36; Keyser 1952: 539–542; Keyser i Schmid 1967: 274-
283; Schmid i Hauke (red.) 1955; Ohlhoff 1977: 8; Zacharias 2000: 689–
714, 2001: 75–100; Sieradzan 2011a: 195–208, 2011b: 118–155, 2011c, 
2017a: 217–230.

18 GStA PKB Berlin-Dahlem, XX HA, Rep. 2: 127.
19 GStA PKB Berlin-Dahlem, XX HA, Rep. 2: 134.
20 GStA PKB Berlin-Dahlem, XX HA, Rep. 2: 139, 141–171.
21 Arszyński 2007: 161.

Ryc. 11.  B. Schmid oprowadza po zamku prawdopodobnie ministra 
spraw wewnętrznych Rzeszy, 24 czerwca 1942 (fot. W. Frick)

Fig. 11.  B. Schmid shows around the castle probably the Interior 
Minister of the Reich, 24 June 1942 (photo by W. Frick)

Ryc. 12.  Pomnik Fryderyka II autorstwa Rudolfa Siemeringa na Zamku 
Niskim w Malborku, lata 30. XX w.

Fig. 12.  Frederick II Monument by Rudolf Siemering at the Low Castle 
in Malbork, 1930s
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nej, zaczął od wymogów, jakie przed takimi obiektami szko-
leniowymi postawił naczelnik Rzeszy (Reichleiter) Robert Ley 
(1890–1945). Jednym z nich była potrzeba przygotowania 
odpowiednio dużego terenu pod tą inwestycję. Dwa brane 
wówczas pod uwagę miejsca w Malborku – teren w pobliżu 
ul. Lehmkaule (obecnie ul. Warecka) oraz na północ od nasy-
pu kolejowego – w jego opinii nie spełniały wspomnianego 
kryterium. B. Schmid, który obserwował od 1933 r. progra-
mowe i nasilające się wykorzystywanie zamku malborskiego 
dla celów nie tylko nacjonalistycznych (to miało już miejsce 
w II połowie XIX w. i w pierwszych dziesięcioleciach XX w.)22, 
ale narodowo-socjalistycznych23 z pewnością nie akceptował 
planu wzniesienia NS-Ordensburgu na żadnym z wyżej wy-
mienionych miejsc (ryc. 11)24.

Po zakończeniu walk wojsk niemieckich z nacierającą 
i prowadzącą ostrzał zamku Armią Radziecką, co nastąpiło 
9 marca 1945 r. oczom żołnierzy, a później też nadciągają-
cym przedstawicielom władz polskich ukazał się Malbork, 
jakiego nigdy w jego historii od XIII–XIV w. nikt nie widział. 
Około 50% jego substancji budowlanej uległo zniszczeniu, 
a szczególnie wschodnia strona narażona na bezpośredni 
ostrzał artyleryjski25. Pomimo prowadzonej od 1944 r. akcji 
dyslokacji zbiorów zamkowych zapewne duża ich część ule-
gła zniszczeniu, a następnie była obiektem rabunku wojsk 
radzieckich. Równolegle jednak, zwłaszcza wczesnym latem 
1945 r., miały miejsce akty szabrownicze polskich obywateli, 
w tym nawet urzędników starostwa powiatowego, gdyż pra-
wie nikt nie chronił obiektu. Na szczęście na początku sierp-

22 Arszyński 2007: 222–224; Zacharias 2004: 149.
23  Sieradzan 2014: 255–275.
24 Kilarski 2007: 36–41.
25 Mierzwiński 2004: 27.

nia zamek wizytowała delegacja Muzeum Wojska Polskiego 
z Warszawy, która poczyniła pierwsze kroki zabezpieczające 
obiekt, a 22 sierpnia 1945 r. rozkazem Naczelnego Dowódcy 
Wojska Polskiego zamek malborski stał się oficjalnie Oddzia-
łem nr 1 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie26.

Jednym z bardziej symbolicznych momentów w tym okre-
sie był demontaż pomnika króla pruskiego Fryderyka II, który 
został odsłonięty 9 października 1877 r., choć kamień węgiel-
ny został położony już 12 września 1872 r., w setną roczni-
cę przejęcia przez Prusy Malborka (ryc. 12). Pomnik ten to 
dzieło znanego berlińskiego rzeźbiarza – profesora Rudolfa 
Siemeringa (1835–1905). Po przejęciu zamku przez władze 
polskie, co nastąpiło po mniej więcej trzech miesiącach od 
zakończenia walk (czerwiec 1945), pomnik ten był jednym 

26 Mierzwiński 2004: 7–54.

Ryc. 13.  Pomnik Fryderyka II na Zamku Niskim w Malborku po 
usunięciu figur; ok. 1950 r. (źródło: Marienburg. Internet: 
http://marienburg.pl/viewtopic.php?t=144&postdays=0&po-
storder=asc&highlight=fryderyk&start=10&sid=56e-
a86b2674af336d6117ed867ed0f1c)

Fig. 13.  Statue of Frederick II at the Low Castle in Malbork 
after removing the figures; ca 1950 (source: 
Marienburg, Internet: http://marienburg.pl/viewtopic.
php?t=144&postdays=0&postorder=asc&highlight=fry-
deryk&start=10&sid=56ea86b2674af336d6117ed867ed0f1c)

Ryc. 14.  Odsłonięcie tablicy w 500-lecie powrotu Malborka do Polski,  
8 czerwca 1957 r. (fot. M. Mierzwiński, 2004)

Fig. 14.  Unveiling of the plaque on the 500th anniversary of Malbork’s 
return to Poland; June 8, 1957 (photo by M. Mierzwiński, 
2004)

Ryc. 15.  Widok Malborka na znaczku Poczty Polskiej 500-lecie powrotu 
Pomorza do Polski, 1954 r. 

Fig. 15.  View of Malbork on the stamp of the Polish Post 500th anniver-
sary of the return of Pomerania to Poland, 1954
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z elementów zabudowy przestrzeni zamku, który budził naj-
większe obiekcje i stanowił przeszkodę na drodze do stopnio-
wej repolonizacji średniowiecznej twierdzy. Stąd jego stop-
niowy demontaż (ryc. 13). O ile figury z wyprofilowanych 
narożników postumentu (Hermanna von Salza, Siegfrieda 
von Feuchtwangena, Winricha von Kniprode i Albrechta von 
Brandenburga) po usunięciu pomnika przetrwały w dużej 
mierze w sposób nienaruszony, to według niepotwierdzo-
nych informację figurę Fryderyka II przetopiono na potrzeby 
pomnika Feliksa Dzierżyńskiego, który stał na Placu Banko-
wym w Warszawie w latach 1951–1989.

W czasach powojennych (do 1960 r.) można wyróżnić 
kilka etapów dziejów zamku malborskiego. Na ogół doko-
nywano periodyzacji według kryterium własności. Był więc 
okres sowiecki, pełen chaosu w pierwszych wiosennych 
i letnich miesiącach 1945 r., następnie czas posiadania zam-
ku przez Muzeum Wojska Polskiego (1948–1951), potem 
Oddział PTTK w Gdańsku (1951–1957), PTTK w Malborku 
(1957–1960), i w końcu moment powstania Muzeum Zam-
kowego 1 stycznia 1961 r. (zarządzenie MKiS z13 września 
1960)27. Jednocześnie można podzielić ten okres inaczej: na 
czasy niekontrolowanego rabunku połączonego z wrogim 
stosunkiem do wszystkiego co niemieckie i krzyżackie, na-
stępnie na fazę zabezpieczenia, wywózki pozostałych zbio-
rów muzealnych i bibliotecznych (do Warszawy, Torunia, 
Gdańska, Olsztyna) oraz dyskusji nad istotą tego zabytku 
widzianego w gotyckiej formie jako symbol niemiecko-
ści, buty, wyniosłości28, ale jednocześnie powstrzymania 
naporu niemieckiego w 1945 r., a następnie jako jednak 
zabytek klasy światowej łączącej się ściśle również przez 
ponad trzy stulecia z historią Polski pod hasłem: Był rów-
nież Malbork polski lub A jednak ongiś Malbork był polski 
(1947, 1957 – uroczystości 490. i 500. rocznicy przejęcia 
przez króla Kazimierza Jagiellończyka zamku) (ryc. 14–15). 
Dużą rolę w oswajaniu zamku malborskiego, pomimo bar-
dzo histerycznej propagandy pierwszych lat powojennych, 
czyniącej z Malborka element nie tylko obcy, ale wręcz wro-
gi, który najlepiej byłoby rozebrać, a cegły wykorzystać do 
odbudowy m.in. Warszawy, odegrało wiele osób. Można 
wymienić zwłaszcza w latach 50.–60. XX w. zarówno środo-
wisko mieszkańców Malborka, składające się w dużej czę-
ści z repatriantów, ale także uczonych, chociażby z Komisji 
Konserwatorskiej zamku. W tym gronie nie padały sądy 
o jakiejkolwiek rozbiórce lecz odbudowie (przy pewnych 
różnicach koncepcyjnych29) i wykorzystaniu go jako obiekt 
muzealny i turystyczny. Warto przypomnieć postać prof. 
Karola Górskiego, który był już w Malborku przed II wojną 
światową, a w świetle maszynopisów „malborskich” zde-
ponowanych w jego spuściźnie w BU UMK w Toruniu jawi 
się jako ekspert w odniesieniu nie tylko do historii zamku, 

27 K. Górski twierdził, że Malbork w czasach pruskich (niemieckich) trak-
towano jako „symbol, znak widomej potęgi orężnej sprzęgniętej z poli-
tycznym makiawelizmem. Malbork miał być znakiem, że nie prawo, lecz 
przemoc i przebiegłość zwyciężają w dziejach” (Górski 1973: 5).

28 Ten problem autor zamierza przedstawić w odrębnym studium.
29 Sieradzan 2017b: 29–41.

ale też jego odbudowy30. Jeden z odnalezionych tekstów 
K. Górskiego jest jego opinią, w formie dwustronicowego 
rękopisu O odbudowie zamku malborskiego. Brak w nim ja-
kiejkolwiek daty, ale z całą pewnością pochodzi z ok. 1950 r. 
K. Górski był dobrze zorientowany w stanie technicznym 
zamku w tym okresie, to znaczy w momencie, kiedy obiekt 
wpisano do rejestru zabytków (1949), ale trwały dyskusje, 
co zrobić z tym monumentalnym obiektem, któremu w po-
przednim okresie nadano symbolikę germańskiej penetracji 
Wschodu, wymagającym zarówno prac zabezpieczających, 
jak i dalszej długoletniej konserwacji i odbudowy31. Profesor 
toruńskiego uniwersytetu omawiał w nim złożone problemy 
zamku malborskiego, sugerując przeprowadzenie badań na-
ukowych, jak również wieloetapowego planu rekonstrukcji. 
W pierwszym rzędzie zastanawiał się, czy wszystkie obiekty 
na zamku, tak zniszczone w wyniku walk późną zimą 1945 r., 
powinny być odbudowane, czy też częściowo pozostawione 
w stanie ruiny. Doceniał oczywiście walory zabytkowe Zam-
ku Wysokiego oraz Średniego, ale w odniesieniu do Zamku 
Niskiego widział jedynie konieczność zachowania kościoła 
św. Wawrzyńca, starych browarów i sąsiednich zabudowań, 
a ponadto Karwanu. W linii murów od północy domagał 
się zachowania Baszty Maślankowej, wyznaczającej najdal-
szy zarys obwarowań kompleksu zamkowego. Odmiennie 
jednak odnosił się do Baszty Wójtowskiej, którą przezna-
czył na zabezpieczoną ruinę. Na Zamku Niskim sugerował 
umieszczenie tam gospody, piwiarni, schronisk obsługują-
cych ruch turystyczny. Omawiany tekst K. Górskiego może 
również stanowić źródło do oceny restauracji scjentystycz-
nej z czasów C. Steinbrechta. Nie wyraził w nim bowiem 
zbytnio pochlebnej opinii, zwracając uwagę na potrzebę 
odbudowy tylko tego, co stanowiło pewną wartość histo-
ryczno-architektoniczną, także z punktu widzenia wcześniej 
przeprowadzanych kwerend. Krytycznie odnosiło się to do 
konieczności pozostawienia wieżyczek parchamu na Zamku 
Wysokim i Średnim, a ponadto malowideł ściennych w Wiel-
kim Refektarzu. Wątpliwości miał w odniesieniu do kościół-
ka św. Bartłomieja, który uważał za wymysł C. Steinbrechta. 
Do rozstrzygnięcia pozostawiał problem, jak rozwiązać od-
budowę okolic Wieży Kleszej, które na przestrzeni wieków 
zmieniały swój wyraz architektoniczny. W kwestii Pałacu 
Wielkich Mistrzów zalecał urządzenie go na wzór z czasów 
polskich. Pozwala to przypuszczać, że gdyby Profesor żył, 
to z pewnością w taki sam sposób zaproponowałby, tak 
obecnie dyskutowaną, odbudowę i wyposażenia kościoła 
zamkowego. Znając współczesne przeznaczenie poszczegól-
nych sal i obiektów na zamku malborskim, trzeba przyznać, 
że nieco odbiega ich funkcja od powojennych zapatrywań 
mediewisty toruńskiego. Brak tam między innymi muzeum 
bitew historycznych, czy też muzeum techniki, przedstawia-
jących twierdzę malborską jako obiekt gospodarczy i wielki 
arsenał w czasach polskich. Profesor toruńskiej uczelni był 
jednak czynnym uczestnikiem przemian instytucjonalnych 
na zamku, które polegały na powołaniu osobnej instytucji 

30 Mierzwiński 2004: 7–37.
31 Mierzwiński 2004: 50.
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muzealnej, co w znaczący sposób podniosłoby rangę obiek-
tu i pozwoliłoby na podjęcie dalszych prac nad odbudową 
i konserwacją. Zgodnie z zarządzeniem nr 82 Ministra Kul-
tury i Sztuki z dnia 18 maja 1959 r. Karol Górski stał się, jak 
już wspomniano, członkiem Komisji Konserwatorskiej dla 
zabezpieczenia i odbudowy zamku. Na jej czele stanął wy-
bitny znawca architektury obronnej prof. Bohdan Guerquin, 
a ponadto prof. Gwido Chmarzyński, znający się przed woj-
ną z Bernhardem Schmidem, prof. Stanisław Lorenz i prof. 
Jan Zachwatowicz32.

Warto dodać, że w momencie, kiedy po pożarze zamku 
dnia 8 września 1959 r. władze państwowe zdecydowały się 
na zorganizowanie muzeum, prof. K. Górski był konsultowa-
ny w sprawie aranżacji wystaw. 24 lipca 1960 r. otwarto na 
Zamku Średnim trzy wystawy. Scenariusz dwóch spośród 
nich opracował mediewista toruński wraz z Wandą Sza-
niawską z Muzeum Miasta Stołecznego Miasta Warszawy33. 
Podstawą przedsięwzięć wystawowych, podjętych w związ-
ku z 500-leciem przejęcia Malborka przez państwo polskie, 
było 241 eksponatów oraz szereg materiałów pomocniczych, 
zgromadzonych dzięki życzliwości licznych muzeów i archi-
wów polskich. Plastyczną oprawą wystaw zajął się wybitny 
artysta plastyk Stanisław Zamecznik (1909–1971)34. Celem 
wystaw było przedstawienie politycznej i militarnej funkcji 
zamku za czasów polskich władców z dynastii Jagiellonów, 
Wazów oraz królów elekcyjnych, a ponadto ukazanie losów 
ziemi malborskiej w okresie porozbiorowym. Dokładny opis 
wystaw, na podstawie inwentarza topograficznego ekspona-
tów, przedstawiła już wcześniej B. Jakubowska35. Wszystkie 
opinie, sugestie i propozycje spisane w omawianym maszy-
nopisie, jak również odnoszące się do zorganizowanych wy-
staw nie tylko zmierzały do zajęcia się kompleksową odbu-
dową, konserwacją i adaptacją zamku, ale w istocie K. Górski 
pragnął przede wszystkim „dowartościowywać” okres pol-
skiego nad nim władania. Jednym z wyrazów tego sposobu 
myślenia o Malborku jest opublikowana w 1960 r. obszerna 

32 Jakubowska 2004: 56; Kilarski 2007: 46. B. Jakubowska, historyk sztuki 
pracująca na zamku malborskim, była w ścisłym kontakcie z prof. K. Gór-
skim. W 1972 r. prosiła go o opinię na temat datowania cudownego obra-
zu Matki Boskiej Malborskiej z bramy Starego Miasta, zob. BU UMK, Zb. 
Specjalne, Rkp F (217).

33 Jakubowska 2004: 57.
34 Jakubowska 2004: 57–63.
35 Górski 1960.

praca o starostach malborskich w latach 1457–151036. Od 
początku swoich zainteresowań malborskich nie zgadzał się 
bowiem z przekazem nauki niemieckiej, że Polacy się jedynie 
na zamku malborskim „zagnieździli”, nie wnosząc nic dla jego 
substancji architektonicznej, funkcji i wyposażenia37. W swo-
jej monografii dziejów Malborka wyraźnie to zaznaczył, 
a jednocześnie stwierdził, że rządy polskie na tym zamkiem 
trwały dłużej niż krzyżackie, w latach 1457–1772 pulsowało 
na nim polskie życie, wielkie sprawy morskie i gdańskie. Po-
lacy zamek zakonserwowali i uratowali, w przeciwieństwie 
do władz pruskich, które przez 173 lata zacierały wszelkie 
ślady polskiej kultury na zamku38.

W odniesieniu do strony konserwatorskiej dostrzec nale-
ży bezpośrednio po wojnie ponadto wielowątkową krytykę 
dokonań na tym polu konserwatorów niemieckich, którzy 
prowadzili zarówno restaurację romantyczną, jak i scjenty-
styczną. Później w II połowie XX w. powoli wychodziły z cie-
nia zwłaszcza wybitne postaci tej drugiej – Conrad Steinbe-
recht i Bernhard Schmid. Ten pierwszy ma nawet zachowaną 
tablicę z okresu międzywojennego oraz pamiątkową tablicę 
na dawnym cmentarzu św. Jerzego. Ulicy w mieście jego 
imienia brak. Drugi, niegdyś mało znany i niesłusznie pozo-
stający nieco w cieniu swojego poprzednika, bardziej z uwagi 
na okres nazistowski, powoli uzyskuje swoje miejsce w oce-
nie historiografii. Na tzw. „Domku Steinbrechta” na Zamku 
Średnim przydałaby się chociażby tablica, że tu mieszkali 
i pracowali obaj wymienieni.

Niemiecka i polska narracja o zamku malborskim w oma-
wianych czasach przechodziła różne okresy. Zamek odgrywał 
w nich bardzo znaczącą rolę i wpisywał się ze swoją historią 
i architekturą w szersze procesy polityczne i narodowościo-
we. Wpisanie obiektu na światową listę ochrony dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego w 1997 r. za sprawą działań pol-
skich władz i uczonych w znaczący sposób zamyka w dużej 
mierze instrumentalizację zamku malborskiego w narodo-
wych narracjach dziejów.

36 Górski 1973: 6.
37 Górski 1973: 5.
38 Górski 1973: 5.
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Zamek malborski w XX w. (do 1960 r.) w niemieckiej i polskiej narracji historycznej

In the areas, which became part of the Polish state after 
World War II in 1945 under the agreement of the Great 
Powers during the Potsdam conference, there are numer-
ous historic buildings with a complicated historical context. 
The Polish administration, taking possession of them usu-
ally after a few months of the Soviet management, must 
have decided what to do with such monuments, often in 
very poor condition or completely plundered, either en-
tirely or partially foreign to the Polish history. In the article, 
the author draws attention to some selected aspects of the 
problem illustrating the phenomenon of using the Malbork 
castle to create the national narrative in Germany, in the 
leadership circles of the Second Reich and during the Nazi 
period. The narrative developed elements of the “Kulturt-
räger” concept, more and more often taking on racist and 
anti-Polish traits. Finally, the author refers to the Polish pe-
riod after 1945, when the castle, already heavily damaged, 
burdened with the difficult Teutonic past and German na-
tionalism, considered not only a foreign object, but also 
hostile to Poles and Poland, could have been targeted for 
the demolition. The final parts of the article are devoted 
to people who in the first post-war years helped to save 
the castle of Malbork and generate the mood conductive 
to the initiation of preventive works and then to the recon-
struction of the monument.

Regarding the problem of the monument preservation, 
the author draws attention to the achievements of Ger-
man conservators, whose Romanticist and Scientistic ten-
dencies were the subject of multifaceted criticism voiced 
after the Second World War. Later, in the second half of 
the twentieth century, outstanding representatives of the 
latter tendency were noticed – Conrad Steinberecht and 
Bernhard Schmid. The first one is honoured with a plaque 
from the interwar period and a commemorative plaque on 
the former cemetery of St. George; however, no street in 
the town bears his name. The second one, formerly bare-
ly known and unjustly overshadowed by his predecessor, 
mainly due to the Nazi period, slowly gains his place in the 
historiography. 

The German and Polish narratives about the Malbork 
castle went through different tendencies during the peri-
od under study. The castle played a very significant role in 
them, as its history and architecture were a part of the wid-
er political and ethnic processes. The inclusion of the castle 
in the World Heritage List in 1997 thanks to the actions of 
Polish authorities and scholars significantly closes the pos-
sibility of exploitation of the Malbork castle in the national 
historical narratives.

Translated by Anna Maleszka

Wiesław Sieradzan

Malbork Castle in the 20th century (until 1960) in the German and Polish historical narrative.  
Our legacy or foreign heritage?

Summary
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Dzięki kilkuletnim i wciąż trwającym badaniom historycznym, 
etnograficznym i genetycznym1 regionu wiadomo, że Urzecze 
(ryc. 1)2 związane było przede wszystkim z trzema kulturowy-
mi tradycjami – mazowiecką (średniowieczną), flisacką (oryl-
ską) i olęderską, charakterystyczną dla nadwiślańskich osad-
ników z Fryzji, Pomorza i Kujaw. Niewielki wpływ na strukturę 
społeczną mogli mieć ponadto Turcy, Tatarzy i Żydzi.

Ludność mazowiecka (czy też mazurska, jak dawniej 
powszechnie mówiono), żyjąca od czasów średniowiecza 
w cieniu czerskiego zamku, stanowiła niejako „podglebie” 
wszystkich mieszkańców Urzecza. To właśnie ona była wciąż 
infiltrowana przez napływających z południa i północy fli-
saków (oryli) i olędrów, co w rezultacie doprowadziło do 
wykształcenia się specyficznych, wielokulturowych cech re-
gionalnych i ukształtowania szczególnego krajobrazu kulturo-
wego. Nie bez znaczenia jest wreszcie zapominany często fakt, 
że do 1526 roku Księstwo Mazowieckie było bytem odrębnym 
od reszty Polski, toteż tradycje, mowa czy obyczaje w tej czę-
ści dzisiejszej Polski uformowały się odmiennie, będąc same 
w sobie nieco „egzotyczne” (mowa, stroje, obyczaje).

Na ukształtowanie się odrębnej tożsamości Urzeczan 
wpływała przede wszystkim obecność Wisły, swoistego 
„okna na świat” dla żyjących nad jej brzegami ludzi, którzy 
nawzajem nazywali siebie Zawiślakami. Ogromne znaczenie 
miały wielopokoleniowe kontakty Urzeczan z „ludźmi Wisły”, 
a więc z flisakami, zwanymi tu orylami, ale też ze żwirnikami, 
przewoźnikami czy rybakami. Znaczna część z nich stała się 
z czasem integralną częścią urzeckiej społeczności (ryc. 2). 
Nie do przecenienia dla tożsamości Urzeczan jest wreszcie 
osadnictwo olęderskie, w szczególności to, które pojawiło 

1 Por. Stanaszek 2012, 2014a, 2014b; Piskorz-Branekova i Stanaszek 2015, 
a także projekt genetyczno-genealogiczny Ł.M. Stanaszka Pochodzenie 
ludności nadwiślańskiego Urzecza: Internet: https://urzecze.pl/genealogia 
– projekt/ (wgląd 02.04.2019).

2 Urzecze (gwar. Urzyce, Łurzyce) to podwarszawski mikroregion 
etnograficzny, rozciągający się po obydwu brzegach Wisły, pomiędzy 
dawnymi ujściami Pilicy i Wilgi, a mokotowskimi Siekierkami i prawobrzeżną 
Saską Kępą. Region leży na zalewowym i częściowo nadzalewowym tarasie 
północnej części Doliny Środkowej Wisły, będącej południowo-centralnym 
fragmentem Niziny Środkowomazowieckiej. W całości znajduje się 
w województwie mazowieckim, w nadwiślańskich częściach powiatów: 
otwockiego, garwolińskiego, piaseczyńskiego oraz miasta stołecznego 
Warszawy: w dzielnicach Mokotów, Wilanów, Praga Południe i Wawer.

się tu już w początkach XVII stulecia. Ludzie ci niepostrze-
żenie wniknęli w strukturę społeczną Urzeczan, modyfikując 
ich charaktery, zachowania, stroje czy gospodarkę. Moż-
na by zaryzykować tezę, że to właśnie owi pierwsi olędrzy, 
a w mniejszym stopniu także i flisacy, kolonizujący nadwi-
ślańskie nieużytki, byli przyczyną uformowania się wszelkich 
odrębności, tak czytelnych dla penetrujących Urzecze w XIX 
stuleciu Oskara Kolberga, Kornela Kozłowskiego czy Stefanii 
Ulanowskiej, która pisała: „Tamtych zaś olbrzymów nadwi-
ślańskich nazywają Urzycanami, to jest mieszkającymi u rzyki 
[rzeki], lub też Powiślakami, to jest mieszkającymi po Wiśle. 

Łukasz Maurycy Stanaszek

Wielokulturowość nadwiślańskiego Urzecza

147–156

Ryc. 1.  Schematyczny zasięg nadwiślańskiego Urzecza (za: Ciećwierz 
i Bednarski 2016: 13)

Fig. 1.  Schematic range of the Vistulan Riverside “Urzecze” (after: 
Ciećwierz and Bednarski 2016: 13)
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Mówią więc Urzycanin i Urzycanka, lub Powiślak i Powiślan-
ka. Nadto jeszcze, jak mężczyźni, tak kobiety odznaczają się 
wzrostem bardzo wysokim: szczególniej ci, którzy mieszkają 
nad Wisłą koło samego Czerska, to wszystko chłop w chło-
pa silne i ogromne jak dęby. I oni sami nie uważają siebie za 
Mazurów”3.

Względna izolacja geograficzna wiślanej doliny (staro-
rzecza, wysoka skarpa warszawska), określony typ osadnic-

3 Ulanowska 1881: 1.

twa (olędrzy, flisacy, Mazurzy), a także dogodna odległość 
targowa oraz szybka dostępność do niezwykle chłonnego 
rynku warszawskiego (maksymalnie 40 km z biegiem rzeki) 
przyczyniły się do wytworzenia unikatowej wspólnoty, mani-
festującej się w specyficznej nadrzecznej gospodarce (zwią-
zanej z melioracją i osuszaniem terenu, wyspecjalizowanym 
rybołówstwem i szerokim wykorzystaniem wikliny), oryginal-
nej kuchni, a także w strojach, zwanych dotychczas wilanow-
skimi4. Jednocześnie zrodziło się poczucie odrębności wobec 
ludzi żyjących „tuż za miedzą”, czyli na prawobrzeżnym Pole-
siu (Kołbielszczyźnie) i lewobrzeżnych terenach położonych 
ponad wiślaną skarpą („Górniacy”).

Specyfika życia na terenach zalewowych, jak również 
wielokulturowość Urzecza sprawiły, że tutejszy krajobraz 
kulturowy wyróżniał się całym szeregiem odrębnych cech, 
niespotykanych lub bardzo rzadkich na sąsiednich „górnych 
polach”. Do najważniejszych elementów owego nadwiślań-
skiego krajobrazu bez wątpienia należały chruściane płoty, 
groble i wały ochronne, poldery, nasady wierzbowe i topo-

4 Rozlokowanie nad oboma brzegami licznych karczem, komór solnych 
i celnych, a także przystani flisackich (bindug) powodowało, iż mieszkańcy 
Urzecza uczestniczyli w dalekosiężnej wymianie towarowej, w tym także 
tej dotyczącej ubiorów. Można powiedzieć, iż Wisła była znakomitym 
przekaźnikiem mód i prądów kulturowych, które znacznie szybciej 
docierały do jej brzegów, niż bardziej w głąb lądu. Urzecze to zatem tygiel 
rozlicznych tradycji i wpływów, dalekich od pełnej jednorodności; zob. 
Piskorz-Branekova i Stanaszek 2015.

Ryc. 3.  Zagroda olęderska na Saskiej Kępie, 1910 r. (zbiory IS PAN 
R4773; R4776; Stanaszek 2014a: 311)

Fig. 3.  Dutch settler farm at Saska Kępa, 1910 (collection: IS PAN 
R4773; R4776; Stanaszek 2014a: 311)

Ryc. 2.  Czersk-Kolonia. Wyrób sieci do połowu ryb na Wiśle (zbiory K. i Z. Szynkiewiczów; Stanaszek 2014a: 121)
Fig. 2.  Czersk-Kolonia. Making of a net for fishing on the Vistula river (collection of K. and Z. Szynkiewicz; Stanaszek 2014a: 121)
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lowe, terpy5, trytwy6, bindugi7, charakterystyczne budownic-
two (np. wznoszenie wysokich dachów czy też domów kryją-
cych pod jednym dachem część mieszkalną i gospodarczą), 
a także liczne wiatraki i młyny wodne (ryc. 3)8.

MAZURZY (MAZOWSZANIE)

Wydaje się, że atrakcyjność osadnicza Urzecza, tak skrupu-
latnie wykorzystana przez olędrów, wynikała nie tylko z do-
brych gleb i wiślanego handlu, ale także ze strategiczności 
jego położenia w dawnym Księstwie Mazowieckim (ryc. 4). 
Warto sobie uzmysłowić, że Czersk był obok Płocka jed-
nym z najważniejszych miast na Mazowszu, siedzibą mazo-
wieckich Piastów, głównym ośrodkiem administracyjnym 

5 Terpy to sztucznie usypane pagórki pod siedliska, budowane na terenach 
zalewowych. Miały one na celu zabezpieczenie przed podtopieniem 
podczas mniejszych powodzi, jak również zmniejszenie poziomu wilgoci 
w domach. Zwyczaj ich sypania pojawił się na Urzeczu wraz z pierwszą 
falą kolonizacji olęderskiej, a sama nazwa wywodzi się z Fryzji (Terpen).

6 Trytwy to wyniesione ponad lustro wody drogi na umocnionej grobli, 
budowane w miejscach trudno przejezdnych, zwykle w pobliżu jezior 
i na mokradłach. Tego typu drogi układano z kiszek faszyny (wikliny), 
topolowych dranic, dodatkowo moszczonych ziemią i kamieniami. Sama 
nazwa „trytwa” wywodzi się z języka niemieckiego (Trift) i niewątpliwie 
„przyszła” na Urzecze wraz z kolonistami olęderskimi.

7 Binduga to miejsce nad rzeką, służące do przygotowania drewna 
do spławu. Była to zwykle przystań flisacka (nierzadko z karczmą 
i przewozem), do której dowożono drzewo z okolicznych lasów, wiązano 
je w tratwy, a następnie spławiano do Torunia i Gdańska. Nazwa bindugi 
pochodzi z języka niemieckiego (binden – wiązać).

8 Krajobraz kulturowy Urzecza opisano szerzej w trzecim tomie serii 
Archaeologia Hereditas poświęconym właśnie temu zagadnieniu, por. 
Stanaszek 2014b: 139–145.

Księstwa Czerskiego (1247–1526) i rozległej Ziemi Czerskiej 
(dawne powiaty: czerski, warecki, grójecki i garwoliński). 

Od XV stulecia, tj. po przeniesieniu przez księcia Janusza 
I jego głównej siedziby z Czerska do Warszawy, nadwiślań-
ski pas – którym de facto było Urzecze – łączący oba ośrodki 
miejskie oraz dawną ziemię czerską i warszawską nadal był 
bardzo istotny. Wiadomo bowiem, że wzajemne zależności 
kulturalne, polityczne, sądowe i gospodarcze pomiędzy Czer-
skiem i Warszawą były silne aż po wiek XIX. Należy również 
pamiętać o całej sieci osadnictwa średniowiecznego w in-
teresującej nas części Nadwiśla, z rozbudowaną szlachecką 
własnością ziemską (m.in. Powsin, Karczew, Cieciszew, Góra, 
Żelawin, Radwanków, Sobiekursk, Brzumin czy Sobienie), 
silnie związaną administracyjnie i kulturowo z czerskim gro-
dem. Współuczestniczący w dalekosiężnym handlu wiśla-
nym szlachta i kmiecie byli niewątpliwie ważnym substratem 
etnicznym późniejszych Urzeczan9 oraz nośnikiem lokalnych 
tradycji, z których część zapewne przeszła nie tylko na ich po-
tomków, ale także na pierwszą falę osadników olęderskich 
i osiadłych tu flisaków10.

9 Pokazały to m.in. badania genetyczne i genealogiczne najstarszych rodzin 
z Urzecza, w których wykazano znaczny odsetek ludności miejscowej – 
mazowieckiej; Pochodzenie ludności nadwiślańskiego Urzecza, Internet: 
https://urzecze.pl/genealogia – projekt/ (wgląd 02.04.2019).

10 Niewykluczone na przykład, że granatowe sukmany Urzeczan 
z czerwonymi wyłogami mają korzenie w dawnych barwach Mazowszan. 
Wiadomo bowiem, iż na sejmie w 1776 roku uchwalono dla posłów 
mundury wojewódzkie, czyli barwę ich kontuszów i żupanów, którą 
pozostawiono do uznania i wyboru województwom. Już w dwa 
lata później posłowie przybyli na sejm w swoich barwach. Szlachta 
z Mazowsza wybrała wówczas kontusz ciemnoszafirowy z wyłogami 
i żupanem słomiastym oraz guzami z literami X. M. na pamiątkę dawnej 

Ryc. 4.  Widok na Urzecze z czerskiego zamku, 1916 r. (zbiory L. Liszewskiego; Stanaszek 2014a: 122)
Fig. 4.  View to Urzecze from the Czersk castle, 1916 (collection of L. Liszewski; Stanaszek 2014a: 122)
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OLĘDRZY

Wpływ osadnictwa olęderskiego11 na całokształt spuścizny 
kulturowej Urzecza jest nie do przecenienia. Niewątpliwie 
odegrało ono wiodącą rolę w uformowaniu się charakteru 
miejscowej ludności i określonego typu gospodarki. Osad-
nictwo olęderskie (holenderskie, niemieckie i pomorskie) 
było ruchem kolonizacyjnym, sięgającym na ziemiach pol-
skich pierwszej połowy XVI wieku. Rozwinęło się ono szcze-
gólnie wzdłuż Wisły i jej dopływów – na Pomorzu, Kujawach, 
Mazowszu, Lubelszczyźnie oraz w Wielkopolsce. Geneza tej 
kolonizacji związana jest dużej mierze z protestanckimi ru-
chami reformacyjnymi i emigracją prześladowanych men-
nonitów (należących do jednego z nurtów anabaptyzmu) 

udzielności Księstwa Mazowieckiego, por. Gloger 1900: 125–126.
11 Nazwa interesujących nas osadników przyjmowała i nadal przyjmuje 

w publikacjach rozmaite formy: Olęder, olęder, Olender, olender, 
Holender, Hollender, Olander. Zgodnie z wykładnią Zespołu 
Ortograficzno-Onomastycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium 
PAN i przewodniczącego prof. Jerzego Podrackiego, powinno stosować 
się określenie „olęder”, jako zgodne z polską tradycją leksykograficzną 
oraz z faktem, że wyróżnikiem osadnictwa olęderskiego były kwestie 
gospodarczo-prawne, a nie etniczne, por. Szałygin 2004; Dąbrowska 
1980: 14–15.

z Fryzji i Niderlandów, jak również z licznymi wojnami pol-
sko-szwedzkimi pustoszącymi Pomorze i ziemię kujawską12.

Zalewowy obszar Urzecza był bardzo trudny do zagospo-
darowania, co powodowało, że chętnie osadzano na nim 
olędrów, obeznanych z tego typu przeciwnościami przyro-
dy w swych macierzystych stronach13. Nadrzeczne warunki 
środowiskowe wymagały opanowania specjalnych technik 
gospodarczych, a podejmowane dotychczas próby osadze-
nia tam pańszczyźnianych chłopów z „górnych pól” kończyły 
się niepowodzeniem14. Olędrzy okazali się mistrzami w za-
gospodarowywaniu nadwiślańskich nieużytków. Meliora-
cja i osuszanie podmokłych terenów, budowa grobli, jazów 
i rowów, nasadzanie wierzb czy też specyficzne nadrzeczne 
budownictwo weszły na trwałe do kanonu zachowań wie-
lu mieszkańców Urzecza bez względu na ich pochodzenie. 
Z czasem więc, kiedy mówiło się o osadnictwie olęderskim 
nad Wisłą, bardziej chodziło o charakterystyczny typ gospo-
darki i stosunek prawny do właściciela ziemi (gospodarze 
czynszowi, a nie pańszczyźniani), niż o rzeczywisty skład 
etniczny ludności, który zawsze był bardzo zróżnicowany. 
Olędrami mogli być zatem nie tylko osadnicy z Holandii czy 
Niemiec, ale też etniczni Polacy, Mazurzy, Kociewiacy czy Po-
morzanie (ryc. 5).

Olędrzy zasiedlali Urzecze przynajmniej od pierwszej 
połowy XVII stulecia, jakkolwiek największy rozkwit ich 
osadnictwa przypadał na koniec XVIII i pierwszą połowę 
XIX stulecia, a więc na okres rozbiorów Polski. Najwcze-
śniej, bo już w 1628 roku, pojawili się oni na Saskiej Kępie, 
zwanej wówczas Olędrami15. W kolejnych latach koloniza-
cja „pustek” i „zarośli” przesunęła się dalej doliną wiślaną 
w kierunku Kozienic16. Najdawniejsze osadnictwo olęderskie 
drugiej fali na Urzeczu odnotowano natomiast na terenie 
nieistniejącej dziś Kępy Wołowej (leżącej niegdyś w pobli-
żu podwilanowskich Zawad), zasiedlonej przez „kolonistów 
Holendrów” w 1772 roku. Kolejny kontrakt pomiędzy właści-
cielem sąsiednich dóbr oborskich Hieronimem Wielopolskim 
a przedstawicielami przyszłych kolonistów – Korneliuszem 
Rindfleischem, Krystianem Krügerem i Jakubem Muhlke za-
warto zaledwie rok później w pobliskiej Kępie Chabdzińskiej, 
zwanej też Kępą Oborską. W 1775 roku podskarbi koronny, 
książę Adam Poniński, osiedlił na kontrakcie sześciu olędrów 
w prawobrzeżnej części Kępy Falenickiej, w 1777 roku kolo-
niści zagospodarowali Kępę Zawadowską, a w następnych 
latach dalsze wiślane „kępy” podwarszawskiego Urzecza17.

Osadnicy pierwszej fali (XVII w.), którymi w znacznej 
mierze byli zgermanizowani Słowianie z Pomorza, Kociewia 
i ziemi kujawskiej, wrośli w nadwiślańską ziemię, ulegając 
pełnej polonizacji. Inaczej było z kolonistami okresu zaborów 
(z przełomu XVIII i XIX w.), którzy w większości utrzymali swą 
etniczną odrębność, a po 1945 roku zostali wysiedleni z tere-
nów Urzecza do Niemiec.

12 Stanaszek 2014a: 184–187.
13 Łoźna i Łoźny 1988: 411–431.
14 Marchlewski 1988: 501, 503.
15 Wejnert 1850.
16 Por. Szałygin 2001: 39; Stanaszek 2014a: 184–189.
17 Stanaszek 2014a: 192.

Ryc. 5.  Urzeczanie z parafii Zerzeń, 1917 r. (zbiory A. Zadrożnej; 
Stanaszek 2014a: 24)

Fig. 5.  Inhabitans of Urzecze from the Zerzeń parish, 1917 (collection 
of A. Zadrożna; Stanaszek 2014a: 24)
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FLISACY (ORYLE)

Wisła w przeszłości była głównym traktem komunikacyjnym 
Polski, toteż zawsze pływało po niej wiele rodzajów jednostek 
rzecznych, noszących w zależności od czasu, wielkości i funk-
cji rozmaite nazwy, takie jak: baty, szkuty, berlinki czy galary. 
Spławem towarów (m.in. drewna, soli, zboża) zajmowali się 
flisacy, zwani powszechnie orylami. Posiadali oni odrębną 
i niepowtarzalną gwarę, stroje oraz wewnętrzną strukturę or-
ganizacyjną. Obok zwykłych marynarzy – flisów spotkać moż-
na było retmanów, szyprów czy sterników. Niewątpliwie ich 
wpływ na tożsamość Urzeczan był znaczący (ryc. 6)18.

W XIX stuleciu orylem albo szotem nazywano taniec, 
który obok oberka był niezwykle rozpowszechniony na Urze-
czu i całej ziemi czerskiej19. O sile wzajemnych kontaktów 
świadczą też między innymi liczne do niedawna na Urzeczu 
domostwa i stodoły z bali, które w dużej mierze przypłynęły 
z południowej Polski, jako flisackie tratwy. Niewykluczone, 
że popularne w tej okolicy na przełomie XIX i XX wieku za-
wody związane z ciesielstwem i powstającymi uzdrowiskami 
(Otwock, Konstancin-Jeziorna) miały swe korzenie w kontak-
tach Urzeczan z nadwiślańskimi orylami.

18 Stanaszek 2014a: 167–183.
19 Kolberg 1963: 299.

Z metryk parafialnych wiadomo, że przynajmniej część 
mieszkańców Urzecza wywodziła się właśnie od owych ory-
li. W tradycji miejscowej ludności, niektórych przedstawicie-
li tej grupy zawodowej miały charakteryzować specyficzne 
cechy osobowościowe, takie jak gwałtowny charakter, kłó-
tliwość, czy też skłonność do pijaństwa i bijatyk. Liczne w tej 
części Nadwiśla przystanie flisackie (bindugi) wraz z towa-
rzyszącymi im karczmami powodowały, że nie brakowało 
okazji do tego typu praktyk. Wydaje się jednak, że na ogół 
pracowici i zapobiegliwi Urzeczanie znacznie częściej zajęci 
byli ciężką pracą w sadach i na polach, aniżeli nadmiernym 
biesiadowaniem. Znakomicie pokazuje to relacja Edwarda 
Chłopickiego, podkreślającego ogromną różnicę w „karcz-
mianym” zachowaniu ludności nadwiślańskiej w stosunku 
do mieszkańców terenów sąsiednich: „Nadwiślanie […] 
zasiadali gromadnie i poważnie za stół, rozmawiali z sobą 
półgłosem i pili umiarkowanie; przeciwnie mieszkańce wsi, 
usuniętych dalej od Wisły, [...] nie łączyli się wcale w więk-
sze przyjacielskie kółka, mniej byli rozmowni, ale za to pili 
więcej, i po uraczeniu się gorzałką, głośniejsze zaprowadzali 
z sobą zwady”20.

20 Chłopicki 1871: 402.

Ryc. 6.  Żagle rozprzowe na Wiśle pod Brzuminem, 1906 r. (zbiory K. Daszewskiej-Sajnóg; Stanaszek 2014a: 125)
Fig. 6.  Spritsail boats on the Vistula near Brzumin, 1906 (collection of K. Daszewska-Sajnóg; Stanaszek 2014a: 125)



152 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 16

Łukasz Maurycy Stanaszek

TURCY, TATARZY, ŻYDZI...

Zagadnienie wpływu innych niż olędrzy i często wieloetniczni 
flisacy mniejszości etnicznych na strukturę antropologiczną 
i społeczną Urzeczan jest wciąż dalekie od rozwiązania. Na 
uwagę zasługują nie zawsze potwierdzone źródłowo prze-
słanki, jakoby niektóre tereny nadwiślańskiego pasa w prze-
szłości zasiedlili Turcy i Tatarzy. Przede wszystkim dotyczy 
to rejonów Wilanowa i Powsina, ale też Czernideł, Gassów, 
Obór, Otwocka Wielkiego, Lasa oraz Czerska.

I tak, w dawnych dobrach wilanowskich – głównie w Po-
wsinku, Powsinie, Zawadach i zawiślańskim Lesie – panuje 
powszechne przekonanie, że przodkowie pewnej części 
miejscowych rodów przybyli tu w czasach panowania kró-
la Jana III Sobieskiego, jako turecko-tatarscy jeńcy wo-
jenni. W ramach zasług za wieloletnią pracę na potrzeby 
królewskiego dworu, mieli rzekomo dostać liczne nadania 
ziemi w tej części Nadwiśla. Mieszkańcy Wilanowa jeszcze 
do niedawna mówili wybierając się do Powsina: „jadę do 
Turków”. Powsinianie za Turków, do których nikt nie chciał 
się tu przyznawać, uważali z kolei Wilanowian... Poza źró-
dłami pisanymi, o historycznej obecności jeńców tureckich 
w dobrach wilanowskich ma świadczyć ciemniejsza karnacja 
skóry oraz orientalne rysy twarzy niektórych tamtejszych 

mieszkańców21. Podobnie było w Otwocku Wielkim (Sta-
rym), w którym wciąż żywe są legendy o tym, że miejscowe 
Jezioro Otwockie – zwane zwyczajowo uroczyskiem Rokola 
– wykopali jeńcy tureccy, pojmani podczas słynnej odsieczy 
pod Wiedniem (1683 r.). Nie da się zaprzeczyć, że za czasów 
Franciszka Bielińskiego wykonano tu ogromną inżynieryjną 
pracę, polegającą na przekopaniu kanału poprzez wrzynają-
cy się w jezioro cypel. Domknął on zakole Wisły, sprawiając, 
że starorzecze stało się odtąd Jeziorem Otwockim, a dawna 
kępa – sztuczną wyspą22. Śladem po owych jeńcach, podob-
nie jak w dobrach wilanowskich, mają być widoczne do dziś 
u niektórych okolicznych gospodarzy odmienne cechy antro-
pologiczne, a mianowicie szerokie twarze, ostre rysy twarzy 
i ciemniejsza karnacja skóry.

Jeńcy tureccy mieli ponadto usypać groblę w Osinach, po-
między Otwockiem Wielkim i Małym, jak również wykopać 
stawy w majątku oborskim oraz Kanał Sobieskiego, łączący 
Jezioro Wilanowskie z rzeczką Wilanówką, a w konsekwen-
cji i z samą Wisłą. Informację o domniemanej obecności 
Turków w rejonie Obór, Gassów i Czernideł przekazał m.in. 
warsawianista Olgierd Budrewicz, który pisał: „Okolica cieszy 
się zresztą od setek lat opinią niespokojnej. Kto wie, czy nie 
przyczyniła się do tego południowa krew »Turków« z Czerni-
deł, Kopyt czy Gasów (to za króla Jana Sobieskiego ściągnięto 
tu jeńców tureckich, których ponoć używano początkowo do 
jakichś robót publicznych, m.in. do budowy stawów w ma-
jątku Obory, a którzy potem pozostali tu dobrowolnie i spol-
szczyli się najdokładniej)”23. 

W świetle wcześniejszych wywodów, ową gwałtowność 
charakterów należałoby raczej wiązać z tradycjami orylskimi, 
aniżeli z osadnictwem tureckim.

Sam fakt sprowadzenia do Wilanowa tuż po wiedeńskiej 
wiktorii jakiejś grupy jeńców tureckich uchodzi za niepod-
ważalny. Mieli oni wykonywać rozmaite prace ogrodowe 
i melioracyjne, jak wspomniane wyżej przekopanie kanału 
do Wisły. Dość interesująco opisał te czasy powieściopisarz 
i heraldyk Adam Amilkar Kosiński: „Wilanów jednak, cho-
ciaż możnej kiedyś familii mieszkanie, nie odznaczał się ni-
czem od innych wiosek kraju. Jan to trzeci dopiero lubiąc go 
upięknił i do tego stanu przywiódł w jakim go obecnie wi-
dzimy [...]. Pałac zaś wzniósł, ogrody założył cudzym, jak się 
to mówi kosztem, to jest z niewielkim uszczerbkiem swojej 
szkatuły, bo Tureckimi i Tatarskimi jeńcami [...]. Że Turcy, jak 
to wiemy, biegłymi są w zakładaniu ogrodów, o czem dosta-
tecznie przekonywają te, które wszędzie w ich kraju napo-
tykasz, Jan Sobieski nabywszy Wilanów, w czasie ostatniej 
wyprawy, zalecił żołnierzom, ażeby oszczędzali i wiernie mu 
odstawiali wszystkich tych jeńców, którzy na sztuce ogrodni-
czej znają się”24.

Ciekawe, że opowieści o Turkach budujących rozmaite 
obiekty znane są także i z innych okolic, m.in. z pobliskiej 
Siennicy, Wiązowny i Skolimowa, ale też z bardziej odległego 
Kozłowa, Mielnika, Łówczy, Wysocka, Zwierzyńca czy Przyro-

21 Świstak 2010: 105–106.
22 Skwara 1998b: 47.
23 Budrewicz 1970: 5.
24 Kosiński 1846: 528.

Ryc. 7.  Cadyk Abraham Mordechaj Alter (1866–1946) – czwarty rebe 
z dynastii Ger (zbiory ŻIH; Stanaszek 2014a: 233)

Fig. 7.  Tzaddik Abraham Mordechaj Alter (1866–1946) – the fourth reb-
be of the Ger dynasty (collection: ŻIH; Stanaszek 2014a: 233)
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wa. Wszędzie jednak brak jest dla nich pewnych dowodów 
źródłowych, co znacznie pomniejsza ich wiarygodność. Na-
leżałoby zastanowić się zatem, czy nie mamy tu do czynienia 
ze znaną archeologom, analogiczną sytuacją, jak z tzw. oko-
pami czy wałami szwedzkimi, które po prospekcji terenowej 
okazywały się konstrukcjami o wiele starszymi.

Opowieści o ciemnopigmentowanych (ciemnoskórych, 
ciemnookich i ciemnowłosych) przybyszach z Południa 
i Wschodu nie należą do rzadkości zarówno w bliższej, jak 
i dalszej okolicy, m.in. istnieje dość silne przekonanie, że 
ludzie o ciemniejszej karnacji mieszkają w Żelechowie oraz 
na Zapilczu, czyli pod Warką, Magnuszewem i Mniszewem. 
Podobnie jest z częścią rodowitych mieszkańców Karczewa, 
których uważa się za potomków osadników z Wołoszczy-
zny i Mołdawii, sprowadzonych tu w XVI wieku przez Mel-
chiora Walbacha, kupca warszawskiego osiadłego w pobli-
skim Ostrówcu25. Można by przypuszczać, że to właśnie ich 
smagła skóra i ciemna barwa oczu stała się powodem dość 
powszechnego nazywania karczewian Rumunami. Jak po-
kazują jednak ostatnie badania etnograficzne i genetyczne 
(zachodnioeuropejskie wyniki testów DNA), określenie to 
ma najprawdopodobniej związek z rumownikami (karczow-
nikami), mającymi zbliżony charakter do osadników olęder-
skich. Rumownicy, których nazwa pochodzi od niemieckiego 
słowa räumen, raum machen, oznaczającego „robić miejsce, 
karczować (rumować)”, zakładali osady zwane Rumunkami 
lub Budami, położone zazwyczaj pośród lasów lub wydm 
oraz w pobliżu dolin rzecznych (vide: Karczew). Osadnictwo 
rumunkowe było szczególnie silne w rozpościerających się 
niedaleko Wisły leśnych rejonach województwa kujawsko
-pomorskiego, skąd nota bene wywodziło się wiele rodzin 
z Urzecza. Do dziś pozostało tam ponad 200 wsi przechowu-
jących w swych nazwach pamięć po pierwszych kolonistach 
(m.in. Rumunki Głodowskie, Jasieńskie, Chełmickie, Karn-
kowskie...). Same osady były natomiast czynszowe, rozpro-
szone i utworzone na powstałym po wykarczowaniu terenie 
przez osadników, posiadających wolność osobistą i zawie-
rających umowę z właścicielem gruntów na ich dzierżawę 
lub kupno. W ramach kontraktu koloniści zobowiązywali się 
wykarczować i przygotować do uprawy otrzymany kawałek 
ziemi, zaś ich odpowiedzialność była indywidualna i zróżni-
cowana, odwrotnie niż to miało miejsce w typowych wsiach 
olęderskich.

Mając na uwadze powyższe, wydaje się, że wszystkie 
słowne przekazy o „ciemnoskórych przybyszach” muszą 
na razie pozostać w sferze legend i domysłów, dalekich od 
jednoznacznej prawdy historycznej. Czy zatem we współ-
czesnych mieszkańcach okolic Wilanowa, Powsina, Obór, 
Otwocka Wielkiego czy też wawerskiego Lasa płynie turec-
ko-tatarska krew? Mimo iż sami Urzeczanie są o tym przeko-
nani, dziś trudno w pełni twierdząco odpowiedzieć na to py-
tanie, tym bardziej, że – jak już wspomniano wyżej – źródła 
pisane milczą o tej egzotycznej kolonizacji. Akta parafialne, 
które miałem okazję oglądać, również nie potwierdzają wy-
stępowania orientalnych nazwisk i imion u tutejszej ludno-

25 Skwara 1998a: 44.

ści. Można jednakże znaleźć pośrednie dowody na obecność 
Turków w sąsiedztwie Urzecza, jak np. w metryce z parafii 
służewskiej, dotyczącej ślubu zawartego w 1688 r. przez nie-
jakiego „Michaela Arnauta z Ziemie Tureckiey”.

Na pewno natomiast jakaś grupa Tatarów osiedliła się 
w przeszłości w rejonie Czerska. Do dziś nieopodal zamku ist-
nieje tam wieś – kolonia Tatary (obecnie w granicach admi-
nistracyjnych Czerska), założona w późnym średniowieczu na 
jednej z wiślanych kęp pośród trudno dostępnych mokradeł. 
Analogiczne osady tatarskie powstały w tym samym czasie 
także i w innych częściach Polski, m.in. pod zamkiem w Cie-
chanowie, pod Lublinem, pod Nowogrodem nad Narwią, czy 
też na kępie wiślanej pod Krakowem. Poniekąd myląca może 
być nazwa kolonii Tatarczysko, znajdującej się tuż za starym 
ujściem rzeki Wilgi do Wisły, a więc na południowo-wschod-
nim skraju Urzecza. Wydaje się jednak, że nazwa owej kolonii 
pochodzi nie od pogardliwego określenia Tatara, ale od pola, 
na którym uprzednio rosła tatarka (gatunek gryki).

Według E. i W. Bagieńskich26 oraz J. Tyszkiewicza27 miesz-
kająca pod Czerskiem ludność pochodzenia tatarskiego 
została tu osadzona na początku XV wieku w okresie pano-
wania księcia mazowieckiego Janusza I, którego żona Anna 
Danuta była córką kniazia litewskiego Kiejstuta i siostrą 
wielkiego księcia Witolda. Możliwe, że podczerscy Tatarzy 
przybyli tu z Litwy wraz z orszakiem nowej czerskiej pani, być 
może po to, „aby zachować łączność i tradycję”28. W XVI wie-
ku osadnicy tatarscy trzymali tzw. stróżę w zamku, hodowali 
i opiekowali się końmi, uprawiali warzywa i winorośl, a tak-
że pełnili funkcje książęcych kurierów (gońców). W okresie 
szwedzkiego potopu (1655–1660), kiedy zniszczono zamek 
w Czersku, wieś Tatary, podobnie jak i inne okoliczne miej-
scowości, całkowicie się wyludniła. Wiadomo, że pozosta-
wała ona opustoszała aż do drugiej połowy XVIII wieku, po 
czym została powtórnie zasiedlona przez osadników pol-
skich. Można się zatem domyślać, że „epizod tatarski” pod 
Czerskiem nie miał realnego wpływu na późniejszą strukturę 
społeczną tutejszej ludności.

Ludność żydowska osiedlała się na terenach wiejskich 
Urzecza sporadycznie, jakkolwiek stale uczestniczyła w han-
dlu z Nadwiślanami, skupując od nich płody rolne bezpo-
średnio lub na okolicznych jarmarkach. Pochodzenia żydow-
skiego mógł być co najwyżej arendarz miejscowej karczmy 
albo pracownik dworski, choć i to raczej należało do rzad-
kości. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku – głównie po 
uwłaszczeniu chłopów w 1864 roku – wielu bogatych Żydów, 
widząc w tym dobry interes, stało się właścicielami części 
majątków ziemskich, sadów czy ziemi ornej. Należy jednak 
podkreślić, że nigdy nie zintegrowali się oni z tutejszą ludno-
ścią, co miało w dużej mierze związek z religijno-kulturowymi 
odrębnościami obydwu tych grup.

Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w urzeckich miastecz-
kach, takich jak Góra Kalwaria, Sobienie-Jeziory czy Karczew, 
w których wyznawcy religii mojżeszowej stanowili zasadni-

26 Bagieńska i Bagieński 1999.
27 Tyszkiewicz 2001: 197.
28 Słowińska 2007: 193.
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czy zrąb wszystkich mieszkańców. Rozwój ich osadnictwa 
przypadł w szczególności na wiek XIX i pierwszą połowę XX 
stulecia. I tak, w parafii jezierskiej w 1810 roku mieszkało za-
ledwie 20 Żydów, w 1872 już 860, a w 1921 – w samych tylko 
Sobieniach-Jeziorach zanotowano aż 1439 starozakonnych29. 
Podobnie było w Karczewie (1819 r. – 393, 1850 r. – 799, 
1921 r. – 836) i Górze Kalwarii (1817 r. – 332, 1852 r. – 1161, 
1921 r. – 2963). Prawdziwymi matecznikami dawnego ży-
dowskiego świata były natomiast miejscowości letniskowe, 
położone wzdłuż tzw. linii otwockiej, odsuniętej nieco dalej 
od Wisły i Urzecza. Do dziś zachowało się tam żartobliwe po-
wiedzenie: „Otwock i Falenica to żydowska stolica”.

Niektóre z tych miasteczek wyrastały na ważne centra 
chasydyzmu, tak jak to było w przypadku Góry Kalwarii (jid. 
Ger), gdzie znajdowała się siedziba słynnej dynastii cadyków 
Alterów (ryc. 7). Ich wiedza, autorytet i charyzma przycią-
gały tysiące chasydów z różnych stron Europy Środkowo
-Wschodniej. Pomimo stosunkowo licznej obecności kupców 
żydowskich na Urzeczu i w okolicznych miejscowościach, 
nie wywarli oni większego wpływu na tożsamość rdzennych 
Nadwiślan. Można by rzec, że obie społeczności żyły niejako 
obok siebie, a ich jedynym punktem stycznym były wzajem-
ne interesy. W swoim czasie tę sytuację znakomicie ujął pi-
sarz – noblista Isaac Bashevis Singer mówiąc, że „Żydzi i Pola-
cy żyli razem 800 lat, ale się nie zżyli...”.

29 Gnat-Wieteska 1993: 145; por. też: Projekt Wirtualny Sztetl. Internet: 
http://www.sztetl.org.pl.

*
Wielokulturowa, flisacko-olędersko-mazowiecka spuścizna 
Urzecza zanika praktycznie na naszych oczach, choć dla jej 
ratowania podjęto w ostatnich latach wiele pożytecznych 
inicjatyw30. Bliskość Warszawy i modernizacja dawnych wsi 
i osiedli powoduje, że świadomość regionalnej odrębności 
odchodzi w niepamięć wraz z najstarszymi Urzeczanami. Pa-
radoksalnie, miasto stołeczne, które leżało u gospodarczych 
podstaw Urzecza i było pierwotnie jego największym „do-
brodziejem” (handel), stało się obecnie jego „grabarzem”, 
wchłaniając i niwelując kulturowo coraz to odleglejsze jego 
części (ryc. 8).

30 Poza szeroką działalnością wydawniczą i popularyzatorską (wykłady, 
prelekcje, warsztaty) w latach 2011–2019 reaktywowano lub 
zainicjowano na Urzeczu kilka zespołów ludowych nawiązujących wprost 
do tradycji regionu i pielęgnujących dawne „wilanowskie” stroje (m.in. 
„URZECZEni” z Czerska, „Łurzycanki” z Gassów i Czernideł, „Sołtysi” 
z gminy Karczew, „Powsinianie” z Powsina, „Kalwarki” z Góry Kalwarii, 
„Piskorze” z Łukówca). Cyklicznie odbywają się dwie imprezy masowe: 
„Flis Festiwal. Jarmark Kultury Urzecza” w podkonstancińskich Gassach 
oraz „Zielone Świątki na Urzeczu”, tj. procesja rzeczna na terenie kilku 
gmin nadwiślańskich. Jest też wiele pomniejszych imprez, takich jak 
„Biesiada Łurzycka” w Czernidłach, biegi, triatlony i rajdy rowerowe 
(np. „Łurzyckie Ściganie”, „Święto Wisły na Urzeczu”). Towarzyszą temu 
kolejne wydawane publikacje o strojach, śpiewach, potrawach czy też 
okolicznościowe mapy regionu, wydatnie podnoszące świadomość 
wielokulturowego pochodzenia mieszkańców.

Ryc. 8.  Rodzina z Gassów-Kopytów przed swoim domem, 1903 r. (zbiory J. Stefańczyka; Stanaszek 2014a: 84)
Fig. 8.  The family from Gassy-Kopyty in front of their house, 1903 (collection of J. Stefańczyk; Stanaszek 2014a: 84)
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Multiculturalism of the Vistulan Riverside (Urzecze)

Summary

Due to several – year and still ongoing historical, ethnograph-
ic and genetic research of the Urzecze region, located south 
of Warsaw on the both banks of the Vistula River, it is known 
that the region primarily was associated with three cultural 
traditions – Masovian (Medieval), river boatmen (flisacy and 
oryle) and Dutch settlers (olędrzy) – characteristic for the Vis-
tula settlers from Friesland, Pomerania and Kujawy region.

The Mazovian population, living since the Middle Ages in 
the shadow of the Czersk castle, was in a sense a “subsoil” 
of all inhabitans of Urzecze. They were still infiltrated by the 
river boatmen and Dutch settlers coming from the south and 
north, which resulted in the development of specific, multi-
cultural regional features and the formation of a characteris-
tic cultural landscape.

The relative geographic isolation of the Vistula proglacial 
valley (floodplain, oxbow lakes, high escarpment), a specific 

type of settlement (Dutch settlers, river boatmen, Mazovi-
ans), as well as the convenient proximity and accessibility 
to the unusually absorptive Warsaw market (under 40 km 
downstream to the river Vistula) helped to create a unique 
community, which manifested itself in a specific riverside 
economy, original dishes, as well as in costumes.

The multicultural, river boatmen – Dutch settlers – Ma-
zovian heritage of Urzecze disappears practically before 
our eyes, although many useful initiatives have been taken 
in recent years for its rescue. The proximity of Warsaw and 
the modernization of surrounding villages makes that the 
awareness of regional separateness goes into oblivion to-
gether with the oldest inhabitans.

Translated by Łukasz Maurycy Stanaszek
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Zawarte w tytule rozdziału pytanie często pada z ust Gór-
noślązaków. Odzwierciedla ono refleksję nad przeszłością 
i przyszłością górnośląskiej architektury, otwiera publiczną 
debatę, a także dyskusje prowadzone w domowym zaciszu 
i na sąsiedzkich spotkaniach. Nie jest także obce autorkom 
tego tekstu: stało się inspiracją do podjęcia tego tematu 
i próby udzielenia na nie odpowiedzi. 

Familoki (z niem.: Familien-Blöcke) to budynki wielo-
rodzinne, wchodzące w skład osiedli robotniczych, które 
przeznaczone były dla pracowników przemysłu i ich rodzin 
oraz dla personelu średniego stopnia. Powstawały głównie 
na przełomie XIX i XX wieku w miastach nieopodal zakładów 
przemysłowych. Przez lata trwale wpisały się w krajobraz 
górnośląskich miast1. Trudno dziś wyobrazić sobie Katowice 
bez Nikiszowca czy Giszowca, Bytom bez Kolonii Zgorzelec 
czy Rudę Śląską bez Osiedla Kaufhaus. Zabudowa industrial-
na stanowi część dziedzictwa Górnego Śląska, mocno opar-
tego na przemyśle górniczym i hutniczym. 

Ewa Kosowska i Anna Gomóła sugerują, że „dziedzictwo 
jest zawsze wyborem, a więc efektem swoistego szacowania 
dokonywanego przez tych, którzy pragnęli zachować okre-
ślone formy kulturowe a inne odrzucili (lub po prostu ich nie 
kontynuowali)”2. Na Górnym Śląsku przemysłowe dziedzic-
two architektoniczne nierzadko podtrzymywane jest przez 
samorządy, które podejmują różne działania w celu jego 
ochrony. Co więcej, oficjalnie czynią z niego wartość kultu-
ralną i turystyczną regionu. Tego typu inicjatywami objęto 
między innymi katowickie osiedle Nikiszowiec3, które uzyska-
ło status Pomnika Historii oraz znalazło się na Szlaku Zabyt-
ków Techniki4. Poprzemysłowe, opuszczone budynki często 
są również rewitalizowane i przeznaczane do ponownego 

1 Osiedla robotnicze na Górnym Śląsku są przedmiotem naukowej refleksji 
wielu badaczy, zob. np. Ligęza i Żywirska 1964; Jaworski 1967: 18–55; 
Woźniakowska i Kucia 2005; Sokołowska-Moskwiak 2011; Krakowiak 
2016.

2 Gomóła i Kosowska 2016: 240.
3 Układ przestrzenno-ubranistyczny zlokalizowany w Katowicach, 

wybudowany został w latach 1908–1919, dla pracowników kopalni 
Giesche, zob. Tofilska 2007. Prace nad rewitalizacją rozpoczęto w czerwcu 
2010 roku – ich celem było przywrócenie atrakcyjności Nikoszowca, zob. 
Mliczyńska-Hajda 2012.

