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Zabytki w krzakach.
Rzecz o zapomnianych cmentarzach
lewobrzeżnego Torunia
Michał P. Wiśniewski

3

Przeważnie są ukryte za parawanem gęstego bzu. Często występu
ją w symbiozie z lokalnym dzikim wysypiskiem. Naznaczone zębem
czasu i ludzką agresją. Mogą być usytuowane przy ruchliwej ulicy,
a mimo to stanowią zaklętą sferę tabu. Ogołocone z najcenniejszych
elementów i celowo wyparte z powszechnej świadomości. Mowa
o jednym z rodzajów trudnego dziedzictwa 1 , jakim są nieczynne i naj
częściej nierzymskokatolickie cmentarze 2 . W szczególności te stano
wiące świadectwa niemieckiego obszaru kulturowego, a kojarzone po
1945 roku niemal wyłącznie z hitlerowskim okupantem, zostały pro
gramowo pozbawione opieki. W odróżnieniu od innych zabytków są
pomijane prawie kompletnym milczeniem, co niejednokrotnie ułatwi
ło ich różnoraką deprecjację z likwidacją włącznie.
W województwie kujawsko-pomorskim udało się jak dotąd zindek
sować 1780 takich miejsc, spośród których 78% stanowią cmentarze
protestanckie3 . Swoista „ewangelicka Atlantyda” obecna jest również
w Toruniu, przede wszystkim w lewobrzeżnej części miasta. Nieste
ty kłopotliwy w odbiorze, „poniemiecki” spadek został zredukowany
do lokalnej ciekawostki krajoznawczej bądź do jeszcze jednej pozycji
w ewidencji zabytków. Jedynym dokumentem potwierdzającym ich
istnienie jest zwykle pobieżnie wypełniona karta cmentarza w do
kumentacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 4 . W odróżnieniu
od cmentarzy prawobrzeżnej części Torunia, lewobrzeżne miejsca
pochówku (czynne i nieczynne) nie doczekały się żadnych opraco
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wań publikowanych 5 . Ich brak jest szczególnie dotkliwy, gdyż temat
zasługuje na kompleksowe badanie nie tylko od strony historycznej
i społecznej, ale także artystycznej i konserwatorskiej. W tej sytuacji
byłem zmuszony bazować w większości na własnych spostrzeżeniach,
wynikających z solidnych badań terenowych i czynnego uczestnic
twa w akcjach porządkowania zapomnianych cmentarzy lewobrzeż
nego Torunia, mając jednocześnie świadomość, że poniższa próba
przybliżenia omawianego zagadnienia ma charakter przyczynkowy.
W szczególności, jeśli chodzi o aspekt historyczny, wypada wspo
mnieć o przeszkodzie w postaci skąpych i rozproszonych materiałów
archiwalnych, dotyczących interesujących nas miejsc. Daty założenia
opisanych cmentarzy są przybliżone. Podobnie rzecz się ma z data
mi ich zamknięcia. Intuicyjnie domyślamy się, że zazwyczaj przestały
spełniać swoją rolę po 1945 roku, jednak nie odszukano dotychczas
konkretnych dokumentów, potwierdzających de iure zakaz pochów
ków 6 . Być może uregulowano to w 1966 roku, gdy prasa donosiła
o zamiarach ich zlikwidowania 7. Warto przy okazji napomknąć o cha
rakterze własnościowym czterech porządkowanych cmentarzy. Te
reny nie należą do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a do Skar
bu Państwa (cmentarz na Rudaku i ewangelicki nowy na Podgórzu)
bądź do Gminy Miasta Toruń (cmentarz na Stawkach i ewangelicki
stary na Podgórzu)8 .
Stowarzyszenie Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw, w trakcie opisanych prac występujące jeszcze jako grupa niefor
malna, jest inicjatorem i stałym współuczestnikiem akcji porządkowa
nia toruńskich lewobrzeżnych cmentarzy. Zaczęło się od cmentarza
ewangelickiego na Rudaku w 2013 roku, następnie (2014) podjęto
działania na starym cmentarzu ewangelickim na Podgórzu. W roku
2015 rozpoczęliśmy porządkowanie cmentarza ewangelickiego na
Stawkach i nowego cmentarza ewangelickiego na Podgórzu.

C m e n ta r z e wa nge l ick i na Ru da k u
Najprawdopodobniej założony w 4. ćwierci XVIII w. cmentarz ewange
licki przy ul. Rudackiej 27 [il. 1] jest najbardziej znanym z zapomnia
nych lewobrzeżnych cmentarzy 9 . Powyższe stwierdzenie zakrawa na
oksymoron, jednak stojący na rogu cmentarza majestatyczny dąb
od wielu lat przyciąga swoim wyglądem licznych ciekawskich, którzy
mimowolnie natykają się także na nagrobki. Trudno się dziwić, bo
wiem jest to najgrubszy dąb na terenie Torunia, a zarazem pomnik
przyrody 10 . Dębowy starodrzew jest zresztą znakiem rozpoznawczym
cmentarza, widocznym nawet z dalszej perspektywy. Z akt archiwal
nych dowiadujemy się, że 18 marca 1899 roku toruński Wydział Po
wiatowy zatwierdził regulamin pochówków i opłat, podpisany przez

