
Copyright © 2010 Zdzisław Kalinowski 
 

1 
 

                 
Cmentarze kolonistów niemieckich1

(czynne w latach 1859 – 1941) 
. 

 
             Rolę organizatora życia społecznego, cementującego tą społeczność spełniał Kościół 
Ewangelicko-Augsburski. W powiecie chełmskim istniały trzy zbory ( parafie): w Cycowie, Chełmie i 
Kamieniu, w, których odprawiane były stałe nabożeństwa 2

W gminie Rejowiec niemieccy koloniści przeważnie mieszkali w dwóch rejonach, w, których mieli 
wydzielone miejsca na cmentarze wyznaniowe.  

.   

 
Rejon I - na południowy-wschód od Rejowca. 
             Książę Woroniecki w swoich dobrach wyznaczając tereny kolonistom niemieckim, przydziela 
im ziemię dworską na ogólnych zasadach dzierżawy. Pierwsza kolonia powstaje w miejscowości 
Majdan Rybie w roku 1848. Dostępne dane mówią o kantoracie w tej miejscowości z roku 1859.  
Następne kolonie powstawały w takich miejscowościach jak: 
                Rybie - w roku 1859, wkrótce po 1859 kantorat. 
                             ( ciekawy zapis w jednej z kronik – (…) „W końcu 1860 roku przybyli 
                              tutaj „psami i w budach”- niemieccy koloniści z Prus, którzy zajęli dotychczasowe 
                              pustkowie opłacając za nie czynsz dworowi w naturze już bez obowiązku  
                              odrabiania pańszczyzny. Książę Michał Woroniecki podarował niemieckim 
                             czynownikom pole i drewno a ci około 1873 pobudowali dom modlitwy i osiedlili 
                              tutaj swego kantora. Rozebrano dom modlitwy 15 grudnia 1935 roku ze względu 
                              na bardzo zły stan techniczny. Stał przed obecną szkoła”.  
               Aleksandria Niedziałowska – w 1863 roku. W tym też roku budują kaplicę. Kantorat 
                              dopiero utworzono w 1868 roku. Od roku 1869 posiadali własną kaplicę i szkołę.  
               Kobyle - kolonia w tej miejscowości powstała przed rokiem 1864.  
               Piątki Niedziałowskie - przed 1864 r. z liczbą 7 gospodarstw.       
              Budy, Budki ( Huta Niedziałowska) - w 1870 roku, z przynależnością do kościoła w  
                              Aleksandrii Niedziałowskiej  
               Ludwin - powstała kolonia niemiecka dniu w 24 marca 1893 r  
               Wańkowszczyzna (Bańkowszczyzna, zaczęto używać tej nazwy od 1921r) – założono 
                               kolonię w 1861 roku. Kantorat wybudowano po roku 1862. 
               Kol. Krupa – w 1886 roku   
                                         * Podstawowe dane Polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. o 
kantoratach i osadnictwie niemieckim w parafii Kamień na dzień 1 lutego 1929 roku w gm. Rejowiec  

                                                 
1 Ciąg dalszy opracowania pt. „ Sieć osadnicza kolonistów niemieckich w gminie Rejowiec 1848 – 1941” 
zamieszczonego na stronie internetowej zdzisław-kalinowski.66 ghz.com  dnia 06.07.2009r. 
2  pastor w Cycowie Karol Sterlak, pastor w Kamieniu Arnold Grinko, pastor Waldemar Lucer ( 4.1906r. – 
18.03.1992r). Ordynowany w Warszawie na księdza ewangelickiego. Administrator w Chełmie (kaplica w 
Chełmie przy ul Lubelskiej 73), Kamieniu i Mościcach. W Lublinie w latach 1945 – 1955 parafia Ewangelicko-
Augsburska św. Trójcy w Lublinie. 
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Wycinek z mapy o skali 1:100 000. Wojskowy Instytut Geograficzny. Warszawa 1931; Na podstawie 
materiału 1: 25 000 reambulowanego w r.1928. Chełm Pas 44 Słup 37. 
 

Cmentarz kolonistów niemieckich we wsi Rybie. 
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             Społeczność protestancka tego rejonu miała wydzielone miejsca na grzebanie zmarłych. Do 
dzisiaj dobrze zachowanym terenem pochówków jest cmentarz we wsi Rybie. Jego lokalizacja to 
początek wsi przy drodze z Rejowca, po prawej stronie, w odległości około 30 m. Cmentarz byłych 
kolonistów niemieckich w Rybiem jest stosunkowo najlepiej zachowanym, miejscem pochówków 
protestantów w gminie Rejowiec. Ogrodzenie – drut kolczasty, zniszczony. Teren porośnięty 
drzewami i krzewami. W bardzo dobrym stanie zachowała się część nagrobków z czytelnymi 
napisami nagrobnymi. Najprawdopodobniej dbają o te miejsca znajomi lub krewni zmarłych. Na 
ocalałych nagrobkach można odczytać niektóre nazwiska: 
Sader Juliusz * 17.11.1917r  + 30.01.1940r 
Auguste Kitzmann Geb 
Sader Gest. * 5.09.1910r   + 15.11.1940r 
Wak Ludwik * 23.03.1875r  + 18.03.1934r  
Wak Emilie  * 13.02.1889r  + 6.04.1935r  
Wak Karoline                     + 18 dezember1931r    
Wak Johann  przeżył 78 lat + 28.05.1940r  
Kasner  * 1925r  +  4.03.1927r   
Haruk Johann             + 1940r  
Waldemar Wack        +  13.03.1940r  
Edward Wack            + 23.06. 1939r  
                