4 Szlak Zabytków Techniki. Internet: https://zabytkitechniki.pl/Przewodnik/
Mapa/27266 (wgląd 02.04.2019).

zagospodarowania. W taki sposób zabytkowa cechownia 
dawnej kopalni „Rozbark” w Bytomiu, po remoncie w 2013 
roku, stała się siedzibą Śląskiego Teatru Tańca i Ruchu5. Po-
dejmowane inicjatywy, cieszące się uznaniem mieszkańców, 
pomagają w budowaniu tożsamości oraz pozytywnego sto-
sunku do kultury i historii regionu. Znaczenie industrialnego 
dziedzictwa, w tym także architektonicznego, podkreślane 
jest również przez teksty literackie6, utwory muzyczne7, dzie-
ła malarskie8, programy dokumentalne9, czy ekranizacje fil-
mowe10.

Obok odnowionych, zrewitalizowanych obiektów istnieją 
też i takie, które zdaniem miejscowych nie spełniają funkcji 
wizytówki turystycznej regionu. Wręcz przeciwnie, kojarzone 
są ze sferą społecznego ubóstwa i urbanistycznej degradacji. 
Nieremontowane przez lata, naruszone przez szkody górni-
cze, niszczeją i stanowią niebezpieczeństwo dla lokatorów. 
Brudne elewacje z zamurowywanymi oknami, a nierzadko 
także i zaniedbane otoczenia obiektów, obniżają wartość es-
tetyczną miast.

Zasadniczym punktem wyjścia przedstawionych tu badań 
jest zjawisko negatywnego postrzegania niektórych obiek-
tów zabudowy industrialnej przez współczesnych miesz-
kańców Górnego Śląska. Celem rozdziału jest opis kolonii 
robotniczej Hugona znajdującej się w Radzionkowie, w wo-
jewództwie śląskim, w powiecie tarnogórskim. Przyjęto za-
łożenie, że mieszkańcy Radzionkowa postrzegają współcze-
śnie kolonię w kategoriach tzw. kłopotliwego dziedzictwa, 

5 Por. Mikrut-Majeranek 2016: 32–35.
6 Opis osiedla robotniczego i życia w nim znajdziemy w powieściach; por. 

np. Janosch 1974. Tematyka ta pojawia się także w pracach autorów 
pochodzących z innych części kraju, zob. Szejnert 2007.

7 Utwory muzyczne: S. Soyka Familoki blues oraz G. Poloczek Malinkonija.
8 Obrazy: Iluzja, autorstwa Erwina Sówki (2008).
9 Por. np. Czerwone okna, reż. J. Dziewit; projekt zrealizowany w 2018 roku 

w ramach programu Dziedzictwo kultury. Codzienność dzięki stypendium 
Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury; Rajskie 
familoki, reż. M. Wądołowski, A. Kawa i M. Pawusz; film przygotowany 
w 2016 roku w ramach ogólnopolskiego konkursu Zabytkomania, 
organizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy 
z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.

10 W osiedlach robotniczych osadzona jest akcja różnych filmów fabularnych, 
np. Sól ziemi czarnej, reż. K. Kutz, 1970, Paciorki jednego różańca, reż. 
K. Kutz, 1980, Grzeszny żywot Franciszka Buły, reż. J. Kidawa, 1980, 
Angelus, reż. L. Majewski, 2001.

Judyta Bąk i Małgorzata Laburda-Lis

„Co z tymi familokami?”  
Przypadek osiedla robotniczego Hugona  

w Radzionkowie
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przy jednoczesnej tendencji do pozytywnego waloryzowania 
jej przeszłości. Realizując powyższy cel dążono do uzyska-
nia odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jaki jest 
współczesny stan i wygląd zabudowy osiedla? Jaki obraz 
kolonii podtrzymywany jest przez lokatorów, a jaki przez po-
zostałych mieszkańców Radzionkowa? Do przeprowadzenia 
analizy wykorzystano materiał z badań terenowych prowa-
dzonych w 2018 i 2019 roku11, a także źródła archiwalne znaj-
dujące się w Urzędzie Miasta Radzionków – w szczególności 
dokumentację sporządzoną w ramach prac nad stworzeniem 
programu odnowy przygotowanego dla Gminy Radzionków 
wraz z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i rewitali-
zowanego12. Jednym z etapów projektu były prowadzone 
w 2016 roku konsultacje społeczne, obejmujące badania 
ankietowe, wywiady oraz rozmowy z mieszkańcami miasta. 
Wyniki przedstawiono w dokumencie zatytułowanym Gmin-
ny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków 201713.

11 W trakcie badań autorki niniejszego tekstu przeprowadziły osiem 
rozmów z 14 mieszkańcami osiedla. Ponadto w badaniach uczestniczyło 
także 16 osób mieszkających w innych częściach Radzionkowa. Metodę 
uzupełniającą stanowiła obserwacja uczestnicząca.

12 Por. Biuletyn Informacji Publicznej. Internet: http://www.bip.radzionkow.
pl/?c=2195 (wgląd 9.01.2019).

13 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków 2017. 

KOLONIA HUGONA DAWNIEJ I DZIŚ

Osiedle Hugona, nazywane przez miejscowych „Hugonem”, 
„familokami na Hugonie” lub też „familokami na Kużaja”, po-
wstało na przełomie XIX i XX wieku. Znajduje się ono w dziel-
nicy Radzionkowa zwanej Rojcą. Impulsem do budowy ko-
lonii była chęć stworzenia lokali mieszkalnych dla ludności 
pracującej w pobliskiej kopalni węgla kamiennego „Radzion-
ków”, a następnie w hucie cynku „Łazarz”14. Stanowi ona 
przykład tak zwanego osiedla patronackiego, budowanego 
zazwyczaj przez pracodawcę – patrona – dla pracowników 
zakładu. W latach 1898–1900 powstało pięć familoków15 „na 
terenie boru – zwierzyńca leśnego hrabiego Hugona Henc-
kla von Donnesmarca”16. W latach następnych wybudowano 
kolejne domy, w tym budynki przeznaczone dla wyższego 
personelu (ryc. 1–2). W osiedlu zamieszkali robotnicy wraz 
ze swoimi najbliższymi rodzinami, wprowadzając w to oto-
czenie charakterystyczny dla tej grupy zawodowej styl życia, 

14 Kopalnia węgla kamiennego „Radzionków” (Radzionkaugrube) zbudowana 
została w latach 1871–1877, z kolei huta cyny – Lazyhütte w latach 1883–
1884 (późniejszy „Wtórmet”), por. np. Minas 2010.

15 Minas 2010: 43.
16 Krawczyk 2002: 42.

Ryc. 1.  Familoki przy ulicy Hugostrasse, dawna kartka pocztowa  
(zbiory J. Wrońskiego i M. Minasa) 

Fig. 1.  Familoki at Hugostrasse street, old post card (collection of 
J. Wroński and M. Minas 2018: 19)

Ryc. 2.  Kolonia Hugona współcześnie, widok z ulicy Jana Kużaja  
(fot. J. Bąk i M. Laburda-Lis) 

Fig. 2.  Hugon’s Colony today, view from Jana Kużaja Street (photo by 
J. Bąk and M. Laburda-Lis)

Ryc. 3.  Plan Kolonii Hugona (oprac. P. Micyk) 
Fig. 3.  Plan of the Hugon’s Colony (designed by P. Micyk)



159KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ŚRODOWISKA 8 • Dziedzictwo nasze czy obce?

„Co z tymi familokami?” Przypadek osiedla robotniczego Hugona w Radzionkowie

którego rytm wyznaczała praca mężczyzn w przemyśle, a tak-
że istotne w społecznościach śląskich tradycyjne wartości ta-
kie, jak rodzina i religia. Ten styl życia formułuje tak zwany 
model kultury industrialnej, opisywany między innymi przez 
etnologów17.

Kolonię tworzy siedem czynszowych budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych przy dzisiejszej ulicy Kużaja, dawniej 
Hugostrasse (numery: 58, 60, 62, 64, 66, 68 i 70) oraz po-
łożony w niewielkiej odległości ósmy i budynek mieszkalny 
przy ulicy Sikorskiego 16 (ryc. 3–4). Obiekty przy dawnej ulicy 
Hugostrasse położone są w jednej linii wzdłuż drogi. Sześć 
budynków od strony północnej posiada cztery kondygnacje 
(trzy nadziemne, jedną podziemną). Domy są zwieńczone 
dachem dwuspadowym i zbudowane z czerwonej cegły 
pełnej, jednostronnie otynkowanej (ryc. 5–6). Każdy z nich 
ma dwa wejścia usytuowane od strony podwórza oraz klatki 
schodowej (z dostępem do piwnicy i użytkowego strychu). 
Na parterze, pierwszym i drugim piętrze znajduje się od 
dwóch do trzech lokali mieszkalnych o zbliżonej powierzchni 
użytkowej18. Za domami usytuowane były chlewy, w których 
trzymano zwierzęta, między innymi kury i gołębie. Chlewy 
pełniły także funkcję toalet19. W pobliżu opisanej zabudowy 
znajdowały się również ogródki działkowe.

Budynek usytuowany od strony południowej – przy ulicy 
Kużaja 70, w świadomości mieszkańców kolonii funkcjonu-
je jako dawny „familok kierowników”, ponieważ przed laty 
mieszkali w nim pracownicy nadzoru20. Wybudowano go 
w 1910 roku z cegły, lecz w odróżnieniu od pozostałych jest 
to budowla pięciokondygnacyjna (łącznie z częścią podziem-
ną), z dwoma wejściami usytuowanymi w ścianach bocznych 
(ryc. 7). Wewnątrz rozmieszczono piętnaście lokali mieszkal-
nych o powierzchni użytkowej większej niż w wyżej opisa-
nych domach21. 

Jarosław A. Krawczyk – miejscowy historyk, zauważył, 
że „familoki przetrwały w niezmienionej formie do czasów 
współczesnych. W latach 70-tych w każdym mieszkaniu 
wydzielono część kuchni na łazienkę i ubikację, a w 1999 
roku rozebrano na podwórkach ostatnie, kolonijne chlewi-
ki w Radzionkowie”22. Również wewnątrz budynków zaszły 
niewielkie zmiany, głównie związane z drobnymi remontami 
przeprowadzanymi przez samych mieszkańców, takimi jak 
np. malowanie klatek schodowych i drzwi wejściowych. Na 
półpiętrach budynków znajdujących się przy ulicy Kużaja 70 

17 Badania w tym zakresie prowadziła między innymi Irena Bukowska-
Floreńska (1987, 2007).

18 Powierzchnia zabudowy przy ulicy Kużaja 58 wynosi 299 m2, 

z kolei powierzchnia użytkowa – 649 m2; por. Projekt remontu budynku 
mieszkalnego realizowanego w ramach zadania: rewitalizacja osiedla 
robotniczego w Radzionkowie przy ulicy Kużaja 58 – w zakresie 
remontu budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury 
komunikacyjno-społecznej: 4.

19 Informator 1: mężczyzna, zamieszkały na osiedlu od 13 lat. Informator 5: 
kobieta, zamieszkała na osiedlu od dziecka.

20 Informator 1.
21 Projekt remontu budynku mieszkalnego realizowanego w ramach 

zadania: rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy 
ulicy Kużaja 70 – w zakresie remontu budynków mieszkalnych wraz 
z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej: 5.

22 Krawczyk 2002: 43. 

Ryc. 4.  Willa dyrektora przy ulicy Sikorskiego (fot. J. Bąk i M. Laburda-Lis)
Fig. 4.  The director’s villa at Sikorskiego Street (photo by J. Bąk and M. 

Laburda-Lis)

Ryc. 5.  Familok przy ulicy Kużaja 58, widok elewacji frontowej  
(fot. J. Bąk and M. Laburda-Lis) 

Fig. 5.  The familok at 58 Kużaja Street, front elevation view (photo by 
J. Bąk and M. Laburda-Lis)

Ryc. 6.  Przykładowy rysunek budynku, widok fasady tylnej. Projekt 
remontu budynku mieszkalnego realizowanego w ramach za-
dania: rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy 
ulicy Kużaja (zleceniodawca: Urząd Miasta Radzionków) 

Fig. 6.  An example drawing of a building, front view facade. A project 
for the renovation of a residential building implemented as 
part of the tasks: revitalisation of a workers’ settlement in 
Radzionków at Kużaja Street (ordered by the Town Council of 
Radzionków)



160 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 16

Judyta Bąk i Małgorzata Laburda-Lis

dostrzec można jeszcze ślady po dawnych toaletach, które 
zostały zaadaptowane na pomieszczenia gospodarcze. Prace 
poczyniono również w obrębie poszczególnych mieszkań – 
lokatorzy odnawiali bądź wymieniali stolarkę okienną lub za-
murowywali okna w spiżarniach. Pojawił się także przypadek 
połączenia dwóch mieszkań przez jednego właściciela, czy 
też rozbudowa poprzez wykupienie części strychu.

Mimo tych niewielkich zmian i remontów, obiekty znaj-
dują się nadal w złym stanie technicznym. Analiza prowadzo-
na przez Urząd Miasta Radzionków ujawniła między innymi 
uszkodzenia elewacji, zacieki, ubytki fug i w fakturach cegieł 
oraz gzymsów dachówkowych. Dodatkowo mury zewnętrz-
ne szpecą wszechobecne przebarwienia, zabrudzenia oraz 
graffiti. Uszkodzona jest także konstrukcja budowlana obiek-
tów: przegniłe słupy i krokwie, widoczne pęknięcia ścian i su-
fitów, zniszczone posadzki podestów, zużyte stopnie schodo-
we, ubytki tynków oraz zawilgocenia i pleśń na ścianach23. 

„FAMILOKI NA ROJCY” – OCZAMI LOKATORÓW 
I POZOSTAŁYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA

W trakcie badań terenowych przeprowadzono wywiady 
wśród mieszkańców miasta. Całość zebranego materiału 
można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich zawiera wy-
powiedzi lokatorów familoków. Ze względu na zróżnicowany 
okres zamieszkania w osiedlu24 niektóre osoby w wywiadach 
koncentrowały się wyłącznie na kwestii współczesnych wa-
runków życia „na Hugonie”, inne zaś odwoływały się także 
do wspomnień. Drugą część materiału badawczego stanowią 
wypowiedzi pozostałych mieszkańców Radzionkowa. Rozróż-
nienie dwóch grup informatorów miało na celu określenie 
czy obraz stereotypowo podtrzymywany przez mieszkańców 
miasta jest tożsamy z perspektywą lokatorów familoków, bę-
dących głównymi użytkownikami budynków.

Lokatorzy, mimo że w wielu przypadkach doceniają 
wartość historyczną ponadstuletnich domów, w życiu co-
dziennym natrafiają na różne trudności wynikające z „wie-
ku” familoków. Uszkodzona konstrukcja budynku utrudnia 
użytkowanie części wspólnej i prywatnej: „te budynki tylko 
stoją, bo ludzie mają wytynkowane mieszkania. Mieszkamy 
tu trzynaście lat i nawet schodów nie wymienili”25. Lokato-
rzy zwracali między innymi uwagę na krzywiznę zabudowy 
wywołaną szkodami górniczymi i osiadaniem terenu. Dla 
niektórych problem stanowiły zużyte nieszczelne okna oraz 
drzwi wejściowe do budynków. W opinii lokatorów wybu-
dowane ponad wiek temu budynki nie odpowiadają dzisiej-
szym standardom mieszkalnym. Lokale użytkowe są niewiel-
kie, ogrzewane piecykami węglowymi, które służą także do 

23 Projekt remontu budynku mieszkalnego realizowanego w ramach 
zadania: rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy 
ulicy Kużaja 70/ 68/66/64/62/60/58– w zakresie remontu budynków 
mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-
społecznej: 6–40.

24 Okres zamieszkania informatorów na osiedlu był zróżnicowany: od 6 do 
60 lat. Część rozmówców mieszka w Radzionkowie od urodzenia, inni 
napłynęli z sąsiednich miejscowości.

25 Informator 1. 

podgrzewania wody: „No to jest problem, Pani widzi ten piec 
w kuchni. Żona jest niepełnosprawna i nie daje rady węgiel 
wnosić na piętro. Mają nam zakładać ogrzewanie central-
ne, już zaczęli, ale to się zaś ludzie boją, że czynsz bardzo 
podrożeje. Inna sprawa, tu kiedyś nie było łazienek, ja to 
sam wszystko robiłem. Z części kuchni sami sobie zrobiliśmy 
łazienkę”26.

W badaniach prowadzonych przez Gminę Radzionków 
respondenci także zwracali uwagę na konieczność moderni-
zacji, np. doprowadzenia instalacji grzewczej, kanalizacji, wy-
miany nieszczelnych okien: „Nie dość, że standard jako taki 
jest niski, to jeszcze stan techniczny jest fatalny i ci mieszkań-
cy na pewno negatywnie odbierają warunki mieszkaniowe 
[…]. To jest przede wszystkim ten element, że się źle mieszka, 
tak trzeba powiedzieć. Ogrzewane jest wszystko węglem, 
z mediów w zasadzie jest tylko energia i woda doprowadzo-
na. Nie ma żadnego gazu w tych budynkach”27.

Ocenę jakości warunków życia obniża także zły stan este-
tyczny otoczenia. Brak ławek, zieleni, miejsc parkingowych, 
infrastruktury rekreacyjnej, suchego podłoża podwórka spra-
wia, że zdaniem obu grup badanych modernizacji wymagają 
nie tylko budynki, ale także ich otoczenie. Opinie takie repre-
zentuje wypowiedź jednego z informatorów: „Ostatnio to tu 
nawet pogotowie nie chciało wjechać, trzeba było rannego 
na drogę wynieść. Nie wyjeżdżali bo samochody się topiły”28.

Zdaniem mieszkańców miasta zaniedbane budynki obni-
żają wartość estetyczną okolicy, choć są i takie wypowiedzi, 
które podkreślają potencjał industrialnego osiedla: „Jak ktoś 
przyjeżdża po raz pierwszy, to może być pod wrażeniem – ta-
kie same ceglane budynki”29.

Mimo, że układ architektoniczny radzionkowskiej kolonii 
nie jest wpisany do rejestru zabytków, podlega ochronie na 
podstawie miejskiego planu zagospodarowania przestrzen-
nego oraz gminnej ewidencji zabytków. Życie w budynkach 
objętych strefą konserwatorską wiąże się z pewnymi ograni-
czeniami, np. z koniecznością uzyskania zezwolenia na prze-
budowę lub remont: „Tu sobie wszyscy na własną rękę robili 
łazienki. Ludzie tego nie zgłaszali nigdzie, a powinni. Sam so-
bie też podłączyłem piec, żeby mieć ciepłą wodę. Teraz przy 
tym remoncie co urząd robi, to ja nie wiem, co oni mi zrobią 
jak to zobaczą”30.

Objęcie kolonii strefą konserwatorską powoduje, że pra-
ce remontowe nie mogą mieć wpływu na zewnętrzny wy-
gląd chronionej strefy i ingerować w jej układ urbanistyczny. 
W konsekwencji niemożliwe jest na przykład docieplanie 
ścian zewnętrznych poprzez wyłożenie ich styropianem. Nie-
którym lokatorom doskwiera pojawiająca się w mieszkaniach 
wilgoć oraz pleśń na ścianach. Opracowany przez Gminę plan 
modernizacji familoków uwzględnia jedynie ocieplenie stro-
pów.

Wydaje się jednak, że prace remontowe prowadzone 
przez lokatorów nie podlegają tak ścisłej kontroli. Oni sami 

26 Informator 1.
27 Gminny Program Rewitalizacji: 126.
28 Informator 1.
29 Gminny Program Rewitalizacji: 126.
30 Informator 6: mężczyzna zamieszkały na osiedlu ok 30 lat.
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także podczas remontów nie zważają na konieczność zacho-
wania tradycyjnego wyglądu budynków. Dobrym przykładem 
są zróżnicowane kształty i wzory okien, a nawet zmniejszone 
otwory okienne, które zmieniają ogólny wygląd fasady.

„SWOI” I „OBCY” – POSTRZEGANIE 
TOŻSAMOŚCI PRZEZ PRYZMAT ZABYTKÓW

Obraz Kolonii Hugona nie jest ograniczany tylko do aspektu 
kultury materialnej. W wypowiedziach mieszkańcy miasta 
koncentrowali się także na kwestiach społecznych. Według 
badanych, w osiedlu obecnie przeważa ludność napływowa, 
to znaczy nie związana z przemysłową i zasiedziałą tu od lat 
społecznością kolonii. W związku z tym, że lokale użytkowe 
mają tutaj niższy standard, miasto osiedlało w familokach 
osoby o niskim statusie ekonomicznym, np. eksmitowane 
z innych budynków. Sposób myślenia mieszkańców repre-
zentuje jedna z zarejestrowanych wypowiedzi: „Tu Hugona 
Kużaja, Nieznanego Żołnierza – to wszystko przecież normal-
ni ludzie mieszkali. A teraz  po prostu element tam naciągnął. 
Ci, którzy tam mieszkali – powymierali, na Zachód powyjeż-
dżali, kto był a jeszcze mu się chciało – pojechał na Zachód, 
a starsi – poumierali”31.

Nieco inaczej zamieszkujących familoki przedstawiła loka-
torka jednego z nich, zaznaczając, że oprócz napływowych 
mieszkańców, którzy stanowią kłopotliwe sąsiedztwo, miesz-
kają także rdzenni radzionkowianie, szanujący swoje otocze-
nie. Problem życia „na Hugonie” związany jest ze zderzeniem 
się różnych systemów wartości: „W naszej klatce mieszkają 
akurat sami porządni ludzie, nie możemy tak narzekać na 
sąsiadów, ale w tej obok to straszny element mieszka. To 
wszystko tu przyciągnęło z Bytomia. Między porządnych lu-
dzi miasto powprowadzało takich eksmitowanych, co o to 
nie dbają, wszystko im jedno”32.

Rysuje się zatem wyraźna antropologiczna opozycja 
„swoi” – „obcy”. Dla mieszkańców Radzionkowa podstawo-
wą kategorią rozróżnienia jest zamieszkanie w zabudowie 
jednorodzinnej lub wielorodzinnej. W tym miejscu warto 
zaznaczyć, że radzionkowianie od pokoleń zamieszkują głów-
nie w domach jednorodzinnych lub niewielkich kamienicach 
należących do jednego rodu. Prawdopodobnie jest to jeden 
z czynników, dla których budownictwo wielorodzinne, skon-
centrowane, postrzegają jako negatywnie oddziałujące na 
kondycję psychiczną człowieka. Dla przykładu, w badaniach 
prowadzonych przez Urząd Miasta Osiedle Hugona ziden-
tyfikowane zostało przez miejscowych jako część obszaru 
zdegradowanego i kumulującego najwięcej problemów spo-
łecznych, które rzutują na negatywny obraz całej dzielnicy. 
W rozmowach z pracownikami urzędu podawano sugestie 
wyznaczenia strefy do rewitalizacji i propozycje przeciwdzia-
łania patologii. Mieszkańcy familoków natomiast klasyfikują 
sąsiadów na „swoich” i „obcych” ze względu na długość za-
mieszkania oraz pochodzenie.

31 Gminny Program Rewitalizacji: 126.
32 Informator 7: kobieta zamieszkała na osiedlu od 13 lat.

Dla obu grup badanych „swoi” to respektujący utrwalone 
w społeczności Radzionkowa tradycje i wartości. Podtrzymu-
ją obraz samodzielnie skonstruowany z zestawu cech takich, 
jak pracowitość, religijność, uczciwość, rodzinność, które 
w ich odczuciu dają podstawy człowiekowi „porządnemu”. 
Konstruują obraz swojej zbiorowości w kategorii opisane-
go przez Ralpha Lintona wzoru idealnego: „Są to abstrakcje 
rozwinięte przez członków danego społeczeństwa. Są one 
wyrazem zgodności opinii części członków społeczeństwa 
w kwestii, jak w poszczególnych sytuacjach ludzie powinni 
się zachowywać. […] wzory idealne wywierają pewien efekt 
normatywny, zniechęcają do zbyt dalekiego odbiegania od 
standardów, które ustanawiają”33.

Przeciwieństwem „swoich” stają się „obcy”, których ob-
raz tworzony jest poprzez odwrócenie własnego wizerun-
ku. „Obcy” w opinii „swoich” nie wykazują przywiązania do 
miejsca zamieszkania, wskutek czego nie dbają o otoczenie. 
Lokatorzy budynków wchodzących w skład osiedla swoim 
zachowaniem i stylem życia mają także łamać ważne i pielę-
gnowane od dawna w społeczności Radzionkowa wartości, 
takie jak stosunek do pracy zawodowej i model rodziny. Nie 
zachowują się więc w sposób akceptowalny w społeczności. 
Taka perspektywa pozwala określić ich jako „nieporządnych”. 
W Gminnym Programie Rewitalizacji zanotowano: „Obecnie 
największe trudności mieszkańców wynikają z braku pra-
cy, dopóki działały główne zakłady pracy, w Rojcy mieszkali 
»biedni, ale porządni ludzie«. Bezrobocie i brak umiejętności 
odnalezienia się w innej rzeczywistości ekonomicznej, gdzie 
nie ma gwarantowanego zatrudnienia, sprawiają, że ci sami 
ludzie […] pozostali biedni, ale już nie są porządni, nie radząc 
sobie z permanentnym brakiem pracy”34.

Zdaniem mieszkańców miasta likwidacja przemysłu przy-
czyniła się do zmiany „porządnych” mieszkańców kolonii 
w miejscową tkankę bezrobotnych i korzystających z opieki 

33 Linton 1975: 65–66.
34 Gminny Program Rewitalizacji: 124–125.

Ryc. 7.  Budynek kierowników przy ulicy Kużaja 70 (fot. J. Bąk 
i M. Laburda-Lis)

Fig. 7.  The building of managers at 70 Kużaja Street (photo by J. Bąk 
and M. Laburda-Lis)
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społecznej. Takie praktyki nie mieszczą się w autostereotypie 
społeczności, dla której praca jest wciąż wartością autotelicz-
ną, czyli samą w sobie, i miarą potencjału człowieka. Podob-
ną ocenę uwzględnia wypowiedź jednego z ankietowanych: 
„Zawsze się Rojca wyróżniała, tutaj to Osiedle Hugona za-
wsze się wyróżniało jako trochę biedniejsze […] Te rodziny są 
uboższe […] Zawsze się mówiło, że Rojca czy Hugona to jest 
ta gorsza dzielnica Radzionkowa”35.

W oczach mieszkańców Radzionkowa lokatorzy familo-
ków tworzą środowiska zdegradowane, patologiczne, z któ-
rymi łączone są problemy wynikające z agresji, przestępczo-
ści i chuligaństwa. Jedną z często wskazywanych przyczyn 
patologii jest alkoholizm. Autorzy Gminnego Programu Re-
witalizacji zanotowali: „Respondenci nie są zgodni w ocenie 
tego zjawiska społecznego. Część z badanych stwierdziła, że 
wielu spośród lokatorów budynków przy ul. Kużaja (os. Hu-
gona) to osoby, dla których spożywanie alkoholu jest głów-
nym zajęciem życiowym i że wszystkie pozyskane środki fi-
nansowe przeznaczają właśnie na tę używkę”36.

Na problem alkoholizmu i wandalizmu niektórych sąsia-
dów zwracali także uwagę lokatorzy familoków: „zaczęło się 
to zmieniać jak upadło górnictwo, wymarło też to starsze 
pokolenie, które tu mieszkało. Od tego czasu zaczęli wpro-
wadzać tutaj tych obcych, niedobrych ludzi”37.

Tradycje kulturowe „swoich” sprawiają, że „obcy” są 
postrzegani jako ci o innej moralności, etyce i odmiennych 
zasadach życiowych. W tym przypadku cechą przypisywaną 
przez mieszkańców Radzionkowa lokatorom kolonii, a przez 
samych lokatorów wybranym sąsiadom, jest życie wbrew 
utrwalonemu od pokoleń w mieście i obyczajowo respek-
towanemu modelowi rodziny. Jednym z przejawów zacho-
wań źle widzianych jest utrzymywanie niesformalizowanych 
prawnie i kościelnie związków partnerskich. W ocenie ra-
dzionkowian taka forma relacji damsko-męskich nie może 
stworzyć odpowiednich warunków do zapewnienia bytu 
ekonomicznego, opieki, wychowania potomstwa, itp. Życie 
w konkubinatach czy rodzinach niepełnych, a więc niezgod-
ne z nauką Kościoła, powoduje trudności życiowe mieszkań-
ców Rojcy – rodziny nie patrzą perspektywicznie na rozwój 
dzieci, ale na codzienne przetrwanie. Lokatorka jednego 
z budynków odwoływała się natomiast w rozmowie do stylu 
życia swoich sąsiadów: „W jednym z mieszkań to ciągle są 
nowe kobiety, bracia się chyba wymieniają żonami. Ciągle 
awantury, policja kilka razy w tygodniu przyjeżdża”38.

Tak wyraźne rozdzielenie społeczne ze względu na od-
mienność kulturowo-religijną prowadzi do potęgowania po-
działów oraz wyolbrzymiania negatywnych cech „sąsiadów”, 
a co za tym idzie również do doszukiwania się w „innych” ko-
lejnych różnic. Człowiek „nieporządny” nie przestrzega także 
innych zwyczajów: „Większość rodzin była kiedyś górnicza, 
teraz już nie […] kiedyś rodzina była bardziej taka tradycyjna, 
że dbano o tę czystość, dbano o to wyżywienie, może nie na 
takim wysokim standardzie, ale potrzeby były spełnianie […] 

35 Gminny Program Rewitalizacji: 124.
36 Gminny Program Rewitalizacji: 131.
37 Informator 5. 
38 Informator 2: kobieta, zamieszkała na osiedlu od ok. 60 lat.

więc tutaj, w tym bym widział problem. Ale nie w tym, że nie 
ma kopalni. Kto chce to znajdzie pracę”39.

W ocenie mieszkańców to właśnie tradycja pozwala na 
odpowiednie ułożenie życia. Natomiast życie na przekór 
tradycji, niezgodnie z ustalonymi wzorami zachowań, wpły-
wa na złą kondycję psychiczną dorosłych, a także powoduje 
niewydolności wychowawcze – rodzice nie potrafią stworzyć 
dzieciom odpowiedniego środowiska do rozwoju: „Dzie-
ci mają wady postawy […] nie mają zajęć korekcyjnych, nie 
mają możliwości, żeby chodzić na basen czy na jakieś zaję-
cia wspierające prawidłowy rozwój. Drugi problem to zęby, 
nie ma wystarczającej opieki stomatologicznej, zarówno dla 
dzieci, jak i dorosłych”40.

Kompetencje społeczne rodziców, ich zachowania, przy-
zwolenie na bezrobocie i brak wykształcenia, ubóstwo są 
w ocenie mieszkańców miasta przejmowane przez kolej-
ne pokolenia. Jako postawy nabyte i dziedziczone tworzą 
podstawę stylu życia „na Hugonie”. Stylu, na który pozostali 
mieszkań Radzionkowa nie przyzwalają, bowiem wprowadza 
on dysfunkcję w systemie kulturowym miasta. Spostrzeżenie 
ilustruje wypowiedź zarejestrowana przez ankietera: „Naj-
większym problemem, to chyba – moim zdaniem – jest ubó-
stwo na tym osiedlu Hugona, i brak możliwości – może brak 
możliwości, może brak chęci wykształcenia, żeby podjąć ja-
kąś pracę. To są rodziny wielopokoleniowe, które od pokoleń 
dziedziczą biedę i tak sobie żyją bo się do tego przyzwyczaili. 
[…] brak takiej aktywności społecznej, żeby coś tam polep-
szyć sobie swój status. […] to są w 40 może procentach rodzi-
ny patologiczne, takie które korzystają z Opieki”41.

Od tego typu zachowań dystansowali się także niektórzy 
rozmówcy mieszkający w familokach przy ulicy Kużaja, dla 
których współczesne relacje z sąsiadami są okazją do reflek-
sji o przeszłości: „sąsiedzi nasi są raczej w porządku i dbali-
śmy o ten familok. Dużo nowych ludzi się tutaj wprowadziło 
i przez to nasz wizerunek upada. My – starzy, porządni miesz-
kańcy nie zawsze umiemy  tych innych zmobilizować, bo lu-
bią się sprzeczać, robić komuś na złość. Kiedyś o niebo było 
lepiej, kiedyś stały tutaj budynki gospodarcze […] i pod tym 
budynkiem była ławka, na której codziennie sąsiedzi siedzieli 
i z uśmiechem, żartami, z kawą, czasami z alkoholem. To było 
około 40 lat temu, to były naprawdę fajne czasy”42.

NIECHCIANE DZIEDZICTWO?

Wprowadzenie do refleksji nad współczesnym stanem Kolo-
nii Hugona kategorii dziedzictwa stwarza perspektywę do po-
szukiwania działań zmierzających do utrwalania materialnych 
oraz niematerialnych przejawów kultury. Co miałoby zatem 
podlegać ochronie, a co stanowić element niechciany?

Kolonia będąca pozostałością po przemysłowym okre-
sie w dziejach Radzionkowa bez wątpienia nie jest dziś po-
strzegana jako element atrakcyjny. Stanowisko miejscowych 
reprezentuje jedna z zarejestrowanych wypowiedzi: „Są 

39 Gminny Program Rewitalizacji: 130.
40 Gminny Program Rewitalizacji: 129.
41 Gminny Program Rewitalizacji: 125.
42 Informator 5.
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„Co z tymi familokami?” Przypadek osiedla robotniczego Hugona w Radzionkowie

tacy, jak my, mieszkamy tu już 50 lat, czy moja mama, która 
mieszka od siedemdziesięciu lat. Są jeszcze takie osoby. I jak 
rozmawiamy z tymi osobami, to one bardzo tęsknią za tym 
co było kiedyś. Był spokój, były ławeczki, każdy sobie siadał 
na ławeczce. Ja nie mówię, że nie pili alkoholu, ale z jakimś 
takim umiarem, nikt nie zachowywał się agresywnie”43.

Tęsknota za tym, co było kiedyś jest przejawem braku ak-
ceptacji sytuacji współczesnej. Stefan Symotiuk wyjaśnia, że 
tęsknota to: „żal po czymś, czego nie mogliśmy osiągnąć lub 
osiągnąwszy, czy całkowicie utraciliśmy, a chcemy do tego 
powrócić, czy też aby to coś do nas powróciło. Jest to jednak 
nie tylko sama »chęć«, czy »chcenie«, ale też nadzieja, kal-
kulacja, że jakoś to mogłoby się spełnić, a potem silna wola 
stania się marzenia »realnym«, wola urzeczywistnienia mgli-
stej wyobraźni i wizerunku”44.

Mieszkańcy porównują współczesny stan familoków z wa-
loryzowanym obrazem przeszłości podtrzymywanym w pa-
mięci zbiorowej. Przypomina on o tym, co stanowi od wielu 
lat nieodzowną części kultury Radzionkowa – czyli o przemy-
śle, w szczególności górnictwie. Praktyki kulturowe powiąza-
ne bezpośrednio i pośrednio z pracą w przemyśle są częścią 
dziedzictwa kulturowego, które chętnie się strzeże. Dla do-
bra społeczności i jej trwania przekazanie tego dziedzictwa 
następnym pokoleniom jest niezbędne. Zrozumiałe i akcep-
towane wartości historyczne i kulturowe mają znaczenie dla 
tożsamości oraz ciągłości rozwoju społecznego miasta, a tak-
że poczucia jedności kulturowej. W tym kontekście zabudo-
wa industrialna Osiedla Hugona także stanowi część tego 
dziedzictwa, o które powinno się zadbać: „Jak te domy będą 
odnowione tutaj na Kużaja, to będzie przepięknie wyglądać 
ta dzielnica. I może jakieś sklepy ekskluzywne czy coś takie-

43 Gminny Program Rewitalizacji: 124.
44 Symotiuk 2009: 13

go, wynająć […] to taka wizytówka Radzionkowa. To by było 
coś takiego fajnego”45.

Osiedle Hugona w 2016 roku uznane zostało za obszar 
zdegradowany i wymagający rewitalizacji46, a w 2017 przy-
jęto Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków47. 
Program stworzy podstawę ochrony i odnowy wskazanych 
w nim terenów poprzez zaplanowane, spójne działania na-
stawione na wykorzystanie uwarunkowań obszaru i jego 
lokalnego potencjału. W programie określono następujące 
cele: poprawa jakości społecznego funkcjonowania miesz-
kańców, zapewnienie lepszych warunków bytowych, rozwój 
zawodowy i poprawa jakości przestrzeni publicznej.

Podejmowane kroki ze strony władz lokalnych w kierunku 
rewitalizacji, a także społeczna tęsknota za okresem świet-
ności Osiedla Hugona wskazują, że w współczesnej formie 
kolonia stanowi element niechcianego, poprzemysłowego 
dziedzictwa. Należy również podkreślić ścisły związek archi-
tektury z tożsamością społeczną, kulturową i religijną miesz-
kańców, która jednocześnie prowadzi do wyobcowania gru-
py „nowych” lokatorów i stanowi podstawy do podziału na 
„swoich” i „obcych”. Przywiązanie do tradycji i jej material-
nych przejawów, w postaci np. zabytków architektonicznych, 
jest niezwykle istotne i pomocne w dbaniu o ich przetrwanie, 
jednakże może również prowadzić do pogłębiania się różnić 
i podziałów społecznych. 

45 Gminny Program Rewitalizacji: 14.
46 Uchwała nr XXIV/193/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 czerwca 

2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji Gminy Radzionków; Osiedle Hugona wyznaczone jest jako 
obszar 1, przedstawiony na Załączniku nr 1 do Uchwały XXIV/193/2016 
Rady Miasta Radzionków z dnia 29 czerwca 2016 r.

47 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków 2017. Program 
przyjęty został Uchwałą nr XXXII/266/2017 Rady Miasta Radzionków 
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Radzionków. 
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The article is devoted to the Hugon Workers’ Settlement at 
Radzionków. The authors, using material from field research 
and documentation from the City Council of Radzionków, 
presented the image of the colony supported by the city’s 
residents. It turns out that many of the inhabitants of Radzi-

onków are perceiving the housing estate in terms of a trou-
blesome, post-industrial heritage.
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HENRYK GOLDSZMIT, JANUSZ KORCZAK 
I STARY DOKTOR

Henryk (Hirsz) Goldszmit urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 
roku, jego ojciec długo zwlekał z zarejestrowaniem go 
w „kancellaryi dla wyznań niechrześcijańskich” i do dziś rok 
jego urodzenia pozostaje niepewny. Swojego najsłynniejsze-
go pseudonimu, który teraz funkcjonuje de facto jako jego 
imię i nazwisko, użył po raz pierwszy w 1898, podpisując 
sztukę napisaną na konkurs, jako „Janasz Korczak”, a dru-
gi utwór jako „Janusz”. Zainspirowała go powieść Historia 
o Janaszu Korczaku i pięknej Miecznikównie Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. W konkursie owym wyróżnienie otrzymał 
już „Janusz Korczak” i choć był to błąd zecerski, Henryk 
Goldszmit zaczął coraz częściej podpisywać w ten sposób 
niektóre ze swoich publikacji1.

Korczak był z wykształcenia lekarzem, specjalizował się 
w pediatrii, pracował w szpitalu dziecięcym. Od młodych 
lat był również publicystą i pisarzem, pisywał felietony do 
gazet, opowiadania, książki dla dzieci i o dzieciach. Od 1912 
roku pełnił funkcję dyrektora Domu dla Sierot przy ul. Kro-
chmalnej w Warszawie, gdzie wraz ze Stefanią Wilczyńską 
stworzył swój słynny korczakowski model wychowania, 
oparty na szacunku do dziecka, a w praktyce na samorzą-
dzie dziecięcym, podziale obowiązków i wzajemnej opiece. 
Współtworzył z Maryną Falską również internat i sierociniec 
„Nasz Dom” działający od 1919 roku w Pruszkowie, a od 
1928 na Bielanach w Warszawie. Pracował zarówno z dzieć-
mi żydowskimi, jak i polskimi. Zasłynął też jako Stary Doktor 
prowadzący w 1935 i znów w latach 1938–1939 roku audy-
cję radiową, tzw. „gadaninki”, poświęconą sprawom świata 
dziecięcego. 

ZANIM POWSTAŁA „RÓŻYCZKA”

Warszawskie Towarzystwo Kolonii Letnich (WTKL) powstało 
w 1897 r. Henryk Goldszmit rozpoczął współpracę z tą organi-
zacja latem 1904 r., gdy z rekomendacji dr. Juliana Kramszty-
ka wyjechał jako wychowawca do Michałówki z grupą dzieci 
żydowskich na dwa turnusy w maju i w czerwcu. WTKL po-

1 Olczak-Ronikier 2011: 42–47, 81, 85.

wstało w celu umożliwienia wyjazdu na wieś dzieciom z war-
szawskich nizin społecznych, zarówno ze środowisk polskich, 
jak i żydowskich. Dzięki ofiarodawcom (głównie Wilhelmowi 
i Zofii Rau) w 1900 r. w lasach w pobliżu Małkini postawio-
no dwa budynki – „Wilhelmówkę” dla chłopców i „Zofiów-
kę” dla dziewcząt. Początkowo ośrodek miał służyć dzieciom 
wszystkich wyznań, lecz konieczność stworzenia odrębnej 
kuchni koszernej doprowadziła do postawienia w 1901 r. 
w tej samej okolicy „Michałówki” (teren został zakupiony 
przez synów Michała Edelmana). W każdym budynku było 
miejsce dla 150 dzieci, każdym turnusem opiekowało się 
trzech wychowawców, co oznaczało że każdy z nich miał 
w swojej pieczy kilkudziesięciu kolonistów2.

Jesienią 1904 r. Korczak opublikował cykl reportaży z życia 
kolonijnego, w których ukazał zarówno ciężkie warunki, z ja-
kich wywodzili się uczestnicy letniska, jak i ich niejednokrot-
nie pierwsze zetknięcie się z przyrodą, a także beztroskie gry 
w piłkę i inne zabawy na świeżym powietrzu. W 1907 roku, 
z okazji dwudziestopięciolecia WTKL, w czasopiśmie „Izraeli-
ta” Korczak pisał: „Dać dzieciom miesiąc pełnego szczęścia 
i swobody w warunkach idealnych: na wsi, wśród cennych 
uroków natury – to rzucić jasny snop na życie całe, w sza-
rą przędzę smutnych myśli i uczuć wpiąć kwiat błękitnych 
wspomnień”3. Korczak pełnił funkcję wychowawcy kolonij-
nego zarówno dla dzieci żydowskich, jak i polskich, z którymi 
chociażby w 1908 r spędził dwa turnusy w „Wilhelmówce”. 
Efektem tychże doświadczeń była publikacja dwóch serii 
opowieści, drukowanych najpierw w odcinkach w dwutygo-
dniku dla dzieci „Promyk”, a następnie w formie książek – 
Mośki, Jaśki i Srule (1909) i Józki, Jaśki i Franki (1910)4.

DOM SIEROT

Towarzystwo „Pomoc dla Sierot” powstało w 1907 roku 
i miało na celu niesienie pomocy osieroconym i ubogim dzie-
ciom żydowskim. Rok później jego członkiem został również 
dr Henryk Goldszmit, pracujący wówczas jako lekarz miej-
scowy w szpitalu dziecięcym im. Bersonów i Baumanów. 

2 Olczak-Ronikier 2011: 104–105.
3 Korczak 1997: 316.
4 Olczak-Ronikier 2011: 106, 129, 133–135.

Katarzyna Zeman-Wiśniewska

Filia Domu Sierot Janusza Korczaka „Różyczka”  
– zachowanie pamięci i formy upamiętnienia
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W 1910 roku rozpoczęto budowę Domu dla Sierot, który 
spełniałby funkcje opiekuńcze (zapewnienie dzieciom go-
dziwych warunków do życia) i wychowawcze. W tym samym 
roku Korczak wyjechał do Paryża i Londynu, gdzie m.in. zapo-
znał się z tamtejszymi instytucjami dla sierot. Zwłaszcza dwa 
sierocińce w Forest Hill (w pobliżu Londynu) zrobiły na nim 
duże wrażenie, gdyż dzieci mieszkały tam w domkach wśród 
zieleni i miały zajęcia na świeżym powietrzu oraz w warszta-
tach rzemieślniczych. W 1912 roku dzieci objęte już opieką 
Towarzystwa spędziły lato na wsi, w Łapigroszu, i dopiero 
w październiku wprowadziły się do niewykończonego jeszcze 
budynku na Krochmalnej 92, pod opiekę dyrektora dr. Hen-
ryka Goldszmita i Stefani Wilczyńskiej. Dzięki ich staraniom 
dzieci co lato (za wyjątkiem okresu wojennego) wyjeżdżały 
na wieś5.

Pierwszą próbą stworzenia letniska dla dzieci (zwłaszcza 
tych zagrożonych gruźlicą) było przekonanie przez Korczaka 
przedstawicieli Towarzystwa „Pomoc dla sierot” do zakupu 
ziemi na ten cel w czerwcu 1914 roku. Starania te przerwał 
wybuch I wojny światowej. Będąc na froncie, rozpoczął pra-
ce nad serią Jak kochać dziecko: Dziecko w rodzinie, Internat, 

5 Olczak-Ronikier 2011: 138–139, 143–144.

Kolonie letnie i Dom Sierot6. W opublikowanej w 1920 r czę-
ści Kolonie letnie opisywał, na podstawie własnych doświad-
czeń, pracę wychowawcy na letnisku dla dzieci z najuboż-
szych rodzin: „»Koloniom letnim« zawdzięczam wiele. Tu po 
raz pierwszy spotkałem się z gromadą dzieci i w samodziel-
nej pracy poznałem abecadło praktyki wychowawczej. Boga-
ty w złudzenia, ubożuchny w doświadczenie, sentymentalny 
i młody, sądziłem, że będę mógł wiele, bo wiele pragnę. […] 
Czterotygodniowy pobyt na kolonii pragnąłem uczynić dzie-
ciom »suteryn i poddaszy« »wstęgą wesela i radości« bez 
jednej łzy”7.

FILIA DOMU SIEROT „RÓŻYCZKA”

„Różyczka” powstała dzięki darowiźnie Maksymiliana Coh-
na i jego żony, którzy aby upamiętnić swą zmarłą córkę Różę 
przekazali w 1921 roku Towarzystwu „Pomoc dla Sierot” 20 
mórg ziemi i zabudowania położone we wsi Czaplowizna 
(gmina Wawer), na terenie dzisiejszego Marysina Wawer-
skiego. Zespół budynków, rozrastający się z roku na rok, two-

6 Olczak-Ronikier 2011: 155, 173, 239.
7 Korczak 2013: 99.

Ryc. 1.  Projekt drewnianego pawilo-
nu „Różyczki” (za: Nasz Przegląd 
Ilustrowany 1925, r. II/22, s. 6, dodatek 
do: Nasz Przegląd nr 148; udostępnio-
ne przez Korczakianum)

Fig. 1.  Initial design of the wooden pavilion 
„Różyczka” (after: Nasz Przegląd 
Ilustrowany 1925, II/22, p. 6, sup-
plement to: Nasz Przegląd nr. 148; 
provided by Korczakianum)

Ryc. 2.  Dzieci bawiące się przed „Różyczką” 
(udostępnione przez Korczakianum)

Fig. 2.  Children playing outside „Różyczka” 
(provided by Korczakianum)
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rzył czworobok. W dużym murowanym budynku początkowo 
spały dzieci przyjeżdżające na kolonie, później umieszczono 
tu przedszkole, zaś z tyłu urządzono plac zabaw z drabinka-
mi. Prostopadle do tego budynku w 1925 roku postawiono 
drewniany budynek z dużą werandą i prowadzącymi do niej 
szerokimi schodami, często określany mianem „Różyczki” 
(podobnie jak cały ośrodek) (ryc. 1–2). Znajdowały się tu 
przede wszystkim dwie duże sale sypialne, gdyż wcześniej 
część dzieci spała w dwóch namiotach ofiarowanych przez 
Amerykański Czerwony Krzyż. Obok stał zielony domek z dłu-
gą werandą i pięcioma pokojami, w którym później powsta-
ła łazienka i toaleta (nazywany „Zimowiskiem”). Czworobok 
zamykał biały budynek, w którym znajdowała się pompa 
wodna i brodzik. Za nim stały drewniane toalety i budynek, 
w którym umieszczono: kuchnie, magazyn i pokoje „fermia-
rzy”, czyli byłych wychowanków pracujących na fermie. Około 
50–70 metrów dalej stał budynek, w którym mieszkali zarząd-
ca fermy, a także bardzo lubiany pracownik „Różyczki”, Jan Za-
lewski (ryc. 3). Budynki zostały skanalizowane w 1929 roku8.

Na przestrzeni lat funkcjonowały tu: letnisko dla pod-
opiecznych Domu Sierot i innych sierocińców (1921–1940), 
zimowisko (1922–1927), internat (1927–1933/4), przed-
szkole (1928–1933/49) i ferma (1922–1933). Dzieci oraz ich 
opiekunowie przyjeżdżali tramwajem do pętli Gocławek, lub 
pociągiem10. Do „Różyczki” szło się wówczas przez pola i łąki; 
często był to pierwszy dla miejskich sierot żywy kontakt z na-
turą. Jak wspomina Ignacy Cukierman: „Spacer był piękny. 
Nigdy dotąd nie widziałem rozległych pól z rozmaitą roślin-
nością, gdzie można było oddychać pełną piersią przy pięk-
nej słonecznej pogodzie, to też nie czułem zmęczenia, mimo 
że od stacji do »Różyczki« nie było zbyt blisko”11.

Zimowisko istniało w sezonie jesienno-zimowym i wio-
sennym; przeznaczone było dla dzieci o słabym zdrowiu, aby 
mogły spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu12. W in-
ternacie założonym w 1927 roku przebywały dzieci oczeku-
jące na miejsce w Domu Sierot. Wychowywane w systemie 
korczakowskim, miały jednocześnie więcej swobody i kon-
taktu z naturą, pomagały również na fermie i uczęszczały do 
szkoły powszechnej w Wawrze13. Przedszkole utworzono we 
wrześniu 1928 roku, kiedy przewieziono tu dziewiętnaścioro 
czterolatków z żydowskiego Domu Opieki dla Dzieci Opusz-
czonych z ul. Ogrodowej. Z każdym rokiem dzieci przybywa-
ło. Jak wspomina kierowniczka przedszkola Ida Merżan, po-
czątkowo „zachowywały się jak dzikie konie wypuszczone na 
wolność, tak były oszołomione nowym życiem”. W 1930 roku 
pierwsze przedszkolaki zaczęły uczyć się w szkole w Wawrze. 
Ferma powstała, gdy Towarzystwo wydzierżawiło dodatko-
we 20 mórg ziemi. Było to miejsce pracy dla byłych wycho-
wanków i źródło świeżych warzyw i owoców. W 1923 roku 
kupiono dwie krowy, w 1925 kolejne trzy oraz konia, a także 

8 Merżan 1987: 111–114.
9 Przedszkole, czyli sierociniec dla najmłodszych dzieci z Domu Opieki dla 

Porzuconych; Merżan 1987: 112.
10 Merżan 1987: 111, 113.
11 Cukierman 1984: 15–16.
12 Merżan 1987: 114.
13 Cukierman 1984: 19.

narzędzia rolnicze. W tym samym roku przy wsparciu finan-
sowym ze strony miasta zniwelowano teren i posadzono 250 
drzewek owocowych14.

Główną osią działania „Różyczki” były jednakże kolonie 
letnie dla wychowanków Domu Sierot. Gościnnie na letnisko 
przyjeżdżały także dzieci z innych warszawskich sierocińców 
i internatów15. W 1924 roku przyjechały również polskie 
dzieci z „Naszego Domu” na Bielanach16. W sprawozdaniu 
dla Towarzystwa „Pomoc dla Sierot” za ten właśnie rok Kor-
czak napisał, że „Kolonia letnia gościła pięć setek dzieci”17. 
Wychowankowie chodzili na spacery do lasu, „na piaski” 
czyli pobliskie wydmy i jeździli na wycieczki nad rzekę Świ-
der18, odwiedzali cegielnię i hutę19. Wiele impresji z wakacji 
i zimowisk spędzanych w „Gocławku” ukazało się w założo-
nym przez Korczaka czasopiśmie dziecięcym (bo nie tylko 
dla dzieci, lecz przez dzieci tworzonym) – „Mały Przegląd”; 
szczególnie prominentne miejsce w tych opowieściach zaj-
mują zwierzęta – psy, konie, króliki, a nawet owady, a także 
obserwacja zmieniających się pór roku.

Ostatnie letnisko odbyło się w 1940 roku. Korczak zwró-
cił się do Centosu (Centrali Związku Towarzystw Opieki nad 

14 Merżan 1987: 111–112, 114–115, 119.
15 Merżan 1987: 113; Cukierman 1984: 16.
16 Merżan 1987: 114.
17 Korczak 2008a: 120.
18 Cukierman 1984: 16.
19 Korczak 2008b: 77–78.

Ryc. 3.  Upoważnienie dla Jana Zalewskiego do przewiezienia wypo-
sażenia z „Różyczki” do Domu Sierot z dn. 9 września 1940 r. 
(udostępnione przez Korczakianum)

Fig. 3.  Authorisation for Jan Zalewski to transport the equipment from 
“Różyczka” to the Orphans House from 9th September, 1940 
(provided by Korczakianum)
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Sierotami Żydowskimi): „To może ostatnia szansa pobiegania 
dzieci po lesie, oddychania wiejskim powietrzem, zrywania 
świeżej trawy […] zabiorę i inne dzieci, ale dajcie mi ekwi-
punek, personel i prowiant”20. Pomimo trudności ze zdo-
byciem aprowizacji i obowiązujących już Żydów zakazów 
zmiany miejsca zamieszkania czy podróżowania, udało się 
zorganizować dzieciom wakacje. Niemałą rolę odegrał Stani-
sław Krupka, ówczesny wójt gminy Wawer, który troszczył się 
o zapewnienie mieszkańcom „Różyczki” żywności, pomagały 
również siostry Felicjanki z pobliskiego klasztoru, podczas 
gdy niemiecki komendant Wawra, szwedzkiego pochodze-
nia porucznik Stephan przymykał na to oko21. W „Różyczce” 
wojenne lato spędziło również 50 podopiecznych Domu 
Opieki z ul. Płockiej 52 oraz 25 dzieci, które straciły rodziców 
podczas bombardowania Warszawy w 1939, a także dziew-
czynki – uciekinierki z Niemiec22. Jesienią 1940 r. Dom Sierot 
został przeniesiony do getta warszawskiego. W 1942 r., 5 lub 
6 sierpnia Janusz Korczak został zamordowany w Treblince 
wraz z dziećmi, którymi opiekował się do końca23.

„RÓŻYCZKA” PO 1940 ROKU

Losy zabudowań „Różyczki” po 1940 roku są trudne do 
prześledzenia. Jeszcze podczas wojny, w 1943 odbyło się 
w drewnianym pawilonie spotkanie sołtysów i agronomów, 
oraz działaczy społecznych gminy Wawer, które zorganizował 
wójt S. Krupka. Zabudowania nie uległy zniszczeniu w cza-
sie wojny. W 1951 roku gmina Wawer została przyłączona 
do Warszawy. Według wspomnień mieszkańców, w latach 
powojennych drewniany pawilon „Różyczki” funkcjonować 
miał jako nieoficjalny „dom kultury”, w którym nawet od-
bywać się miały projekcje filmów. Natomiast w budynkach 
murowanych mieściła się wytwórnia wód gazowanych24. Po-
wojenna fotografia drewnianego pawilonu pochodzi z arty-
kułu wspomnieniowego S. Krupki w „Stolicy” z 1961 r., gdzie 
widać zamknięty, drewniany budynek, raczej zaniedbany25 
(ryc. 4). W latach 1964–1968 na Marysinie Wawerskim po-
wstało osiedle mieszkaniowe, według projektu Bohdana Le-
wandowskiego i Teresy Kłębkowskiej. Główna ulica Marysina 
– ul. Korkowa powstała na początku lat 60. i biegnie równole-
gle do dawnej ul. Klasztornej, której przebieg odpowiadałby 
dzisiejszej osiedlowej uliczce Króla Maciusia.

Najprawdopodobniej ostatnia fotografia zabudowań 
„Różyczki” to znajdujące się w zbiorach prywatnych zdjęcie 
rodzinne zrobione od strony skrzyżowania ul. Korkowej i ul. 
Sezam. Widać na nim wysoki blok przy ul. Korkowej 139/145 
oraz zaraz za nim duży budynek, najprawdopodobniej będą-
cy murowanym budynkiem z dwiema salami, najstarszym 
z zabudowań kompleksu „Różyczki” (ryc. 5). Fotografię wy-
konano prawdopodobnie w 1968 roku. Natomiast już zdjęcie 

20 Olczak-Ronikier 2011: 344.
21 Olczak-Ronikier 2011: 344–345; Wierzchowski 2007: 288–289; Merżan 

1987: 122, 126. 
22 Merżan 1987: 125–126.
23 Olczak-Ronikier 2011: 348–433.
24 Czerniawski 2007: 260.
25 Krupka 1961: 14.

Ryc. 5.  Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w 1968 r., w tle blok 
mieszkaniowy przy ul. Korkowej 139/145 i „Różyczka” (dzięki 
uprzejmości Konrada Madziara)

Fig. 5.  Photograph taken probably in 1968, in the background a block 
of flats at ul. Korkowa 139/145 and „Różyczka” (courtesy of 
Konrad Madziar)

Ryc. 6.  Widok na górkę saneczkową od strony boiska „Syrenka” na 
Marysinie Wawerskim, prawdopodobna lokalizacja „Różyczki” 
(fot. K. Zeman-Wiśniewska)

Fig. 6.  View on the hill from the “Syrenka” football field in Marysin 
Wawerski, probable location of “Różyczka” (photo by K. Zeman-
Wiśniewska)

Ryc. 4.  Zdjęcie drewnianego pawilonu „Różyczki” z ok. 1961 r. (Krupka 
1961: 14; udostępnione przez Korczakianum)

Fig. 4.  Photograph of the wooden pavilion “Różyczka” from ca 1961 
(Krupka 1961: 14, provided by Korczakianum)
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z tygodnika „Stolica” z kwietnia 1969, zrobione jeszcze przed 
budową przedszkola przy ul. Korkowej 147/149, wyraźnie 
pokazuje brak jakichkolwiek zabudowań w tym miejscu26. 
Na ścieżce od boiska i bloku 137 do dzisiejszego przedszkola 
długo widoczne jednak były jeszcze kawałki cegieł i innych 
elementów budowlanych. Zapewne część gruzu użyta zosta-
ła do utworzenia górki saneczkowej, obok dzisiejszego placu 
zabaw (ryc. 6). Ostatnie pozostałości tego typu uprzątnięto 
podczas budowy Wielofunkcyjnego Obiektu Sportowo Re-
kreacyjnego „Syrenka” w 2008–2009 r. 

WIELOFUNKCYJNY OBIEKT SPORTOWO 
REKREACYJNY „SYRENKA”

Teren pozostawiony po zabudowaniach „Różyczki” aż do 
2009 pozostawał względnie pusty; znajdowało się tu zorgani-
zowane przez mieszkańców boisko do piłki nożnej, później też 
plac zabaw dla dzieci i wreszcie tzw. muszla koncertowa, a na 
jej tyłach działała przez pewien czas świetlica środowiskowa 
dla dzieci i młodzieży. Obecnie jest to główny ośrodek życia 
mieszkańców osiedla z boiskami do piłki nożnej, koszyków-
ki, siatkówki, itp., dwiema siłowniami plenerowymi, nowo-
czesnym placem zabaw i mini-tężnią. Tu odbywają się różne 
festyny, koncerty i przedstawienia dla dzieci w sezonie wio-
senno-letnim. Dzisiejsza „Syrenka” ma adres ul. Starego Dok-
tora 1. Na głównym budynku ośrodka sportowego znajduje 
się tablica informacyjna, tzw. moduł informacyjny Miejskie-
go Systemu Informacji27 (jedyna wśród okolicznych w wersji 
dwujęzycznej, po polsku i po angielsku): „Różyczka – filia kor-
czakowskiego Domu Sierot. W latach 1921–1940 teren ten 
należał do Towarzystwa »Pomoc dla Sierot«, odbywały się tu 
kolonie letnie dla dzieci z Domu Sierot pod opieką Janusza 
Korczaka (właśc. Henryk Goldszmit) oraz Stefanii Wilczyń-
skiej. Zorganizowano też gospodarstwo rolne, zimowisko, in-
ternat oraz przedszkole. Murowane i drewniane zabudowa-
nia filii rozebrano pod budowę osiedla Marysin Wawerski”.

POMNIK

Najbardziej widoczny przykład pamięci o obecności Janusza 
Korczaka i jego wychowanków na terenie dzisiejszego Mary-
sina Wawerskiego znajduje się tam, gdzie niegdyś była ferma 
i sad przynależące do „Różyczki”, a obecnie skwer z fontanną 
i ławkami. W 1979 r., w ramach obchodów stulecia urodzin 
Starego Doktora, odsłonięto tu pomnik autorstwa Hanny 
Danilewicz (ryc. 7). Niepewna jest dokładna data odsłonię-
cia pomnika, w publikacjach popularnych pojawia się data 
8 czerwca, na tablicy podany jest 20 czerwca, a według 
wspomnień mieszkańców był to 22 lipca, który był wówczas 
świętem państwowym i jednocześnie dniem urodzin Korcza-
ka. Umieszczone na postumencie popiersie i wykuty w ka-
mieniu napis „Janusz Korczak” otoczone są zielenią. Pomnik 
powstał z inicjatywy mieszkańców osiedla i w 2012 r., znów 
w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka (w 70. rocznicę 

26 Krzyżakowa 1969: 3.
27 Miejski System Informacji funkcjonuje w Warszawie od 1996, jego ele-

mentem są moduły informacyjne o nazwach lub patronach ulic.

jego śmierci) został odnowiony i opatrzony tablicą informa-
cyjną z inicjatywy i na koszt Spółdzielni Mieszkaniowej Ma-
rysin Wawerski (ryc. 8). W roku 2018 zrewitalizowany został 
skwer, wybudowano nową fontannę i ławki.

Na stojącej obok pomnika tablicy informacyjnej przeczy-
tać możemy: „Janusz Korczak – Wybitny pedagog, pisarz, pu-
blicysta, lekarz (znany jako Stary Doktor), działacz społeczny 
– jego powieści i opowiadania przetłumaczono na około 60 
języków świata. Kochał dzieci i całe swoje życie poświęcił osie-

Ryc. 8.  Odsłonięcie pomnika Janusza Korczaka na Marysinie 
Wawerskim, 1979 r. (dzięki uprzejmości Andrzeja Roli)

Fig. 8.  Unveiling of the monument to Janusz Korczak at Marysin 
Wawerski, 1979 (courtesy of Andrzej Rola)

Ryc. 7.  Pomnik Janusza Korczaka na Marysinie Wawerskim (fot. 
K. Zeman-Wiśniewska)

Fig. 7.  Monument to Janusz Korczak at Marysin Wawerski (photo by 
K. Zeman-Wiśniewska)
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roconym dzieciom – razem z nimi zginął w niemieckim obozie 
zagłady w Treblince. Do najbardziej znanych jego powieści dla 
dzieci należą: Król Maciuś Pierwszy, Król Maciuś na bezludnej 
wyspie, Bankructwo małego Dżeka, Kajtuś Czarodziej, Prawo 
dziecka do szacunku. Janusz Korczak był też Wielkim Marzy-
cielem – w swojej książce pt. »Król Maciuś Pierwszy« napi-
sał: »żeby zbudować we wszystkich lasach, na górach i nad 
morzem dużo domów, żeby dzieci biedne mogły wyjeżdżać 
na całe lato na wieś«. To jego marzenie spełniło się w latach 
1921–1940 właśnie na terenie obecnego naszego osiedla, na 
którym w ramach Towarzystwa »Pomoc dla sierot« organizo-
wał zimowiska i kolonie dla osieroconych dzieci, tworząc na 
około 5,5 ha gruntów wielobudynkowy, samowystarczalny 
kompleks gospodarczy z internatem i przedszkolem – główny 
budynek nazywał się »Różyczka« na cześć Róży, zmarłej cór-
ki ofiarodawcy gruntów. W ostatnich latach funkcjonowania 
letniska dużej pomocy udzielali stali mieszkańcy tego terenu, 
a także Siostry Felicjanki. Miejscowa społeczność doceniła 
Jego osobę, dzięki czemu mamy na osiedlu ulicę Starego Dok-
tora, ulicę Króla Maciusia, Szkołę Podstawową nr 195 im. Kró-
la Maciusia I, a także popiersie odsłonięte 20 czerwca 1979 
(wg. projektu Hanny Danilewicz)”.

Dopisek na dole tablicy zaś głosi: „Ustanowienie przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polski roku 2012 jako Roku Janusza 
Korczaka oraz upływająca w 2012 70. rocznica jego śmier-
ci, skłoniło Spółdzielnię Mieszkaniową Marysin Wawerski 
do gruntownej rewitalizacji popiersia Janusza Korczaka wraz 
z jego otoczeniem oraz do podjęcia się konserwacji popiersia 
w latach następnych”.

ULICE MARYSINA

Dwie uliczki osiedlowe, których przebieg odpowiada mniej 
więcej przedwojennej ul. Klasztornej, noszą nazwy upamięt-
niające Janusza Korczaka: ul. Króla Maciusia i ul. Starego 
Doktora. Na bloku mieszkalnym przy ul. Starego Doktora 2 
znajduje się tablica informacyjna (zawierająca również zdję-
cie J. Korczaka) (ryc. 9): „Stary Doktor – Janusz Korczak (wła-
śc. Henryk Goldszmit). (1878–1942) Prekursor działań na 
rzecz praw oraz równouprawnienia dziecka. Wychowawca, 
pedagog, lekarz, działacz społeczny, pisarz, autor m.in.: »Jak 

kochać dziecko«, »Prawa dziecka do szacunku«, »Pedagogiki 
żartobliwej«, bajek »Króla Maciusia Pierwszego«, »Bankruc-
twa małego Dżeka«. Założyciel pierwszej gazety redago-
wanej przez dzieci dla dzieci – »Mały Przegląd«. W 1942 r. 
podczas likwidacji przez Niemców warszawskiego getta wy-
wieziony z wychowankami i pracownikami Domu Sierot do 
obozu zagłady w Treblince”.