naczelnika gminy Rudak o nazwisku Wandel, co wskazuje, że cmen
tarz stał się własnością gminy wiejskiej pod nadzorem landratury
toruńskiej11 . Ten de facto komunalny charakter własności trwał za
ledwie kilka lat, bowiem przypuszczalnie najwcześniej od 1904 roku
był jednym z cmentarzy ewangelicko-unijnej gminy wyznaniowej
Rudak-Stawki12 . Po 1945 roku, podobnie jak setki innych cmentarzy
protestanckich, skazany został na ograbienie, dewastację i wymaza
nie z pamięci.
Pierwszą dokumentację zabytku przeprowadzono w 1985 roku.
Ówczesna karta cmentarza podaje, że zachowało się 116 nagrob
ków 13 . Druga karta, opracowana w 1994 roku, mówi o zaledwie 43
nagrobkach 14 . Różnicę można wytłumaczyć jedynie niefrasobliwością
inwentaryzatorów, gdyż – jak się potem okazało – łącznie znajduje
się tam 147 nagrobków. Powierzchnia działki cmentarnej wynosi 0,22
ha. Podczas lustracji, przeprowadzonej bezpośrednio przed pracami,
odkryto drewniany krzyż z przybitą zalaminowaną kartką. To pamiąt
ka po wizycie wnuków i prawnuków pochowanych tam osób, w 2003
roku. Według treści kartki spoczywa tam małżeństwo Krüger.
Główne prace o charakterze porządkowo-renowacyjnym odbyły
się w latach 2013–2014. W porównaniu z innymi toruńskimi cmenta
rzami ten był zakrzaczony w bardzo niewielkim stopniu, toteż przy
stąpiono od razu do okopywania i odkopywania nagrobków lub ich
fragmentów, tkwiących w większości pod ziemią. Następnym eta
pem, w gruncie rzeczy wymagającym najwięcej wysiłku, było sta
wianie i klejenie postumentów. Na koniec część z nagrobków umy

Il. 1
Cmentarz ewangelicki
na Rudaku po renowacji,
2016 r.
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Il. 2
Cmentarz ewangelicki
na Rudaku, prace
renowacyjne w 2014 r.

to środkiem biobójczym, a napisy uczytelniono farbą. W 2015 roku
po ukończonym remoncie ul. Rudackiej toruński Wydział Środowiska
i Zieleni zamontował wzdłuż ulicy oraz wschodniej krawędzi cmenta
rza drewniane ogrodzenie. Rok później poprawiono czytelność dwóch
inskrypcji i odkryto 3 dotychczas nieznane nagrobki. W pracach brali
udział przedstawiciele stowarzyszenia Nasz Podgórz, Warmińsko
-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego, a tak
że Lapidariów, które do 2014 stanowiły część nieformalnej grupy Tak
Trzeba [il. 2, 3].
Jak już wspomniano, łącznie odkryto prawie 150 nagrobków. Zdecydowaną większość stanowią pozbawione wartości architektonicz
nych, obmurowane mogiły, wykonane z betonu albo lastryko. Nie
które z nich mają zdobienia w postaci główek puttów [il. 4], symbolicznych krzyży i liści palmowych, oplecionych wstęgami. Część
z obmurowań posiada postumenty o różnym stopniu zachowania,
wśród których wyróżniają się obiekty przyjmujące kształt pni dębu
z obciętymi konarami. Ich budulcem, podobnie jak w przypadku ob
murowań mogił, jest beton bądź lastryko. Najstarsze z nich utworzo
no z piaskowca. Wśród wyrobów z żeliwa przetrwało jedno z dwóch
ogrodzeń od nagrobków naliczonych w dokumentacji z 1985 roku
(chodzi o nagrobek Irmgardy Franke, zm. 1924). Krzyży żeliwnych
było przynajmniej 12, bo tyle znaleziono podstaw po nich. Niestety,
żaden z nich nie zachował się w całości. Wykopano zaledwie 2 frag
menty. Co ciekawe, jedna z mogił ziemnych miała metalową otokę,
którą po zakończonych pracach ukradziono.

Il. 3
Uczytelniona inskrypcja
z nagrobka Gertrudy
Fenske (1888–1908),
wyk. Karolina Falleńczyk,
2016 r.

Il. 4
Uskrzydlona głowa
putta, detal kilku
mogił obmurowanych,
2013 r.

Ogółem znaleziono 42 elementy zaopatrzone w inskrypcje, lecz
w ponad połowie przypadków są to zachowane fragmentarycznie
części tablic z piaskowca bądź marblitu. Napisy umieszczano oczy
wiście także na postumentach i na tylnych ścianach mogił obmu
rowanych. Nie mają one charakteru wyłącznie informacyjnego, za
wierającego imię i nazwisko zmarłego oraz daty urodzenia i śmierci.
Rudackie napisy nagrobne zawierają także fragmenty Pisma Świę
tego, strofy pieśni lub wierszy żałobnych. Jako przykład przytoczmy
sentencję z wymienionego już nagrobka Irmgardy Franke: Die Liebe
höret nimmer auf (Miłość nigdy się nie kończy) – popularna inskryp
cja, znajdująca źródłosłów w Pierwszym Liście do Koryntian 15 .
Zbiór inskrypcji dopełniają sygnatury kamieniarskie. Oczywiście
nie występują na wszystkich nagrobkach, które w przypadku Ruda
ku wytwarzały zakłady kamieniarskie z Torunia (Alexander Irmer, Re
inhard Uebrick) i Bydgoszczy (Gustav Wodsack). Jako egzotyczny
w skali całego województwa jawi się znaleziony tutaj niewielki postu
ment, wykonany przez zakład kamieniarski Hesemana z Góry (woj.
dolnośląskie).
Najcenniejszym zabytkiem sztuki sepulkralnej jest stela upamięt
niająca Friedricha Hinklera (1814–1872) [il. 5]. Znaleziona w czterech
częściach, została profesjonalnie złożona przez konserwatorów, Annę
i Marka Pankaninów i zamontowana przez pracowników toruńskiej
spółki miejskiej Urbitor. Zgodnie z konstrukcją nagrobek został przy
mocowany do fundamentu dwiema grubymi kotwami. Stela jest naj
starszym istniejącym pomnikiem nagrobnym całego lewobrzeża, wli