 
 
     Na tym porośniętym wzgórku znajduje się cmentarz byłych osadników niemieckich z Rybiego 
 i okolic. 
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Cmentarz kolonistów niemieckich w Piątkach Niedziałkowskich. 
 
                 Cmentarz bardzo zdewastowany. W sporej jego części pozyskiwano grubo - ziarnisty piasek 
do celów budowlanych. Od strony wschodniej rozległa kopalnia piasku, która w ostatnim czasie stała się 
składowiskiem łupka z kopalni „Bogdanka”. Teren pokrywają krzewy i duża ilość drzew, które ktoś 
systematycznie wycina ( dorodne sosny). Pozostały ślady po ogrodzeniu.  
 

 
 

Kępa drzew na niewielkim wzniesieniu kryje miejsce wiecznego spoczynku kolonistów niemieckich 
 w Piątkach Niedziałowskich 
 

     
 

Jedynie zachowane pozostałości po płytach nagrobkowych 
            
          

Cmentarz kolonistów niemieckich we wsi Bańkowszczyzna (Wańkowszczyzna). 
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Cmentarz nieogrodzony. Położony na początku wsi przy drodze od Niedziałowic, po lewej stronie, na 
sporym płaskowyżu. Całość pokryta dużą ilością drzew i krzewów. Przeważają sosny i brzozy. 
 

  
          
Cmentarz kolonistów niemieckich w Bankowszczyźnie. Brak widocznych śladów po pochówkach. W koło 
pola uprawne z brakiem swobodnego dojścia do niego. 
 
Rejon II - na północ od Rejowca. 
                W dobrach Wasiutyńskiego - pierwsza kolonia została założona w Tomaszówce w roku 1861. 
Wybudowano też w 1861 roku kaplicę a kantorat założono w 1863 roku. W 1910 dokonano 
przebudowy kaplicy. Koloniści prowadzili początkowo 15 gospodarstw, co stanowiło 83 % ogólnego 
stanu gospodarstw w tej miejscowości. W następnych latach zaczęły powstawać kolonie w takich 
miejscowościach jak: 
                   Aleksandria Krzywowolska - datowana na 1863 r.( ewolucja nazewnictwa tej  
                               miejscowości: w 1900 r. – Aleksandrówka Krzywowolska,  w 1921 r. Aleksandrja 
                               Krzywowolska). Pod względem religijnym przynależeli do kantoratu w 
                              Tomaszówce. 
                   Zyngierówka - w 1827 r. (nazwy tej miejscowości; Zyngorówka Maydan,  w 1895 r. 
                                Zingierówka) 
                   Stary Majdan -  w 1872 roku. (Majdan Stary w 1884r. Od 1982 r. ponownie Stary Majdan) 
                  Felczyn - w którym osiedlili się koloniści przed rokiem 1864. Przynależność religijną do 
                              Tomaszówki. 
                   Adamów - po roku 1864,  
                   Leonowiec ( Leonów) - po roku l864. Właściciel dóbr – Niemierowski  
                   Kolonia Zawadówka -  po roku 1864, 
                   Klementynów - z 1860 wybudowanym kantoratem po 1860 rokiem. W 1897 roku  
                                 następuje jego likwidacja. Od tegoż roku z przynależnością do Tomaszówki  
 
                    * Podstawowe dane Polskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P.  o kantoratach 
i osadnictwie niemieckim w parafii Kamień na dzień 1 lutego 1929 roku w gm. Rejowiec.  
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Wycinek z mapy o skali 1:100 000 . Wojskowy Instytut Geograficzny . Warszawa 1938r ; Opracowano 
na podstawie Mapy 1: 25 000 z r.1936 . Rejowiec  Pas 44 Słup 36. 
 

Cmentarz kolonistów niemieckich we wsi Tomaszówka. 
 