Na budynku przy ul. Króla Maciusia 10 również umiesz-
czona jest tablica informacyjna (ryc. 10): „Król Maciuś – bo-
hater powieści dla dzieci »Król Maciuś Pierwszy« oraz »Król 
Maciuś na Wyspie Bezludnej« autorstwa Janusza Korczaka 
(właśc. Henryk Goldszmit, 1878–1942). Pisarz był również 
wychowawcą, pedagogiem oraz lekarzem. Działał na rzecz 
praw oraz równouprawnienia dzieci. Założył pierwszą ga-
zetę redagowaną przez dzieci dla dzieci –»Mały Przegląd«. 
Podczas likwidacji przez Niemców warszawskiego getta wy-
wieziony do obozu zagłady w Treblince. Został tam zamordo-
wany w sierpniu 1942 roku wraz z wychowankami i pracow-
nikami Domu Sierot”.

SZKOŁA IM. KRÓLA MACIUSIA I

Szkoła podstawowa nr. 195 im. Króla Maciusia I mieści się 
przy ul. Króla Maciusia 5. Uprzednio nosiła ona imię Juliusa 
Fučíka (1903–1934), działacza Komunistycznej Partii Czecho-
słowacji, oskarżanego później o współpracę z NKWD. Ponie-
waż postać ta wzbudzała kontrowersje, po 1989 nadano szko-
le nowego patrona. Do postaci literackiej stworzonej przez 
Janusza Korczaka nawiązują również słowa szkolnego hymnu:

„Wiedza jest twym przyjacielem.
Król Maciuś pojął to z wiekiem.
Trzeba nauczyć się wiele,
By stać się wielkim człowiekiem. […]
Rozum jest miarą wolności
Król Maciuś zrozumiał zatem,
Aby zabłysnąć w przyszłości
Dziś trzeba świecić przykładem”28.

28  Słowa hymnu: Wojciech Malec; Internet: https://sp195.edupage.org 
(wgląd 01.02.2019).

Ryc. 10.  Tablica informacyjna na budynku przy ul. Króla Maciusia 10 
(fot. K. Zeman-Wiśniewska)

Fig. 10.  Information plaque on a building at ul. Króla Maciusia 10 
(photo by K. Zeman-Wiśniewska)

Ryc. 9.  Tablica informacyjna na bloku mieszkalnym przy ul. Starego 
Doktora 2 (fot. K. Zeman-Wiśniewska)

Fig. 9.  Information plaque on a block of flats at ul. Starego Doktora 2 
(photo by K. Zeman-Wiśniewska)
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Filia Domu Sierot Janusza Korczaka „Różyczka” – zachowanie pamięci i formy upamiętnienia

MURAL

Najnowszą inicjatywą lokalną mającą na celu m.in. upamięt-
nienie Janusza Korczaka oraz „Różyczki” jest planowane na 
jesień 2019 roku stworzenie muralu na betonowym murze 
odgradzającym osiedle i teren wojskowy. Pomysłodawcą 
muralu jest Łukasz Zakrzewski, natomiast autorem projek-
tu jest dr Bartosz Milewski. Zaniedbany mur stoi na tyłach 
siedziby spółdzielni mieszkaniowej i wzdłuż środkowego 
odcinka popularnej alejki spacerowej, pomiędzy budynka-
mi mieszkaniowymi i lasem (przynależącym już do dzielni-
cy Rembertów), którego odgrodzoną część zajmuje wojsko. 
Alejka, dostępna jedynie dla pieszych i rowerzystów, łączy 
szkołę podstawową i „Syrenkę”, oferuje także dostęp do 
terenów zielonych, jest więc trasą często uczęszczaną przez 
mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzież. Historią prze-
wodnią muralu będą zwierzęta leśne (głównie dziki i lisy), 
które pod osłoną nocy odwiedzają plac zabaw na osiedlu. 
Historia zawiera również „opowieść lisa” o historii Marysina, 
m.in. o Januszu Korczaku, który był „wielkim przyjacielem 
dzieci” (ryc. 11). Napis na muralu głosić ma, że „To historia 
prawdziwa. Sto lat temu tam, gdzie teraz jest Syrenka stał 
pensjonat Różyczka. Każdego lata wakacje spędzał tam dr 
Janusz Korczak i jego podopieczni – dzieci z sierocińca”. Ko-
lejne dwa fragmenty muralu ukazywać będą Króla Maciusia. 
Wykonanie projektu zaplanowane jest na jesień 2019 r., przy 
wsparciu gminy Wawer. Powstawaniu muralu towarzyszyć 
ma happening, w którym aktywnie uczestniczyć będą dzieci 
z Marysina Wawerskiego. 

PAMIĘĆ O JANUSZU KORCZAKU I „RÓŻYCZCE” 
NA MARYSINIE WAWERSKIM

Pomimo braku widocznych, materialnych pozostałości filii 
Domu Sierot „Różyczka”, pamięć o Januszu Korczaku i jego 
wychowankach pozostaje żywa na terenie dzisiejszego Ma-
rysina Wawerskiego. Historia okolicy wzbudza duże zainte-
resowanie, czego przykładem są liczne dyskusje poświęcone 
„Różyczce” na grupie osiedlowej w portalu społecznościo-
wym Facebook, czy powracający wśród mieszkańców po-
mysł odbudowy drewnianego pawilonu lub budynku na nim 
wzorowanego, z przeznaczeniem na dom kultury. W ostat-
nich latach widoczny jest wzrost świadomości historii lokal-
nej, m.in. dzięki działaniom podjętym w 2012 r. podczas ob-
chodów Roku Janusza Korczaka. Z tej okazji 26 maja odbyło 
się „Święto ulicy Starego Doktora”. Impreza plenerowa, którą 
rozpoczął „orszak Króla Maciusia” ze szkoły podstawowej do 
„Syrenki”, z postojem przy pomniku, miała charakter festynu 
rodzinnego i prócz występów estradowych i zabaw plastycz-

nych dla dzieci oferowała atrakcje sportowo-rekreacyjne. 
Podobny charakter wydarzenia skierowanego głównie do 
dzieci i młodzieży będzie miał happening towarzyszący po-
wstawaniu muralu. Pamięć o Januszu Korczaku i „Różyczce” 
pozostają najważniejszymi elementami lokalnej historii i toż-
samości, elementem jednoczącym mieszkańców, postrzega-
nym jako dziedzictwo wspólne.

PODZIĘKOWANIA

Autorka pragnie podziękować Marcie Ciesielskiej z Korcza-
kianum za udostępnienie materiałów, Bartoszowi Milewskie-
mu za udostępnienie projektu muralu oraz Andrzejowi Roli 
za przekazanie fotografii.

Ryc. 11.  Fragment projektu muralu autorstwa dr Bartosza Milewskiego 
(dzięki uprzejmości dr. Bartosza Milewskiego)

Fig. 11.  Fragment of a mural project by Dr. Bartosz Milewski (courtesy 
of Dr. Bartosz Milewski)
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Janusz Korczak’s Home of Orphans Branch ‘Różyczka’  
– preservation of memory and forms of commemoration

Summary

“Różyczka” was created thanks to the donation of Maksymil-
ian Cohn and his wife who, in 1921, gave to the ‘Towarzystwo 
Pomoc dla Sierot’ 20 morga of land and buildings located in 
the village of Czaplowizna (Wawer) in today’s Marysin Waw-
erski (became part of Warsaw in 1951). In 1925 a wooden 
building was erected with a large veranda and a wide stair-
case leading to it, often referred to as “Różyczka” (like the 
whole area). Over the years, there were: a place for summer 
holidays for children of the Janusz Korczak’s House of Or-
phans and other orphanages (1921–1940), and for winter 
holidays (1922–1927), dormitory (1927–1933/4), kindergar-
ten (1928–1933/4), and a farm (1922–1933). Last summer 
holidays took place in 1940. The fate of the “Różyczka” build-
ings after 1940 is difficult to trace. The buildings were not 
destroyed during the war. According to the memories of the 
inhabitants in the post-war period, the wooden pavilion of 
“Różyczka” functioned as an unofficial ‘house of culture’, in 
which even movie screenings were to take place. Whereas, in 
brick buildings carbonated water was produced. In the years 
1964–1968, a housing estate was established at Marysin 

Wawerski. The buildings of “Różyczka” were demolished in 
1968 or 1969. The area left behind remained relatively empty 
until 2009. Currently, there is a Multifunctional Sports and 
Recreation Object “Syrenka”. There is an information board 
on the main building of the sports center, similar plaques 
were placed on the buildings at Starego Doktora St. (Old Doc-
tor) and Króla Maciusia St. (King Matt). The names of these 
two residential streets commemorate the presence of Janusz 
Korczak in this area. The nearby primary school also bears the 
name of Króla Maciusia I (King Matt I) – a literary hero creat-
ed by Korczak. The main commemoration of Janusz Korczak 
and his orphans in the area of   today’s Marysin Wawerski is 
a monument by Hanna Danilewicz, unveiled in 19179, reno-
vated in 2012 as part of the celebration of the Year of Janusz 
Korczak. And the latest local initiative aimed at the commem-
oration of Janusz Korczak and “Różyczka” is planned for the 
spring of 2019, a mural is going to be created on a concrete 
wall separating the housing estate and the military area.

Translated by Katarzyna Zeman-Wiśniewska
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WPROWADZENIE

Dziedzictwo kulturowe stanowi nie tylko manifestację tożsa-
mości społecznej, ale również silnie oddziałuje na poczucie 
tożsamo jednostki. Znajduje swoje odbicie w krajobrazie po-
przez materialność otaczających nas obiektów, jak i ich nie-
materialne oddziaływanie na nas jako nośnik wspólnej histo-
rii. Poprzez swoje długie trwanie, dziedzictwo kulturowe jest 
„źródłem” pamięci pokoleń. Jednakże czerpać z niego można 
jedynie wtedy, gdy jest ono dostępne, zrozumiałe i obecne. 
Jeśli zaś zapominamy, porzucamy i pozwalamy mu niszczeć, 
nie tylko ubożeje nasze otoczenie, ale i my sami, a co za tym 
idzie tracimy fundamenty naszej identyfikacji kulturowej, 
społecznej i historycznej. Wszyscy zatem jesteśmy odpo-
wiedzialni za jego trwałość i pozostanie. Rozwój społecznej 
świadomości wartości dziedzictwa, jak i jego pozytywnego 
wpływu na odbiorców, ma kolosalne znaczenie dla zachowa-
nia i przekazania go przyszłym pokoleniom.

Intensywny rozwój społeczeństw, burzliwe zmiany histo-
ryczno-polityczne oraz niekontrolowane czerpanie z natural-
nych zasobów prowadzą do zachwiania symbiozy krajobrazu 
kulturowego, w którym to dzieła człowieka i natury stanowią 
nierozerwalną jedność oryginalnej substancji zabytkowej. 
Na skutek celowej dewastacji lub biernego przyzwolenia na 
wandalizm tracone jest nieodnawialne źródło wiedzy i no-

śnik pamięci, będący nierzadko elementem integrującym 
społeczności. Zachowanie tych obiektów, jak i samej infor-
macji o nich, staje się niezwykle trudne. Przykładem tzw. 
„trudnego dziedzictwa” w odniesieniu do zabytków archi-
tektonicznych są dziś założenia parkowo-dworskie, które nie-
gdyś stanowiły nieodłączny element krajobrazu kulturowego 
ziemi mazowieckiej.

DAWNE ZAŁOŻENIA DWORSKIE

W drugiej połowie XVI wieku rycerskie siedziby obronne za-
częto przebudowywać. W wyniku zmian przeprowadzanych 
w założeniach architektonicznych, następowało również 
przekształcenie otaczającego je krajobrazu. Siedziby rycerskie 
przebudowano lub nierzadko wznoszono nowe budynki w po-
staci drewnianych dworów o konstrukcji szkieletowej (tzw. 
mur pruski)1. W połowie XVII wieku dwory zaczęto wznosić na 
fundamencie kamiennym, w rozplanowaniu osiowym i trój-
traktowym. Fasady parterowych budynków ozdabiano wie-
życzkami. W odnowionej aranżacji wnętrza pojawiła się sień, 
izba – komnata, a także pomniejsze pomieszczenia. Pod ko-
niec XVII wieku i na początku XVIII stylistyka dworska zostaje 
ponownie odmieniona przez wprowadzenie estetyki baroko-
wej. Dwory wznoszono w stylu włoskich willi o dwuosiowym 
układzie. Ganki, niegdyś znajdujące się od frontu budowli, za-

1 Kajzer 2010: 103–104.

Katarzyna Zdeb

Zanik podworskiego osadnictwa  
– zubażanie krajobrazu kulturowego
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Ryc. 1.  Dworek J. Piłsudskiego w Sulejówku 
wybudowany w 1923 r. w stylu naro-
dowym. Zdjęcie archiwalne z 1928 r. 
(za: Maciej Rydel – dokumentacja 
dworów polskich. Styl dworkowy 
1900–1939. Internet: http://www.
dwory-polskie.pl/x.php/1,52/Styl-
dworkowy-1900-1939.html) 

Fig. 1.  J. Piłsudski‘s manor house at Sulejówek, 
built in 1923 in the so-called national 
style. Archival photo from 1928 
(after: Maciej Rydel – dokumentacja 
dworów polskich. Styl dworkowy 
1900–1939. Internet: http://www.
dwory-polskie.pl/x.php/1,52/Styl-
dworkowy-1900-1939.html)
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częto projektować od strony ogrodu lub sadu. W XIX wieku za-
częto budować dwory na niewielkim wzniesieniu w oddaleniu 
od sąsiadujących wsi. Były to parterowe budynki wzniesione 
na planie prostokąta, murowane i otynkowane, z czteroko-
lumnowym gankiem oraz z mansardowym dachem, który był 
kryty dachówką. Takie dwory w dwudziestoleciu międzywo-
jennym stały się symbolem narodowej architektury – okre-
ślonym jako styl „dworkowy” lub „polski”. Dwór poprzedzały 
założenia zieleni, organizowane w formy parkowe i ozdobne 
ogrody włoskie, w których stawiano altany i werandy (ryc. 1). 
Do głównej części założenia dworskiego prowadziła aleja li-
powa kończąca się na gazonie kwiatowym przed gankiem. 
Należy podkreślić, że dwór nie był autonomicznym obiektem 
wzniesionym w krajobrazie naturalnym. Stanowił on central-
ny element założenia, które w znaczący sposób wpływało na 
całą okolicę, odciskając na niej swoje piętno. Wraz z głównym 
budynkiem i domami dla służby oraz oficynami dworskimi, 
wznoszono również zabudowania gospodarcze i folwarczne, 
różniące się liczebnością w zależności od zamożności nabyw-
ców ziemskich. Wśród zabudowań gospodarczych znajdowa-
ły się stajnie, obory, chlewy i owczarnie. W skład zabudowań 
folwarcznych wchodziły przede wszystkim budynki związane 
z obsługą dworu, takie jak kuchnia – początkowo znajdują-
ca się w oddzielnym budynku, a także piekarnia oraz browar. 
W otoczeniu dworu rozmieszczano spichlerz, serowarnię 

i mleczarnię, jak również kuźnię. W niektórych przypadkach 
także młyn wodny, co uzależnione było od usytuowania wła-
sności ziemskiej. Niektóre spośród założeń dworskich związa-
ne były z osadami folwarcznymi, ulokowanymi poza głównym 
założeniem2. 

Styl narodowy, w którym wznoszono neoklasycystycz-
ne dworki w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku 
planowano tak, aby wykreowana na nowo przestrzeń wią-
zała się również z okolicznymi wsiami i polami. Wzajemne 
współoddziaływanie tych elementów architektonicznych, jak 
i nieodłączna korelacja z przyrodą, sprawiła, że były one ty-
powym elementem charakteryzującym krajobraz Mazowsza. 

Jednakże taki stan rzeczy uległ zmianie na skutek działań 
wojennych. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej, jak rów-
nież pierwszej i drugiej wojny światowej, obiekty te były 
niszczone w skutek toczonych walk w ich najbliższym oto-
czeniu. Do dzieła zniszczenia architektury ziemiańskiej oraz 
zaniku ziemiaństwa przyczynił się również wydany w 1944 r. 
dekret o reformie rolnej. Na jego mocy przeprowadzono wy-
właszczenia ziemskie, a następnie majątki rozparcelowano. 
Niektóre spośród nich przekształcono w Państwowe Go-
spodarstwa Rolne, częściowo rozebrano lub zmieniono ich 
funkcję, np. na budynki administracyjne lub oświatowe. Nie-
rzadko założenia parkowo-dworskie celowo dewastowano 
i rozkradano znajdujące się w nich dobra. Po 1989 r. niektóre 
spośród nich zostały odsprzedane prywatnym właścicielom, 
jednakże nie w każdym przypadku byli to potomkowie daw-
nych ziemian. Niestety, liczne spośród tych obiektów nadal 
niszczeją, nawet pomimo wpisania ich do rejestru zabytków 
nieruchomych (ryc. 2). Dwory, stanowiące niegdyś nieod-
łączny element krajobrazu, symbol i styl narodowy, niemal 
odeszły w zapomnienie3.

WSPÓŁCZESNE POZOSTAŁOŚCI ZAŁOŻEŃ 
DWORSKICH

Zadbane założenia parkowo-dworskie lub będące w trakcie 
trwającego remontu stanowią obecnie rzadki widok. Zgodnie 
z danymi zgromadzonymi przez Polskie Towarzystwo Ziemiań-
skie, tylko 30 obiektów znajduje się w rękach pierwotnych 
właścicieli jeszcze sprzed 1945 r., natomiast nieco więcej, bo 
45 takich budynków przeszło na własność członków rodzin, 
które przed drugą wojną światową były z nimi związane. Nie-
zwykle smutną wiadomością jest fakt, że niemal dwa tysiące 
obiektów stoi opustoszałe i systematycznie niszczeje4. 

Informacje o stanie majątkowym ziemiaństwa można 
czerpać ze źródeł archiwalnych, takich jak księgi hipoteczne, 
zgromadzone np. w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Na-
leży nadmienić, że od 1588 r. istniały księgi nieruchomości 
dla dóbr ziemskich. Zmiana prawa dotyczącego spisu ma-
jątków ziemiańskich nastąpiła w 1818 r. i dotyczyła hipotek 
wojewódzkich z terytoriów gubernialnych. Wówczas zaczęto 

2 Kajzer 2010: 101–102; Łoś 2014: 78–79; Wojcieszuk 2014: 156–158; Li-
bicki 2014: 166–169; Latour 47; Gujski 2014: 141, 150.

3 Latour 2014: 51; Welik 2014: 15; Purchla 2005: 18–19.
4 Dwory polski. Interenet: http://www.dwory-polskie.pl/x.php/1,3/Polskie

-Dwory.html (wgląd 08.04.2019).

Ryc. 2. Zniszczone wnętrze dworu, powiat makowski (fot. K. Zdeb)
Fig. 2.  Destroyed interior of the manor house, Maków County (photo 

by K. Zdeb)
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wpisywać duże własności ziemskie tworząc akta majątków 
ziemskich. Natomiast już w 1825 r. stworzono hipoteki po-
wiatowe. Na podstawie tych dokumentów można obecnie 
odtworzyć, jak rozlokowane były zabudowania dworskie, 
w tym również parki i ogrody. Ponadto zapisy w aktach 
świadczą o wyposażeniu dworów i rodzaju gromadzonych 
dóbr przez ziemiaństwo5.

Materiały dotyczące dawnych założeń dworskich znajdują 
się również w archiwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
(dalej: NID). Wśród dostępnych dokumentów znajdują się 
opracowania i ewidencje przygotowane między innymi przez 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techni-
ków Rolnictwa, czy Okręgowy Ośrodek Rzeczoznawstwa i Do-
radztwa Rolniczego, które powstały na zlecenie Urzędu Wo-
jewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki. Ponadto dostępne są 
również Karty Ewidencji Zabytków Architektury i Budownic-
twa, przygotowane przez Ośrodek Dokumentacji Zabytków 
w Warszawie w latach sześćdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX wieku. Niektóre spośród prac inwentaryzacyjnych zostały 
przeprowadzone przez pracowników Krajowego Ośrodka Ba-
dań i Dokumentacji Zabytków. Ich prace miały na celu prze-
prowadzenie inwentaryzacji obiektów architektonicznych 
wraz z opracowaniem opisu historycznego, jak i oceny stanu 
zachowania na podstawie analizy i oceny wartości zabytko-
wych założeń parkowo-dworskich.

W 2018 r. został przeprowadzony projekt przez Instytut 
Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, pt. Rozpoznanie nieinwazyjnych założeń par-
kowo-dworskich, miał na celu przeprowadzenie rozpoznania 
pozostałości dawnych założeń parkowo-dworskich i zwe-
ryfikowanie obecnego stanu zachowania dawnej architek-
tury. W ramach projektu część działań zaplanowano wokół 
Makowa Mazowieckiego ze względu na ciekawą historię 
rodzin ziemiańskich, która w tych okolicach sięga końca XVII 
i początku XVIII wieku. Drewniane dwory następnie były 
modernizowane i przebudowywane pod koniec XVIII i na 
początku XIX wieku. W ich miejsce powstawały ceglane, 
tynkowane budynki. Zmianom podlegały również założenia 
parkowe i ogrody. W niemal niezmienionej formie majątki 
ziemiańskie dotrwały do II wojny światowej. Te założenia, 
które przetrwały działania wojenne, zostały poddane parce-
lacji majątkowej. Niektóre spośród nich przeszły ponownie 
do rąk prywatnych właścicieli, jednakże nie wszystkie udało 
się ocalić przed dewastacją. Pod koniec XX wieku zaplano-
wano i przeprowadzono inwentaryzację ocalałych miejsc 
i obiektów architektonicznych. Ze względu na ich zróżnico-
wany stopień zachowania podjęto próbę ponownej oceny 
ich obecnego stanu. 

ZAŁOŻENIA PARKOWO-DWORSKIE WOKÓŁ 
MAKOWA MAZOWIECKIEGO

W granicach współczesnego powiatu makowskiego nadal 
widoczne są pozostałości krajobrazu ziemiańskiego. Na pod-
stawie informacji archiwalnych można zauważyć, że wokół 

5 Welik 2014: 11–15. 

miasta Maków Mazowiecki znajduje się kilka dawnych zało-
żeń ziemiańskich, które przetrwały do XXI wieku. Niestety, 
ich stan zachowania jest zróżnicowany, nierzadko bardzo zły.

Badania terenowe pozwoliły na odkrycie, że w terenie nie 
wszystkie dwory zachowały się w stanie, który został zado-
kumentowany. W niektórych przypadkach pozostały jedynie 
aleje prowadzące niegdyś do dawnych rezydencji ziemiań-
skich lub pozostałości po ruinach ogrodzenia. Dość często 
w przypadku, gdy ostała się kubatura budynku, jego wnętrze 
jest zdewastowane.

Prezentację tych wybranych obiektów należy zacząć od 
tych, które posiadają pełną dokumentację w archiwum Na-
rodowego Instytutu Dziedzictwa. Karty architektury i opraco-
wanie parków zostało przygotowane dla dwóch założeń par-
kowo-dworskich. Jedno z nich znajduje się w miejscowości 
Suche, gm. Krasnosielc6. Pierwszymi właścicielami tych dóbr 
ziemskich był ród Krasińskich, a Suche było włączone w klucz 
suski, którego siedziba znajdowała się w Krasnem. Od XIV 
wieku do niemal końca XIX wieku miejscowość ta stanowiła 
własność jednej rodziny, a pod koniec ich bytowania, około 
1827 r. powstał drewniany dwór i zaczęto formować założe-
nie folwarczne. Następnie dobra ziemskie zostały wcielone 
w ziemski majątek rodu Czartoryskich. Założenie dworsko
-folwarczne w 1890 r. zostało wzbogacone o park i ogród. 
Od 1895 r. całość założenia była dzierżawiona przez rodzinę 
Olszewskich, natomiast już w 1926 r. Zygmunt Olszewski od-
kupił włości ziemskie, które niemal w niezmienionej posta-
ci przetrwały do 1978 r. W 1926 r. rozebrano dawny dwór 
i wzniesiono nowy budynek, a w całym założeniu rozpoczęto 
prace remontowe i budowlane. Rok później zmieniono rów-
nież założenie parkowo-ogrodowe, którego charakter stał się 
parkowo-krajobrazowym – architektem tego założenia był 
Stefan Rogowicz. Założenie architektoniczne w trakcie II woj-
ny światowej zostało zajęte przez armię niemiecką. Od 1940 r. 
we dworze zamieszkał Erich Koch, który nakazał przebudowę 
głównego budynku na dwór myśliwski. Po zakończeniu woj-
ny, do dworu powróciła rodzina Olszewskich. Jednakże mają-
tek został poważnie zmniejszony, co jednocześnie umożliwiło 
uniknięcie parcelacji ze względu na dekret z 1944 r. Zespół 
dworsko-parkowy z folwarkiem przetrwał jako spójna ca-
łość do 1978 r. W jego skład wchodził parterowy drewniany 
dwór obustronnie tynkowany, wzniesiony na planie prosto-
kąta z czterospadowym dachem i kolumnowym gankiem od 
strony frontu. Ponadto w głównym otoczeniu znajdował się 
park krajobrazowy, a w jego zachodniej części owalny staw. 
Zwarta, geometryczna zabudowa gospodarcza składała się 
ze spichlerza, stajni, obory, stodoły, wozowni oraz pojedyn-
czej piwnicy i lamusa oraz dwóch dodatkowych budynków 
gospodarczych. W 1978 r. nastąpił podział majątku, jednakże 
w rękach rodziny Olszewskich pozostał dwór wraz z otacza-
jącym go parkiem7. Obecnie dwór otoczony jest założeniem 
parkowo-krajobrazowym z owalnym stawem. Budynek jest 
zamieszkały, a całość otoczenia zadbana8.

6 Rejestr zabytków nr 158 z dnia 20.12.1982 (dwór), 184 z dnia 27.01.1984 
(park). 

7 Jackiewicz-Garniec 1994.
8 Birkholz 1985a; Jackiewicz-Garniec 1994; Zgliński 1983.
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Kolejne założenie parkowo-dworskie, którego historia 
została opisana na kartach architektury i opracowaniach 
parków, znajduje się w miejscowości Nowy Szelków, gm. 
Szelków9. Wieś Szelków została założona już 1247 r. w die-
cezji płockiej. We wsi pierwszy drewniany kościół parafialny 
wniesiono w 1402 r., a następnie zastąpiono go w 1817 r. bu-
dynkiem murowanym, który przetrwał do początku drugiej 
wojny światowej. Początkowo wieś była własnością szlach-
ty zagrodowej z rodu Ogonów znad Narwi, a już w połowie 
XIX wieku przeszła w posiadanie rodziny Dzwonkowskich. 
Założenie folwarczne zostaje ponownie sprzedane w 1867 r. 
Ludwikowi Ogonowskiemu. W tym czasie wraz z folwarkiem 
do rodziny należały również grunty orne i ogrodowo-parko-
we wraz z okolicznymi lasami. Pod koniec XIX wieku również 
nastąpiła modernizacja dworu. Założenie folwarczne zostało 
podzielone po śmierci Ludwika Ogonowskiego. W 1910 r. 
dwór wraz z parkiem stał się własnością Włodzimierza Ogo-
nowskiego. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej bu-
dynek rozebrano i wzniesiono na nowo w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Kolejne prace budowlane miały miejsce 
w 1937 r., gdy dobudowano wschodnie skrzydło dworu. 

9 Rejestr zabytków nr 275 z dnia 18.08.1986.

Założenie parkowo-dworskie przetrwało do 1939 r., a po 
zakończeniu drugiej wojny światowej majątek ponownie 
wrócił do rodziny Ogonowskich i pozostał zamieszkały do 
1960 r. W 1979 r. majątek ponownie podzielono i sprzedano 
zachodnią część parku. Z całego założenia dworsko-parkowo
-folwarcznego przetrwał sam dwór – obecnie niezamieszka-
ły, wraz budynkiem gospodarczym i studnią na terenie daw-
nego podwórza (ryc. 3)10.

Drugą grupę dworów z powiatu makowskiego stanowią 
obiekty architektoniczne, dla których stworzono karty ar-
chitektury. Pierwsze założenie parkowo-dworskie mieści się 
we wsi Czarnostów, gm. Karniewo. W XIV wieku wieś stała 
się własnością biskupstwa, do której przeniósł się następnie 
w 1467 r. do drewnianej siedziby. Następnie w tym miej-
scu wybudowano folwark pod koniec XVIII lub na samym 
początku XIX. Nowym właścicielem ziemskim został hrabia 
Gniazdowski, który kazał wybudować w swoich dobrach 
dwór ceglany wraz z m.in. czworakami przeznaczonymi dla 
służby. W tym czasie całość założenia składała się z drewnia-
nego dworu otoczonego parkiem wraz z ulokowanym w nim 
stawem. Oprócz zabudowy mieszkalnej w skład najbliższego 

10 Birkholz 1985b; Zgliński 1987a.

Ryc. 3.  Dwór w miejscowości Nowy Szelków. Zdjęcie archiwalne z 1985 r. (fot. Z. Birkholz)
Fig. 3.  Manor house in the Nowy Szelków village. Archival photo from 1985 (photo by Z. Birkholz)
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otoczenia całego założenia wchodziły również budynki go-
spodarcze. Założenie parkowo-dworskie przetrwało niemal 
niezmienione do wybuchu drugiej wojny światowej. W la-
tach 1939–1945 we dworze zamieszkiwała rodzina niemiec-
ka. Natomiast w roku 1950 majątek został rozparcelowany, 
a sam dwór stał się własnością spółdzielni produkcyjnej. Jed-
nakże kilka lat później dwór spłonął w skutek najprawdopo-
dobniej zaprószenia ognia. Z całego założenia przetrwały je-
dynie dawne budynki mieszkalne dla służby oraz spichlerz11.

Do hrabiego Gniazdowskiego, właściciela folwarku 
w Czarnostowie, należał również folwark położony we wsi 
Dzierżanowo. Wcześniej, w 1783 r., ziemie te były własno-
ścią trzech rodzin: Dzierżanowskich, Chełchowskich i La-
skowskich. Zostały one jednak sprzedane hrabiemu, który 
zagospodarował przejęty obszar, na którym wzniósł budynki 
gospodarcze, między innymi spichlerz oraz zmodernizował 
istniejący już wcześniej dwór i otaczający go park. Kolejna 
modernizacja założenia nastąpiła w XX wieku, kiedy to dwór 
drewniany zastąpiono murowanym i otynkowanym budyn-
kiem mieszkalnym z cegły. W tym stanie dwór przetrwał 
okres drugiej wojny światowej. Jednakże po jej zakończeniu 
ziemie wchodzące w skład majątku podzielono i utworzono 
PGR. Obecnie bryła dworu pozostała nienaruszona, ale stoi 
on nieużytkowany12.

Początki osadnictwa dworskiego w kolejnej miejscowości 
nie są pewne, jednak wiadomo, że założenie parkowo-dwor-
skie istniało pod koniec XVIII wieku. W 1878 roku wydzielono 
część ziem z dóbr Szlasy i sprzedano jako Jaciążek – założenie 
dworsko-folwarczne wraz z przyległymi polami i lasami. Ma-
jątek został kupiony przez Stanisława Domaradzkiego, który 
rozwinął całość założenia poprzez budowę stawów rybnych 
oraz budynków gospodarczych dla zwierząt hodowlanych. 
W 1905 r. modernizacji poddał sam dwór wraz z otaczają-
cym go parkiem. Następnie zorganizował powstanie Zakładu 
Salezjańskiego pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, który 
wybudowano w latach 1928–1931. W ramach nowego zało-
żenia powstał kościół i szkoła ślusarsko-kowalska. Do 1939 
roku Domaradzki zamieszkiwał dwór. Następnie majątek 
przejęła armia niemiecka i z czasem zorganizowała tam szko-
łę Hitlerjugend. Po wojnie na nowo swoją działalność wzno-
wili salezjanie, jednakże w postaci Domu Dziecka, a nie szko-
ły zawodowej. W 1951 roku część budynków i znaczny obszar 
ziemi przeszedł na własność państwa. Obecnie dwór ten jest 
budynkiem wolnostojącym, zamieszkałym przez kilka rodzin, 
które niegdyś pracowały w sąsiednim PGR13.

Dwór w Karniewie14 został wzniesiony najprawdopodob-
niej pod koniec XIX wieku, jednak można sądzić, że samo zało-
żenie parkowo-dworskie zostało zaprojektowane i zaaranżo-

11 Jaworski 1970; Powiat Makowski. Internet: http://www.powiat-makow-
ski.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=203&subsub=209&menu=218&st-
rona=1 (wgląd 20.04.2019).

12 Gułajski 1999; Katalog polskich zabytków, pałaców i dworów. Internet: 
http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/3336/Dzierzanowo/ (wgląd 
20.04.2019).

13 Henrykowski 1993; Jaciążek. Internet: http://jaciazek.orlow.pl/ (wgląd 
20.04.2019).

14 Rejestr zabytków nr 354 z dnia 06.12.1993.

wane w przestrzeni nieco wcześniej – być może na początku 
XIX wieku. Wtedy to powstał folwark z licznymi budynkami 
gospodarczymi o nazwie Karniewo Kościelne. Włości kościel-
ne częściowo podzielono i odsprzedano prywatnym właści-
cielom, którzy doprowadzili do modernizacji dworu i parku, 
w którym wykopano kilka stawów rybnych oraz na nowo 
zagospodarowano folwark. Dwór przetrwał do 1940 roku, 
kiedy to poważnie ucierpiał na skutek działań wojennych. Po 
ich zakończeniu majątek ponownie uległ parcelacji, jednakże 
dwór pozostał w rękach właścicieli ziemskich, którzy ponow-
nie poddali go modernizacji i remontowi. Obecnie obiekt ten 
wraz z ogrodem są zachowane w bardzo dobrym stanie15.

Trzecią grupę stanowią dwory, którym założono teczki 
zawierające opracowanie parków. Taki dwór znajduje się 
w Ciepielewie, gdzie niegdyś znajdowało się założenie par-
kowo-dworskie z XIX wieku (ryc. 4). Obszar ten był zagospo-
darowany już w XVIII w. ze względu na dogodne położenie 
w pobliżu rzeki Orzyc. Natomiast na początku XIX wieku zie-
mie zostały kupione przez rodzinę Zieleńskich, którzy wznie-
śli w tym miejscu dwór wraz z założeniem folwarcznym. Po-
nadto do tej rodziny należały również młyn wodny, gorzelnia 
i cegielnia. Całość założenia składała się z dwudziestu budyn-
ków, w tym dwunastu murowanych i ośmiu drewnianych. 
Założenie dworskie pozostało w rodzinie Zieleńskich również 
po powstaniu styczniowym, jednakże pod koniec XIX wieku 
przeszło ono w posiadanie sióstr Morawskich, a następnie 
rozparcelowane. Na początku XX wieku budynki dworskie 
wraz z ich głównym obiektem zostały poddane modernizacji. 
Zabieg ten powtórzono następnie w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym. Przed II wojną światową, w 1934 roku, dwór 
wraz z parkiem i sadem kupiła rodzina Sobieszczańskich. 
W tym czasie murowany dwór został ponownie przebudo-
wany. Park dworski także zmodernizowano – nadano mu 
kształt prostokąta i przeniesiono go w północno-zachodnią 
część założenia. W trakcie działań wojennych założenie par-
kowo-dworskie zostało przejęte przez armię niemiecką. Sam 
budynek dworski został w 1944 r. przebudowany na dworek 

15 Małowiecki 1996; Narodowy Instytut Dziedzictwa. Internet: https://za-
bytek.pl/pl/obiekty/karniewo-dwor-262662 (wgląd 20.04.2019).

Ryc. 4. Dwór w Ciepielewie, pow. makowski (fot. K. Zdeb)
Fig. 4. Manor house at Ciepielewo, Maków County (photo K. Zdeb) 
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myśliwski. Należy podkreślić, że pod koniec okupacji nie-
mieckiej dwór wraz z zabudową folwarczną został poważnie 
zniszczony przez działania wojenne. W 1945 r., po zakończe-
niu wojny, ocalałe budynki zajęło wojsko radzieckie. Jednak-
że już w 1948 r. część majątku została sprzedana rodzinie 
Kowalskich, która w 1950 r. odnowiła i nieco przebudowała 
główny budynek – wnętrze zostało podzielone na mniejsze 
mieszkania. Pięć lat później (w 1955 r.) całość ocalałego ma-
jątku przeszła w ręce rodziny Kowalskich, która była właści-
cielem założenia dworskiego do 1986 r.

Drugie założenie parkowo-dworskie ulokowano w Ma-
gnuszewie Małym, gm. Szelków (ryc. 5). Dokumenty histo-
ryczne z 1827 r. potwierdzają lokalizację wsi nad rzeką Orzyc 
wraz z gruntami ornymi i ogrodowymi i wsiami mu podległy-
mi. Całość majątku folwarcznego wchodziła w skład klucza 
magnuszewskiego, będącego częścią guberni łomżyńskiej. 
Jednakże już pod koniec XIX wieku majątek został zakupio-
ny przez Wieniewiczów. W tym czasie nastąpiła przebudowa 
założenia folwarcznego – zmodernizowano drewniany dwór, 
który mieści się w południowo-wschodniej części parku. 
Sam dwór zorientowano w kierunku zachodnim, obok po-
dłużnie rozplanowanego stawu. Dwór wraz z parkiem i przy-
należnymi ziemiami przetrwał do 1920 r. Wraz ze śmiercią 
Józefa Wierniewicza nastąpiła parcelacja majątku w 1935 r. 
Jednakże dwór, budynki gospodarcze wraz z częścią pól i łąk 
pozostały jako majątek rodziny Wierniewiczów do 1945r. Po 
zakończeniu drugiej wojny światowej majątek został odda-
ny w dzierżawę Stanisławowi Michalskiemu, który zajmował 

się nim do 1956 r. W tym roku nastąpiła kolejna parcelacja 
majątku, kiedy to sprzedano grunty orne, a pozostałe jego 
elementy oddano w dzierżawę Stanisławowi Gregorkowi 
– który następnie przejął włości na mocy testamentu po-
przedniej właścicielki. Dziś dwór stanowi własność prywatną 
– z dawnego założenia dworsko-parkowo-folwarcznego oca-
lał budynek dworu wraz z murowaną oborą i stodołą oraz 
z kilkoma budynkami gospodarczymi wzniesionymi w okre-
sie powojennym16.

Ostatnią grupą prezentowanych w tym artykule zabytków 
stanowią dwory, które nie znajdują się w archiwum Narodo-
wego Instytutu Dziedzictwa. Oba wybrane obiekty stanowią 
ciekawy przykład skrajności, w jakich obecnie znajdują się 
założenia parkowo-dworskie, a także obraz zniszczenia waż-
nego elementu krajobrazu historycznego Mazowsza.

Do rodziny Krasińskich należał zespół parkowo-dworski 
położony w miejscowości Krasne. Wieś stała się częścią zie-
mi ciechanowskiej i w 1421 r. otrzymała prawa chełmińskie. 
Pod koniec XIII wieku stała się rodową siedzibą Krasińskich. 
Pierwszy drewniany kościół w tym miejscu został wzniesiony 
w 1477 r. i przetrwał do pożaru w 1570 r. W przeciągu pięciu 
lat wybudowano nowy, murowany jednonawowy kościół. 
W XVII wieku wzniesiono drewniany dwór pośrodku parku 
wraz z oficyną mieszkalną dla służby. Natomiast pod koniec 
XVIII w. wybudowano w stylu klasycystycznym zajazd. Ko-

16 Zgliński 1984. 

Ryc. 5.  Dwór w Magnuszewie Małym. Zdjęcie archiwalne z 1984 r. (fot. J. Zgliński)
Fig. 5.  Manor house at Magnuszew Mały. Archival photo from 1984 (photo by J. Zgliński)
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lejne budowle wzniesiono w pierwszej połowie XIX wieku, 
gdy August Krasiński ufundował koszary, który przetrwały 
do lat sześćdziesiątych XX wieku. W tym samym czasie mo-
dernizacji poddano również zabudowę gospodarczą – wy-
budowano spichlerz (ryc. 6). Kolejne zmiany w krajobrazie 
nastąpiły w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to wzniesiono 
nowy dwór wraz z organizacją parku. Był to czas największej 
prosperity folwarku wraz ze stajniami, gdyż właśnie w tym 
czasie zapoczątkowano hodowlę koni w Krasnym (ryc. 7). 
Po śmierci hrabiego Ludwika majątek przeszedł w posiada-
nie rodu Czartoryskich. W trakcie drugiej wojny światowej 
dwór został przejęty przez Ericha Kocha – sprawującego pie-
czę nad kilkoma posiadłościami. W czasie trwania okupacji 
niemieckiej dwór został rozebrany, a w jego miejsce wznie-
siono betonową willę, która została wysadzona w trakcie 
działań wojennych (ryc. 8). Po 1945 r. majątek Krasińskich 
został rozparcelowany i przekształcony w Państwowe Gospo-
darstwo Rolne. Natomiast 1987 r. przywrócono działalność 
Stadniny Koni Pełnej Krwi Angielskiej, która nadal funkcjonu-
je, jednak z całego założenia folwarczno-dworskiego ocalał 
jedynie park wraz z dawnym spichlerzem i częścią zabudo-
wań związanych z hodowlą koni17.

17 Gmina Krasne. Internet http://krasne.pl/135-4bc5c0ee90a0b.htm (wgląd 
20.04.2019).

W miejscowości Szczuki, gm. Płoniawy-Bramura, znajduje 
się kolejny dawny dwór, dla którego nie udało się znaleźć kart 
architektury ani pozostałości po ewidencji parkowej. Wieś 
położona jest przy dopływie Orzyca – Węgierce. Obecnie 
istniejący murowany dwór został wzniesiony w drugiej po-
łowie XIX wieku (ok. 1870 r.), po modernizacji wcześniejszej, 
drewnianej budowli. Dobra ziemiańskie należały wówczas do 
Ludwika Krasińskiego, również właściciela dóbr położonych 
w Krasnem. Jednakże ziemie wraz z dworem od 1864 r. dzier-
żawiła rodzina Żórawskich. Rządcą majątku był Juliusz Żóraw-
ski, będący udziałowcem w cukrowni „Krasiniec”. Rozbudowa 
budynków gospodarczych w folwarku zakończyła się w 1880 r. 
Warto zaznaczyć, że w 1886 r. do dworu przybyła Maria Skło-
dowska, która przyjęła stanowisko guwernantki dla dzieci Żó-
rawskich. Ponadto prowadziła również lekcje dla młodzieży 
z sąsiednich wsi. W 1889 r. Maria Skłodowska opuściła Szczu-
ki i w 1891 r. wyjechała na studia do Paryża. Kazimierz Żó-
rawski przejął włości po swoim ojcu, jednocześnie pełniąc 
funkcję rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informacje 
o obojgu znanych osobach związanych z dworem znajdują 
się obecnie na dwóch tablicach pamiątkowych (ryc. 9). Dwór 
popadł w ruinę po drugiej wojnie światowej, chociaż bryła 
budynku przetrwała działania wojenne. Po rozparcelowaniu, 
dobra ziemskie przekształcono w PGR, a dwór pozostawio-
no bez zagospodarowania. Dookoła budynku mieszkalnego, 
wraz z pozostałą częścią dawnego parku, wybudowano bu-

Ryc. 6. Spichlerz z folwarku w Krasnem (fot. K. Zdeb)
Fig. 6. Garner from grange at Krasne (photo by K. Zdeb)

Ryc. 7. Jedna ze stajni w stadninie jeździeckiej w Krasnem (fot. K. Zdeb)
Fig. 7. One of the stables at the stud farm at Krasne (photo by K. Zdeb)

Ryc. 8.  Zniszczona willa znajdująca się w miejscu dawnego dworu 
w Krasnem (fot. K. Zdeb)

Fig. 8.  Destroyed villa located in the place of the former manor house 
at Krasne (photo by K. Zdeb)



180 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 16

Katarzyna Zdeb

dynki gospodarcze, między innymi obory i stodoły. Z czasem 
dwór popadł w ruinę. Pomimo przeprowadzonego w 2007 r. 
remontu, polegającego na wzmocnieniu dachu, obiekt nadal 
niszczeje, pozostając niezaadoptowany18. 

REWITALIZACJA DAWNYCH DWORÓW

Po przeprowadzeniu analizy stanu zachowania wybranych 
dworów z obszaru powiatu makowskiego można zaobser-
wować, że założenia architektoniczne można podzielić pod 
względem ich obecnego wyglądu na kilka grup. W pierw-
szej kolejności należy zauważyć, że w żadnym przypadku nie 
przetrwało kompletne założenie parkowo-dworskie wraz 
budynkami folwarcznym. W nielicznych przypadkach prze-
trwały dwory, które następnie zostały poddane rewitalizacji, 
jednakże najczęściej budynki te, pozostawione same sobie, 
popadły w ruinę lub zostały w znacznej części rozebrane.

Należy zastanowić się, czy istnieje możliwość przywróce-
nia tym obiektom architektonicznym ich pierwotnej świet-
ności. W tym przypadku można rozważyć trzy możliwości, 
jednakże w każdej z nich konieczna jest ścisła współpraca 
pomiędzy konserwatorami zabytków a właścicielami obiek-
tów. Podstawą wszystkich działań powinno stać się prze-
prowadzenie rzetelnej kwerendy w celu pozyskania przede 
wszystkim danych ikonograficznych na temat obiektów. Po-

18 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków; Internet: https://www.
mwkz.pl/archiwum-aktualnosci-przeglad/42-wazne/468-dwor-w-szczu-
kach-miejsce-pobytu-marii-skodowskiej-curie (wgląd 20.04.2019).

nadto, przy braku innych materiałów źródłowych, niezbędne 
wydaje się zaplanowanie i przeprowadzenie badań arche-
ologiczno-architektonicznych. Takie zgromadzenie wszelkich 
dostępnych informacji konieczne jest, gdy niezbędne jest 
całkowite zrekonstruowanie dawnej architektury. Ważne 
jest również zadbanie, o opracowanie starannej inwentary-
zacji istniejących budynków lub ruin dla zachowania wiedzy 
o pozostałości oryginalnej substancji zabytkowej. W przy-
padku, gdy istnieje możliwość jedynie częściowego odtwo-
rzenia budowli, należy pamiętać o konieczności utrzymania 
struktury pierwotnej, substancji zabytkowej oraz o zapew-
nieniu w rekonstruowanych miejscach substancji identycz-
nej do oryginalnej, jak i nieco odmiennego koloru – w celu 
odróżnienia elementów zabytkowych od nowych. Ostatnią 
z możliwości jest zakonserwowanie ruin w obecnym stanie 
ich zachowania. Jednakże trwałe ruiny w przypadku rezyden-
cji dworskich – niegdyś mieszkalnych, mogą wzbudzać nie-
pokój wśród odwiedzających.

Warta rozważenia jest także kwestia czemu ma „służyć” 
dwór przywrócony do pierwotnej formy architektonicznej. 
Czy może on stanowić element turystyki historycznej regio-
nu? Jeśli tak to należy się zastanowić, w jaki sposób można go 
zagospodarować i zaprezentować oraz jak skutecznie połączyć 
kilka takich obiektów w spójną całość, aby funkcjonowały np. 
jako szlak kulturowy. Inną możliwością jest oczywiście prze-
znaczenie odtworzonej rezydencji dworskiej do celów miesz-
kalnych, a jeszcze inną wykorzystanie tych obiektów w celach 
inwestorskich/marketingowych (centra konferencyjne, itp.). 
Niekiedy, w przypadku dworów, które mają być użytkowane 
na stałe (mają wrócić do swojej podstawowej funkcji), utrud-

Ryc. 9.  Dwór w Szczukach, pow. makowski z pamiątkowymi tablicami (fot. K. Zdeb)
Fig. 9.  Manor house at Szczuki, Maków County with two commemorative plaques (photo by K. Zdeb)
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nienia pojawiają się ze strony konserwatora, który nie zezwa-
la na np. ocieplenie pomieszczeń czy modernizację wnętrza, 
gdy taki obiekt przetrwał z zachowanym rozplanowaniem 
pomieszczeń. Przystosowanie dawnych pałaców i dworów 
do współczesnych warunków mieszkalnych możne okazać się 
trudne, a wymagania konserwatorskie niekiedy stają się na-
zbyt wygórowane, co niestety może prowadzić do porzucenia 
przez nowych właścicieli idei odrestaurowania tych budyn-
ków. W tym miejscu należy również stwierdzić, że sam zakup 
rezydencji w celu jej odnowienia i wtórnego wykorzystania 
może pozostać jedynie w strefie życzeń ze względu na rosną-
cy koszt inwestycji, gdy pojawia się konieczność przeprowa-
dzenia powyżej opisanych działań, aby obiekt został dokład-
nie zadokumentowany, a następnie we właściwy sposób 
odnowiony. Choć oczywiście należy zgodzić się, że planowane 
prace i ‒ w dalszym etapie ‒ ich wykonanie, powinny opierać 
się w jak największym stopniu na źródłach historycznych, to 
należy pamiętać także o aspekcie praktycznym wykorzystania 
tych miejsc we współczesnym świecie. Poszukiwanie kom-
promisu pomiędzy konserwatorem zabytków (w domyśle: 
rzetelną rekonstrukcją) a właścicielem/inwestorem (nowym 
właścicielem, użytkownikiem i opiekunem obiektu) powinno 
bazować na zasadach rozsądnej współpracy, aby nie docho-
dziło do tzw. „dzikich rekonstrukcji”19. Niestety nie brakuje 
przykładów niewłaściwie przeprowadzonych renowacji, dla-
tego też istotne jest, aby we wszelkich podjętych działaniach 
kierować się przede wszystkim dobrem obiektów tak ściśle 
związanych z historią i kulturą kraju.

PODSUMOWANIE

Przytoczone powyżej przykłady tego, co pozostało po zie-
miańskim charakterze powiatu makowskiego można od-
nieść do całego województwa mazowieckiego. Styl na-

19 Lasek 2015: 112–114.

rodowy dworków polskich przez długi czas był ważnym 
elementem nie tylko rozwoju tożsamości, historii i kultury, 
ale również krajobrazu kulturowego całego Mazowsza. Jed-
nakże zmiany, jakie nastąpiły pod zakończeniu drugiej wojny 
światowej doprowadziły niemal do całkowitego zaniku tej 
architektury. Następstwa te dotyczą niemal całkowitej de-
wastacji założeń dworsko-folwarcznych, z których ocalały 
jedynie pojedyncze elementy. Należy zauważyć, że w ten 
sposób utracie podlegają nie tylko budynki i całe założe-
nia architektoniczne, ale przede wszystkim zanikowi ulega 
istotna część tożsamości kulturowej i społecznej. Jednakże 
do jej przywrócenia nie wystarczy ponowne wzniesienie 
czy odrestaurowanie dworów. Niezbędne wydaje się także 
ponowne przypisanie im ważnych społecznie ról, poprzez 
wskrzeszenie ich wartości nie tylko symboliczno-emocjo-
nalnych, ale także naukowo-historycznych. Czy możliwe jest 
przywrócenie im roli edukacyjnej? Jest to prawdopodobne, 
jeżeli pozwolimy w należyty sposób na rozwinięcie tury-
styki kulturowej – edukacyjnej. Czy zatem na przeszkodzie 
inwestowaniu w „drugie życie” tych obiektów stoją jedynie 
pieniądze? Wydaje się, że również ważnym czynnikiem jest 
element ludzki, gdy zanika pamięć o kulturze i społeczności 
ziemiańskiej, a w świadomości społecznej pozostaje 
jedyne obraz pańszczyźnianego ucisku. Przywrócenie tej 
części dziedzictwa kulturowego powinno być związane 
z odnowieniem pamięci, albowiem społeczna niechęć do 
rewitalizacji dawnych założeń parkowo-dworskich może 
uniemożliwić te działania, jak i prowadzić do dewastacji już 
odnowionych obiektów. Z pozoru prosta kwestia rewitaliza-
cji architektury ściśle związanej z historią odradzającej się 
niepodległej Polski, nastręcza problemów na płaszczyźnie 
utożsamiania się z dziedzictwem kulturowym – narodowym, 
gdyż elementem spajania tych rzeczywistości jest edukacja 
w zakresie ochrony zabytków.
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The park-manors complexes in Poland became popular in 
the 16th century. At that time, existing knights‘ residences 
were rebuilt and noblemen‘s courts were built in their place. 
These buildings were developed and changed until the 20th 

century. Due to the landed gentry who lived there, the man-
or houses were the places of maintaining the Polish nation-
al identity. The architectural style („manorial“ or „Polish“ 

style) that appeared in the interwar period became a sym-
bol. These places were strongly associated with culture and 
national history, but now these buildings are in ruin. Manor 
residences deteriorate and are forgotten, thus the elements 
of common identity (history and culture) are lost.

Translated by Katarzyna Zdeb
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The disappearance of the suburban settlement – impoverishment of the cultural landscape
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Cmentarze niekatolickie powiatu tureckiego  
– stan zachowania i problem ochrony  

„obcego” dziedzictwa
Quod tu es, fui, quod sum, tu eris

Czem byłem – jesteś, czem jestem – będziesz1

WPROWADZENIE

Cmentarz stanowi rodzaj muzeum, które powstaje sponta-
nicznie przez długie lata. „Przechadzając się po nim, można 
nieraz więcej dowiedzieć się o przeszłości, o dawnych oby-
czajach, religii i wrażliwości żyjących niegdyś ludzi niż z opa-
słych pamiętników czy podręczników historii”2. Dziedzictwo 
kulturowe, jakim są nieczynne i opuszczone cmentarze, 
stanowi niezwykle ważny element tożsamości miejsca. 
Nekropolie te, dziś najczęściej gęsto zarośnięte i skrywają-
ce pojedyncze tablice nagrobne czy krzyże, emanują aurą 
tajemniczości i romantyczności. Budzą poczucie zadumy 

1 Epitafium w języku polskim przytoczone przez Leona Lubomira Kruszyń-
skiego w artykule Cmentarze w Turku; zob. Kruszyński 1932: 2, 2007: 247.

2 Olej-Kobus, Kobus i Rembas 2009: 8. 

i lęku, a wraz z urokliwością krajobrazu przynoszą na myśl 
sentencje-motywy memento mori czy et in Arcadia Ego.

Nekropolie położone poza miastami i osadami zaczęły po-
wstawać od XVIII wieku, ze względu na niewystarczającą po-
wierzchnię cmentarzy przykościelnych i wdrażanie nowych 
przepisów sanitarnych. W XVIII wieku w Polsce, podobnie jak 
w zachodniej Europie, pojawiły się sugestie, że miejsca po-
chówku należałoby wyprowadzić poza mury miast. Potrzebę 
zmian uzasadniano przede wszystkim względami higienicz-
nymi – stare cmentarze były przepełnione, a rozkładające się 
zwłoki zatruwały powietrze i ujęcia wody3. U schyłku Rzecz-
pospolitej, w 1792 roku, Komisja Policji Obojga Narodów 

3  Olej-Kobus, Kobus i Rembas 2009: 11. 
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Ryc. 1.  Mapa cmentarzy niekatolickich powiatu 
tureckiego (oprac. K. Rabiega)

Fig. 1.  Map of non-Catholic cemeteries in the 
Turek County (compiled by K. Rabiega)
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Tabela 1. Cmentarze niekatolickie w powiecie tureckim (oprac. K. Rabiega)
Table 1. Non-Catholic cemeteries in the Turek County (compiled by K. Rabiega)

Nr 
porz. Miejscowość Gmina Wyznanie Chronologia Pow. Współrzędne 

geograficzne Ochrona

1 Turek Turek
ewangelicko-

augsburski
1822 r. 39,2 a

N 52°01’30.12’’
E 18°29’50.33’’

nr rej.: A-475/216; 
gminna ewidencja zabytków

2 Turek Turek żydowski lata 1830. 54,5 a
N 52°02’15.17’’
E 18°29’06.38’’

nr rej.: A-464/205; 
karta cmentarza (nr 144); 

gminna ewidencja zabytków

3 Obrębizna Turek ewangelicki
przed 

1934 r.
17,3 a

N 52°02’40.26’’
E 18°31’12.20’’

–

4 Kalinowa Turek ewangelicki ok. 1835 r. 14,4 a
N 52°03’03.54’’
E 18°34’21.24’’

gminna ewidencja zabytków

5 Chlebów Turek ewangelicki I poł. XIX w. –
N 52°01’57.47’’
E 18°34’52.57’’

–

6 Felicjanów Władysławów
ewangelicko-

augsburski
ok. 1750 r. 40,7 a

N 52°05’54.20’’
E 18°27’13.76’’

nr rej.: A-500/241: 
karta cmentarza (nr 154)

7 Russocice Władysławów żydowski kon. XVIII w. 29,5 a
N 52°06’52.43’’
E 18°29’03.34’’

nr rej.: A-499/240;  
karta cmentarza (nr 155)

8 Brudzew Brudzew ekumeniczny 1922 r. 4,5 a
N 52°06’07.29’’
E 18°35’35.73’’

gminna ewidencja zabytków

9 Tarnowa Brudzew ewangelicki
przed 

1880 r.
53,9 a

N 52°06’31.25’’
E 18°33’48.92’’

karta cmentarza (nr 5);  
gminna ewidencja zabytków

10
Tarnowa-Nowa 

Wieś
Brudzew

ewangelicko-
augsburski

pocz. XIX w. 48,3 a
N 52°06’51.11’’
E 18°34’55.30’’

karta cmentarza (nr 162);  
gminna ewidencja zabytków

11 Janów Brudzew
ewangelicko-

augsburski
poł. XIX w. 35,9 a

N 52°07’59.16’’
E 18°39’41.03’’

karta cmentarza;  
gminna ewidencja zabytków

12 Posoka Przykona ewangelicki XIX w. 22,6 a
N 52°02’35.14’’
E 18°41’01.07’’

–

13 Sarbice Przykona
ewangelicko-

augsburski
przed 

1839 r.
9,7 a

N 52°01’37.21’’
E 18°42’10.94’’

karta cmentarza;  
gminna ewidencja zabytków

14 Józefina Przykona
ewangelicko-

augsburski
I poł. XIX w. 9 a

N 52°01’21.84’’
E 18°38’35.01’’

karta cmentarza

15 Dobra Dobra ewangelicki
pocz. XIX lub 

przeł. XIX/XX w.
20,2 a

N 51°54’38.56’’
E 18°38’06.09’’

karta cmentarza (nr 8); 
gminna ewidencja zabytków

16 Dobra Dobra żydowski 1639 lub 1761 r. 6,5 a
N 51°54’57.77’’
E 18°36’51.02’’

–

17 Dobra Dobra żydowski
XIX lub pocz. 

XX w.
1 ha

N 51°54’21.87’’
E 18°36’39.68’’

karta cmentarza (nr 9); 
gminna ewidencja zabytków

18 Czyste Dobra
ewangelicko-

augsburski
przeł. XVIII/

XIX w.
25,5 a

N 51°54’40.37’’
E 18°40’01.55’’

karta cmentarza; 
gminna ewidencja zabytków

19 Kolonia Kaczka Dobra ewangelicki XIX w. 34,3 a
N 51°56’05.18’’
E 18°43’39.38’’

gminna ewidencja zabytków

20 Młyny Piekarskie Dobra
ewangelicko-

augsburski
ok. 1850 r. 51,7 a

N 51°55’22.32’’
E 18°43’36.65’’

karta cmentarza; 
gminna ewidencja zabytków

21 Nowy Czachulec Kawęczyn żydowski 1941 r. 13,6 a
N 51°55’28.11’’
E 18°27’46.07’’

–

22 Czachulec Stary Malanów ewangelicki 1796 r. 32,4 a
N 51°54’59.90’’
E 18°26’22.07’

gminna ewidencja zabytków

23 Kotwasice Malanów ewangelicki przed 1846 r. 37,2 a
N 51°58’35.68’’
E 18°20’44.02’’

gminna ewidencja zabytków

24 Poroże Stare Malanów ewangelicki 1772 r. 63,5 a
N 51°55’32.90’’
E 18°23’22.88’’

gminna ewidencja zabytków

25 Celestyny Malanów ewangelicki
przeł. XVIII/

XIX w.
33,2 a

N 51°55’18.19’’
E 18°20’58.31’’

gminna ewidencja zabytków

26 Tuliszków Tuliszków żydowski
przeł. XVIII/

XIX w.
50,2 a

N 52°04’56.72’’
E 18°17’07.68’’

karta cmentarza (nr 143); 
gminna ewidencja zabytków

27
Gadowskie  
Holendry

Tuliszków
ewangelicko-

augsburski
pocz. XIX w. 65,4 a

N 52°02’52.19’’
E 18°14’36.39’’

karta cmentarza (nr 141); 
gminna ewidencja zabytków

28 Dryja (Kircholm) Tuliszków ewangelicki pocz. XIX w. 33,2 a
N 52°07’01.43’’
E 18°17’15.80’’

–

29 Wielopole Tuliszków ewangelicki ok. 1820 r. 29,3 a
N 52°02’27.77’’
E 18°20’55.44’’

karta cmentarza (nr 142); 
gminna ewidencja zabytków
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Ryc. 2.  Obraz ALS wybranych cmentarzy ewangelickich w powiecie tureckim: 1. Dobra; 2. Dryja (Kircholm); 3. Gadowskie Holendry; 4. Obrębizna;  
5. Tarnowa-Nowa Wieś; 6. Wielopole (oprac. K. Rabiega)

Fig. 2.  ALS image of selected Evangelical cemeteries in the Turek County: 1. Dobra; 2. Dryja (Kircholm); 3. Gadowskie Holendry; 4. Obrębizna;  
5. Tarnowa-Nowa Wieś; 6. Wielopole (compiled by K. Rabiega)
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wydała uniwersał z zarządzeniem nakazującym zakładanie 
cmentarzy w taki sposób, aby nie zagrażały zdrowiu miesz-
kańców okolicy. Reformę dokończyły na przełomie XVIII 
i XIX w. władze państw zaborczych4.

Niniejszy rozdział poświęcony jest cmentarzom niekato-
lickim zakładanym od XVIII wieku w dzisiejszych granicach 
powiatu tureckiego. Miasto Turek i powiat turecki to miej-
sce wyjątkowe ze względu na obecność pozostałości trzech 
kultur – katolickiej, ewangelickiej i żydowskiej – przeni-
kających się i współistniejących od XVIII wieku do II wojny 
światowej. Dzisiaj reliktami po mieszkających tu niegdyś 
niemieckich ewangelikach i Żydach są przede wszystkim ne-
kropolie, znajdujące się na terenie wszystkich gmin powiatu 
(ryc. 1). W dzisiejszych granicach administracyjnych powia-
tu tureckiego funkcjonowało 29 cmentarzy niekatolickich, 
w tym 6 kirkutów żydowskich i aż 23 nekropolie ewangelic-
kie (tabela 1).

Znaczący napływ osadników różnych narodowości (naj-
częściej z Niemiec i Holandii, wśród których większość sta-

4  Olej-Kobus, Kobus i Rembas 2009: 11.

nowili ewangelicy) w powiecie tureckim rozpoczął się w XVIII 
wieku. Od tego czasu w stosunkowo niewielkiej społeczno-
ści funkcjonowały obok siebie trzy grupy: polska, niemiecka 
i żydowska. Każda narodowość dbała o własny język, religię 
i kulturę, jednak ta odmienność nie przeszkadzała w utrzy-
mywaniu dobrych sąsiedzkich stosunków5. Tę sytuację zmie-
niła II wojna światowa i okupacja niemiecka, która – poza 
zniszczeniem kraju – przyczyniła się do zrujnowania stosun-
ków międzyludzkich i wzrostu wzajemnej nieufności, zwłasz-
cza wśród sąsiadów o odmiennej narodowości i wyznaniu. 
Podczas holocaustu zamordowano prawie wszystkich ży-
dowskich mieszkańców powiatu tureckiego, a nowy porzą-
dek granic po zakończeniu wojny spowodował, że większość 
niemieckich osadników wróciło do dawnych ojczyzn, zosta-
wiając na tym terenie groby swoich bliskich6.

5  Przykładem dobrych stosunków i jedności religijnej na początku XX w. 
stał się m.in. pogrzeb ks. Michała Orzechowskiego, na którym zgroma-
dziło się ok 10 tys. uczestników – zarówno katolików, ewangelików, jak 
i Żydów; zob. Michalak 2011: 210.

6  R. Kaszyński 2014a: 22.

Ryc. 3.  Obraz ALS wybranych cmentarzy żydowskich w powiecie tureckim: 1. Turek; 2. Dobra; 3. Tuliszków; 4. Russocice (oprac. K. Rabiega)
Fig. 3.  ALS image of selected Jewish cemeteries in the Turek County: 1. Turek; 2. Dobra; 3. Tuliszków; 4. Russocice (compiled by K. Rabiega)
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Cmentarze pozostawione bez opieki współwyznawców 
ulegały powolnej dewastacji. W czasie II wojny światowej 
niemieckie władze okupacyjne doszczętnie niszczyły cmen-
tarze żydowskie, a nagrobki najczęściej wykorzystywano 
jako materiał budowlany. Natomiast po wojnie, w akcie 
odreagowania, Polacy dopuszczali się aktów wandalizmu na 
cmentarzach niemieckich (czemu sprzyjały władze komuni-
styczne w ramach akcji zacierania wszelkich śladów bytno-
ści ludności niemieckiej na polskiej ziemi). Od tego czasu na 
cmentarzach ewangelickich zaczęły znikać tablice nagrobne 
i metalowe ogrodzenia grobów. W ten sposób polityka przy-
czyniła się do niewyobrażalnych dewastacji cmentarzy zarów-
no żydowskich, jak i ewangelickich. Brak właściwej ochrony 
i opieki konserwatorskiej, jak również dewastacyjne działania 
okolicznych mieszkańców przez kolejne dziesięciolecia przy-
czyniły się do postępujących i nieodwracalnych zniszczeń7.

Z powodu zaszłości historycznych i nierozliczonej prze-
szłości pomiędzy narodem polskim, niemieckim i żydow-
skim, miejsca te stanowią dziś „kłopotliwe”8, „zapomniane”, 
czy też „obce” dziedzictwo kulturowe9. Czasami cmentarze te 
funkcjonują jeszcze w postaci dobrze zachowanych nekropo-
lii (m.in. cmentarz ewangelicko-augsburski w Turku), jednak 
najczęściej są to miejsca nieczytelne, zalesione, pozbawione 
nagrobków. Mimo bogatej historii i zabytkowego charakteru, 
w większości są zaniedbane i zapomniane. Wraz z upływem 
czasu zacierają się ślady grobów, ogrodzeń, pierwotnych na-
sadzeń. Niektóre miejsca identyfikować można jedynie po 
nieznacznie widocznych kształtach mogił, charakterystycznej 
dzikorosnącej roślinności, czy ukształtowaniu terenu w po-
staci alejek i ziemnych wałów granicznych (ryc. 2–3).