Il. 5
Stela Friedricha
Hinklera (1814–1872)
po renowacji,
stan z 2016 r.
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czając w to również czynne cmentarze rzymskokatolickie. Zdobiona
wizerunkiem bluszczu oraz płaskorzeźbą przedstawiającą krzyż i ko
twicę (symbole wiary i nadziei), zawiera także inskrypcję, krótki ry
mowany wierszyk żałobny o treści:
Ruhe sanft hienieden
Stets von uns beweint
Bis des Himmels Frieden
uns mit dir vereint!
Powyższą sentencję można przetłumaczyć w następujący sposób:
Spoczywaj w spokoju na tym świecie | zawsze przez nas opłakiwany |
aż pokój niebieski | nas z tobą połączy. Powtórne zamontowanie
steli w maju 2016 roku w sposób symboliczny zakończyło renowację
cmentarza ewangelickiego na Rudaku.
Wartym wzmiankowania jest także duży grobowiec rodzinny. Na
ziemną konstrukcję pola grobowego stanowią 3 zbliżone do kolumn,
prostopadłościenne filary z piaskowca, usytuowane na wspólnej pod
stawie. Reszta kompozycji została zniszczona. Niektórzy uważają, że
są to pozostałości grobowca rodziny Wiebusch, właścicieli tutejszej
cegielni, lecz nie znaleziono ku temu żadnych dowodów.

C m e n ta r z e wa nge l ick i sta ry
na Pod g ór z u
Położony vis-à-vis skrzyżowania ul. Inowrocławskiej z ul. Poznańską
w podskarpiu, powstał w połowie lat czterdziestych XIX w. 16 Był wła
snością ewangelickiej gminy wyznaniowej Podgórza, która samo
dzielność uzyskała w 1893 roku. Elżbieta Piskorska, autorka niepu
blikowanego opracowania dotyczącego obu podgórskich nekropolii
ewangelickich, stwierdza, że cmentarz ten musiał być zaniedbany już
około 1870 roku, jednak z oczywistych przyczyn trudno znaleźć na to
dowody 17. Zarządzenie Prezydenta Okręgu z 1898 roku o uporządko
waniu grobów na cmentarzu katolickim (położony kilkadziesiąt me
trów na wschód cmentarz rzymskokatolicki stary) i ewangelickim (tu
opisywany) nakazywało wydzielić odrębne kwatery dla dzieci i doro
słych, natomiast w starych częściach, gdzie groby były wymieszane,
należało przeprowadzić ekshumację na koszt parafii 18 . Ze względu
na stan zachowania nagrobków nie wiadomo, czy polecenie wyko
nano, ani też kiedy zaprzestano dokonywać tu pochówków, a zaczę
to na cmentarzu ewangelickim nowym. Sądząc po zachowanych do
dziś nagrobkach, stary cmentarz ewangelicki był czynny jeszcze
w 2. dekadzie XX w.
Pierwszym znanym dokumentem wydanym po 1945 roku jest
wspomniana wyżej dokumentacja Miejskiego Konserwatora Zabyt
ków. Już w latach siedemdziesiątych XX w. stan cmentarza był ka

tastrofalny. Jego teren w większości był mocno zarośnięty lilakiem,
a podczas oględzin znaleziono zaledwie 3 stanowiska z nagrobkami:
grobowiec nieznanej rodziny, 2 nagrobki rodziny Schaepe [il. 6, 7]
i obmurówkę, na której rośnie ponadstuletni wiąz. Stwierdzono, że
cmentarz jest śmietniskiem psującym estetykę jednej z ulic miasta
i jako obiekt pozbawiony wartości zabytkowej zalecono likwidację 19 .
Opracowane w latach 1985 i 1994 karty cmentarne w zasadzie po
twierdzają opinię z dokumentacji Piskorskiej 20 . Wskazują na wyjąt
kowe zakrzaczenie, zachowane zaledwie fragmenty nagrobków, cał
kowicie zatarty układ cmentarza. Metryka cmentarza dołączona do
karty inwentaryzacyjnej z 1985 roku odnotowuje, że został zamknięty
w 1975 roku, a więc na rok przed sporządzeniem dokumentacji MKZ.
Nie udało się odpowiedzieć na pytanie, kiedy zlikwidowano nagrobki:
czy nastąpiło to w deklarowanym roku zamknięcia (1975), czy wcze
śniej? Już w trakcie prac porządkowych jeden z zaciekawionych prze
chodniów zwierzył się, że w latach sześćdziesiątych XX w. był na tym
cmentarzu wraz z uczniami, którym nakazano demontaż wszystkich
elementów metalowych 21 .
Teren o powierzchni 0,39 ha wyjątkowo obficie porastał lilak
i robinia akacjowa. Prócz krzaków, drugą uderzającą rzeczą były
nieprzebrane ilości śmieci, wśród których dominował gruz budowla
ny. Epicentrum wysypiska znajdowało się w grobowcu pozbawionym
metalowych pokryw. Hałda śmieci, na szczycie której znajdował się
fotel, wystawała znad krypty. Nagrobków było mimo wszystko więcej,
aniżeli podawały opracowania, bo około 10 sztuk. Tak pokrótce moż
na streścić stan cmentarza na krótko przed podjęciem prac ratun
kowych, które odbyły się w latach 2014–2015.
Porządkowanie rozpoczęto od likwidacji śmieci w krypcie. Okaza
ło się, że odpady tkwiły nawet na głębokości 1,5 m. Kolejnym krokiem
była całkowita wycinka krzaków. Umożliwiło to odkopanie tkwiących

Il. 6
Grobowiec z metalowymi
pokrywami, 1976 r,
Il. 7
Nieistniejący nagrobek
rodziny Schaepe,
1976 r.
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Il. 8
Żeliwna płyta nagrobna
Theodora Auschwitza
(1837–1898) wydobyta
z dna grobowca, 2015 r.

