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Zapomniane
cmentarze
Wspomnienia
o kolonistach

SJEF

E
Pielęgnujemyhistorię

P uszczańs cy,,o|endrzy,,

Łomiankisą bardzomłodym,
Z Wielowiekową,złozoną historią Puszczy Kampinoskiej
dynamicznie
rozwijającym
się
miastem.PowstajeWieIenowychdomóW pzybywa mieszkań. związane jest osadnictwo hoIenderskie.W XV|||wieku nazwa
cóW' Przedwo,ienna
WiejskaZabudowaznika,ustępujqcmiej. ta odnosiłasię przede Wszystkim do organizacji społecznej
sca nowoczesnympawi|onomze Szkła,sta|ii.'. styropianu. wzorowanejna dawnych koloniachholenderskich.Kolonistami
|\4ożeto i dobrze, bo przecieżwa|ące się drewniakitrudno nadwiŚ|ańSkichterenóW w Puszczy by|i najczęściejNiemcy,
nazwaćzabytkami.Z drugiejjednak
stronykażdemiastochce
uŹyWajqcy narzecza doIno.niemieckiego (PIattdeutsch)'
miećjakieśzabytki,namacalnydowód przeszłości.
Niestety, W 1926 r' Jadwiga Kaczorowska (póŹniejprof. J' Kobendzina)
ŁomiankitakichdowodóWmająniewieIe'
w swojej pracy doktorskiej pt. ,,Studium geograficzne Puszczy
Ś|adamihistoriisą tu
głóWniecmentarze.Uważnyczytelnikdziwi się zapewne' Kampinoskiej,,podaje, że ogółem W puszczy jest 3'338
dIaczegoużyłem
Iiczbymnogiej'PrzecieżmamyWŁomiankach chrześcijanniekatoIikÓW(prawdopodobnieNiemcÓW), co sta.
jedencmentarz'ten W Kiełpinie'
jest
Tak,cmentaz w Kiełpinie
nowi 12.2.A ogółU|Udności.
z opisu ich Wsi i gospodarkjWyłastary' kwatery byłych właścicie|i
Łomianek _ PothsóW' nia się obraz dobrego rolnict\iva'
Umiejętność
Wa|kiz za|ewami
pochodząz X|X Wieku,a|e niejestjedyny'sięgajqcdo historii powodziowymi'ko|onłnycharakterosadnictwa.czystośc i zanaszej gminy dowiadujemyslę, że W ostatnichWiekach możnośćosad, sprawiającychWrażeniemałychfo|warczkóW
mieszkaIiw Łomiankach,
całkiem
Zgodnieze sobqsąsiadujqc' posadowionych na naturalnychlub sztucznych wzniesieniach
Po|acy'Niemcy izydzi. skoro mieszka|i,to musiałypo nich Wśród ogromnych sadóW' otocfonych Wik|inowymipłotami'
pozostać cmentarze.'.I pozostały,ty|e że łomiankowska Pola idrogi ko|onistÓWWysadzone są Wiezbami igrodzone
S p o ł e c z n o śzću p e ł n i e o n i c h Z a p o m n i a ł a .c m e n t a r z p|ecionympłotamiz młodychgałęziwiezb. Dr J' Kaczorowska
ewange|ickiprzy uIicyzachodniej,ogrodzonyna Szczęście zauważyłateżwpłYwsąsiedniChkoIonistóWniemieckichna pol.
przed |aty betonowym płotem,zarastał wysoką trawą' skie Wsie położonena tarasie za|ewowym Wisły' Przejawia Się
N e k r o D o I i a z a | o ż o n a o r z e Z m i e S z k a ń c ó w K o I o n i i on w sposobie budownictwa,rozwoju sadownictwairacjonalpóŹniejszego
Dziekanowskiej,
DziekanowaNiemieckiego,
df iś nego gospodarstwa mlecznego.
zwanego LeŚnym, usytuowanatuż za dawnym |nstytutem
z przekazów ustnych wiemy, Że przez dziesięcio|ecia PoIacy
EkologiiPAN, po prostuznikała,
tonącW |eśnej
ŚciÓłce-Stare, i Niemcy, a takze zydzi ży|iw sąSiedzkiejZgodzie,Wzajemnie
pochodzqcez 2 połowyX|X wieku pomnjki,niszczone przez
sobie pomaga|i' Np. Niemcy pomogli przy budowie kościoła
Wrastającew nie drzewa, zawieruchęWojennąi Wresfcie kato|ickiegoW Leoncinie' wzwoŻĄc zza wisły kamień po|ny
,,wyczyny''lokaInych kog|odytów' szukająCych W grobach (mieli lepsze konie iwozy). Niestety okres nazizmu hitlenie Wiadomo czego' |edwie wystawałyz ziemi' Taki obraz
rowskiego i || Wojna ŚWiatowa zburzy|y to sąSiedzMo.
po usunięciU
pieMszejWarstwy
Zobaczy|iśmy
IiŚci.A byc może
D|a nadchodzącej Armii czerwonej nie było Niemców dosq to najstarszezabytkikulturymateria|nej
w naszejoko|icy! brych czy z|ych, p|zyzwoicie zachowujących się Wobec po|skich
Nie mogIiśmy
dopuścic
do ich unicestwienia'
WczeŚniejdzięki SąsiadóW czy Wrogo Wobec nich' Był jeden ,,giermaniec''
akceptacjiiWsparciuUrzęduGminy udałosię nam uporząd. dogwałtu,mordu, łagróW,do robót W Kraju Rad.
po ok. 1so-|etnimokresie
kowaccmentarzprzy ulicyzachodniej.A teraz dziękidosko.
Pod koniec || Wojny światowej,
nałejWspołpracy
ipomocy DyrekcjiKampinoskiegoParku o s a d n i c t w a , k o I o n i Ś c i n i e m i e c c y ( , , o l e n d r z y ' ' )o p u ś C i I i
NarodowegocmentarzW DziekanowieLeśnym
znóWZaczyna nadwiś|ańskie
tereny PUSzczy Kampinoskiej'Nie mieIi innego
przypominaćcmentaŹ. Pracy przed nami jest jeszcze bardzo
racjona|nego Wy]ścia,by chronic swoje życie i rodziny.
duzo, ale głębokowierzymy'ze dziękipomocywo|ontariuszy Pozostały opustoszałe Wsie, śWiątynie'cmentarze, Zagospo.
ilokalnych SponsoróWdoprowadzimy
dziełodo końca.
darowane wzorowo nadwiś|ańskieWybrzeża iinne tereny.
Nasze Stowarzyszenie od początku swojego istnienia PozostałWpływich ku|tury ro|nej na polskich wsiach. PozoStara się o przywróceniepamięcio naszej łomiankowskiej stałyprzydrożneWierzby,charakterystycznye|ementWpoIskim
historii' Mamy nadzieję,ź!.etak jak zawsze będziemy mie|i krajobrazie.Pozostała pamięc.' '
pomocnych
pańnerÓw.
W tychdziałaniach
iżycz|iwych
DobŻe się stało'Źe obecnie w Wielu miejscach Puszczy
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Na okładcezdjęcieIotniczeDziekanowaNiemieckiegoz r. 1935.
Archiwumm. st. Warszawy

organizacje społeczne' tak jak tU W Dziekanowie Leśnym
(d. Niemieckim)stowarzyszenie ,,Nasze Łomianki',We Współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym, uporzqdkowaly
cmentarze niemieckich ko|onistóW.To Ważny przejaw naszej
ku|turyiszacunku dla pŻeszłościnaszego regionu, W której
na dobre i złe zapisani są nasi dawni sqSiedzi'
Dziękuję''NaszymŁomiankom'',Wszystkimosobom i organizaCjom,dzięki ktÓrym cmentarz ewange|ickiW DZiekanowie
Leśnym Staje Się oznakowanym i uporządkowanym miejscem
wiecznego spoczynku byłych mieszkańcóW Wsi, a takie
widomym znakiem historii Puszczy Kampinoskiej, jeszcze
jednym, interesującymobiektem na puszczańskich sZ!akach

turystycznych.