Niniejsze zestawienie cmentarzy niekatolickich z powiatu 
tureckiego przygotowane zostało na podstawie przeglądu 
kartograficznego map z XVIII–XX wieku10, analizy zobrazowań 
ALS11, analizy niemieckich fotografii z okresu II wojny świato-
wej12, kwerend archiwalnych i bibliotecznych13, lokalnej pra-
sy, wywiadów oraz prospekcji terenowej, wykonanej jesienią 
2018 i wiosną 2019 roku, która pozwoliła na sporządzenie 
aktualnej dokumentacji dla wszystkich stanowisk.

7 Rydzewska 2008: 246; Stachowiak 2012: 23; R. Kaszyński 2014a: 22.
8 Rydzewska 2008: 246.
9 Problem „zapomnianych” cmentarzy ewangelickich na terenie powiatu 

tureckiego często poruszany jest przez Ryszarda Kaszyńskiego, prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa; zob. R. Kaszyński 2014a: 22.

10 MAPSTER. Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej. Internet: http://
igrek.amzp.pl/ (wgląd 13.11.2018).

11 Airborne Laser Scanning (lotniczy skaning laserowy) to metoda fotogra-
metryczna, pozwalająca na zapis i obserwację ukształtowania powierzch-
ni terenu z wykluczeniem pokrywy roślinnej. W artykule opierano się 
na zobrazowaniach ISOK dostępnych na stronie internetowej Geoportal 
prowadzonej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (https://www.
geoportal.gov.pl/).

12 Fotografie pochodzące ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa Me-
hoffera oraz opublikowane; zob. Grzeszkiewicz i Stachowiak (red.) 2009, 
2013.

13 Najważniejszą opublikowaną do tej pory pracą jest Katalog cmentarzy 
zabytkowych powiatu tureckiego, sporządzony przez Makarego Górzyń-
skiego, Mariusza Kaszyńskiego, Ryszarda Kaszyńskiego i Andrzeja Smoli-
cha w 2014 roku; zob. Górzyński 2010; Górzyński et al. 2014. Cmentarze 
w Turku zostały opisane w 2009 roku przez Makarego Górzyńskiego; zob. 
Górzyński 2009.

Artykuł powstał dzięki życzliwości i pomocy pracowników 
lokalnych instytucji i urzędów, a także wielu osób prywat-
nych. Za wszelkie informacje, udostępnienie zbiorów, pomoc 
w poszukiwaniu i gromadzeniu źródeł, serdeczne wyrazy 
podziękowania kieruję do: Magdaleny Babik z Muzeum by-
łego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad 
Nerem, Elżbiety Barszcz z Muzeum Okręgowego w Koninie, 
Zbigniewa Bartosika z Urzędu Gminy w Przykonie, Marcina 
Boczka z Pracowni Rzeźbiarskiej „Besaleel”, Wita Brylińskie-
go, Magdaleny Ciołek z Turkowskiej Unii Rozwoju, Tomasza 
Czabańskiego z Pracowni Badań Historycznych i Archeolo-
gicznych „POMOST”, Marcina Deruckiego, Agnieszki Gabry-
siak z Urzędu Gminy w Turku, Mirosławy Hilczer, Malwiny 
Jasiak z Urzędu Gminy w Kawęczynie, Ks. Tadeusza Jelinka 
z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie, Ryszarda 
Kaszyńskiego z Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa, Bartosza 
Kiełbasy, Piotra Krawczyka z Gminnego Ośrodka Kultury we 
Władysławowie, Szymona Kunickiego z Urzędu Gminy i Mia-
sta w Tuliszkowie, Łukasza Nowaka z Urzędu Gminy w Mala-
nowie, Adriany Olek z Urzędu Miejskiego w Turku, Mirosła-
wa Rojka z Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie, Ireny 
Sobierajskiej z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Poznaniu Delegatury w Koninie, Bartosza Stachowiaka 
z Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, Magdaleny 
Szejny-Stawickiej z Urzędu Gminy we Władysławowie, Hen-
ryka Trochy, Julity Warach z Urzędu Gminy w Brudzewie, Da-
nuty Wieruchowskiej-Janik, a także Ks. Waldemara Wunsza 
z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Turku.

ZARYS HISTORII ŻYDÓW W POWIECIE 
TURECKIM

Historia Żydów w powiecie tureckim sięga XVI wieku – odno-
towano wówczas obecność społeczności żydowskiej w Do-
brej i w Russocicach. W miejscowości Dobra w pierwszej po-
łowie XVI wieku istniała już gmina żydowska, o czym świadczą 
źródła pisane dotyczące odprowadzania podatków. W Liber 
beneficjorum Jana Łaskiego z 1521 roku pojawia się zapis, 
według którego Żydzi za prawo handlowania na jarmarkach 
płacili miejscowemu dziedzicowi 12 florenów oraz drugie 
tyle za składowanie towarów w spichlerzach. Dodatkowo, 
w Święto Bożego Narodzenia i Wielkanoc musieli składać 
podatki w towarach14. W roku 1639 dobrscy Żydzi otrzymali 
zgodę na budowę pierwszej synagogi, która spłonęła w 1761 
roku. Otrzymali wtedy pozwolenie na wybudowanie następ-
nej, jednak pod warunkiem, że jej wysokość nie będzie prze-
wyższać świątyni parafialnej. Wówczas gmina żydowska zo-
bowiązała się także do płacenia podatków na rzecz dobrskiej 
parafii katolickiej, w ramach zadośćuczynienia za zajmowane 
grunty, które z tego powodu nie mogły być użytkowane przez 
chrześcijan. Podatek ten był płacony do 1855 roku, kiedy to 
zobowiązania Żydów anulował Rząd Gubernialny15. W roku 
1765, kiedy gmina posiadała już swojego rabina, w Dobrej 
mieszkało 25 rodzin żydowskich. Wspólnota szybko się roz-

14 Stasiak 1994: 8; Janicki 2014a: 9.
15 Janicki 2014b: 9–10.
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rastała – w roku 1779 Żydzi mieszkali wokół Rynku, gdzie zaj-
mowali 50 domów. W 1790 roku miasteczko zamieszkiwało 
już 206 Żydów16, a w 1793 roku – 48117. Zajmowali się m.in. 
piekarstwem, introligatorstwem, rzeźnictwem, szklarstwem, 
krawiectwem, a także handlem18. W 1860 roku w Dobrej było 
1350 Żydów (Polaków – 949, ogółem mieszkańców – 2380). 
W następnych latach ta liczba wzrastała: w 1865 roku Żydów 
było 1422 (Polaków – 1082, ogółem mieszkańców – 2558)19. 
Rozkwit społeczności wyznania mojżeszowego w Dobrej 
przypadł na rok 1880, kiedy to miasto liczyło 2526 Żydów20.

W Turku Żydzi pojawili się dopiero pod koniec XVIII wie-
ku – do tego czasu obowiązywał zakaz osiedlania się inno-
wierców w miastach biskupich. Zmiana dokonała się dopiero 
w czasach rozbiorów, kiedy miasto Turek utraciło status mia-
sta arcybiskupów gnieźnieńskich i straciło tym samym pra-
wo do wyłączności religijnej21. Podobny zakaz istniał także 
w Tuliszkowie, gdzie wyznawcy judaizmu przybyli dopiero na 
początku XIX wieku.

Pierwszy pisany przekaz odnotowujący pojawienie się 
Żydów w Turku pochodzi z 1789 roku, kiedy zaczęli osiedlać 
się tutaj po pożarze miasta Dobra, zamieszkując głównie 
centrum miasta22. W 1821 roku w Turku znajdowały się 82 
osoby wyznania mojżeszowego. Pierwszy dom modlitwy, 
zbudowany w 1833 roku, znajdował się w dawnej kamienicy 
przy ul. Kolskiej 18. Bożnica przy ulicy Kolskiej została spalo-
na 27 września 1857 roku, a w 1861 roku wzniesiono nową, 
większą synagogę przy ul. Szerokiej. Tam też funkcjonowała 
mykwa23 wybudowana w 1870 roku przez Szwie Szmula, Bet 
midrasz założony w 1883 roku w budynku należącym do Jó-
zefa Wiewiórki oraz szkoła żydowska, która powstała w 1886 
roku24. Od połowy XIX wieku Żydzi wykazywali się największą 
dynamiką pod względem wzrostu ludności miejskiej, zmono-
polizowali handel – większość sklepów i szynków znajdowała 
się w ich rękach; opanowali także przemysł włókienniczy25. 
Z miejscowej społeczności żydowskiej wywodził się m.in. 
Morris Wartski (1855–1946) – założyciel brytyjskiej firmy ju-
bilerskiej Wartski, specjalizującej się w handlu dziełami sztuki 
na światową skalę26, a także wybitny rzeźbiarz i malarz Henryk 
Henoch Glicenstein (1870–1942), nazywany „największym 
rzeźbiarzem pochodzenia żydowskiego”, zdobywający uzna-
nie zarówno w Polsce, jak i na wystawach międzynarodo-
wych27. Przed wybuchem II wojny światowej w Turku miesz-
kało 9965 osób, w tym 2335 było wyznania mojżeszowego28.

16  Janicki 2014b: 10.
17  Stasiak 1994: 8.
18  Stasiak 1994: 8.
19  Stasiak 1994: 12.
20  Janicki 2014b: 11; Tyczyno 2008a: 6.
21  Michalak 2007: 188.
22  Michalak 2007: 190.
23  Mykwa – rytualna łaźnia. Grzelka 1999: 10; Michalak 2007: 190.
24  Grzelka 1999: 10; Michalak 2007: 191.
25  Szczepański i Grzelka 2002: 126–127; Michalak 2007: 190–191.
26  Munn 2015.
27  Michalak 2007: 191–192. Więcej na temat życia i twórczości Henryka 

Glicensteina zob. Górzyński 2011; M. Kaszyński 2011a; Hynasińska i Wa-
laszczyk 2018.

28  Pawlicka-Nowak 1995: 193.

We Władysławowie obecność jednego wyznawcy juda-
izmu odnotowano w 1765 roku. W 1793 roku było już tam 
166 Żydów, a w 1871 roku – 269. W 1898 roku przy dzisiejszej 
ul. Senatorskiej wybudowano murowaną synagogę. Pod ko-
niec XIX wieku we Władysławowie mieszkało już 412 Żydów, 
a w 1931 roku było ich 271. Nieruchomości gminy żydow-
skiej stanowiły wówczas synagoga, dom rabina, mykwa oraz 
domek przy cmentarzu w Russocicach29.

W Tuliszkowie pierwsza rodzina żydowska osiedliła się 
około roku 1800, a w 1822 roku w mieście mieszkały już 34 
osoby, podlegające pod parafię konińską. Osadnicy zajmowa-
li się głównie handlem suknami i krajowymi towarami. Kiedy 
w połowie XIX wieku w Tuliszkowie funkcjonowała już gmina 
żydowska (w 1860 roku stanowiła 90 osób), członkowie ka-
hału zdominowali cały handel w mieście (na 14 sklepów tyl-
ko 3 były chrześcijańskie). W 1919 roku liczba mieszkańców 
wyznania mojżeszowego wynosiła 260 osób. Istniał wówczas 
dom modlitwy, łaźnia oraz rzeźnia drobiu koszernego30.

Gmina żydowska funkcjonowała także w Brudzewie – 
w 1833 roku liczyła 20 osób, w 1834 – 24, a w 1858 – 72. 
Wyznawcy judaizmu posiadali tam drewniany dom modli-
twy, mieszczący się przy posesji Hersza Judkiewicza31. Przed 
wybuchem I wojny światowej Żydzi stanowili 11,1% miesz-
kańców Brudzewa, natomiast w 1931 roku już tylko 2,7%32. 
Przed 1 września 1939 roku w Brudzewie mieszkało 20 ro-
dzin wyznania mojżeszowego33.

Historię osadnictwa żydowskiego na ziemiach powiatu 
tureckiego zakończył wybuch II wojny światowej i okupacja 
niemiecka w utworzonym wówczas Kraju Warty (Warthe-
land). W 1940 roku powstały getta miejskie: w Tuliszkowie 
(w styczniu), Dobrej (latem) oraz w Turku (w grudniu), gdzie 
trafiali Żydzi z całego powiatu – około 4000 osób34. Getta 
te zostały zlikwidowane jesienią 1941 roku, a mieszkańców 
przesiedlono wówczas w rejon miejscowości Czachulec 
Nowy, gdzie zorganizowano zbiorcze getto wiejskie. Wła-
dysławowskich Żydów zapędzano do przymusowych prac 
publicznych i prywatnych, a później także zgromadzono na 
terenie wspomnianego zbiorczego getta wiejskiego (m.in. 
w miejscowości Pacht)35. Ostatecznie większość Żydów 
z getta „Czachulec” trafiło do obozu zagłady w Chełmnie 
nad Nerem.

Dom modlitwy w Tuliszkowie został wówczas wykorzy-
stany przez Niemców na pomieszczenia urzędu pracy, a po 
wojnie powstały tam mieszkania36. W dobrskiej synagodze 
okupanci urządzili kasyno, a uciekając przed armią sowiec-
ką, wysadzili ją37. Ocalała część ścian nośnych decyzją władz 
miejskich została rozebrana w latach 70. XX wieku38. Budy-

29  Szewczyński 2019: 229.
30  Bryliński i Rojek 2016: 64.
31  M. Kaszyński 2019: 184, 194.
32  M. Kaszyński 2019: 338.
33  M. Kaszyński 2019: 359.
34  M. Kaszyński 2019: 359.
35  Szewczyński 2018, 2019: 233.
36  Bryliński i Rojek 2016: 64.
37  Stasiak 1994: 21; Tyczyno 2008a: 6.
38  Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej znajdującej się przy 

placu dawnej synagogi w Dobrej.
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nek synagogi w Turku od czasu wojny pełnił funkcje maga-
zynowe, a w połowie lat 60. XX wieku zorganizowano w nim 
drugie w mieście kino. Pozostałe obiekty związane z synago-
gą zostały rozebrane, a dawny dom rabina przekształcono na 
dom mieszkalny. Na przełomie lat 60. i 70. władze miejskie 
zadecydowały o zburzeniu synagogi na potrzeby budowy no-
wej siedziby kina „Tur”39.

Obóz zagłady „Kulmhof” w Chełmnie nad Nerem, utwo-
rzony przez Niemców 8 grudnia 1941 roku, był jednym 
z pierwszych obozów zagłady na ziemiach polskich. Zamor-
dowano tam, na polanie pobliskiego Lasu Rzuchowskiego, 
około 210.000 osób40. Było to główne miejsce zagłady ludno-
ści z Kraju Warty, a także z getta w Łodzi. Wymordowano tu-
taj Żydów z getta wiejskiego „Czachulec”, do którego trafiali 
mieszkańcy gett miejskich w Turku, Dobrej i Tuliszkowie41. 
Szacuje się, że w obozie zginęła połowa mieszkańców miasta 
Dobra (około 1000 osób)42 i w sumie około 80% Żydów z po-
wiatu tureckiego43.

ZARYS HISTORII OSADNIKÓW EWANGELICKICH 
W POWIECIE TURECKIM

Jednymi z pierwszych ewangelików w powiecie tureckim byli 
osadnicy przybyli w połowie XVIII wieku do Władysławowa, 
założonego w 1727 roku przez Jana Władysława Kretkow-
skiego i zaprojektowanego jako osada rzemieślnicza dla tka-
czy i sukienników. Imigranci, przybywający głównie z Wielko-
polski, Śląska, Czech i Saksonii i Pomorza, prowadzili aktywną 
działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem 
tkactwa, które zapewniło gwałtowny rozwój miejscowości 
(pierwsza wzmianka o istnieniu cechu tkackiego pochodzi 
z 1738 roku )44. Około 1750 roku zakupiono dwa domy, w któ-
rych urządzono Dom Modlitwy oraz plebanię45. Parafia ewan-
gelicko-augsburska z pierwszym kościołem powstała w 1776 
roku46 (do tego czasu osadnicy objęci byli opieką pastorów 
z parafii w Żychlinie koło Konina)47. Pierwszym pastorem zo-
stał Martin August Margraff, a najdłużej posługę duszpaster-
ską sprawował Karl Gottlieb Bartsch (1810–1852)48. Budowę 
nowego, murowanego, neoklasycystycznego kościoła rozpo-
częto 6 maja 1872 – jego fundatorem był garbarz Karl Wil-
helm Kneifel, a jego żona Karoline ufundowała marmurową 
chrzcielnicę49. Kiedy po 1945 roku parafia nie została reak-
tywowana, kościół został opuszczony i przez wiele lat służył 
jako magazyn zboża i materiałów budowlanych. Jeszcze pod 

39 Górzyński 2011.
40 Janicki 2015a: 10.
41 Czyżewski 1993: 8.
42 Janicki 2014a: 6.
43 Janicki 2015a: 10. Więcej informacji na temat obozu zagłady „Kulmhof” 

w Chełmnie nad Nerem zob. Bednarz 1946; Serwański 1964; Gulczyński 
1991; Krakowski 2004; Montague 2014; Grzegorczyk i Wąsowicz 2016.

44 Kneifel 1937: 17; Drzewiecki i Adamiak 1994: 8–9; Szewczyński 2005: 2; 
Rabiega 2018a, 2018b.

45 Szewczyński 2019: 209.
46 Górzyński 2014: 314.
47 Szewczyński 2019: 209.
48 Szewczyński 2019: 209.
49 Z., A. 1996c: 6.

koniec wojny Niemcy wywieźli z niego organy, dzwony, ołtarz 
i ambonę50. W 1978 roku budynek został własnością Gminy 
Władysławów, która w 1986 roku urządziła w nim Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną51.

Na początku XIX wieku do Turku zaczynają przybywać 
i osiedlać się tkacze (głównie wyznania luterańskiego52) 
z Saksonii, zachodniej Wielkopolski, Czech, Austrii i Węgier. 
18 września 1820 roku namiestnik carski Królestwa Polskie-
go wyodrębnił kilka miejscowości, leżących w granicach 
ówczesnego województwa kaliskiego, z przeznaczeniem na 
osady rzemieślnicze. W 1824 w Turku rozpoczęły się prace 
urbanistyczne, przygotowujące na przyjęcie nowoprzyby-
łych osadników. Wytyczono nowe tereny pod zabudowę za-
kładów przemysłowych oraz budynków przeznaczonych na 
mieszkania i warsztaty tkackie53. Ta mniejszość wyznaniowa 
początkowo pozostawała pod opieką pastora Karla Gottlie-
ba Bartscha z parafii we Władysławowie. W 1826 roku przy 
ulicy Dobrskiej założono pierwszy dom modlitwy54. W 1827 
roku, kiedy w Turku powstała filia parafii ewangelickiej we 
Władysławowie, w mieście mieszkały 72 rodziny ewangelic-
kie, a już w 1832 roku liczba ta wzrosła do 18355. W 1835 
roku Komisja Rządowa ds. Wewnętrznych i Wyznań uchwa-
liła, że w Turku powinien zostać wybudowany kościół ewan-
gelicki. Dziesięć lat później Generalny Konsystorz powołał 
pastora Augusta Posselta do czasowego zarządzania parafią. 
Jeszcze tego samego roku został on wybrany na probosz-
cza, a parafia zakupiła dom przy ulicy Russockiej (dzisiaj 3 
Maja), w którym urządzono szkołę ewangelicką i sale do na-
bożeństw56. Kościół, którego projektantem był Henryk Mar-
coni, został zbudowany w latach 1849–185157, czyli dopiero 
po 25 latach od przybycia pierwszych imigrantów do miasta. 
W 1853 roku pastorem parafii ewangelickiej w Turku został 
Karl Ludwig Teichmann, który w latach 1869–1870 pełnił 
również funkcję superintendenta guberni kaliskiej. Oprócz 
parafii w Turku podlegały mu kantoraty w Chlebowie, Czy-
stem, Kotwasicach, Młynach Piekarskich, Sarbicach i Wie-
lopolu. Z jego inicjatywy wykończono i ozdobiono wnętrze 
turkowskiego kościoła ewangelickiego, w 1867 roku rozpo-
częto budowę plebanii, a także odbudowano dom parafialny 
(zniszczony przez pożar w 1880 roku). Doprowadził on także 
do zakończenia budowy neoklasycystycznego kościoła we 
Władysławowie w 1872 roku58. Kolejnym pastorem parafii 
był ks. Adolf Karol Schroeter, który wprowadził nabożeństwa 
w języku polskim. Jego następcą został ks. Leon Jan Sachs, 
pełniący swoją funkcję do 1913 roku. Pastor ten szczególną 

50 Z., A. 1996c: 6.
51 Górzyński 2014: 331; Rabiega 2018: 107.
52 Jednymi z pierwszych ewangelickich tkaczy przybyłych do Turku na po-

czątku XIX wieku była rodzina Hübner. Ich potomkami byli m.in. Aleksan-
der i Robert Hübner – miejscowi fabrykanci, którzy pod koniec XIX wieku 
zasłużyli się dla regionu zarówno działalnością gospodarczą, jak i społecz-
ną; zob. Grzelka 2011b, 2011c.

53 Szczepański i Grzelka 2002: 90–91, 106–107; Rabiega 2018a, 2018b.
54 Michalak 2007: 192.
55 Kneifel 1937: 214.
56 Michalak 2007: 192–193; Wunsz 2018: 10.
57 Wieruchowski 2002: 374–375.
58 Grzelka 2011d: 293–294.
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opieką darzył dzieci i młodzież ewangelicką, a także powołał 
w Turku przytułek dla starców (oddany do użytku w 1928 
roku)59.

Imigranci wyznania ewangelickiego przybywali także do 
innych miast i wsi powiatu tureckiego. W 1780 roku osiedlili 
się na zaproszenie dziedzica Skarżyna, Macieja Zabłockiego 
i założyli wioskę Czachulec60. W następnym roku kolejna fala 
osadników została ulokowana w nowym miejscu, nazwanym 
Czachulec Nowy. W 1827 roku Stary Czachulec zamieszki-
wało 141 osób w 25 domach, natomiast we wsi Czachulec 
Nowy liczba osadników niemieckich wynosiła 130 osób w 20 
domach, a w latach 90. XIX wieku liczba gospodarstw wzro-
sła do 27. Pod koniec XIX wieku zanotowano, że mimo upły-
wu 100 lat od sprowadzenia pierwszych osadników, ludność 
Czachulca Starego jest nadal czysto niemiecka i słabo włada 
językiem polskim, a miejscowa szkoła ewangelicka podtrzy-
muje separatyzm61.

W 1792 roku osady typu olęderskiego powstały także 
w gminie Brudzew – ewangelicy dominowali liczebnością 
nad mieszkańcami innych wyznań w Tarnowej, Tarnowej-
Nowej Wsi i Kalinowej62. Koloniści z Tarnowej i Tarnowej-No-
wej Wsi należeli do parafii ewangelickiej we Władysławowie, 
natomiast ewangelicy z Kalinowej podlegali opiece kościoła 
parafialnego w Brudzewie63. Pierwsze dane na temat lud-
ności niemieckiej w Brudzewie pochodzą z 1858 roku, a ich 
osiedlenie prawdopodobnie wiązało się z rozwojem rzemio-
sła tkackiego w Turku i Władysławowie. Było ich wówczas 
29 i podlegali parafii we Władysławowie. Z kolei właściciele 
miasta, rodzina Kurnatowskich, jako ewangelicy reformowa-
ni należeli do parafii w Żychlinie pod Koninem64.

W Tuliszkowie w 1860 roku zanotowano 10 osadników 
niemieckich, a w 1890 roku było ich 17. W 1935 roku w mie-
ście i na terenie parafii tuliszkowskiej znajdowało się około 
220 protestantów65. Pierwsi niemieccy imigranci w gminie 
Dobra pojawili się już pod koniec XVIII wieku – w okolicach 
miejscowości Piekary. Jako pierwsi właściciele majątku zja-
wili się w Skęcznienie (rodzina Weilów), a także w Żeronicz-
kach (rodzina Schoepe)66. W Dobrej w 1860 roku przebywa-
ło 81 Niemców (dla porównania: Polaków – 949, ogółem 
mieszkańców – 2380). W następnych latach liczba ta spa-
dała – w 1865 roku ewangelików było 54 (Polaków – 1082, 
ogółem mieszkańców – 2558)67, a w 1926 roku osadników 
niemieckich było tylko 45 (Polaków – 1850, ogółem miesz-
kańców – 3486)68.

Po zakończeniu II wojny światowej, w latach 1945–1949 
liczba ludności niemieckiej w powiecie tureckim systema-
tycznie się zmniejszała. Dla przykładu, na terenie gminy Bru-
dzew w grudniu 1946 roku przebywało 50 Niemców, w paź-

59 Michalak 2007: 193.
60 T., D. 2007b: 2; Witczak 2010: 49.
61 T., D. 2007b: 2; Witczak 2010: 62.
62 M. Kaszyński 2019: 194.
63 M. Kaszyński 2019: 195.
64 M. Kaszyński 2019: 184.
65 Bryliński i Rojek 2016: 65.
66 Stasiak 2013: 10.
67 Stasiak 1994: 12.
68 Stasiak 1994: 18.

dzierniku 1948 roku – 35, natomiast w listopadzie 1949 roku 
już tylko 969.

CMENTARZE EWANGELICKIE  
POWIATU TURECKIEGO

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Turku,  
gm. miejska Turek
Cmentarz ewangelicki w Turku powstał w 1822 roku. Usytu-
owano go za miastem przy drodze, w formie wydłużonego 
prostokąta, za świeżo wytyczoną nekropolią katolicką70. Do 
kompleksu przylega dom grabarza, przy którym znajduje się 
brama wejściowa – niegdyś eklektyczna, monumentalna, 
zwieńczona blankami i krzyżem (ryc. 4)71. Po 1945 roku zo-
stała rozebrana, a na jej miejscu w latach późniejszych wznie-
siono bramę o prostszej formie (ryc. 5).

Na terenie cmentarza znajduje się wiele dobrze zacho-
wanych zabytkowych grobowców i nagrobków otoczonych 
ozdobnymi ogrodzeniami. Pomniki nagrobne charakteryzują 
się kompozycjami architektonicznymi i rzeźbiarskimi w nur-
cie historyzmu, przede wszystkim w stylu neogotyckim i neo-
klasycystycznym. Występują tu monumentalne grobowce 
rodzinne, tablice nagrobne wmurowane w mur cmentarza, 
ale przede wszystkim pomniki wykonane z piaskowca, ob-
ramowane kutymi żeliwnymi balustradami, pośród których 
nierzadko ścieli się dywan bluszczu (ryc. 6). Na nagrobkach 
często występują motywy roślinne (m.in. betonowe coko-
ły w formie ściętego pnia dębu, motyw gałązki palmowej, 
wieńca) i geometryczne (m.in. łuki, koła, gwiazdy), przepeł-
nione bogatą symboliką. Inskrypcje nagrobne występują 
w języku niemieckim i polskim72.

Wyjątkowym dziełem sztuki jest pomnik nagrobny Hen-
ryka Boetcher (zm. 1882), zlokalizowany przy północnym 
murze cmentarza (ryc. 7). Nagrobek ma formę kilkustopnio-
wego postumentu z gzymsami, na którym znajduje się figura 
zamyślonej płaczki o twarzy pełnej smutku. Przedstawienie 
przepełnione jest symboliką śmierci i przemijania – młoda, 
piękna kobieta przyodziana jest w luźną szatę, w prawej 
dłoni trzyma wieniec kwiatowy, a lewą ręką wsparta jest na 
ściętym pniu drzewa, przy którym leży czaszka. Nieopodal 
nagrobka, po jego prawej stronie znajduje się grobowiec 
rodziny Penther, który jest największym wolnostojącym gro-
bowcem na cmentarzu (ryc. 8). Został wzniesiony w formie 
neoklasycystycznej kaplicy, zwieńczonej dwuspadowym 
dachem, z trójkątnym frontonem zaopatrzonym w gzymsy 
i ząbkowania, nad którym góruje krzyż. Ściany zewnętrzne 
dekorowane są prostokątnymi i okrągłymi panelami. Wejście 
poprzedzone trzema stopniami oparte jest na łuku pełnym 
i zamknięte ozdobną kratą. Wewnątrz budowli znajduje się 
epitafium, jednak grobowiec nie pełni już swych pierwot-
nych funkcji73.

69 M. Kaszyński 2019: 390.
70 Michalak 2007: 192.
71 Górzyński 2009: 353.
72 Górzyński 2009: 355.
73 Górzyński 2009: 359. Tam także znajdują się szczegółowe opisy innych 

wybranych nagrobków. Zob. też: Pawlaczyk i Piotrowski 1989.
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Na cmentarzu spoczywają m.in.: Christine Arendt (zm. 
1925), Richard Bistet (zm. 1881), Henryk Boettcher (zm. 
1882), Wilhelm Diesner (zm. 1929), Maria Fassenko (zm. 
1936)74, Julius Fenner (zm. 1876), Matylde Fenner, zd. Kit-
tner, Justyna Anna z Serbianów Hübner (zm. 1906), Ferdi-
nand Jähne (zm. 1898), Julian Kitlaus (zm. 1912), Aureljus 
Kretschmer (zm. 1831), Johan Gottlieb Neumann, Oswald 
Penther, August Posselt (zm. 1852), Karl Friedrich Raffel, 
Jerzy Sachs (zm. 1977)75, Leon Jan Sachs (zm. 1947)76, Zo-
fia Sachsowa zd. Bursche (zm. 1967), Henryk Schoepe (zm. 
1896), Ernest Schroeter (zm. 1895), Julianna Strancke (zm. 
1946), Daniel Szykora (zm. 1859), Karl Ludwig Teichmann 
(zm. 1890), Oskar Trenkler (zm. 1916), Edward York (zm. 
1930), Felicja z Marszlów York (zm. 1920), a także rodziny: 
Gebler, Grauman, Marszel, Müller, Neumann, Ramser, Res-
sel, Tischer, Ulrych. Przy grobowcu tych ostatnich znajduje 
się pomnik Maryi z Rehbergów Ulrich (zm. 1880) z intere-
sującym epitafium „Pokój jej cieniom!”. Cmentarz jest czyn-
ny do dzisiaj, a współcześnie służy jako miejsce wiecznego 
spoczynku również dla katolików i prawosławnych77. Złożono 
tu także szczątki ekshumowane z cmentarzy ewangelickich 
w Józefinie i Chlebowie, które zostały zniszczone przez dzia-
łalność kopalni węgla brunatnego78.

Nekropolia zachowała się w stosunkowo dobrym stanie 
i jest jedynym przykładem cmentarza ewangelickiego w po-
wiecie tureckim, który nie uległ poważniejszym zniszczeniom 
i degradacji79. Jest to zasługą m.in. Mirosława Mielcarskie-
go, który na przełomie XX i XXI wieku jako społeczny opie-
kun cmentarza odsłonił, wyczyścił i odnowił wiele grobów80, 
a także regularnego porządkowania przez młodzież z I Li-
ceum Ogólnokształcącego w Turku81.

Od 2016 roku na turkowskich cmentarzach podczas Uro-
czystości Wszystkich Świętych stowarzyszenie Ziemia Tur-
kowska organizuje zbiórki na rzecz renowacji nagrobków 
zasłużonych turkowian spoczywających na nekropoliach 
miejskich. Pieniądze zebrane podczas II zbiórki w 2017 roku 
przekazane zostały Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tur-
ku – wykorzystano je na remont dachu neoklasycystycznego 
grobowca rodziny Penther. Co więcej, w 2018 roku w okresie 
poprzedzającym Uroczystość Wszystkich Świętych, turkow-
scy społecznicy – m.in. członkowie stowarzyszenia Ziemia 
Turkowska oraz wolontariusze turkowskiego Centrum Wo-
lontariatu działającego przy MOPS w Turku uprzątnęli alejki 
cmentarza i zarośnięte, pozostawione bez opieki groby. Od-
była się także „Akcja Znicz”82, polegająca na zapalaniu zniczy 
na opuszczonych grobach.

74 Grzelka 2011a: 55.
75 Stachowiak 2011a.
76 Stachowiak 2011b.
77 „Echo Turku” 2000b: 8.
78 Górzyński 2009: 353.
79 Górzyński 2009: 359.
80 „Echo Turku” 2000b: 8.
81 Stachowiak 2012: 23.
82 Akcja została zorganizowana przez Ewę Podemską z turkowskiego Cen-

trum Wolontariatu.

Cmentarz ewangelicki w Obrębiźnie, gm. Turek
Cmentarz ewangelicki w miejscowości Obrębizna powstał 
prawdopodobnie na początku lat 30. XX w., gdyż jego obrys 
po raz pierwszy został naniesiony na mapę Wojskowego In-
stytutu Geograficznego w 1934 roku. Na powierzchni cmen-
tarza nie zachowały się do dziś żadne nagrobki, jednak ob-
serwacja terenowa, a także analiza obrazowań ALS pozwalają 
dokładnie wyznaczyć jego granice (ryc. 2.4). Obiekt posiada 
wyraźnie zachowaną formę terenową w postaci prostokąt-
nego pasa zalesionego terenu otoczonego wałem ziemnym 
(ryc. 9). Co więcej, na jego obszarze widoczne są nadal zarysy 
mogił, zarośnięte przez roślinność zarówno niską, jak i wyso-
ką (ryc. 10). Cmentarz ten nie został dotąd objęty jakąkol-
wiek formą ochrony, jednak pamięć o tym miejscu jest wciąż 
żywa wśród miejscowej ludności, mieszkającej w sąsiedztwie 
od pokoleń83.

Cmentarz ewangelicki w Kalinowej, gm. Turek
Cmentarz znajduje się na wzgórzu zwanym przez miejscową 
ludność „Kryplem”84, przy charakterystycznym miejscu, gdzie 
krzyżują się drogi polne i leśne, około 500 m na wschód od 
zabudowy wsi (ryc. 11). Nekropolia powstała w latach 30. 
XIX wieku, kiedy w Kalinowej mieszkało już kilkaset ewange-
lików. W 1837 roku miejscowa społeczność wstąpiła do parafii 
ewangelickiej w Turku. Cmentarz pozostawał czynny do lat 
1871–1872, kiedy został opuszczony z powodu emigracji pro-
testanckich mieszkańców Kalinowej – wówczas opiekowała 
się nim jedna rodzina z dawnej kolonii i pozostawał pod zarzą-
dem parafii turkowskiej. Ostatecznie pozostali potomkowie 
opuścili swe gospodarstwa w 1945 roku. Jedyni znani miesz-
kańcy spoczywający na terenie cmentarza to rodzina Koth: 
Julianna Koth (zm. 1846), Hennrytta Koth (zm. 1848), August 
Koth (zm. 1849), Zuzanna Koth (zm. 1851), Krystyna Koth (zm. 
1855), Michał Koth (zm. 1855) i Samuel Koth (zm. 1856)85.

W 2011 roku Stowarzyszenie „POMOST” przeprowadziło 
prace ekshumacyjne żołnierzy niemieckich pochowanych na 
cmentarzu w czasie II wojny światowej (ryc. 12–13). W mogi-
le znajdującej się przy zachodniej granicy cmentarza znalezio-
no szczątki 20 żołnierzy, z czego przy dziewięciu odnaleziono 
nieśmiertelniki. Szczątki te zostały pochowane jesienią 2011 
na kwaterze wojennej cmentarza w Poznaniu-Miłostowie86.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Felicjanowie,  
gm. Władysławów
Cmentarz parafii ewangelickiej gminy Władysławów położo-
ny jest we wsi Felicjanów, w oddaleniu o nieco ponad 1,3 km 
od parafialnego kościoła ewangelickiego. Założono go na 
planie regularnego prostokąta, na wysokim i malowniczym 
wzniesieniu (138 m n.p.m.), zwanym od XVIII wieku „Ber-
gl”, a obecnie „Niemiecką Górką” (ryc. 14)87. Wraz z pierw-
szym kościołem ewangelickim we Władysławowie powstał 

83 Karolczak 2017: 390–391.
84 Rada Gminy Turek 2016: 10.
85 Górzyński et al. 2014: 445.
86 Informacja uzyskana od Tomasza Czabańskiego – Dyrektora Pracowni Ba-

dań Historycznych i Archeologicznych „POMOST”.
87 Z., A. 1996b: 6; Górzyński et al. 2014: 440.
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on około 1750 roku na mocy przywilejów, które otrzymali 
niemieccy osadnicy miasta od rodu Gurowskich88. W latach 
1892–1897 cmentarz zyskał od wschodu ceglane ogrodzenie 
wraz z monumentalną, neogotycką bramą wejściową89.

Nekropola pozostała czynna do 1945 roku. Po wybu-
chu II wojny światowej, jesienią 1939 roku pochowano tam 
w zbiorowej mogile osoby rozstrzelane we wrześniu 1939 
roku – prawdopodobnie osadników niemieckich, którzy zostali 
oskarżeni o szpiegostwo i sabotaż na rzecz III Rzeszy90. W 1945 
roku, w kolejnym zbiorowym grobie, zlokalizowanym u stóp 
wzniesienia, pochowano niemieckich żołnierzy rozstrzelanych 
przez Armię Czerwoną, którzy stacjonowali na wieży pałacu 
w Russocicach jako obserwatorzy przeciwlotniczy91.

Po II wojnie światowej nekropolia zaczęła ulegać gwał-
townej dewastacji. Brama wejściowa, która przetrwała 
w stanie ruiny jeszcze do lat 80. XX wieku, dziś już nie istnieje 
(ryc. 15–18). Cmentarz przez lata był plądrowany i profano-
wany – jeszcze pod koniec XX wieku widoczne były otwarte 
groby, z których wyjmowano czaszki i kości, a na jego terenie 
rozpalano ogniska92.

Zachowały się tu liczne nagrobki z XIX i XX wieku w formie 
dekoracyjnych postumentów z krzyżami i tablicami inskryp-
cyjnymi. Występują kwatery grobowe wydzielone kutym, że-
laznym i żeliwnym ogrodzeniem. Interesujące są także popu-
larne w pierwszej ćwierci XX wieku nagrobki w typie rzeźby 
naturalistycznej – z kamiennymi cokołami, Drzewem Życia 
i elementami roślinnymi (wykonane najczęściej z lastryko lub 
sztucznego piaskowca)93. Na cmentarzu spoczywają m.in.: ks. 
Karl Gottlieb Bartsch (zm. 1852)94, wraz z żoną Amalie Hen-
riette zd. Ziemer (zm. 1852) i dziećmi Albertem Karlem (zm. 
1831) i Ernstem Karlem Ferdinandem (zm. 1827); rodzina 
Abram; Ernst Engelhardt (koniec XIX w.); Karline Ullrich zd. 
Kiewer (zm. 1913); Karol Teodor Kintzel (zm. 1907); Edward 
i Ottilie Kneifel (zm. 1931); Wilhelmine (zm. 1884) i Johan 
(zm. 1885) Krause; Melania z Anczykowskich Kruszwic (zm. 
1893); Bertold i Irena Müller (zm. 1897); Eleonora Pauline 
Strancke zd. Stark (zm. 1907); Georg (zm. 1897) i Karoline 
Louise (zm. 1886) Vogt; a także członkowie rodziny Kurna-
towskich95, których grobowiec odrestaurowano w 2003 
roku dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Brudzewa oraz 
władz gminy Władysławów96.

88 Górzyński et al. 2014: 440. Wcześniej, przez krótki czas funkcjonował nie-
wielki cmentarz ulokowany na jednym ze wzgórz na zachód od obecnej 
nekropolii; zob. Kneifel 1937: 19.

89 Górzyński et al. 2014: 440.
90 Zawadka 2001a: 3.
91 S., E. 2001: 6; Szczap 2001: 4; Zawadka 2001b: 1, 7, 2001c: 3; Górzyński 

et al. 2014: 440.
92 Z., A. 1996b: 6.
93 Górzyński et al. 2014: 440.
94 W latach 1810–1852 pastor parafii ewangelickiej we Władysławowie (fi-

lia w Turku).
95 Jan Kurnatowski (zm. 1862), Karol Unrug (zm. 1844), Wiktoria z Kempiń-

skich Nieszkowska (zm. 1877), Eleonora z Unrug Kurnatowska (zm. 1873), 
Olimpia z Nieszkowskich Kurnatowska (zm. 1880), Alfred Kurnatowski 
(zm. 1892), Gabryela Kurnatowska (zm. 1853) i Eliza Kurnatowska; zob. 
Janiszewska 1993b. W 1912 roku w grobowcu rodzinnym złożono rów-
nież Ryszarda Kurnatowskiego; zob. M. Kaszyński 2006: 12; 2011b.

96 M. Kaszyński 2005: 7.

W 1998 roku dzięki staraniom Bruno Kneifla, potomka 
znanego we Władysławowie rodu Kneifel97, cmentarz został 
częściowo uporządkowany i odrestaurowany. Także z inicja-
tywy Bruno Kneifla oraz Henryka Trochy w 2000 roku prze-
niesiono szczątki rozstrzelanych niemieckich żołnierzy na 
teren cmentarza98, a w 2001 roku odsłonięto tablicę pamiąt-
kową przygotowaną w języku polskim i niemieckim z napi-
sem „Pamięć poległym – pojednanie żywym”, upamiętniają-
cą tragicznie poległych w 1939 roku99.

Położenie cmentarza na wzgórzu potęguje jego malowni-
czy charakter oraz wpływa na wartości turystyczne. Jest on 
jedną z głównych atrakcji miejscowego szlaku rowerowego – 
roztacza się stamtąd urokliwy widok na Władysławów i oko-
lice100. Dzięki inicjatywie potomka pochowanych tu osób, 
a także opiece Henryka Trochy, cmentarz ten zachowany jest 
w dobrym stanie.

Dworski cmentarz ekumeniczny rodziny Kurnatowskich 
w Brudzewie, gm. Brudzew
W Brudzewie, na miejscu zwanym dawniej „Łysą Górką” 
znajduje się niewielki cmentarz, gdzie pochowani są ostatni 
właściciele majątku Brudzew – rodzina Kurnatowskich. Pry-
watny cmentarz powstał w 1922 roku (formalną zgodę od 
biskupa na jego założenie otrzymano dopiero w 1926 roku). 
Położony ok. 500 m na zachód od dawnego dworu, w otocze-
niu łąk i strumienia, pierwotnie dostępny był wydzielonym 
traktem dojazdowym. Założony został na rzucie kwadratu 
i otoczony ceglanym murem z bramą od strony wschodniej. 
Wewnątrz znajduje się kwatera rodzinna, gdzie spoczywają 
członkowie rodzin Kurnatowskich, Unrugów, Guttów i Morsz-
tynów: kalwin Wacław Kurnatowski (zm. 1922) oraz katolicy: 
jego żona Maria z Unrugów Kurnatowska (zm. 1923), córka 
Cecylia Kurnatowska (zm. 1938), a także wnukowie – Marek 
Gutt (zm. 1922) i Krzysztof Morsztyn (zm. 1924)101.

Rodzina Kurnatowskich już w XVI wieku stała się wyznaw-
cami kalwinizmu. Związki małżeńskie zawierali najczęściej 
z rodzinami tego samego wyznania: Bronikowskimi, Kosic-
kimi, Mielęckimi, Potworowskimi, Szczanieckimi, Unrugami, 
czy Żychlińskimi102. Chowani byli m.in. na cmentarzu ewan-
gelickim w Felicjanowie – tam spoczywają szczątki dziad-
ków i rodziców ostatniego w linii męskiej właściciela dóbr 
brudzewskich, Wacława Kurnatowskiego103. Wacław, pozo-
stając kalwinem, ożenił się z katoliczką Marią Unrug, z któ-
rą doczekał się pięciu córek. W rodzinie Kurnatowskich przy 
kalwinizmie pozostał jednie ojciec, zgodnie z zasadą stoso-
waną w małżeństwach mieszanych, że gdy na świat przyjdą 
synowie, zostaną wychowani w wierze ojca, a gdy córki, to 
przyjmą wiarę matki. Po śmierci Wacława (8 stycznia 1922 
roku) pochowano go w grobowcu wybudowanym na skraju 
parku mieszczącego się przy dworze. Rok później proboszcz 

97 Kneifel 1982.
98 Górzyński et al. 2014: 440.
99 S., E. 2001: 6; Zawadka 2001a: 3.
100 Szulc 2005.
101 M. Kaszyński 2005: 7; R. Kaszyński (red.) 2007; Górzyński et al. 2014: 434.
102 M. Kaszyński 2019: 124.
103 Więcej na temat Wacława Kurnatowskiego zob. M. Kaszyński 2011c.
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miejscowej parafii, ks. Marian Chwiłowicz w piśmie do Kon-
systorza we Włocławku donosił o ciężkiej chorobie Marii 
Kurnatowskiej i zwrócił się z prośbą o zezwolenie na dokona-
nie pochówku obok męża, bądź na wyświęcenie grobowca 
rodzinnego. Z propozycją założenia cmentarza rodzinnego 
wystąpiła – zarówno do władz kościelnych, jak i świeckich – 
córka, Cecylia Kurnatowska. Dzień po śmierci Marii Kurna-
towskiej, 3 lipca 1923 roku, starosta kolski wydał zezwole-
nie na pochowanie jej obok męża i przychylił się do prośby 
utworzenia cmentarza. Zgodę na pochówek wyraził również 
biskup włocławski i pogrzeb mógł odbyć się w obrządku ka-
tolickim. Ostateczna decyzja władz kościelnych w związku 
z utworzeniem cmentarza rodzinnego została wydana do-
piero po oświadczeniu Cecylii Kurnatowskiej z 1925 roku, 
o tym że majątek brudzewski w dalszym ciągu będzie pono-
sił wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i potrzebami 
cmentarza parafialnego104.

Po 1939 roku rodzina Morsztynów opuściła Brudzew. Po 
wojnie, na mocy dekretu PKWN o reformie rolnej, majątek 
brudzewski został rozparcelowany, a w dworku umieszczo-
no szkołę podstawową. Opuszczony i zapomniany cmentarz 
ulegał postępującej dewastacji. Dopiero w 2005 roku, dzięki 
działaniom podjętym przez Towarzystwo Przyjaciół Brudze-
wa, wspartym przez Urząd Gminy w Brudzewie teren cmen-
tarza został uporządkowany, a także odrestaurowano płytę 
nagrobną rodziny Kurnatowskich (ryc. 19)105. Co więcej, na 
terenie cmentarza umieszczono także płyty upamiętniające 
krewnych rodziny: Marię Henrykę Gutt (zamordowaną w K.L. 
Auschwitz-Birkenau), Jana Wacława Gutta (rozstrzelanego 
w 1943 r. w Warszawie), Wojciecha Kwasieborskiego (roz-
strzelanego w 1940 r. w Palmirach)106, a także Monikę Dzię-
gielewską (zmarłą w 2016 r.)107. Dodatkowo, 6 listopada 2011 
roku na terenie cmentarza umieszczono tablicę informacyjną 
przybliżającą historię tego miejsca i rodu Kurnatowskich. 

Od 2005 roku, w każdą pierwszą niedzielę listopada, Pa-
rafia Rzymsko-Katolicka w Brudzewie i Towarzystwo Przyja-
ciół Brudzewa organizują na cmentarzu spotkania ekume-
niczne108. Na wspólnej modlitwie gromadzą się duchowni 
i wierni wyznania katolickiego, ewangelicko-reformowanego 
i ewangelicko-augsburskiego. Te spotkania stały się trady-
cją, a dworski cmentarz przedstawicieli rodziny ziemiańskiej 
w Brudzewie stał się znakiem jedności, „cegiełką” w budo-
waniu ekumenizmu109.

Inicjatorem odnowy cmentarza i spotkań ekumenicznych 
było Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa. Organizacja ta w dal-
szej kolejności zajęła się przywracaniem pamięci o innych 
cmentarzach ewangelickich z terenu powiatu tureckiego.

104 M. Kaszyński 2005: 7, 2019: 300–301; Górzyński et al. 2014: 434–435.
105 Górzyński et al. 2014: 434.
106 Wojciech Kwasieborski był synem Aleksandry z Kurnatowskich, córki 

Wacława Kurnatowskiego, właściciela majątku ziemskiego w Brudzewie; 
zob. R. Kaszyński i M. Kaszyński 2015: 39.

107 R. Kaszyński i M. Kaszyński 2015: 39; R. Kaszyński 2017: 25.
108 Wróbel et al. 2005: 9; Wróbel 2006; M. Kaszyński 2007; Jelinek 2008: 6; 

R. Kaszyński 2009: 37, 2017; R. Kaszyński i M. Kaszyński 2015: 38.
109 Wróbel et al. 2005: 9; R. Kaszyński 2017: 25.

Cmentarz ewangelicki w Tarnowej, gm. Brudzew
Cmentarz położony jest bezpośrednio przy drodze woje-
wódzkiej 470, za przystankiem autobusowym (przy skrzyżo-
waniu drogi Brudzew – Tarnowa z drogą Turek – Kościelec). 
Według informacji zawartych w karcie cmentarza WUOZ na 
cmentarzu tym chowano niemieckich osadników wyznania 
katolickiego110, jednak dane na stronie internetowej Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie wskazują, że jest to 
cmentarz ewangelicki111.

Cmentarz założony został w drugiej połowie XIX wieku. 
Wytyczono go na niewielkim wzgórzu, na planie prostokąta. 
Pierwotnie posiadał też ogrodzenie. Przeważały tu proste 
nagrobki z obmurowaniami mogił i tablicami inskrypcyjnymi 
z dekoracyjnymi naczółkami i ornamentyką roślinną. Cmen-
tarz pozostał czynny do 1945 roku, kiedy pochowano tu kilku-
dziesięciu żołnierzy niemieckich. Po wojnie uległ niemal cał-
kowitej dewastacji, a obecnie zachowały się relikty i szczątki 
nagrobków oraz zarośnięte obstawy grobów (ryc. 20). 

Większość z nich jest nieczytelna, tablice w większości są 
połamane i zarośnięte. Zachowała się tablica z najstarszego 
znanego nagrobka, w którym złożono Heinereiette Jeske, 
z d. Stielke (zm. 1880)112 oraz zdobiona płyta nagrobna Re-
inholda Luka (1896–1915), z wieńcem żałobnym w naczółku 
i epitafium w języku niemieckim. Poza wspomnianym po-
mnikiem z drugiej połowy XIX wieku, zachowało się też 12 
nagrobków i 30 mogił z pierwszej połowy XX wieku. Znajdują 
się tu groby m.in. rodzin: Jeske, Litwin, Szmidt, Kot, Gibel, 
Kiepert, Grams, Golc i Ryska113.

Stan ogólny cmentarza jest bardzo zły. Teren jest zaro-
śnięty krzewami, głównie bzu i akacji, a całość jest poro-
śnięta wysoką trawą. W terenie widoczne są prostokątne, 
porośnięte zielenią pagórki znaczące zarysy grobów. Brak 
jest jakiegokolwiek ogrodzenia, które odgradzałoby teren od 
pobliskich gospodarstw114.

W czerwcu 2011 roku Stowarzyszenie „POMOST” dokona-
ło ekshumacji szczątków żołnierzy niemieckich rozstrzelanych 
podczas II wojny światowej i pochowanych tam w 1945 roku 
(ryc. 21). W mogile położonej przy północnej granicy cmen-
tarza odkryto szczątki 46 żołnierzy, z których 15 posiadało 
nieśmiertelniki. Jesienią 2011 roku szczątki te zostały złożone 
na kwaterze wojennej cmentarza w Poznaniu-Miłostowie115.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Tarnowej-Nowej 
Wsi, gm. Brudzew
Cmentarz w Tarnowej-Nowej Wsi został założony na począt-
ku XIX wieku. Znajduje się przy polnej drodze, około 500 m 
na północ od zabudowań wiejskich, w pobliżu drogi Bru-
dzew–Tarnowa. Po 1945 został opuszczony i zdewastowa-

110 Sawicki 1991a.
111 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koninie. Internet: https://www.lu-

teranie.konin.pl/cmentarze/tarnowa/tarnowa.html (wgląd 13.12.2018).
112 R. Kaszyński 2009: 38.
113 Górzyński et al. 2014: 453.
114 R. Kaszyński 2009: 38. Opis cmentarza pochodzi z materiałów opracowa-

nych w 2001 roku przez uczniów liceum w Turku.
115 Informacja uzyskana od Tomasza Czabańskiego – Dyrektora Pracowni Ba-

dań Historycznych i Archeologicznych „POMOST”.
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ny. W terenie, jak i na obrazie ALS bardzo dobrze widoczny 
jest wał ziemny, znaczący zarys dawnego ogrodzenia. We 
wschodniej części nekropolii, wokół kasztanowca, zacho-
wały się pozostałości kilku murowanych nagrobków i mogił 
z XX wieku (ryc. 22) z reliktami jednego postumentu na-
grobkowego Angelici Lehmann (zm. 1939) i Angelici Weigelt 
(zm. 1933), który jeszcze w 1991 roku posiadał figurę anioła 
(ryc. 23–24)116. Pierwsze pochówki pochodzą z początku XIX 
wieku, a najstarsze zachowane płyty nagrobne należą m.in. 
do Luise Elke, zd. Steinke (1872–1917) i Karla Schmidta 
(1862–1920). Według informacji z karty cmentarza WUOZ 
było to także miejsce rozstrzelań Niemców podczas II wojny 
światowej117.

Ogólny stan cmentarza jest bardzo zły. Jego teren jest za-
rośnięty samosiejkami, głównie krzewami akacji, a pomniki 
są poprzewracane i połamane. Do dziś zachowały się jedynie 
cztery nagrobki z 1. połowy XX wieku i jedna płyta z 1. poło-
wy XIX wieku118. 

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Janowie,  
gm. Brudzew
Cmentarz ewangelicko-augsburski w Janowie położony jest 
na północno-wschodnim krańcu gminy Brudzew, ok. 100 m 
na wschód od drogi Koło ‒ Brudzew. Założony został w pierw-
szej połowie XIX wieku i pozostawał czynny do 1945 roku. 
Najstarsze zachowane relikty z czytelnymi inskrypcjami po-
chodzą z pierwszej połowy XX wieku – grób Ferdinanda Bau-
mana (zm. 1932), a także płyta nagrobna Emila (zm. 1939) 
i Juliusa (zm. 1938) Gruning. Występują tu mogiły ziemne, 
a także groby z betonowymi obramieniami i niewielkimi po-
mnikami z tablicami inskrypcyjnymi z betonu i kamienia (ryc. 
25). Jeszcze do niedawna zachowane były nieliczne żeliwne 
krucyfiksy119, a dziś istnieje jedynie jedno żeliwne ogrodzenie 
kwatery. Zachowało się kilkanaście grobów, z tego sześć frag-
mentów z pierwszej połowy XX wieku.

Stan cmentarza jest zły, a jego układ nieczytelny. W pobli-
żu znajduje się kilka zabudowań wiejskich. Granica między 
nimi a cmentarzem jest bardzo niewyraźna. Groby znajdują 
się tuż pod płotem pobliskich gospodarstw. Teren jest zde-
wastowany i zarośnięty. Wiele nagrobków jest połamanych 
i fragmenty porozrzucane są nawet po pobliskiej drodze le-
śnej. Jest to jeden z najbardziej zdewastowanych cmentarzy 
w powiecie tureckim120.

Podczas prospekcji terenowej okoliczna ludność, zapy-
tana o lokalizację cmentarza, niestety nie potrafiła wskazać 
miejsca – pamiętała jedynie z opowieści nieżyjących już 
dziadków, że gdzieś w lesie znajdują się niemieckie groby.

116 Górzyński et al. 2014: 453.
117 Sawicki 1991b.
118 R. Kaszyński 2009: 38. Opis cmentarza pochodzi z materiałów opracowa-

nych w 2001 roku przez uczniów liceum w Turku.
119 Górzyński et al. 2014: 444.
120 R. Kaszyński 2009: 38. Opis cmentarza pochodzi z materiałów opracowa-

nych w 2001 roku przez uczniów liceum w Turku.

Cmentarz ewangelicki w Celestynach, gm. Malanów
Kolonia Celestyny już w XVIII wieku była określana jako 
„czysto niemiecka”. W 1827 roku miejscowość liczyła 19 go-
spodarstw wiejskich, które zamieszkiwało 155 osób. Byli to 
głównie niemieccy rolnicy, gospodarujący na gruntach naj-
słabszych klas121. Kolonia Celestyny powstała w okresie za-
boru pruskiego po 1793 roku, w wyniku narastającego od lat 
80. XVIII wieku napływu osadników z landów niemieckich. 
Do 1945 roku była zamieszkana głównie przez potomków 
niemieckojęzycznych kolonistów wyznania ewangelicko-au-
gsburskiego – cmentarz wówczas znajdował się administra-
cyjnie pod opieką parafii Prażuchy. Jeszcze do lat 50. XX w. 
chowano w nim zmarłych122. Śladem po mieszkających tu 
w przeszłości Niemcach jest zdewastowany dziś cmentarz, 
który znajduje się w centrum pozostałości wioski.

Powstał on na przełomie XVIII i XIX wieku, założony na 
niewielkim pagórku, na rzucie prostokąta, pierwotnie z regu-
larnym podziałem na kwatery, aleją główną i ogrodzeniem. 
Od drugiej połowy XX wieku cmentarz ulega postępującej 
dewastacji i zarastaniu. Zachowanych jest kilkadziesiąt na-
grobków, niektóre z początku XIX wieku (ryc. 26).

Obecnie w większości czytelne są jedynie murowane ob-
ramowania mogił, jedna otoczona żeliwnym, kutym ogro-
dzeniem o ozdobnej metaloplastyce z końca XIX wieku. Wi-
doczny jest układ alei głównej zorientowanej na osi zbliżonej 
do N–S. Istnieje nadal kilka reliktów murowanych nagrob-
ków, w formie cokołów z tablicami inskrypcyjnymi i krzyża-
mi, niestety ulegają one aktom wandalizmu i upływowi cza-
su123. W zachodniej części cmentarza widnieje duża wyrwa 
po nielegalnym wyrobisku piachu, która odsłoniła obstawy 
grobowe. Na południu znajduje się betonowy fundament 
wyznaczający granicę nekropolii, natomiast od strony po-
łudniowo-wschodniej można dostrzec pozostałości po mu-
rowanym ogrodzeniu. Kilka jeszcze czytelnych nagrobków 
wskazuje, że spoczywają tu m.in.: Emma Gellert (zm. 1904), 
August Hoffmann (zm. 1913), Friedrich Rebert (zm. 1919), 
Fridrich Röbert (zm. 1928), Leokadie Rehert(?) (zm. 1928), 
a także Ostar Lindner (zm. 1933), na którego tablicy czcionką 
gotycką wyryto sentencję:

„Du blühtest eine
Blume Die man mit

Freuden sah zu deines
Schöpfers Ruhme.

Nun bist du nimmer da“

„Rozkwitłeś kwiatem
Którego z radością

Oglądało się ku chwale
Twojego Stwórcy.

Teraz Cię już nie ma”124

121 T., D. 2006: 4.
122 Górzyński et al. 2014: 436.
123 Górzyński et al. 2014: 436–437.
124 Tłumaczenie autora.
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Cmentarz ewangelicki w Porożu Starym, gm. Malanów
Przed końcem II wojny światowej Poroże Stare zamieszka-
ne było w większości przez społeczność ewangelików oraz 
nielicznych baptystów i rzymsko-katolików. Protestanccy 
mieszkańcy tej wioski przynależeli do parafii w Prażuchach 
Starych, założonej w 1808 r. Mieli tutaj także swoją szkołę, 
a baptyści swój Dom Modlitwy125.

Nekropolia w Porożu Starym jest największym i najlepiej 
zachowanym cmentarzem ewangelickim w gminie Malanów. 
Powstała w 1772 roku na mocy przywilejów nadanych przez 
właściciela okolicznych dóbr – Marcina Stanisława z Kalino-
wy Zarembę, Generała Buławy Wielkiej Koronnej. Pierwsze 
pochówki miały miejsce około 1792 roku – jedną z pierw-
szych rodzin przybyłych w tym roku do miejscowości była 
familia Repphan. Cmentarz funkcjonował do 1945 roku, a po 
wojnie uległ częściowej dewastacji. Obecnie nekropolia znaj-
duje się pod opieką harcerzy ze szkoły w Malanowie. Stan 
nagrobków jest szczątkowy (ryc. 27), jednak zachowało się 
kilka czytelnych tablic, datowanych na XX wiek, a nawet na 
koniec XIX stulecia. Na terenie cmentarza występują liczne 
obramienia mogił ze sztucznego kamienia i same nagrobki 
z tablicami inskrypcyjnymi oraz żeliwnymi krzyżami. Pomni-
ki te nierzadko posiadają wierszowane inskrypcje epitafijne 
pisane gotykiem (ryc. 28)126. Dla przykładu – na nagrobku Er-
nestine Suckert (zm. 1911) znajduje się strofa pieśni religijnej 
napisanej przez Johanna Daniela Feddersena (1836–1902) 
i wydanej w 1872 roku w Morągu:

„Jesus nur alleine
Sei das Losungswort!

Nein, von meinem Heiland
Geh ich nicht mehr fort.“

„Sam Jezus
Jest moim hasłem

Nie, mojego Zbawiciela
Nie mogę opuścić”127.

Wyróżniającą się płytą inskrypcyjną jest także tablica za-
wierająca cytat biblijny: „Sie wird nicht mehr hungern noch 
dürsten; es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder ir-
gend eine Hitze” („Nie będą więcej łaknąć, i nie będą więcej 
pragnąć, i nie uderzy na nie słońce, ani żadne gorąco”128).

Dzięki fragmentarycznie zachowanym nagrobkom może-
my wskazać osoby spoczywające na cmentarzu: Johann Franc 
(zm. 1898), Dorothea Franc (zm. 1889), Pauline Franz (zm. 
1914), Wilhelm Franz (zm. 1924), August Gutsch (zm. 1897), 
Friderike Gutsch (zm. 1889), Johann August Marks (zm. 
1881), Marta Redisch (z d. Kradst, zm. 1936), Karl A. Repphan 
(zm. 1924), Dorothea Repphan (zm. 1928), Robert Repphan 
(zm. 1921), Berta Repphan (zm. 1939), Ernestine Suckert 
(zm. 1911), Anna Elizabeth Ulbrich (zm. 1900). Anna i August 
Ulm (zm. 1912). Inni pochowani tu ewangelicy to m.in. Berta 

125  Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej na cmentarzu ewange-
lickim w Porożu Starym.

126  Górzyński et al. 2014: 448.
127  Tłumaczenie autora.
128  Biblia Gdańska (Objawienie Jana 7: 16); zob. Nowy Testament… 1834: 

362.

Beier, Bresch, Robert Fischer, Anna Elisabeth Heid, Adolf Heit, 
Berta Heit, Elise Lidia Heid, August Hermann, Amanda Else 
Kelm, Paul Gerhard Kelm, Erdmann Reinhold Leder, Johann 
August Mühlnikel, Martin Mühlnikel, Natalie Mühlnikel, Er-
nestine Scheusner. W Porożu spoczywają także baptyści: Da-
niel Gotschling, Otto Gotschling i Edit Schulz129. 

Cmentarz ten obecnie jest miejscem „ekumenicznych 
spotkań z przeszłością”, których inicjatorem było Towarzy-
stwo Przyjaciół Brudzewa. W 2013 roku działania stowarzy-
szenia, wraz z Andrzejem Smolichem, a także współpraca 
z Nadleśnictwem Turek, Parafią Ewangelicko-Augsburską 
w Kaliszu, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Po-
znaniu, Starostwem Powiatowym w Turku, Urzędem Gmi-
ny w Malanowie i Gimnazjum w Malanowie zaowocowały 
możliwościami podjęcia prac oczyszczenia terenu i uporząd-
kowaniem grobów130. Dodatkowo, 20 listopada 2013 roku 
na cmentarzu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy in-
formacyjnej napisanej w języku polskim i niemieckim, która 
została opracowana przez Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa 
i Andrzeja Smolicha, a jej fundatorem było Nadleśnictwo 
w Turku. Ekumeniczną oprawę zapewnili: pastor Michał 
Kuhn z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu i ksiądz 
proboszcz Piotr Bamberski z Parafii Rzymsko-Katolickiej 
w Przespolewie. W uroczystości, której zwieńczeniem było 
zapalenie zniczy i złożenie kwiatów na zachowanych gro-
bach, uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz gminnych, 
młodzież harcerska, ale także lokalna społeczność131. 

Cmentarz ewangelicki w Kotwasicach, gm. Malanów
Do Kotwasic na początku XIX wieku zaczęli przybywać nie-
mieccy koloniści, osadzeni na niezagospodarowanych frag-
mentach dóbr Piętno jako czynszownicy. Pochodzili ze Śląska 
i z zachodniej Wielkopolski132. W 1827 roku miejscowość za-
mieszkiwało 438 mieszkańców w 21 domach. W końcu XIX 
wieku było już tutaj 863 mieszkańców i 127 gospodarstw133. 
Początkowo miejscową społecznością opiekowała się para-
fia ewangelicko-augsburska w Prażuchach, a w późniejszym 
okresie parafia w Turku. Przed 1945 rokiem naprzeciw cmen-
tarza znajdował się drewniany budynek mieszczący szkołę 
ewangelicką, dom modlitwy i siedzibę kantoratu. W 1936 
roku w szkole tej uczyło się 30 dzieci, a nauczycielem był Ru-
dolf Kuske, który prowadził także nabożeństwa. 