pod warstwą liści i ziemi nagrobków, a przy okazji ujawniło nowe,
wręcz gigantyczne składowisko gruzu budowlanego, umiejscowione
wzdłuż zachodniej krawędzi cmentarza. Są to najprawdopodobniej
betonowe pozostałości po budynku, który stał na miejscu dzisiej
szego warsztatu samochodowego. Okopywanym kolejno nagrobkom
cały czas towarzyszyły śmieci. Wewnątrz grobowca prócz zlikwido
wanych odpadów tkwiły potłuczone fragmenty postumentów i tablic.
Prawdziwy skarb znaleziono dopiero na samym dnie grobowca.
Była to żeliwna płyta inskrypcyjna, zdobiona głową anioła i palmo
wymi liśćmi. Upamiętniała Theodora Auschwitza (1837–1898) [il. 8].
Wyglądała identycznie, jak płyty znane ze zdjęć dołączonych do
dokumentacji z 1976 roku, a dotyczących podgórskiego cmentarza
ewangelickiego nowego. Pierwotnie płyta była przymocowana do że
liwnego ogrodzenia. Na uwagę zasługuje również niekompletna figur
ka małego anioła, również wydobyta z dna grobowca [il. 9]. Zresztą
są tu obecni także inni „kamienni bywalcy” cmentarzy – w postaci
zdobień jednej z obmurowanych mogił. Paradoksalnie chodzi o na
grobek, na którym rośnie ponadstuletni wiąz, przez co zabytek uzna
ny został za niegodny uwagi destrukt. Odsłonięcie ziemi przy jego
krawędziach wydobyło na światło dzienne płaskorzeźbę Tanatosa,
a także oblicze twarzy bynajmniej nierozanielonej, a z iście skwaszo
ną miną. Można podejrzewać, że chodzi o putto.

Rezultatem prac było odkrycie 29 stanowisk z nagrobkami bądź
ich pozostałościami (destrukty). Prócz grobowca, kryjącego zamaskowane warstwą ziemi 3 cynkowe trumny, na cmentarzu znajduje się
20 mogił obmurowanych (w tym 3 z dostawionymi postumentami)
oraz 8 postumentów wolnostojących o różnym stopniu zachowania
(w tym 2 w kształcie pnia dębu i 4 podstawy po odciętych krzyżach).
Budulcem nagrobków, podobnie jak we wszystkich opisywanych
przypadkach, jest piaskowiec, lastryko i beton. Rozbite tablice były
tworzone z piaskowca, marblitu, granitu i porcelany. Prawie wszystkie pochowane osoby, z wyjątkiem Theodora Auschwitza i państwa
Schaepe, pozostają anonimowe. Odczytane inskrypcje na ogół nie
zawierały nazwisk. Zaledwie w dwóch przypadkach udało się je częściowo zidentyfikować: to dziewczynka nazwiskiem Schulz i kobieta
o nazwisku panieńskim Mielke. Zachował się także jeden nagrobek,
opatrzony sygnaturą kamieniarską zakładu C. Bradtke z Bydgoszczy. Wyłącznie jeden z nielicznych sklejonych postumentów zawiera
inskrypcję, której źródłosłów warto przedstawić [il. 10]. Wyryto na
nim frakturą zdanie Dem Auge fern, dem Herzen ewig nah (Oczom
daleki, sercu wiecznie bliski). Można spotkać się także z parafrazą:
Zniknąłeś nam z oczu, a z serca nigdy. W takiej postaci sentencja
występuje na cmentarzu rzymskokatolickim nowym na Podgórzu.
Ze względu na popularność nadal często zdobi nekrologi i nagrobki niemieckojęzycznego obszaru kulturowego, obecna jest też na
wielu cmentarzach w Polsce. Przytoczona strofa pochodzi z wiersza
o tytule Grabschrift, napisanego przez mało znanego w Polsce poetę, publicystę, a z wykształcenia filozofa, Ludwiga Jacobowskiego
(1868–1900), rodem ze Strzelna na Kujawach 22 .

Il. 9
Pomnik nagrobny
w postaci figurki anioła,
wydobyty z grobowca,
2015 r.
Il. 10
Postument z popularną
sentencją z wiersza
Ludwiga Jacobowskiego,
2014 r.
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Do powyższej sumy zachowanych obiektów doliczyć należy
przynajmniej 12 potłuczonych elementów zawierających fragmen
ty inskrypcji, łuskę po naboju z 1940 roku, wyprodukowanego dla
Kriegsmarine i odsłonięcie południowej krawędzi cmentarza, wzdłuż
której zachowały się nikłe pozostałości po fundamentach ogrodze
nia. Porządkowanie odbyło się dzięki zaangażowaniu Stowarzysze
nia Nasz Podgórz, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Rex, Jednost
ki 3366 Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej, Pracowni Orange
z Otłoczyna, grudziądzkiego Explorers Team i Lapidariów. Najwięk
sze słowa uznania należą się Mirosławowi Kwiatkowskiemu, miesz
kańcowi Podgórza, jedynemu człowiekowi „z ulicy” (obecnie czło
nek Lapidariów), który przyłączył się do akcji. Przez wiele godzin
żmudnie zbierał śmieci i gruz, zebrany w północno-zachodnim rogu
cmentarza. Śmieci i wycięte krzaki zostały uprzątnięte dwukrotnie,
w grudniu 2014 i 2015 roku, dzięki pomocy Miejskiego Przedsię
biorstwa Oczyszczania i Wydziałowi Środowiska i Zieleni Urzędu
Miasta w Toruniu. Gruz został wywieziony w małym ułamku i nadal
czeka na wywóz.