Jerzy Misiak
DyrektorKPN

Zapomnianycmentarz

NekropoliakolonistówDziekanowaNiemieckiego
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Na skraju Puszczy Kampinoskiej,W sąsiedztwiewsi Dziekanów Leśny,znajdujesię mały
cmentarz ewange|icki,materia|napamiqtka po
niegdysiejszychmieszkańcach tej Wsi _ niemieckich kolonistach.
Po zakończeniu ||wojny światowej
cmentarz
byłdewastowany'jako obiekt kojarzonyz niemieckim okupantem. Kamienne płytynagrobkowewywozono|Ubzrzucanoz grobów.Zniknęły tez wsze|kie meta|owee|ementy,takie jak
krzyże, łańcuchy, rozety i części ogrodzenia.
Rzadko odwiedzany Cmentarz porosły gęste
zaroś|a.Zapomnianą i zaniedbaną nekropolią
zainteresowałosię działającew Łomiankach
społeczne Stowarzyszenie Nasze Łomianki'.
które postanowiłoprzywrócicnaIeżnyszacunek
miejscu spoczynku zmarłych
Pterwszym działaniembyłozaangażowanie
się Stowarzyszenia w organizację wystawy
fotograficznej Cmentarze osadnikow niemieckich w Gminie Łomianki, którąpokazano w Iutym
2o12 r. w Domu Kulturyw Łomiankach.Autorka
fotogramów,Anna P|ewka, abso|wentkaASP
w Warszawie, mieszkanka Kiełpina,znajqca
cmentarz od dzieciństwa,zafascynowanajego
tajemniczościąi zaniepokojona postępującą
degradac1ą,zaczęła go fotografować.W ten
sposób powstałynastrojowe fotogramy i pierwsza dokumentacjafotograficznatej nekropolii.
WyStaWa poświęconabyłatakże pozostałym
dwóm cmentarzom ewange|ickim w gminie
Łomianki i spotkałasię z ogromnymzainteresowaniem nie ty|ko mieszkańców, a|e też
środowiska|uteranów i orzedstawicieliambasadv niemieckiei'.

WerniSażWystawyW lutym2012.Aulorkazdjęć'
Anna P|ewka iautorka tekstu,EWa Pustoła-Kozłowska'
óWc7esna pre,/esSNL' To początek przygody
Stowarzyszeniaz cmentarzamiewangelickimi.

Na otwarciu Wystawy ówczesna prezes
Stowarzyszenia Nasze Łomianki złożyłaobietnicę, ze doprowadzi do uporządkowania
zaniedbanych nekropolii i przywróci o nich
pamięć, bo nowi mieszkańcy gminy nie mają
Wiedzy historycznejani na temat ko|onistów
niemieckich, ani o zachowanych po nich
nie|icznychś|adachmateria|nych.
Największy z cmentazy znajduje się w Dziekanowie LeŚnym. Zachowało się na nim
najwięcejgrobów, płytipomników o wańości
ańystycznej porównywalnejz WańoŚciq zabyt
kóW cmentarzystolecznych.
Nekropo|ia|eży na terenie Kampinoskiego
Parku Narodowego i podlega ochronie sprawowane.j przez mazowieckiego konserwatora
zabytków. DIatego działania na terenie
cmentarza musiały byó uzgodnione przede
gruntu,czy|i KPN' jak
wszystkimz właścicie|em
też konseMatorem zabytkóW.. Zgłoszona do
KPN przez stowarzyszenie gotowośćuporząd^
kowania cmentarza, spotkała się ze strony
DyrekcjiParku Z pełnymzrozumieniemizaowocowałaporozumieniemo WspÓłpracyprzy
rewa|oryzacji
nekropo|ii,
które podpisano5 listopada 2012r.".
Cmentarz w Dziekanowie Leśnymgraniczy
od strony północne.iz ogrodzeniem dawnego
InstytutuEko|ogii PAN, a od południowej_
z podmokłym|askiemw pob|izunasypu dawnego toru kolejowego (obecnie przedłuzenie
ulicyJerzego Lutza).Terencmentarzabyłgęsto
poroŚniętydrzewami(główniedębami,brzozami
i sosnami)oraz krzewami(międzyinnymibzem
IiIakiem).W podszycie występowałyroś|iny
zwyczĄowo sadzone na cmentarzach' Wśród
drzew WyróZniajqsię 4 pomnikowedęby, które
prawdopodobniezostały posadzone przy zakładaniucmentarza.
stowazyszenie NŁ działana terenie gminy od 2001 r.
iZajmuje się między innymipzyb|iżaniemloka|nejhistorii
oraz oromowaniem i ochrona dziedzictwa.
.Wysiawa zostałanastępniepókazana w Luteraneum,
podziemiachkościoła
ewangeIicko.augsburskiego
TrojcyW Warszawie i podziemiachdawnego kościola
śW.
Kamedułówna Bie|anach.
.W
archiwachkonserwatorskichznajdujesię kańa
ewidencyjnaopracowanaw 1995 r, gdzie wskazano
jako głóWnezagrożenie cmenta|za.
,'Samo|ikwidację''
oPorozumienie
12.
DE-f url480013241

DZ|EKANÓW LEŚNY

Położeniecmentarza ewange|ickiegow Dziekanowie
Leśnym'powiązanieze sz|akiem i parkingiemKPN'
oprac. Tomasz Sienicki

pierWZgodniez przyjętym
harmonogramem
sze pracewykonałKPN. Byłato inwentaryzacja
dendro|ogiczna.
NastępniewykonanoWycinkę
Wytypowanych
drzew i krzewÓw.
Stowarzyszenie rozpoczęłood inwentary.
zacji zastanyche|ementóW
kamiennych,
betonowychi meta|owych.
lnwentaryzacjabyłasukcesywnieaktua|izowana
i uzupełniana.
od maja2013 r. Stowarzyszeniemogłoprowadzićjuż prace poŻądkowe,do którychzgłasza|isię Wo|ontariusze.
Po wstępnymusunięciuśmieci,
całyobszar
cmentarzazostałzbadany za pomocą meta|owychsond.Dziękisondowaniuudałosię z|okaIizować
obiektyukrytew ziemi,którenastępnie
odkopanoi zinwentaryzowanou.
Warstwaziemi
poszczegó|neramyIubpłyty
i liściprzykrywająca
nagrobnenie przekraczała
30 cm,
W wyniku prac odsłoniętobetonowestopy
słupków ogrodzeniowychz pozostałościami
sta|owychteownikóWco pozwo|iło
na usta|enie
pierwotnych
graniccmentarza.
KoIejnymiodkryciamibyły odnaIezione
e|ementybramy wjazdowej i fuńki' a także
fragmentnawierzchnibetonowejz napisem
'''l940R.".Jest to najpóŹniejszadata zna|eziona
na cmentarzu.W sąsiedztwieodkopano
betonowe obramowania,być moze wyznaczające zarysy dwóch |ub trzech zbiorowych
mogił.Niewyk|uczone,
ze Są to zbiorowegroby
żołnietzy
niemieckichIub cywi|Ów pochodzenia
niemieckiego,
zabitychpodczasbojuo Łomianki
we wrześniu
1939 r.
5Czynnościwykonano Wg instrukcji pod
i
nadzorem
arcneologa.

