
Zapraszam do odwiedzenia najstarszego i najbardziej znanego  

cmentarza Warszawy. 

Cmentarz Powązkowski, zwyczajowo Stare Powązki – zabytkowa nekropolia znajdująca się przy ul. 

Powązkowskiej 1 w Warszawie. 

Cmentarz jest położony na terenie odzielnicy Wola, między ulicami: Okopową, Powązkowską, 

Tatarską i Jana Ostroroga. Opiekę nad nim sprawuje Kuria Metropolitalna Warszawska, którą 

reprezentuje zarząd cmentarza. Rolę opiekuna społecznego pełni Społeczny Komitet Opieki nad 

Starymi Powązkami. 

 

Cmentarz Powązkowski 

 

Najstarszy i najbardziej znany katolicki cmentarz Warszawy założony w 1790 roku, według projektu 

Dominika Merliniego – nadwornego architekta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od czasów 

powstania pochowanych zostało na nim milion osób, w tym wielu znanych i zasłużonych Polaków. 

Natkniesz się tu na groby wielu wybitnych pisarzy, artystów, uczonych, polityków, lekarzy, 

przedsiębiorców i działaczy społecznych. To z myślą o nich w latach międzywojennych utworzono 

Aleję Zasłużonych. Pierwszym pochowanym w niej był pisarz i laureat Nagrody Nobla, Władysław 

Reymont, kolejni to m.in. legendarni lotnicy Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, światowej sławy 

śpiewak operowy Jan Kiepura czy poeta i satyryk Wojciech Młynarski. Znajduje się tu również 

symboliczny grób prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, zamordowanego przez Niemców 

w pierwszych miesiącach okupacji. W Katakumbach sąsiadujących z Aleją Zasłużonych odkryjesz 

mogiły popularnych niegdyś piosenkarzy: Ireny Jarockiej i Czesława Niemena, a spacerując 

po cmentarzu również nagrobki rodziców Fryderyka Chopina, poety Zbigniewa Herberta, 

kompozytora Witolda Lutosławskiego, reżysera Krzysztofa Kieślowskiego, kuriera z czasów II wojny 
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światowej Jana Nowaka Jeziorańskiego czy Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, Ireny Sendlerowej, 

która uratowała od zagłady 2500 żydowskich dzieci. 

Odwiedź cmentarz w Święto Zmarłych, czyli Zaduszki. Polacy przychodzą w tym dniu na groby swoich 

bliskich, a cmentarz rozświetlają tysiące zapalonych zniczy. 

Ze Starymi Powązkami sąsiaduje Cmentarz Wojskowy, znany jako miejsce spoczynku powstańców 

warszawskich oraz cmentarze innych wyznań, z których żydowski i dwa ewangelickie są nekropoliami 

warszawskiego mieszczaństwa. 

ul. Powązkowska 14 
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GROBY ZNANYCH LUDZI NA POWĄZKACH W WARSZAWIE 

Na Powązkach jest bardzo dużo grobów znanych osób. Wśród nich są sportowcy, muzycy, politycy i 

poeci. Podczas wizyty na grobach bliskich można skorzystać z okazji i oddać hołd osobie, której się 

ceni. Wśród osób, które spoczęły na Powązkach są m.in.:  

ZNANE OSOBY POCHOWANE NA POWĄZKACH 

• Hanka Bielicka 

• Gustaw Holoubek 

• Irena Kwiatkowska 

• Andrzej Łapicki 

• Wiesław Michnikowski 

• Marek Perepeczko 
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• Miron Białoszewski 

• Marek Hłasko 

• Zbigniew Herbert 

• Bolesław Leśmian 

• Kazimierz Deyna 

• Jacek Kuroń 

• Czesław Niemen 

• Julian Tuwim 

• Irena Jarocka 

• Jan Kiepura 

• Zbigniew Religa 

https://www.youtube.com/watch?v=DRE1ql5VkwU 

 

      Mariola Ptaszyńska 
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