C m e n ta r z e wa nge l ick i na Staw k ach
Stawki, druga po Rudaku dawna wieś zasiedlona przez olędrów, po
siada cmentarz ewangelicki zlokalizowany przy ul. Łącznej 38. Naj
mniejszy ze wszystkich porządkowanych, o powierzchni 0,17 ha, po
jawia się na mapie z 1878 roku 23 . Zmiany stanu własnościowego na
przełomie XIX i XX w., dające się ustalić w świetle materiałów archi
walnych, następowały identycznie, jak w przypadku cmentarza na
Rudaku. Dnia 18 marca 1899 roku Wydział Powiatowy zatwierdził, że
cmentarz stał się własnością gminy wiejskiej Stawki, a więc oficjalnie
przyjął charakter komunalny. Regulamin pochówków i opłat podpi
sał naczelnik wsi Hammermeister 24 . Kilka lat potem cmentarz wszedł
w skład nieruchomości nowej parafii ewangelickiej Rudak-Stawki 25 .
Podobno do 1920 roku równocześnie pełnił rolę cmentarza garni
zonowego dla żołnierzy wyznania ewangelickiego, stacjonujących
w fortach lewobrzeżnej części Twierdzy Toruń 26 . Pozbawiony opieki,
po 1945 roku stał się wysypiskiem śmieci i intratnym rezerwuarem
wyrobów metalowych, pozyskiwanych przez złomiarzy.
Karta cmentarza, opracowana w 1994 roku, informuje o ko
nieczności uprzątnięcia odpadów i wyjątkowo gęstym zakrzaczeniu
lilakiem 27. Dopatrzono się wtedy tylko 27 nagrobków. Mieszkaniec
wspominający cmentarz na łamach lokalnej prasy 28 i przepytywani
podczas akcji porządkowych sąsiedzi, mieszkający bezpośrednio przy
cmentarzu, zapamiętali go jako posiadający liczne żeliwne ogrodze
nia wokół nagrobków, co potwierdziły późniejsze działania renowacyj

ne. W 2009 roku, z inicjatywy przewodnika po toruńskich fortach mjr.
Henryka Rochnińskiego, przeprowadzono wycinkę krzaków. Niestety,
pozostawienie przyciętych na wysokość kilkunastu centymetrów pę
dów dało zgoła przeciwny skutek. Lilak odrósł jeszcze bardziej gęsty
i wysoki. Podczas lustracji poprzedzającej porządkowanie doszukano
się sześćdziesięciu nagrobków.
Prace porządkowe, zainicjowane przez Stowarzyszenie Stawki
i grupę Lapidaria, do których z wielkim zaangażowaniem przyłączył
się ostatnio Zespół Szkół nr 34 z toruńskich Czerniewic, rozpoczęły
się od wycinki krzaków, przeprowadzonej na zlecenie Wydziału Środo
wiska i Zieleni w marcu 2015 roku. Do tej pory odbyło się 12 spotkań,
podczas których usunęliśmy z ziemi i nagrobków nieprawdopodobne
ilości śmieci wszelkiego gatunku [il. 11]. Znajdują się dosłownie wszę
dzie, na każdej głębokości. Odsłoniliśmy aż 121 nagrobków, których
zagęszczenie czasem utrudnia prace. Szczególną rolę przywiązujemy
do likwidacji korzeni, których narastanie wielokrotnie powodowało
uszkodzenie nagrobków [il. 12]. Wszystkie odpady są wywożone dzięki
uprzejmości MPO.
W odróżnieniu od wcześniej przedstawionych, ten cmentarz ma
wyraźnie wyodrębnioną kwaterę dziecięcą – w południowo-zachod
niej części. Sąsiaduje z nią wystająca na kilkadziesiąt centymetrów
rura, która według mieszkańca domu sąsiadującego z działką cmen
tarną jest pozostałością po pompie wodnej. Wzdłuż zachodniej grani
cy zachowały się betonowe słupki ogrodzenia. Po wschodniej stronie
umieszczono niewielki, ceglany murek oporowy, który po kilkunastu

Il. 11
Cmentarz ewangelicki
na Stawkach, tyle gruzu
betonowego zalegało
na cmentarzu, 2016 r.
Il. 12
Usuwanie dużych korzeni
rozsadzających nagrobki
było najczęstszą
czynnością podczas prac
na Stawkach, 2015 r.
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Il. 13
Fragmenty najstarszego
krzyża z piaskowca,
2015 r.

metrach powtórzono w głębi cmentarza, równolegle do pierwsze
go murku. Nie wiadomo, czy murek zamontowano, by zabezpieczyć
przed osuwaniem, czy też wyznaczał jakąś osobną kwaterę? Po
twierdziła się także informacja o dużej liczbie ogrodzeń żeliwnych.
Zostały dokładnie usunięte, bo znajdowaliśmy wyłącznie ich funda
menty albo niewielkie odcinki konstrukcji. Spośród nagrobków do
minują mogiły obmurowane z lastryka i betonu. Prawie wszystkie są
pozbawione zdobień. Ta z wizerunkiem uskrzydlonej twarzy putta lub
z symbolami krzyża, kotwicy i serca (mogiły takie występują maso
wo w powiatach chełmińskim, grudziądzkim i świeckim) stanowią wy
jątek. Niewielka ich liczba ma istniejące do dziś postumenty, w tym
w kształcie pnia dębu i podstawy pod metalowe krzyże. Szczególnie
obficie występują za to fragmenty rozbitych tablic inskrypcyjnych
z piaskowca, marblitu, granitu, porcelany i tylko jedna sztuka z żeli
wa. Do rzadkości należą napisy na tylnych ścianach mogił. Odkopa
liśmy także kawałki krzyży z piaskowca, zawierających nie do końca
dające się odczytać napisy, wykonane kursywą. Na podstawie anali
zy porównawczej można wysnuć hipotezę, że krzyże (wraz z jednym
z postumentów, opatrzonych również napisami kursywą) są najstar
szymi nagrobkami, wykonanymi w 4. ćwierci XIX w. [il. 13].
Do tej pory odnaleźliśmy 53 elementy z napisami, co umożliwiło
pełną bądź częściową identyfikację 21 zmarłych. Pozostaje żałować,
że żadna z tablic nie jest kompletna. Warto dostrzec, że oprócz wspo
mnianej kursywy, napisy tworzono frakturą, antykwą, a także krojem

Il. 14
Jedna z wielu
niekompletnych,
marblitowych
tablic nagrobnych
odkrytych podczas
prac porządkowych,
wykonanych przez
zakład kamieniarski
Alexandra Irmera
z Torunia (sygnatura
w prawym dolnym rogu),
2015 r.