Widoki zarośniętego,niszczejącego cmentarza ptzed
rokiem20'12,
fot. czarno-białeAnna P|ewka

Data ułożonaz destruktóWceramicznych na utwardzonej
powierzchnlbetonowej,jedno z pieMszych znalezisk
Dod warstwa ściołki
i ziemi

Wie|e emocji dostarczyłoodnajdywaniena
płytachnapisów i uczyte|nianieornamentów.
Pod nadzoremkonserwatorazabytków odwrócono 7 |eżącychw ziemi plyt nagrobnych.
Ujawniłysię ich frontowestronyz inskrypcjami
zachowanymiw idealnymstanietechnicznym.
zaimpregnowaneu.
obiektytezostały
ogółem odna|ezionoś|adyokolo 50 grobów,
zinwentaryzowanookoło130 obiektów'w tym
około20 e|ementówkamiennychz inskrypcjami.
Drugi etap prac po|egałna wykonaniu
drewnianego ogrodzenia cmentarza według
Wzoruobowiqzujqcego
W KPN' Akacjowesłupki
i sosnowe żerdzieofiarowałaDyrekcjaParku.

ogrodzenie,usytuowaneWpewnejod|egłości
granicy,zamknęłoobszar cmenod pienrvotnej
taza, pozostawiajqcwejŚcie od strony KampinoskiegoSzlaku Rowerowego.
teżtekst i i|uStowarzyszenieprzygotowało
stracje do tab|icy informacyjnejpoświęconej
cmentarzowi.Drewnianystojakdla tablicy,przy
sz|aku prowadzqcymdo cmentaza, ufundowałKPN. Tab|icabędzie uroczyście
odsłonięta
w czerwcu 2014 |., w obecnościwładz,przeduczniów oob|iskichszkoł
stawicie|ikościołów.
i oko|icznychmieszkańcÓw.
żabezpieczenie antwi|gotnościowe wykonał specja|ista
konserwatorkamienia.

Dziataniana cmentazu od wiosny2012 do wiosny2014. od pieMszych spotkańKPN-SNŁ' poprzez inwentaryzację
i pomiaryodkrycia,zabiegikonseMatorskie,budowęogrodzenia,aż po generalnepoŻqdki.Pracowałookoło50.ciu
wo|ontariuszy.
Piękna pzygoda' która jeszcze się nie kończy...

charakterystyka cmentaŻa
Cmentarznie ma czytelnegoplanuz podziałem na kwateryi aleje komunikacyjne.Groby
majqukładwschód - zachód, miejscamiformu.
ją rzędy.WyraŹnesq dwa skupiskapochówków
w oko|icy najstarszych dębów. Wokoł dębu
w częścizachodniej znaijdujqsię groby osób
z najstarszychrodzin ko|onistówŁomny i Dzie.
kanowa: WeimeróW Jedów, Petzów, Metzów
i Graffów.W sąsiedztwiedębówWewschodniej
częścicmentarza'zgrupowanesą grobyrodziny
Wo|ffówz Dziekanowai Kiełoina'
Najstarszqna tym cmentarzu(sqdzqcz kroju
pisma) jest płyta nagrobna młynarzaAdo|fa
Wo|ffa,która możepochodzićz lat 50' X|X W.
NajpóŹniejszyudokumentowanypomnikiem
pochówek,pochodziz |istopada1940 r. Zmańa
wówczas 1sJetniaAde|a z rodzinvWeimerów.

PomnikMe|ityKoh|sównyzmańejw 1931r. i dzieci
z rodzinyKoh|s.Umieszczonona nimnapisw.ięzyku
po|skimz cytatemz Ewange|iiśW.
MarkaiNiebój siętylko
wierz/ Nie umańa dzieweczka ale śpi.stan techniczny
pomnikaWymagazabiegówkonseMatorskich.

Na cmentarzu nie zachowałsię ani jeden
komp|etnygrÓb wraz z p$q i pomnikiem.
Jeszcze jesienią2013 jeden ty|koe|ement
27stał pionowo.To pomnik upamiętniajqcy
|etniqMe|itęKoh|sównęijej rodzeństwo.oca|ał
od dewastacjiprawdopodobnie
d|atego,że posiada napisyW językupo|skim.
Na cmentaŻu najwięcejjest różnegotypu
groramcementowych
iceg|anychoka|ających
by. Na niektórychspoczywałypłytykamienne
z inskrypcjami.W kilku przypadkachzwalone
płyty|eżaŁy
W sąsiedztwiegrobóW.Przy nieKórych obramowaniachzachowaĘ się cokoły
a takżeplyty pomnikowez napisami,najczęŚciej przewrócone'
Płytynagrobnei pomnikowewykonanezostałyz szarego i Źóftegopiaskowca,a pochodzqce z |at30. XX w.- z różowego.Elementami
dekoracjipłyt'oprócz ornamentówi wykutych
|iter'byłyteż owa|nefotografiena porce|anie.
NiektóreplytybyłyzdobionepłaskorzeŹbami
płycin
w postacikzyży,roze(ekna narożnikach'
o róznych formach oraz ornamentamio mo.
(wieniec|aurowy,gałqzkipaltywachroś|innych
mowe). Pzykładem najbardziejozdobnej jest
płytaz grobu KrystynyJedy,'
Swiadectwemkunsztu kamieniarskiego
w zakresie |iternictwasq inskrypcjena płytach
Adolfa, Karo|iny i Wi|helma Wo|ffóq Sophie
Weimer i rodziny MeżóW.
Wysoki poziomrzemiosła,jaki prezentujqte
rodzin ko|o.
obiekty,świadczyo zamożności
nistóq którzy zamawia|ije w stołecznychzakładachkamieniarskich.Na płytachzachowały
się sygnaturykamieniarzy'którychprace znajdujqsię równieżna Warszawskichnekropo|iach
ewange|ickich:G. Ttirke i L. Reha z u|. Młynarskiej30 w Warszawie.
Nagrobki mniej zamożnychmieszkańców
Murowano
budowanebyłyz tanich materiałów.
je z cegtyi tynkowanolub odlewanoz betonu,
niewprawnqrękqwykonywanonapisy.Niektóre
obieKy z |at 30' )fi w. obarczonesq błędami
ońograficznymi'które wskazujq na słabnqcq
językaniemieckiego
(np. nagrobek
znajomość
Karola i MagdalenyWolff oraz Emilii z Lotamerów Wo|ffowej)i niedottateczną znajomośćpo|szczyzny (płytaJakuba Jede).
|nskrypcjew języku po|skimśWiadczą
o po|onizowaniu się tej napływowejIudności.
Przykładamisq: pomnik na grobie Me|ity
Koh|sównyi jej rodzeństwaoraz napisy na nagrobkachczłonkówrodzinyJede.
'KrystynaJeda zmarła31 maja1899r. Pochodzila
z rodzinyjużw 'l819r mieszkającej
W okolicy.członkowie
z Po|akami.Użycie
roduWchodzi|i
w zwiazkimatżeńskie
na płyciegrobowejskrotu Ś.P wskazujena po|onizację
te'irodziny,APŁ, r. .1819,urodzenia,akt 10'
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Możnateż odnalezó napisy,W których uzyto
jednocześnie
obydwu.językÓw'
Stan Zachowania obiektów jest bardzo
zróznicowany, gdyz cmentarz przez |aIa był
dewastowany. Nie oca|ały zadne e|ementy
meta|owegrobów, porcelanowefotografie,ani
kamienne krzyŻe wieńczące w przeszłości
większość pomnikóW' WiększoŚó płyt ma
uszkodzone naroznikii róznei wie|koŚciubvtki'

