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OPIS ARCHITEKTONICZNEJ KONCEPCJI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEJ 
REWITALIZACJI CMENTARZA WOJENNEGO W NASIELSKU W CELU STWORZENIA 
KULTUROWEGO MIEJSCA PAMIĘCI I EDUKACJI HISTORYCZNEJ 

 
 
 
1. Informacje ogólne 

 
Przedmiotem opracowania jest niszczejący dawny cmentarz wojenny w Nasielsku przy 
ul. Lipowej, na działce nr ewid. 2512 w obrębie Miasta Nasielsk. 
Właścicielem nieruchomości jest Gmina Nasielsk. 
 
 

2. Stan obiektu 
 
Istniejący cmentarz w kształcie zbliżonym do kwadratu, zlokalizowany jest w północno-
zachodniej części miasta, przy ul. Lipowej. Teren wydzielony jest ogrodzeniem z 
metalowymi przęsłami na betonowym fundamencie. Wejście na teren znajduje się od 
strony wschodniej z drogi dojazdowej. Dawny cmentarz w dużym stopniu ukształtowany 
jest w formie wtórnego nasypu (zgodnie z przekazem lokalnym) o zmiennej wysokości 
między 2 - 3m.   
Obiekt jest w stanie bardzo zaniedbanym i mimo swojej lokalizacji stał się zapomnianym 
miejscem w mieście. Barak bieżącej konserwacji powoduje bardzo szybką degradację 
historycznej tanki obiektu. Niekontrolowana zieleń zaciera wcześniejsze 
zagospodarowanie terenu. Pozostały karpy po wyciętych drzewach rosnących wzdłuż 
głównego dojścia do istniejącego betonowego krzyża.  
Na górną część nasypu prowadzą schody terenowe, które uległy erozji zieleni.  
Na górze nasypu znajduje się krzyż ułożony w terenie z betonowych bloków 
najprawdopodobniej odzyskanych z dawnych mogił. Przy krzyżu znajduje się fragment 
jednej płyty nagrobnej. Wszystkie te elementy zarośnięte są zielenią.  
Obecnie dawny cmentarz wojenny będący przedmiotem opracowania jest tylko 
ogrodzonym, zielonym nasypem z pozostałościami dawnego zagospodarowania.  
 
 

3. Stan badań i wiedzy 
 
Datę powstania cmentarza należy przyjmować na początek XIX w. na okres kampanii 
napoleońskiej w 1806r. Bark jest jednoznacznych informacji o dacie powstania tego 
miejsca pochówku poległych żołnierzy. Przyjęto, że pierwszymi pochowanymi na tym 
cmentarzu byli żołnierze napoleońscy. W późniejszych zmaganiach wojennych na 
cmentarzu chowano również rosyjskich, niemieckich i polskich żołnierzy.  
W minionych latach przeprowadzane były ekshumacje szczątków pochowanych w tym 
miejscu żołnierzy.  
Analizę miejsca wykonano na bazie dostępnych lokalnych informacji oraz w oparciu o 
opracowanie byłego nauczyciela historii, byłego dyrektora lokalnego liceum 
ogólnokształcącego Pana Zdzisława Suwińskiego, oraz na podstawie rysu 
historycznego opracowanego przez dyrektora biblioteki Miejsko-Gminnej, Pana doktora 
Stanisława Romana Tyc. 
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4. Kierunki kształtowania funkcji kulturowych w ramach rewitalizacji cmentarza 
wojennego 