zbliżonym do Eckmann Schrift, automatycz
nie kojarzonym z secesją. Część napisów
barwiono na czarno lub złoto. Odnalezione
tablice miały, prócz napisów, wizerunki krzy
ża, motywy roślinne (makówki i inne kwiaty,
gałązki oliwne) lub ozdobniki, np. zbliżone do
palmety. Nie mogło także zabraknąć sygna
tur kamieniarskich. Poza występującymi po
jedynczo sygnaturami Reinharda Uebricka
z Torunia i Gustava Wodsacka z Bydgoszczy,
na Stawkach dominuje Alexander Irmer [il. 14,
15], właściciel największego toruńskiego za
kładu kamieniarskiego. Kilkanaście jego sy
gnatur różnej wielkości umieszczono na mo
giłach i tablicach.
Renowacja trwa. Chcielibyśmy, aby w myśl
ustaleń Programu Ochrony Nekropolii Torunia, po skończeniu prac zostało zamontowane
ogrodzenie z zamykaną furtką od strony ul.
Łącznej, co zabezpieczyłoby cmentarz przed
ciągłym podrzucaniem śmieci.

Il. 15
Reklama zakładu
kamieniarskiego
Alexandra Irmera
z Torunia
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C m e n ta r z e wa nge l ick i now y
na Pod g ór z u
Największy ze wszystkich zapomnianych cmentarzy lewobrzeża, o po
wierzchni 0,55 ha, usytuowany jest przy ul. Poznańskiej 313, tuż za
przystankiem autobusowym, naprzeciwko skrzyżowania z ul. Stepową.
Istnieją poważne rozbieżności co do daty założenia cmentarza. We
dług Piskorskiej, powołującej się na Akta Miasta Podgórza, musiał on
istnieć już w 1868 roku, a dowodem mają być rachunki za różnorakie
prace, wykonane na terenie obiektu 29 . Tymczasem w aktach toruń
skiego Wydziału Powiatowego znajduje się teczka zatytułowana Die
Anlegung eines neuen evangelischen Begrabnissplatzes in Podgórz
1898–1907 30 . W korespondencji z 30 kwietnia 1898 roku lekarz sani
tarny Wadtke skarży się landraturze toruńskiej, że nigdy nie wykony
wał obowiązkowej ekspertyzy terenu w związku z zamiarem utworze
nia nowego cmentarza ewangelickiego, o czym dowiedział się zresztą
z gazety. Odpowiedź i kolejne korespondencje z lat 1902 i 1907 nie
zostały odczytane, lecz doniesienia ówczesnej prasy potwierdzają
fakt dyskusji rady gminy Podgórz o zakupie przez gminę ewangelicką
terenu wielkości 3 mórg w celu założenia nowego miejsca pochówku 31 .
Powojenne ograbienie z większości elementów zawierających inskryp
cje, a także naturalny ubytek najstarszych nagrobków przed 1945 ro
kiem wyklucza datowanie cmentarza jako metodę wystarczającą do
potwierdzenia jego wieku. Mimo to jesteśmy zmuszeni się nią posłu
żyć. Najstarszą ze znalezionych przez nas tablic wykonano dla Ger
trudy Franke, zmarłej w 1902 roku 32 . Analiza porównawcza żeliwnych
obejść i zamontowanych na nich tablic pozwala stwierdzić, że wyko
nano je na przełomie XIX i XX w. Dlatego za najbardziej prawdopo
dobną uważa się tezę, że cmentarz powstał w latach 1898-1902. Pod
koniec stycznia 1945 roku pochowano na nim zmarłych w następ
stwie wybuchu wagonów z amunicją, do której doszło na wysokości
podgórskiego browaru.
Dzięki zdjęciom autorstwa Bogdana Horbaczewskiego, wykona
nym do wielokrotnie przywołanej tu dokumentacji cmentarzy ewan
gelickich na Podgórzu, możemy poznać, jak wyglądały ogrodzenia
pól grobowych, istniejących jeszcze w 1976 roku [il. 16]. To w zasadzie
jedyne źródło ikonograficzne, przedstawiające m. in. dwie żeliwne ta
blice. Pierwsza, dla rodziny Siebrandt, jest analogiczna do odkrytej
na cmentarzu starym. Z kolei analogiczną do drugiej, upamiętniają
cej rodzinę Glasemann, podziwiać można na cmentarzu ewangelic
ko-augsburskim w Starych Rybitwach (pow. lipnowski) 33 . Prócz tablic,
które były najcenniejszymi okazami sztuki sepulkralnej tego cmen
tarza, sfotografowano inne typy nagrobków. Zgodnie z opisem Pi
skorskiej krawędzie działki wysadzane były drzewami. Ogrodzenie zo
stało usunięte, zachował się wyłącznie pojedynczy, metalowy słupek

bramy. Teren podzielono na 4 kwatery dwiema alejami, z których
dłuższą obsadzono lipami. Kwatera południowo-wschodnia przezna
czona jest dla grobów dziecięcych, kwatera północno-wschodnia
była pozbawiona nagrobków. Jak napisano, nieliczne pomniki na
grobne umieszczono w kwaterach północno-zachodniej i południo
wo-zachodniej. W podsumowaniu autorka dokumentacji postulowała,
by kilka najciekawszych form, w tym żeliwne kraty z tablicami, oczy
ścić i przenieść do lapidarium, gdyż reszta nie posiada zbyt dużej
wartości zabytkowej. Późniejsze dokumentacje, których efektem
były karty cmentarzy z lat 1985 i 1994, były bardziej skrupulatne, je
śli chodzi o liczbę zachowanych nagrobków. W 1985 roku doliczono
się aż 141, w 1994 roku – tylko 52 nagrobków 34 . W obu przypadkach
nie ma już wzmianki o żeliwnych ogrodzeniach, zachowanych tylko
fragmentarycznie, ani o słupku bramy. Co więcej, autorzy kart do
kumentacyjnych nie dopatrzyli się układu czterokwaterowego, tylko
dwukwaterowego, dzielonego jedną aleją z niemałą liczbą ubytków
w drzewostanie. W istocie przed rozpoczęciem porządków było wia
domo, że nie tyle śmieci, co krzaki będą głównym utrapieniem. Po
mimo bzów, utrudniających poruszanie się, dostrzeżono prawie 100
nagrobków, w tym tylko jedną zniszczoną tablicę z napisami, a także
aleję poprowadzoną przez środek terenu.
Porządki rozpoczęły się w listopadzie 2015 roku. Nasze odkrza
czanie trwałaby znacznie dłużej, ale z pomocą pospieszył Wydział
Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta, który zlecił wycinkę na począt
ku 2016 roku. Śmieci i większość krzaków zostały wywiezione przez
MPO. Oprócz Lapidariów, w pracach dotąd udział wzięli: Stowarzy