Ponadto ich czyte|noŚc ograniczają porastające je mchy i p|echy.
W naj|epszym stanie są płyty'które były
zrzucone z ram nagrobnychi |ezałynapisami
do Ziemi.siedem płyt,po odwróceniu' zachwyciłoidea|nymstanem zachowania.Napisy były
Wo|neod jakichko|wiekzanieczyszczeń roś|innych itak doskona|eczyte|ne'jakby całkiem
niedawnoopuściły
Warsztatmistrza kamieniarskrego.
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jednejZ inskrypcji(płytaśrodkowa
Płyiynagrobneodnalezionena cmeniarzu'Tłumaczenie
W górnym rzędzie):
TU SPoCZYWAW BoGU / KARoL|NE WoLFF / Z Do|\,4U
KUBL|TZ MŁYNARZoWA/ URoDZoNAW PoN|EcU /
W KSIĘSTW|EPozNAŃSKl|\,l/ 17 STYCZN|A 1813/ ZMARŁA W Ło|V]lANKAcH26 |\,4AJA
1B79/
NAJLEPSZA I\,IATKO
POZOSTANIESZ/ DLA NAS NAZAWSZE NIEZAPOMNIANA /
NIECHAJ JEJ PROCHY SPOCZYWAJA W POKOJU

Historia wsi Dziekanów Niemiecki
Historia cmentarza związana jest ściś|e
z dziĄami wsi Ko|onia Dziekanów (późnie,|sza
nazwa _ Dziekanów Niemiecki, obecna Dziekanów Leśny),na|ezącejdo dóbr Łomna.
Ko|onia została utvvoęona na części gruntów
Wsi Dziekanów (obecnie Dziekanów Po|ski),
stanowiącej od X|l w. do końca XV||| w.
uposazenie dziekanów kapituły katedraInej
płockiej. Po trzecim rozbiorze Po|ski dawne
majqtki kościelne_ Dziekanów i Łomna, stały
się dobrami rządowymi, tulorzqc 'azem tzwEkonomię Łomna' W 1798 r. została ona
wydzierzawiona oficerowi Wojska Polskiego,
Antoniemu Trębickiemu, przyjacie|owiksięcia
Józefa Poniatowskiego, posłowi na Sejm
Czteroletni,masonowi.Dla podniesieniakultury
roInej i pomnożenia dochodowościmajątku,
Trębicki sprowadzał ko|onistów i osadzał ich
na terenie ekonomii.PieMszych spotykamyna
|eżącychw do|inieWisły gruntachWsi Łomna,
w jej częścizwanej Ko|oniąŁomieńską,a takze
w Dziekanowie,wsi Sadowa iw innychwioskach ekonomii. okreś|a się ich w aktach
gospodarzami,',
aIbo
,,olędrami'',,'koIonistami
..włoŚcianami
kolonistami''.
Wśród pierwszych osadników było ki|ka
spokrewnionych ze sobą młodych rodzin,
których potomkowieprzenieś|i
się około18.18r.
do gospodarstw nowo wytyczonej wsi zwanej
Ko|onią Dziekanowską |ub tez Ho|endrami
Dziekanowskimi.
Pod taką nazwą Występujeona na mapie
z 1820 r., Wyrysowanajako regu|arnau|icówka
składajqcąsię z 11 sied|isk.Nazwa wskazuje,
że ko|onistóWosied|onona orawach Stosowanych Wcześniejd|a osadników ho|enderskich,
któzy by|i |udŹmiwo|nymi,ziemię otrzymywa|i
w dzierzawę na kilkadziesiąt|at,by|i zwo|nieni
z czynszu pzez pierwsze 5-7 lat.
a.r a
',/' a

Na mapiez 1820t. oznaczonoHol.Dziekanowskie
(Holendry),
na mapiez 1829r._ Dziekanówco|-(Ko|onia)

Do nowejwsi przybywaligospodarzez Wielkiego Księstwa Poznańskiego, PruS i S|ąska,
a takze z da|szych krajóW Europy. Rodziny
Jonasów i Hyzonów ,,z krĄu Francuskiego'',
Mozer _ z 'kraju Wittemberskiego,'.
WeimeróW
jako
i Petzów okreś|asię
Szwabów, chociaż
Henryk Petz był synem ,,gospodarza we wsi
ŁaŹniewie w oowiecie Błońskim zamieszkałego''.,co wskazuje, ze osied|ałysię tez
rodziny z innych wsi zaboru rosyjskiego.
Wieśsta|esię powiększała_ w 1827 r- |iczyła
13 siedlisk i 96 mieszkańców' w 1859 r. było
W niej ,15 gospodarstw i 198 mieszkańcóW
w tym 167 |uteranów. W aktach spotykamy
znacznie więcej niż 15 nazwisk, Stąd można
domniemywać, ze jedno gospodarstwo za.
mieszkiwaly co najmniej 2 rodziny. Pierwszy
powszechny spis |udnościw 1921 r. odnotował
w Dziekanowie Niemieckim 25 budynków
mieszka|nychi 158 mieszkańców, z ktÓrych 25
było kato|ikami,a 128 ewange|ikaminarodo.
Wościniemieckiej.lnne Źródłapodają'że w owym
czasie wieś |iczyła18 gospodarstw o powiezchni od ,l2 do 20 mórg ziemi (od okolo 6 do 10
hektarów)'. Były to gospodarstwa dwa razy
większe od gospodarstw włościańskich sąsiednichwsi- Kiełpinai Sadowej.Ko|oniści
unikaIi
dzie|enia ziemi między dzieci, d|atego Iiczba
gospodarstw na Wsi bardzo powo|i rosła.PŻez
100 |at pzybyło za|edwie 5 sied|isk. CÓrki wy.
dawane za mąż szły na gospodarstwo męzóq
SynowieuposazeniW pieniądzekupowa|iziemię
niekiedy W najb|iższejoko|icy,między innymi
w Łomiankach Górnych, Pawłowie."i w Dąbrowie.
Do 1944 r. mieszkało we wsi 27 rodzin
gospodarzy pochodzenia niemieckiegoi tylko
jedna po|skarodzina- Stanisławai Janiny NiegodziszÓw...
Starsi mieszkańcy Łomianek, którzy pamiętająjeszcze ko|onistówz DziekanowaNiemieckiego,Wspominająich jako zamożnych,dobrych
gospodarzy,starannieuprawiajqcychpo|ai zĄmujących się hodow|ą zwierząt.
W drugiejpołowie1944 r. osadnicy niemiec.
cy opuści|i
wieś.Pozostawi|iswoje domy i gospodarstwa, a takze cmentarz, na którym pochowani zosta|iich b|iscy,w większościosoby,
ktÓre tu sie urodziłV'
"Archiwumparafia|neW Łomnej (da|ejAPŁ) księoa
z 181,lr..małżeństwa.
akt nr 6.
,Arch. Państw. m. st. Warszawy,okręgowy Urząd
Ziemski,sygn.266, k.7.
'w '|927
r. Henryk i Krystyna małżonkowieMetz naby|i
działkęW parce|owanymmajqtkuPawłowoW
Łomiankach, księga hipoteczna dóbr Pawłowo,t. ||
..JaninaNiegodziszz Ryszardemszcześniakiem
opracowa|iIistęmieszkańcóW Dziekanowa Niemieckiego'
R. szcześniak,Wspomnienieo przedwojennych
mieszkańcach Dziekanowa i okolic.