Cmentarz na planie prostokąta założono w pierwszej po-
łowie XIX wieku w północno-zachodniej części wioski, na 
niewielkim wzniesieniu. Nekropolia posiadała niegdyś ogro-
dzenie z bramą z czerwonej cegły i aleję dębową prowadzą-
cą do krzyża stojącego na szczycie wzniesienia. Przeważały 
tu proste mogiły ziemne. Po 1945 roku został opuszczony 
i uległ dewastacji. Obecnie zachowały się słabo czytelne za-
rysy ścieżek oraz relikty nagrobków, głównie w postaci be-
tonowych obramowań (ryc. 29). Do dziś cmentarz pozostaje 
pod administracją parafii ewangelicko-augsburskiej w Turku, 

129  Górzyński et al. 2014: 448–449; R. Kaszyński 2014b: 23.
130  R. Kaszyński 2014b: 23.
131  Jarek 2013: 18; R. Kaszyński 2014b: 23.
132  Górzyński et al. 2014: 446.
133  T., D. 2007a: 11.
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a opiekują się nim harcerze z gimnazjum w Malanowie. Spo-
czywają tu m.in.: Anton Jahn (zm. 1851), Julianna Jahn (zm. 
1851), Florentyna Kroll (zm. 1862), Karolina Kroll (zm. 1858), 
Traugot Kroll (zm. 1862), Anna Król (zm. 1855), August Mar-
czyński (zm. 1846), Marianna Marczyński (zm. 1846), Anna 
Wojak (zm. 1847), a także członkowie rodzin, Colka, Ekier, 
Girka, Kuctner i Rablewski134.

Cmentarz ewangelicki w Czachulcu Starym,  
gm. Malanów
Wieś Czachulec (do 2010 roku – Stary Czachulec) powstała 
w 1780 roku jako grunty leśne oddane niemieckim osadni-
kom na wykarczowanie. Koloniści dodatkowo zwolnieni byli 
przez okres siedmiu lat z wszelkich opłat i czynszów. Dziedzi-
cem, który na ten teren sprowadził Niemców był Maciej na 
Zabłociu Zabłocki – dziedzic Skarżyna135.

Cmentarz ewangelicki w Czachulcu Starym położony jest 
kilkaset metrów na wschód od centrum wioski, po północ-
nej stronie drogi głównej, na terenie porośniętym lasem. 
Założony został w 1796 roku przez osadników ewangelic-
kich. Miejscowość do 1945 roku zamieszkiwali głównie po-
tomkowie niemieckojęzycznych kolonistów z przełomu XIX 
i XX wieku. W czasie II wojny światowej cmentarz znajdo-
wał się na zachodnim skraju żydowskiego getta wiejskiego 
„Czachulec”, utworzonego w ramach akcji likwidacyjnej 
gett miejskich w Wartheland (Kraju Warty). Do tego czasu 
administrowała nim parafia w Prażuchach. Po wojnie, do 
1974 roku należał do parafii ewangelickiej w Turku, a na-
stępnie do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Malanowie136. 

Dzisiaj na cmentarzu zachowały się jedynie pozostało-
ści grobów w formie obramowań (ryc. 30) i szczątki dwóch 
tablic nagrobnych – Hugo Schmitchena (zm. 1923 r.) oraz 
rodziny Weber (1869–1903)137. Na terenie nekropolii po-
chowani są także kantorzy, którzy nauczali miejscowe dzie-
ci i prowadzili nabożeństwa w tutejszym Domu Modlitwy: 
Wilhelm Schwarzholz (zm. 1897) i Juliusz Jesse (zm. 1927). 
Stan cmentarza jest bardzo zły – jest on zdewastowany 
i poddawany aktom wandalizmu poprzez szabrowanie 
i rozkopywanie grobów. Spotyka się tu także składowiska 
śmieci, czy kości zwierzęcych z pobliskiej ubojni bydła138. 

Cmentarz ewangelicki w Dobrej, gm. Dobra
Cmentarz ewangelicki w Dobrej powstał na początku XIX 
wieku lub na przełomie XIX i XX w. Założono go na planie 
zbliżonym do prostokąta, około 2 km na wschód od miasta. 
Ostatni pochówek pochodzi z 1955 roku – pochowano wów-
czas Ludwika Marksa139.

Obecnie teren jest gęsto zarośnięty drzewami i krzewa-
mi, jednak bardzo dobrze zachował się wał ziemny otacza-
jący całe założenie (widoczny zarówno w terenie, jak i na 
obrazach ALS). Zachował się też fragment murowanego 

134  Górzyński et al. 2014: 446; Wojciechowski b.d.
135  T., D. 2007b: 2; Witczak 2010: 49.
136  Górzyński et al. 2014: 437.
137  Danielski 2018: 44.
138  Górzyński et al. 2014: 437–438.
139  Górzyński et al. 2014: 439.

ogrodzenia w południowo-zachodnim narożniku, relikty 
kilkunastu nagrobków, i kwatera rodziny Matybowskich 
(ryc. 31). Po 1955 dokonano ekshumacji zwłok Ludwika 
Marksa i jego żony (zm. 1926), które zostały przeniesione 
na cmentarz ewangelicko-augsburski w Turku. Spoczywają 
tu m.in.: E. Buchwitz (zm. 1916), O. Buchwitz (zm. 1928), 
Edward Marks (zm. 1916), F.W. Marks (zm. 1926), Juljanna 
z Winklerów Matybowska (zm. 1926), Karol Matybowski 
(zm. 1928), Emanuel Aleksander Matybowski (zm. 1916) 
i O. Rosentret (zm. 1928)140. 

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Czystem,  
gm. Dobra
Nekropolia znajduje się na niewielkim wzniesieniu na terenie 
zalesionym. Powstała na przełomie XVIII i XIX wieku, w okre-
sie zaboru pruskiego, kiedy do okolicy napływali osadnicy 
z krajów niemieckich, osiedlających się na dotychczasowych 
„pustkach” i terenach opuszczonych. Pierwsi osadnicy przybyli 
tu w 1792 roku i niebawem założyli nekropolie. W 1827 roku 
miejscowość zamieszkiwało 87 osób w 14 domach141. Do 1945 
roku we wsi Czyste funkcjonowała także szkoła ewangelicka 
i dom modlitwy, w ramach kantoratu w parafii ewangelickiej 
w Turku. Po 1945 roku, gdy pochowano tu poległych żołnierzy 
niemieckich, cmentarz został opuszczony i został zarośnięty 
przez las142. Znajdowały się tu głównie mogiły ziemne, a także 
szereg grobów z murowanymi obramowaniami143.

Do dziś w terenie widoczny jest tylko jeden grób z be-
tonowym obramowaniem (ryc. 32). Na obszarze nekropolii 
dostrzec można jeszcze fragmenty betonowych elementów 
nagrobków, jednak większość mogił porasta wysoka trawa 
i krzewy. Jeszcze około 15 lat temu na szczycie nekropolii 
znajdował się duży metalowy krzyż (w 2009 zanotowano, że 
uległ korozji i zniszczeniu144), zadokumentowany podczas in-
wentaryzacji WUOZ w 1995 roku (ryc. 33).

Cmentarz ewangelicko-augsburski  
w Młynach Piekarskich, gm. Dobra
Kolonia Młyny Piekarskie pojawia się pierwszy raz w doku-
mencie z 1792 roku145. W XIX wieku miejscowość powięk-
szyła się za sprawą przybycia w 1848 roku ewangelickich 
osadników146. Pod koniec XIX wieku w Młynach Piekarskich 
było 20 domów, w których mieszało 171 osób147, a w 1907 r. 
miejscowość zamieszkiwało już 90 rodzin ewangelickich. Do 
1945 roku niemal cała wioska zamieszkiwana była przez spo-
łeczność wyznania ewangelicko-augsburskiego, która utrzy-
mywała także kantorat (znajdujący się obecnie w ruinie)148.

Cmentarz ewangelicki w Młynach Piekarskich położony 
jest na skraju lasu, kilkaset metrów na zachód od drogi grun-

140  Górzyński et al. 2014: 439.
141  Tyczyno 2009: 8.
142  Górzyński et al. 2014: 438.
143  Górzyński et al. 2014: 438.
144  Tyczyno 2009: 8.
145  Tyczyno 2010a: 7.
146  Górzyński et al. 2014: 438.
147  Tyczyno 2010a: 7.
148  Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej na cmentarzu ewange-

lickim w Młynach Piekarskich; Górzyński et al. 2014: 447.



197KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ŚRODOWISKA 8 • Dziedzictwo nasze czy obce?

Cmentarze niekatolickie powiatu tureckiego

towej wiodącej przez dawną wieś. Założony został na rzu-
cie prostokąta w połowie XIX wieku. Nekropolia posiadała 
ogrodzenie z siatki, z neogotycką bramą z czerwonej cegły, 
wzniesioną zapewne na przełomie XIX i XX wieku149. Pocho-
wano tutaj m.in. Pauline Dohn (zm. 1931), Emilie Gohlke 
(zm. 1935), Rudolfa Wentland (zm. 1944), Kristine Strubel, 
zd. Rotenburgel (zm. 1947), Edwarda Lehmann (zm. 1949), 
Friedricha Radke (zm. 1942), a także członków rodzin: Firus 
(Amanda, zm. 1928; Krystian, zm. 1947; Edward, zm. 1950; 
Emilia, zm. 1986) i Lelke (Bertolo, zm. 1947; Alwina, zm. 
1971; Eugenia, zm. 1983; Gustaw, zm. 1992). Są tutaj rów-
nież pochowani żołnierze niemieccy polegli w walkach z Ar-
mią Czerwoną w 1945 roku150.

Po wojnie roku cmentarz uległ częściowej dewastacji znaj-
dując się na terenie opuszczonym i odludnym. Opiekował się 
nim Grauman z Turku, rodzina Hein oraz Gustaw Firus ze 
Stawek (zm. w 1992) – jego grób jest ostatnim pochówkiem 
na terenie nekropolii. Zachował się szereg XIX- i XX-wiecz-
nych nagrobków (m.in w formie wielostopniowych cokołów 
z tablicami inskrypcyjnymi i krucyfiksami), żeliwnych krzyży 
i ogrodzeń mogił charakteryzujących się bogatą metalopla-
styką wzorów (ryc. 34), a także murowany słupek bramny 
(ryc. 35)151. Obecnie cmentarz administrowany jest przez 
Parafię Ewangelicko-Augsburską w Turku, a opiekuje się nim 
młodzież parafialna.

Wiosną 2017 roku na cmentarzu przeprowadzono prace 
porządkowo-renowacyjne w ramach współpracy Stowarzy-
szenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej oraz Wielkopolskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF. W akcję 
włączyli się także: Nadleśnictwo Turek, Towarzystwo Przyja-
ciół Konina, Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa, Stowarzysze-
nie „POMOST”, młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Dobrej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach oraz 
strażacy z OSP w Piekarach i Skęczniewie152.

Cmentarz ewangelicki w Kolonii Kaczka, gm. Dobra
Wieś Kaczka (dawniej Kolonia Kaczka) do XVII wieku wystę-
puje w dokumentach pisanych jako osada młyńska. Status ko-
lonii nabyła prawdopodobnie dopiero za sprawą niemieckich 
imigrantów, którzy pojawili się tutaj w XIX wieku. W końcu 
tego stulecia istniało tu 12 domów zamieszkałych przez 116 
osób. Mieszkańcy osady podlegali opiece kantora z Młynów 
Piekarskich w obrębie parafii ewangelickiej w Turku. W 1921 
roku na 114 mieszkańców, około 98 deklarowało wyznanie 
ewangelickie oraz narodowość niemiecką. Ludność niemiec-
ka opuściła te tereny dopiero w 1945 roku, uciekając przed 
Armią Czerwoną153.

Cmentarz w Kolonii Kaczka, w różnych źródłach utożsa-
miany jest z nekropolią z czasów I wojny światowej. Znajdu-
je się w obrębie kompleksu leśnego z przewagą sosny (ryc. 

149  Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej na cmentarzu ewange-
lickim w Młynach Piekarskich; Górzyński et al. 2014: 448.

150  Tyczyno 2010a: 7.
151  Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej na cmentarzu ewange-

lickim w Młynach Piekarskich; Górzyński et al. 2014: 448.
152  G., P. 2017: 4; Tyczyno 2017a: 4.
153  Tyczyno 2010a: 6.

36). Zachował się na nim tylko jeden nagrobek – pomnik 
kilkuletniego Otto Rennera (zm. 1918), z kamienną tablicą 
inskrypcyjną i metalowym krzyżem (ryc. 37)154. Na cmenta-
rzu spoczywają m.in.: A. Briese (zm. 1928), E. Anders (zm. 
1924), rodzina Dohnów, K. Ratke (zm. 1929), L. Brejze (zm. 
1937), S. Muller (zm. 1939)155. W okolicy wyraźnie zachowa-
ne są pozostałości linii okopów z czasów II wojny światowej. 
Nieopodal przebiegał także front operacji łódzkiej z czasów 
I wojny światowej156. 

W 2017 roku na nekropolii wykonano prace renowacyj-
ne, w które włączyli się: Nadleśnictwo Turek, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Dobrskiej, Towarzystwo Przyjaciół Konina, 
Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa oraz Stowarzyszenie 
„POMOST”. Teren został oczyszczony z niskiej roślinności, 
a w narożnikach cmentarza wkopano słupki znaczące jego 
granice. W listopadzie 2017 roku postawiono także tablice 
informacyjną, która powstała z inicjatywy wielkopolskich 
regionalistów i Nadleśnictwa Turek, przy współpracy z para-
fiami ewangelicko-augsburskimi w Koninie i w Turku oraz ze 
Stowarzyszeniem FRYDHOF. W 2018 roku, w setną rocznicę 
śmierci Otto Rennera, wyremontowano krzyż znajdujący się 
na jego grobie. Renowacji podjął się Ludwik Gajewski, w po-
rozumieniu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Dobrskiej157.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Sarbicach,  
gm. Przykona
Osadnicy z Saksonii, Śląska i Prus Wschodnich pojawili się na 
terenach Sarbic w latach 20. XIX wieku. Opiekę nad koloni-
stami początkowo sprawował pastor ewangelickiej parafii 
we Władysławowie, jednak już w 1837 roku powstaje nowa 
parafia z siedzibą w Turku, w skład której wchodzą również 
Sarbice. W miejscowości funkcjonował także dom modlitwy 
i od 1864 roku szkoła kantoralna. W 1921 roku Sarbice za-
mieszkiwało 115 mieszkańców, z których 37 nadal deklaro-
wało wyznanie ewangelickie158.

Nekropolia powstała w latach 20.–30. XIX wieku (istniał 
już w 1839 roku159). Założona na rzucie prostokąta z główną 
aleją na osi E–W. Po zakończeniu II wojny światowej cmen-
tarz uległ dewastacji – z części działki wybierano żwir służący 
do budowy pobliskiej drogi. Zachował się szereg nagrobków 
z przełomu XIX i XX wieku, często wykonanych z piaskowca 
(niektóre zachowane w formie zbliżonej do pierwotnej). Gro-
by posiadają murowane obramienia, postumenty nagrobne, 
tablice inskrypcyjne i żeliwne krzyże w zwieńczeniach, cha-
rakteryzujące się wysokim poziomem wykonania (ryc. 38)160. 
Nagrobki, według zachowanych sygnatur, zostały wykonane 
przez zakład kamieniarsko-rzeźbiarski H. Pfitznera w Łodzi 

154  Tyczyno 2010b: 7.
155  Górzyński et al. 2014: 445.
156  Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej na cmentarzu ewange-

lickim w Kolonii Kaczka.
157  „Echo Turku” 2018: 28. 
158  Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej na cmentarzu ewange-

lickim w Sarbicach, przygotowanej przez Wielkopolskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDHOF i Parafię Ewangelicko-Augsburską 
w Turku.

159  Górzyński et al. 2014: 451.
160  Górzyński et al. 2014: 451.
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oraz firmę A. Fiebigera w Kaliszu. Spoczywają tu członkowie 
rodzin kilku pokoleń mieszkańców Sarbic, zajmujących się 
głównie uprawą roli, m.in.: Julius Dekert (zm. 1912), Karel 
i Olga Dekert (zm. 1933), Wilhelm Kaus (zm. 1928), Justine 
Knispel z d. Massow (zm. 1912), Ianna Scharnik, zd. Massow 
(zm. 1932), Ferdinand Scharnik, Wilhelmina Schmidt z d. 
Schmidtke (zm. 1918), Gottlieb Schmidt (zm. 1919) i rodzi-
na Wedlandt. Jednym z lepiej zachowanych nagrobków jest 
pomnik Justine Knispel, wykonany z piaskowca, z łukowatym 
naczółkiem i żeliwnym krzyżem w zwieńczeniu161. Tablica 
charakteryzuje się starannie wyrytym czcionką gotycką epi-
tafium z wierszem żałobnym w języku niemieckim:

„Weinend legen wir dich nieder
In dies stille Schlafgemach;

Niemals kehrst du zu uns wieder
Ach drum weinen wir dir nach.

Doch einst schlägt die schöne Stunde
Wo wir froh uns wiedersehn,

Und vereint im schönsten Bunde
Vor dem Throne Gottes stehn“.

„W płaczu Cię składamy
W tej cichej sypialni;

Nigdy nie wrócisz do nas ponownie
Och, dlatego za Tobą płaczemy.

Lecz kiedyś wybije szczęśliwa godzina
Gdy w radości spotkamy się ponownie,

I zjednoczeni w najpiękniejszym przymierzu
Staniemy przed Tronem Boga”162. 

Pomimo znacznych zniszczeń cmentarz jest stosunkowo 
dobrze zachowanym przykładem wiejskiej nekropolii ewan-
gelicko-augsburskiej. Dziś znajduje się pod opieką parafii 
w Turku oraz pobliskiej szkoły podstawowej. W 2012 roku 
parafia ewangelicka z Turku postawiła na cmentarzu krzyż 
upamiętniający163. Co więcej, w 2017 roku Wielkopolskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Pamięci FRYDOF wraz 
z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radyczynach 
przeprowadziło renowację cmentarza – wycięto krzewy po-
rastające cały teren, zasypano dół powstały po nielegalnym 
wyrobisku piasku, a ocalałe pomniki oczyszczono i zrekon-
struowano (ryc. 39). Podczas prac doliczono się wstępnie 
około 30 grobów. Ustawiono wówczas także przed cmenta-
rzem tablicę informacyjną. Prace wykonano w ramach pro-
jektu Przywracamy pamięć w Sarbicach, dofinansowanego 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich164.

Cmentarz ewangelicki w Posoce, gm. Dobra
Teren cmentarza znajduje się bezpośrednio przy drodze 
asfaltowej, około 1 km na zachód od skrzyżowania dróg 
z Posoki do Kozubowa, niedaleko zabudowań wsi Paulinów. 
Powstał w XIX wieku i należał do parafii ewangelicko-augs-

161  Górzyński et al. 2014: 452.
162  Tłumaczenie autora. Nieco inny przekład, autorstwa Janusza Taborka, 

znajduje się w Katalogu cmentarzy zabytkowych powiatu tureckiego; por. 
Górzyński et al. 2014: 452.

163  Górzyński et al. 2014: 452.
164  Tyczyno 2017a, 2017b.

burskiej w Turku. Po 1945 roku został opuszczony i całkowicie 
zniszczony165. Dziś nie widoczna jest żadna z mogił, a całe za-
łożenie, zarówno w terenie, jak i na obrazach ALS nie jest czy-
telne – obszar odznacza się jedynie niewielkim wzniesieniem 
(ryc. 40). Teren w żaden sposób nie jest oznakowany, jednak 
okoliczni mieszkańcy pamiętają przekazy swoich przodków 
o istnieniu w tym miejscu „niemieckiego cmentarza”.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Gadowskich 
Holendrach, gm. Tuliszków
Od końca XVIII wieku do 1945 roku w Gadowskich Holen-
drach istniała liczna społeczność ewangelików (osadników 
pochodzenia niemieckiego i ich potomków), należąca do pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej w Grodźcu (założonej w 1796 
roku). Posiadali oni również własny kantorat ze szkołą wy-
znaniową i domem modlitwy166.

Pozostałości cmentarza znajdują się na terenie porośnię-
tym lasem, kilkaset metrów od zabudowań wsi. Nekropolia 
powstała na początku XIX wieku i do 1945 roku znajdowała 
się pod opieką parafii ewangelicko-augsburskiej w Grodźcu. 
Po II wojnie światowej została zaniedbana i zdewastowana. 
Jeszcze do lat 90. XX wieku zachowanych było kilkanaście 
lastrykowych nagrobków, a także reliktów tablic inskrypcyj-
nych, dzięki którym wiemy, że spoczywali tutaj m.in.: Eryk 
Kinast (zm. 1939), Paweł i Lidia Lengert (1939), August Mar-
schall (1858–1931), Ludwig Merk (1885–?) i prawdopodob-
nie Martin Lemter167. Obecnie na cmentarzu znajduje się tyl-
ko kilka częściowo zachowanych nagrobków z obramieniami 
i roztrzaskanymi tablicami (ryc. 41). W najlepszym stanie za-
chował się pomnik Augusta Janke (1884–1939), znajdujący 
się na wschodnim skraju cmentarza (ryc. 42).

Cmentarz ewangelicki w Dryji (Kircholm),  
gm. Tuliszków
Nekropolia powstała prawdopodobnie na początku XIX 
wieku, założona na planie kwadratu na pagórku pośród pól 
między miejscowością Dryja i Kępina, dostępny dzięki dro-
dze z Kępiny, obecnie zlikwidowanej168. Czynny do 1945 roku, 
prawdopodobnie zarządzany przez parafię ewangelicką 
w Grodźcu lub Koninie. Cmentarz otoczony jest widocznym 
wałem ziemnym, a w północno-wschodnim narożniku za-
chowały się relikty murowanego ogrodzenia. Na cmentarzu 
znajdują się mogiły ziemne, a w centrum zachował się zespół 
nagrobków z czytelnymi tablicami inskrypcyjnymi i krzyża-
mi, otoczone betonowymi obramieniami (ryc. 43): nagrob-
ki m.in. Marianny Jehn (zm. 1917), Hermana Krygiera (zm. 
1912), Juliusa Krygiera (zm. 1923), Ewalda i Wandy Nehring 
(zm. 1920) oraz Adolfa Nehring (zm. 1935). 

Cmentarz ewangelicki w Wielopolu, gm. Tuliszków
Społeczność ewangelicka w rejonie Grzymiszewa i Wielopo-
la pojawiła się na przełomie XVIII i XIX wieku, a sam cmen-
tarz pochodzi z około 1820 roku. Został założony na planie 

165  Górzyński et al. 2014: 449.
166  Górzyński et al. 2014: 441.
167  Janiszewska 1993a; Górzyński et al. 2014: 441.
168  Górzyński et al. 2014: 445.
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Ryc. 5.  Brama cmentarza ewangelickiego w Turku w 2019 roku  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 5.  Gate of the Evangelical cemetery at Turek in 2019 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 4.  Brama cmentarza ewangelickiego w Turku w 1942 roku 
(Archiwum „Igły”, Teczka nr 04-101, ze zbiorów Muzeum 
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 4.  Gate of the Evangelical cemetery at Turek in 1942 (The “Igła” 
Archives, briefcase No. 04-101, from the collection of the Town 
of Turek Museum named after Józef Mehoffer)

prostokąta i otoczony wyraźnym wałem ziemnym (ryc. 44). 
Cmentarz funkcjonował do końca II wojny światowej, po 
czym został opuszczony i zdewastowany. Zachowane groby 
pochodzą z końca XIX wieku i z lat międzywojennych – są to 
relikty pochówków z betonowymi obramieniami, strzaskane 
krzyże nagrobne, czy porośnięte płyty (ryc. 45). Na cmenta-
rzu spoczywają m.in. Henrytta Kaszub (zm. 1851), Eugenia 
Kettel (zm. 1934), Karol Kuska (zm. 1853), Wilhelmina Kuska 
(zm. 1854), Gottlieb Majeski (zm. 1860), Heinritte Majeski, 
zd. Kapsch (zm. 1921), Johann Majeski (zm. 1911), Julius Ma-
jeski (zm. 1880), Wilhelm Majeski (zm. 1851), Wilhelmina 
Majeski (zm. 1848), W. Wolter (zm. 1920), a także rodziny 
Busse, Dekert, Rach i Went169. 

Miejsca, których już nie ma – cmentarze ewangelickie 
w Chlebowie (gm. Turek) i Józefinie (gm. Przykona)
Imigracja ewangelików niemieckich do Chlebowa odbywała 
się w latach 30.–40. XIX wieku – powstała tam wówczas rów-
nież nekropolia170. Do wybuchu II wojny światowej mieszkała 
tam znaczna liczba rodzin ewangelickich; w miejscowości 
znajdował się także kantorat, gdzie językiem wykładowym 
był niemiecki171. W latach 70. XIX w. znaczna część miejsco-
wej społeczności wyemigrowała ze względów ekonomicz-
nych na ziemię chełmińską i Wołyń. Na cmentarzu spoczy-
wali m.in. członkowie rodzin Bloch, Cheszfeld, Giepart, Glize, 
Grams, Jeske, Kumant, Mehl, Pech, Poliński, Repal, Strancke, 
Szeferd, Szmydt, Sztanke i Zumerfeld172.

Cmentarz w Chlebowie, podobnie jak znaczna część daw-
nej miejscowości, dziś już nie istnieje. W latach 1950–1952 
Adam Patla prowadził badania geologiczne w okolicach Tur-
ku, które zaowocowały odkryciem złoża węgla brunatnego 

169  Górzyński et al. 2014: 455.
170  Górzyński et al. 2014: 437.
171  Michalak 2007: 194–195.
172  Górzyński et al. 2014: 437.

w rejonie wsi Warenka i Chlebów. W marcu 1959 r. rozpoczę-
to budowę kopalni odkrywkowej „Adamów”, niszcząc tym 
samym okoliczną zabudowę. Prace związane z wydobyciem 
węgla ukończono we wrześniu 1964173. W 1962 roku szczątki 
osób spoczywających na cmentarzu ewangelickim w Chle-
bowie zostały przeniesione na cmentarz ewangelicko-augs-
burski w Turku do zbiorowej mogiły oznaczonej krzyżem (ryc. 
46)174. Dziś na terenie cmentarza znajduje się zalesiona hałda 
pokopalniana.

Osadnicy niemieccy, którzy kolonizowali tereny położone 
na wschód od Turku w pierwszej połowie XIX wieku, znaleźli 
się także w miejscowości Józefina, gdzie powstał niewielki 
wiejski cmentarz, administrowany przez parafię w Turku. 
Ostatnie pochowki na nekropolii miały miejsce jeszcze w la-
tach 60. XIX wieku. Spoczywali tam m.in. Michał Bober (zm. 
1853), Emil Bober (zm. 1863), Wilhelm Koth (zm. 1855), 
Karolina Majewski (zm. 1857), Rozyna Majewski (zm. 1857) 
i Rozyna Warmińska (zm. 1863). Jedyny zachowany do 2002 
roku grobowiec należał do rodziny Jeske (choć w 2000 roku 
na cmentarzu zachowana była jeszcze jedna tablica z in-
skrypcją). Co więcej, pod koniec II wojny światowej spoczęli 
tu polegli w okolicy żołnierze niemieccy i radzieccy175.

W latach powojennych nekropolia uległa znacznej de-
wastacji. Likwidacja wsi wraz z cmentarzem nastąpiła – po-
dobnie jak w przypadku Chlebowa – w skutek prac odkrywki 
węgla brunatnego „Adamów”. Prochy z cmentarza zostały 
przeniesione w kwietniu 2002 r. na cmentarz ewangelicko-
augsburski w Turku i złożone w symbolicznej zbiorowej mo-
gile (ryc. 47). Przeniesiono i zrekonstruowano także jedyny 
ocalały nagrobek – pomnik Gustava i Karoline Jeske, zm. 
1930 (ryc. 48–49).

173  Grzelczyk 2002: 327.
174  Górzyński et al. 2014: 437.
175  Górzyński et al. 2014: 444.
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Ryc. 10.  Cmentarz ewangelicki w Obrębiźnie z zaznaczonym obrysem 
mogiły, 2019 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 10.  Evangelical cemetery at Obrębizna with outline of the grave, 
2019 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 7.  Nagrobek Henryka Boetcher na cmentarzu ewangelickim 
w Turku, 2009 r. (fot. M. Derucki)

Fig. 7.  Gravestone of Henryk Boetcher at the Evangelical cemetery at 
Turek, 2009 (photo by M. Derucki)

Ryc. 8.  Grobowiec rodziny Penther na cmenarzu ewangelickim 
w Turku. Na pierwszym planie widoczna neogotycka płyta 
nagrobna Richarda Bisteta (zm. 1881), 2019 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 8.  The tomb of the Penther family at the Evangelical Cemetery at 
Turek. A neo-Gothic tombstone of Richard Bistet (d. 1881) in the 
foreground, 2019 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 9.  Wał ziemny otaczający cmentarz ewangelicki w Obrębiźnie, 
2019 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 9.  The rampart surrounding the Evangelical cemetery at Obrębizna, 
2019 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 6.  Cmentarz ewangelicki w Turku, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 6.  Evangelical cemetery at Turek, 2018 (photo by K. Rabiega)
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Ryc. 13.  Szczątki wydobyte podczas prac ekshumacyjnych na cmen-
tarzu ewangelickim w Kalinowej (fot. Stowarzyszenie Pomost, 
za zgodą Tomasza Czabańskiego – Dyrektora Pracowni Badań 
Historycznych i Archeologicznych „POMOST”)

Fig. 13.  Remains excavated during exhumation works at the 
Evangelical cemetery at Kalinowa (photo by the Pomost 
Association, with the permission of Tomasz Czabański – 
Director of the Laboratory of Historical and Archeological 
Research „POMOST”)

Ryc. 12.  Prace ekshumacyjne na cmentarzu ewangelickim w Kalinowej 
(fot. Stowarzyszenie Pomost, za zgodą Tomasza Czabańskiego 

– Dyrektora Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych 
„POMOST”)

Fig. 12.  Exhumation works at the Evangelical cemetery at Kalinowa 
(photo by the Pomost Association, with the permission of 
Tomasz Czabański – Director of the Laboratory of Historical 
and Archeological Research „POMOST”)

Ryc. 11.  Cmentarz ewangelicki w Kalinowej, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 11.  Evangelical cemetery at Kalinowa, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 14.  Cmentarz ewangelicki w Felicjanowie, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 14.  Evangelical cemetery at Felicjanów, 2018 (photo by K. Rabiega)
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Ryc. 15.  Brama cmentarza ewangelickiego w Felicjanowie w latach 70. XX w. (fot. M. Adamiak, ze zbiorów prywatnych Mirosławy Hilczer)
Fig. 15.  Gate of the Evangelical cemetery at Felicjanów in the 1970s (photo by M. Adamiak, from the private collection of Mirosława Hilczer)

Ryc. 18.  Pozostałości bramy cmentarza ewangelickiego w Felicjanowie 
w 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 18.  Remains of the gate of the Evangelical cemetery at Felicjanów 
in 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 17.  Pozostałości bramy cmentarza ewangelickiego w Felicjanowie 
w 1993 r. (fot. J. Janiszewska, © Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie)

Fig. 17.  Remains of the gate of the Evangelical cemetery at Felicjanów 
in 1993 (photo by J. Janiszewska, © Provincial Office of 
Monument Preservation in Poznań, Konin Branch)

Ryc. 16.  Widok na bramę cmentarza ewangelickiego w Felicjanów w latach 80. XX w. (fot. M. Adamiak, ze zbiorów prywatnych Mirosławy Hilczer)
Fig. 16.  View of the gate of the Evangelical cemetery at Felicjanów in the 1980s (photo by M. Adamiak, from the private collection of Mirosława Hilczer)
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Ryc. 21.  Prace ekshumacyjne na cmentarzu ewangelickim w Tarnowej 
(fot. Stowarzyszenie Pomost, za zgodą Tomasza Czabańskiego 

– Dyrektora Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych 
„POMOST”)

Fig. 21.  Exhumation works at the Evangelical cemetery at Tarnowa 
(photo by the Pomost Association, with the permission of 
Tomasz Czabański – Director of the Laboratory of Historical 
and Archeological Research „POMOST”)

Ryc. 20.  Cmentarz ewangelicki w Tarnowej, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 20.  Evangelical cemetery at Tarnowa, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 19.  Cmentarz Kurnatowskich w Brudzewie, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 19.  Kurnatowscy cemetery at Brudzew, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 22.  Cmentarz ewangelicki w Tarnowej-Nowej Wsi, 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 22.  Evangelical cemetery at Tarnowa-Nowa Wieś, 2018 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 23.  Nagrobek Angelici Lehmann i Angelici Weigelt na cmentarzu 
ewangelickim w Tarnowej-Nowej Wsi w 1991 r. z zachowaną 
figurą anioła na postumencie (fot. W. Sawicki, © Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie)

Fig. 23.  The tombstone of Angelica Lehmann and Angelica Weigelt 
at the Evangelical cemetery at Tarnowa-Nowa Wieś in 1991 
with the preserved figure of an angel on a pedestal (photo by 
W. Sawicki, © Provincial Office of Monument Preservation in 
Poznań, Konin Branch)
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Ryc. 26.  Cmentarz ewangelicki w Celstynach, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 26.  Evangelical cemetery at Celestyny, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 24.  Nagrobek Angelici Lehmann i Angelici Weigelt na cmentarzu 
ewangelickim w Tarnowej-Nowej Wsi w 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 24.  The tombstone of Angelica Lehmann and Angelica Weigelt 
at the Evangelical cemetery at Tarnowa-Nowa Wieś in 2018 
(photo by K. Rabiega)

Ryc. 25.  Cmentarz ewangelicki w Janowie, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 25.  Evangelical cemetery at Janów, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 29.  Cmentarz ewangelicki w Kotwasicach, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 29.  Evangelical cemetery at Kotwasice, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 30.  Cmentarz ewangelicki w Czachulcu Starym, 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 30.  Evangelical cemetery at Czachulec Stary, 2018 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 27.  Cmentarz ewangelicki w Porożu Starym, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 27.  Evangelical cemetery at Poroże Stare, 2018 (photo by K. Rabiega)
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Ryc. 31.  Cmentarz ewangelicki w Dobrej z zachowanymi nagrobkami rodziny Matybowskich, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 31.  Evangelical cemetery at Dobra with the tombstones of the Matybowski family, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 28.  Nagrobek Ernestine Suckert na cmentarzu ewangelickim w Porożu Starym, 2018 r. Z tyłu widnieje inskrypcja: „Jesus nur alleine / Sei das 
Losungswort! / Nein, von meinem Heiland / Geh ich nicht mehr fort.“ (Sam Jezus / Jest moim hasłem / Nie, mojego Zbawiciela / Nie mogę 
opuścić) (fot. K. Rabiega)

Fig. 28.  Ernestine Suckert’s tombstone at the Evangelical cemetery at Poroże Stare, 2018. On the back there is an inscription: “Jesus nur alleine / Sei 
das Losungswort! / Nein, von meinem Heiland / Geh ich nicht mehr fort.” (Jesus Himself / Is my slogan / No, I can’t leave / My savior) (photo by 
K. Rabiega)
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Ryc. 37.  Nagrobek Otto Rennera na cmentarzu ewangelickim w Kolonii 
Kaczka, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 37.  Tombstone of Otto Renner at the Evangelical cemetery at 
Kolonia Kaczka, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 35.  Widok na bramę cmentarza ewangelickiego w Młynach 
Piekarskich, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 35.  View of the gate of the Evangelical cemetery at Młyny 
Piekarkie, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 36.  Cmentarz ewangelicki w Kolonii Kaczka, 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 36.  Evangelical cemetery at Kolonia Kaczka, 2018 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 34.  Cmentarz ewangelicki w Młynach Piekarskich, 2018 r. 
(fot. K. Rabiega)

Fig. 34.  Evangelical cemetery at Młyny Piekarkie, 2018 (photo by 
K. Rabiega) Ryc. 33.  Krzyż cmentarny na cmentarzu ewangelickim w Czystem 

w 1995 r. (fot. W. Ciszyński, © Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie)

Fig. 33.  Graveyard cross at the Evangelical cemetery at Czyste in 1995 
(photo by W. Ciszyński, © Provincial Office of Monument 
Preservation in Poznań, Konin Branch)

Ryc. 32.  Cmentarz ewangelicki w Czystem z zachowanym obramowa-
niem jednego z grobów, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 32.  Evangelical cemetery at Czyste with a preserved framing of 
one of the graves, 2018 (photo by K. Rabiega)
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Ryc. 43.  Cmentarz ewangelicki w Dryji (Kircholm), 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 43.  Evangelical cemetery at Dryja (Kircholm), 2018 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 42.  Nagrobek Augusta Janke na cmentarzu ewangelickim 
w Gadowskich Holendrach, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 42.  Tombstone of August Janke at the Evangelical cemetery at 
Gadowskie Holendry, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 40.  Cmentarz ewangelicki w Posoce, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 40.  Evangelical cemetery at Posoka, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 41.  Cmentarz ewangelicki w Gadowskich Holendrach, 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 41.  Evangelical cemetery at Gadowskie Holendry, 2018 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 39.  Cmentarz ewangelicki w Sarbicach po pracach renowacyjnych, 
2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 39.  Evangelical cemetery at Sarbice after renovation works, 2018 
(photo by K. Rabiega)Ryc. 38.  Widok na zachowane nagrobki na cmentarzu ewangelickim 

w Sarbicach. Na pierwszym planie nagrobek Juliusa Dekkerta 
(zm. 1912), 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 38.  View of preserved tombstones at the Evangelical cemetery at 
Sarbice. In the foreground is the tombstone of Julius Dekkert 
(d. 1912), 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 44.  Cmentarz ewangelicki w Wielopolu, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 44.  Evangelical cemetery at Wielopole, 2018 (photo by K. Rabiega)
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Ryc. 48.  Nagrobek Gustava i Karoline Jeske na cmentarzu ewangelic-
kim w Józefinie w 1995 r. (fot. W. Ciszyński, © Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie)

Fig. 48.  Tombstone of Gustav and Karoline Jeske at the Evangelical 
cemetery at Józefina in 1995 (photo by W. Ciszyński, © 
Provincial Office of Monument Preservation in Poznań, Konin 
Branch)

Ryc. 47.  Zbiorowa mogiła na cmentarzu ewangelickim w Turku z prze-
niesionymi prochami z cmentarza ewangelickiego w Józefinie, 
2019 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 47.  Mass grave at the Evangelical cemetery at Turek with ashes 
transferred from the Evangelical cemetery at Józefina, 2019 
(photo by K. Rabiega)

Ryc. 45.  Nagrobek Johanna Majeskiego na cmentarzu ewangelickim 
w Wielopolu, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 45.  Tombstone of Johann Majeski at the Evangelical cemetery at 
Wielopole, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 49.  Nagrobek Gustava i Karoline Jeske przeniesiony z cmentarza 
ewangelickiego w Józefinie na cmentarz ewangelicki w Turku, 
2019 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 49.  Tombstone of Gustav and Karoline Jeske moved from the 
Evangelical cemetery at Józefina to the Evangelical cemetery at 
Turek, 2019 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 46.  Zbiorowa mogiła na cmentarzu ewangelickim w Turku 
z przeniesionymi prochami z cmentarza ewangelickiego 
w Chlebowie, 2019 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 46.  Mass grave at the Evangelical cemetery at Turek with ashes 
transferred from the Evangelical cemetery at Chlebów, 2019 
(photo by K. Rabiega)
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CMENTARZE ŻYDOWSKIE  
POWIATU TURECKIEGO

Cmentarze żydowskie nazywane są kirkutami, kirchołami lub 
kierkowami – od niemieckiego słowa Kirchof (cmentarz przy-
kościelny). Typowe dla cmentarzy żydowskich w Polsce są 
macewy – charakterystyczne stele nagrobne. Zawierały one 
inskrypcje zapisane najczęściej w języku hebrajskim, a tak-
że barwne polichromie z wykorzystaniem kolorów: żółtego, 
zielonego, czerwonego, pomarańczowego, bordowego, sza-
firowego, białego, czarnego, srebrnego i złotego (dziś najczę-
ściej niezachowane)176. Inskrypcje stereotypowo zawierały 
formułę pogrzebową („tu został pochowany”), wstęp, epi-
tety pochwalne obrazujące cnoty zmarłego, imię zmarłego 
i jego ojca (u kobiet czasami imię męża), datę śmierci według 
kalendarza żydowskiego oraz zakończenie177. W naczółkach 
macew umieszczano symbole, które najczęściej odwołują się 
wprost do judaizmu, ale od XIX w. pojawiają się też płasko-
rzeźby przejęte ze sztuki chrześcijańskiej178. Symbole wystę-
pujące na kirkutach w powiecie tureckim to m.in.179:
● dłonie złożone w geście błogosławieństwa, 

stykające się kciukami i palcami wskazującymi – 
oznaczają, że zmarły był kohenem, czyli potomkiem 
kapłańskiego rodu Aarona;

● dzban z misą – oznaczają, że zmarły był potomkiem 
rodu Lewiego (Lewici jako pomocnicy kapłanów, 
obmywali im ręce przed błogosławieństwem);

● jeleń – symbol pokolenia Naftalego lub znak tęsk-
noty do Boga. Występuje również na grobach męż-
czyzn o imieniu Cwi lub Hirsz, a także na grobach 
kobiet o imieniu Lea (hebr. łania);

● korona – symbolizuje pobożność lub oznacza, że 
zmarły stał na czele rodziny lub gminy;

● księgi – wskazują na pobożność i uczoność zmarłe-
go (czasami na grobach rabinów zobaczyć można 
księgi z tytułami dzieł, które napisali). Księgi lub sza-
fy z księgami oznaczają osobę uczoną w Torze i Tal-
mudzie lub sofera, czyli osobę przepisującą święte 
księgi;

● lew – znak pokolenia Judy. Często wizerunek lwa 
jest także nawiązaniem do imion Jehuda, Lejb lub 
Arie;

● palma – symbolizuje sprawiedliwość;
● ptak – alegoria duszy. Często pojawia się także na 

grobach kobiet, ponieważ przedstawienie ptaka na-
wiązuje do żeńskich imion Fajgel i Cipora;

● skarbonka lub skarbonka z dłonią wrzucającą mo-
netę – informują, że zmarły był człowiekiem hoj-
nym lub pełnił funkcję skarbnika;

● świecznik – umieszczany był na grobach kobiet, po-
nieważ to ich obowiązkiem było zapalanie światła 
podczas szabatu (menora, czyli siedmioramienny 

176  Olej-Kobus, Kobus i Rembas 2009: 98.
177  Hońdo 1995: 69–70; Brzewska 1995: 78–85; Olej-Kobus, Kobus i Rembas 

2009: 98.
178  Olej-Kobus, Kobus i Rembas 2009: 99. Zob. też. Krajewska 1989.
179  Opisy symboli wg Krajewskiej 1989; Olej-Kobus, Kobus i Rembas 2009.

rytualny świecznik, stanowi jeden z najstarszych 
symboli judaizmu);

● złamane drzewo – symbol nagłej, tragicznej śmierci 
● zwoje Tory – znak wielkiej wiedzy i pobożności. 

Umieszczano je na grobach uczonych, wybitnych 
cadyków i rabinów;

● złamana świeca – symbol śmierci.
Podczas II wojny światowej większość cmentarzy żydow-

skich w Polsce zniszczono – najczęściej teren kirkutu przezna-
czano na inne cele, a macewami wykładano drogi, chodniki 
lub schody180. W ostatnich latach dewastacja została w dużej 
mierze powstrzymana – wiele kirkutów zostało ogrodzonych, 
m.in. dzięki wsparciu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydow-
skiego181. Na rzecz ich ochrony działają także lokalne społecz-
ności, stowarzyszenia i władze samorządowe.

Cmentarz żydowski w Turku, gm. miejska Turek
Pierwsi Żydzi osiedlali się w Turku pod koniec XVIII wieku, 
jednak do 1832 roku chowani byli na cmentarzu w Dobrej, 
gdzie społeczność żydowska funkcjonowała już od wielu 
lat182. Cmentarz żydowski w Turku powstał na początku XIX 
wieku (najstarsze nagrobki pochodziły z 1806 roku)183, a po-
większono w 1881 roku, po zakupie dwóch dodatkowych 
działek. Założono go na niewielkim wzniesieniu w odległości 
około 4 km od centrum miasta, po lewej stronie drogi prowa-
dzącej do Władysławowa184. Otoczony był ceglanym otynko-
wanym na biało murem z nieotynkowanymi słupami185. 

Według przekazu L.L. Kruszyńskiego, cmentarz ten zwany 
był przez Żydów Bet Olim („Dom wieczny”). Znajdowały się 
tu pomniki (niektóre z inskrypcjami w języku polskim) m.in: 
rabina Brauna, Chorowicza, Gutmacherowa, Kowalskiego (lat 
102), Krotowskiego, Laskoskiego, Mermelsteinowa, Nelkena, 
Płotki, Stanisława Tadeusza Saksa, Steina, Szwarcmana, rabi-
na Waksmana, a także rodzin: Bułka, Dynsfertig, Engel, Fu-
ksów, Glicensteinów, Glubów, Gołębiów, Kohnów, Lewinów, 
Lewińskich, Openheim, Szajniaków, Szmula, Szyfrów, Taube, 
Winterów, Wolmann, Wróblewskich i Zahnów186. 

Przy cmentarzu istniał dom przedpogrzebowy (po wojnie 
zamieniony na budynek mieszkalny i istniejący po przebudo-
wie do dzisiaj) oraz inne obiekty, m.in. dom noclegowy dla 
osób ubogich187.

Podczas okupacji niemieckiej, w maju 1941 roku cmen-
tarz zamknięto, wydzielając dla przetrzymywanych w getcie 
Żydów miejsce na cmentarzach katolickich (przy całkowitym 
zakazie akcentowania na grobach symboli religijnych). Już 
w tym czasie przystąpiono do profanowania i niszczenia sta-
rej nekropolii (prawdopodobnie wówczas uległa sprofano-
waniu mogiła rabina Węgrowa z 1937 roku). Wiosną 1942 

180  Szacuje się, że z około 1200 dawnych cmentarzy żydowskich w Polsce, 
dziś pomniki nagrobne stoją jeszcze na niespełna 400; zob. Olej-Kobus, 
Kobus i Rembas 2009: 97. 

181  Olej-Kobus, Kobus i Rembas 2009: 110.
182  Piotrowski 1989; Górzyński 2009: 361.
183  Pawlicka-Nowak 1995: 193; Medycki 2003: 22.
184  Górzyński 2009: 361.
185  Piotrowski 1989.
186  Kruszyński 1932: 2, 2007: 246–247; Medycki 2001: 10.
187  Górzyński 2009: 361.
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roku, kiedy turkowscy Żydzi przebywali w getcie „Czachulec” 
i w obozie zagłady w Chełmnie, władze hitlerowskie przystą-
piły do całkowitej likwidacji cmentarza188. Urzędowy fotograf 
Kreisbildstelle Turek udokumentował „ostateczne rozwiąza-
nie kwestii żydowskiej” w Turku. Wykonał kilkanaście zdjęć 
ilustrujących etapy niszczenia cmentarza w kwietniu 1942 
roku (ryc. 50–51)189.

Niemcy użyli nagrobków i cegły z ogrodzenia cmentarza 
do wykładania chodników wokół dawnego browaru Schner-
rów i przy przebudowie części kompleksu na oddział Reich 
Arbeits Dienst przy ul. Kolska Szosa (ryc. 52)190. Po wojnie na 
terenie browaru powstała fabryka Tureckiego Przedsiębior-
stwa Przemysłu Terenowego (pod koniec lat 60. XX w. prze-
mianowana na Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego). 
Macewami wyłożono również m.in. drogi letniska Grabie-
niec, a znaczna część nagrobków uległa zniszczeniu – ich 
fragmenty do dziś spotyka się sporadycznie w całym mieście. 
Po wojnie teren nekropolii funkcjonował jako pastwisko dla 
bydła191 lub teren leśny. Dopiero w 1986 roku architekt Irena 
Baszkowska zaznaczyła narys cmentarza na planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta192.

Liczne macewy pochodzące z cmentarza odzyskano 
w latach 1989–1990 dzięki staraniom Muzeum Okręgowe-
go w Koninie, a przede wszystkim kustosz Łucji Pawlickiej-
Nowak193. Wiele płyt odnaleziono wokół dawnej fabryki 
konserw (Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego) 
i mleczarni, gdzie zostały użyte, jako materiał budowlany 
i brukarski (ryc. 53). Odnalezione nagrobki przewieziono do 
siedziby muzeum w Koninie, gdzie zostały poddane dokład-
nej inwentaryzacji i opracowaniu. Następnie, część z nich 
umieszczono w miejscu pamięci na terenie dawnego obozu 
zagłady w Chełmnie nad Nerem. W 1990 roku nekropolię 
w Turku wpisano do rejestru zabytków, a w 1993 roku po-
wstał projekt uporządkowania cmentarza, stworzony przez 
Irenę Baszkowską i zaakceptowany przez Związek Turkowian 
w Izraelu, jednak ostatecznie niezrealizowany w całości194.

Macewy z cmentarza turkowskiego poddała inwentary-
zacji Łucja Pawlicka-Nowak z Muzeum Okręgowego w Ko-
ninie195. Badaczka opracowała ich typologię opierając się na 
podziale chronologicznym (1830–1893, 1893–1914, 1918–
1939) i wewnętrznych podgrupach196:

1. W początkowym okresie nagrobki charakteryzowały 
się starannym opracowaniem płyty i reliefu. Wystę-
powała ornamentyka uniwersalna, często z elemen-
tami neogotyckimi, a później także symbolami religij-
nymi. Dodatkowo, w latach 1850–1860 występowały 
nagrobki wykonane z twardego żółtego piaskowca, 
na których znajdował się ornament kwiatowy. 

188  Górzyński 2009: 361.
189  Piasecka 1999: 9.
190  Piasecka 2000: 6.
191  „Echo Turku” 2000a: 8.
192  Piasecka 2000: 6; Górzyński 2009: 366.
193  Brzewska 1995: 77.
194  Piasecka 2000: 6; Górzyński 2009: 366–367.
195  Pawlicka-Nowak 1995: 197–207.
196  Pawlicka-Nowak 1995: 201–205; Górzyński 2009: 363.

2. W latach 1893–1914 zaobserwować można po-
wstanie stylu głęboko osadzonego w tradycji. 
Wprowadzono wówczas podział macewy na tablicę 
inskrypcyjną i naczółek, a także zaczęto wykonywać 
wielobarwne polichromie. Występował wtedy tak-
że typ charakteryzujący się prymitywnym wykona-
niem. W naczółkach nagrobków męskich pojawiają 
się symbole księgi oraz ornament w postaci złama-
nego drzewa.

3. Macewy wykonane w okresie międzywojennym 
charakteryzowały się niedbałym opracowaniem 
płyty, skromną ornamentyką i ograniczoną sym-
boliką umieszczaną na naczółkach. Na grobach 
kobiecych przeważały trójramienne świeczniki, 
złamane drzewa i kwiaty, czasami ptaki łączące 
się z imieniem zmarłej. Na naczółkach nagrobków 
męskich występowały księgi, szafy z książkami, 
dłonie w geście błogosławieństwa, jelenie, oraz 
misa i dzban.

Na podstawie badań najstarszych płyt z początku XIX wie-
ku ustalono, że macewy wykonywane były w warsztatach 
kamieniarskich, gdzie wytwarzano także nagrobki dla innych 
wyznań197. Materiał pochodzący z początku XX wieku cha-
rakteryzuje się prymitywizmem wykonania, co sugeruje, że 
pewna liczba nagrobków mogła zostać wykonana przez nie-
profesjonalnych kamieniarzy, czy też przez rodziny zmarłych. 
Znaleziono także dwie macewy zawierające sygnatury za-
kładów kamieniarskich – pierwsza, z 1926 roku, została wy-
konana przez Izajasza Glicensteina (ojca rzeźbiarza Henryka 
Glicensteina); druga natomiast w pracowni Lipszyc – Konin 
w 1930 roku198.

Dopiero 25 sierpnia 2003 roku, dzięki staraniom rodzin 
zrzeszonych w Towarzystwie Turkowian w Izraelu, Zarządu 
miasta Turek i kopalni Adamów na terenie kirkutu odsłonię-
to pomnik w symbolicznej formie uchylonej bramy lub też 
pękniętej macewy. W monument wkomponowano fragmen-
ty rozbitych płyt nagrobnych, a cały teren cmentarza upo-
rządkowano i ogrodzono (ryc. 54–55). W 2007 roku w czasie 
przebudowy dawnego budynku Reich Arbeits Dienst odnale-
ziono kolejne macewy, które były wykorzystane do budowy 
schodów. Staraniem społeczności żydowskiej udało się je 
umieścić na terenie cmentarza199.

Cmentarz żydowski w Tuliszkowie, gm. Tuliszków
Pierwsza rodzina żydowska w Tuliszkowie osiedliła się oko-
ło 1800 roku. W 1822 roku żydowskich osadników było 
34, w 1845 roku – 85, a w 1860 roku, kiedy funkcjonowa-
ła już gmina żydowska – 90200. Największą liczbę miesz-
kańców żydowskich odnotowano w 1919 roku – 260 osób. 
Istniał wówczas dom modlitwy, łaźnia oraz rzeźnia drobiu 
koszernego201.

197  Pawlicka-Nowak 1995: 199.
198  Pawlicka-Nowak 1995: 200.
199  Górzyński 2009: 367.
200  Łojko i Stępień 1995: 62–66.
201  Bryliński i Rojek 2016: 64.
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Kirkut w Tuliszkowie powstał na początku XIX wieku na 
niewielkim wzniesieniu poza miastem, na rzucie prostokąta. 
Przed 1939 rokiem posiadał murowane ogrodzenie i bramę. 
Znajdowało się tam kilkadziesiąt pomników nagrobnych 
mieszkańców Tuliszkowa i okolic z XIX i XX wieku, z bogato 
dekorowanymi macewami202. Został doszczętnie zniszczony 
podczas II wojny światowej, a jego stan z roku 1942 można 
obserwować na niemieckich fotografiach dokumentujących 
moment dewastacji (ryc. 56). Niestety do dziś nie wiadomo 
co stało się z zabytkowymi macewami. Na terenie cmentarza 
pozostała tylko jedna połamana płyta – z grobu Elzeara Liura 
z 1829 roku203. Około 1995 roku na terenie kirkutu ustawiono 
głaz z tablicą informacyjną (ryc. 57).

Cmentarz żydowski w Russocicach, gm. Władysławów
Pierwsi Żydzi osiedlili się w Russocicach w połowie XIV wie-
ku204, a ich obecność we Władysławowie datuje się od mo-
mentu założenia miasta w 1727 roku. W 1898 roku powstała 
tam synagoga. W 1893 roku na 1244 mieszkańców Włady-
sławowa, 412 było narodowości żydowskiej205. Po wybuchu 
II wojny światowej władysławowscy Żydzi zostali zapędzeni 
do przymusowych prac publicznych i prywatnych. W latach 
1942–1943 zostali wywiezieni do getta w Turku, a stamtąd 
do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Czasów wyzwole-
nia doczekały jedynie cztery osoby206.

Kirkut w Russocicach powstał prawdopodobnie pod ko-
niec XVIII wieku, założony na rzucie prostokąta. Posiadał licz-
ne macewy z kamienia, najstarsze z końca XVIII wieku. Przed 
II wojną światową posiadał ogrodzenie z betonowych słupów 
połączonych siatką i drutem kolczastym, w jego obrębie znaj-
dowały się drewniane zabudowania – dom przedpogrzebowy 
i mieszkanie stróża Pluteckiego – Polaka, który opiekował się 
nekropolią i był na utrzymaniu gminy żydowskiej. W czasie 
okupacji niemieckiej Żydzi z Władysławowa i Russocic zostali 
zmuszeni do wykładania chodników wokół plebanii w Russo-
cicach (wówczas była to siedziba urzędu gminy)207 i we Wła-
dysławowie macewami z rozbieranych nagrobków (ryc. 58). 
Po latach okupacji niemieckiej na cmentarzu zachowały się 
fragmenty 18 grobów i jedna macewa z XIX wieku. Dziś cmen-
tarz otoczony jest polami uprawnymi, a jeszcze do niedawna 
cały jego obszar całkowicie zarośnięty był dzikimi akacjami. 
Zachowało się kilkadziesiąt obmurowanych mogił z resztkami 
cokołów macew oraz trzy kamienne macewy, w tym jedna 
pochodząca prawdopodobnie z 1789 roku (ryc. 59). 

W 1994 roku cmentarz, jako jeden z nielicznych reliktów 
kultury żydowskiej w dawnym województwie konińskim, 
został wpisany do rejestru zabytków. W październiku 1995 
podczas remontu chodników przy plebanii w Russocicach 
odkryto 25 macew, które po wydobyciu przewieziono do 
Muzeum Okręgowego w Koninie208, a następnie do lapida-

202  Górzyński et al. 2014: 454.
203  Bryliński i Rojek 2016: 84.
204  Z., A. 1996a: 6.
205  Z., A. 1996a: 6.
206  Z., A. 1996a: 6.
207  Z., A. 1996a: 6.
208  Z., A. 1996a: 6.

rium na terenie byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof 
w Chełmnie nad Nerem. Również w tym czasie na cmentarzu 
umieszczono głaz z tablicą informacyjną (ryc. 60). 

Kilkanaście kolejnych macew pochodzących z cmentarza 
w Russociach zostało odnalezionych w 2017 roku podczas 
wymiany chodnika na prywatnej posesji znajdującej się 
w okolicy. Po odkryciu zabytki zostały przekazane do miejsco-
wego rzeźbiarza Marcina Boczka (Pracownia Rzeźbiarska „Be-
saleel”), który w ramach projektu Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Władysławowskiej zajął się ich rewitalizacją209. Rozbite 
fragmenty zostały połączone, uzupełniono ubytki i zrekon-
struowano płyty. Przed poddaniem zabiegom konserwują-
cym macewy były suszone przez rok, następnie czyszczone 
wodą i znów suszone. Później, za pomocą włókniny usunięto 
pozostały piach i brud. Warto podkreślić, że w tym przypad-
ku nie użyto prostych technik mających na celu odświeżenia 
kamienia (np. piaskarek), a wszystko czyszczono ręcznie, przy 
użyciu delikatnych narzędzi – tak, aby nie naruszyć substancji 
zabytkowej. Dzięki tej technice zachowały się zdobienia ma-
cew, a nawet pozostałości farby. Tak przygotowane fragmen-
ty łączono metalowymi prętami i kotwami chemicznymi210. 
W przypadku niepełnych płyt, umieszczano je w specjalnie 
przygotowanych formach, które wypełniano betonem. Tak 
zrekonstruowane macewy umieszczono w lutym 2019 roku 
na specjalnie zorganizowanym lapidarium, które umiejsco-
wiono tuż przy cmentarzu żydowskim w Russocicach (ryc. 
61)211. W ramach projektu, wraz z powstaniem lapidarium 
przeprowadzono wycinkę krzewów i uporządkowano cały 
teren cmentarza212. Co więcej, we wrześniu 2019 roku przy 
każdej płycie nagrobnej umieszczono grawerowane tablicz-
ki z informacją komu była poświęcona. Dzięki temu wiemy, 
że na cmentarzu spoczywają m.in.: Miriam, córka Natana 
(zm. 1830), Mosze, syn Menachema (zm. 1828), Israel Mo-
sze, syn Josefa (zm. 1905), Abraham, syn Dawida (zm. 1911), 
Abraham i Chaja Michałowicz, córka Natana ha-Lewi (zm. 
1908), Bajla, córka Judy Menasze, żona rabina Szmuela Lejba 
Ogrodowskiego (zm. 1913), Jehuda Lejb, Abram Icchak Le-
ibisz (zm. 1903), Jochewed, córka Nute Natana, żona Ajzeeka 
Ajzikowicza (zm. 1906), Ciril Tobiak (zm. 1933), Icchek Alie 
Glicenstein, Masza, córka Dawida Szamaja Rubina z Kalisza, 
żona Abrahama, Fajga, córka Daniela (zm. 1914), Michael 
Rojer (zm. 1920), Masza (zm. 1911) oraz Sala z Blauenzwer-
nów Pulwermacher (zm. 1931). Wśród uratowanych macew 
znajduje się wiele przykładów charakteryzujących się bogatą 
dekoracją i różnorodną symboliką żydowskiej sztuki nagrob-
nej (ryc. 62).

209 Marczyńska 2017: 8; Szewczyński 2018: 9, 2019: 236–237.
210 Kotwa chemiczna jest to element montażowy (np. pręt zbrojeniowy lub 

gwintowany) zakotwiony w podłożu za pomocą wklejania masą żywi-
cową. W odróżnieniu od standardowych kotew mechanicznych, kotwy 
wklejane nie wprowadzają do podłoża naprężeń, co jest istotne w przy-
padku pracy z substancją zabytkową.

211 Informacje pozyskane od Marcina Boczka – rzeźbiarza, który zrekonstru-
ował macewy z Russocic i przetłumaczył znajdujące się na nich inskrypcje.

212 Niestety wystarczyło pół roku, aby ścięte krzewy akacji odrodziły się i po-
nownie, w sposób niekontrolowany, pokryły cały cmentarz gęstymi zaro-
ślami.
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Cmentarze żydowskie w Dobrej, gm. Dobra
Społeczność żydowska zamieszkiwała miasto Dobra już w XVI 
wieku, a w 1639 roku otrzymała zgodę na budowę pierwszej 
synagogi. W latach 70. XIX wieku w centrum miejscowości 
stała drewniana synagoga, o czym wspominał Henryk He-
noch Glicenstein, który w dzieciństwie podziwiał znajdujące 
się w jej wnętrzu malowidła. Budynek ten został zniszczony 
przez pożar lub wichurę, a nową synagogę – już murowaną 
– zbudowano około 1890 roku213. Służyła ona miejscowym 
Żydom do 1939 roku – w tym roku połowę mieszkańców Do-
brej stanowili wyznawcy judaizmu214. 

Stary cmentarz żydowski
Pierwszy kirkut w Dobrej założony został obok budynku sy-
nagogi, między zabudową śródmiejską, nieopodal obecnej 
ul. Narutowicza. Powstał na planie prostokąta, prawdopo-
dobnie w 1639 lub 1761 roku215. Za sprawą przepełnienia, 
a także wprowadzanych nowych przepisów sanitarnych, 
cmentarz przestał funkcjonować w XIX lub na początku XX 
wieku. W czasie II wojny światowej został całkowicie znisz-
czony przez niemieckiego okupanta, a macewy wykorzysty-
wano jako materiał budowlany. Po wojnie, dziesiątki lat cały 
teren cmentarza służył jako park, targowisko i parking216.

Stan ten uległ zmianie dopiero na początku XXI wieku, 
dzięki wysiłkom Leona Weintrauba, potomka rodziny Baj-
rach z Dobrej. W 2002 roku, podczas jednej z wizyt w ro-
dzinnym mieście, postanowił on doprowadzić do restauracji 
cmentarza i jego właściwego upamiętnienia. Leona Wein-
traub wykupił działkę cmentarną od Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej we Wrocławiu. Z pomocą władz miejskich teren 
został uporządkowany i ogrodzony, a następnie wzniesiono 
tam pomnik na planie gwiazdy Dawida i umieszczono tablice 
w języku polskim, angielskim i hebrajskim (ryc. 63). Obok po-
mnika powstało lapidarium złożone z kilkudziesięciu macew, 
odnalezionych w różnych punktach miasta (ryc. 64). Uro-
czystość odsłonięcia Miejsca Pamięci na starym cmentarzu 
żydowskim w Dobrej odbyła się 19 sierpnia 2008 roku217. 

Najstarsza macewa znajdująca się w lapidarium to nagro-
bek Szymona Abo (zm. 1860). Wśród zachowanych inskrypcji 
udało się odczytać następujące nazwiska: Josef Eliezer (zm. 
1917), Mosze Aharon, syn Bera Czaskala (zm. 1915), Jakub, 
syn Jeszajahu (zm. 1891), Rachel, córka Mosze (zm. 1907), 
Roza, córka Dowa Bera (zm. 1902), Mosze, syn Szymona (zm. 
1910), Haja, córka Szmuela Hakohen (zm. 1904), Hawa Tabe, 
córka Abrahama Dowa; Hana Sz[...], córka Dawida Ber (zm. 
1904), Haja Golda, córka Szlomo Segal (zm. 1885), Dawid 
Menachem, syn Mosze Izaaka (zm. 1892), Jehuda Cwi, syn 
Jakuba (zm. 1900), Mirl, córka Jechiela Jehudy (zm. 1916), 
Meir Izaak, syn Abrahama (zm. 1906), Szmuel Menachem, 
syn Meir (zm. 1902), Szmuel Jakub, syn Szmuela Jakuba (zm. 
1925), Lejb, syn Zalmana Halewi (zm. 1893), Brajna, cór-

213 Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej przy placu dawnej syna-
gogi w Dobrej.

214 Janicki 2014a: 6.
215 Bielawski i Weintraub 2017.
216 Górzyński et al. 2014: 440; Bielawski i Weintraub 2017.
217 Tyczyno 2008b: 4–5; Górzyński et al. 2014: 440.

ka Moszego (zm. 1921), Aszer Eliezer, syn Izaaka Arie (zm. 
1875), Szymon Abo, syn Szmuela Prajsa (zm. 1860), Bajla, 
córka Abrahama (zm. 1912), Mosze, syn Dawida Szymona 
(zm. 1908), Abraham Jakub (zm. 1901), Jakub Izaak, syn Me-
nachem Hakohen Sieradzkiego (zm. 1919) i Aszer Anszel, syn 
Barucha (zm. 1911)218.

Nowy cmentarz żydowski
W związku z brakiem miejsca na nowe pochówki na cmenta-
rzu przy synagodze, a także ze względu na nowoczesne prze-
pisy sanitarne, w XIX lub na początku XX wieku założono nowy 
cmentarz, położony około 2 km na południe od miasta219. 
Wyznaczono go na zakupionej 30-arowej działce na planie 
prostokąta. W późniejszym czasie poszerzono go do 1 hekta-
ra, jednak pierwotny układ cmentarza do dziś jest widoczny 
na obrazie ALS. Teren nie był ogrodzony, a jedynie otoczony 
wałem ziemnym. Oprócz zmarłych Żydów dobrskich, pocho-
wani tu zostali w zbiorowej mogile również wyznawcy juda-
izmu, którzy zmarli z głodu podczas pobytu w miejscowym 
kościele w dniach 9–14 października 1941 roku. Przybyli oni 
z pobliskiego getta „Czachulec”, a następnie zostali wywie-
zieni do Obozu Zagłady w Chełmie nad Nerem. Po likwida-
cji dobrskiego getta, 20 października 1941 roku, cmentarz 
był sukcesywnie niszczony przez niemieckiego okupanta. 
Nagrobne macewy usunięto i wyłożono nimi m.in. chodnik 
wokół willi miejscowego niemieckiego burmistrza Willego 
Krügera220. Cmentarz został następnie zalesiony, a po wojnie 
powstało na nim nielegalne wysypisko śmieci221. 