Il. 16
Cmentarz ewangelicki
nowy na Podgórzu,
nieistniejące żeliwne
ogrodzenia pól
grobowych, 1976 r.
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Il. 17
Cmentarz ewangelicki
nowy na Podgórzu,
ekipa w trakcie
odkrzaczania, 2016 r.

Il. 18
Cmentarz ewangelicki
nowy na Podgórzu,
odkrycie postumentu
nagrobka Julianny
Schulz, z domu Miesjahn
(1835–1913), 2016 r.

szenie Nasz Podgórz, Związek Strzelecki Rzeczypospolitej Jednost
ka 3203 Toruń i Grupa Rekonstrukcji Historycznej Rex, przy czym
zaznaczyć trzeba, że toutes proportiones gardées największa chwa
ła z racji włożonego wysiłku należy się Mirkowi Kwiatkowskiemu, po
wielokroć samotnie wyrywającemu korzenie i zbierającego odpadki
[il. 17–18]. Właściwa część renowacji cmentarza ewangelickiego no
wego dopiero przed nami.
Cmentarz ogołocony z lilaka powoli zaczął odkrywać swoje ta
jemnice. Zadziwia liczba zachowanych nagrobków, których jest bez
mała 200 sztuk. Istnieje kwatera dziecięca, a w północno-wschod

nim rogu (najbliżej przystanku autobusowego) nagrobków nie ma wcale. Prac zwią

zanych z nagrobkami jeszcze nie przeprowadzaliśmy, ograniczając się do badań sondażowych. Największą niespodzianką było
odnalezienie, znanej z dokumentacji, granitowej tablicy Hermanna Duhra (1869–1917),
przytwierdzonej do kamienia. Niebywałe, że
zachowała się nietknięta, tylko litery straci
ły swój złoty kolor. Prócz niej namierzyliśmy
inny znany z dokumentacji zabytek – postu
ment Juliusa Krause (1844–1906). Dotych
czas zlokalizowaliśmy 6 elementów, zawierających inskrypcje z pełnymi danymi po
chowanych i 3 z fragmentami napisów. Tak
samo, jak na pozostałych lewobrzeżnych, za
pomnianych cmentarzach, dominują obmu
rowania mogił z betonu, lastryka, ale także
zdarzają się formy z piaskowca. Wśród tych
ostatnich należy zwrócić uwagę na obudo
wy z narożami w kształcie liści. Obudowy te
nakryto pokrywami z płaskorzeźbami, przed
stawiającymi krzyż z liściem palmowym. Kil
ka sztuk tego typu obmurówek wraz z płytą
zakrywającą wnętrze przetrwało wyłącznie na
cmentarzu nowym. Zlokalizowane tu postu
menty także nie różnią się od już poznanych.
Po ogrodzeniach żeliwnych ani śladu.
Liczymy na to, że kontynuacja renowacji
przyniesie efekt w postaci wielu tablic z inte
resującymi inskrypcjami. Przy tym stanie od
kryć zwróćmy uwagę raz jeszcze na tablicę
Hermanna Duhra [il. 19]. Nad obietnicą po
nownego zobaczenia napisano: Du hast gelitten, ohne zu klagen. To parafraza słynnego
powiedzenia przypisywanego Fryderykowi III:
Lerne leiden ohne zu klagen (Naucz się cierpieć bez skargi)35 .
Z największym cmentarzem ewangelickim
lewobrzeża wiąże się następująca „zagwozd
ka” filmoznawcza. Mowa o filmie Rok spokojnego słońca, wyreżyserowanym w 1984 roku
przez Krzysztofa Zanussiego. Sceny kręcono
na toruńskiej Starówce, dworcu Toruń Miasto,
a także na poligonie. Istnieje domniemanie,

