
 

 

    

     

 
 
 
 

RAPORT KOŃCOWY 
projektu „Ewidentnie ważne. Dokumentacja cmentarza i kaplicy w Pasymiu” 

dofinansowanego w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla 
dziedzictwa 

 
 
 

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości mieszkańców Pasymia na temat wartości 
historycznej najstarszego w tym mieście ewangelickiego cmentarza. Cel był realizowany poprzez 
osiągnięcie celów szczegółowych – wykonanie dokumentacji zabytkowego cmentarza ewangelickiego    
i znajdującej się na jego terenie kaplicy grobowej rodziny Rutkowskich, wzrost świadomości 
społeczności lokalnej na  temat najstarszej miejskiej nekropolii Pasymia oraz podniesienie kompetencji 
wolontariuszy w dziedzinie dokumentacji dziedzictwa kulturowego.  

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania: 

-  5-dniowe warsztaty terenowe połączone z inwentaryzowaniem i dokumentowaniem zabytkowego 
cmentarza i kaplicy w Pasymiu (27-31.08.2018). 

- Warsztaty plastyczno-fotograficzne dla dzieci i młodzieży "Pasym - przewodnik niecodzienny" 
(30.08.2018). 

- Spotkanie z mieszkańcami Pasymia, prezentujące efekty badań terenowych (30.08.2018). 

- Wystawa pt. ”Dziedzictwo kulturowe Pasymia”  prezentowana w otwartej przestrzeni Pasymia 
(14.09.2018).  

- Dwa warsztaty dla uczniów z pasymskich szkół  oraz gra miejska (14.09.2018). 

Zrealizowane podczas projektu materiały – zdjęcia, opisy, skany zostały udostępnione na stronie 
cyfrowewm.pl.  

 
Działania były prowadzone przez Stowarzyszenie Jantar oraz partnera – Centrum Spotkań 
Europejskich „Światowid” w Elblągu, a także przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Olsztynie, Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, pasymskich instytucji – Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej w Pasymiu oraz Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Pasymiu. 
 
Pierwszym z projektowych działań były warsztaty terenowe dla wolontariuszy, wzięło w nich udział 13 
osób, byli to przede wszystkim studenci ostatniego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich     
i doktoranci, z kierunków historia, historia sztuki, archeologia, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, 
często absolwenci dodatkowych kierunków studiów z różnych miast w całej Polsce, w tym z Gdańska, 
Torunia, Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Olsztyna, Pasymia, Czeladzi, Elbląga. Wzięli oni udział              
w warsztatach ze skanowania, fotogrametrii i fotografii oraz ze sporządzania kart ewidencyjnych. Każdy 
z warsztatów podzielony był na część teoretyczną i praktyczną. Większość z nich oceniła znajomość 



 

 

    

     

technik skanowania i fotogrametrii na poziomie słabym lub bardzo słabym, poziom znajomości technik 
fotograficznych na poziomie średnim, duża część miała na różnym poziomie styczność z kartami 
ewidencyjnymi. Po warsztatach większość wolontariuszy w każdej z technik dokumentacyjnych, oceniła 
swoją znajomość tematu na dobrą lub bardzo dobrą. Bardzo pozytywnie ocenili również prowadzących 
warsztaty oraz celowość przeprowadzenia tego typu przedsięwzięć:  
 
Uważam, że podobne warsztaty są bardzo potrzebne w środowisku archeologów/konserwatorów. Podobnych, 
praktycznych umiejętności zwykle nie można zdobyć w ramach programu studiów, a są one coraz bardziej potrzebne      
w praktyce zawodowej. 
 
Myślę, że obecnie, szczególnie w czasie, gdy dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju inicjatywy, wydarzenia            
i badania koncentrujące się wokół dziedzictwa kulturowego, szczególnie ważne jest zdobycie rzetelnej wiedzy na temat 
sposobów jego nieinwazyjnej dokumentacji i charakterystyki, aby zapobiec przypadkom wykonywania działań, które 
mogą szkodzić substancji zabytkowej. Wielokrotnie obserwowałam skutki takich, podejmowanych niezgodnie ze sztuką 
działań, które niestety przyniosły nieodwracalne zmiany obiektów i wyrządziły im więcej szkody niż pożytku.            
W szczególności dotyczy to społecznej opieki nad zabytkami i inicjatyw społeczności lokalnych, które podejmując takie 
działania często nie mają odpowiedniej ku temu wiedzy. Więc tak, takie warsztaty są niezwykle potrzebne. 
 