 
a) Cel rewitalizacji 

 
Obecnie zaniedbany fragment miasta wymaga jak najszybszej interwencji w celu 
zabezpieczenia niszczejących pozostałości po dawnym cmentarzu. Zapomniane 
przez starsze pokolenia i nieznane przez młodzież miejsce pamięci, staje się tylko 
porośniętym nasypem z kawałkami zniszczonego betonu. 
Konieczna jest rewitalizacji tego dawnego cmentarza wojennego, którego historia 
zaczyna się już w 1806r, pochówkami żołnierzy napoleońskich. Późniejsze działania 
wojenne w latach 1914-1918 oraz podczas II Wojny Światowej to następne karty 
historii, które należy upamiętnić w tym miejscu.  
Planowana rewitalizacja cmentarza wojennego ma na celu stworzenia kulturowego 
miejsca pamięci i edukacji historycznej dla lokalnej społeczności i turystów. 
Lokalizacja dawnego cmentarza, który stanie się miejscem pamięci, w bezpośrednim 
sąsiedztwie szkoły średniej, targowiska miejskiego i innych urzędów, jest wspaniałą 
okazją na upowszechnienie w lokalnym społeczeństwie burzliwej historii miasta i okolic 
Nasielska.  
Tern po dawnym cmentarzu powinien być miejscem do organizowania lekcji historii, 
różnych uroczystości oraz apeli poległych.  
Znaczenie miejsca w ujęciu historycznym i wielonarodowościowym umożliwia 
wielopłaszczyznowe działanie edukacyjne.   
Projekt nie ma charakteru niszowego, lecz jest kierowany do szerokiej grupy 
odbiorców zaczynając od uczniów sąsiadującej szkoły, mieszkańców miasta Nasielsk 
oraz turystów podróżujących śladami wojsk napoleońskich i odkrywających tajemnice 
I i II Wojny Światowej. 
 

b) Założenia programowe rewitalizacji 
 
Realizacja obiektu rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac 
projektowych, wykonanie robót budowlanych, doprowadzenie niezbędnych mediów, 
oraz wyposażenie obiektu we wszelkie sprzęty, elementy małej architektury i 
zagospodarowanie terenu w granicach opracowania.  
Inwestycja ma być nowoczesnym, bezpiecznym i funkcjonalnym obiektem o 
charakterze miejsca pamięci ze współczesną formą edukacji historycznej 
odpowiadającej międzynarodowym standardom. 
Planowane jest otwarcie, ogrodzonej obecnie przestrzeni, na wszystkich 
odwiedzających to miejsce. Nowo ukształtowane miejsce pamięci ma być przyjazne i 
zapraszać do odwiedzenia i zapoznania się z burzliwą historią miasta.  
Przewiduje się nowe ukształtowanie istniejącego nasypu z wkomponowanymi nowymi 
utwardzeniami w kształcie skrzyżowanych dróg zorientowanych zgodnie z różą 
wiatrów. W ten symboliczny sposób pokazane są ruchy wojsk wschód-zachód, północ-
południe. Wewnętrzne ciągi komunikacji pieszej dzielą cały teren na cztery 
przestrzenie ekspozycji historycznej. Na czterech wzniesieniach terenu planowane jest 
zamontowanie masztów flagowych z flagami państw, których żołnierze byli chowani na 
tym dawnym cmentarzu. Prezentowane będą barwy narodowe Polski, Francji, Niemiec 
i Rosji.  
Na każde z wzniesień prowadzą betonowe schody wkomponowane w skarpy nasypu.  
Wzdłuż skrzyżowanych ciągów komunikacyjnych ustawione będą pionowe płyty z 
betonu architektonicznego, symbolizujące maszerujących żołnierzy czterech 
narodowości, którzy na przestrzeni wieków, swoją walecznością i ofiarnością 
pozostawili trwałe ślady na tym terenie.  
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Przed każdym z wzniesień zamontowana będzie duża betonowa płyta z informacjami 
o żołnierzach poszczególnych narodowości. Podane będą dane o prowadzonych 
działaniach wojennych, w których uczestniczyli żołnierze na przestrzeni minionych lat. 
Napisy będą wykonane w dwóch językach. Po jednej stronie w języku polskim a po 
drugiej w języku kraju, z którego pochodzili poszczególni polegli. 
Na ternie przewidziane będzie kameralne oświetlenie umożliwiające bezpieczne 
zwiedzanie cmentarza o każdej porze roku. Podświetlone będą również maszty 
flagowe i tablice z informacjami o poległych. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy usunąć istniejące karpy po 
wyciętych drzewach oraz zdemontować ogrodzenie i na nowo wytyczyć kształt działki. 
Podczas prac budowlanych a zwłaszcza prac ziemnych należy pamiętać o szczególnej 
ostrożności, gdyż mogą w ziemi znajdować się jeszcze nieodkryte dotąd szczątki. 

 
 

5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych.  

 
W ramach projektu przewidziane jest nowe zagospodarowanie całego terenu działki 
nr ewid. 2512 przy ul. Lipowej, w obrębie Miasta Nasielsk, w zakresie obiektów małej 
architektury i zagospodarowania terenu wraz z oświetleniem. 
 
Powierzchnia działki w zakresie opracowania wynosi około 2.650 m2  
 
Tern działki zbliżony jest do kwadratu o uśrednionych wymiarach 53m x 51m. 
 