okolicznościpowstaniacmentarza

Sytuacja zaczęła zmieniaćsię po 1848 r.'
kiedy to decyzją Komisji Rządowej Spraw
Ko|oniści
by|iprzewaznie|uteranami.
Do po- Wewnętrznych
i Duchownych
nakazanoewanłowyX|X w. proboszczparafiikato|ickiej
WŁom- ge|ikom,nawetmieszkającym
doŚó da|ekood
nej byłobowiązanyKodeksemNapo|eonado NowegoDworu,do korzystaniaz usługtamprowadzeniaksiągurzędustanucywi|nego
d|a tejszejparafii.D|ategoostatniezapisydotyczące
Wszystkichosób zamieszkałych
na tereniepa- IuteranóWw księdze parafiaInejkościoła
rafii,nieza|eżnie
od wyznania.D|atego
w aktach w Łomnejkończąsię w tym czasie.
parafia|nych
W Łomnej,będącychjednocześPrawdopodobniewówczas też naStąpiło
nie aktamiurzędowymi,
pochówkówna osobnecmentarze
znajdujemy
zapisydo- rozdzielenie
tycząceniety|kokato|ików,
a|etez ewange|ików, kato|icki
i ewange|icki.
Byćmozenastąpiło
tojuz
ka|winów,menonitówi Zydów' gdyz przed- wcześniej,
w |atach40. X|X w.' w okresieduzej
stawicieletych religiimieszkalina terenietej śmieńe|ności
wśródmieszkańcóW
Ko|oniiDzieoarafii.
kanowskiej.
Powstaniunekropolir
ewangelickiej
w DziekanowiespzyjałyróWnieŹwzg|ędypraktyczne:
znaczna od|egłoŚći utrudnionydojazd, zwłaszcza podczas roztopów,do cmentarzaw NoWym Dworze oraz moz|iwoŚć pochóWkubez
obecnoŚcioastora'
Pogrzebrozpoczynał
się W domu mod|itwy,
Skqd po krótkimrozważaniu
Pisma Swiętego
konduktWyruszałna cmentarz.ceremonię,
podczasktórejwygłaszano
kiIkasłóWo zmarłym,
.|812,
przygn^Vały
a
niekiedy
miejscowe
orkiestry
FragmentWpisuW księdzeparafiiŁomna z roku
parafiaIne,
prowadził
kantor,któryjednocześnie
dotyczący śmierciE|żbietyPetz
byłnauczycie|em
w szkółcere|igijnej.
Zwyczajowo
mod|itwy
znajdowała
sa|a
się W budynku,
Trwało to do czasu utworzenia gmin zyteż sa|ę szko|nąi mieszkanie
dowskich i parafiiewange|ickich'D|a |uteranów który mieścił
'.
z dóbr łomieńSkich,
którzyzy|ina terenieŁomny, kantora
już W |aW Ko|oniiDziekanowskiej
istniała
Ko|oniiDziekanowskiej,Pieńkowa, Cząstkowa'
szkółkaWiejska
Czosnowa, Dębiny, Kazunia i innych wsi, ma- tach 20. X|X W. e|ementarna
niemiecka'Jej pierwszymnauczycie|embył
cierzystą stała się parafia W Nowym Dworze
JohanGottlieb
Mazowieckim.Byłato stara parafiaewange|icka Polakwyznaniaewangelickiego,
byłypodoficerWojska Po|skiego'
(założona
w .1783r.)'a|e pŻechodziłatrudności Wa|kiewicz,
'..
Pieszej Po
organizacyjnei do połowywieku X|X nie upo- którysluzylw 2 kompaniiArty|erii
go w swoich
minałasię o swoich Wiernych.obsługęre|igijną dymisjiz wojska,,,przechowywał''
zapewniaIiim księżapa.afiikato|ickich
W miejscu dobrachAntoni Trębicki,zatrudniającznajqcezamieszkania. Podobnie było z cmentarzami. go język niemieckipoznaniaka,na posadzie
WŁomnej byłwspó|nycmentarzdIaobu wyznań. nauczycieIaW niemieckiejszkółce, gdyż
Było to wygodne d|a ewange|ików miesz- utrzymaniei uposażenieszkołyna|ezałodo
wsi.".W ko|ejnych|atachfunkcje
kających we wsiach położonychda|eko od właścicie|a
nauczyciela
i kantorasprawowalijuz potomNowego Dworu. Do takiej na|ezałDziekanów
kowiemiejscowych
ko|onistów...
Niemiecki.
.'

M' |\4ożdżyńska,Dzieje parafii ewangelickoaugsburskiejw Nowym Dworze Mazowieckim od 1783
do 1945 r. Praca dyplomowapod kier. prof. dr hab.
Edwarda Potkowskiego,Akademia Humanistyczna
W Pułtusku,2007. s 54.
" Walkiewicz,syn Krzysztofa i Beaty, prawdopodobnie
uczestnikkampaniinapo|eońskiej,
W 1824 r. poś|ubił
W Łomnej katoliczkęKatazynę (|at17) o niemiecko
brzmiqcym nazwisku Jungb|ud,która wraz z rodzicamł
mieszkałaW Ko|oniiDziekanowskiej,APL, rok 1824'
małżeństwa,akt nr 10.
'"
Sprowadzanymiosadnikamibylitylkorolnicyiosoby
Związane z wzetł,lórstwemro|nymnp' mtynatze.
DIategoTrębicki poczqtkowozaangażowałPo|aka.

.od 1838
r' do 1846 nauczycie|emikantorembył
Jonathan Major' który pzedtem pracówałw szko|e
W Rybinkach W parafiiiłowskiej.(APŁ' r. 1836 ,urodzenia'
akt nr 52)' Byc może byłon krewnym Melchiora.|\i]ajora,
jednego z najstarszychko|onistóWW dobrach łomieńskich.
Niewie|eo nim Wiemy poza tym, że mieszkałW Ko|onii
Dziekanowskieji urodziłomu się tu troje dzieci, W tym
syn Jonathan(APŁ' r. 1839 'urodzenia'akt nr 89). |nnymi
nauczycie|amiW szkółce ewangeIickiejbyli: W ,|857 r'
kantorJakub Kuńh, |lczĄcy27 |at,(prawdopodobnie
W |atach60 X|X w. przeniósłsię do Kiełpina,gdzie też
byłaszkółka niemiecka)i W 'l866 r' Krystian Major' być
możesyn Wcześniejtu pracującegoJonathana'
M. |Vlożdżyńska'
Dzieje..' s. 3940.

