
Część III.  Zadbać o dziedzictwo. Opieka nad zabytkami. 

Od wielu lat uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy 

pod kierunkiem nauczycieli systematycznie prowadzą prace porządkowe na powojennych cmentarzach w Moczysku  

i Zimnej Wodzie oraz zapomnianych cmentarzach wyznaniowych w Dobrzyniu, Nataci Małej i w Jabłonce. Na każdym 

z odnowionych cmentarzy stanęła tablica pamiątkowa. W 2012 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała 

Zespołowi Szkół Nr 2 w Nidzicy Złoty Medal za opiekę nad miejscami walki i męczeństwa. W imieniu społeczności 

szkolnej nidzickiej „Dwójki” medal z rąk wojewody odebrała dyrektor szkoły mgr Dorota Dorozińska. 

 

 

 

  
 



W 2008 roku w Dobrzyniu, w rodzinnej wiosce Erwina Kruka, na odrestaurowanym cmentarzu ewangelickim została 

odsłonięta tablica upamiętniająca spoczywających tam dawnych mieszkańców wsi. Dziewiętnastowieczny cmentarz 

został uratowany wysiłkiem tamtejszych mieszkańców oraz lokalnych firm. Do prac porządkowych dołączyła Grupa 

Inicjatywna Wspierania Wartości Regionalnych przy Zespole Szkół nr 2 w Nidzicy oraz ks. Andrzej Midura, proboszcz 

Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy i ks. Roland Zagóra, proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsbrskiej w Nidzicy. 

Wówczas w centrum cmentarza stanął podarowany przez Nadleśnictwo Nidzica kamień, a na nim motto wzięte  

z pierwszej książki poetyckiej Erwina Kruka „Rysowane z pamięci":  

"Tu we mnie osadza się Dobrzyń - pamięcią,  

która przerosła płomienie i śmierć,  

miłość moja najpierwsza,  

najwierniejsza bólem i grobami." 

Erwin Kruk, honorowy gość uroczystości na łamach „Kartek Mazurskich” /2008 Czerwiec Nr 6 (60) Rok IX  

Biuletyn Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie/ tak wspominał wydarzenie: 

„Nie pierwsza to taka uroczystość w powiecie nidzickim. Dwa lata temu uporządkowano dawne cmentarze w Olszewie, 

Wólce Orłowskiej, Nataci Małej i Koniuszynie. Rok temu podobna uroczystość odbyła się w Jabłonce nad brzegiem jeziora 

Omulew. Wszędzie, gdzie uporządkowano przedwojenne cmentarze ewangelickie, umieszczono tablice pamięci, na 

których oprócz obecnych nazw miejscowości, podano również nazwy wcześniej używane. Na każdej tablicy znalazły się 

fragmenty moich wierszy. Do Dobrzynia mnie i moją żonę zaprosili rada pedagogiczna, nauczyciele i uczniowie Zespołu 

Szkół nr 2 w Nidzicy oraz mieszkańcy Dobrzynia. Takie samo zaproszenie wystosowano do mojego brata Ryszarda  

w Gdyni, który z powodu choroby nie mógł przyjechać, ale za moim pośrednictwem przekazał pozdrowienia  

i podziękowania. Cmentarz położony jest na wzgórzu przed wioską, na najwyższym wzniesieniu Wzgórz Dobrzyńskich  

( 218 m n. p. m.). Nie wszystkie wykonane prace są widoczne. Dopiero za kilka lat zasadzone krzewy będą żywopłotem. 

Widoczne jest za to wygodne i solidne wejście - wybudowane schody od drogi na cmentarne wzgórze. Postawiono  

i umocowano przedwojenne tabliczki, miejsce spoczynku rodziny Melzerów, Poganskich i Powierskich. Postawiono 

krzyże, alejki wysypano grysem. Płyty nagrobne, które powstały na kilku grobach, wykonał Roman Nowakowski z Kisin. 

Niedaleko głazu upamiętniającego dawnych mieszkańców wsi, nauczyciel Władysław Nowosielski odkrył ostatnio  

i podniósł w górę obmurowany grób, na którym zachował się napis. Przez telefon komórkowy pytał mnie, czy to ktoś  

z rodziny. Odrzekłem, że bezpośrednio nie, ale trudno mi powiedzieć, czy mój pradziadek Fryderyk nie miał braci. 

