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Kwestia ochrony dziedzictwa kulturowego należy obecnie na najbar-
dziej aktualnych zagadnień, tak w Polsce, jak i w skali całej Europy. 
Do przypadków o szczególnym charakterze należy pod tym wzglę-

dem Łódź – na przełomie XIX i XX w. największy ośrodek przemysłu włó-
kienniczego na terenie środkowej Europy, a jednocześnie miasto nazywane 
„tyglem narodów”, ściągające tysiące przybyszy z wielu stron, różnych naro-
dowości oraz odmiennych wyznań i religii. Z tego względu zachowane 
do dziś dziedzictwo kulturowe miasta odznacza się dużym bogactwem 
i różnorodnością1.

Narodziny nowoczesnej Łodzi wiążą się z decyzjami rządu Królestwa 
Polskiego podejmowanymi po 1815 r., inicjującymi powstanie okręgu prze-
mysłu włókienniczego na ziemiach centralnej Polski. Jednak o powodze-
niu tych planów zadecydowała przede wszystkim masowa imigracja na te 
tereny niemieckich tkaczy, sukienników i rękodzielników różnych specjal-
ności, przybywających tu głównie z Saksonii, Dolnego Śląska, Czech i pozo-
stającej od czasów rozbiorów we władaniu Prus Wielkopolski2. Efektem 
było ukształtowanie się kilkudziesięciotysięcznej społeczności niemiec-
kiej zamieszkującej w zwartej masie tak Łódź, jak i okoliczne miejscowości 

1 Krajobraz kulturowy Łodzi i województwa łódzkiego w nauczaniu młodzieży. Warsztaty 
dla nauczycieli i metodyków. Rządowy program edukacyjny „Świadome kształtowanie krajobrazu 
i ochrona krajobrazu historycznego”, red. A. Michałowski i in., Warszawa 2002; M. Kulesza, Wielo- 
kulturowe dziedzictwo Łodzi a współczesny krajobraz miasta, „Studia z Geografii Politycznej 
i Historycznej” 2013, t. 2, s. 11–46.

2 A. Rynkowska, Działalność gospodarcza władz Królestwa Polskiego na terenie Łodzi prze-
mysłowej w latach 1821–1831, Łódź 1951.
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przemysłowe: Pabianice, Zgierz, Aleksandrów, Konstantynów, Ozorków 
i Tomaszów Mazowiecki. Do czasu pierwszej wojny światowej ludność nie-
miecka odgrywała na tym terenie dominującą rolę ekonomiczną, w jej rękach 
znajdowała się większość zakładów przemysłowych. Istotne znaczenie 
miała ludność żydowska, z biegiem czasu coraz liczniejsza, a do żydowskich 
przemysłowców – którym przewodził Izrael Poznański – również należały 
liczne zakłady przemysłowe3. Obecni byli Rosjanie – nieliczni, ale ważni jako 
przedstawiciele carskiej władzy. Pojawiła się też znaczna grupa osadników 
czeskich, a także w mniejszej liczbie przedstawiciele innych nacji. Społecz-
ności te, wraz z ludnością polską, tworzyły charakterystyczny dla przełomu 
XIX i XX w. wielonarodowościowy i wielokulturowy tygiel.

Pod względem ekonomicznym i kulturowym dominującą grupę, przy-
najmniej do początku XX w., tworzyła ludność o korzeniach niemieckich4. 
W ciągu XIX i na początku XX stulecia duża część społeczności niemieckiej 
mimo procesów asymilacyjnych podtrzymywała związki z ziemiami swo-
jego pochodzenia bądź pochodzenia rodziców lub dziadków. Dotyczyło to 
zwłaszcza ludności wyznania luterańskiego, katolicy bowiem łatwiej sta-
piali się z miejscowymi Polakami. Zachowywanie bliskich kontaktów z tere-
nami i kulturą Niemiec znamienne było dla wielu odgrywających znaczącą 
rolę rodzin fabrykanckich. Ich członkowie zapatrzeni byli we wzory płynące 
z głównych ośrodków niemieckich, przede wszystkim Berlina, choć także 
i z Wiednia. Rezultatem tego zjawiska było korzystanie z usług niemieckich 
artystów i firm rzemieślniczych, u których chętnie zamawiano projekty 
licznych budowli i wyposażenie ich wnętrz5. Sprawia to, że wśród zabyt-
kowej architektury Łodzi odnajdujemy liczne budowle projektowane przez 
twórców berlińskich, wrocławskich i wiedeńskich, lecz także architektów 

3 S. Pytlas, Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864–1914, Łódź 1994; Imperium rodziny 
Poznańskich w Łodzi, red. A. Machejek, Łódź 2010.

4 Niemcy łódzcy / Die Lodzer Deutschen, red. A. Machejek, Łódź 2010; Sztuka w Łodzi (4). 
Geyer, Scheibler i inni… Kunst in Lodz (4). Geyer, Scheibler und die anderen… Materiały semina-
rium naukowego „Wpływ narodów obszaru języka niemieckiego na rozwój sztuki w Łodzi” zor-
ganizowanego przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniu 25 października 
2005 roku, red. M. Wróblewska Markiewicz, A. Lorenc-Karczewska, Łódź 2007.