Powierzchnie utwardzonych gruntowo ciągów pieszych ma około 918m2 
 
Powierzchnia schodów i utwardzeń betonowych ma około 448m2 
 
Powierzchnia biologicznie czynna porośnięta trawą ma około 1194m2 
 
Ogrodzenie istniejące ma długość około 200 mb. 
 
Nie przewiduje się żadnych obiektów kubaturowych. 
 
 

6. Nowe elementy planowanego zagospodarowania terenu 
 

a) Nasyp ziemny i ukształtowanie terenu 
 
Obecny nasyp ziemny zgodnie z lokalnym przekazem jest wtórny, wykonany po II 
Wojnie Światowej. Należy wykonać wszystkie niezbędne roboty rozbiórkowe 
zniszczonych elementów istniejącego krzyża, schodów i nagrobków. Konieczne jest 
usunięcie pozostałych karp po ściętych drzewach. Należy na nowo wytyczyć działkę 
w terenie, ponieważ istniejące ogrodzenie nie pokrywa się z granicami działki. 
Planowane prac ziemne mają na celu nowe ukształtowanie tego tereny w bardziej 
uporządkowany sposób z dostosowaniem do istniejącego układu zabudowy i ulic. 
Zaleca się zmianę ukształtowania z częściowym wyrównaniem terenu wraz z 
rozebraniem terenowych schodów. Nowe ukształtowanie ciągów pieszych umożliwia 
poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich oraz rodzicom z 
dziećmi w wózkach. Dostęp do dawnego cmentarza umożliwiony będzie 
bezpośrednio z ulicy Lipowej i pozostałych przyległych ciągów komunikacyjnych. 
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Nasyp o wysokości ok 200cm, w nowym kształcie będzie podzielony skrzyżowanymi 
ciągami pieszymi na cztery części. Skarpy częściowo porośnięte będą trawą i 
częściowo utwardzone schodami betonowymi. 
Schody wykonane będą z prefabrykowanych stopni betonu architektonicznego, 
przenikających się na końcach z terenem zielonym porośniętym trawą. 
 

b) Betonowe płyty symboliczne i informacyjne 
 
W symboliczny sposób, za pomocą pionowych betonowych płyt pokazane zostały 
poszczególne wojska czterech narodowości: polskie, francuskie, niemieckie i 
rosyjskie. Ustawione w rzędach płyty z betonu architektonicznego mają wprowadzić 
odwiedzających w atmosferę maszerującego w kolumnie wojska. Widz ma się poczuć 
uczestnikiem dawnych działań zbrojnych, które odbywały się w okolicach Nasielska 
w okresie: 
A. Kampania napoleońska 1806r. 
B. Okres Wielkiej Wojny 1914-1918r, szczególnie kampania 1915r. 
C. Okres II Wojny Światowej, 
 
Dodatkowo przewidziano cztery duże płyty betonowe ze szczegółowymi informacjami 
w formie kolorowych flach narodowych, map i krótkich opisów o lokalnych działaniach 
wojennych, w których polegli pochowaniu tu żołnierze. Napisy i grafikę przewiduje się 
w formie metaloplastyki wkomponowanej w odlane z betonu architektonicznego 
formy przestrzenne z odciśniętymi napisami i oznaczeniami. Informacje napisane 
będą w dwóch językach. Jeden to język polski a drugi dedykowany będzie dla 
narodowości, z której polegli żołnierze (język niemiecki, francuski i rosyjski).  
 

c) Utwardzenia ciągów pieszych  
 
Główne dwa ciągi piesze oraz obejście wokół placu, mają być wykonane z 
zagęszczonej mieszanki kruszyw mineralnych w kolorze brązowo-szarym.  
Najważniejsze dwa ciągi komunikacyjne wytyczone są zgodnie z kierunkami róży 
wiatrów, ponieważ mają symbolizować przemarsze wojsk w kierunkach północ-
południe i wschód-zachód.  
Dodatkowymi elementami utwardzenia głównych ciągów komunikacyjnych są 
wpuszczone w teren płyty betonowe, ułożone w tych samych ciągach co betonowe, 
pionowe płyty. Wpuszczone płyty mają symbolizować ślady jakie pozostawiły po 
sobie przechodzące tędy wojska. 
 