Do dziś na terenie kirkutu nie zachowały się jakiekolwiek 
nagrobki. Udało się ustalić nazwiska jedynie 95 osób222. Żydzi 
spoczywający na nowym cmentarzu w Dobrej to m.in.: Szlama 
Bajroch (zm. 1937), Mosiek Baron (zm. 1940), Josek Benkiel 
(zm. 1931), Szewa Bierka (zm. 1935), Uryn Bierka (zm. 1931), 
Ajzyk Byczek (zm. 1932), Mendel Celnik (zm. 1934), Mariem 
Cerata (zm. 1935), Marie Chrustowska (zm. 1914), Hersz(?) 
Cytner (zm. 1941), Matel Cytner (zm. 1933), Laja Frajtak (zm. 
1936), Lajbus Petach Frimer (zm. 1931), Rykla Fulkowska (zm. 
1934), Abram Josek Fulkowski (zm. 1934), Machel Fulkowski 
(zm. 1931), Szmul Fulkowski (zm. 1935), Szyfra Bajla Gezun-
chajn (zm. 1934), Rojza Glicensztein (zm. 1936), Beniamin 
Gnyp (zm. 1938), Szymon Gnyp (zm. 1931), Laje Gocman (ur. 
1846), Marjem Graudens (zm. 1940), Ruchel Laja Graudens 
(zm. 1938), Naftali Graudes (zm. 1932), Rywka Graudes (zm. 
1939), Elżbieta Gronau (zm. 1940), Beer Henochowicz (zm. 
1932), Hersz Jakubowicz (zm. 1940), Josef Jakubowicz (zm. 
1934), Wigdor Lajpus Jakubowicz (zm. 1940), Henoch Jałas 
(zm. 1940), Mariem Estera Jałas (zm. 1940), Estera Malka Ka-
ufman (zm. 1933), Frajdla Gitta Kempińska (ur. 1895), Ajdel 
Kibel (zm. 1934), Haim Knejman (zm. 1940), Ruta Knejman 

218 Wykaz inskrypcji pochodzi ze strony internetowej Lodz Area Research 
Group (LARG). Internet: https://kehilalinks.jewishgen.org/Lodz/dobra_
inscriptions.htm (wgląd 24.05.2019).

219 Górzyński et al. 2014: 439; Bielawski i Weintraub 2017.
220 Dawniejsza willa Adama Cerbsta, burmistrza Dobrej w latach 1927–1930.
221 Bielawski i Weintraub 2017.
222 Informacje zamieszczone na tablicy pamiątkowej znajdującej się przy no-

wym cmentarzu żydowskim w Dobrej.



213KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ŚRODOWISKA 8 • Dziedzictwo nasze czy obce?

Cmentarze niekatolickie powiatu tureckiego

(zm. 1940), Laja Knop (zm. 1931), Nicha Kott (zm. 1937), Mo-
sze Kufert (zm. 1938), Raca Bejla Lajmer (zm. 1931), Berek Le-
win (zm. 1940), Hinda Michalak (zm. 1933), Chiel Moszkowicz 
(zm. 1935), Szandel Moszkowicz (zm. 1935), Jankiel Najman 
(zm. 1934), Ide Majer Naparstek (zm 1938), Samuel Opas (zm. 
1940), Pesse Passek (zm. 1936), Nuchem Podchlebnik (zm. 
1924), Zyskind Podchlebnik (ur. 1933), Chaja Sura Podemska 
(zm. 1937), Laja Rozencwajg (zm. 1936), Chaim Russ (zm. 
1932), Liba Russ (zm. 1933), Hinda Sendowska (zm. 1940), 
Nuta Sendowska (zm. 1940), Majer Sendowski (zm. 1936), 
Mosiek Sieradzki (zm. 1933), Abram Mendel Skrobek (zm. 
1935), Wolek Stempa (zm. 1932), Fajgiela Szkop (zm. 1940), 
Dawid Alje Szlamiak (zm. 1937), Brana Szpajer (zm. 1940), 
Chaim Szpigel (zm. 1931), Szajna Sara Szternberg (zm. 1933), 
Beer Trzaskała (zm. 1933), Masie Haje Trzaskała (zm. 1933), 
Reizla Trzaskała (zm. 1940), Szmul Trzaskała (zm. 1939), Szy-
mon Trzaskała (zm. 1939), Hinda Trzon (zm. 1933), Josek 
Wajnbaum (zm. 1934), Taube Lea Wejnechowicz (zm. 1933), 
Abram Widawski (zm.1933), Mirla Widawska (zm. 1939), Mo-
sze Henoch Wilk (zm. 1940), Ajdela Małka Winer (zm. 1933), 
Chawa Wrocławska (zm. 1939), Mendel Wysocki (zm. 1931), 
Chana Ziemniak (zm. 1936) i Zyse Zommer (zm. 1936)223.

W 1995 roku, dzięki zaangażowaniu m.in. Łucji Nowak-
Pawlickiej z Muzeum Okręgowego w Koninie, na cmentarzu 
ustawiono niewielki pomnik w formie głazu z tablicą o tre-
ści „Cmentarz żydowski. Teren prawnie chroniony. Uszanuj 
miejsce spoczynku zmarłych”224. W czerwcu 2017 roku na 
skraju cmentarza odsłonięto pomnik zawierający listę usta-
lonych nazwisk spoczywających tu osób. To wydarzenie za-
inicjował Marek Milczarek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Dobrej i katecheta Paweł Janicki225. Tablicę 
pamiątkową wzniesiono ze środków grantu pozyskanego 
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej, a finansowa-
nego przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny 
w Polsce (ryc. 65).

Cmentarz żydowski w Nowym Czachulcu, gm. Kawęczyn
Kirkut w Nowym Czachulcu to miejsce spoczynku mieszkań-
ców wiejskiego getta Heidemühle („Czachulec”), zmarłych 
i zamordowanych przez niemieckich okupantów między 
20.10.1941 a 31.07.1942 roku. Założono go podczas okupa-
cji niemieckiej na terenie wiejskiego getta na tzw. „Bartosi-
kowej Górze” – działce należącej do gospodarza o nazwisku 
Bartosik.

Getto wiejskie „Czachulec” powstało 20 października 
1941 roku, w czasie gdy Niemcy przystąpili do likwidacji gett 
miejskich na terenie powiatu tureckiego (w Turku, w Do-
brej i w Tuliszkowie). Żydów z tego obszaru przeniesiono do 
zbiorczego getta, zlokalizowanego na terenie 18 wsi gminy 
Kawęczyn, obejmującego obszar 1711 ha – będącego tym 
samym największym gettem wiejskim w III Rzeszy226. Siedzi-
bę władz getta znajdowała się we wsi Czachulec Nowy.

223 Nazwiska te widnieją na pomniku znajdującym się przy nowym cmenta-
rzu żydowskim w Dobrej.

224 Górzyński et al. 2014: 440; Bielawski i Weintraub 2017.
225 Bielawski i Weintraub 2017.
226 T., D. 2007b: 2; Malinowski 2008a: 7; Wąsowicz 2014: 17.

Żydów zakwaterowano w gospodarstwach, należących 
wcześniej do Polaków, których przesiedlono do okolicznych 
wiosek. Byli oni zatrudniani przez Niemców przy licznych 
pracach gospodarskich, remontach i utrzymaniu lokalnych 
dróg, a rzemieślnikom pozwolono pracować przy swoich 
warsztatach – działali tam tkacze, szewcy i krawcy227. Pa-
nujący głód sprzyjał powstawaniu epidemii i chorób, stąd 
w getcie stopień umieralności dzieci i osób starszych był 
bardzo wysoki228.

Trudno jest ustalić ile osób pochowano na cmentarzu, 
gdyż do tej pory nie przeprowadzono tam żadnych prac 
ekshumacyjnych229. Jednymi ze spoczywających na terenie 
cmentarza są ofiary publicznej egzekucji zorganizowanej 
przez Niemców w czerwcu 1942 roku. Egzekucję na 10 oso-
bach, pod nadzorem SS, mieli przeprowadzić sami Żydzi. 
Ofiary zostały powieszone, a następnie pochowane w zbio-
rowej mogile. Zdarzały się także przypadki potajemnego 
chowania zmarłych przez bliskich230. 

Pierwsza pacyfikacja getta rozpoczęła się w 6 grudnia 
1941 roku. Grupę około 1100 Żydów wywieziono do Dobrej 
i przez cztery dni przetrzymywano w zamkniętym kościele231. 
Wielu z nich było w tak ciężkim stanie, że umierali w drodze 
do miasta, a także na miejscu – chowano ich wówczas na no-
wym cmentarzu żydowskim w Dobrej. Pozostałych przy życiu 
i tych, którym nie udało się uciec (około 700 osób) wywiezio-
no 10 grudnia do obozu „Kulmhof” w Chełmnie nad Nerem 
i tam zamordowano. Druga tura pacyfikacji getta, a zarazem 
jego likwidacja odbyła się 20 lipca 1942 roku232. Wszystkich 
mieszkańców uznanych za niezdolnych do deportacji zamor-
dowano na terenie getta, 89 osób wysłano do getta w Ło-
dzi, a pozostałych przy życiu przewieziono do obozu zagłady 
w Chełmnie nad Nerem233. Ostateczna zamknięcie getta na-
stąpiło 31 lipca 1942 roku234.

Getto wiejskie w Czachulcu Nowym funkcjonowało nie-
cały rok. Od jesieni 1941 roku do lipca 1942 roku, przez 
getto przeszło od 4000 do 6000 Żydów. Byli to w większości 
mieszkańcy miejscowości ówczesnego powiatu tureckiego 
(Turku, Dobrej, Uniejowa, Brudzewa, Władysławowa, Tu-
liszkowa i Pęczniewa). Przebywali tam także Żydzi z Kalisza, 
Błaszek, Warty i Koźminka235.

22 kwietnia 2013 r. odsłonięto ufundowaną przez Nad-
leśnictwo Turek oraz Gminę Kawęczyn tablicę upamiętnia-
jącą zmarłych i pomordowanych Żydów spoczywających 
na terenie cmentarza (ryc. 66)236. Wydarzenie to było ini-
cjatywą Anny Milewskiej-Inglot z Zespołu Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie oraz Pawła Janickiego 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej. W uroczysto-

227 Malinowski 2008b: 7.
228 Malinowski 2008b: 7.
229 Malinowski 2008b: 7.
230 Malinowski 2008c: 8.
231 Montague 2014: 109.
232 T., D. 2007b: 3; Montague 2014: 193.
233 Wąsowicz 2014: 19.
234 Malinowski 2008c: 8.
235 T., D. 2007b: 3.
236 Tablice pamiątkową ufundowało Nadleśnictwo Turek oraz Gmina Ka-

węczyn.
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ści brało udział wielu gości z całej Polski, a także ze Szwecji 
i Izraela237. 

W Chełmnie nad Nerem na terenie Lasu Rzuchowskiego 
w 1994 roku postawiono lapidarium z macew pochodzą-
cych ze zniszczonych cmentarzy żydowskich m.in. w Turku 
i w Russocicach (ryc. 67)238. Zespół liczy około 90 stojących 
nagrobków i blisko 20 leżących na ziemi, na których posta-
wienie zabrakło wówczas funduszy, a które do dziś narażo-
ne są na niszczące czynniki atmosferyczne. Niestety, mimo 

237 Wszędybył 2013: 17.
238 Lapidarium powstało z inicjatywy Muzeum Okręgowego w Koninie 

i Ziomkostwa Turkowian w Izraelu; zob. Pawlicka-Nowak 1995: 196–197; 
Grzegorczyk i Wąsowicz 2016: 92.

ambitnych projektów239, do dzisiaj przy płytach nie zamiesz-
czono informacji o tym z jakich miejscowości pierwotnie po-
chodziły. W 2013 roku Muzeum byłego niemieckiego Obozu 
Zagłady „Kulmhof” w Chełmnie nad Nerem w porozumieniu 
z Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie rozpoczęło 
prace nad inwentaryzacją macew, wykonaniem dokumenta-
cji fotograficznej i przetłumaczeniem inskrypcji. Planowane 
jest także opracowanie przewodnika po lapidarium, reno-
wacja tablic i postawienie tych, które do tej pory leżą bez-
pośrednio na ziemi240.

239 Pawlicka-Nowak 1995: 196.
240 Muzeum b. niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie n. Nerem 

2013: 4.

Ryc. 50.  Cmentarz żydowski w Turku podczas rozbiórki prowadzonej przez niemieckiego okupanta w 1942 roku (Archiwum „Igły”, Teczka nr 06-139,  
ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 50.  Jewish cemetery at Turek during demolition carried out by the German occupier in 1942 (The “Igła” Archives, briefcase No. 06-139, from the 
collection of the Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer)
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Ryc. 51.  Cmentarz żydowski w Turku podczas rozbiórki prowadzonej przez 
niemieckiego okupanta w 1942 roku. Macewa zawierająca bogatą 
symbolikę, m.in. dłonie złożone w gest błogosławieństwa, styka-
jące się kciukami i palcami wskazującymi – oznaczające, że zmarły 
był kohenem (potomkiem kapłańskiego rodu Aarona); szafa 
z księgami – oznaczająca grób osoby uczonej w Torze i Talmudzie 
lub osoby przepisującej święte księgi (Archiwum „Igły”, Teczka nr 
06-133, ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 51.  Jewish cemetery at Turek during demolition carried out by the 
German occupier in 1942. A matzeva containing rich symbolism, 
including hands folded in a gesture of blessing, touching each 
other with thumbs and forefinger – meaning that the deceased 
was a kohen (a descendant of the Aaronic priesthood); book-
shelf – denoting the grave of a scholar in the Torah and Talmud or 
a person rewriting holy books (The “Igła” Archives, briefcase No. 
06-133, from the collection of the Town of Turek Museum named 
after Józef Mehoffer)

Ryc. 52.  Budynek Reichsarbeitsdienst Gruppenstabsgebäude Gruppe 
400 Turek (Służba Pracy Rzeszy sztabu Grupy 400 Turek, RAD) 
przy Warthbrückener Straße (obecnie ul. Kolska Szosa 3) w Turku 
w 1942 roku (Archiwum „Igły”, Teczka nr 08-171, ze zbiorów 
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 52.  The Reichsarbeitsdienst Gruppenstabsgebäude Gruppe 400 Turek 
building (Reich Labor Service of the 400 Turek Group Staff, RAD) 
at Warthbrückener Straße (now 3 Kolska Szosa Street) at Turek in 
1942 (The “Igła” Archives, briefcase No. 08-171, from the collec-
tion of the Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer)
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Ryc. 56.  Cmentarz żydowski w Tuliszkowie podczas rozbiórki prowadzonej przez niemieckiego okupanta w 1942 roku (Archiwum „Igły”,  
Teczka nr 16-079, ze zbiorów Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera)

Fig. 56.  Jewish cemetery at Tuliszków during demolition carried out by the German occupier in 1942 (The “Igła” Archives, briefcase No. 16-079,  
from the collection of the Town of Turek Museum named after Józef Mehoffer)

Ryc. 54.  Lapidarium przy cmentarzu żydowskim w Turku, 2018 r. (fot. 
K. Rabiega)

Fig. 54.  Lapidarium at the Jewish cemetery at Turek, 2018 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 55.  Nowa brama cmentarza żydowskiego w Turku, 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 55.  The new gate of the Jewish cemetery at Turek, 2018 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 53.  Podest i schody „Starej mleczarni” przy ul. Kolska Szosa 
w Turku wykonane z macew pochodzących z cmentarza 
żydowskiego, lata 90. XX w. (© Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie)

Fig. 53.  The platform and stairs of the “Old Dairy” at Kolska Szosa 
Street at Turek made of matzevot from the Jewish cemetery, 
1990s (© Provincial Office of Monument Preservation in 
Poznań, Konin Branch)
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Ryc. 62.  Jedna z odzyskanych macew – nagrobek Jehudy Lejba – na 
lapidarium w Russocicach zawierająca bogatą symbolikę 
(złamane drzewo – nagła i tragiczna śmierć; korona i księga – 
pobożność i uczoność; lew – znak pokolenia Judy), 2019 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 62.  One of the recovered matzevot – gravestone of Jehuda Lejb 
– at the lapidarium at Russocice containing rich symbolism 
(broken tree – sudden and tragic death; crown and book – 
piety and learning; lion – a sign of the generation of Judah), 
2019 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 61.  Lapidarium przy cmentarzu żydowskim w Russocicach, 2019 r. 
(fot. K. Rabiega)

Fig. 61.  Lapidarium at the Jewish cemetery at Russocice, 2019 (photo 
by K. Rabiega)

Ryc. 59.  Jeden z zachowanych nagrobków na cmentarzu żydowskim 
w Russocicach – macewa Miriam, córki Natana (zm. 1830) 
oraz Mosze, syna Menachema (zm. 1828), 2019 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 59.  One of the preserved tombstones at the Jewish cemetery at 
Russocice – matzeva of Miriam, daughter of Nathan (d. 1830) 
and Mosze, son of Menachem (d. 1828), 2019 (photo by 
K. Rabiega)

Ryc. 60.  Cmentarz żydowski w Russocicach, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 60.  Jewish cemetery at Russocice, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 58.  Chodnik przy ogrodzeniu wokół kościoła ewangelickiego we 
Władysławowie wykonany z macew pochodzących z cmenta-
rza żydowskiego w Russocicach, lata 90. XX w. (© Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie)

Fig. 58.  Sidewalk at the fence around the Evangelical church at 
Władysławów made of matzevot from the Jewish cemetery 
at Russocice, 1990s (© Provincial Office of Monument 
Preservation in Poznań, Konin Branch)

Ryc. 57.  Cmentarz żydowski w Tuliszkowie, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 57.  Jewish cemetery at Tuliszków, 2018 (photo by K. Rabiega)
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Ryc. 67.  Lapidarium w Obozie Zagłady w Chełmnie (Las Rzuchowski) złożone z macew z cmentarza żydowskiego w Turku, 2019 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 67.  Lapidarium at Chełmno Extermination Camp (Rzuchowski Forest) consisting of matzevot from the Jewish cemetery at Turek, 2019 (photo by 

K. Rabiega)

Ryc. 65.  Nowy cmentarz żydowski w Dobrej, 2018 r. (fot. K. Rabiega)
Fig. 65.  New Jewish cemetery at Dobra, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 66.  Pomnik na cmentarzu żydowskim w Nowym Czachulcu, 
2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 66.  Monument at the Jewish cemetery at Nowy Czachulec, 2018 
(photo by K. Rabiega)

Ryc. 64.  Pomnik przy lapidarium na starym cmentarzu żydowskim 
w Dobrej, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 64.  Monument at the lapidarium at the old Jewish cemetery at 
Dobra, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 63.  Lapidarium na starym cmentarzu żydowskim w Dobrej, 2018 r. 
(fot. K. Rabiega)

Fig. 63.  Lapidarium at the old Jewish cemetery at Dobra, 2018 (photo 
by K. Rabiega)
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ZAGROŻENIA I SPOSOBY OCHRONY

Cmentarze są ważnym elementem krajobrazu kulturowego 
i stanowią istotny składnik lokalnej historii241. „Miejsca te, 
odznaczając się wyjątkowym charakterem sacrum, wpły-
wają na określenie genius loci danej miejscowości”242. Jako 
przestrzenie będące pozostałościami po dawnych społeczno-
ściach, na których znajdują się szczątki ludzkie, a często tak-
że zachowane zabytki sztuki sepulkralnej, są świadectwem 
naszej przeszłości i częścią wspólnego dziedzictwa kulturo-
wego. Dlatego miejsca te należy chronić, pielęgnować i eks-
ponować w krajobrazie miejscowości, niezależnie od stanu 
zachowania i bez względu na charakter wyznaniowy, czy po-
działy narodowościowo-społeczne243. 

Według zapisów obowiązujących aktów prawnych, utrzy-
manie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy 
do związków wyznaniowych244, natomiast cmentarze wpi-
sane do rejestru zabytków nieruchomych podlegają ochro-
nie i opiece, bez względu na ich stan zachowania245. Użycie 
terenu cmentarnego na inny cel nie może nastąpić przed 
upływem 40 lat od dnia ostatniego pochowania zwłok na 
cmentarzu. Po upływie powyższego terminu wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) może wydać decyzję o użyciu terenu 
cmentarnego na inny cel zgodny z planem zagospodaro-
wania przestrzennego, jednak wymaga to zgody właściwej 
władzy kościoła lub związku wyznaniowego oraz odpowied-
niego oznaczenia i upamiętnienia terenu pocmentarnego246. 
Użycie terenu cmentarnego na inny cel jest dopuszczalne 
pod warunkiem zachowania znajdujących się na jego terenie 
zabytków, które mogą być przeniesione w inne miejsce po 
uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków, przy czym szczątki zwłok znajdujące się na tym terenie 
powinny być przeniesione na inny cmentarz na koszt nabyw-
cy terenu lub nowego użytkownika247.

Niestety nie wszystkie omówione wyżej cmentarze znaj-
dują się rejestrze zabytków czy też w ewidencjach Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków lub Urzędu Gminy. 
Ich destrukcja spowodowana jest przede wszystkim brakiem 
pielęgnacji ze strony współwyznawców oraz nikłym zainte-
resowaniem odpowiednich władz i lokalnych społeczności. 
Dodatkowe problemy stwarza nieuregulowany status praw-
ny i mylące zapisy w ewidencji gruntów248. Powszechnym 
zagrożeniem dla przetrwania tych miejsc jest porastająca 
niekontrolowana gęsta roślinność (ryc. 68), ale także w du-
żej mierze niestety bezmyślna działalność człowieka – wan-
dalizm, dewastacja, kradzież, profanacja, zaśmiecanie (ryc. 
69–70). Poprzez nałożenie się kilku z tych czynników, cmen-
tarze te dzisiaj najczęściej są zapomniane, trudnodostępne 
i nieczytelne. Wiele z nich jest pozbawionych ogrodzeń, a na 

241  Żurkowska 2008: 29.
242  Rydzewska 2008: 241.
243  Rydzewska 2008: 241; Danielski 2018: 44.
244  Sejm 1959: 1.
245  Sejm 2003: 4.
246  Sejm 1959: 2–3. 
247  Sejm 1959: 3.
248  Wunsz 2017: 244–245.

powierzchni widoczne są jedynie rozbite nagrobki, poprze-
wracane tablice i krzyże, czy niewyraźne zarysy mogił.

Aby zatrzymać proces destrukcji opuszczonych cmenta-
rzy, konieczne jest ich ogrodzenie, oznakowanie w terenie 
i uporządkowanie. Ważnym działaniem powinno być usunię-
cie krzewów i młodych drzew, jednak w sposób przemyślany 
i zaplanowany. Pierwotne nasadzenia i zachowane nagrobki 
powinny zostać poddane odpowiedniej opiece, a samosiewy 
umiejętnie i regularnie usuwane249. Dla ratowania pamięci, 
dobrym rozwiązaniem jest także tworzenie lapidariów ze 
zniszczonych nagrobków250. Dodatkową ochronę, a jedno-
cześnie świadomość i wiedzę o tych miejscach zapewnia-
ją drogowskazy stawiane przy drogach (ryc. 71), a przede 
wszystkim tablice informacyjne umieszczane na terenie 
cmentarza (ryc. 72). Także w przypadku, gdy cmentarz został 
zlikwidowany i nie zachowały się żadne nagrobki (czy nawet 
pochówki), ważne jest upamiętnienie miejsca, w którym kie-
dyś się znajdował251.

Dziś w powiecie tureckim nieliczne środowiska, w tym 
szkoły, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne 
podejmują inicjatywy w dążeniu do uporządkowania zapo-
mnianych cmentarzy, oznakowania ich w terenie, tworzenia 
tablic informacyjnych i lapidariów252. Istnieją lokalne organi-
zacje, jakie jak Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa253, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej, Stowarzyszenie Przy-
jaciół Ziemi Władysławowskiej, czy Towarzystwo Przyjaciół 
Konina, które prowadzą szereg działań na rzecz przywracania 
pamięci o historii regionu, w tym także ratowania zapomnia-
nych cmentarzy – organizują prace porządkowe, wydarze-
nia, konferencje oraz zwracają się z inicjatywami do władz 
samorządowych i lokalnej ludności254. Możliwa jest również 
współpraca z rodzinami dawnych mieszkańców regionu, cze-
go przykładem są działania Brunona Kneifla (a po jego śmier-
ci – Johanesa Kneifla)255, Inge Jordan256, czy Leona Weintrau-
ba257, którzy pomagają w inicjatywach restauracji cmentarzy 
oraz przywracają pamięć o historii nieobecnych już dziś na 
tych ziemiach mniejszości narodowych. Leon Weintraub od 
2005 roku organizuje wizyty w niemieckim Obozie Zagłady 
„Kulmhof” w Chełmnie nad Nerem, na terenie dawnego get-
ta „Czachulec” i na cmentarzu żydowskim w Dobrej, na które 
zaprasza m.in. gości z Niemiec258.

Nekropolie te powoli znikają, jednak, jak podkreśla Ry-
szard Kaszyński, „wspólnym staraniem możemy […] prze-

249  Rydzewska 2008: 246. Jak pokazuje przykład cmentarza żydowskiego 
w Russocicach, nie wystarczy pojedyncze działanie wycięcia całej roślin-
ności, gdyż kilka miesięcy bezczynności wystarczy, aby przyroda odrodziła 
się na nowo.

250  Rydzewska 2008: 246.
251  Żurkowska 2008: 32. Więcej na temat czynników destrukcyjnych i sposo-

bów ochrony cmentarzy ewangelickich zob. Rydzewska 2012: 67–71.
252  R. Kaszyński 2014a: 22.
253  M. Kaszyński 2007, 2019: 502; Wróbel 2007.
254  Jarek 2011; R. Kaszyński 2011: 23.
255  Potomkowie niemieckich ewangelików z Władysławowa.
256  Potomkini niemieckich osadników pochowanych na cmentarzu ewange-

lickim w Porożu Starym; zob. R. Kaszyński 2014a: 22.
257  Potomek Żydów z miejscowości Dobra; zob. Kotoński i Łukasik 2018.
258  Janicki 2015b: 7.
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dłużyć ich żywot poprzez pamięć o nich, pielęgnację i do-
kumentowanie ich istnienia”259. Należy pamiętać, że osoby 
spoczywające na tych cmentarzach były częścią ówczesnego 
społeczeństwa; tworzyły jego bogactwo duchowe, kulturo-
we i materialne260. Dzisiaj, ratowanie i pielęgnacja cmentarzy 
niekatolickich jest ważna przede wszystkim ze względu na 
potrzebę zachowania świadectwa kulturowego przeszłości. 
Nie jest możliwe wymazanie śladów obecności innych kultur 
z krajobrazu dzisiejszej Polski. Zamiast tego, jako społeczeń-
stwo powinniśmy wykazać się zrozumieniem i szacunkiem 
dla „obcego” wkładu we wspólne dziedzictwo kulturowe.

259  R. Kaszyński 2014a: 22.
260  R. Kaszyński 2008: 6.

Ryc. 68.  Porośnięte roślinnością nagrobki na cmentarzu żydowskim 
w Russocicach, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 68.  Tombstones overgrown with vegetation at the Jewish ceme-
tery at Russocice, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 72.  Tablica informacyjna na cmentarzu w Porożu Starym, 2018 r. 
(fot. K. Rabiega)

Fig. 72.  Information board at the Evangelical cemetery at Poroże Stare, 
2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 71.  Drogowskazy na cmentarz ewangelicki w Porożu Starym 
i cmentarz żydowski w Nowym Czachulcu, 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 71.  Signposts to the Evangelical cemetery at Poroże Stare and to 
the Jewish cemetery at Nowy Czachulec, 2018 (photo by K. 
Rabiega)

Ryc. 70.  Nielegalne wyrobisko piasku i odsłonięte obramowanie grobu 
na cmentarzu ewangelickim w Celestynach, 2018 r.  
(fot. K. Rabiega)

Fig. 70.  Illegal sand pit and uncovered grave framing at the Evangelical 
cemetery at Celestyny, 2018 (photo by K. Rabiega)

Ryc. 69.  Nielegalne wysypisko śmieci na cmentarzu ewangelickim 
w Janowie, 2018 r. (fot. K. Rabiega)

Fig. 69.  Illegal garbage dump at the Evangelical cemetery at Janów, 
2018 (photo by K. Rabiega)
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Kamil Rabiega

Non-Catholic cemeteries in the Turek County  
– state of preservation and problem of protecting “foreign” heritage

Summary

The chapter refers to non-Catholic cemeteries founded 
since the 18th century within today’s borders of the Turek 
county. The city of Turek and the Turek county is a unique 
place because of the presence of the remains of three cul-
tures ‒ Catholic, Protestant and Jewish, co-existing with each 
other from the eighteenth century to World War II. Today, 
the relics of the former Protestants and Jews who live here 
are primarily cemeteries, located in all municipalities of the 
county. Unbelievable devastation of both Jewish and Evan-
gelical cemeteries began with the outbreak of World War II. 
Lack of proper protection and care for these places over the 
next decades has contributed to progressive and irreversible 
damage. Due to the unsettled history between the Polish, 
German and Jewish people, nowadays these places are the 
“forgotten” or “foreign” cultural heritage. Sometimes these 

cemeteries still exist as well preserved, but most often they 
are illegible, forested and without tombstones. Some places 
can be identified only by the slightly visible shapes of the 
graves, characteristic wild vegetation, or the terrain in the 
form of alleys and earth ramparts.

To stop the process of destruction of abandoned ceme-
teries, it is necessary to fence them, mark them in the field 
and organize. An important measure should be cutting down 
bushes and young trees, but in a thoughtful and planned 
way. Additional protection, as well as awareness, knowl-
edge and memory of former residents, are provided by sign-
posts placed on the roads, and above all information boards 
placed in the cemetery.

Translated by Kamil Rabiega
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„Zostałem sam przed »zadaniem z piecami«, lecz nie o pie-
ce chodziło... Jak to – więc jest świat nadal i ludzie żyją, jak 
żyli dotychczas? Tu domki, ogródki, kwiaty i dzieci. Radosne 
głosy. Zabawy. A obok tuż – piekło, mordownia, przekreśla-
nie wszystkiego co ludzkie, co dobre... Tam, tenże ss-mann 
jest katem, oprawcą – tutaj udaje człowieka. Gdzież więc jest 
prawda? Tam – czy też – tutaj?”1.

Powyższy cytat pochodzi z raportów sporządzonych przez 
rotmistrza Witolda Pileckiego, który w 1940 r. dał się schwy-
tać Niemcom i pod zmienionym nazwiskiem trafił do Au-
schwitz w celu zdobycia informacji o funkcjonowaniu obozu 
i zorganizowania w nim siatki konspiracyjnej. Dlaczego wy-
brałam akurat ten krótki fragment z całego raportu? Ponie-
waż idealnie obrazuje on kontrast pomiędzy nastawieniem 
do obozów śmierci kiedyś i dziś. W dzisiejszych czasach, ma-
jąc świadomość ogromu tragedii, jaka wydarzyła się w obo-
zach koncentracyjnych i obozach zagłady, potrafimy żyć nie-
rzadko w ich cieniu: obchodzimy uroczystości wyzwolenia 
obozu w Auschwitz-Birkenau, słuchamy żyjących świadków 
tamtych wydarzeń, czcimy poległych i budujemy muzea ma-
jące na celu upamiętnienie i edukację przyszłych pokoleń, 
które nie będą miały możliwości poznania byłych więźniów.

Dlaczego więc obozy zagłady i obozy koncentracyjne są 
dla nas trudnym dziedzictwem? Przede wszystkim proble-
mem jest martyrologia osadzonych w obozach – obecnie 
niemalże w każdym przypadku zapomina się nie tylko o więź-
niach innego wyznania niż judaistyczne, ale nawet temat 
narodowości w wielu przypadkach pozostaje przemilczany. 
Zdarza się również, że programy edukacyjne niedostatecznie 
wyczerpują temat, a także w wielu przypadkach nie są odpo-
wiednio dostosowane do zróżnicowanych grup wiekowych. 
Ponadto przewodnicy oprowadzający po tych miejscach nie-
rzadko nie zwracają uwagi na nastawienie młodzieży – nie-
kiedy odmienne lub nawet skrajnie emocjonalne. Kolejną 
problematyczną kwestią jest niedopowiedzenie związane 
z przedstawianą historią, jak np. brak informacji o rotmistrzu 
Pileckim w trakcie zwiedzania dawnego obozu Auschwitz
-Birkenau, a także niemożność zakupienia wspomnianego 
raportu, który przecież jest nierozerwalnie związany z tym 
miejscem.

1 Pilecki 2017: 43.

Jedną z możliwości zachowania pamięci o miejsca zagłady 
jest zagospodarowanie przestrzeni dawnego obozu i nadanie 
mu nowej formy – muzeum. Jest to niejako próba oswojenia 
przestrzeni obozowej i przedstawienie jej w nieco złagodzo-
nej formie społeczeństwu.

Do zobrazowania problematyki pozostałości poobozo-
wych zostanie przedstawiony obóz zagłady Żydów w Bełżcu 
wraz z historią miejsca, poprzez prowadzone badania arche-
ologiczne, którymi kierował prof. Andrzej Kola, aż po upa-
miętnienie tego miejsca w formie muzeum i miejsca pamięci. 

NIEMIECKIE OBOZY KONCENTRACYJNE  
NA TERENACH DZISIEJSZEJ POLSKI  
– RYS HISTORYCZNY

Pierwsze obozy koncentracyjne powstały w III Rzeszy w roku 
1933 na mocy Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz 
von Volk und Staat – Rozporządzenia Prezydenta Rzeszy 
o ochronie narodu i państwa2. Rozporządzenie to umożliwia-
ło Sturmabteilung (SA) i Schutzstaffel (SS) usankcjonowanie 
ich praktyk, zgodnie z którymi możliwe było aresztowanie 
i późniejsze osadzenie osób uznanych za „wrogów państwa 
i narodu” niemieckiego. Za takie osoby uznawano najczęściej 
działaczy partii opozycyjnych, którzy byli niechętni nazizmo-
wi3. Po zdobyciu władzy przez nazistów, Heinrich Himmler 
wydał zarządzenie, na postawie którego w Dachau powstał 
pierwszy – „wzorcowy” – obóz koncentracyjny. Do września 
1939 r. powstają kolejne obozy, m.in. w Sachsenhausen, Mau-
thausen i w Ravensbrück. Już miesiąc po rozpoczęciu II wojny 
światowej niemiecka policja bezpieczeństwa zaczęła tworzyć 
na terenie okupowanej Polski obozy śmierci (Konzentrations-
lager Posen – Fort VII w Poznaniu oraz Konzentrationslager 
Radogosch w Łodzi-Radogoszczy), w których umieszczano 
osoby będące przedstawicielami inteligencji i kleru4. Kolejne 
obozy otwierano zgodnie z projektem Generalnego Planu 
Wschodniego5 – gromadzono w nich osoby będące ofiarami 
łapanek. Ponadto w obozach przetrzymywano jeńców wojen-
nych i członków konspiracji z podbitych państw. 

2 Reichsministerium des Innern 1933: 83.
3 Wardzyńska b.d.
4  Wardzyńska b.d.
5 Madajczyk 1961: 95‒99.

Agnieszka Wojtkowska

Trudne dziedzictwo niemieckich obozów śmierci 
na przykładzie hitlerowskiego  

obozu zagłady Żydów w Bełżcu
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Więźniowie wykorzystywani byli do prac przy budowie 
dróg, w fabrykach zbrojeniowych oraz na rzecz niemieckich 
koncernów. W latach 1940–1942 na terenach dzisiejszej 
Polski okupanci wybudowali i otworzyli pięć obozów kon-
centracyjnych: KL Auschwitz (1940 r.), KL Lublin – Majdanek 
(1941 r.), KL Birkenau (1941 r.), KL Groß-Rosen (1941 r.) oraz 
KL Stutthof (1942 r.). Załoga wszystkich obozów koncentra-
cyjnych składała się z funkcjonariuszy SS.

W 1942 r. naziści rozpoczęli realizację planu Endlösung 
der Judenfrage – „ostatecznego rozwiązania kwestii ży-
dowskiej”6. W tym celu otworzono obozy zagłady w Bełżcu, 
Chełmnie nad Nerem (Kulmhof), Sobiborze oraz Treblince II 
(ryc. 1). Do ośrodków, dowodzonych przez Sonderkomman-
do SS i gestapo, zwożono ludność żydowską, jak również 
Romów, Sinti, Polaków, którzy pomagali Żydom oraz jeńców 
radzieckich. Nowopowstałe obozy wyposażono w syste-
my komór gazowych w których mordowano więźniów przy 
pomocy cyklonu B lub gazów spalinowych, a następnie ich 
zwłoki palono w krematoriach znajdujących się na terenach 
tychże obozów. 

Jednakże na przełomie lat 1943–1944 rozpoczęto działa-
nia mające na celu likwidowanie zabudowy obozów zagła-
dy i koncentracyjnych. Baraki i komory gazowe rozbierano, 
a całość terenu obozów była sprzątana i obsiewana na nowo 
trawą, więźniowie zaś byli masowo skazywani na zagładę 
lub niekiedy wysyłani w tak zwanych „marszach śmierci” do 
obozów znajdujących się w głąb Rzeszy. Działania te miały 
związek ze zmianą sytuacji na froncie i wycofywaniu się armii 
Wehrmachtu7.

6 Endlösung der Judenfrage. Internet: https://zyciezazycie.pl/zyz/endlsung 
-der-judenfrag/1983,Endlsung-der-Judenfrage.html (wgląd 27.09.2019).

7 Miejsce pamięci i muzeum Auschwitz-Birkenau. Były niemiecki obóz 
koncentracyjny i zagłady. Internet: http://www.auschwitz.org/historia/
ewakuacja/szlakiem-marszow-smierci (wgląd 30.09.2019).

Hitlerowski obóz zagłady Żydów w Bełżcu

Decyzję o budowie obozu zagłady Bełżcu podjęto w 1941 r. 
w związku z rozpoczęciem Einsatz Reinhardt (Akcja „Rein-
hardt”), która miała być przeprowadzana w ramach wspo-
mnianego powyżej planu Endlösung der Judenfrage. Okolice 
wsi Bełżec wybrano przede wszystkim ze względu na bliskie 
położenie linii kolejowej. Ponadto w tym miejscu wcześniej 
znajdował się obóz pracy, co umożliwiło wtórne wykorzysta-
nie części zabudowy do nowego celu8. Obóz rozpoczął dzia-
łalność 17 marca 1942 r. wraz z przybyciem do niego pierw-
szego transportu z getta w Lublinie9. 

Obozem zagłady w Bełżcu zarządzał komendant Christian 
Wirth, a następnie Gottlieb Hering, którego wspierali Son-
derkommando Bełżec i oddział około stu jeńców sowieckich 
przeszkolonych w obozie w Trawnikach10. Pierwsze „ekspery-
mentalne gazowanie ludzi” przeprowadzono na grupie około 
120–150 robotników żydowskich z Lubyczy Królewskiej. Byli 
to robotnicy, którzy zastąpili polską ludność pracującą przy 
wznoszeniu zabudowy obozowej11. 

Budowę obozu rozpoczęto 1 listopada 1941 r. Obóz o po-
wierzchni 7,3 ha ogrodzony był drutem kolczastym. Cały te-
ren podzielony był na dwie części: obóz I i obóz II. Od strony 
południowej do terenu obozu przylegały tory kolejowe12. 
Natomiast w trzech pozostałych narożnikach, tj. północno
-wschodnim, południowo-wschodnim i południowo-zachod-

8 Kuwałek 2010: 37‒38.
9 Kuwałek 2010: 92.
10 Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Internet: http://www.belzec.eu/pl/

history/historia_obozu/2 (wgląd 30.09.2019).
11 Kuwałek 2010: 126.
12 W druty kolczaste wplatane były gałęzie drzew, które uniemożliwiały ob-

serwację obozu z wnętrz przejeżdżających pociągów.

Ryc. 1.  Najważniejsze niemieckie obozy kon-
centracyjne i niemieckie obozy śmierci 
w granicach tzw. Wielkich Niemiec 
w latach 1941–1944 (źródło: https://
truthaboutcamps.eu/th/niemieckie-obo-
zy/15475,Niemieckie-obozy-na-ziemiach

-okupowanej-Polski-w-latach-19391945.
html)

Fig. 1.  The most important German concentra-
tion camps and German death camps 
within the so-called Of Great Germany in 
1941–1944 (source: https://truthabout-
camps.eu/th/niemieckie-obozy/15475,Nie-
mieckie-obozy-na-ziemiach-ok-
upowanej-Polski-w-latach-19391945.html)
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nim ustawione były wieżyczki strażnicze13. Przedstawiony 
plan założenia obozowego odtworzono na podstawie relacji 
jednego z dwóch ocalałych żydowskich więźniów (ryc. 2)14. 

Obóz I był pierwszym miejscem, do którego trafiali więź-
niowie. Była to również strefa mieszkalna dla strażników 
z Trawniki i więźniów żydowskich15. Pomiędzy obozem I 
a obozem II stała rozbieralnia. W tym budynku więźniowie, 
według instrukcji wiszących na ścianie, rozbierali się do naga, 
składali odzież i obuwie, a także oddawali wartościowe rze-
czy do depozytu. Następnie kierowali się dalej do kąpieli oraz 
inhalacji16. Więźniowie przechodzili korytarzem Schlauch, 
Schleuse („wąż”, „śluza”) prowadzącym do komór gazowych 
znajdujących się na terenie obozu II. 

Do lata 1942 r. komory gazowe miały wymiary 4 x 8 m 
i 2 m wysokość. Każda z nich miała osobne drzwi wejścio-
wej, uszczelnione gumą oraz drzwi przez które wyciągano 
zwłoki. Pod sufitem znajdowały się dysze prysznicowe za-
wieszone tak, aby pomieszczenia sprawiały wrażenie łaźni 
kąpielowych17. W przypadku tego obozu więźniów mordo-
wano używając gazów spalinowych, które wytwarzał silnik 
pochodzący z sowieckiego czołgu. W lipcu 1942 r. nastąpiła 
rozbudowa i modernizacja obozu. W tym czasie wybudo-
wano nowy obiekt, w którym umieszczono sześć komór ga-
zowych. Na frontowej ścianie budynku znajdował się napis 
Bade- und Inhalationsräume („pomieszczenia kąpielowo-in-
halacyjne”)18. Nieopodal zawieszono szyld nawiązujący do 
projektanta komór gazowych Lorenza Hackenholta – Stiftung 
Hackenholt („Fundacja Hackenholta”)19. Nowe pomieszcze-
nia miały podobne wymiary do starszych komór i, tak samo 
jak poprzednie, posiadały sztuczne natryski i dwoje drzwi. 
W jednej komorze jednorazowo mieściło się do 750 osób, 
co umożliwiało oprawcom jednorazowe zgładzenie blisko 4 
tysięcy więźniów20. Wzdłuż komór gazowych znajdowały się 
mogiły zbiorowe mierzące 20 x 5–6 m i głębokie na 4–5 m. 

W związku z problemami Wermachtu na froncie wschod-
nim, w grudniu 1942 r. zostały wstrzymane wszelkie depor-
tacje ludności do obozów zagłady21. W Bełżcu dodatkowym 
czynnikiem przesądzającym o zamknięciu obozu był brak 
miejsca pod kolejne groby i znaczne przepełnienie istnieją-
cych, a co za tym idzie – niesamowity fetor. Pierwsze dzia-
łania mające na celu zatarcie śladów ludobójstwa zosta-
ły rozpoczęte prawie pół roku wcześniej: ciała zalegające 
w grobach zalewano cementem, obsypywano chlorkiem 
lub próbowano podpalać. Kilka miesięcy później, w związ-
ku z rozkazem od kierownictwa SS, w Bełżcu zaczęto palić 
zwłoki Żydów straconych w ramach akcji „Reinhard”. Żyjący 
więźniowie opróżniali mogiły z ciał i układali je na specjal-
nym ruszcie zbudowanym z podkładów kolejowych i szyn, 

13 Kuwałek 2010: 43.
14 Kola 2000: 7.
15 Kuwałek 2010: 44‒45.
16 Kuwałek 2010: 131‒132.
17 Kuwałek 2010: 46.
18 Reder 1946: 51.
19 Kuwałek 2010: 51.
20 O’Neill 2008: 147.
21 Kuwałek 2010: 124.

po czym zwłoki podpalano. Zbudowanie rusztu umożliwiało 
spalenie blisko 2 tysięcy ciał w ciągu jednej doby22. Pod ko-
niec marca 1943 r. na terenie obozu wciąż przebywało do 
500 więźniów23, którzy po zakończeniu akcji palenia zwłok, 
zajmowali się rozbieraniem lub wyburzaniem wszelkich kon-
strukcji należących do kompleksu obozowego. Fragmenty 
baraków i niektóre urządzenia skierowano do Majdanku24, 
a budynki należące do niemieckiej załogi zostały zwrócone 
Generalnej Dyrekcji Kolei Wschodniej25.  

Po zakończonej likwidacji obozu więźniowie zostali za-
ładowani do pociągu i skierowani do obozu w Sobiborze. 
W czasie podróży część Żydów podjęła próbę ucieczki26. 
Kilkuset innych więźniów, którzy dotarli do miejsca doce-
lowego, na obozowej rampie stawili czynny opór Niem-
com. W rezultacie wszystkich zastrzelono. Wydarzenie to 
miało wpływ na powstanie obozowej siatki konspiracyjnej, 
a następnie – zakończonego sukcesem powstania więźniów 
w Sobiborze27.

W obozie zagłady Żydów w Bełżcu życie straciło około 450 
tysięcy osób28.

Badania archeologicznie prowadzone  
na terenie obozu w Bełżcu
W latach 1997–1999 pod kierownictwem prof. Andrzeja 
Koli prowadzono badania archeologiczne na terenie byłego 
obozu zagłady w Bełżcu. W pierwszej kolejności w 1997 r. 
zaplanowano i przeprowadzono odwierty, których celem 
było rozpoznanie terenu. W miejscach, w których stwierdzo-
no możliwość występowania obiektów architektonicznych 
(pozagrobowych), zakładano wykopy sondażowe. W latach 
późniejszych wykopy sondażowe zastąpiono pojedynczymi, 

22 Kuwałek 2010: 160‒163.
23 Kuwałek 2010: 53.
24 Kuwałek 2010: 160‒163.
25 Webb 2016: 88–89.
26 Kuwałek 2010: 158.
27 Kuwałek 2010: 53.
28 Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu; Internet: http://www.belzec.eu/pl/

history/historia_obozu/2 (wgląd 30.09.2019).

Ryc. 2.  Plan obozu zagłady opracowany na podstawie relacji R. Redera 
(za: Reder 1946: 43)

Fig. 2.  Plan of the extermination camp, developed based on R. Reder’s 
accounts (after: Reder 1946: 43)
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szeroko płaszczyznowymi wykopami założonymi w środko-
wej i zachodniej części obozu29. 

W 1998 r. wykorzystano ponownie odwierty, aby zlokalizo-
wać relikty zabudowy drewnianej i murowanej, ale również 
mogił. W ciągu dwóch lat wykonano 2227 odwiertów (ryc. 
3), z których te robione w strukturach grobowych sięgały od 
4,50 do 5,00 m. W niektórych przypadkach głębokość ich się-
gała nawet do wód gruntowych. W przypadku tak głębokiego 
osadzenia grobów, jak również wilgotnego środowiska z ciał 
pozostawała najczęściej masa woskowo-tłuszczowa. 

W niektórych mogiłach nad warstwą zwłok odnotowywa-
no obecność przepalonych szczątków, co może wskazywać 
na umieszczanie w tych dołach resztek spalonych zwłok lub 
podjęcie próby spalenia ciał. Taka praktyka została potwier-
dzona w trakcie śledztwa prokuratorskiego prowadzonego 
w 1945 r. Przebadane wówczas doły zawierały dowody na 
praktykowanie palenia zwłok i wtórnego wykorzystywania 
tych miejsc, o czym świadczą warstwy piasku znajdujące się 
pomiędzy szczątkami. 

Po wypełnieniu, doły były zasypywane cienką warstwą 
ziemi, co spowodowało w późniejszych latach wystawanie 
szczątek na powierzchni30. 

Łącznie odkryto trzydzieści trzy doły grobowe. Teren, na 
którym zostały odnalezione, podzielono na dwie części ze 
względu na ich charakterystykę: pierwsza zlokalizowana była 
w zachodniej i północno-zachodniej części – 21 gęsto wystę-
pujących obok siebie dołów śmierci oraz druga, umiejsco-
wiona w północno-wschodniej części obozu – 12 znacznie 
rozproszonych dołów śmierci31. 

W wyniku badań archeologicznych zlokalizowano nie tylko 
mogiły, ale również antropogeniczne struktury ziemne (ryc. 
4), które mogą być śladami zabudowy obozowej. W związ-
ku z faktem, iż nie zachowały się plany obozu sporządzone 
w czasie jego budowy i funkcjonowania, informacje na temat 
planu rozmieszczenia budynków znane są z przesłuchań pro-
kuratorskich prowadzonych w roku 194532. W związku z tak 
małą liczbą danych, identyfikacja obiektów obozowych z wy-
nikami badań sondażowych nie jest w pełni możliwa. 

Muzeum i miejsce pamięci w Bełżcu
Do 1957 r. miejsce po byłym obozie zagłady w Bełżcu nie 
było zabezpieczone ani upamiętnione, przez co wielokrotnie 
dochodziło do rozkopywania poobozowego terenu przez po-
szukiwaczy kosztowności i złota. W granicach dawnego obozu 
postawiono tartak, a bocznicę kolejową, którą niegdyś wago-
nami bydlęcymi przywożono ludzi, wykorzystywano w celach 
gospodarczych33. Dopiero tzw. odwilż gomułkowska – zmiany, 
które zaszły w polityce wewnętrznej kraju w 1956 r. – pozwoli-
ła na dyskusje dotyczące stanu zachowania Państwowego Mu-
zeum na Majdanku, podczas których do opinii publicznej do-
tarły informacje o stanie terenu po byłym obozie w Bełżcu34.

29 Kola 2000: 11.
30 Kola 2000: 14‒20.
31 Kola 2000: 39.
32 Kola 2000: 40.
33 Kuwałek 2010: 288.
34 Kuwałek 2010: 216‒224.

Ryc. 3.  Plan archeologicznych sondaży wiertniczych z lokalizacją miejsc 
grobów i obiektów oraz lokalizacja archeologicznych wykopów 
badawczych (za: Kola 2000: 70)

Fig. 3.  Archeological drilling research plan with the location of graves 
and objects as well as the location of archaeological excavations 
(after: Kola 2000: 70)

Ryc. 4.  Plan grobów i obiektów w świetle badań sondażowych (za: Kola 
2000: 19)

Fig. 4.  Plan of graves and objects in the light of archaeological research 
(after: Kola 2000: 19)
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Trudne dziedzictwo niemieckich obozów śmierci na przykładzie hitlerowskiego obozu zagłady

Pierwszy pomnik w formie krypty-mauzoleum odsłonię-
to na terenie byłego obozu w 1963 r. Umieszczono w nim 
szczątki ludzkie wraz z przedmiotami znalezionymi na tere-
nie obozu. Była to inicjatywa Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. Po tym wydarzeniu przed kryptą postawiono 
dodatkowo rzeźbę autorstwa S. Strzyżyńskiego i J. Olejnic-
kiego. Natomiast w miejscach palenia zwłok wybudowano 
cztery pylony35. 

Niestety, po 1968 r. Bełżec został „zapomnianym obozem 
Holokaustu”36. Zamiast godnego uczczenia pamięci zamordo-
wanych w nim ofiar, obóz zagłady stał się miejscem zabaw 
i spotkań towarzyskich. Robert O’Neill w książce „Belzec: 
Stepping Stone to Genocide” wspomina, że podczas swojej 
wizyty w miejscu byłego obozu w Bełżcu zastał ogrodzenie 
przypominające „wyznaczony dawny kemping” z dwoma że-
laznymi bramami i mapą w języku polskim. Dodatkowo, miej-
scowi spacerowali i jeździli rowerami po wyznaczonej ścieżce, 
grali w piłkę na trawie, a w zalesionej okolicy grupa młodzieży 
raczyła się alkoholem i grillem37. Czy możliwe jest by nieco 
ponad 20 lat po likwidacji obozu śmierci nie żył żaden miej-
scowy świadek? Dlaczego nikt nie uświadomił mieszkańców 
o okrucieństwie, które wydarzyło się w tym miejscu? Strach 
przed ogromną krzywdą i śmiercią niezwykle często prowadzi 
ludzi do zobojętnienia i zapomnienia. Do lat dziewięćdziesią-
tych nie było nikogo, kto umiałby doprowadzić do odpowied-
niego uczczenia ofiar, a ludziom łatwiej jest nie dopuszczać do 
świadomości ogromu zła, jakie dzieje się obok nich.

Jednakże w 1995 r. obóz w Bełżcu został przywrócony ludz-
kiej pamięci. Polski Rząd i United States Holocaust Memorial 
Museum zawarły umowę mającą na celu stworzenia nowej 
formy upamiętnienia obejmującego cały teren poobozowy38. 
Miało być to równocześnie zgodne z tradycją judaistyczną. 
Najważniejszym elementem powstałego w 2004 r. pomnika 
jest przestrzeń symbolicznej mogiły masowej, którą pokrywa 
warstwa żużlu i wyjałowionej ziemi ze zwiększoną gradacją 
w miejscu, gdzie umiejscowione były masowe groby.  Waż-
nym elementem są dęby, rosnące jeszcze w czasie istnienia 
obozu – „niemi świadkowie” dokonywanego w Bełżcu ludo-
bójstwa39.

Główne wejście na teren obozu znajduje się w miejscu 
dawnej bocznicy kolejowej. Tuż za wejściem rozciąga się 
„rampa” z której jedynym zejściem jest „droga” biegnąca do 
„szczeliny” mającej przypominać pęknięcie w ziemi40. „Szcze-
lina” wyznaczona jest w miejscu, w którym nie stwierdzono 
obecności jam grobowych. Jej granicę tworzą kamienne 
ściany, zwieńczone poskręcanymi prętami, które sięgają 9 m. 
Powodują one wrażenie „zapadania się pod mogiłę”41 (ryc. 
5). Droga przez „szczelinę” prowadzi do granitowej ściany, 

35 Taborska 2003: 50‒51.
36 Kuwałek 2010: 227‒228.
37 O’Neil 2008: 18.
38 Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Internet: http://www.belzec.eu/pl/

page/o_muzeum/182 (wgląd 30.09.2019).
39 Kuwałek 2010: 231.
40 Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Internet: http://www.belzec.eu/pl/

page/upamietnienie/183 (wgląd 30.09.2019).
41 Małczyński 2009: 212.

na której wyrzeźbiono cytat z księgi Hioba: „Ziemio nie kryj 
mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał”. Znajduje się ona na-
przeciwko kamiennych tablic, gdzie wyryto imiona zamordo-
wanych więźniów – razem tworzą „Niszę Ohel” (ryc. 6). Dal-
sza droga prowadzi schodami na powierzchnię, a następnie 
przez „Kamienny Stos” – ścieżkę, na której znajdują się upo-
rządkowane chronologicznie, według dat przybywania trans-
portów do Bełżca, żeliwne nazwy miejscowości, z których 
wywożeni byli Żydzi. Napisy wykonano z korodującego żeli-
wa, które ma symbolizować krwawe łzy zamordowanych42.

Zakończenie

Pamięć związana z obozami koncentracyjnymi i obozami 
zagłady jest niezwykle trudna, a dla wciąż żyjących byłych 
więźniów również przepełniona traumą. Niemieckie obozy 
koncentracyjne i zagłady to nie tylko wspólna część historii 
narodów, ale także ważny element dziedzictwa kulturowego. 
Do tematyki obozów należy podchodzić niezwykle ostrożnie 
i z wyczuciem, ze względu na rodziny więzionych i zamordo-
wanych w nich ludzi. Pamięć o tym, co działo się w tych miej-

42 Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Internet: http://www.belzec.eu/pl/
page/upamietnienie/183 (wgląd 30.09.2019).

Ryc. 5.  „Szczelina” (źródło: http://www.belzec.eu/en/page/upamiet-
nienie/183)

Fig. 5.  „Crevasse” (source: http://www.belzec.eu/en/page/upamiet-
nienie/183)

Ryc. 6.  „Nisza Ohel”. Ściana z cytatem z Księgi Hioba (źródło: http://
www.belzec.eu/pl/page/upamietnienie/183)

Fig. 6.  „Ohel Niche”. Wall with a quote from the Book of Hiob (source: 
http://www.belzec.eu/pl/page/upamietnienie/183)
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scach należy przekazywać kolejnym pokoleniom, ponieważ 
„ludzie ludziom zgotowali ten los”43. 

Dlatego forma upamiętnienia obozu zagłady Żydów w Beł-
żcu wydaje się być niezwykła: ogromna przestrzeń i tylko jed-
na droga w dół z której nie da się wycofać. Jest to również 
miejsce, któremu należy się nieustanne przywracanie pamię-
ci, choć bolesnej, to jednak potrzebnej. Ze względu na ten 
fakt, ważne jest, aby dobrać odpowiednią formę upamiętnie-
nia takich miejsc. Z jednej strony powinna ona przypominać 

43 Nałkowska 1982.

o złu, które miało tu miejsce, ale również przynosić niejako 
ukojenie żyjącym, którzy przyszli poznać trudną historię. To 
na pokoleniach, które nie muszą żyć w czasach podobnych 
do okresu II wojny światowej spoczywa obowiązek nie tylko 
pamiętania, ale również przekazywania wiedzy o minionych 
zdarzeniach – z podkreśleniem, że nigdy więcej nie powinny 
one się powtórzyć. Dzisiejszemu polskiemu społeczeństwu 
przypadła niezwykle trudna rola: musimy dbać o przetrwanie 
pamięci, z jednej strony o zbrodniach dwóch systemów to-
talitarnych (nazistowskiego i komunistycznego), z drugiej zaś 
– ponosimy odpowiedzialność za przekazywanie historii tych 
miejsc i, co najważniejsze, ofiar tychże systemów. 
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Difficult heritage of German death camps based on the Nazi death camp at Bełżec

Summary

The paper refers to today’s perception of the extermination 
camps. After a brief history of creating concentration and 
death camps, based on the Jewish death camp in Bełżec, it 
describes how the approach to such centers has changed 

over the years, what archeology can bring and why accus-
toming, acceptance and memory are important.
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Kończąc w 1999 r. gromadzenie materiału do pierwszej cało-
ściowej pracy poświęconej materialnym zabytkom naszej Ta-
tarszczyzny, Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich1, 
pogodzić musiałem się z pozostawieniem poważnej luki, 
ciążącej na moich ówczesnych i późniejszych badaniach, 
którą i w innych publikacjach omijali ich autorzy zazwyczaj 
z milczeniem, mianowicie dziejów i spuścizny Tatarów na zie-
miach ruskich Korony, zwłaszcza na Wołyniu. Przy próbie każ-
dej refleksji nad Tatarszczyzną południowo-wschodnich Kre-
sów Rzeczypospolitej na pierwszym miejscu stawała tatarska 
osada pod Ostrogiem – Juwkowce, o której udało się auto-
rom publikacji Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego 
dowiedzieć tyle, iż w XIX w. stał tam jeszcze meczet, a w nim 
jedyna pamiątka historii – zbutwiała chorągiew z herbem 
Prus III książąt Jabłonowskich, pod którą  służyli miejscowi 
Tatarzy – oraz to, iż owi Tatarzy sławni byli z sekretu skutecz-
nego leczenia modlitwami chorób psychicznych. 

Za Juwkowcami szła druga tatarska wieś Kresów połu-
dniowo-wschodnich, Kowalówka na Podolu2, również z me-
czetem i tymi samymi umiejętnościami terapeutycznymi 
jej mieszkańców3. Obie były reminiscencją historii zbunto-
wanych Lipków, którzy w obliczu zagrożenia materialnych 
podstaw swej egzystencji (niepłacony przez lata żołd i wy-
kluczenie z grona dowódców formujących własne oddziały 
na służbę Rzeczypospolitej) oraz opresji na gruncie społecz-
no-wyznaniowym,  w 1671 r. zdecydowali się na dramatycz-
ny akt przyłączając się do osmańskiej armii rozpoczynającej 
najdłuższą wojnę polsko-turecką4.

Obie wsie były po części także śladem osadnictwa 
tatarskiego na ziemiach ruskich Korony, które swą genezą, 
składem i położeniem społecznym oraz prawnym istotnie 
różniło się  od tego na Litwie. Obie wsie wreszcie istniały 
w odmiennym otoczeniu językowym (nie białoruskim, lecz 
ukraińskim), a zwłaszcza we względnej bliskości granicy 
z Turcją osmańską, która od XVIII w. stała się w Europie naj-

1 Drozd et. al. 1999: 7.
2 Tatarzy przenieśli się do Kowalówki z pobliskiego Niemirowa, gdzie pozo-

stał po nich w XIX w. kamienny meczet.
3 Sulimierski et al. 1882: 644; Sulimierski et al. 1883: 514.
4 Trzeba było nowego króla, Jana III Sobieskiego, aby te przyczyny buntu 

wyeliminować i sprowadzić część Lipków na Podlasie, do Bohonik, Kru-
szynian, Studzianki i innych nadanych im w 1679 r. królewszczyzn.

ważniejszym orędownikiem suwerenności Rzeczypospolitej 
i niezawisłości od Rosji. Granicy, przy której niemało rodzin 
tatarskich z Litwy znalazło wówczas utrzymanie (w wojsku 
tureckim) i przez którą płynęły do Rzeczypospolitej nie tyl-
ko wspaniałe dzieła osmańskich artystów-rzemieślników 
kreujące polski strój narodowy, ale też drobne strumienie 
muzułmańskiej kultury religijnej, które pozostawiały ślad 
w rękopiśmiennych książkach Tatarów polsko-litewskich i in-
nych  materialnych składnikach ich kultury. Strumienie te, 
jak się zdaje, szły równolegle z migrującymi Tatarami z Litwy, 
których najludniejsze skupiska (nad Łosośną, Waką i inny-
mi) wówczas, w XVIII wieku, wyludniły się, a ich mieszkańcy 
„przepadli” w przestrzeniach między źródłami archiwalnymi. 
Nieliczne ślady tych migracji prowadzą właśnie na południe, 
przez Wołyń i Podole ku granicy tureckiej.

Jednakże tematu dziejów Juwkowców, Kowalówki i in-
nych społeczności Tatarów na ziemiach ruskich Korony w hi-
storiografii polsko-litewskiej Tatarszczyzny niemal nie podej-
mowano. Nie rozpoznano ich ani za okres przedrozbiorowy, 
ani późniejszy. Krótkie i nie zawsze jasne informacje podał 
w swej monografii Ostroga Stanisław Kardaszewicz5, a po-
wtórzył je (niezbyt dokładnie) i nieco poszerzył Antoni Rolle6. 
U Stanisława Kryczyńskiego Tatarzy z ziem ruskich Korony 
znaleźli się na marginesie historii – przewinęli się przy oka-
zji odkrycia w Słonimiu autografu przywileju króla Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego z 1669 r.7 dla Tatarów wołyńskich 
i studium poświęconego przywódcy Lipków, Aleksandrowi 
Kryczyńskiemu8. Ani na Wołyń, ani na Podole nie dotarł ża-
den badacz Tatarszczyzny polsko-litewskiej – ani fizycznie (co 
w okresie międzywojennym było jeszcze realne w odniesie-
niu do Ostroga, gdzie zamieszkiwało kilka rodzin tatarskich), 
ani w przenośni, poprzez badania archiwalne tak rozwinięte, 
jak to miało miejsce w przypadku Tatarów z Litwy9. 

Najbardziej dotkliwy był brak informacji o aktualnym lo-
sie społeczności tatarskich na Ukrainie w XX w. Najnowsze 

5 Kardaszewicz 1913.
6 Rolle 1893.
7 Kryczyński 1935a.
8 Kryczyński 1935b
9 Na wagę badań tego obszaru osadnictwa tatarskiego wskazywali Jacek 

Sobczak i Krzysztof Grygajtis, por. np. Sobczak 1984; Grygajtis 1987; Gry-
gajtis 2003. Temu ostatniemu zawdzięczamy wprowadzenie do badań 
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dane – strzępy informacji w Słowniku geograficznym Króle-
stwa Polskiego i lakoniczne statystyki carskie –  kończyły się 
na schyłku XIX wieku. Zastanawiające było, iż wśród samej 
społeczności tatarskiej w Polsce o Tatarach z Wołynia i Podo-
la właściwie nie było obiegu informacji, przynajmniej takich, 
które docierałyby do badaczy i szerszego audytorium. Jest to 
zastanawiające, gdyż środowisko wołyńskich Tatarów było 
reprezentowane w okresie międzywojennym w samej War-
szawie, gdzie aktywnie działał pierwszy prezes tamtejszej 
gminy muzułmańskiej, Abdul-Hamid Churamowicz, a oprócz 
niego także Jachia Sołtyk i Ibrahim Jankiewicz10 – wszyscy 
wywodzący się z Juwkowców. Być może w tle leżała rywali-
zacja gminy warszawskiej z wilnianami o zlokalizowanie sie-
dziby Muftiatu Rzeczpospolitej Polskiej w 1931 r.11 Jedynie 
Stanisław Dziadulewicz w swoim „Herbarzu”12, uchwycił kil-
kanaście przykładów rodzin tatarskich aktualnie żyjących na 
Wołyniu – co ciekawe, we wszystkich przypadkach bazował 
nie na dokumentach, lecz na tajemniczej „wiadomości pry-
watnej” (która w tym wypadku była dość rozległym i szcze-
gółowym źródłem informacji Dziadulewicza)13. 

Epoka internetu także nie przyniosła istotnej zmiany, choć 
z innych tatarskich skupisk na Litwie ujawniało się w sieci 
wiele cennego materiału, zwłaszcza ikonograficznego.

