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Tak trzeba!

Jej poczàtki si´gajà XVIII wieku. Pochowani sà tam
ewangelicy z Ciechocinka i jego okolic. Wielu z nich
to potomkowie mennonitów, zwanych te˝ „ol´drami”,
którzy osiedlili si´  nad Wis∏à w XVII wieku. W 1782
roku osadnicy uzyskali pozwolenie na budow´ domu
modlitwy, szko∏y i tego w∏aÊnie cmentarza.

Najstarsze zachowane nagrobki pochodzà z II po-
∏owy XIX wieku. Uwag´ zwraca okaza∏y grób rodziny
Müllerów i Adamów - w∏aÊcicieli najwi´kszego hote-
lu pobudowanego w centrum uzdrowiska. Na cmen-
tarzu pochowane sà  ofiary II wojny Êwiatowej, z wrze-
Ênia 1939 roku, m. in. z rodziny Leischnerów, Mielke,
Elgertów,  a tak˝e zmarli w latach czterdziestych, jak
na przyk∏ad Adolf Rosenke (1874-1941), Anna Grasse
z d. Fuhrmann (1884-1943) czy Maria Peters (1884-
1943).

Po II wojnie Êwiatowej cmentarz popada∏ w rui-
n´, by∏ wielokrotnie dewastowany, nagrobki zarasta-
∏y krzewami i chwastami. Z∏omiarze ukradli ogrodze-
nie i ˝eliwnà bram´. Niestety, nekropolia zamienia∏a
si´ w wysypisko Êmieci. Ci, którzy mogliby si´ opieko-
waç grobami bliskich, po 1945 roku opuÊcili rodzin-
ne strony - zamieszkali w Niemczech, rozproszyli si´
po Êwiecie. Ich domostwa zaj´li przesiedleƒcy z Kresów.

W 2012 rozpocz´∏o si´ porzàdkowanie zdewasto-
wanego cmentarza. Zaj´∏a si´ nim grupa renowacyj-
na Tak Trzeba, Parafia Ewangelicko- Augsburska w To-
runiu, której cmentarz podlega oraz Pracownia Orange
z Ot∏oczyna. Najm∏odsza wolontariuszka mia∏a 4 lata,
najstarsza - 84. Ich prac´ wspar∏a ciechociƒska gmina
- pracownicy Komunalnego Przedsi´biorstwa U˝ytecz-
noÊci Publicznej „Ekociech” pomogli w wyci´ciu krze-
wów. Spo∏ecznicy sp´dzili wiele godzin, aby doprowa-
dziç do porzàdku obszar 0,66 hektara, bo taka jest
powierzchnia cmentarza. Dokonywali wielu zaskakujà-

cych odkryç, ziemia oddawa∏a szczàtki grobów: krzy˝e,
napisy, zdobienia. Wolontariusze oczyÊcili zachowane
nagrobki. Zosta∏a opracowana dokumentacja grobów,
które zosta∏y sfotografowane i opisane.

Wielomiesi´cznà ˝mudnà i ci´˝kà prac´ zwieƒczy∏a
skromna uroczystoÊç. W ostatnià sobot´ sierpnia na
cmentarz przybyli ci, którzy w pocie czo∏a pracowali
przy renowacji, krewni pochowanych - goÊcie z Kanady
i Niemiec, przedstawiciele w∏adz miasta: burmistrz
Leszek Dzier˝ewicz i przewodniczàca Rady Miasta

Jednym z kilku cmentarzy znajdujàcych si´ w granicach obecnego Ciechocinka jest nekropolia
ewangelicka. Znajduje si´ w S∏oƒsku Górnym.
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