5 Na ten temat pisze m.in. J. Dominikowski, Nieznane importy w sztuce łódzkiej, [w:] Sztuka 
w Łodzi. Materiały sesji naukowej zorganizowanej z okazji 45 rocznicy łódzkiego Oddziału Sto-
warzyszenia Historyków Sztuki w 575 rocznicę nadania Łodzi praw miejskich 4–5 czerwca 1998 
roku, red. J. Szewczyk, Łódź 2000, s. 79–98; K. Stefański, Berliner Architektur in Lodz zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, „Architectura. Zeitschrift für Geschichte der Baukunst / Journal of the 
History of Architecture” 1991, nr 2, s. 164–176; idem, Die Wiener Baukünstler in Łódź um die 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhunderts, „Österreischische Zeitschrift für Kunst und Denkmal-
pflege” 1998, t. 52, z. 2, s. 441–452; idem, Łódź około roku 1900 – między Berlinem a Wiedniem, 
[w:] Sztuka około 1900 w Europie Środkowej. Centra i prowincje artystyczne. Materiały między-
narodowej konferencji zorganizowanej w dniach 20–24 października 1994, red. P. Krakowski, 
J. Purchla, Kraków 1997, s. 101–110.
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przybywających na krócej lub dłużej z Niemiec, by szukać tu swego szczę-
ścia, a potem często wracających do rodzinnego kraju. W przypadku wielu 
dzieł nie znamy autorów, ale ich forma wskazuje wyraźnie na związki ze 
sztuką ziem niemieckich.

Niemiecka społeczność Łodzi utraciła swoją pozycję w latach między-
wojennych, a zniknęła całkowicie w wyniku tragicznych wydarzeń drugiej 
wojny światowej. Pozostała spuścizna artystyczna, która jest świadectwem 
dawnego, wielonarodowościowego charakteru miasta i dobitnym elemen-
tem polsko-niemieckiego dziedzictwa. Tworzą ją liczne pałace i wille fabry-
kanckie o bogatym wystroju wnętrz, luterańskie kościoły czy też szkoły 
służące wcześniej niemieckojęzycznej ludności miasta. Do najcenniejszych 
przykładów dziedzictwa kulturowego Łodzi zaliczyć trzeba Stary Cmen-
tarz przy ul. Ogrodowej, składający się z trzech części: ewangelicko-augs-
burskiej, prawosławnej i rzymsko-katolickiej. Pochowano na nim kilka 
pokoleń łodzian niemieckiego pochodzenia. Szczególnie ciekawa pod tym 
względem jest część ewangelicko-augsburska cmentarza, na której spoczęli 

Ryc. 83. Grobowiec Heinricha Federa na ewangelicko-augsburskiej części Starego Cmentarza 
przy ul. Ogrodowej w Łodzi, 1910, Valentino Casal, stan po renowacji, 2011
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przedstawiciele najważniejszych rodzin przemysłowych miasta: Anstad-
tów, Biedermannów, Federów, Geyerów, Grohmannów, Kindermannów, Mey-
erów, Steinertów, Schweikertów i wielu innych. Nad częścią tą góruje kaplica 
grobowa rodziny Scheiblerów, najpotężniejszych fabrykantów dawnej Łodzi.

Karol Scheibler, urodzony w 1820 r. Montjoi (obecnie Monschau) na pogra-
niczu niemiecko-belgijskim, po latach praktyki w Niemczech, Belgii, Austrii 
i Anglii przybył na ziemie polskie i w 1854 r. rozpoczął w Łodzi produkcję 
materiałów bawełnianych. W ciągu kilkunastu lat jego zakłady urosły do 
rangi wiodących w mieście, a pozycję fabrykanta umocniła budowa w latach 
siedemdziesiątych XIX w. wielkiego zespołu na Księżym Młynie z potężną 
przędzalnią, osiedlem robotniczym, szpitalem oraz willą przeznaczoną dla 
jego córki Matyldy i zięcia Edwarda Herbsta. Uczyniło to zakłady Scheiblera 
największymi tego typu na wielkim obszarze Europy Środkowej6. Po śmierci 
twórcy przemysłowego imperium w 1881 r. jego rodzina, a szczególnie 
wdowa po nim Anna z Wernerów, pomyślała o wzniesieniu odpowiedniego 
miejsca pochówku: kaplicy-mauzoleum. W latach 1885–1888 wybudowano 
według projektu warszawskich architektów Edwarda Lilpopa i Józefa Dzie-
końskiego, jedną z najwybitniejszych budowli neogotyckich w kraju, którą 
zaliczyć również trzeba do najpiękniejszych kaplic grobowych w Europie. 
Obiekt wzorowany na najlepszych przykładach gotyku francuskiego i nie-
mieckiego, otrzymał wyjątkowo bogatą formę architektoniczną i starannie 
opracowany wystrój wnętrz7. Scheiblerowie jako najpotężniejsi przedsię-
biorcy łódzcy odegrali niezwykle istotną rolę w rozwoju miasta na przeło-
mie XIX i XX w. Ich osiedle mieszkaniowe na Księżym Młynie było wzorcowe8. 
Pamiętali o swoich robotnikach, budując dla nich szkoły, szpital, ochronkę. 
Fundowali także gmachy szkolne, szpital dziecięcy i kościoły dla całej spo-
łeczności łódzkiej, łożąc duże sumy na dziesiątki inwestycji9.

