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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
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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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Stan zachowania i problematyka ochrony podwarszawskich cmentarzy ewangelickich

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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