o rodzinach ko|onistów
Groby,którezachowały
sięnadziekanowskim
cmentarzu,
na|eżą
do na'istarszych
i najbardziej
rozrodzonychrodzin osadnikóW.Na kańach
ksiąg parafiaInychw Łomnej najwcześniej
występują
nazwiskarodzinWeimerów,Petzów,
MajoróW Metzów, Wagnerów,Hyzonów, JonasóW,LentzóW,Bergdo|tóWBrenerówi Jedów
Naj|iczniejsza
byłarodzinaWeimerów (Way.
meróW,Wajmerów'Weimeńów).Tzon rodziny
stanowilidwaj bracia,Jakub i Henryk,pierusi
osadnicy przybylido Łomnej. Jakub i Anna
Krystynamieli 5 dzieci:Jana, ur. ok. 1783 r.
'W Reichu'',Annę Juliannę,ur. ok. 1789 r.,
Henryka,ur. w 1797 r. w,,krajuaustriackim",
Mikolajai Jakubajuniora.oprócz najmłodszego
Jakuba, który zmar|jako kawa|erw 1819 r.,
wszystkie dzieci weszływ związki małżeńskie
(Średniopo 6-8dzieci).
i miały|icznepotomstwo
W |atach1811_ 1847, czy|iprzez36|at,urodziło Tabliczkaz numeremgospodarstwaHenrykaWeimera,
zbiorówA. |Vliszta|a
się 43 dziecio nazwiskuWeimer|ubWeimeń. ze
W tym czasie zmańo ty|ko8 osób z tej rodziny,
Na terenie dawnego gospodarstwa Edwarda
w większoŚcimałedzieci.W rodzinieWeimerów Weimera wybudowanazostałaobecna szkoła
w I połowieX|X w. było4 Henryków,z czego 3 podstawowa
w DziekanowieLeśnym'
urodzonychna przełomie
XV|||i X|X w' Jednak
W aktachparafiiw Łomnejnie odnotowano
poważaniem
największym
cieszyłsięJan,ur.ok. narodzinJakóba.uWeimera(ur. ok. ,1843r.),
w Dzie1783 r., syn Jakuba, który wie|okrotnie
był któregogrób znajdujesię na cmentarzu
świadkiemróżnych uroczystościodnotowy- kanowie.Stąd Wniosek,Że dzieckourodziłoSię
piśmiennym,albo w innej miejscowości
poza parafią'albo
wanychw aktach.Byłczłowiekiem
podobniejak jego Syn Jan MichałPiotr'który zostałozaĘestrowanepod innym imieniem.
w wieku 28 |at,w ,|845r. zostałsołtysem'u. Mogłotez byćtak' że zgłoszonoje i chrzczono
parafiiw NowymDworze.
a w 1862 r. członkiemdozoru cmentarnego. juz w ewangelickiej
Pannyz tej rodzinyweszływ związkimałżeńskie Niewyk|uczone,
ze byłto Syn Wspomnianego
z Petzami.Metzami.A|meńamii Kitzmanami. softysaJana MichałaPiotra.
W r- 1827, kiedy KoloniaDziekanowskaliDrugąco do |iczebności
i znaczenia była
połowy rodzina Petzów (Peców' Peczów, Paców).
czyła 13 gospodarstw,wlaścicie|ami
gospodarzez ro- Pierwszyś|ubosoby z tej rodzinyodbyłsię
z nich byli prawdopodobnie
dziny Weimerów.Przedstawicie|e
tej rodziny w |utym181.lr. córka Jakuba Weimera,Anna
mieszkali w DziekanowieNiemieckimtakze Ju|ianna,zawarławtedy związek z przybyłym
w okresiemiędzywojennym.
W 1939 |' na 28 z ŁażniewaHenrykiemPetzem' Nowa rodzina
gospodarstw aŻ 8 na|eżałodo gospodarzy zamieszkała
początkowo
w ko|oniiłomieńskiej'
o nazwiskuWeimer". W aktach z 1921 r., gdzieprzyszło
na świat
5 dzieci.córka Karo|ina,
dotyczqcychsąsiadującegoz Dziekanowem ochrzczonaw 1825 r.' i ko|ejnadwójka dzieci'
Henryk
Niemieckim majątku o hipotecznejnazwie urodziły
sięjużwKoIoniiDziekanowskiej'
z Wagnerów,
Dziekanów B (obecna nazwa Szczukówek), Petz,SynWa|entego
i Magda|eny
jakoświadek
przed1808r.,miałjeszczeco najmniej
gospodarzJan Weimer. zmarłych
występuje
sprowadził
Gospodarstwo oznaczone numerem 7 po- 5 rodzeństwa,któreprawdopodobnie
siadałHenrykWeimer,na co Wskazujezacho- do Dziekanowa.Jego siostraE|żbietazostała
wana tabliczkaz numeremdomu.
żonqszwagraJana Weimera.
.%PŁ,1845r',zgony,aktnr 37,
AGAD' centraIne
WładzeWyznaniowe'
sygn.1275,
k.310.
.' R' szcześniak,Wspomnienie...
'' Pisowniaoryginalna.
.nR' szcześniak'Wspomnienie
'. ''
_'

lamze.