Warsztaty tego typu są potrzebne, biorąc pod uwagę brak możliwości nauki technik inwentaryzacji i ewidencjonowania 
zabytków na uczelniach etc. 
 
Ze względu na postępującą degradację zabytków oraz rozwój możliwości ich digitalizacji, a tym samym upamiętnienia 
oraz udostępnienia do przyszłych badań, potrzebę organizowania tego typu warsztatów oceniam na wysoką,                  
w szczególności przy słabym stopniu organizacji tego typu praktyk przez Uniwersytety. 
 

(fragmenty wypowiedzi wolontariuszy w ankiecie) 
 
 
Wolontariusze podkreślali brak możliwości praktycznej nauki obsługi, szczególnie takich sprzętów jak 
skanery, które są obecne na uczelniach, ale niedostępne dla studentów. W trakcie warsztatów 
terenowych wolontariusze wraz z specjalistami, którzy na co dzień pracują w Regionalnej Pracowni 
Digitalizacji, działającej w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” udokumentowali zabytkowy 
cmentarz ewangelicki i kaplicę grobową rodziny Rutkowskich – karty inwentaryzacyjne, mapę, zdjęcia 
oraz animacje 3D dostępne są na stronie cyfrowewm.pl, przekazane zostały również do Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie oraz do Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.  
 
Cmentarz ewangelicko – augsburski przy skrzyżowaniu ul. Tartacznej i ul. Tadeusz Kościuszki, na 
której znajduje się kaplica grobowa rodziny Rutkowskich, pierwotnie znajdował się poza murami miasta 
i był pierwszym samodzielnym cmentarzem Pasymia. Jego powstanie, datuje się na I poł. XVIII w. 
Datowanie samej kaplicy na 1856 rok możliwe jest dzięki inskrypcjom fundacyjnym na tablicach 
umieszczonych na zabytku. Nie ma informacji na temat autora kaplicy, brakuje również bardziej 
szczegółowych informacji o jej fundatorze i osobach w niej pochowanych. Trudno jest określić również 
kiedy, sam cmentarz przestał być czynny. Można założyć, że chowano tu zmarłych do końca XIX w., 
do czasu powstania nowego cmentarza przy ul. Jana Pawła II. Cmentarz został ostatecznie zamknięty 
25.07.1970 r. Uchwałą Naczelnika Gminy, w 1984 r. został objęty ochroną wpisem w Dzienniku 
Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej, natomiast w 2007 r. wraz z kaplicą został wpisany do 
rejestru zabytków. Kaplica popada w ruinę. W latach 80-tych XX w. staraniem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zabezpieczono obiekt przed dewastacją i Miejskie Przedsiębiorstwo 



 

 

    

     

Gospodarki Komunalnej w Szczytnie zabezpieczyło kaplicę, przez zabicie deskami otworów okiennych 
i drzwiowych, uszczelnienie pokrycia dachu i wykonanie przemurowania zniszczonych fragmentów 
murów, głównie elewacji frontowej. Władze Urzędu Gminy Pasym, starają się zabezpieczać kaplicę 
przed dostępem osób niepowołanych – dodano m. in. drewniane ogrodzenie wokół kaplicy.  Ogólny 
stan zachowania kaplicy jest bardzo zły. Znaczne ubytki w substancji zabytkowej obiektu istnieją 
zarówno w partii cokołowej, jak i w części kondygnacyjnej. W niektórych częściach budynku 
zachowane są relikty dawnych dekoracji – gzymsu wieńczącego na kształt belkowania, gzymsów 
rozdzielających, boniowania. Ściany pokryte są graffiti i wyrytymi w tynku i cegłach napisami. Sklepienia 
beczkowe zachowane są w złym stanie, a krypta jest zdewastowana. Jeśli chodzi o stan zachowania 
cmentarza to czytelna jest aleja główna wyznaczająca oś założenia cmentarnego na linii wschód-zachód, 
najlepiej w części południowo-wschodniej, gdzie występują kute ogrodzenia kwater, na pozostałym 
terenie układ zatarty przez zarośnięcie roślinnością. Jedynie częściowo czytelny regularny układ 
nagrobków – nagrobki zorientowane w osi północ-południe. Zachowane historyczne nasadzenia z 
obecnym samosiewem; roślinność niska (nasadzenia intencjonalne): kopytnik pospolity, śnieguliczka 
biała, bluszcz pospolity. 
 