d) Utwardzenia miejsc pamięci  
 
W najwyższych punktach czterech wzniesień zaprojektowane są lokalne utwardzenia 
betonowe umożliwiające stawianie zniczy, składanie kwiatów, itp. Na środku 
utwardzeń przewidziane są maszty flagowe. Nie przewiduje się żadnych 
dodatkowych pomników ani obelisków. Wszelkie informacje i ewentualne listy 
poległych i pochowanych na dawnym cmentarzu znajdować się będą na płytach z 
informacjami, które ustawione są na ciągach pieszych, przy dolnej części schodów. 
Przenikająca się zieleń z lokalnymi utwardzeniami i małą architekturą, powinna być 
uzupełniona przez delikatne oświetlenie terenowe.  
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e) Istniejące bloki betonowe 
 
Podczas prac przygotowawczych przeprowadzono wstępną analizę stanu 
zachowania elementów z dawnych nagrobków, które są obecnie na cmentarzu 
ułożone w kształcie krzyża. Wstępnie przyjęto, że elementy te nie stanowią znaczącej 
wartości historycznej i można je usunąć. Pojedynczą płytę z nazwiskiem pochowanej 
osoby, należy oczyścić i zabezpieczyć a następnie przekazać do lokalnego muzeum 
historycznego. 

 
f) Zieleń istniejąca i projektowana 

 
Tern obecnie nie posiada żadnych niskich ani wysokich nasadzeń. Dawny cmentarz 
porośnięty jest tylko nieuporządkowaną niską zielenią.  
W celu uporządkowania zieleni zacząć trzeba od usunięcia karp po wyciętych dużych 
drzewach. W ramach nowej aranżacji terenu zaprojektowano zieleń w formie niskich 
traw pokrywających zbocza skarp nowego ukształtowania terenu. Nowa zieleń ma 
być tłem dla nowej prezentacji w nowym miejscu pamięci historycznej. 

 
g) Ogrodzenie 

 
Przewiduje się demontaż istniejącego ogrodzenia i ponowne wytyczenie granic 
terenu w terenie. 

 
h) Maszty na flagi  

 
W górnej części, na czterech wzniesieniach przewiduje się zamontowanie czterech 
masztów na flagi narodowe pochowanych tu w dawnych latach żołnierzy. 
 

i) Oświetlenie  
 
Przewidziane jest oświetlenie zewnętrzne, sterowane przy pomocy czujników 
zmierzchowych lub zegara. Podświetlone będą: 

• maszty flagowe - oprawami zamontowanymi obok masztów, w płycie 
utwardzenia, 

• tablice informacyjne - oprawami wpuszczonymi w teren przed płytami, 

• ciągi piesze - oprawami liniowymi, wpuszczonymi w najniższe stopnie 
schodów terenowych. 

 
j) Mała architektura:  

 
W bezpośrednim otoczeniu, ale poza terenem obiektu zaleca się zamontowanie 
dodatkowych ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery.  
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7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  
 

a) Sąsiedztwo zabudowy ma charakter miejski. Miejsce pamięci sąsiaduje 
bezpośrednio z zabudowaniami wielorodzinnymi, z terenem szkoły średniej, 
targowiskiem miejskim i zabudowaniami budownictwa jednorodzinnego.  

b) Istniejąca sieć elektryczna przebiegająca przy działce z możliwością podłączenia 
planowanego oświetlenia. 

c) Sąsiadujące z przedmiotem inwestycji drogi wewnętrzne i lokalne parkingi 
zapewnią obsługę dla odwiedzających. 

d) Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy dojazdowej. 

e) Dla zasilenia obiektu należy zaprojektować i wykonać przyłącze energetyczne w 
oparciu o lokalne sieci miejskie.  

 

8. Wnioski końcowe.  
 

Główną ideą projektu rewitalizacji terenu po dawnym cmentarzu żołnierskim było 
otwarcie tej przestrzeni na możliwie jak największą liczbę odwiedzających, z 
jednoczesnym podkreśleniem wielonarodowościowego charakteru tego miejsca. 
Zgodnie z przekazami i dokumentami historycznymi na cmentarzu tym, w różnych 
okresach czasu, pochowani byli żołnierze polscy, napoleońscy, niemieccy i rosyjscy. 
Projekt swoją formą odchodzi od monumentalnych obelisków, ponieważ należy 
podkreślić ofiarę wszystkich żołnierzy niezależnie w której armii służyli. 
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