'. Kar| prawdopodobniebyłmłynaŻem.Wschowa była
miastem,gdzie obok sukiennictwa,
drugąpodstawowq
gałęziaprodukcjipfemysłowej stanowiłomłynarstwo.
.. PUnitz (obecnie Poniec) byłprywatnymmiastem
na|eżącym
do Mielżyńskich'
Pod koniecXVl||W.był
Większyod Gostynia.W 1793 r. mieszkałoW nim 31
młynarzy.ok. 50% |Udności
stanowiIiewange|icy'
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W I połowieX|X W. gospodarzamiW Ko|onii
Prawdopodobnie
ich synem był Wi|helm
Dziekanowskiej o nazwisku Petz, op|ócz
Wolff, równieżmĘnarz,który w końcu X|X w
(przyobecnej
Henryka i Ju|iannyz Weimerów (8 dzieci)' by|i: nabylWiatrakstojącyw Kiełpinie
Michałi Karolina z Majorów (5 dzieci),Andrzej u|icy Wik|inowej)oraz karczmę przy granicy
i Zofia z Metzów, Jan i Karo|inaz domu Hyzon z Dziekanowem
Niemieckim.
WiIheIm
zyłkrótko,
(6 dzieci), Jakob Filip i Karolina Weimer (5 podobniejak jego ojciec.znacznieprzeżyła
go
dzieci). Petzówny wyszly za mąż za miejsco- żonaJulianna,którazmarław pieMszychmiewych kawalerów:Schumachera,Hyzona,Majora siącach || WojnyŚWiatowejw wieku 83 |at.
i Metza. W omawianym okresie urodziłosię Do 1944 r. jeden z Wo|ffówprowadził
kuŹnię
20 dzieci o nazwisku Petz, a zmarło 7 osób.
W Dziekanowiea drugiW Kiełpinie'
Jego syn
W akcie z 1921 r. dotyczącym Szczukówka
miałsk|ep spożywczy.
wymienionyjest Danie| Petz' jako sołtysDziePrace na cmentarzubędą kontynuowane
kanowa Niemieckiego' W 1939 r. występują w |atachnastępnych.
P|anowanajest konserjuz tylko 2 gospodarze o tym nazwisku'n.
wacja jednego z najcenniejszychobiektóWTrzeciq licznie reprezentowaną rodziną pomnikaMe|ityKohlsówny'któregoinskrypcja
zamieSzkującq KoIonię Dziekanowską była W języku po|skimjest już.bańzo słaboczyte|rodzina Metzów (Meców, Maców). KiIku na. Ponadto Stowarzyszeniezamierza opragospodarzymiałona imięJakób. lch zonamibyły cowaćoznakowanie
oraz ścieżkę
dydaktyczną
po nekropo|ii'
kobiety z rodzin Kryst|er, Petz, i oczywiście oprowadzającą
Weimer. Panny Metz wyszły za mąŻ za
Juz podczaspracna cmentarzu|icznituryŚci
kawa|erów z |odziny Petz, Schumacher i spacerowicze
chętniezachodzi|ina jego teren
_
i Weimer. W |atach 1820 1845 urodziłosię zainteresowani
wiedzę
obiektemodkryWającym
10 dzieci o nazwisku Metz, z których 2 zmarło. o przeszłości
DziekanowaLeśnego'
Do ,l939 r. w Dziekanowiemieszkałv3 rodzinv
Znakiem przywracaniapamięci są |iczne
Metzów,o.
znicze postawione
tu pEez miejscową|udnoŚć
Próba ułożeniatablic genea|ogicznychtych W Dniu Zmarłych.
rodzin jest trudna, gdyz zapisy w aktach są
Uporządkowana
nekropo|ia,
oznaczonaodbardzo nieŚcisłe,szczegó|nie przy okreś|eniu powiedniątab|icq informacyjną'to ko|ejny
wieku osób oraz z powodu zróżnicowanej element dziedzictwahistorycznegoi kulturopisowni nazwisk. Dodatkowątrudnośćstanowi wego wzbogacającyatrakcyjność
turystycznq
posługiwaniesię róznymi imionami przez te sz|akówPuszczy Kampinoskiej.
same osoby' Bardzo często dziecko otrzymywałoki|ka imion, a uzywałodrugiego a|bo
trzeciegoi takiepodawanow aktach'Następował
teŹ proces spo|szczaniaimion,np. Wspomniany
wcześniej nauczycieI Walkiewicz Występuje
poczqtkowopod imionamiJohan Gott|ieb,a następnie Jan Fi|ip. Pewne imiona były',modne''
i powtarzałysię w kazdym pokoleniu.Do naj.
częściejWystępującychna|eżały_ Jakub (Jakób)' Jan i Henryk, a z zeńskich _ Krystyna,
Karo|ina'E|Źbieta,Ju|ianna,Magda|enai Zofia.
Znacznie mniejwiadomoo rodzinieWo|ffów.
Jej przedstawiciele byli rolnikami, kowalami
i młynarzami.Na cmentarzu spoczywają przedstawicie|eczterech poko|eńtej rodziny.Jej najstarszymczłonkiembyłKar|(ur.w ,l789r.),.,być
moze ojciec Ado|fa urodzonego w mieście
Wschowa (niem' Frauenstadt) w Księstwie
Poznańskim( HerzogthumPosen).oznaczałoby
to,że rodzinaosiadław dobrachłomiankowskich
po 1804r.Wiemydziś,żew tym czasie właścicie|
Łomianek Jerzy Fryderyk Poths sprowadzał
pieruszych osadnikÓw na teren Kępy Kiełpińskiej.Z treścinagrobkaWiemy,że Ado|f był W połowiemaja 2014 r stowarzyszenie NŁ rozpoczęło
rekonstrukcjęWybranychobiektóW.Nagrobek rodziny
młynarzemi miałżonęKaro|inęurodzonąw PoMetz ZestawionoZ tzech fragmentów porozzucanych
niecu,IezącymtakżeW KsięstwiePoznańskim.,' W od|egłości
kiIkumetróW
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DziekanowPo|ski,DziekanowNiemiecki(dziś
Lesny),
Łomna,Sadowa,KępaKiełpińska,
Kiełpin,
Łomianki,
Kazun - to okoliceznaneautorowiz lat dztecinnych...
Ryszard Szcześniak
Pochodzę z Dziekanowa Po|skiego,dużej
Rodzice moi posiada|ipas ziemi w Kiełpinie'
wioski |eżącejw pob|iżuŁomianeki Dziekano. sięgajqcy od u|. Ro|niczej do Warszawskiej
wa Niemieckiego(obecnieLeśnego),
w którym w pob|iżu
drogido DziekanowaNiemieckiego,
do 1944 r. zamieszkiwała|udność
oochodze. tzw. graniczki,przy której mieszka|iko|oniści
nia niemieckiego.
KoIoniści
niemieccymieszkali piekarz Marks, u ktÓrego kupowałemczęsto
również na Kępie Kiełpińskiej,
w Kiełpinie, pachnące,białepieczywoi kowa|Wo|ffz synem
DziekanowiePo|skim,w Sadowie,w Łomian- prowadzącymsk|epik. Wo|ff' pomimo zb|iŹajqcego się frontu rosyjskiego,stawiał sobie
kach i Kazuniu.
W DziekanowiePo|skimurodziłemsię i wy- murowany dom' Ten dom po wykończeniu
chowywałem,a także uczyłemsię W tutejszej i rozbudowiestoi do dzisiaj. Pewnego razu
sześciok|asowejszkoIe podstawowej.K|asę jego syn kupiłu mojej Mamy dorosłegoŚwisiódmą ukończyłemw Czqstkowie Po|skim. niaka na przetworywęd|iniarskiedo swego
W DziekanowiePo|skimmieszkałemdo .1958r. sk|epu spożywczego,a ja tego świniakazaopuściłemgo po zawarciu związku mażeń- wiozłemmu wozem konnym.
skiego,ale do dzisiaj nie tracę kontaKuz tą
znałemteż.drugiegoWo|ffaz Dziekanowa
miejscowościqoraz |icznq rodzinq. Znam Niemieckiego,równiez kowa|a,który mieszkał
krajobraz'
okoIiczny
mieszkańcówDziekanowa
i i miałwarsztat pzy granicy z Dziekanowem
pobIiskichwiosek, w tym Kiełpina,skqd Po|skim,pŻy szosie w pob|iżudomu Jana
pochodziłmój TatuśAntoni i gdzie mie|iśmy Kró|aka. Podczas okupacjigrasowałapo oko.
ziemię. Jak dorastałem,poznawałemmiesz- |icy banda, która w nocy kradłakonie i świnie
po|skiej'jak i niemieckiej, gospodarzomi mordowałamieszkańców.Zgi.
kańców narodowości
z którymi miałem kontakt przed || wojną nąłz ich rqk mój najstarszybrat, 'tg.|etniTapodczas okupacjii po wojnie.Byłem deusz. Po tej tragediiMama zamóWiłau kowa|a
światową,
świadkiemzestze|enia pzez Niemców nad Wo|ffaokiennicedo naszego domu, aby czuć
Dziekanowem Niemieckim amerykańskiego się bezpiecznie
samo|otuB17G "Do Zobaczenia"z.1O-osobowq
załogą,która zginęłaśmierciqtragicznqi zo.
stała pochowana p|zez miejscowq |udnoŚć'.
Z inicjatywytamtejszego mieszkańca, Stanisława Niegodzisza', na mogiIe ustawiono
pomnik zbudowanyz plyt kamiennychpozyskanych z niedalekiego cmentaŻa ewange|ickiego.Ciała |otnikóww |istopadzie1946 r.
ekshumowanoi wraz z pomnikiemprzeniesiono na cmentarzwojskowyna Powązkach.
. Więcejna tematzestrze|enia
samo|otu |.||be seeing
"
you''' Jerzy szcześniak,
7, wa$zawa
2007.
"Frantic"
. P|utonowy
stanisławNiegodziszps. "Giedrojćiijego
żonaJaninaps. ,,Mała"
by|iW ruchuoporu,K. Medyński,
wojenneŁomianki,
2013's. 117i in.
Wd ||'Łomianki

Wystawienie
trumnyze zwtokamiTadeuszaszcześniaka
na podwózu rodzinnegodomu.
Przy trumnieloletni bratzabitegoRyszard
(autorWspomnień'
obokmatka'sios|ryJaninai Maria
oraz sqsiedzii rodzina,fot.ze zbiorówautora