Juwkowce, tak jak i cały Wołyń i Podole, pozostawały więc 
przez blisko sto pięćdziesiąt lat (od czasu wydania Słownika 
geograficznego w 1882 r.) ziemią zaginioną Tatarszczyzny 
Rzeczypospolitej, poza świadomością świata i obiegiem na-
uki14. Przez lata badań nad zabytkami lokalnych społeczno-
ści tatarskich na Kresach, meczetów, cmentarzy i ich losów, 
Juwkowce jawiły się w moich oczach jako „tatarska Atlanty-
da” – odcięte od świata, niemal dosłownie, granicą bezlito-
śnie nakreśloną przez rękę traktatu ryskiego, za którą niemal 
w zasięgu wzroku leżał Ostróg – matecznik wołyńskich Tata-
rów oraz granicą, która oddzieliła rzesze mieszkańców daw-
nej Rzeczypospolitej pozostawiając ich na nieludzkiej ziemi. 
Wynurzyły się z odmętów historii dopiero wiosną 2018 r. 
wraz z osobą młodego badacza z Ostroga, Mykhaylo Yakubo-
vycha, który przy okazji spotkania konferencyjnego w Polsce 
przedstawił mi z grubsza aktualną sytuację Tatarów w Ostro-
gu i okolicy oraz wieści o istnieniu mizaru w Juwkowcach. 
Najnowsze publikacje tego badacza, które od niego otrzy-
małem15, a także wydane w ostatniej dekadzie przez innych 
autorów ukraińskich źródła staropolskie do dziejów Ostroga, 

tatarskich wątku meczetu i społeczności tatarskiej we Lwowie sprzed 
1405 r. Pewne ważne informacje o składzie osobowym tatarskiej spo-
łeczności na Wołyniu i Podolu uchwycili Tamara Bairaauskaitė i Stanisław 
Dumin, zob. np. Bairaauskaitė 1986; Dumin 2006.

10 Kołodziejczyk 1997: 43, 58.
11 Kołodziejczyk 1997: 59–60.
12 Dziadulewicz 1929.
13 Por. np. Dziadulewicz 1929: 161, 305, 318.
14 W czasie prac na katalogiem Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litew-

skich w 1999 r. udało mi się nawiązać kontakt z prof. Mykołą Kowalskim 
z Akademii Ostrogskiej, który przekazał garść informacji na temat nowej 
kwatery na mizarze w Ostrogu. Planowana jego praca na ten temat nie 
doszła do skutku, a po kontakcie tym pozostały dwie otrzymane od nieży-
jącego prof. M. Kowalskiego kserokopie fotografii z początku lat 50-tych 
XX w., które tu zamieszczam.

15 Yakubovych 2016; Yakubovych et al. 2018.

otwierają wreszcie drogę do poznania historii tatarskiego 
osadnictwa na Wołyniu. 

Dla ustalenia stanu mizaru w Juwkowcach przeprowadzi-
łem we wrześniu 2018 r. rozpoznawcze badania terenowe16. 
Ich wyniki omawiam poniżej. Oprócz mizaru w Juwkowcach, 
przeprowadziłem wstępne prace na tatarskim cmentarzu 
w samym Ostrogu. Tam również zapoznałem się z niewielkim 
zasobem piśmiennictwa i ikonografii zebranym współcześnie 
wśród miejscowych rodzin tatarskich przez instytucje muze-
alne.

W celu naświetlenia tła niniejszego opracowania, należy 
przypomnieć w zarysie genezę i dalsze losy osadnictwa tatar-
skiego w rejonie Ostroga. Jego początki wiąże się z osadze-
niem przez księcia Konstantego Ostrogskiego grupy jeńców 
tatarskich wziętych w bitwach pod Słuckiem i Wiśniowcem 
w latach 1508 i 1512, którym przydzielono grunty na pół-
nocnym przedmieściu Ostroga, zwanym Przedmieściem Zar-
wańskim – poza murami miejskimi, wzdłuż ulicy nazywanej 
Tatarską która wychodziła przez bramę o tej samej nazwie 
w kierunku pobliskiej wioski Rozważ i dalej w stronę Równe-
go (ryc. 1 ). Mieli oni pełnić posługi wojskowe na rzecz księcia. 
Oprócz Ostroga, Tatarzy zamieszkiwali inne miejscowości na-
leżące do Ostrogskich na Wołyniu, zwłaszcza okolice miasta 
i zamku w Połonnem (pojedynczych Tatarów spotkać można 
rozproszonych w szeregu innych włości ostrogskich). Liczba 
tatarskich osadników w samym Ostrogu musiała być znacz-
na, skoro na początku XVII wieku w akcie podziału Ostroga 
wymieniono 65 domów tatarskich (w 1603 r.)17, a wkrótce 
potem, bo już w 1621 r. inwentarz miasta Ostroga zawierał 
około 85 domów tatarskich na Przedmieściu Zarwańskim, 
z tego kilka pustych lub zamieszkanych przez chrześcijan18. 
Na przełomie XVI i XVII w. Tatarzy w Ostrogu założyli swoją 
wewnętrzną organizację, a w niej: dowódcę noszącego tytuł 
hetmana (w 1603 r. był nim niejaki Halej, tzn. Ali), imama 
(„popa”), a nawet sekretarza (znamy jego imię – Jusup)19. Od 
XVI w. mieli także meczet – po raz pierwszy został odnotowa-
ny w 1565 r. przez nuncjusza F. Ruggieri. Niezwykle ciekawą 
informację podaje S. Kardaszewicz, że w czasach księcia Kon-
stantego Wasyla Ostrogskiego (zm. 1608 r.) przybywający do 
niego wysłannicy chana krymskiego zatrzymywali się w dziel-
nicy tatarskiej w Ostrogu (czyli na Przedmieściu Zarwańskim) 
u dragomana, tj. tłumacza języków wschodnich, który spo-
rządzał umowy miedzy księciem a chanem20. Przyjmując, że 
informacja ta ma pokrycie w rzeczywistości (choć nie znamy 
jej źródła), oznaczałoby to, że znaczenie tatarskiego osad-
nictwa w Ostrogu wykraczało poza funkcje milicji magnac-
kiej i udziału w systemie obronnym miasta. Oznaczałoby to 
również utrzymywanie przez Tatarów ostrogskich kontak-
tów z rodzimym środowiskiem krymskim, a więc być może 
silniejszą niż na Litwie, obecność elementów orientalnych 

16 W ich przeprowadzeniu konieczną pomoc otrzymałem od p. Mykhay-
ła Yakubovycha. W pracach inwentaryzacyjnych zaś zaangażowany był  
p. Marcin Dowgiałło.

17 Atamanenko 2004: 81.
18 Atamanenko 2004: 300–301.
19 Atamanenko 2004: 81.
20 Kardaszewicz 1913: 120.
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w kulturze tej ludności, np. w sferze języka. Potwierdzałoby 
to istnienie funkcji sekretarza wspólnoty tatarskiej, niezna-
nej zupełnie u Tatarów na Litwie (być może to on był owym 
dragomanem księcia Ostrogskiego). 

W połowie XVII w. na Wołyniu zamieszkuje coraz więcej 
Tatarów hospodarskich i innych przedstawicieli tatarskiej 
elity rodowej przenoszących się z województw północno
-wschodnich, niewątpliwie w związku ze służbą zaciężną 
w wojsku koronnym. Konsekwencją tego jest proces rozcią-
gania przywilejów przysługujących tej grupie na terytorium 
Wołynia i innych ziem ruskich Korony. Zapewne korzystają 
z tego miejscowi Tatarzy, którzy po wygaśnięciu rodu książąt 
Ostrogskich i rozdrobnieniu ich dóbr, zdają się uwalniać spod 
kurateli właścicieli Ostroga. W latach 1659–1669 na czele 
owej grupy kniaziów tatarskich i Tatarów hospodarskich stoi 
m.in. mołła Ostrogski – Romazan Miłkomanowicz21. Wkrótce  
innego z nich, rotmistrza Dawida Seita Bykowskiego, widzi-
my wśród przywódców zbuntowanych Lipków22. Zdaje się, że 
nie tylko on pozostawił swoje grunta w Ostrogu i przeszedł 
na stronę turecką w 1671 r. Na początku następnego stulecia 
wzmianki o Tatarach w Ostrogu są niejasne. W inwentarzu 
nieruchomości miasta Ostroga z 1708 r. wymienia się już 
puste nieruchomości po Tatarach i po ich poddanych, acz-
kolwiek nadal jacyś „Tatarowie” zażywają różnych ogrodów, 
„sadków” i gruntów, nie wiadomo jednak ilu ich było ani, 
w większości, jak się nazywali. Wśród nich musiał wyróżniać 
się niejaki „JMć pan Chazbijewicz rotmistrz”23. Jego dwór 
przy ulicy Tatarskiej przejęła po nim wdowa, odnotowana 
w kolejnym inwentarzu Ostroga w 1724 r.24 W tym czasie nie 
ma już wzmianek o meczecie. Jest możliwe, że już nie istniał, 
choć jacyś Tatarzy wciąż na dawnym Przedmieściu Zarwań-
skim mieszkali. Pojawiają się natomiast wzmianki o sporach 
własnościowych, przenoszeniu Tatarów na inne miejsca lub 
„rugowaniu” z gruntów. Właściwa ocena tych źródeł wy-

21 Kryczyński 1935b: 427.
22 Kryczyński 1935a: 280–281.
23 Nowicki 1938: 191.
24 Blyzniak 2018: 199.

maga ostrożności i uwzględnienia szerszego kontekstu sta-
tusu własnościowego różnych części miasta i jego zmian od 
XVII w. Stanisław Kardaszewicz twierdzi, że Tatarzy zamiesz-
kiwali w Ostrogu aż do końca XVIII w., gdy wynieśli się osta-
tecznie do Juwkowców i przez ten czas w Ostrogu „egzysto-
wała milicja tatarska”25. Nie można wykluczyć, że informacje 
te są bliskie rzeczywistości (autor ten opisuje odległe o dwa 
pokolenia  dzieje swojego miasta), aczkolwiek nie mamy na 
nie potwierdzeń w dokumentach. 

Nie jest również jasny czas osiedlenia się Tatarów 
w Juwkowcach. Wieś ta należała do książąt Jabłonowskich, 
którzy w XVIII w. nadają tam ziemię, jak twierdzi Kardasze-
wicz, rotmistrzowi Aleksandrowi Szachmancerowi, dowódcy 
swojej chorągwi tatarskiej (na czele której później tradycyjnie 
stali jego potomkowie), z obowiązkiem wystawienia 20 jezd-
nych26. Jak już wiemy, pamiątką po tym była chorągiew z her-
bem Jabłonowskich ustawiona w meczecie27. W tym okresie 
mieszkańcy  Juwkowców służyli także w wojsku koronnym, 
w chorągwiach kawalerii narodowej jako towarzysze i ofice-
rowie (zaś po ostatnim zaborze do 1832 r. w pułku ułańskim 
wojsk rosyjskich, być może nie tatarskim, lecz polskim – śla-
dem tego jest nagrobek na mizarze w Juwkowcach byłego 
porucznika tego pułku, Salicha Lebiedzia, zm. 1864 r.) (ryc. 
2). Zbadania wymaga, jaką rolę Juwkowce i okoliczni Tata-
rzy, zważywszy na względną bliskość granicy tureckiej, pełnili 
w utrzymywaniu kontaktów między Tatarami pozostającymi 
na  służbie w wojsku osmańskim w XVIII w. w rejonie Cho-
cimia, a diasporą na Litwie28. Nie wiemy dokładnie, kiedy 

25 Kardaszewicz 1913: 122.
26 Być może była to owa formacja, która Kardaszewicz określał jako „milicję 

tatarską” w Ostrogu, por. Kardaszewicz 1913: 121.
27 Sulimierski et al. 1882: 644.
28 W tym kontekście zwracają uwagę ślady przepływu Tatarów z ziem połu-

dniowo-wschodnich do skupiska Studzianki, gdzie gdzie m.in. znalazł się 
chorąży jednego z pułków straży przedniej Aleksander Jankiewicz, zm. 
1822 r., najwyraźniej pochodzący z Juwkowców, a także Jan Bazarewski, 
zm. 1850 r., porucznik pułku lekkokonnych gwardii Napoleona, a potem 
wojsk Królestwa Polskiego, kawaler krzyża Virtuti Militari i Legii Honoro-
wej, urodzony ok. 1771 r. w Chocimiu; w Studziance nadto  pojawiło się 

Ryc. 1.  Baszta Bramy Tatarskiej w Ostrogu 
– od tego miejsca rozpoczynało się 
Przedmieście Zarwańskie zamieszkane 
przez Tatarów od XVI w. (fot. A. Drozd)

Fig. 1.  The Tatar Gate Tower in Ostróg – from 
this place began the Przedmieście 
Zarwańskie inhabited by Tatars from 
the 16th century (photo by A. Drozd)
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wzniesiono w Juwkowcach meczet, wiadomo natomiast, 
że był tam w 1791 r. mołła nazwiskiem Lelak29 (zatem przy-
puszczać można, że był i meczet). Nazwisko kolejnego mołły 
działającego w 1868 r. (N. Akmułowicz) ustaliła Tamara Ba-
iraauskaitė30. Meczet wówczas istniejący opisany został jako 
„drewniany, ubogi”, a jedyna w nim pamiątka, to wspomnia-
na chorągiew z herbem Jabłonowskich31.

Późniejsze losy tatarskiej społeczności w Juwkowcach 
poznajemy dzięki dokumentom archiwalnym z XIX–XX w. 
opisanym przez M. Yakubovycha. Wynika z nich, że imamem 
w Juwkowcach w 1845 r. był Osman Akmułowicz, a muezzi-
nem Assanowicz32. W 1911 r. imamem był Jusuf Muchlio. 
Według rosyjskich statystyk, w Juwkowcach mieszkało 
wówczas 126 mężczyzn i 118 kobiet (ryc. 3–6), i już stawał 

kilka nazwisk rodzin tatarskich nieznanych na Litwie, których rodowodu 
być może należałoby poszukiwać na ziemiach ruskich (Ordaszewicz, Dan-
kowski, Kadyjewski) – co prawda, jak na razie, nie natrafiłem na ich ślad 
wśród Tatarów jiwkowieckich, por. Drozd 2016: 191, 204, 325–326.

29 Kryczyński 1938: 199.
30 Bairaauskaitė 1986: 265.
31 Sulimierski et al. 1882: 644.
32 Yakubovych et al. 2018: 116.

się zauważalny proces przechodzenia na chrześcijaństwo33. 
Przykładem na to jest ochrzczona w 1921 r. w Ostrogu czwór-
ka dzieci Szemila Akmołowicza i Eminy z Ruchimów w wie-
ku 5–13 lat (wszystke urodzone w Juwkowcach). Być może 
zostały osierocone po wojnie34. Ostatnim imamem był Isyd 
Żdanowicz. Był on, wraz z kilkoma innymi mieszkańcami 
wsi, ofiarą represji sowieckich35. Meczet w 1930 r. został za-
mknięty i przekształcony w magazyn36, zaś w czasie okupacji 
niemieckiej rozebrany po 1942 r., gdy mieszkańcy wioski zo-
stali przymusowo wysiedleni, a na ich miejsce sprowadzono 
kolonistów niemieckich37.

Z punktu widzenia badań nad kulturą Tatarów w dawnej 
Rzeczypospolitej podstawową kwestią dotyczącą tatarskiej 
ludności na Wołyniu jest to, na ile jej kultura różni się od Ta-
tarów województw północno-wschodnich, a na ile jest z nimi 

33 Yakubovych et al. 2018: 117–118.
34 Metryki Wołyń. XIX-wieczne metryki z Wołynia. Internet http://wo-

lyn-metryki.pl/Wolyn/index.php?nazw_szuk=Akmo%B3owic&miej_szuk 
(wgląd 18.11.2019).

35 Yakubovych et al. 2018: 120.
36 Yakubovych et al. 2018: 190.
37 Informacja uzyskana przez M. Yakubovycha od miejscowej ludności, por. 

Yakubovych et al. 2018: 120. 

Ryc. 3.  Rodziny Tatarów z Juwkowców i okolic Ostroga, 1 poł. XX w. 
(archiwum władz miejskich Ostroga)

Fig. 3.  Tatar families from Juwkowce and around Ostróg, 1st half 20th 
century (archives of the Ostrog City Authority)

Ryc. 2.  Nagrobek Salicha Lebiedzia (zm. 1864 r.) byłego porucznika 
pułku ułańskiego wojsk rosyjskich, Juwkowce (fot. A. Drozd)

Fig. 2.  Tombstone of Salich Lebiedź (d. 1864) former lieutenant of 
the Uhlan Regiment of the Russian army, Juwkowce (photo by 
A. Drozd)
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został on do zbiorów tego muzeum od tatarskiej rodziny Le-
biedziów z miasteczka Tuczyn koło Równego w 1992 r. Opisy-
wany był kilkukrotnie przez Mykhaylo Yakubovycha39 (ryc. 7). 
Reprezentuje formę i zawartość typową dla tradycji piśmien-

39 Yakubovych 2016: 63–172; Yakubovych et al. 2018: 141–150.

tożsama. Pytanie to prowadzi w gruncie rzeczy do stwierdze-
nia czy Tatarzy ziem ruskich Korony byli częścią społeczności 
Tatarów polsko-litewskich, czy tez tworzyli odrębną grupę. 
Odpowiedź na to pytanie wymaga przeanalizowania zabyt-
ków kultury, ale także innych aspektów – związków rodzin-
nych, zagadnień języka (w tym imiennictwa). W tym miejscu 
możemy przyjrzeć się dwóm sferom kultury, na które mamy 
wstępny ogląd: piśmiennictwu i cmentarzom.

PIŚMIENNICTWO RELIGIJNE
Śladem obecności Tatarów w rejonie Ostroga są nieliczne 
przykłady piśmiennictwa religijnego, używanego przez nich, 
aż do XX w. – zarówno tradycyjnych rękopisów alfabetem 
arabskim wykonywanych we własnym środowisku, jak 
i druków importowanych w okresie przed I wojną światową 
z Kazania i innych ośrodków drukarstwa muzułmańskiego 
w Cesarstwie Rosyjskim. Część pozostaje w rękach rodzin 
pochodzenia tatarskiego i dopiero niedawno ich istnienie zo-
stało ujawnione w obiegu naukowym, niektóre zaś odnalazły 
się w zbiorach Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu38.

Kontakt z pierwszymi kilkoma wykrytymi zabytkami rę-
kopiśmiennictwa religijnego Tatarów z Wołynia umożliwiły 
prace Mikhaylo Yakubovycha. Najstarszym z zabytków opi-
sanych przez tego badacza jest  rękopis Koranu z 1804 r. ze 
zbiorów Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu. Nabyty 

38 Muzeum udzieliło mi dostępu do zbiorów i ich ogląd. 

Ryc. 6.  Rodziny Tatarów z Juwkowców i okolic Ostroga, 1 poł. XX w. 
(archiwum władz miejskich Ostroga)

Fig. 6.  Tatar families from Juwkowce and around Ostróg, 1st half 20th 
century (archives of the Ostrog City Authority)

Ryc. 4.  Rodziny Tatarów z Juwkowców i okolic Ostroga, 1 poł. XX w. 
(archiwum władz miejskich Ostroga)

Fig. 4.  Tatar families from Juwkowce and around Ostróg, 1st half 20th 
century (archives of the Ostrog City Authority)

Ryc. 5.  Rodziny Tatarów z Juwkowców i okolic Ostroga, 1 poł. XX w. 
(archiwum władz miejskich Ostroga)

Fig. 5.  Tatar families from Juwkowce and around Ostróg, 1st half 20th 
century (archives of the Ostrog City Authority)
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niczej Tatarów polsko-litewskich. Dość typowy jest również 
kolofon, którego odczyt podaję poniżej (nieznacznie korygu-
jąc dotychczasową atrybucję i datowanie rękopisu)40. Tekst 
alfabetem arabskim wyróżniono kursywą, zaś tekst łaciński 
– czcionką prostą:

Sāhibi wa-mālika wa-ibnu Ādam oǥlī Muṣṭafà Lebiedź [j. 
arab.- j. tur. „Właściciel i posiadacz: i Mustafa syn Adama Le-
biedź”]. Pisany Qur’ān roku tysienc dwieście dwudziestego 
roku od zmarcia Muchammieda proroka miesienca zilka�a-
de [dī-’l-qa�ada] czwartego dnia, od Isy proroka u Skrylewie. 
Roku 1804 Miesiąca Aprila Dnia 9.

Kolofon ten, jak widać, zapisany jest dwoma alfabeta-
mi: arabskim i łacińskim, a w języku polskim z wtrąconymi 
formułami arabskimi i tureckimi. Część zapisana alfabetem 
arabskim obejmuje informację o właścicielu (nie o skrypto-
rze), czasie i miejscu wykonania rękopisu. Rozpoczyna się od 
arabskiej formuły własnościowej, typowej, m.in. dla osmań-
skiej kultury piśmienniczej ṣāḥib wa-mālik (j. arab. 'właściciel 
i posiadacz') wprowadzającej określenie właściciela: wa-ib-
nu Ādam oǥlī Muṣṭafà Lebiedź. Określenie to jest niejedno-
znaczne. Można je rozumieć jako „Mustafa syn Adama Le-
biedź”, jeżeli przyjąć, że zawiera ono błędne, redundantne 
użycie w jednym wyrażeniu zarówno arabskiej konstrukcji 
patronimicznej (z wyrazem ibn – j. arab. 'syn'), jak i tureckiej 
(z wyrazem oǥlī – j. tur. „syn”)41. Autor kolofonu, być może 

40 Za udostępnienie fotografii z kolofonem dziękuję panu M. Yakubovychowi.
41 Przypadki redundacji orientalnych konstrukcji patronimicznych zdarzały 

się wśród Tatarów polsko-litewskich.

na skutek niedostatecznego rozumienia, mechanicznie użył 
wyrażenia wa-ibnu (j. arab. „i syn”) ze zbędnym spójnikiem 
wa (j. arab. „i”). Dla porządku trzeba wszakże wziąć pod 
uwagę i to, że mamy w tym miejscu do czynienia z perską 
konstrukcja dzierżawczą izafetu. Transkrypcja wyglądałaby 
wówczas ve ibn-ü Ādam oḡlī Muṣṭafà Lebiedź, co można by-
łoby rozumieć jako „syn Mustafy syna Adama Lebiedź”. Byłby 
to jednak nietypowy sposób identyfikacji właściciela. Wyda-
je się, że pierwsza interpretacja jest bliższa prawdy. Wynika 
z niej słaba orientacja kopisty w podstawowych wyrażeniach 
i zwrotach orientalnych.

O lukach w kompetencji autora kolofonu w zakresie mu-
zułmańskiej tradycji religijnej świadczy też określenie mu-
zułmańskiej daty i zawarta w tekście interpretacja zdarzeń 
inicjujących bieg kalendarza muzułmańskiego. Jak wiadomo, 
rachuba lat ery muzułmańskiej rozpoczyna się od roku hidżry, 
tj. emigracji Muhammada z Mekki do Medyny w 622 r. Ko-
pista natomiast interpretuje to jako „od śmierci (w rękopisie 
od zmarcia) proroka Muhammada”. Zastanawiający jest ciąg 
dalszy kolofonu. Po wskazaniu daty miesięcznej i dziennej  
(tj. dziewiąty dzień muzułmańskiego miesiąca ḏū 'l-qa`da) 
następuje wyrażenie �od Isy’ (od Jezusa), którym zazwyczaj 
Tatarzy wprowadzali datowanie, wg. kalendarza chrześci-
jańskiego, a po tym wskazanie miejsca wykonania rękopisu 
„w Skrylewie” 42. Dopiero w tym miejscu rozpoczyna się frag-
ment z datowaniem chrześcijańskim, zapisany już łacinką 
w języku polskim „Roku 1804 Miesiąca Aprila Dnia 9”. 

Uderza duża rozbieżność między datą muzułmańską 
a chrześcijańską, które powinny sobie odpowiadać, biorąc 
pod uwagę ich funkcję i kolejność w tekście. Także cechy 
paleograficzne kolofonu wskazują, że fragment pokryty pi-
smem arabskim powstał jednocześnie z fragmentem łaciń-
skim. Mianowicie podana w kolofonie data muzułmańska 
przypada na około 29 stycznia 1806 r., a więc blisko dwa lata 
po dacie chrześcijańskiej, którą należy uznać za rzeczywistą 
datę powstania rękopisu43. Nie można tego tłumaczyć zwy-
kłą omyłką pisarską, gdyż nie odpowiadają sobie wszystkie 
człony obu dat (dzień 9 kwietnia 1804 r. nie przypada na mie-
siąc ḏū 'l-qa`da, lecz na początek kolejnego muzułmańskiego 
miesiąca, ḏū 'l-ḥiğğa).

Drugi z rękopisów opisywanych przez M. Yakubovycha to 
niedatowany modlitewnik – chamaił z 2 połowy XIX w., nale-
żący do rodziny Tatarów juwkowieckich, mieszkającej obec-
nie w Ostrogu44 (ryc. 8). Na podstawie zapisków rodzinnych 
i cech papieru, ustalonych przez M. Yakubovycha, określo-
no czas jego powstania na 3 ćwierć XIX w. Z zamieszczonych 
przez tego badacza fragmentów tekstów mogę wnioskować, 
że zabytek reprezentuje typową wśród Tatarów polsko-li-
tewskich odmianę  chamaiłu o funkcji uniwersalnej, służą-
cego zarówno do wypełniania codziennych obowiązków 

42 Mikhaylo Yakubovych identyfikuje to ze wsią Kryłów położoną między 
Równem a Korcem (ok. 20 km na północny wschód od Ostroga) w są-
siedztwie, której miało zamieszkiwać kilka tatarskich rodzin, m.in. Lebie-
dziów, por. Yakubovych et al. 2018: 148.

43 Tatarzy na co dzień posługiwali się w tym okresie kalendarzem chrześci-
jańskim.

44 Yakubovych 2016: 172–176; Yakubovych et al. 2018: 151–155.

Ryc. 7.  Koran Mustafy Lebiedzia z 1804 r. (zbiory Muzeum Książki 
i Drukarstwa w Ostrogu)

Fig. 7.  Koran copied by Mustafa Lebiedź from 1804 (collections of the 
Book and Printing Museum in Ostrog)
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modlitewnych oraz indywidualnej pobożności, do prowa-
dzenia obrzędów zbiorowych (funkcja mollińska), jak i prak-
tyk magicznych, leczniczo-ochronnych (funkcja fałdżejska). 
Pierwszy z tych rodzajów zawartości reprezentuje „Rejestr 
czterdziestu Jasieni”, tzn. zestaw intencji do odczytywania 
36 sury Koranu Ja.Sin. lub całego Koranu (rozpoczynający 
się od intencji „Dla wdzięczności Boga i Za Muchammieda 
proroka”45), nijety – turkijskie formuły intencyjne46, arabski 
tekst 36 sury lub instrukcje do wykonywania ablucji rytual-
nych47. Drugi rodzaj zawartości reprezentuje tekst modlitwy 
„za władców prawowiernych”48, czyli Ṣulṭān du�ā’i, modlitwy 
za władcę (w tym wypadku za sułtana osmańskiego), sta-
nowiącej stały składnik obrzędu wygłaszania chutby49. Na 
podstawie dokonanego przez M. Yakubovycha ukraińskiego 
przekładu tego tekstu można łatwo zidentyfikować go jako 
jeden z dwóch najbardziej rozpowszechnionych w polsko
-tatarskich chamaiłach wariantów modlitwy za sułtana, tj. 
wariantów A i B w mojej edycji krytycznej z 1994 r.50, mia-
nowicie wariant A w rzadkiej odmianie dedykowanej sułta-
nowi Mustafie III (1757–1773)51. Pochodził on z późniejszej, 
XVIII-wiecznej fali napływu tekstów liturgicznych z państwa 
osmańskiego do Tatarów w Rzeczypospolitej52. Wreszcie 
trzeci rodzaj zawartości chamaiłu z Juwkowców to wzory ta-
lizmanów oraz instrukcje do praktyk leczniczo-ochronnych, 
stosowanych powszechnie wśród Tatarów polsko-litewskich 
i popularnych w muzułmańskiej kulturze tradycyjnej, w tym 
wśród ludów państwa osmańskiego i Złotej Ordy.

Pod względem formy, grafii i języka, chamaił z Juwkowców 
można ocenić jedynie na podstawie fotografii jednej strony 
opublikowanej przez M. Yakubovycha53. Można z niej wnio-
skować, że rękopis jest wykonany starannym, wyrobionym 
duktem pisma arabskiego, utrzymującym się w ogólnej kon-
wencji skryptorskiej Tatarów polsko-litewskich (cechujących 
się „linearyzacją” tego pisma). Zasady zapisu tekstu słowiań-
skiego (polskiego) alfabetem arabskim są typowe, z pewnym 
jednak uderzającym wyjątkiem. Mianowicie do zapisu samo-
głoski nosowej ę stosowany jest znak tanwīn fatḥa54. 

Chamaił z Juwkowców jest bardzo znamienny pod wzglę-
dem języka (w warstwie słowiańskiej). Dostępna do analizy 
próbka (z powyższej fotografii – ryc. 8) cechuje się na tle 

45 Yakubovych et al. 2018: 154.
46 Tam transkrypcja na cyrylicę nijetu do czytania Koranu „dla wdzięczności 

Boga”, por. Yakubovych et al. 2018: 153.
47 Yakubovych et al. 2018: 153.
48 Yakubovych et al. 2018: 152.
49 Drozd 1999: 61–69.
50 Drozd 1994: 208–214.
51 Zastrzec w tym miejscu muszę, że mając do dyspozycji  jedynie opubli-

kowane tłumaczenie na język ukraiński ostateczną klasyfikację tekstu 
modlitwy za sułtana z chamaiłu z Juwkowców trzeba odłożyć do czasu 
skonfrontowania jego oryginalnego tekstu (arabskiego) z materiałem po-
równawczym. 

52 Drozd 1999: 42–43.
53 Yakubovych 2016: 174.
54 W moim przeszło 26-letnim doświadczeniu w pracy nad tatarskimi rę-

kopisami z takim regularnie stosowanym rozwiązaniem spotkałem się 
jedynie w nowych, „zmodernizowanych” modlitewnikach, które wyszły 
spod ręki śp. imama Stefana Mustafy Jasińskiego z lat 80-tych XX w., choć 
sporadycznie pojawiało się ono też w XIX-wiecznych zabytkach.

innych zabytków tatarskiego rękopiśmiennictwa z woje-
wództw północno-wschodnich nadzwyczaj czystą polszczy-
zną kresową, niemal bez form archaicznych, białoruskich. 
Przytaczam jej transkrypcję. Zawiera ona instrukcję do obo-
wiazkowej ablucji przed modlitwą (pltat. gusiel – z j. ar. ḡusl 
„pełne obmycie przed modlitwą”):

Do guślu porżondek. Najprszód ibryk (z j. tur. ibrık „dzba-
nek”) wziouszy, tehret (z j. arab. ṭahārat „obmycie intymnych 
części ciała w ramach ablucji”) wzionść. Potym rence myć. 
Gargare (z j. arab. ġarġara „płukanie ust i nosa w ramach 
ablucji”) wzionść trszy razy w genbę, trszy razy w nos. Potym 
wody czystej wzionść, gusiel brać na głowę, trszy razy lać na 
prawy bok […]55.

Oprócz konsekwentnego oddawania samogłosek noso-
wych, uwagę zwraca typowa dla polszczyzny kresowej dwu-
zgłoskowa wymowa ř (rz) jako rż/rsz56. W rękopisach Tata-
rów polsko-litewskich w miejscu zapisu rz, aż do końca XIX w. 
konsekwentnie zapisywana była litera r. Na ich tle chamaił 
z Juwkowców świadczyłby o tendencji do modernizacji języ-
ka rękopiśmiennictwa religijnego na rzecz ówczesnej polsz-
czyzny.

55 Por. ten sam fragment: Yakubovych 2016: 175 oraz Yakubovych et al. 
2018: 153.

56 Kurzowa 1993: 242–243.

Ryc. 8.  Chamaił z Juwkowców z 2 poł XIX w. (własność prywatna;  
za: Yakubovych 2016: 174)

Fig. 8.  Khamail (prayer book) from Juwkowce from the second half of 
the 19th century (private property; after: Yakubovych 2016: 174)
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Niewiele tak szczegółowych ocen możemy sformuło-
wać na temat trzeciego z opisanych przez M. Yakubovycha 
rękopisów Tatarów z Wołynia, mianowicie chamaiłu, dato-
wanego przez tego badacza na XX w. i wiązanego z Ostro-
giem57. Na podstawie podanych przez M. Yakubovycha 
informacji można stwierdzić, że rękopis zawiera trzeci z wy-
mienionych przy poprzednim zabytku rodzajów materiału 
treściowego – talizmany i formuły leczniczo-ochronne. Tego 
rodzaju zawartość wykorzystywana była w szczególności 
przez osoby „wyspecjalizowane” w praktykach magiczno
-leczniczych i wróżbiarstwie – fałdżejów (z j. arab.-tur. fa’lğï 
„wróżbiarz”). Należy w tym miejscu przypomnieć, że Tatarzy 
z Juwkowców słynęli w XIX w. z leczenia chorych psychicznie. 
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego podawał, że „tak 
w tym względzie mają ustaloną opinię, że zawsze mają mnó-
stwo pacjentów, których im zwożą z odległych stron kraju. 
Sposób leczenia jest tajemnicą, którą przechowują od wielu 
pokoleń i jak twierdzą przynieśli ją ich przodkowie z daw-
nej swej ojczyzny ze wschodu”58. Tajemnica owa w gruncie 
rzeczy skrywała się właśnie w chamaiłach, w zestawach mo-
dlitw egzorcystycznych w języku arabskim i turkijskim (o ar-
chaicznych cechach środkowoazjatyckich), zwanych odpie-
waniem. Skuteczność juwkowskich siufkaczy59 musiała być 
rzeczywiście znana, skoro pod koniec XIX w. zainteresował 
się ich praktykami wybitny psychiatra rosyjski, Nikołaj Baże-
now (1857–1923)60. Co ciekawe, również Tatarzy z drugiej, 
„zagubionej” osady tatarskiej na południowo-wschodnich 
Kresach – Kowalówki na Podolu – znani byli z tego samego, 
tj. leczenia obłąkanych61. Obydwa powyższe chamaiły repre-
zentują ten charakterystyczny obszar kultury Tatarów polsko
-litewskich.

57 Yakubovych et al. 2018: 156–160.
58 Sulimierski et al. 1882: 644.
59 Siufkaniem określano praktykę uzdrawiania chorych.
60 Yakubovych 2016: 142.
61 Sulimierski et al. 1883: 514.

Reasumując, próbki spuścizny rękopiśmienniczej pozo-
stałej po Tatarach z Wołynia potwierdzają, że korzystali oni 
z tego samego zasobu piśmiennictwa, co Tatarzy w woje-
wództwach północno-wschodnich. Trzeba jednak zastrzec, 
że dopiero szczegółowa analiza zawartości i języka może po-
zwolić na ocenę, czy pomiędzy tradycją piśmienniczą jednej 
i drugiej grupy zachodziły jakieś różnice i na ile były one zna-
czące. Na razie jedyna uchwycona cecha znamienna ukazuje 
na małej próbce silniejszy wpływ języka polskiego w tatar-
skim rękopiśmiennictwie z Wołynia.

W zbiorach Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu znaj-
dują się również ślady korzystania przez miejscowych Tata-
rów z drukowanego piśmiennictwa religijnego napływające-
go z Kazania i innych ośrodków muzułmańskich w imperium 
carskim na przełomie XIX/XX w. Wśród materiałów pozyska-
nych od tatarskiej rodziny Lebiedziów (?) z miasteczka Płuż-
ne pod Ostrogiem (ryc. 9), z którymi mogłem się zapoznać, 
znajdują się mianowicie pojedyncze luźne, bardzo mocno 
zaczytane karty drukowanego modlitewnika muzułmańskie-
go cyrylicą w języku rosyjskim, zatytułowanego Szarāytul
-Imān (z j. arab. „Zasady wiary”), wydanego w Petersburgu 
w 1897 r. przez typolitografię I. Boraganskiego i K. Wołkowa 
(ryc. 10). Druk ten jest o tyle ciekawy i znamienny kulturowo, 
że zawiera arabskie teksty liturgiczne zapisane nie alfabetem 
arabskim, lecz transkrybowane na cyrylicę i zaopatrzone 
w komentarze oraz przekład na język rosyjski. Pod względem 
zawartości jest on w pewnym stopniu zbliżony do chama-
iłów Tatarów polsko-litewskich. Ważnym faktem jest użytko-
wanie druku w tej postaci przeznaczonej dla muzułmanów 
nie znających dostatecznie pisma arabskiego. Sytuacja taka 
pojawiła się wśród Tatarów polsko-litewskich w 2. połowie 
XIX w. na skutek osłabienia wewnętrznej edukacji religijnej, 
czego skutkiem była konieczność tworzenia modlitewników 
transkrybowanych na łacinkę lub cyrylicę (aczkolwiek wśród 
Tatarów na Kresach północno-wschodnich do tej pory nie 
spotkałem tego druku, mimo że wiele innych druków kazań-
skich było w użyciu na Litwie od przełomu XIX/XX w.). Naj-
wyraźniej było to też udziałem Tatarów na Wołyniu. Stopień 
zniszczenia i zaczytania kilku zachowanych kart tego druku 
świadczy o intensywności jego używania. 

 Drugim drukiem jest kazańska edycja Koranu z 1901 r. 
wydana przez oficynę braci Dąbrowskich – wyspecjalizowa-
ną m.in. w tatarskich drukach religijnych na przełomie XIX/
XX w. (ryc. 11). Ten rodzaj drukowanego Koranu był bardzo 
popularny wśród Tatarów na Kresach północno-wschodnich. 
Jego obecność w okolicach Ostroga świadczy o korzystaniu 
z tego samego rodzaju piśmiennictwa religijnego przez Tata-
rów z Wołynia.

CMENTARZE
Najważniejszym materialnym śladem po tatarskim osadnic-
twie w Ostrogu i okolicy są cmentarze. Jeden, wcześniejszy, 
znajduje się w Ostrogu na terenie dawnej dzielnicy tatar-
skiej, tj. Przedmieścia Zarwańskiego. Brak jest jednak na 
nim nagrobków i inskrypcji z okresu historycznego. Istnie-
jące nagrobki pochodzą dopiero z 1. połowy XX w. Drugi 
cmentarz znajduje się w Juwkowcach. Założony został nie 
później niż na początku XIX w. i pozostaje do dziś czynny. 

Ryc. 9.  Rodzina Lebiedziów z Płużnego k. Ostroga , poł. XX w. (zbiory 
Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu)

Fig. 9.  The Lebiedź family from Płużne near Ostróg, mid-20th century 
(collections of the Book and Printing Museum in Ostrog)
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Poza nimi współczesne tatarskie (muzułmańskie) pochówki 
można sporadycznie spotkać na cmentarzach prawosław-
nych w Ostrogu i Juwkowcach62. Obydwa cmentarze nie były 
wcześniej przedmiotem opracowań naukowych. O istnieniu 
mizaru w Juwkowcach nie było wręcz do tej pory żadnych 
wiadomości. Przez lata poszukiwałem źródeł na jego temat 
i dopiero panu Mykhayło Yakubovychowi zawdzięczam 
pierwszą informację o nim. Rozpoznawcze prace terenowe, 
które przeprowadziłem na obu mizarach w 2018 r., dostar-
czyły materiału pozwalającego na konkretne, choć wstępne 
ustalenia, co do ich charakteru, rozmiarów, datowania, ma-
teriału epigraficznego i zabytkowego. 

MIZAR W OSTROGU
Cmentarz tatarski w Ostrogu położony jest na skraju płasko-
wyżu rozciągającego się na zachód wzdłuż ulicy Tatarskiej 
(dawnego Przedmieścia Zarwańskiego) – a więc historycznej 
siedziby ludności tatarskiej do XVII/XVIII w. Z cmentarzem 

62  Informacja ustna od Mykhaylo Yakubovycha.

sąsiadują dziś bloki internatu miejscowej szkoły zawodowej 
i ogródki warzywne służące jego mieszkańcom. 

Zlokalizować można, w sposób nie budzący wątpliwości, 
jedynie około ośmiu mogił, wszystkie zapewne z 1. połowy 
XX w. Ułożone są w jednym rzędzie w linii północ-południe, 
zgodnie z muzułmańskimi zasadami pochówku – głową 
na zachód, a nogami na wschód. Pięć spośród tych mogił 
oznaczonych jest stelami z inskrypcjami, na szóstej zachował 
się jedynie wystający z ziemi dolny fragment po odłamanej 
steli, siódma zaś mogiła oznaczona jest w tradycyjny dla 
Tatarów sposób kamieniami granitowymi (bez inskrypcji) 
od zachodu i wschodu. Na jednej z mogił (skrajnej od pół-
nocy) zachowały się dwie stele zgodnie z tradycyjnym tatar-
skim układem kamieni nagrobnych – zachodnia (od strony 
głowy) z inskrypcją główną oraz wschodnia (od strony nóg) 
bez napisu. Inna z mogił (skrajna od południa) również miała 
pierwotnie dwie stele, z których zachowała się jedynie stela 
wschodnia (z formułą modlitewną). Stele na pozostałych 
dwóch mogiłach oraz wspomniany fragment na trzeciej, są 
stelami zachodnimi. Nie można wykluczyć, że gęsta trawa 
i krzaki zarastające cmentarz skrywają inne kamienie lub 
przewrócone stele. 

Dzięki archiwalnej fotografii, wykrytej i udostępnionej 
mi przed ponad dwudziestoma laty przez śp. prof. Myko-
łę Kowalskiego (ryc. 12), datowanej na początek lat 50. XX 

Ryc. 10.  Strona tytułowa modlitewnika drukowanego w Petersburgu 
Szarāytul-Imān z 1897 r. używanego przez Tatarów z Płużnego 
pod Ostrogiem (zbiory Muzeum Książki i Drukarstwa 
w Ostrogu)

Fig. 10.  Title page of the prayer book printed in St. Petersburg 
Sharāytul-Imān from 1897 used by Tatars from Płużne near 
Ostróg (collections of the Book and Printing Museum in Ostrog)

Ryc. 11.  Strona tytułowa Koranu drukowanego w Kazaniu w 1901 r. 
używanego przez Tatarów z Płużnego pod Ostrogiem (zbiory 
Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu)

Fig. 11.  Title page of the Qur’an printed in Kazan in 1901, used by 
Tatars from Płużne near Ostróg (collections of the Book and 
Printing Museum in Ostrog)
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wieku, można odtworzyć zmieniający się stan powyższych 
mogił i stel nagrobnych. Oprócz wspomnianej mogiły ozna-
czonej tradycyjnymi granitami polnymi (bez napisów), która 
przetrwała bez zmian, w tym czasie jeszcze cztery mogiły 
oznaczone były stelami, po dwie na każdej (wschodnia i za-

chodnia) – z nich zachowały się jedynie trzy, w tym dwie z in-
skrypcjami. Na fotografii tej widać, iż jedna z mogił ma już 
tylko stelę wschodnią, w pobliżu zaś prawdopodobnie leży 
inna, przewrócona stela (być może zachodnia). W 2. poło-
wie XX wieku stele na tej mogile zostały zastąpione nowy-
mi, odlanymi z cementu, przy czym znowu stela zachodnia 
zniknęła.

Trzy z czterech par stel miały jednakową formę i były wy-
konane z piaskowca. Czwarta para – dość podobna, która 
zachowała się do dziś – była wykonana jako odlew z cemen-
tu. Spośród stel z piaskowca zachowała się tylko jedna (na 
drugiej mogile od północy). Jest ona (przynajmniej od lat 90. 
XX w.) złamana i przewrócona (ryc. 13). Należała do Mustafy 
Lebiedzia „bywszego czynownika poczty ostrożskiej”, zmar-
łego dnia 9 lutego 1929 r. Wykonana jest z kruchego i łusz-
czącego się piaskowca, tak jak większość stel w Juwkowcach. 
Na skutek erozji kamienia uszkodzeniu uległa arabska formu-
ła modlitewna i fragment tekstu głównego zawierający za-
pewne formułę modlitewną w języku rosyjskim. Na mogile 
tej brak już steli wschodniej (istniejącej jeszcze ok. 1950 r.). 

Dwie pozostałe wspomniane stele (zachodnia i wschod-
nia), które się zachowały sprzed 1950 r., znajdują się na 
mogile pierwszej w rzędzie od północy, należącej do Alego 
Ismaiłowicza Lebiedzia, zmarłego 15 kwietnia 1936 r. Wyko-
nane zostały zapewne tuż po 1945 r. w formie odlewu ce-
mentowego. Na steli zachodniej oprócz części informacyjnej 
w języku rosyjskim umieszczony był zestaw formuł arabskich, 
który dziś jest zupełnie nieczytelny. Udało mi się go częścio-
wo odczytać dzięki innej archiwalnej fotografii z początku lat 
50. XX w. ze zbiorów śp. Mykoły Kowalskiego (ryc. 14) i po-
równaniu z materiałem z Juwkowców. Składa się z inwoka-
cji yā Allāh (j. arab. 'O, Panie Boże!') być może trzykrotnie 
powtórzonej oraz prawdopodobnie formuł szahady (lā ilāha 
illā ’llāhu Muḥammad rasūlu 'llāhi – j. arab. „Nie ma boga, 
prócz Boga, Muhammad jest jego posłańcem”) i ta�awwuḏ 
(a�ūḏu bi-llāhi min aš-šayṭāni 'r-raḥīmi – j. arab. 'Uciekam się 
do Boga od szatana ukamienowanego'). 

Jak wynika natomiast z porównania wyglądu cmentarza 
na powyższych fotografiach archiwalnych ze stanem współ-
czesnym, na czterech innych mogiłach ustawione zostały 
w późniejszym czasie, tj. w latach 60. i 70. XX w. nowe stele; 
przynajmniej w przypadku jednej mogiły (wspomnianej już 
pierwszej od południa) ustawiono dwie stele – zachodnią 
i wschodnią, odtwarzając układ sprzed 1950 r. Jak wspo-
mniałem, jednej z nich – zachodniej, z główną inskrypcją, nie 
ma. Na wschodniej widnieje jedynie formuła w języku rosyj-
skim: Mir prachu twojemu dorogomu bratu (j. ros. „Pokój 
prochom Twoim, drogiemu bratu”). Po steli z innej mogiły 
został tylko dolny fragment przy ziemi. Z tego zespołu zacho-
wały się bez uszkodzeń dwie stele zachodnie z inskrypcja-
mi w języku rosyjskim określającymi osobę zmarłego i datę 
śmierci, bez formuł arabskich. Należą one do Marjemy [sic!] 
Tamerlanownej Bajraszeskiej, zmarłej w 1923 r. oraz Micha-
iła Adamowicza Bajraszewskiego, zmarłego w 1943 r. Obie 
zawierają ciekawą formułę modlitewną w języku rosyjskim: 
Da pust jemu/jej budiet obieszczannyj magometanskij raj 
bożij (j. ros. „Niech będzie jemu/jej obiecany mahometański 
raj Boży”). Wszystkie stele z okresu sowieckiego mają jedna-

Ryc. 12.  Widok cmentarza tatarskiego w Ostrogu na początek lat 50. 
XX w. (ze zbiorów M. Kowalskiego)

Fig. 12.  View of the Tatar cemetery in Ostrog at the beginning of the 
1950s (from the collection of M. Kowalski)

Ryc. 13.  Przewrócona stela Mustafy Lebiedzia (zm. 1929) na cmenta-
rzu tatarskim w Ostrogu (fot. A. Drozd)

Fig. 13.  The broken and fallen stele of Mustafa Lebiedź (died 1929) at 
the Tatar cemetery in Ostrog (photo by A. Drozd)
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kową formę  pionowych płyt odlanych z cementu (wielkości 
ok. 120 x 60 cm) o kształcie prostokąta z wklęsłymi naroż-
nikami. Stela Alego Lebiedzia dodatkowo wzbogacona jest 
małym łukiem odcinkowym wieńczącym jej górną krawędź. 
Były one malowane. Obecnie pokryte są resztką złuszczonej 
srebrzanki. Przynależność wyznaniowa zaznaczona jest na 
nich półksiężycem z gwiazdą na stelach zachodnich (ryc. 15).

Oceniając formę powyższych nagrobków uderza niety-
powe na tle zwyczajów Tatarów polsko-litewskich umiesz-
czenie dwóch jednakowych stel nagrobnych przy obu koń-
cach mogiły. O ile regułą było umieszczanie dwóch kamieni, 
wschodniego i zachodniego, to zazwyczaj zachodni wyróżniał 
się większymi rozmiarami. Układ złożony z dwóch jednako-
wej wielkości stel jest natomiast dość typowy dla zwyczajów 
osmańskich w XVIII i na początku XX wieku. Być może forma 
nagrobków w Ostrogu jest ich dalekim echem. 

Ze wzmianki zawartej w pracy Stanisława Kardaszewicza, 
pt. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga63 wynika najwyraźniej, 
że omawiana grupa mogił została zlokalizowana na obszarze 
pierwotnego, historycznego mizaru ostrogskich Tatarów za-
mieszkujących Przedmieście Zerwańskie od początku XVI w. 
do przełomu XVII/XVIII w. Kardaszewicz wspomina mianowi-
cie, że po Tatarach w Ostrogu, prócz nazwy zamieszkiwanej 
przez nich niegdyś ulicy, pozostał jedynie „stary ich cmen-
tarz”. Opis jego lokalizacji odpowiada położeniu istnieją-
cych dziś mogił z XX w. – na wzgórzu przy ulicy Tatarskiej. Co 
szczególnie istotne, Kardaszewicz poświadcza, że na ów stary 
cmentarz „w pewne dni roku przyjeżdżają z Juwkowiec Ta-
tarzy dla odprawiania swych modłów za umarłych”64. Oczy-
wiście chodzi o dobrze znany zwyczaj corocznych wspólnych 
odwiedzin mizarów („zjazdów”) i modlitw za dusze zmarłych, 
praktykowany regularnie do dziś wśród Tatarów polsko-li-
tewskich. Świadectwo Kardaszewicza – mieszkańca i histo-

63 Kardaszewicz 1913: 122.
64 Kardaszewicz 1913: 122.

ryka Ostroga, zmarłego w 1887 r. – jest cennym dowodem 
kontynuowania funkcji kultowych na cmentarzu tatarskim 
w Ostrogu jeszcze w 2. połowie XIX wieku, a przy okazji też 
dowodem na zbieżność zwyczajów obrzędowych związanych 
z kultem cmentarzy wśród Tatarów na Wołyniu i na Kresach 
północno-wschodnich. W takim stanie rzeczy możliwe było 
przywrócenie cmentarzowi w Ostrogu funkcji grzebalnej po 
odcięciu tatarskich rodzin zamieszkujących to miasto i oko-
lice po 1920 r. od mizaru parafialnego w Juwkowcach. Taka 
zapewne była przyczyna powyższych pochówków. Zaprzesta-
no ich zapewne po 1945 r., gdy Ostróg znalazł się wspólnie 
z Juwkowcami w granicach Związku Sowieckiego.  

Na marginesie warto dodać, że powyższa relacja Karda-
szewicza jest również istotna pod kątem chronologii istnienia 
meczetu w Ostrogu – wyraźnie wynika z niej, że w czasie po-
wstawania pracy tego historyka, tj. przed 1887 r., meczet już 
nie istniał. Choć nadal brak danych, kiedy został zniszczony.

Należy dodać, że w publikowanych źródłach historycz-
nych XVI–XVIII-wiecznych oraz innych dawnych pracach hi-
storycznych lub krajoznawczych brak jest innych informacji 
o miejscu pochówku tatarskich mieszkańców Ostroga. In-
formacja Kardaszewicza jest zatem jedynym źródłem na ten 
temat. Jest wysoce prawdopodobne, że przez dwa stulecia 
bytowania w Ostrogu Tatarzy nie założyli innego mizaru. 
Usytuowanie cmentarza w bezpośrednim sąsiedztwie zabu-
dowań kolonii tatarskiej, zarazem w miejscu od niej dosta-
tecznie wyizolowanym skarpą płaskowyżu, odpowiada ta-
tarskiemu zwyczajowi lokalizowania mizarów. W sąsiedztwie 
omówionych mogił z XX w. – być może na całej przestrze-
ni, która pozostaje niezagospodarowana (o wielkości ok. 
30 x 50 m) – muszą więc znajdować się inne, dawne mogiły. 
Pod gęstą trawą można jedynie gdzieniegdzie wyczuć nie-
równości gruntu, które mogą być kopczykami nagrobnymi. 
Niewykluczone, że historyczne miejsce pochówku Tatarów 
ostrogskich mogło zostać częściowo zabudowane blokami 
internatu, a częściowo także zajęte pod ogródki warzywne 
jego mieszkańców. Ustalenie zasięgu cmentarza wymagało-
by w pierwszej kolejności usunięcia traw i krzaków, a następ-
nie wykonania badań geofizycznych.

Ryc. 15.  Stele Marjemy i Michaiła Bajraszewskich z 2 poł. XX w. 
na cmentarzu tatarskim w Ostrogu (fot. A. Drozd)

Fig. 15.  Stele Marjema and Mikhail Bajraszewskis from the second half 
of the 20th century at the Tartar Cemetery in Ostróg (photo by 
A. Drozd)

Ryc. 14.  Nagrobek Alego Lebiedzia (zm. 1936) na cmentarzu tatarskim 
w Ostrogu  – stan z początku lat 50. XX w. (ze zbiorów 
M. Kowalskiego)

Fig. 14.  The tombstone of Ali Lebiedź (died 1936) at the Tatar ceme-
tery in Ostróg  – from the early 1950s (from the collection of 
M. Kowalski)
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MIZAR W JUWKOWCACH
Mizar w Juwkowcach położony jest na zalesionym południo-
wo-zachodnim zboczu doliny odchodzącej od centrum wsi 
w kierunku rzeki Horyń, ku której płynie między podmokłymi 
łąkami niewielki strumień (ryc. 16). Zajmuje pas o długości ok. 
200 m i szerokości ok. 50–60 m. Sama wieś składa się z około 
trzydziestu gospodarstw, ukrytych wśród drzew i rozrzuconych 
wzdłuż krzyżujących się we wsi dwóch dróg, przez co sprawia 

wrażenie nieco opustoszałej. Charakterystyczna dla Wołynia 
urozmaicona rzeźba terenu, wzniesienia i doliny sprawiają, 
że wygląd tej wsi znacznie odbiega od typowego krajobrazu 
tatarskich zaścianków na Litwie i Białorusi. Lokalizacja me-
czetu, rozebranego prawdopodobnie w czasie okupacji nie-
mieckiej (gdy wieś została zasiedlona niemieckimi kolonistami 
w 1943 r., a miejscową ludność wysiedlono), nie jest jasna – 
być może znajdował się na przeciwległym stoku doliny, przy 
której znajduje się mizar (ryc. 17). Przy centralnym skrzyżo-
waniu dróg we wsi stoi pomnik upamiętniający mieszkańców, 
którzy stracili życie w okresie II wojny światowej. Wśród 40 
wymienionych osób jest sześciu Tatarów: Sulejman (Mustafo-
wicz) Asanowicz, Wyldan (Arifułowicz) Azizow, Mustafa (Isy-
dowicz) Kozakiewicz, Sulejman (Ibrahimowicz) Muchlio, Dmi-
tro (Jakubowicz) Żdanowicz, Halim (Jakowlewicz) Żdanowicz.

Mizar składa się z trzech części wyraźnie odcinających 
się pod względem typu nagrobków i gęstości roślinno-
ści. Najstarsza, północno-zachodnia część, o wielkości ok. 
50 x 50 m, jest porośnięta drzewami liściastymi i krzakami 
gęstniejącymi w miarę przesuwania się ku środkowej części 
mizaru (ryc. 18). Nagrobki mają formę tradycyjnych kamie-
ni polnych, z tą różnicą w stosunku do mizarów na Kresach 
północno-wschodnich, że są one z reguły wapieniami lub zle-
pieńcami wapiennymi, nie zaś granitami. Wynika to zapew-
ne z miejscowych uwarunkowań geologicznych. Właściwości 
tego rodzaju materiału, tj. powodujące trudność w obróbce, 
szybką erozję, kruchość i sypkość, nierówność naturalnych 
powierzchni – odmiennie od granitów polnych powszech-
nych na polodowcowych terenach Litwy, mogły przyczynić 
się tu do braku większej ilości inskrypcji na nagrobkach tego 
typu. Podczas prac we wrześniu 2018 r. odkryłem jedynie 
dwa tradycyjne polne kamienie nagrobne (wapienie) z in-
skrypcjami: jeden z samą arabską formułą szahady (lā ilāha 
illā ’llāhu Muḥammad rasūlu ’llāhi – j. arab. „Nie ma boga, 
prócz Boga, Muhammad jest jego posłańcem”), drugi z datą 
„mar[ca] (?) 1820” (łacinką w języku polskim) (ryc. 19). Więk-
szość tradycyjnych kamieni nagrobnych tego rodzaju ma 
rozmiary małe (do ok. 40 cm wysokości) lub średnie (do ok. 
70 cm wysokości).

Dzięki powyższemu nagrobkowi z 1820 r. możemy dato-
wać czas powstania mizaru, tj. na początek XIX w. Pozosta-
je otwarte pytanie o wcześniejsze miejsca pochówków, tzn. 
przez cały wiek XVIII, gdy Tatarzy zamieszkiwali już w Juwkow-
cach. Wysoce nieprawdopodobne jest, aby korzystali z cmen-
tarza w Ostrogu, oddalonego o 2–3 godziny jazdy zaprzęgiem 
i prawdopodobnie już opuszczonego przez większość spo-
łeczności tatarskiej. Okolice meczetu w Juwkowcach (naprze-
ciwko obecnego mizaru) można by wskazywać jako jedną 
z hipotetycznych lokalizacji pierwszego cmentarza.

Na omawianej, najstarszej części mizaru znajduje się także 
kilka pojedynczych późniejszych mogił ze stelami z piaskowca 
z 2. połowy XIX w. Stele tego rodzaju pojawiają się zaś w dużej 
liczbie na drugiej, środkowej części cmentarza juwkowieckie-
go. Część ta rozciąga się na długości ok. 70–80 m i szeroko-
ści ok. 50–60 m. Jest szczególnie gęsto porośnięta krzakami, 
a poruszanie się po niej utrudniają przewrócone przez wiatr 
lub uschnięte drzewa – kilka nagrobków zostało przez nie 
przygniecionych i uszkodzonych (ryc. 20–21). Właśnie prze-

Ryc. 16. Widok na mizar w Juwkowcach (fot. A. Drozd)
Fig. 16. View of the mizar in Juwkowce (photo by A. Drozd)

Ryc. 17.  Juwkowce. Miejsce przypuszczalnej lokalizacji meczetu do 
1942 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 17.  Juwkowce village. Place of the presumed location of the 
mosque until 1942 (photo by A. Drozd)

Ryc. 18. Najstarsza część mizaru w Juwkowcach (fot. A. Drozd)
Fig. 18. The oldest part of the mizar in Juwkowce (photo by A. Drozd)
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wracające się drzewa oraz drastycznie postępująca erozja 
piaskowca są głównymi czynnikami zagrożenia dla nagrob-
ków. Stele nagrobne znajdują się na co najmniej kilkudziesię-
ciu mogiłach; poza stelami inne mogiły oznaczone są także 
tradycyjnymi kamieniami polnymi, na których nie wykryłem 
inskrypcji. Materiał, z którego wykonano większość stel, to 
piaskowiec o spoiwie ilastym, łatwo wchłaniającym wilgoć 
i bardzo podatnym na pęcznienie, łuszczenie się i odpadanie 
fragmentów z lic stel, na których znajdują się inskrypcje (ryc. 
22). Poza nielicznymi przypadkami kilku pomników z granitu, 
które leżą przewrócone lub być może zostały skradzione, nie 
widać przejawów wandalizmu. 

Wykryte w czasie moich prac w 2018 r. daty nagrobków 
na tej części cmentarza mieszczą się między latami 60. XIX w. 
a rokiem 1914. W tym okresie musiała pojawić się dostęp-
ność stel z piaskowca, wykonywanych najwyraźniej przez 
lokalne warsztaty kamieniarskie (być może przez jeden 
konkretny warsztat). Ich obecność jest sygnałem stosunko-
wej zamożności miejscowych Tatarów. Większość z nich ma 
zbliżoną, niekiedy jednakową formę stojącego prostokąta 
zwieńczonego różnymi rodzajami łuku – pełnego, odcinko-
wego, wklęsło-wypukłego lub spłaszczonego o lekko wklę-
sło-wypukłych ramionach (rys. 23–25). W 1. połowie XX w. 
popularna staje się natomiast uproszczona forma stel, tj. 

stojącego prostokąta o ściętych płasko narożnikach. Zdarzają 
się inne, mniej typowe formy, jak np. stela z 1911 r. o polu 
inskrypcji w formie płyciny zwieńczonej łukiem nadwieszo-
nym (ryc. 28). Przez cały okres od pojawienia się stel są one 
dość często zdobione reliefowym emblematem półksiężyca 
z gwiazdą (ryc. 26). Stosowanie reliefu na nagrobkach tatar-
skich w województwach północno-wschodnich było nad-
zwyczaj rzadkie i w przypadku Juwkowców stanowi cechę 
charakterystyczną. Również w Ostrogu wspomniana stela 
nagrobna Alego Ismaiłowicza Lebiedzia (zm. 1936 r.) ma tego 
rodzaju reliefowy półksiężyc z gwiazdą. 

Na początku XX wieku pojawiło się kilka nagrobków 
z polerowanego granitu, wykazujących wyższy poziom wy-
konawstwa i zarazem zamożności zamawiających. Uwagę 
zwraca para nagrobków rodziny Churamowiczów z 1910 r. 
i 1914 r. o zupełnie nietypowej jak na tatarskie cmentarze 
formie kolumny ustawionej na sześciennym cokole, na któ-
rego bokach znajdują się inskrypcje. Ustawiono je w miejscu 
kamienia zachodniego, a od tyłu przylega do nich tradycyjny 
kopczyk mogiły, zakończony od wschodu stelą z piaskowca. 
Dziś zachowały się jedynie cokoły z bazami kolumn (ryc. 29). 
Na nagrobkach nie ma już trzonów kolumn (jeden z nich 
prawdopodobnie leży nieopodal w listowiu), przez co nie 
wiemy, jaka była pełna forma tych nagrobków. 

Ryc. 19.  Najdawniejsza odkryta inskrypcja nagrobna w Juwkowcach 
z 1820 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 19.  The oldest discovered tomb inscription in Juwkowce from 
1820 cut on a traditional stone (photo by A. Drozd)

Ryc. 20.  Nagrobki tatarskie w Juwkowcach z 2 poł. XIX w. uszkodzone 
przez przewracające się drzewa (fot. A. Drozd)

Fig. 20.  Tatar graves and steles in Juwkowce from the second half of 
the 19th century, damaged by falling trees (photo by A. Drozd)
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Ryc. 21. Mizar w Juwkowcach – nagrobki z 2 poł XIX w. (fot. A. Drozd)
Fig. 21.  Mizar in Juwkowce  – tombstones from the second half of the 

19th century (photo by A. Drozd)

Ryc. 22.  Przykład degradacji kamienia – stela wschodnia na nagrobku 
z 2 poł. XIX w. (fot. A. Drozd)

Fig. 22.  Example of stone degradation – eastern stele on a tombstone 
from the second half of the 19th century (photo by A. Drozd)

Ryc. 23.  Stela nagrobna Halimy c. Tamerlana Kinskiej z 1911 r. z kom-
pletem arabskich formuł konfesyjnych i modlitewnych (kalām 
sharīf, basmala, shahada, ta’awwudh) (fot. A. Drozd)

Fig. 23.  The tombstone of Halima Kinska, daughter of Tamerlan, from 
1911 with a complete set of Arabic pious confessional formu-
las (as kalām sharīf, basmala, shahada, ta’awwudh) (photo by 
A. Drozd)

Ryc. 24.  Stela nagrobna Felicji c. Dawida Kozakiewicz, ofiary wielkiego 
pożaru w cyrku w Berdyczowie w 1883 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 24.  The tombstone of Felicja Kozakiewicz, daughter of Dawid, 
a victim of a great fire at the circus in Berdyczów in 1883 
(photo by A. Drozd)
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Innym ciekawym przykładem europeizacji form nagrob-
kowych w Juwkowcach jest nagrobek Hamida Sołtyka, ucznia 
VI klasy gimnazjum w Czerkasach, zmarłego w 1913 r. Ma 
on formę obelisku na postumencie z inskrypcjami w płyci-
nach. Nagrobek ten wymaga pilnej konserwacji. Obelisk leży 
na ziemi, zaś płyciny są zagrożone pęcznieniem piaskowca 
i osypywaniem się (ryc. 30–31). Ten i poprzednie nagrobki 
charakteryzują niezwykle ciekawym zestawem inskrypcji 
arabskich, w tym eschatologicznych cytatów z Koranu, o któ-
rych mowa będzie za chwilę.  

Jeśli chodzi o zawartość inskrypcyjną, większość stel 
z XIX–XX w. ma inskrypcje w języku rosyjskim z arabskimi for-
mułami modlitewnymi. Arabska część formularza, wykony-
wana przez nietatarskich miejscowych kamieniarzy według 
wzorów dostarczanych przez Tatarów, jest z reguły dobrze 
czytelna i wykazuje niekiedy cechy kaligraficzne. Obejmuje 
ona zestaw trzech formuł: 

– inwokacji basmala (bi’smi ’llāhi ’r-raḥmāni ’r-raḥῑ-
mi – j. arab. 'W imię Boga miłosiernego, litościwe-
go')

– wyznania wiary szahada (lā ilāha illā ’llāhu Muḥam-
mad rasūlu ’llāhi – j. arab. 'Nie ma boga, prócz Boga, 
Muhammad jest jego posłańcem') 

– modlitwy ochronnej ta�awwuḏ (a�ūḏu bi-llāhi min 
aš-šayṭāni 'r-rağīmi – j. arab. 'Uciekam się do Boga 
od szatana ukamienowanego'). 

Nie zawsze występują one wszystkie trzy łącznie. Co cie-
kawe, zestaw ten stał się popularny wśród Tatarów na Kre-
sach północno-wschodnich nieco później, od przełomu XIX 
i XX wieku, wraz z wprowadzeniem zwyczaju zamawiania na-
grobków w zawodowych warsztatach kamieniarskich – ana-
logicznych do stel w Juwkowcach65. 