Il. 19
Cmentarz ewangelicki
nowy na Podgórzu,
tablica Hermanna Duhra
(1869–1917), jedyna
odnaleziona w całości,
2016 r.
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że scenę pogrzebu zrealizowano na cmentarzu ewangelickim nowym
[il. 20]. Niestety, scenograf Janusz Sosnowski nie był w stanie potwier
dzić tego faktu ani wskazać, na jakim cmentarzu wykonano ujęcia.
Omówione pokrótce 4 cmentarze nie są jedynymi zapomniany
mi na lewobrzeżu. We wschodniej części Stawek istnieje jeszcze jeden,
u zbiegu ulic Turkusowej i Rubinowej. Już w 1908 roku gmina ewange
licka Rudak-Stawki zwracała się poprzez lekarza sanitarnego o zlu
strowanie terenu, przeznaczonego potencjalnie pod nowy cmentarz.
Niestety, wybrany teren miał zbyt wysoki poziom wód gruntowych,
co uniemożliwiło założenie miejsca pochówku. Kolejna próbę podjęto
w 1912 roku. W piśmie do wójta gminy Podgórz, z 7 sierpnia, czytamy,
że cmentarz tutejszej gminy musi zostać zamknięty, ponieważ jest
przepełniony. Na potrzeby założenia nowego gmina zakupiła kawałek
ziemi od właściciela Augusta Sodtke. W tym momencie była już w po
siadaniu pozytywnych opinii od lekarza powiatowego i władz toruńskiej
twierdzy. Przedłożono regulamin pochówków i opłat. Nowy cmentarz
miał być jednak obiektem o charakterze komunalnym, a nie wyznanio
wym. Z końcem sierpnia gmina uzyskała wszelkie pozwolenia i najpraw
dopodobniej jeszcze w 1912 roku cmentarz został otwarty 36 . Zapewne
drastyczny spadek liczby ludności ewangelickiej w okolicach Torunia
po 1920 roku spowodował, że nowe miejsce pochówku nie zapełniło się
całkowicie do 1945 roku, a dotychczasowe 2 cmentarze okazały się wy
starczające 37. Brak danych nie pozwala stwierdzić, czy chowano tam
wyłącznie ewangelików, czy także osoby innej wiary, co było teoretycz
nie możliwe ze względu na komunalny charakter. Należy też uwzględnić
fakt, że starsze ewangelickie cmentarze parafialne mogły cieszyć się
większym prestiżem wśród mieszkańców aniżeli nowy, komunalny.
Opracowana w 1994 roku karta cmentarza stwierdza, że nieczyn
ny obiekt ma powierzchnię 0,25 ha. Znaleziono zaledwie 3 nagrobki
murowane, w tym jeden postument 38 . Zostały one zlikwidowane naj
później w 2006 roku podczas zbrojenia terenu pod powstające osie
dle domków jednorodzinnych. Zaznaczmy przy tym wyraźnie, że nic
nie wiadomo o ewentualnych ekshumacjach, co wyklucza klasyfikację
cmentarza jako byłego bądź już nieistniejącego. Zatracenie wartości
kulturowej na skutek braku potomków, mogących opiekować się na
grobkami swoich przodków, a przede wszystkim splantowanie terenu
spowodowały, że niemal żaden z mieszkańców osiedla nie miał świa
domości istnienia tego cmentarza, stąd systematyczne rozjeżdżanie
obszaru pochówków przez auta. Traktowanie go jako wygodny skrót
do posesji zostało ostatecznie ukrócone pod koniec 2015 roku. Wy
dział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta postawił głazy uniemożliwia
jące wjazd, a także zamontował małe tabliczki informacyjne 39 .
Na lewobrzeżu istniał również cmentarz żydowski 40 , na mapie
zniszczonych w 1813 roku przedmieść Torunia zaznaczony kwadra
tem z napisem Juden Kirchhof, obejmujący swym zasięgiem osadę

Majdany. Zgodnie z planami dołączonymi do karty tego cmentarza,
zlokalizowany był na terenie, który uległ całkowitym przeobrażeniom
w związku z budową Fortu Przyczółek Mostowy 41 . À propos toruńskiej
twierdzy i cmentarzy, koniecznie należy wspomnieć o miejscu po
chówku pułkownika wojsk austriackich Franza Bruscha von Neuberga,
poległego w 1809 podczas oblężenia Torunia w czasie wojny polsko
-austriackiej. Pochowanemu wraz z żołnierzami na terenie dzisiejsze
go Fortu Przyczółek Mostowy wystawiono pomnik w 1827 roku. Monu
ment był zaznaczony jeszcze na planie miasta z 1912 roku 42 . Podobno
w tym miejscu chowano także żołnierzy z załogi fortu 43 . Sam pomnik,
choć przesuwany, przetrwał podobno do początku lat trzydziestych
XX w. 44 Współcześnie wszelkie ślady po tym cmentarzu są zatarte.
Nie wiadomo, co stało się ze szczątkami ludzkimi i pomnikiem.
Listę zapomnianych cmentarzy lewobrzeża dopełniają przykościel
ne miejsca pochówku 45 . Zmarłych grzebano przy nieistniejących dziś
rzymskokatolickich świątyniach: kościele pw. św. Mikołaja obok zamku
Dybowskiego, a także przy kościele pw. NMP Wniebowziętej i Św. Jac
ka (później pw. św. Anny), położonym obok lub na terenie obecnego
cmentarza rzymskokatolickiego starego. Również najbliższe otocze
nie przyklasztornego kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła kryje szczątki
ojców franciszkanów reformatów, co upamiętnia pozioma tablica na
trawniku przy północno-wschodnim narożniku budynku.
Na zakończenie wspomnijmy o odkrytych w ostatnich miesiącach
masowych grobach wojennych na terenie byłego niemieckiego obozu
jenieckiego na Glinkach, przejętego przez Sowietów w 1945 roku, tuż
po zajęciu Torunia. Pokłosiem niepamięci stała się decyzja o wybu
dowaniu w tym miejscu osiedla mieszkaniowego. Dotychczas ekshu
mowano, wraz z wydobytymi w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w.,
szczątki prawie 2500 żołnierzy niemieckich najróżniejszych formacji 46 . Sprawa budowy osiedla na tym terenie bulwersuje wielu toru
nian, uważających przymusowe ekshumacje za przejaw naruszenia
wiecznego spoczynku w imię zysku dewelopera budowlanego, nawet
pomimo faktu, że zmarli byli członkami jednostek wojskowych doko
nujących zbrodni wobec Polaków. Za fakt skandaliczny należy uznać
także rzekomą nieświadomość decydentów, którą trudno w jakikol
wiek sposób usprawiedliwić.
Na porządkowanych cmentarzach pojawia się coraz więcej zniczy.
Te podgórskie znaczone są drewnianymi krzyżami. Pod koniec 2016
roku Wydział Środowiska i Zieleni zamontował tablice informacyjne.
Zapomniane miejsca powracają do świadomości mieszkańców. Po
woli stają się elementem lokalnego dziedzictwa, bez określania go
słowem „trudne”. Zmianę mentalności najlepiej odzwierciedla zwrot
w sposobie mówienia. Do niedawna od osób odwiedzających nas
podczas prac można było usłyszeć „tu był cmentarz”. Teraz zaintere
sowani konstatują w czasie teraźniejszym: „tu jest cmentarz”.
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