Wolontariusze sformułowali postulaty konserwatorskie, oddzielnie wobec kaplicy: 
- zabezpieczenie krypty i kaplicy przed dostępem osób niepowołanych (zaślepienie otworów 
okiennych); 
- konserwacja zachowawcza istniejących oryginalnych tynków;  
- zabezpieczenie konstrukcyjne budowli – wzmocnienie ścian obiektu;     
 
oraz cmentarza: 
– oczyszczenie z zalegających śmieci, zabezpieczenie wejść do kaplicy, uporządkowanie zieleni 
(usunięcie samosiewów z kwater),  
 – ogrodzenie cmentarza, odtworzenie głównej alei,  
 – konserwacja kaplicy, zachowanych kutych ogrodzeń kwater, zachowanych płyt inskrypcyjnych. 
 
Co ważne, wobec postępującej degradacji cmentarza oraz kaplicy, jeśli nie zostaną w ciągu kilku 
najbliższych lat podjęte działania w celu ich zachowania, nie będzie już czego ratować. Wszystko leży         
w rękach samorządu, który posiada gotową koncepcję zagospodarowania cmentarza, sporządzoną        
w 2013r. przez Wiktora Knercera, Martę Akinczę oraz Urszulę Knercer-Grygo. Głównym 
zamierzeniem projektu jest przywrócenie walorów historycznych i estetycznych cmentarza oraz 
adaptacja dla obecnych potrzeb spacerowo-kontemplacyjnych mieszkańców i osób przyjezdnych           
w zakresie właściwym dla zabytkowego charakteru miejsca. Wszelkie działania w projekcie miałyby na 
celu przede wszystkim zachowanie i podkreślenie istniejących kwater nagrobnych i nagrobków. 
Znalezienie funduszy oraz zabezpieczenie zabytku do czasu realizacji projektu zagospodarowania należy 
do właściciela zabytku.  
 
Istotną kwestią, podkreślaną również podczas spotkań z mieszkańcami i uczniami, było dziedzictwo 
tych ziem i pochodzenie cmentarza. Po II wojnie światowej na terenach obecnego woj. warmińsko-
mazurskiego miała miejsce praktycznie całkowita wymiana ludności. Ciągłość kulturowa tych terenów 
została przerwana. Nowi mieszkańcy zostawiając swoje domostwa przybyli do obcej dla nich ziemi. 
Często wręcz nienawidzili jej poprzednich mieszkańców i próbowali zatrzeć po nich ślady, uzupełniając 
powstałą „kulturową lukę”, własnym dziedzictwem kulturowym. Cmentarze jako materialne ślady 
żyjących wcześniej na tych terenach ludzi, pozbawione opieki ulegały degradacji. Znajdujące się na nich 
nagrobki, w wielu przypadkach zostały bezpowrotnie utracone, stając się źródłem pozyskiwania 
kamienia nagrobkowego. Ówcześni mieszkańcy nie rozumieli ich znaczenia jako świadectwa przeszłości 



 

 

    

     

tych ziem i nie mieli szacunku dla byłych ich mieszkańców, co dodatkowo utrudniało budowanie 
tożsamości regionalnej. Stopniowo, na zabytkowe nekropolie, zaczęli zwracać uwagę lokalni historycy, 
konserwatorzy, władze lokalne, ale i zwykli mieszkańcy. Ten proces właśnie się toczy, kolejne pokolenia 
znają historię, ale nie „dotknęła” ich ona bezpośrednio, więc nie ma w nich tych negatywnych emocji, 
które określały stosunek ich dziadków czy pradziadków do takich zabytków, jak stare ewangelickie 
cmentarze. Dziś patrzymy na nie przez pryzmat zabytków, świadczących o bogatej historii lokalnej, 
którą tworzyły osoby tam pochowane (np. trzech XIX-wiecznych pasymskich burmistrzów).  
 