Powyższy zestaw formuł jest regularnie poprzedzony nie-
spotykaną na innych tatarskich mizarach poza Juwkowcami 
wyrażeniem kalām šarīf (j. arab. „słowo święte”), najczę-
ściej zapisanym w łuk i wkomponowanym w pole inskrypcji 
poniżej półksiężyca. Użycie tego wyrażenia w inskrypcjach 
nagrobnych wydaje się nieadekwatne do jego znaczenia – 
jest ono bowiem konwencjonalnym określeniem Koranu, 
wykorzystywanym, np. jako ozdobny nagłówek na stronach 
tytułowych w kazańskich drukowanych wydaniach Koranu 
z przełomu XIX i XX wieku, chętnie używanych przez Tatarów 
polsko-litewskich (w tym, jak widzieliśmy, również wołyń-

65 Por. Drozd 2007: 120. 

Ryc. 25.  Stela nagrobna Zejnety [sic] c. Tamerlana Sołtyk, zm. 1888 r. 
(fot. A. Drozd)

Fig. 25.  The tombstone of Zejneta [sic] Sołtyk, daughter of Tamerlan,  
d. 1888 (photo by A. Drozd)

Ryc. 26.  Stela nagrobna Zejnepy c. Samuila Jankiewicz, zm. 1908 r.  
(fot. A. Drozd)

Fig. 26.  The tombstone of Zejnepa, Jankiewicz, daughter of Samuil,  
d. 1908 (photo by A. Drozd)
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skich). Być może stąd przejęte zostało jako składnik inskrypcji 
(ryc. 23, 26, 28).

Poza tymi zdarzają się na stelach pojedyncze przykłady in-
nych arabskich formuł modlitewnych, np. inwokacja yā Allāh 
(j. arab. 'O, Panie Boże!'), ḥawqala (lā ḥawla wa-lā quwwata 

illā bi-’llāhi ’l-�aliyyi ’l-�aẓīm – j. arab. 'Nie ma mocy ani potęgi 
prócz Boga najwyższego najwspanialszego').

W arabskiej warstwie epigrafiki nagrobnej w Juwkowcach 
uwagę zwraca posługiwanie się umiejętnie dobranymi cyta-
tami z Koranu o eschatologicznej treści. Są to ajety lub ich 

Ryc. 30.  Nagrobek Hamida Sołtyka, ucznia VI klasy gimnazjum 
w Czerkasach, zmarłego w 1913 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 30.  The gravestone of Hamid Sołtyk, a 6th grade student of the 
junior high school in Cherkassy,   who died in 1913 (photo by 
A. Drozd)

Ryc. 27.  Stela nagrobna studenta, „który stracił wzrok”, Stefana 
(Stipana) Lebiedzia, zm. 1867 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 27.  The tombstone of a student „who has lost his sight”, Stefan 
(Stipan) Lebiedź, d. 1867 (photo by A. Drozd)

Ryc. 28.  Stela nagrobna Marii c. Samuila Jankiewicz zm. 1911 r.  
(fot. A. Drozd)

Fig. 28.  The tombstone of Maria Jankiewicz, daughter of Samuil, 
d. 1911 (photo by A. Drozd)

Ryc. 29.  Kompozycja kaligraficzna z fragmentami Koranu na cokole 
nagrobka rodziny Churamowiczów z 1914 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 29.  Calligraphic composition with fragments of the Koran on the 
pedestal of the Churamowicz family tombstone from 1914 
(photo by A. Drozd)
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fragmenty umieszczone na kilku nagrobkach z ostatnich lat 
poprzedzających I wojnę światową (wykonanych przypusz-
czalnie w latach 1913–1914). Co ciekawe, wszystkie te na-
grobki odbiegają swoją formą od typowych stel z piaskowca. 
I tak, na nagrobku Tamerlana Sołtyka, kolegialnego asesora 
w stanie spoczynku (zmarłego w 1913 r.) umieszczony jest 
ajet 2:153:  

yā ayyuhā ’llaḏīna āmanū’ ’sta�īnū' bi-’ṣ-ṣabri wa-’ṣ-ṣalāti 
inna ’llāha ma�a ’ṣ-ṣābirīna (j. arab. „O, wierni! Proście o po-
moc Boga wytrwałością i modlitwą. Zaprawdę, Bóg jest z wy-
trwałymi”)66 (ryc. 32). Na dwóch wspomnianych nagrobkach 
rodziny Churamowiczów z lat 1910–1914 (z kolumną na co-
kole), znajduje się kompozycja kaligraficzna nawiązująca do 
wzorów kazańskich, złożona z fragmentów dwóch ajetów 
(29:57):

66 W tłumaczeniach cytatów koranicznych staram się opierać na histo-
rycznych przekładach Koranu na język polski, z których korzystali Tata-
rzy – pierwszym dokonanym przez imama Mińska, Urjasza Szlamowicza 
w 1686 r. i funkcjonującym w tradycji rękopiśmiennej, a drugim – doko-
nanym przez filomatów wileńskich w 1829 r. i wydanym po niewielkich 
zmianach w Warszawie w 1858 r. jako tzw. Koran Buczackiego.      

Kullu nafsin ḏā’ikatu ’l-mawti ṯumma ilaynā turğa�ūna (j. 
arab. 'Każda dusza zakosztuje śmierci, a potem do nas po-
wróci') oraz fragmentu 4:77, tj. Qul matā�u ’d-dunyā qalīlun 
wa-’l-āẖiratu ẖayrun li-mani ’ttaqà wa-lā tuẓlamūna fatīlan (j. 
arab. 'Powiedz: Bogactwo tego świata jest małe, a tamtego 
– lepsze dla bojaźników bożych; nie będą oni pokrzywdzeni 
ani na włos') (ryc. 29). Tekst tej inskrypcji jest nieco zepsuty 
przy odwzorowywaniu kompozycji kaligraficznej. Na postu-
mencie wspomnianego nagrobka Hamida Sołtyka z 1913 r. 
na jednej z płycin bocznych umieszczono poprzedzony inwo-
kacją basmala ajet (16:32): 

allaḏīna tatawaffāhumu ’l-malā’ikatu ṭayyibīna yaqūlūna  
salāmun �alaykumu ’dẖulū’ ’l-ğannata bi-mā kuntum 
ta�malūna (j. arab. 'Ci sprawiedliwi, którym aniołowie zabio-
rą życie, usłyszą: Pokój wam! Wnijdźcie do raju za to, coście 
czynili'). Na drugiej zaś inny ajet, także poprzedzony basmalą 
(fragm. 40:7) – na skutek erozji jest on w dużej części znisz-
czony, jednak udało mi się go odczytać w całości: <rabbanā 
wasi>ḡta67 <kulla šayin> raḥmatan wa-�ilman <fa-'ḡfir li-l-

67 Powinno być: wasi�ta – błąd ten może być charakterystyczny dla nawyków 
użytkownika języka tatarskiego (�>ḡ), może wskazywać na kazańskie  

Ryc. 31.  Nieodwracalna destrukcja inskrypcji na nagrobku Hamida 
Sołtyka z 1913 r. na skutek erozji piaskowca (fot. A. Drozd)

Fig. 31.  Irreversible destruction of the inscription on the tomb of 
Hamid Sołtyk from 1913 as a result of sandstone erosion 
(photo by A. Drozd)

Ryc. 32.  Stela nagrobna Tamerlana Sołtyka, kolegialnego asesora 
w stanie spoczynku, zm. 1913 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 32.  The tombstone of Tamerlan Sołtyk, the collegiate retired asses-
sor, d. 1913 (photo by A. Drozd)
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la>ḏīna tābū' <wa-'ū' sabīlaka <waqihim> �aḏāba ’l-ğaḥī<-
mi> (j. arab. „Panie Boże nasz, ogarnęła wszystkie rzeczy 
łaska Twoja i nauka Twoja, przeto odpuść grzech tym, którzy 

pochodzenie autora inskrypcji (projektującego inskrypcję) lub jego eduka-
cję w środowisku Tatarów kazańskich.

pokajali się i udali się na drogę Twoją wiary muzułmańskiej, 
i zbaw ich od męki piekielnej”) (ryc. 31). 

Jeśli chodzi o słowiańskojęzyczną część formularza in-
skrypcyjnego, to jest ona zapisywana w języku rosyjskim na 
wszystkich nagrobkach od 2. poł. XIX w. Juwkowce nie od-
biegają pod tym względem od większości innych  mizarów 
tatarskich z zaboru rosyjskiego, na których język polski w tym 
okresie  funkcjonował najczęściej już tylko ukryty pod szatą 
alfabetu arabskiego, głównie na tradycyjnych nagrobkach 
w postaci polnych  kamieni, których materiał geologiczny do-
stępny w rejonie Juwkowców, tj. wapień, jak była mowa, nie 
sprzyjał wykonywaniu inskrypcji. Jedyna wykryta inskrypcja 
polska znajduje się na wspomnianym kamieniu z 1820 roku. 
Inskrypcje na nagrobkach zamawianych u zawodowych ka-
mieniarzy na mizarach w zaborze rosyjskim (tak jak w przy-
padku Juwkowców) były wykonywane, zwłaszcza od ostat-
niej ćwierci XIX wieku, w języku rosyjskim.  

Uwagę zwraca na stałą formułę wprowadzającą informa-
cję o zmarłym: Zdies’ pokoitsia prach (j. ros. „Tu spoczywają 
prochy…”). Jej regularne stosowanie, tak samo jak umieszcza-
nie stałego zestawu wymienionych wyżej formuł arabskich, 
a także liternictwo na stelach i ich ogólna forma, wskazuje 
na korzystanie przez Tatarów z jednego kręgu wykonawców 
stel (przypuszczalnie nawet z jednego warsztatu). Niektóre 
inskrypcje zamyka zupełnie nietypowa dla Tatarów polsko-li-
tewskich na kresach północno-wschodnich prośba o modli-
twę: Posetitelu potrudis za upokoj mojej duszi pamolis (j. ros. 
„Gościu, uczyń wysiłek i za spokój mojej duszy pomódl się”) 
(ryc. 33). Na niektórych nagrobkach na kamieniu wschodnim 
umieszczana bywa formuła „Mir prachu twojemu…” (j. ros. 
„Pokój twoim prochom…”) ze wskazaniem pokrewieństwa 
osoby zmarłej (np. dorogaja mama – j. ros. „droga mamo”; 
dorogije ditia – j. ros. „drogie dziecko”, itp.).

W informacji o zmarłym podawana jest często data uro-
dzenia lub długość życia, co również nie jest typowe dla 
formularza inskrypcyjnego Tatarów polsko-litewskich. Na-
tomiast podobnie jak na innych mizarach uwagę przywią-
zuje się do tytulatury zmarłego. Pozwala to zorientować się 
w składzie społecznym tatarskich mieszkańców Juwkowców 
i okolic Ostroga. I tak, wśród zmarłych spotykamy, m.in.: stu-
denta konczaiwszy kurs uniwersiteta (j. ros. „studenta, który 
ukończył studia uniwersyteckie”) (ryc. 27), dworianina (j. ros. 
„szlachcica”), dworianki (j. ros. „szlachcianki”), otstawnoj 
kolleżskij asesor (j. ros. „asesor kolegialny w stanie spoczyn-
ku”), <O>stawszago por<ucznika …>skago Ułansk<ago Poł-
ka> (j. ros. „porucznika <…>skiego ułańskiego pułku”). 

Zdarza się podawanie przyczyny śmierci, co również nie 
jest typowe dla innych mizarów tatarskich. Najbardziej dra-
matyczna jest informacja na nagrobkach dwóch kobiet z ro-
dziny Kozakiewiczów – matki (Felicji) i córki (Rozalii) – ofiar 
wielkiego pożaru cyrku w Berdyczowie z dnia 1 stycznia 
1883 r. Była to największa wówczas katastrofa tego rodzaju 
w Polsce. Zginęło w niej ok. 300 osób (ryc. 24).

Nazwiska występujące na nagrobkach z XIX–XX w., które 
zinwentaryzowałem podczas prac na juwkowieckim mizarze 
w 2018 r., to: Adamowicz, Asanowicz, Bajraszewski, Churamo-
wicz, Daszkiewicz, Jankiewicz, Kiński, Kozakiewicz, Krynicki, 
Lebiedź, Sołtyk, Szachmancer, Żdanowicz. Większa część z nich 

Ryc. 33. Stela nagrobna Ibrahima Lebiedzia, zm. 1874 r. (fot. A. Drozd)
Fig. 33.  The tombstone of Ibrahim Lebiedź, d. 1874 (photo by 

A. Drozd)

Ryc. 34.  Juwkowce – nowa część mizaru. Stele z okresu międzywojen-
nego malowane na błękitno lub zielono, utrzymane w typie 
nagrobków sprzed 1914 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 34.  Juwkowce – a new part of mizar. Steles from the interwar pe-
riod painted in blue or green, kept in the type of tombstones 
from before 1914 (photo by A. Drozd)
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jest typowa dla Tatarów zamieszkujących w XIX–XX w. na Kre-
sach północno-wschodnich (Adamowicz, Assanowicz, Bajra-
szewski, Kozakiewicz, Krynicki, Lebiedź, Żdanowicz). Pozostałe 
można uznać za charakterystyczne dla Tatarów z Wołynia – na 
Kresach północno-wschodnich w tym okresie nie występowa-
ły lub występowały rzadko. Trzeba zastrzec, że powyższy spis 
nazwisk nie jest kompletny i wymaga uzupełnienia możliwego 
przy pełnej inwentaryzacji inskrypcji w Juwkowcach.

Imiona zidentyfikowane na nagrobkach przeważnie nie 
odbiegają od innych skupisk tatarskich na Kresach północ-
no-wschodnich, np. Ajsza, Dawid, Ewa, Fatyma, Halima, Ibra-
him, Jachia, Jakub, Jusuf, Maria, Mariema [sic!], Mustafa, 
Osman, Samuil, Salich, Stefan, Sulejman, Rozalia, Tamara, 
Tamerlan, Zofia – i co ważne dla oceny związków Juwkow-
ców z tamtejszą społecznością tatarską, niektóre mają szcze-
gólną, typową dla niej formę (np. Rukieja, Zejnepa). Wśród 
miejscowych tatarów zdarzały się jednak też imiona nietypo-
we, jak Welina (od tur. Veli [?]), Isyd, Adil, Temerchan, Zejne-
ta [sic!]68, Sabire, Sułtan, Hamida i Hamid. Te ostatnie imiona 
stały się popularne chyba za sprawą sułtana Abdulhanida II, 
panującego w Turcji na przełomie XIX i XX w. i wykorzystują-
cego dla celów swojej polityki ideologię panislamizmu. Inną 
osobą noszącą jego imię był znany przedwojenny działacz ta-
tarski w Warszawie, Abdul Hamid Churamowicz, pochodzący 
z Ostroga.

Niezwykle ciekawa jest ostatnia, nowa części mizaru 
w Juwkowcach, zlokalizowana na jego południowo-wschod-
nim skraju. Od części starszej oddziela ją rów, być może był 
on pierwotnym wygrodzeniem mizaru, typowym dla zwy-
czaju tatarskiego. Jest ona dobrze utrzymana i wciąż czyn-
na (co najmniej 8 pochówków po 2000 r., w tym ostatni 
z 2018 r.), stanowiąc dowód na istnienie – w szczątkowej 
co prawda postaci – wygasającej już społeczności tatarskiej. 
Nagrobkom nie zagrażają drzewa ani gęste zarośla. Wiele 
nagrobków, nowych i wcześniejszych (z okresu międzywo-
jennego i około połowy XX w.), jest przyozdobionych sztucz-
nymi kwiatami. Te wcześniejsze, mające formę stel, analo-
gicznie jak przed 1914 r., są regularnie odmalowywane na 

68 W tym wypadku możliwa jest zwykła omyłka kamieniarza w tradycyjnym 
imieniu Zejnepa.

błękitno lub zielono (ryc. 34). Niektóre z nich są ogrodzone 
metalowymi płotkami. 

Nowe nagrobki (datowane od lat 70. XX wieku) mają 
formę taką, jak u ludności miejscowej, tj. z jedną stelą usta-
wioną u głowy z inskrypcją zwróconą ku wschodowi. W ich 
przypadku regułą stało się umieszczanie fotografii zmarłego. 
W ostatnich kilku latach pojawił się typowy zwyczaj wykony-
wania portretów metodą piaskowania (ryc. 35–36). 

Wszystkie mogiły – także te ze współczesnymi nagrobka-
mi – zachowują tradycyjne ułożenie, w osi wschód-zachód, 
w regularnych rzędach. Przy niektórych mogiłach ustawione 
są ławki i stoliki, co świadczy o ciągłości funkcji kultowych 
cmentarza. Nie jest jasne, na ile zachowały się w obecnym 
czasie muzułmańskie formy kultu: obrzędy pogrzebowe, 
praktyki modlitewne po pogrzebie, coroczne odwiedziny 
mizaru ze spożywaniem pokarmów przy grobach, czytanie 
Koranu w intencji zmarłych. Większość mogił do 2. połowy 
XX wieku zachowywała tradycyjną formę tatarską, z dość 
wysokim kopczykiem zwykle obłożonym kamieniami i parą 
stel nagrobnych u głowy i nóg (ryc. 37). Kilkanaście mogił po-
chodzących prawdopodobnie z 2. połowy XX w. ma jeszcze 
bardziej tradycyjną formę, tj. zwykłe kamienie polne (bez 
napisów) zamiast stel – kontrastującą wręcz z dominującym 
od 2. połowy XIX w. zwyczajem ustawiania stel (ryc. 38). Być 
może taki radykalny nawrót do tradycyjnej formy mogiły 
w 2. połowie XX w. uwarunkowany był zniknięciem w la-
tach komunizmu warsztatów kamieniarskich wykonujących 
stele z napisami arabskimi według dawnych wzorów. Trzeba 
pamiętać też, że stele zawsze ustawiano w pewien czas po 
pogrzebie na mogile, która do tego momentu musiała mieć 
formę tradycyjną.

Wiele współczesnych nagrobków nosi chrześcijańską 
symbolikę, np. krzyże łacińskie (ryc. 39). Szczególną uwagę 
budzi jeden z nagrobków Tatarki z wizerunkiem Najświętszej 
Maryi Panny Nieustającej Pomocy (ryc. 40). Pewna część 
współczesnych nagrobków nie zawiera symboli żadnej religii. 

Na mizarze wciąż jednak przeważają mogiły z oznacze-
niem muzułmańskim. Kontynuowane są na nich niektóre 
tradycje epigraficzne sprzed 1914 r., np. formuła modlitew-
na w języku rosyjskim, czy raczej ukraińskim, analogiczna, jak 

Ryc. 36.  Juwkowce – nowa część mizaru. Nagrobki współczesne  
i tradycyjne (fot. A. Drozd)

Fig. 36.  Juwkowce – a new part of mizar. Modern and traditional tomb-
stones (photo by A. Drozd)

Ryc. 35. Juwkowce – nagrobki współczesne (fot. A. Drozd)
Fig. 35. Juwkowce – contemporary tombstones (photo by A. Drozd)
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w Ostrogu: „…Spi spokijno…… chaj toby bude ziemla puchom 
i raj switłyj obicjannyj Magametom” (j. ukr. „Śpij spokojnie, 
niech ci ziemia lekką będzie i raj światły obiecany prorokowi 
Muchammedowi”). 

Podsumowując, mizar w Juwkowcach ukazuje szereg szcze-
gółowych elementów kultury miejscowej społeczności tatar-
skiej odmiennych od głównych tatarskich skupisk na Kresach 
północno-wschodnich. Podłoże tych odmienności jest róż-
norakie: od uwarunkowań naturalnych (odmienny materiał 
dostępny na Wołyniu), przez mniejszy dystans geograficzny 
do ziem państwa osmańskiego i jak się zdaje większa łatwość 
kontaktu z Turcją, aż do społecznych, politycznych i państwo-
wych, związanych z losami tej części kraju w XX wieku.

Zarazem mizar w Juwkowcach potwierdza kulturową 
przynależność Tatarów z Wołynia do tradycji Tatarów polsko
-litewskich, mimo powyższych szczegółowych odmienności. 
Unikalnym walorem tego miejsca jest ukazanie się społecz-
ności tatarskiej  przez jej cmentarne zabytki w ostatniej fazie 
asymilacji religijnej po kilkuset latach jej egzystowania jako 
izolatu oddalonego nie tylko w stosunku do centrów świata 
muzułmańskiego, ale też w stosunku do głównej części wła-
snej diaspory.

Ryc. 37.  Juwkowce – nowa część mizaru. Nagrobek w tradycyjnej for-
mie z parą stel i mogiłą obłożoną kamieniami (fot. A. Drozd)

Fig. 37.  Juwkowce – a new part of mizar. A tombstone in a traditional 
form with a pair of steles and a stone-clad grave (photo by 
A. Drozd)

Ryc. 40.  Juwkowce – współczesne mogiły w obrządku chrześcijańskim 
obok mogił muzułmańskich (fot. A. Drozd)

Fig. 40.  Juwkowce – contemporary graves in the Christian rite next to 
Muslim graves (photo by A. Drozd)

Ryc. 38.  Juwkowce – nowa część mizaru. Mogiły w tradycyjnej tatar-
skiej formie z kamieniami polnymi (bez stel) z 2 poł. XX w.  
(fot. A. Drozd)

Fig. 38.  Juwkowce – a new part of mizar. Tombs in traditional Tatar 
form with field stones (without inscriptions) from the second 
half of 20th century (photo by A. Drozd)

Ryc. 39.  Juwkowce – z prawej współczesny nagrobek tatarski z przed-
stawieniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 
(fot. A. Drozd)

Fig. 39.  Juwkowce – on the right a modern Tatar gravestone with the 
representation of the Virgin Mary of Perpetual Help (photo by 
A. Drozd)
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The beginnings of Tatar settlement in Volhynia are con-
nected with the settlement by Prince Konstanty Ostrogski 
of a group of Tatar prisoners of war taken in the battles of 
Słuck and Wiśniowiec in 1508 and 1512, who were allocated 
land in the northern suburb of Ostroga, called Przedmieście 
Zarwańskie.

They were to perform military services for the prince. In 
addition to Ostróg (ukr. Ostrog), Tatars lived in other towns 
and villages belonging to the Ostrogski in Volhynia.

The number of Tatar settlers in Ostrog itself was signifi-
cant, real estate inventories in Ostrog in the first quarter of 
the 17th century mention 65-85 Tatar houses. They had their 
mosque, which was first reported by Nuncio F. Ruggieri in 
1565.

Tatars in Ostrog have at that time their internal organiza-
tion: the commander bearing the title of hetman, imam, and 
even secretary (we know his name - Jusup)

Polish researcher of the history of Ostrog in the nine-
teenth century, Stanisław Kardaszewicz reported that during 
the times of Prince Konstanty Wasyl Ostrogski (died in 1608), 
the emissaries of the Crimean Khan who came to him stayed 
in the Tatar district in Ostrog at the place of a dragoman - i.e. 
translator of Turkish or Tatar language who translated agree-
ments between Prince and Khan.

In the mid-seventeenth century, more and more Tatar 
members of the Tatar elite moved from the north-eastern 
voivodships of the Polish-Lithuanian Commonwealt and set-
tled in Volhynia, undoubtedly in connection with service in 
the Polish army on the Polish-Turkish border.

Stanisław Kardaszewicz claims that the Tatars lived in Os-
trog until the end of the 18th century when they moved to 
Juwkowce. This village belonged to the Jabłonowski princes, 
who in the 18th century gave the land there to Captain Alek-
sander Szachmancer and his Tatar military troop.

We do not know exactly when the mosque was built in 
Juwkowce, but it is known that a molla (imam) lived there 
in 1791. According to Russian statistics, 126 men and 118 
women lived in Juwkowce at the beginning of the 20th cen-
tury.

After 1921, Ostróg was in the Polish state, while Juw-
kowce was behind the Soviet border. In 1930, the mosque 
was closed by the Soviets, who repressed the local Tatars, 
and turned it into a warehouse, while during the German 
occupation it was demolished, when the villagers were forc-
ibly displaced and German colonists were replaced in 1942.

For research on the culture of the Tatars in the former 
Polish-Lithuanian Commonwealth, it is important to what 
extent the culture of the Tatar population in Volhynia dif-
fered from the culture of the Tatars from the Grand Duchy 

of Lithuania, and how much it is identical with them - so 
whether the Tatars of Volhynia and other Ruthenian lands 
of the Polish Crown were part of the Tatar community of the 
Grand Duchy of Lithuania or formed a separate group. This 
requires analyzing cultural relics, family relationships, lan-
guage issues (including names) and others. In this article, we 
analyze available samples of the Tatar religious writing and 
cemeteries.

There have been detected only few examples of religious 
literature used by the Tatars from the Ostrog region - both 
the traditional manuscripts written with Arabic alphabet in 
Polish, Arabic and Turkish, copied be the Tatars, as well as 
prints imported before World War I from Kazan and other 
centers of Muslim printing in the Russian Empire.

The oldest of the manuscripts is the Koran copied in 1804 
by Mustafa Lebiedź.

The second of the manuscripts is an undated prayer book 
- khamail from the second half of the nineteenth century. 
It represents a typical khamail of the Polish-Lithuanian Ta-
tars with a universal function, serving both to perform daily 
prayer duties and individual piety, to conduct collective ritu-
als, as well as magical, healing and protective practices.

The third of the detected Tatar manuscripts from Volhyn-
ia, is a khamail, dated to the beginning of the 20th century. It 
contains talismans and healing and protective formulas. This 
type of content was used in magical and healing practices 
and divination. Tatars from Juwkowce were famous in the 
nineteenth century for healing the mentally ill by means of 
prayers.

The form and content of these manuscripts confirms that 
Tatars from Volhynia used the same source of literature as 
Tatars in Grand Dychy of Lithuania. The same applies to two 
preserved religious prints from Kazan and St. Petersburg be-
fore World War I. They were popular among Tatars in the 
north-eastern borderlands too.

Cemeteries are the most important material trace of the 
Tatar settlement in Ostrog and the surrounding area. One, 
earlier, is located in Ostrog in the area of   the former Tatar 
district (Przedmieście Zarwańskie). However, there are no 
historical tombstones. Existing tombstones only come from 
the first half of the 20th century. The second cemetery is in 
Juwkowce. It was founded no later than the beginning of the 
19th century and remains active today. During the works in 
September 2018, I discovered the two oldest gravestones 
with inscriptions in the traditional form of field stones. One 
contains the Arabic formula of the shahada, the other the 
date 1820. Most, several dozen, is a grave with sandstone 
steles from the second half of the 19th century and the be-
ginning of the 20th century.

Andrzej Drozd

Cultural heritage of the Tatars from Ostrog and Juwkowce in Wolhynia

Summary
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The new part of the cemetery in Juwkowce, from the XX-
XXI century, is extremely interesting. Many graves until the 
second half of the 20th century maintained its traditional Ta-
tar form, the newer tombstones (dating from the 70s of the 
twentieth century) have the form as in the local non-Tatar 
population. Many modern tombstones bear Christian sym-
bols.

Tatar cemetery (mizar) in Juwkowce reveals a number of 
detailed elements of the culture of the local Tatar commu-
nity different from the main Tatar clusters in the North-East-
ern Borderlands Grand Duchy of Lithuania). At the same 

time, it confirms the cultural belonging of the Tatars from 
Volhynia to the traditions of the Polish-Lithuanian Tatars, 
despite these specific differences. The unique advantage 
of this place is that it reveals the local Tatar community 
through its cemetery monuments in the last phase of reli-
gious assimilation, after several hundred years of its exis-
tence as an isolate not only in relation to the centers of the 
Muslim world, but also in relation to the main part of its 
own diaspora.

Translated by Andrzej Drozd 
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Tożsamość etniczna kształtowana jest głównie przez wy-
chowanie i edukację, a opiera się na bardziej lub mniej 
zmitologizowanym przekonaniu o wspólnym pochodzeniu1. 
Badanie przyczyn powstawania negatywnych stereotypów 
etnicznych i przekonania o zasadniczej „obcości” innych 
grup społeczno-kulturowych, a tym samym i odrzucania ich 
dziedzictwa kulturowego, powinno obejmować zatem ana-
lizę programów nauczania, zwłaszcza edukacji historycznej. 
Instruktywnym przykładem wykorzystywania argumentów 
archeologicznych i historycznych do podtrzymywania ist-
niejących więzi etnicznych i kreowania nowych etniczności 
mogą być treści polskich szkolnych podręczników do naucza-
nia historii w szkołach elementarnych (podstawowych) z 1. 
połowy XX wieku. W trzech kluczowych z punktu widzenia 
kształtowania więzi etnicznych okresach XX-wiecznej historii 
Polski: przed pierwszą wojną światową, u schyłku okresu za-
borów, w związku z dążeniami do podtrzymania świadomo-
ści wspólnoty w narodzie rozdzielonym między trzy państwa 
zaborcze; w okresie międzywojennym po odzyskaniu nie-
podległości, w związku z potrzebą scalenia narodu i ugrunto-
wania świadomości wspólnoty oraz po drugiej wojnie świa-
towej w związku ze zmianami granic i migracjami ludności na 
tereny, które przed wojną znajdowały się w granicach pań-
stwa niemieckiego (tzw. Ziemie Odzyskane), w podręczni-
kach pojawia się wyraźnie nawiązywanie do najdawniejszej 
historii Słowian, z podkreślaniem ich autochtonizmu na zie-
miach Polski. We wszystkich tych okresach mamy też w pod-
ręcznikach do czynienia z idealizacją obrazu życia i charakte-
ru Słowian oraz z „satanizacją”2 ich prześladowców, przede 
wszystkim Niemców.

POCZĄTEK XX WIEKU DO I WOJNY ŚWIATOWEJ  
– SCHYŁEK EPOKI ZABORÓW
W zaborze rosyjskim w wydanych w 1904 r. Dziejach Narodu 
polskiego w krótkim zarysie dla użytku młodzieży Władysław 
Grzymałowski stwierdza, że o starożytnych dziejach Słowian 
wiemy bardzo niewiele, gdyż dawni kronikarze pisali o ludach 

1 Por. np. Posern-Zieliński 2005: 54–55.
2 Termin zaproponowany przez Marię Janion (2007: 193).

prowadzących wielkie wojny i niszczących świat, Słowianie 
zaś nie mieli skłonności do wojny i wiedli spokojne życie. Sta-
rożytni Słowianie zajmowali się uprawą roli, pasterstwem, 
hodowlą pszczół, umieli też wypiekać chleb i sycić miody. Do 
zalet Słowian zaliczone zostały: bystry umysł, żwawy charak-
ter i wesołe usposobienie. Słowianie odznaczali się według 
autora tego podręcznika dobrodusznością i przywiązaniem 
do ziemi rodzinnej. Wymienione zostały jednak także ich 
wady, czyli lekkomyślność, brak wytrwałości, łączności i zgo-
dy. Początek procesu powstawania państw słowiańskich au-
tor uzasadnia niebezpieczeństwem grożącym ze strony agre-
sywnych sąsiadów3. W wydaniu tegoż podręcznika z 1915 r. 
(pod tytułem Dzieje Polski w krótkim zarysie), zwraca uwagę 
wyraźniejszy niż w poprzednich edycjach antyniemiecki cha-
rakter: „wojowniczy i chciwi sąsiedzi, szczególnie Niemcy, na-
padali i ujarzmiali niezgodne ze sobą ludy, a niektóre plemio-
na nawet zupełnie wytępili”. Wraz z eskalacją nastawienia 
antyniemieckiego nastąpiła jeszcze większa idealizacja Sło-
wian. Do ich pozytywnych cech dodano jeszcze waleczność 
w obronie ziemi rodzinnej4. 

Dla najmłodszego odbiorcy przeznaczony był w zabo-
rze rosyjskim podręcznik Marii Dzierżanowskiej, wydany 
w 1906 r. pod tytułem Dzieje ojczyste. Podręcznik do nauki 
na klasę 1 i 2. Na wstępie rozdziału poświęconego Słowia-
nom autorka wyjaśnia, jakie tereny zamieszkiwał ten lud 
1500 lat temu: „Na obszernej ziemi, która ciągnie się na za-
chód w głąb dzisiejszego państwa Niemieckiego, z drugiej 
strony na wschód w głąb teraźniejszej Rossyi, na południe 
za góry Karpackie, a na północ het, aż do morza Bałtyckiego 
mieszkali Słowianie”. Autorka pisze, że Słowianie zajmowali 
się uprawą roli, bartnictwem, przędzeniem lnu i wyrabia-
niem płótna. „Podobno Słowianie to najpierwsi urządzili 
pług i wpadli na myśl, żeby z mąki wypiekać chleb”. Słowianie 
byli gościnni, pracowici, łagodni oraz lubiący muzykę i śpiew: 
„sami nie napadali na sąsiadów, ale gdy kto ich zaczepił bili 
się tęgo broniąc swojej ziemi i swoich rodzin”. „W każdej oko-
licy starsi t.j. ojcowie rodów zbierali się na narady, tak zwa-

3 Grzymałowski 1904: 7.
4 Grzymałowski 1915: 8.

Zbigniew Kobyliński i Łukasz Szczepankowski

Obraz Słowian w podręcznikach szkolnych 
używanych na terenie Polski w pierwszej 

połowie XX wieku jako przykład podtrzymywania 
i kreowania świadomości etnicznej na podstawie 

argumentów archeologicznych i historycznych
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ne wiece, gdzie radzili nad tem, ażeby wszyscy mieszkańcy 
osady mogli żyć i pracować wygodnie i bezpiecznie”. W razie 
wojny natomiast wybierali spośród siebie wodza, „którego 
we wszystkim słuchali”. Nastawienie antyniemieckie autorki 
uwidacznia się w rozdziale dotyczącym chrystianizacji Polski: 
„Niemcy lubili ciągle wojować, chcieli oni być panami jeszcze 
większej ziemi i zdawało im się, że wszyscy Słowianie powin-
ni im służyć”. Pod pozorem nawracania na wiarę chrześci-
jańską „Niemcy mordowali pogan, palili im chaty, zabierali 
w niewole i zmuszali do ciężkiej pracy”5.

W Galicji historia Polski – pod nazwą „historii kraju ro-
dzinnego” – wykładana była jako przedmiot nadobowiązko-
wy w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasach III i IV 
gimnazjum niższego oraz VI i VII gimnazjum wyższego6. 

W 1895 r. ukazały się Dzieje Polski do najnowszych czasów 
treściwie opowiedziane przez Maryana znad Dniepru, autor-
stwa siostry niepokalanki Emilii Cyfrowicz. Autorka tego pod-
ręcznika rozpoczyna swój wykład od wyraźnego zaznaczenia 
miejscowego pochodzenia Słowian: „Słowianie rozsiedli się 
od strony północnej nad morzem Bałtyckiem, a od połu-
dnia nad morzem Czarnem, na wschód zaś i zachód od rzeki 
Dniepru do Łaby czyli Elby, a są ślady że rozciągali się jesz-
cze dalej”. Ziemie te Słowianie mieli zamieszkiwać od niepa-
miętnych czasów, czyli „od budowy wieży Babel”. Charakte-
ryzując Słowian, określa się ich jako łagodnych, gościnnych, 
pracowitych, otwartych i religijnych, przy tym jednak skorych 
do niezgody. Niemcy w tym podręczniku nie są przedstawia-
ni w złym świetle. Znajduje się tu informacja, że cesarstwo 
było bardzo silne, i że zagarnęło część ziem słowiańskich na 
zachodzie. Polska uniknęła tego losu dzięki mądrej polityce 
Mieczysława, polegającej na nawiązaniu przyjaznych sto-
sunków z cesarstwem i czerpaniu stamtąd wzorców kulturo-
wych, zwłaszcza dotyczących sposobu urządzenia państwa. 
Dalej znajdujemy informacje, że przyjaźń cesarza nie zawsze 
chroniła Polskę przed walką z pogranicznymi panami. Jako 
przykład podane tu zostały między innymi walki z Wigma-
nem, zakończone zwycięską dla Polaków bitwą. Wigman jed-
nak, nim się poddaje, bohatersko walczy7. 

Kolejny podręcznik to Historia Polski Józefa Bałabana, 
wydana we Lwowie w 1906 r. Autor podkreśla autochtonicz-
ność Słowian: „tereny zamieszkane obecnie przez Słowian 
już przed lat tysiącem były przez nich zasiedlone”. Ówcześni 
Słowianie trudnili się łowiectwem, bartnictwem, rybołów-
stwem i rolnictwem. Lechici opisywani są jako silni, łagodni 
i gościnni, ale niezgodni, co w konsekwencji wpłynęło na brak 
umiejętności tworzenia organizmów państwowych. To z ko-
lei ułatwiało lepiej zorganizowanym Niemcom prowadzenie 
skutecznego podboju ludów słowiańskich. Zaznacza się tu, 
że Niemcy wypierają Słowian z ich odwiecznych siedzib. 
Opór prącym na wschód Niemcom stawia dopiero Mieszko, 
mający wojsko „zorganizowane na sposób niemiecki”8.

5 Dzierżanowska 1906: 3–12.
6 Bieniek 2001: 149.
7 Cyfrowicz 1895: 2–6.
8 Bałaban 1906: 1–5.

Opowiadania z dziejów kraju rodzinnego Czesława Pie-
niążka wydane zostały w roku 1910. Na wstępie rozdziału 
dotyczącego Słowian autor wyjaśnia, że pierwotne siedziby 
tego ludu sięgały od Dniepru, aż do Łaby i od Morza Czarne-
go po Adriatyk. Do głównych zajęć Słowian zaliczone zostały: 
rolnictwo, bartnictwo i rybołówstwo. Autor opisuje ziemię 
słowiańską jako niezwykle żyzną i pełną bogactw. Lechici 
prowadzić mieli zdaniem autora życie pełne prostoty, byli we-
seli, nie pragnęli cudzego mienia i kochali ojczyznę. Do wad 
Lechitów zaliczono natomiast brak umiejętności konsolidacji 
na szerszą skalę, a także skłonność do swarów i porywczo-
ści. Za najgroźniejszego wroga Lechitów uznani zostali Niem-
cy. Wrogość ta nie wynika jednak z głęboko zakorzenionych 
w podświadomości antagonizmów, tylko z sytuacji politycz-
nej i uwarunkowań historycznych. Warto tu zacytować od-
powiedni fragment odnoszący się do Niemców: „Mieli nad 
sobą potężnych władców, byli zespoleni w jedno państwo, 
toteż ładem porządkiem, uzbrojeniem, sprawnością wojenną 
i karnością żołnierską górowali nad szczepami słowiańskimi. 
Już dawno Niemcy staczali boje z Rzymianami i od nich wzięli 
przykład i naukę wojowania i podbijania narodów”. W części 
dotyczącej Mieszka autor zwraca uwagę, że czerpał on wzor-
ce z Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego zarówno 
w dziedzinie uzbrojenia, jak i urządzenia państwa9. 

W zaborze pruskim, w związku z zakazem nauczania w ję-
zyku polskim, od 31 grudnia 1900 r.10 rozwinął się ruch po-
tajemnego nauczania historii Polski, prowadzonego zarówno 
przez różne koła samokształceniowe, jak i w warunkach do-
mowych. 

Podręcznikiem, wydanym na terenie zaboru pruskiego 
w 1898 r., jest Mała historia Polska dla dzieci z obrazkami 
Józefa Chociszewskiego. I tu przedstawia się Słowian jako lud 
rolniczy, zajmujący się uprawą roli i pasterstwem. Do pozy-
tywnych cech Słowian zaliczone zostały: łagodność, gościn-
ność i pracowitość. Zaznacza się także, że lubili śpiew i mu-
zykę oraz „miłowali nad życie wolność i równość”. „Nikomu 
nie czynili krzywdy i że nie było w ich kraju żebraków i zło-
dziejów”. Jako wady Słowian autor podręcznika wymienia 
natomiast niezgodność i „lgnięcie do obczyzny”11.

Podręcznikiem wyraźnie przeznaczonym dla najmłod-
szego odbiorcy jest Historia dawnej Polski w króciuchnym 
zarysie dla dzieci polskich Józefa Chociszewskiego, wydana 
w 1902 r. Słowianie zostali tu scharakteryzowani jako go-
ścinni, pracowici, łagodni, niewyrządzający nikomu krzyw-
dy, lubili też śpiew i muzykę, a „nad życie miłowali równość 
i wolność”. Nie było też u nich złodziei i żebraków. Do głów-
nych zajęć zaliczone zostało rolnictwo, pasterstwo i „pszczel-
nictwo”. Potrafili także wyrabiać płótno i wydobywać z ziemi 
kopaliny, w postaci soli i żelaza12.

Kolejnym podręcznikiem autorstwa Józefa Chociszew-
skiego są Dzieje Narodu Polskiego wydane w 1903 r. Dowia-
dujemy się z niego, że „Polacy pochodzą od Słowian, którzy 
od niepamiętnych czasów zamieszkują Europę”. Obszar, 

9 Pieniążek 1910: 4–10.
10 Bieniek 2001: 157–158.
11 Chociszewski 1898: 4.
12 Chociszewski 1902: 10.



257KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA ŚRODOWISKA 8 • Dziedzictwo nasze czy obce?

Obraz Słowian w podręcznikach szkolnych używanych na terenie Polski w pierwszej połowie XX wieku

który zamieszkiwali nasi przodkowie rozciągał się od Morza 
Bałtyckiego do rzeki Dunaj i gór Bałkańskich oraz od Łaby 
do Wołgi. Słowianie zostali określeni jako łagodni, gościnni, 
pracowici, serdeczni, poczciwi, miłujący wolność i równość, 
a także śpiew i muzykę. Zgodnie z podręcznikiem „brzydzili 
się grabieżą obcej własności, dlatego nie uciskali sąsiadów 
i raczej sami woleli krzywdy cierpliwie znosić aniżeli je wy-
rządzać”. Do ich zajęć należało wydobywanie soli i kruszców, 
garncarstwo, „robienie płótna”, sadownictwo i „mularstwo”. 
Słowianie zostali tu ukazani jako lud stojący kulturowo zde-
cydowanie wyżej od Niemców. Ci ostatni bowiem, „którzy 
w bardzo odległych czasach byli dzikim, surowym, barba-
rzyńskim narodem, nauczyli się wiele od Słowian, a miano-
wicie rolnictwa”. Jako dowód podany został niemiecki wyraz 
„Pflüg”, który wywodzi się od słowiańskiego „pług”, co jak 
dowiadujemy się z podręcznika, „przyznają sami Niemcy”. 
Autor dokonał także idealizacji religii Słowian, określając ją 
jako „łagodną i w niejednym do chrześcijańskiej podobną”. 
Ustawia ją także w opozycji do dzikiej, okrutnej i surowej 
religii innych ludów. Sposób sprawowania władzy u Słowian 
określony został jako „gminowładny”. Opisany też został spo-
sób wybierania oraz funkcja najważniejszych urzędników, 
czyli starosty, wojewody i żupana, oraz rola wiecu w funk-
cjonowaniu społeczności. Struktura społeczna charaktery-
zowała się równością wszystkich jej członków. Pomimo tego 
funkcjonował podział na bogatszych lechów (od „lechy” 
oznaczającej rolę) i biedniejszych kmieci. Z lechów wytwo-
rzyła się później szlachta. Warto w tym miejscu zacytować 
fragment dotyczący pochodzenia podziałów społecznych: 
„urządzenie to aby się wyróżniać urodzeniem wcisnęło się 
do Słowian od Niemców – wynoszenie się więc i chełpienie 
szlachectwem jest zwyczajem niemieckim”. Warto tu zwró-
cić uwagę na fakt, że Niemcy przenoszą złe wzorce kulturo-
we, Słowianie zaś dobre (wspomniane wcześniej rolnictwo). 
Tu wreszcie autor wymienia wady Słowian, do których zali-
cza: niezgodę, brak łączności i jedności, a także łatwe lgnięcie 
do obczyzny13.

Bardzo interesującym podręcznikiem są, wydane 
w 1904 r., Dzieje Polski Juliana Baczyńskiego. Pierwszy roz-
dział traktuje o początkach Słowian. Na wstępie autor zazna-
cza, że początki tego ludu nie są znane. Wiadome jest jed-
nak to, że Słowianie wywodzą się z Indii, będących kolebką 
ludów. Dowodem na to są podobne wyobrażenia religijne, 
podania i przesądy, a także podobny język. Terytorium zaj-
mowane przez Słowian w „bardzo odległych czasach”, czyli 
jak podaje autor 1500 lat temu, rozciągało się od „połowy 
dzisiejszych Niemiec” (w czasach autora), w głąb Rosji i od 
Morza Bałtyckiego, aż poza Tatry i Karpaty. Dalej autor od-
wołuje się do źródeł pisanych podając, że Słowianie znani 
byli już starożytnym Grekom i Rzymianom. Zaznacza, że choć 
nie wymienia się wyraźnie ich „nazwisk”, to można ich roz-
poznać z opisów. Jedność kulturowa Słowiańszczyzny zosta-
ła podkreślona poprzez zwrócenie uwagi na podobny język 
i sposób ubierania się na całym jej obszarze. Jakby w opozy-
cji do tego zostało zamieszczone wyjaśnienie nazwy Niemcy. 

13 Chociszewski 1903: 7–10.

Niemcy – lud dla Słowian obcy kulturowo, posługujący się 
niezrozumiałym językiem, czyli „niemy”. Do zajęć, którymi 
Słowianie zajmowali się od najdawniejszych czasów zaliczo-
no: hodowlę bydła, bartnictwo, rybołówstwo i rolnictwo. Au-
tor zaznacza, że Słowianie: „w zajęciach gospodarskich słu-
żyli za wzór Niemcom”. Słowianie zostali scharakteryzowani 
zarówno z ukazaniem ich cech pozytywnych, jak i przywar. 
Do tych ostatnich autor zaliczył: niesforność, lekkomyślność, 
niezgodność i niedbałość o przyszłość. Zacytowana tu zosta-
ła nawet wypowiedź cesarza Maurycego: „Niczyich rozkazów 
nie słuchają, a między sobą ciągle się swarzą i nienawidzą”. 
To wszystko było przyczyną klęsk i niemożności tworzenia 
potężnych organizmów państwowych. Do cech pozytywnych 
zaliczono: pracowitość, spokojne usposobienie, szczerość, 
łagodność, wesołość, serdeczność i gościnność. Oprócz tego 
wymienia się tu także przymioty fizyczne: słuszny wzrost, 
siłę, odporność na zimno i niedostatek. Autor zaznacza też, 
że choć wojny nie lubili, to potrafili dzielnie bronić swoich 
siedzib i tylko wtedy w odwecie najeżdżać ziemie swoich 
wrogów „szerząc mord i zniszczenie”. Interesująca jest w tym 
kontekście wzmianka mówiąca o tym, że Rugianie składali 
ofiary z Niemców. Autor usprawiedliwia ich jednak, tłuma-
cząc, że była to zemsta za doznane od Niemców krzywdy. 
Przy okazji opisywania Słowiańszczyzny Zachodniej, po raz 
kolejny uwidacznia się antyniemieckie nastawienie autora. 
Zwraca on tu szczególną uwagę na okrucieństwa, jakie Niem-
cy wyrządzali Słowianom. Również rozdział dotyczący histo-
rycznych początków państwa polskiego zawiera sformuło-
wania eksponujące agresywne i okrutne działania Niemców 
skierowane przeciwko Słowianom14. 

W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ
Po odzyskaniu niepodległości, w 1920 r. wydane zostały Dzie-
je Ojczyste Alojzego Wanczury. Wyraźnie wskazana tu zosta-
ła autochtoniczność Słowian na obszarze Polski: „Słowianie 
zamieszkiwali pierwotnie ogromny szmat Europy, położony 
między rzekami Łabą i Dnieprem i między morzami: Czar-
nem i Bałtyckiem”. „Z pierwotnych swoich siedzib, obejmu-
jących w głównym zarysie ziemie późniejszej Polski, rozeszli 
się Słowianie w miarę rozmnażania się ludności coraz dalej 
na wschód, zachód i południe”. Do zajęć Słowian zaliczone 
zostały: rolnictwo, hodowla zwierząt (bydło rogate i trzoda 
chlewna), myślistwo, rybołówstwo, bartnictwo, garncarstwo, 
tkactwo, przędzalnictwo, wyrób sukna z wełny owczej, wyrób 
odzieży z futer. Autor idealizuje Słowian podając, że: „Zado-
walali się plonami swej pracy, nie urządzali wypraw w celach 
łupieskich lub najazdów w celach rabunkowych”. Germanie 
natomiast przedstawiani są w złym świetle: „Ale na zachód 
od siedzib rodów słowiańskich już wówczas osiedlił się był są-
siad zachłanny, chciwy i niebezpieczny. Germanie, odwieczni 
wrogowie Słowiańszczyzny”. Autor idealizuje ziemię, którą 
zamieszkiwali. Określa ją jako: „bogatą, mlekiem i miodem 
płynącą praojczyznę naszą”. Jak dalej podaje podręcznik, 
ze względu na zagrożenie ze strony Germanów, słowiańskie 
rody zaczęły się łączyć, a z czasem nawet budować grody, czy-

14 Baczyński 1904: 9–35.
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li „zwykle miejsca wyniosłe, otoczone wodą, wałem i ostro-
kołami”. Pisząc o Mieszku I, autor podręcznika wyjaśnia, że 
władca ten zdecydował się na chrystianizację swojego pań-
stwa ze względu na zagrożenie ze strony Niemiec15. 

Kolejny podręcznik z tego okresu to Opowiadania z dzie-
jów powszechnych i polskich... Włodzimierza Jarosza, wyda-
ny w 1921 r. Na wstępie rozdziału zatytułowanego „Słowia-
nie a Niemcy” autor informuje, że: „Zamieszkiwali Słowianie 
od czasu wędrówek ludów wielkie przestrzenie środkowej 
i wschodniej Europy, a także półwysep Bałkański.  Tak więc 
już około półtora tysiąca lat temu mieszkali nasi przodkowie, 
dawni Polacy, na tych ziemiach, które my dziś zamieszku-
jemy”. Do zajęć Słowian zaliczone zostały: rolnictwo, rybo-
łówstwo, myślistwo, zbieractwo i bartnictwo. Autor scha-
rakteryzował Słowian jako gościnnych, wesołych, lubiących 
zabawy, śpiew i tańce oraz nie lubiących wojny ludzi. Dodał 
im też przymioty fizyczne określając ich mianem rosłych 
i silnych. Jako wada wymieniona została jedynie skłonność 
do zwad i niezgody. Według podręcznika owa skłonność do 
zwad i niezgody spowodowała, że „łatwo zapanowali nad 
nimi Hunowie, a potem okrutni Awarowie”. Autor zwraca 
uwagę, że ci koczownicy „szybko wyginęli”, a nowym zagro-
żeniem dla Słowian stali się Niemcy, którzy: „pod pozorem 
nawracania pogan na wiarę chrześcijańską szli [...] z mieczem 
w ręku między pogańskich naszych przodków i tępili ich bez 
miłosierdzia”. Ciekawy jest też inny fragment odnoszący się 
do Niemców: „Okuci w żelazne zbroje, na koniach, z żela-
znym mieczem przy boku i ostrą włócznią w ręku, wpadali 
między spokojne osady Słowian, rabowali mienie, a ludzi 
mordowali lub uprowadzali  do niewoli. Tak wyginęły całe 
plemiona słowiańskie, najbardziej pokrewne Polakom, te, 
które mieszkały w najbliższym sąsiedztwie Niemców, między 
rzekami Łabą i Odrą”. Z informacji zawartych w niniejszym 
opracowaniu wynika, że ze względu na zagrożenie ze stro-
ny Niemców, Słowianie zaczęli budować grody. Odbywało 
się to w sposób następujący: „Zaczęli więc budować grody, 
otoczone częstokołem z gęsto powbijanych w ziemię pali, 
gdzie w razie napadu chronił się okoliczny lud wraz z dobyt-
kiem, i zaczęli się skupiać pod rozkazami umiejących urządzić 
obronę wodzów”. „Niemcy napadali na Polskę pod pozorem 
szerzenia chrześcijaństwa”. Dlatego też „nasi przodkowie od-
rzucali [...] religię chrześcijańską, głoszącą miłość bliźniego, 
a szerzoną mieczem i pożogą”. Powód przyjęcia chrztu za po-
średnictwem Czech wyjaśniony jest w sposób następujący: 
„Ponieważ w Polsce była zbyt wielka nienawiść do Niemców, 
przeto na apostołów Polski wybrał [Mieszko] Czechów”. Au-
tor pozytywnie wyraża się o Ottonie III podając, że zawarł on 
przyjaźń z Bolesławem Chrobrym oraz pozwolił na założenie 
arcybiskupstwa w Gnieźnie, co uniezależniło kościół polski 
od niemieckiego16.

W 1933 r. wydane zostały Opowiadania z dziejów oj-
czystych... Włodzimierza Jarosza. W rozdziale dotyczącym 
Mieszka zaprezentowane powody przyjęcia chrztu: Mieszko 
rozmawiając ze swoimi doradcami, zwraca im uwagę na po-

15 Wanczura 1920: 3–9.
16 Jarosz 1921: 46–49.

tęgę Niemców, którzy zniewolili już plemiona zaodrzańskie. 
Podkreśla, że Niemcy wierzą w jednego wszechpotężnego 
Boga. Tymczasem bogowie słowiańscy, mimo rozlicznych 
ofiar, nie zrobili nic by pomóc swemu ludowi. Mieszko wy-
snuwa koncepcję, że bogów słowiańskich już nie ma, że 
umarli. Warto zacytować odnoszący się do tego fragment: 
„Bogów już nie ma! Bogowie umarli! Czy chcecie, aby cały 
naród zginął wraz z nimi – czy też aby żył z Bogiem jednym, 
ale żywym i wszechpotężnym?”. Autor wyjaśnia, że Mieszko 
zdecydował się na przyjęcie chrztu za pośrednictwem Czech 
ze względu na to, że kapłani czescy posługiwali się zrozumia-
łą dla Polaków mową.

Autor zwraca uwagę na zagrożenie, jakie Niemcy stano-
wią dla Słowian, bądź ściślej dla Polaków: „I cóż bogowie 
pomogli tylu plemionom zaodrzańskim? Mimo ofiar stały 
się one niewolnikami Niemców...”, „Co czynić aby Niemcy 
nie zdobyli całej Polski i jej mieszkańców nie zamienili w nie-
wolników?”. Podkreślona jest też potęga Niemców: „Wojna 
z Niemcami? A gdzież dziś taka potęga, coby się z ich wład-
cami mogła mierzyć?”. Bardzo pozytywnie natomiast autor 
wyraża się o Ottonie III. Zwraca uwagę na jego wsparcie do-
tyczące założenia w Gnieźnie arcybiskupstwa. Podkreśla też 
wielki szacunek, jakim Otton III darzył św. Wojciecha17.

W wydaniu z 1937 r. nastąpiła dalsza idealizacja Słowian. 
Autor podaje, że Słowianie odznaczali się wielką gościnno-
ścią, „co do dziś jest cnotą narodów słowiańskich”. Zwraca 
też uwagę, że Słowianie lubili uczty, śpiewy, muzykę i tań-
ce. Autor zamieścił też informację na temat obszaru, jaki 
w owym czasie zamieszkiwali Słowianie: „Mieszkali oni wte-
dy między morzami Bałtyckim i Adriatyckim aż poza rzekę 
Łabę na zachodzie i po górny i średni Dniepr na wschodzie”. 
Autor podaje, że „Tworzyli zaś Niemcy państwo największe 
i najpotężniejsze ze wszystkich ówczesnych królestw chrze-
ścijańskich”. Dalej informuje, co prawda, że: „co pewien czas 
wpadały ich [Niemców] hufce do pogańskich krajów, a kiedy 
przeszły tam zostawiały zgliszcza i trupy”. Tłumaczy to jednak 
tym, że: „ówcześni ludzie byli dalecy od dzisiejszego oświe-
cenia. Szerzyć chrześcijaństwo znaczyło dla wielu to samo, 
co tępić słowiańskie narody”. Nastawienie antyniemieckie 
uwidacznia się we fragmentach dotyczących powodów przy-
jęcia chrztu przez Polskę: „Nad Polską zawisła zguba: znisz-
czenie jej ogniem i mieczem, zapanowanie nad nią Niem-
ców, zniemczenie kraju. Ale mądrość Mieszka ocaliła jego 
państwo”, „Niemcy nie śmieli już usprawiedliwiać swoich 
napadów na nią [Polskę] szerzeniem wiary chrystusowej”. 
Ostateczne zwycięstwo Bolesława Chrobrego w wojnach 
z Niemcami autor komentuje tym, że „Polska wywalczyła so-
bie niezawisłość”18. 

Ostatni podręcznik z czasów II Rzeczypospolitej to Opo-
wiadania z przeszłości i teraźniejszości Polski Włodzimierza 
Jarosza i Tadeusza Piniego, wydane w 1939 r. Autorzy zwra-
cają uwagę, że: „Jesteśmy Polakami. Już w niepamiętnych 
czasach mieszkali przodkowie nasi na tych ziemiach, na któ-
rych my dziś żyjemy”. „I już 1000 lat temu było na naszych 

17 Jarosz 1933: 9–14.
18 Jarosz 1937: 5–23.
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ziemiach urządzone państwo: strzegło ono ładu w kraju 
i broniło naszych przodków przed wrogami”. Jeśli któryś 
z narodów pogańskich odmawiał przyjęcia wiary chrześcijań-
skiej, „Niemcy nawracali go przy pomocy miecza, a jego zie-
mię włączali do swego państwa”. Niemcy napadali na Polskę 
„pod pozorem szerzenia wiary chrześcijańskiej”. Zagrożenie 
ze strony Niemiec jest w tym podręczniku głównym powo-
dem podjęcia przez Mieszka I decyzji o przyjęciu chrztu. Au-
torzy podkreślają, że przyjęcie chrześcijaństwa nie uchroni-
ło jednak Polski przed agresywnymi działaniami Niemców. 
Dobrze ilustruje to następujący fragment: „Chociaż jednak 
Polska stała się chrześcijańska, mimo to Niemcy nie przestali 
na nią napadać. Wtedy jednak dzielny Mieszko I gromił ich 
i pędził precz z kraju. Tak więc męstwo naszych przodków 
i ich umiłowanie wolności ocaliło Polskę przed podbojem 
niemieckim”19.

PIERWSZE LATA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
We wszystkich najwcześniejszych powojennych podręczni-
kach historii dla szkoły podstawowej podkreśla się autochto-
nizm Słowian na terenie Polski i – mniej lub bardziej bezpo-
średnio – „słowiańskość” „Ziem Odzyskanych”. Odbywa się 
to poprzez wyraźne zaakcentowanie słowiańskiego charak-
teru ziem pomiędzy Wisłą a Odrą20 – „dorzecze Odry i Wisły 
to kraina, w której za bardzo dawnych lat zamieszkiwali nasi 
przodkowie i w której z czasem powstało państwo polskie”21; 
„w pierwszych wiekach nowej ery nad Odrą i Wisłą miesz-
kały plemiona słowiańskie, które z czasem utworzyły pań-
stwo polskie”22 – a nawet tych położonych dużo bardziej na 
zachód: Słowianie sięgali aż poza Berlin23 lub zamieszkiwali 
aż po Łabę24.

Niektóre podręczniki podkreślają też wprost słowiańskość 
Ziem Odzyskanych, między innymi odwołując się do arche-
ologii25: „o Polskości naszych Ziem Odzyskanych świadczą 
stare, polskie nazwy wsi i miast, liczne wykopaliska, a także 
przywiązanie mieszkańców tych ziem, zwłaszcza Śląska, do 
ich prawdziwej ojczyzny”26; „odwieczną siedzibą Polaków 
jest kraina leżąca nad brzegami dwóch wielkich rzek Odry 
i Wisły”, a pomimo tego iż zachodnią część naszej ojczyzny 
odebrali nam kiedyś Niemcy, to „dziś na tych Ziemiach Odzy-
skanych znów wre polskie życie”27. 

19 Jarosz i Pini 1939: 3–5.
20 Przeworska 1946: 109–111.
21 Dłuska 1949: 8.
22 Missalowa i Schoenbrenner 1950: 9, 1951: 7.
23 Sarnowska, Tropaczyńska-Ogarkowa i Podolak 1947: 122–129.
24 Hoszowska, Szczechura i Tropaczyńska-Ogarkowa 1945: 15–16, 1946: 

10–11; Dłuska 1948: 3, 5–7.
25 Na temat propagandowego wykorzystania danych archeologicznych 

do uzasadniania polskich praw do Ziem Odzyskanych zob. Kobyliński 
i Rutkowska 2006. Z. Osiński podaje, że „w październiku 1945 r. grupa 
krakowskich archeologów wystosowała do Ministerstwa Oświaty 
memoriał o potrzebie nauczania prehistorii w połączeniu z nauką 
o początkach kultury ludzkiej. Motywowano, że dzięki temu będzie 
można udowodnić społeczeństwu, iż „jesteśmy na tych ziemiach (chodzi 
o ziemie zachodnie) autochtonami od epoki lodowej włącznie” (Osiński 
2010: 148).

26 Sarnowska, Tropaczyńska-Ogarkowa i Podolak 1947: 141.
27 Dłuska 1948: 3.

Wspólne dla wszystkich powojennych podręczników jest 
również wyraźnie antyniemieckie nastawienie autorów28. 
Niemcy określeni są w większości przypadków jako okrutny 
i podstępny lud, gnębiący prowadzących na ogół spokojne 
życie Słowian29. „Pod różnymi pozorami napadali Niemcy 
na siedziby Słowian, ale prawdziwy powód do napaści był 
jeden: chęć rabunku. Ogniem i mieczem pustoszyli tereny 
między Odrą a Łabą, tysiące ludzi uprowadzili w niewolę, 
słabych i starych mordowali bez litości”30, „Germanie to nasi 
najstarsi i najgorsi wrogowie”31, „Wojując mieczem i ogniem, 
trucizną i zdradą, posuwali się Niemcy coraz bardziej w głąb 
nieszczęsnej krainy”32, „Niemcy potomkowie ciemiężycieli 
i grabieżców opuścili ten kraj na zawsze”33. „Kwitnące ziemie, 
zasobne wsie i bogate miasta Słowian Połabskich niemiec-
cy książęta i rycerze niszczyli w długich, krwawych walkach. 
Podbili wreszcie ziemie połabskie, wytępili ich ludność”34. 
Sformułowania wyrażające negatywny stosunek do tego et-
nosu oscylują od określania Niemców mianem „nieproszo-
nych gości”35, aż do skrajnie negatywnego stwierdzenia: „dla 
Słowianina każdy Niemiec to zły człowiek”36. 

PODSUMOWANIE
Powyższy przegląd sposobów narracji historycznej dotyczą-
cej prehistorii słowiańskiej i przedpaństwowych początków 
Polski, obecnej w podręcznikach stosowanych w edukacji 
wczesnoszkolnej w kluczowych dla kreowania polskiej toż-
samości etnicznej okresach XX-wiecznej historii37, dowodzi 
kolejny raz twierdzenia George’a Orwella, że „kto kontro-
luje przeszłość, kontroluje przyszłość”38. Aby wytworzyć sil-
ną więź społeczną po 133 latach braku państwowości, po 
niszczących wojnach światowych i po wymuszonej zmianie 
granic i wielkich przesiedleniach ludności konieczne było 
dostarczenie dzieciom i młodzieży silnie zmitologizowanej, 
choć częściowo opartej na ówcześnie dostępnej wiedzy na-
ukowej, wersji początków narodu. Spoiwem tej więzi stała 
się z jednej strony wyidealizowana „słowiańskość”, z drugiej 
zaś – wspólny wróg zewnętrzny. Przeprowadzona analiza jest 
jednocześnie przyczynkiem do zrozumienia mechanizmów 
powstania „niechęci do obcych”, która przez długi czas cha-
rakteryzowała społeczeństwo naszego kraju.

28 Było to wynikiem wyraźnych wytycznych programowych opracowanych 
przez ówczesne władze polityczne, por. Osiński 2010: 143.

29 Hoszowska, Szczechura i Tropaczyńska-Ogarkowa 1945: 12–20, 1946: 
5–12; Przeworska 1946: 111, 113; Sarnowska, Tropaczyńska-Ogarkowa 
i Podolak 1947: 138–142; Dłuska 1948: 5–7, 8–9.

30 Hoszowska, Szczechura i Tropaczyńska-Ogarkowa 1945: 16, 1946: 12.
31 Sarnowska, Tropaczyńska-Ogarkowa i Podolak 1947: 141.
32 Dłuska 1948: 9, 1949: 16.
33  Dłuska 1948: 3.
34 Missalowa i Schoenbrenner 1950: 13, 1951: 11.
35 Przeworska 1946: 111, 1951: 145.
36 Sarnowska, Tropaczyńska-Ogarkowa i Podolak 1947: 141.
37 Oczywiście analogiczne narracje, jak wykazał np. J. Brynkus (1998).
38 Słynny cytat z książki 1984 George’a Orwella.
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The image of the Slavs in school textbooks used in the territory of Poland in the first half of the 20th century  
as an example of maintaining and creating ethnic awareness based on archaeological and historical arguments

Summary

Ethnic identity is shaped mainly by upbringing and educa-
tion, and is based on a more or less mythologized belief 
about shared descent. Examination of the reasons for 
the emergence of negative ethnic stereotypes and beliefs 
about the fundamental “strangeness” of other socio-cultur-
al groups, and thus the rejection of their cultural heritage, 
should therefore include analysis of curricula, especially of 
historical education. An instructive example of using arche-
ological and historical arguments to maintain existing eth-
nic bonds and create new ethnicities can be the content of 
Polish school textbooks for teaching history in elementary 
(primary) schools from the first half of the 20th century. In 
the three periods crucial from the point of view of shaping 
the ethnic bonds: before the First World War, at the end of 
the partitions, in connection with efforts to maintain com-

munity awareness in a nation divided between the three 
partitioning powers; in the interwar period, after regaining 
independence, in connection with the need to consolidate 
the nation and consolidate community awareness, and af-
ter World War II in connection with border changes and 
population migrations to territories that were within the 
borders of the German state before the war (the so-called 
Recovered Territories), the textbooks clearly refer to the 
earliest history of the Slavs, emphasising their indigenous-
ness in Poland. In all these periods we also deal with the 
idealisation of the image of the life and character of the 
Slavs and the “satanization” of their persecutors, especially 
the Germans.

Translated by Zbigniew Kobyliński
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