Możliwe więc, że to ktoś z rodziny. Na wzgórze, gdzie zgromadzili się nidziccy uczniowie i nauczyciele oraz mieszkańcy 

wsi z sołtysem Kazimierzem Dąbrowskim, wprowadzono sztandar szkoły. Do zebranych przemówił dyrektor nidzickiej 

placówki, Tadeusz Danielczyk. Akcentował potrzebę zachowania krajobrazu kulturowego i poznawania przez młodzież 

historii najbliższych okolic. Tablicę upamiętniającą dawnych mieszkańców wsi poświęcił Słowem Bożym i modlitwą  

ks. Roland Zagóra, proboszcz parafii ewangelickiej w Nidzicy, a także ks. Piotr Starzec, proboszcz parafii katolickiej  

w Łynie. Gdy poproszono mnie, abym przemówił, zwróciłem uwagę na to, że pierwszy raz po wojnie na tym cmentarzu 

zgromadziło się tak dużo ludzi. Ta obecność i zrekonstruowany cmentarz to jakby otwarta po dziesięcioleciach brama, 

wskazującą na to, że historia wsi nie zaczęła się w 1945 roku. Że to, co było wcześniej, także należy do jej dziejów i nie 

powinno być obce. A wieś ma długą historię. Dobrzyń założono bowiem 8 lipca 1355 roku. Cała uroczystość – odsłonięcie 

 i poświęcenie tablicy z udziałem szkolnych wokalistów i recytatorów z Nidzicy - była zwieńczeniem projektu, 

realizowanego od paru lat. Uroczystość przygotowali pod opieką nauczycieli uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy. 

Szkoła od kilku lat realizuje program edukacji regionalnej, dzięki któremu młodzież poznaje dzieje miejscowości  

z rodzinnego powiatu. Wcześniej przeprowadzili prace porządkowe, czasem bardzo pracochłonne, a także posadzili 

drzewka i zadbali o mogiły. Jak powiedziała wicedyrektor Dorota Dorozińska, nawet jak wychowankowie pójdą w świat, 

to będą wracać do swoich korzeni. Odsłonięciu tablicy towarzyszyła wystawa będąca efektem pleneru malarskiego 

"Dobrzyń w oczach dzieci". Tę zorganizowano już w samej wsi, na boisku koło wiejskiego stawu. Tam pojawiły się tego 
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dnia krzesła, stoliki, napoje i ciastka, a także plansze z rysunkami. Tam toczyły się też swobodne rozmowy o tym, odkąd 

Dobrzyń zaczął sie zmieniać”. 

 

 

                    Fot. Akcja rewitalizacji i sprzątania zapomnianych cmentarzy w gminie Nidzica prowadzona przez  
                    uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nidzicy. 
 

 

 

                    Fot.  Pani Iwona Nasiadka z uczniami szkoły podstawowej. 
 
 
 



Początek roku szkolnego w naszej szkole to dogodny moment, aby wspomnieć o zasłużonych ludziach 

związanych z oświatą i nie tylko, których sylwetki i dokonania pozostają w naszej zbiorowej pamięci. Zawsze po 

uroczystości otwarcia nowego roku szkolnego delegacja uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli zapala znicze  

i składa wiązanki kwiatów na grobach: Pelagii Walerii Bielawskiej, bojowniczki o polską szkołę na Mazurach oraz 

dyrektorów „Dwójki” – Mirosława Witkowskiego i Krzysztofa Dąbrowskiego. Nie zapominamy także o ofiarach  

II wojny światowej, zamordowanych strzałem w tył głowy przez NKWD w 1940 roku. O tamtych tragicznych 

wydarzeniach przypominają nam „Dęby Pamięci” zasadzone w 2009 roku na posesji naszej szkoły. Młodzież 

gimnazjalna zapala znicze przed pamiątkowymi tablicami poświęconymi porucznikowi Zbigniewowi Hordyńskiemu  

i aspirantowi Policji Edwardowi Zbaraszewskiemu.  

W grudnia 2016 roku dyrektor Zespołu Szkół nr w Nidzicy, Dorota Dorozińska w imieniu całej społeczności 

szkolnej odebrała z rąk Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Artura Chojeckiego wyróżnienie za zaangażowanie  

w działalność dotyczącą sprawowania opieki oraz popularyzowania wydarzeń i postaci historycznych związanych  

z walkami i męczeństwem w naszym regionie. Doceniony został także nasz wkład w inspirowanie i współdziałanie  

w organizowaniu obchodów rocznicowych oraz przedsięwzięć wydawniczych. Pod wnioskiem o przyznanie nagrody 

podpisał się Burmistrz Nidzicy. Nasza szkoła od wielu lat czynnie uczestniczy w przedsięwzięciach, których celem jest 

dbałość o miejsca spoczynku nieznanych żołnierzy, pochowanych często w obcej ziemi. Miejsca te, cmentarze, 

kwatery wojenne i wyznaniowe, są obiektami przypominającymi o cierpieniach związanych z wojnami i ostrzegają 

przed wszelkimi konfliktami zbrojnymi, których okrutnym skutkiem są ludzkie ofiary. Niebagatelną wartością tych 

działań jest ich aspekt wychowawczy – kształtujemy w ten sposób wśród młodzieży postawy patriotyczne. Nasze 

miasto i gmina zostały docenione za wkład w ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Zdjęcie naszego cmentarza, 

miejsca, gdzie znajduje się pomnik poświęcony pamięci poległych żołnierzy w latach 1939-1945 zdobi okładkę 

okolicznościowej publikacji pt. „Ochrona pamięci o ofiarach działań wojennych na Warmii i Mazurach”, 

podsumowującej działalność Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie.



 