Żeby pokazać mieszkańcom bogactwo lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także Pasym z innej 
strony, niejako „z zewnątrz” oraz podsumowując pracę, którą wykonali, wolontariusze mieli za zadanie 
przygotowanie dla mieszkańców Pasymia krótkich prezentacji. Podczas spotkania zostały przedstawione 
następujące tematy: Krótki rys historyczny – Arkadiusz Młyńczak, Dziedzictwo kulturowe – co to jest? – Marta 
Liszewska, Paulina Kulesza, Justyna Sobotka, Pamięć w przestrzeni cmentarza w Pasymiu – Mateusz 
Osiadacz, Anna Majewska, Karolina Kolaska, Cmentarz ewangelicko-augsburski w Pasymiu. Zabytkoznawcza 
analiza wartościująca – Zuzanna Jakubowska, Weronika Przygocka, Dziedzictwo Pasymia – Dagmara Król, 
Kinga Alina Langowska, Maciej Żmuda, Mateusz Janicki. Uświadamiając mieszkańcom Pasymia 
wartość najstarszej w mieście nekropolii, staraliśmy się uwrażliwić ich na znaczenie dziedzictwa 
kulturowego ich miejsca zamieszkania w ogóle. Kreując pozytywną więź emocjonalną pomiędzy 
obecnymi mieszkańcami Pasymia, a dziedzictwem kulturowym ich zmuszonych przez wojnę do 
emigracji poprzedników, wspieraliśmy odbudowywanie zerwanej ciągłości kulturowej i szacunku dla 
materialnych pamiątek przedwojennych mieszkańców. Mieszkańcy akceptując je jako własne 
dziedzictwo kulturowe, będą mogli na jego podstawie budować poczucie swojej tożsamości regionalnej. 
Dzięki takiemu spotkaniu i doborowi tematów wolontariusze mieli możliwość przedyskutowania 
tematów podejmowanych podczas warsztatów najpierw ze sobą, a później również z mieszkańcami 
miasta. Wyjątkowo cennym doświadczenie zarówno dla mieszkańców, którzy pojawili się na spotkaniu, 
jak i dla wolontariuszy była możliwość wspólnych rozmów. Nie tylko mieszkańcy dowiedzieli się czegoś 
nowego o Pasymiu, również wolontariusze usłyszeli kilka historii z życia lokalnej społeczności, których 
jeszcze nie mieli okazji poznać. Spotkanie to było również potrzebną i udaną próbą pokazania, że 
badacze mogą wyjść do społeczności lokalnej, spotkać się z nią na neutralnym gruncie i opowiedzieć     
o swoich doświadczeniach i przeprowadzonych działaniach w konwencji sprzyjającej obu stronom 
dialogu.  
 
Działania podejmowane w projekcie skierowane były również do młodszych odbiorców – tych 
najmłodszych skłanialiśmy do myślenia o dziedzictwie kulturowym i swojej małej ojczyźnie poprzez 
działania plastyczne i fotograficzne, mające na celu stworzenie własnej, alternatywnej mapy Pasymia       
i wskazania w niej miejsc najważniejszych dla każdego z nich. Na mapach prócz ulubionych plaż            
i pomostów (ze względu na położenie Pasymia), lodziarni czy placów zabaw, znalazły się również 
najbardziej charakterystyczne zabytki Pasymia – Ratusz czy Kościół, a nawet cmentarz ewangelicki, 
który jedna z uczestniczek postanowiła umieścić dlatego, że widziała, że pracują na nim wolontariusze    
i dzięki temu się nim zainteresowała. Młodzież miała szansę dowiedzieć się czegoś więcej                      
o dziedzictwie kulturowym, sposobach jego zachowania i upowszechniania i zabytkach Pasymia dzięki 
zajęciom przeprowadzonym w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – uczestniczyli w nich uczniowie 
klas 7 i 8 miejscowej Szkoły Podstawowej. Program projektu został rozszerzony o grę miejską, która 
miała być częścią praktyczną realizowanych zajęć – wzięło w niej udział ponad 40 uczniów. Gra NA 
TROPIE KŁOBUKA. Rozszyfrowując zaklęcie dot. dziedzictwa kulturowego Pasymia z okazji 
Europejskich Dni Dziedzictwa  w ramach projektu „Ewidentnie ważne. Dokumentacja cmentarza         
i kaplicy w Pasymiu” pokazała młodzieży i nauczycielom, jak wiele zagadek kryje jeszcze przed nimi ich 
własna miejscowość i jak, jednocześnie ucząc się, można się dobrze bawić. W realizacji tych działań 



 

 

    