                                             Podobnie jak w rejonie pierwszym tu też były wyznaczone miejsca 
grzebania zmarłych. Ślady cmentarza zachowały się we wsi Tomaszówka. Założony na północ od 
kaplicy na niewielkim wzniesieniu obok szkoły – dawnego zboru ewangelickiego aktualnie kaplicy pod 
zarządem kościoła katolickiego parafii Pawłów.  Teren częściowo ogrodzony siatką i drutem 
kolczastym. Porośnięty dużą ilością drzew ( przeważają wiekowe dęby) oraz bardzo dużą ilością 
krzewów, co przyczynia się do zupełnego zacierania wyglądu cmentarza. Zachowało się kilka 
nagrobków w większości zniszczonych i nielicznymi śladami mogił. Brakuje jakichkolwiek nazwisk 
zmarłych   
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Cmentarz w Majdanie Starym. 
 
                Położony na skraju wsi na niedużym wzniesieniu, pokryty dużą ilością stosunkowo młodych 
drzew i krzewów. Brak zachowanych nagrobków. Teren cmentarza nieogrodzony. Całkowicie 
zdewastowany. Na cmentarzu i w bliskiej jego odległości powstało dzikie wysypisko śmieci. 
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Budynki po kantoratach. 
 

Aleksandria Niedziałowska 
 
 

 
 
Budynek kaplicy z roku 1863 w Aleksandrii Niedziałowskiej. Po II wojnie światowej zamieniony na 
szkołę podstawową, w, którym odbywała się nauka do 1 lutego 1959 roku. Po wybudowaniu nowej 
szkoły, budynek rozebrano. 

Bańkowszczyzna 
 

     
 
W tym budynku kantorackim wybudowanym około 1862 roku mieściła się szkoła i dom modlitwy 
kolonistów niemieckich.. Po II wojnie światowej siedziba szkoły podstawowej w Bańkowszczyżnie. 
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Rybie 
 

 
     Ten budynek szkolny w Rybiem uroczyście oddano do użytku w dniu 8 listopada1936 roku. Parę 
metrów przed tym budynkiem w kierunku stawu stały zabudowania kantoracie wybudowane, w 1873 r., 
a rozebrane 15 grudnia 1935 r., w których mieścił się dom modlitwy i szkoła kolonistów niemieckich.  
 

Tomaszówka 
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Kościół Ewangelicki. Wybudowany około  1863 – 1865. Przebudowany w 1910 roku. Za PRL szkoła, po 
jej likwidacji pod koniec lat 90-tych XX wieku przejęta na kaplicę rzymskokatolicką - filię kościoła 
parafialnego w Pawłowie. 
 
              Warto wspomnieć, że po II wojnie światowej w dniu 11 czerwca 1949 została sporządzona z 
ks. Waldemarem Lucerem, występującym w imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lublinie, 
umowa kupna – sprzedaży zabudowań kościelnych ( budynki i ziemię po kantorskie w Tomaszówce) 
Gminie Rejowiec z przeznaczeniem ich na cele szkolne. 
 
Bezpośrednim powodem było pismo z dnia 26 października 1946 roku o treści następującej: 
 
            Urząd 
Polskiej Parafii Ewangelickiej 
w Lublinie  
L.Dz.145/46  
                                                     Do 
                                                 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 
                                                                              W Chełmie  
               Polski Kościół Ewangelicko-Augsburski w R.P. posiada na terenie powiatu chełmskiego 
kaplice oraz ziemie po byłych kantoratach, które zgodnie z art. 10 Dekretu Prezydenta R.P. z dnia 25 XI 
36 o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w R.P. ( Dz. U. R.P. z dnia 27 XI 36r. 
poz. 613 Nr. 88) oraz Okólnika Nr. 55 Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 19 X 1945 roku za 
Nr. V 17402/45 stanowi nadal wyłączną własność tegoż Kościoła. W większości wypadków domy 
modlitwy zajete zostały przez Zarządy Gminne i przekazane na pomieszczenia szkolne, a ziemię oddano 
do użytkowania kierownikom szkół. Dotyczy to następujących miejscowości; 
1 Gm. Rejowiec: Tomaszówka R, Aleksandrówka, Bańkowszczyzna i Rybie   
2  Gm.  Krzywiczki: Gotówka i Karolinów  
3  Gm.  Turka: Kamień i inne 
4  Gm. Bukowa: Malinówka, Bukowski Las, Bukowa Mała 
5  Gm. Olchowiec: Władysławów  
6  Gm. Siedliszcze: Wola Korybutowa 
7  Gm. Wiszniewice: Cyców, Bogdanka, Stręczyn Mały, Zaróbka i Janowice 
           Ponieważ wymienione Zarządy Gminne nie uważały dotąd za stosowne porozumienie się z 
Polskim Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, przeto zwracam się niniejszym z uprzejmą prośbą do 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej o spowodowanie, aby Zarządy Gminne korzystające z 
obiektów kościelnych, skontaktowały się z tutejszym Urzędem Parafialnym i omówiły warunki 
dzierżawy lub ewentualnego kupna. 
                                                                                                Proboszcz 
                                                                                             ks. W. Lucer 
         

---------------------------  ,,  ---------------------------------- 