Znałem też. pozostałych gospodarzy Dziekanowa Niemieckiego, a|e |epiej tych sqsiadującychz polami DziekanowaPoIskiego.Kiedy
zabnkło nam Wody do picia podczas koszenia zboŻa pod |asem, chodziłempo wodę do
najbIiżej połozonego gospodarstwa Jana
Dalmana.
Byłemtam równiez w 1944 r., kiedy w Dziekanowie Po|skim stałoddziałgrupy por.Adolfa
Pi|cha ''Góry''' który zatrzymał się w swym
marszu z Puszczy Nalibockiejdo Kampinoskiej.
Pamiętam jak mnie mieszkańcy Dziekanowa
Niemieckiego wypytywa|io ten oddział, poniewaz by|i jego obecnościąbardzo zaniepo.
kojeni.
Pamiętamteżstojącypośrodku
wsi budynek
szkoły ewange|ickiej' który po generaInym
remonciestoi do dziś.Wyg|qdazupełnieinaczej,
pierwotnie byłz czerwonej cegły,miałgzymsy
i dach pokrytydachóWkq.
W lipcu 1944 r., na skutek rczpo|ządzenia
władz niemieckich' ko|oniścimusieIi opuścić
swoje gospodarstwa. Część z nich podróz
odbywałapociqgiemz Dworca Gdańskiego.Do
odwiezienia uciekinieróW na dworzec były
zabrane nasze konie z zaprzęgiem. Wraz z panem Edwardem Zajqczkowskimz Dziekanowa
Po|skiegochodziłempóŹniej odebrać te konie.
Z uwagi na moją przyjażń i serdeczną
znajomośćz panią Janinq Niegodzisz, która
była ko|eżankq mojego Tatusia Antoniego
szcześniaka, poprosiłemjq jako Stałą
mieszkankę Dziekanowa LeŚnego, o Wspó|ne
spisanie przedwojennychgospodarzy tej wsi.
Pani Janina
oochodziła z Dziekanowa
Po|skiego, a|e po wyjściuza mąz zamieszkalta
w DziekanowieNiemieckim,dlatego doskonale
znała wszystkich mieszkańców tej wsi.
Sporzqdziła odręczną ich |istę' a ja na tej
podstawie zrobiłemspis gospodarzy z poka.
zaniem ko|ejności
ich siedIiskWe wsi. Pracę tę
wykonałemki|ka|at przed śmierciąpani Janiny
ijej męża Stanisława' Gdybyśmywówczas
tego nie zrobi|iwspó|nie,tej wiedzy dziśbyśmy
nie oosiadali.
Mój kontakt z ko|onistami z Dziekanowa
Niemieckiegobyłty|koprzypadkowy_ oko|icznościowy.Jeżdżąc wozami do pracy W polu
bardzo często mijaliśmysię i pozdrawialiśmy.
Lepiejznałemtych z DziekanowaPo|skiego.
W tej wsi mieszkałyty|ko cztery niemieckie
rodziny. Jedno z gospodarstw na|eżałodo
wdowy Maty|dy sznajder, która miała dwie
córki. Jedna wyszła za Po|aka o nazwisku
Pacho|ak i mieszkałanad Wisłą,druga wyszła
za Kowalczvka.

€ o omo"

drogado lasu
cmentaŻ

IeśniczóWka
(gajowy
Pieniak
Wincenty)

--------śćieik'ddFaq

-.1orogaoo szosy
ścieżka
do Kiełpina

do Warszawy

UkładgospodarstwWsi DziekanóW
Niemiecki spo|zqdzony na podstawie
listyi maszynopisuJaniny Niegodzisz
i Ryszarda szcześniaka,
stan na koniec ||WojnyśWiatowej'
rys.TomaszSienicki
Janina Niegodzisz,fotografiaspzed
1939 r.,ze zbioróWrodzinnych

Drugie gospodarstwomiał brat piekarza
_ Wilhe|mMarks,którywrazz żoną
z ,,graniczki''
sprzedawałpieczywo z rodzinnej piekarni.
W ich domu pod jednymdachemmieściło
się
mieszkanie,oboraistajnia,a pieczywospzedawanoorzez okno.

w Dziekanowie
Autorz kolegamina tle domu l\4arksa
Po|skim W 1946 r. stoją od |ewej:StanisławNiegodzisz,
Henryk sternicki, Ryszard LipińSki' |\4ieczysław
MaZurek,
ZdzisławiZbigniewFaIińscy,stefan SzcześniakiRyszard
szcześniak.fot. ze zbioróW autora
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'Trzecie gospodarstwo połozonebyłow miejScu, gdzie obecnie jest szkoła podstawowa.
Na|ezałodo małzonkówMei|er,którzytrudnilisię
pzetwórstwem węd|in.Mie|i córkę i 2 synów,
poIscy sąsiedzi.
którychprzyjaŹniewspominaIi
Czwartq rodziną pochodzenia niemieckiego
była rodzina Józefa Hańmana, który przed ||
wojnąbyłfe|czeremWP Nie podpisałvo|ks|isty,
nie szkodziłPo|akomi nie opuścił
swego domu
w Dziekanowie Polskim.
ZnatemteżosobiŚcie koIonistówniemieckich
z Kępy Kiełpińskieji pojedynczychz Kiełpina
i Sadowy. Na Kępie KiełpińSkiejmieszkała
Starsza siostra mojej Mamusi i bardzo często
odwiedzałem tę wioskę. W 1939 r. przed
zb|iŻającym się frontem, nasza rodzina
przebywałau cioci Leokadii i wujka Stefana
Skarbka na Kępie, myśląc,ze tam będzie
bezpiecznie, bo mieszkali tam gospodarze
pochodzenia niemieckiego. Pomimo tego
Niemcy strze|aIi pociskami dużego ka|ibru.
Jeden z takich pocisków spadł przy piwnicy,
w której się chroni|iśmy,
w pob|iżumojejMamy,
a|e na szczęścienie wybuchł.
od Zygmunta Gina|skiego,a takŻe Zofii ze
Skarbków obrębowskiej'mieszkańców tej wsi,
otrzymałem spis tamtejszych gospodarzy
ko|onistów.Z listy wynika, Że przed || wojną
mieszkałotam 10 |ub 1,l gospodarzyNiemców:
Henryk, Gustaw i Adolf Nejmanowie(Neumanowie),Gah1 Lutha,niesławnejpamięciHenryk
Korzanowskł", Henryk Sztokman,Szmok, Piotr
i Jakub Kowalkowscy.
Przedstawicie|i rodzin NeumanóW i Gahr
można odna|ei-ć na małym cmentarzyku
ewange|ickimznajdujqcymsię do dziŚ na Kępie
Kiełpińskiej.
Pisząc o ko|onistachnie można pominąć
najbogatszegoz nich _ Jana Byszofa z Łomianek, który miał hodow|ę rasowych krów.
Do buhaja z tej hodowli przyprowadzali swoje
krowy okoliczni rolnicy. Jego gospodarstwo
mieściło
się przy u|. Kasztanowejisięgało do
Warszawskiej. Dzisiaj na tym terenie stojq
jeszcze pzedwojenne budynki tego gospodarstwa, ale mieszczq się w nich biura imagazyny Gminnej SpółdzieIni Samopomoc
Chłopska. Poznałem Jana Byszofa. Był to
dobrze prezentujący się męŻczyzna, który
zawsze chodził w butach skórzanych z cho|ewamii bryczesach. Nie sądzę, zeby szkodził
IudnościŁomianek.

Podczas okupacjiW Łomiankach mieszkało
tez wieIu innych gospodarzy narodowoŚci
niemieckiej, o czym świadczyłypowiewające
na domach f|agiWyWieszanepodczas państwowych świqtniemieckich. Poza wspomnianym
Janem Byszofem z żadnymz nich nie miałem
kontaktu.

niemiecki szpieg' skazany na karę śmierci
"GrupenfLjrer,
przez Sqd WojskowyArmii Po|Skiejwe WłoszechW r 1944,
K. |\i]edyński'Wojenne Łomianki , Wyd l|,Łomianki 2013,
s. 27 i36.

Autor wspomnjeń z ko|egąstanisławemNiegodziszem'
roku 1946 lub 1947.
okres swiąt Wie|kanocnych
Niegodzisz W pożyczonymmundurze, gdyż pełniłstraż
przy Grobie chrystusa W koście|e,fot. Ze zbiorÓW autora

cmentarzyk na Kępie KiełpińskiejZnajdujesię obecnie
posesji, Zachowałysię m' in. płytynagrobne
na pryV'/atnej
członkóWniemieckichrodzinNeumaniGahr
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