     

wsparcia udzielili wolontariusze obecni na badaniach terenowych, dzięki ich zaangażowaniu udało się 
zabezpieczyć realizację gry terenowej oraz wystawy „Ewidentnie ważne. Powarsztatowa wystawa 
fotografii”. Wystawa prezentowana była przez 2 tygodnie na pasymskim Rynku. Wystawa była 
podzielona na dwie części, z jednej strony pokazana została realizacja warsztatów terenowych                
i towarzyszących im wydarzeń, z drugiej Pasym, w wielu różnorodnych odsłonach z jego dziedzictwem 
kulturowym i lokalnym kolorytem. Wystawa była zorganizowana z okazji Europejskich Dni 
Dziedzictwa, była również częścią „Slow Jarmarku”, promującego ideę cittaslow. Realizacja wszystkich 
tych działań miała wpłynąć na zwiększenie świadomości mieszkańców, dotyczącej dziedzictwa 
kulturowego, wartości pasymskich zabytków i tamtejszego cmentarza ewangelickiego. W działaniach 
uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców Pasymia. Na podstawie ankiet, które były wypełniane 
podczas organizowanych wydarzeń można wywnioskować, że cel ten udało się w dużej mierze 
zrealizować. Wyniki ankiety wskazują, że mieszkańcy Pasymia, będący uczestnikami działań, 
zorganizowanych w ramach projektu „Ewidentnie ważne. Dokumentacja cmentarza i kaplicy                
w Pasymiu” w większości (40 na 76 ankiet) znają lokalne dziedzictwo kulturowe słabo albo wcale. 
Większość ankietowanych się nim interesuje (45 na 76 ankiet), a swoją wiedzę czerpie lub czerpało 
przede wszystkim ze szkoły oraz od rodziny i bliskich. Dzięki realizacji projektu większość z nich (52 na 
76 ankiet) dowiedziało się czegoś nowego o historii Pasymia, a część z  nich (31 na 76) również o 
historii cmentarza ewangelickiego i kaplicy rodziny Rutkowskich. Największy odsetek respondentów nie 
ma zdania na temat tego, czy są potrzebne spotkania dot. lokalnego dziedzictwa kulturowego 
integrującego lokalna społeczność, o tym, że są one potrzebne przekonanych jest większość                  
z ankietowanych, którzy mieli na ten temat zdanie. Trochę inaczej jest z pytaniem dotyczącym tego, czy 
cmentarz ewangelicki i kaplica Rutkowskich są zabytkiem wartym ochrony – tu zdecydowana większość 
udzieliła odpowiedzi twierdzącej (37 na 76), jednak była również duża liczba osób, która nie miała na 
ten temat zdania (32 ankiety). 
 
Przeprowadzone podczas realizacji projektu „Ewidentnie ważne. Dokumentacja cmentarza i kaplicy”    
w Pasymiu aktywności wskazują, jak ważne jest dla tak niewielkiej społeczności zainteresowanie            
z zewnątrz, działania na ich rzecz, nowe idee i edukacja w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Łatwiej 
jest przekonać mieszkańców, że jakiś zabytek wart jest zachowania jeśli ktoś z zewnątrz pokaże, że jest 
wartościowy. Rezultaty działań dokumentacyjnych nad cmentarzem i kaplicą są dostępne na stronie 
cyfrowewm.pl, każdy kto posiada dostęp do internetu może je pobrać i wykorzystywać do działalności 
artystycznej, naukowej czy edukacyjnej. Ma to pomóc w promocji Pasymia, poprzez promocję jego 
zabytków. Realizacja projektu oraz analiza ankiet wskazuje, jak ważne są działania edukacyjne zarówno 
wśród dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. Dziedzictwo kulturowe to pojęcie mało znane, bliższe 
uczestnikom projektu były takie słowa, jak historia czy zabytki. Istotną częścią projektu były również 
badania terenowe, szczególnie techniki cyfrowej dokumentacji dziedzictwa – skanowanie, fotogrametria 
i fotografia. Dzięki warsztatom z tych technik do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 20 
wolontariuszy, z których 13 wzięło w nich udział. Biorąc pod uwagę ich wykształcenie, doświadczenie    
i zainteresowania była to grupa niezwykle zdeterminowana i skoncentrowana na zdobywaniu wiedzy       
i bardzo wymagająca, a jednocześnie pracowita. Wskazując, co można byłoby poprawić podczas 
organizacji kolejnych takich przedsięwzięć, podkreślała jednocześnie, że w kraju jest niewiele 
możliwości uczestniczenia w tego typu warsztatach, a znajomość metod cyfryzacji zabytków jest, bądź 
byłaby niezwykle przydatna w ich przyszłej działalności zawodowej.  