Losy ewangelicko-augsburskiej części Starego Cmentarza przy ul. Ogro-
dowej oraz kaplicy Scheiblerów są znamienne dla sytuacji po drugiej wojnie 
światowej. Olbrzymi teren, o powierzchni blisko 10 ha, wskutek exodusu 

6 M. Bartczak, Scheiblerowie. Historia rodu, red. i uzupełnienia historyczne J. Jordan, Łódź 
1999; S. Pytlas, Księży Młyn i okolice. Jego właściciele i ich zakłady, [w:] Księży Młyn [praca zbio-
rowa], Łódź 1998, s. 15–42.

7 K. Stefański, Stary Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Łodzi, Łódź 1992; idem, Kaplica 
grobowa Karola Scheiblera. Arcydzieło architektury neogotyckiej, Łódź 2006; J. Dominikow-
ski, Nekropolia Łodzi wielkoprzemysłowej. Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej. Dzieje i sztuka 
1854–1945, Łódź 2004, s. 220–237.

8 M. Michalska, Nie tylko fabryki…[w:] Łódź – Księży Młyn. Historia ludzi, miejsca i kultury, 
red. E. Fuchs, Łódź 1998, s. 21–34; J. Salm, Wokół Księżego Młyna – architektoniczne i urbani-
styczne przemiany fabrycznej jurydyki, [w:] Księży Młyn… [praca zbiorowa], s. 43–88.

9 K. Stefański, Udział rodów fabrykanckich w kształtowaniu architektonicznego oblicza Łodzi, 
[w:] Mecenat artystyczny a oblicze miasta. Materiały LVI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowa-
rzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 8–10 XI 2007, red. D. Nowacki, Kraków 2008, s. 215–234.
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zdecydowanej większości ludności wyznania luterańskiego pozbawiony 
został właściwej opieki. Niewielka liczebnie parafia ewangelicko-augsbur-
ska św. Mateusza – jako prawny właściciel nekropolii – nie była w stanie 
otoczyć terenu z wieloma tysiącami pomników ochroną. Prowadziło to do 
postępującego zniszczenia, będącego po części efektem procesów natural-
nych, ale w głównej mierze wandalizmu i zwykłych kradzieży. Cmentarz, 
traktowany jako „niemiecki”, przez lata był bezkarnie niszczony, a władze 
nie uważały za stosowne go chronić, co ze względu na rozległość obszaru 
było z pewnością trudne. Co ciekawe, jak wynika z licznych relacji, do naj-
większych spustoszeń doszło nie bezpośrednio po wojnie, ale w późniejszym 
okresie, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. W tym cza-
sie zniszczenia na dużą skalę dotknęły kaplicę Scheiblerów, która popadała 
w coraz większą ruinę. Wytłuczone zostały witraże, zniszczony wystrój 
i wyposażenie wnętrza. Sprofanowano i rozgrabiono szczątki pochowanych 
w krypcie przedstawicieli rodziny.

Na obojętność wobec tych fak-
tów z pewnością nałożyły się dwa 
czynniki – z jednej strony nie-
chętny stosunek do społeczno-
ści niemieckiej miasta jako efekt 
doświadczeń drugiej wojny świa-
towej, gdy zdecydowana jej więk-
szość opowiedziała się po stronie 
hitlerowskich okupantów, z dru-
giej umiejętnie podsycany przez 
komunistyczne władze negatywny 
stosunek do dawnych fabrykantów 
jako „elementu wrogiego klasowo”. 
Tym samym ludzi, którzy tak wiele 
dobrego zrobili dla Łodzi, otoczyła 
podwójna niechęć: o podłożu naro-
dowym i polityczno-klasowym.

Alarmujące informacje o znisz-
czeniach i jednocześnie rosnąca 
świadomość zabytkowych walo-
rów cmentarza ewangelicko-augs-
burskiego zmusiły jednak władze 
w drugiej połowie lat siedemdzie-
siątych ubiegłego stulecia do podjęcia pierwszych działań. Dotyczyły one 
początkowo kaplicy Scheiblerów. W 1978 r. wykonano inwentaryzację foto-
grametryczną obiektu, zamurowano okna, utrudniając dostęp do wnętrza, 

Ryc. 84. Grobowiec Sophie Biedermann 
na ewangelicko-augsburskiej części Starego 
Cmentarza przy ul. Ogrodowej w Łodzi, 1898, 

sygnowany: Otto Lessing – Roma, 
stan po renowacji, 2011
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teren otoczono ogrodzeniem z metalowej siatki, choć tworzyła ona jedy-
nie symboliczne zabezpieczenie. Zniszczenia postępowały, także wsku-
tek działania czasu i sił natury. Spadać zaczęły metalowe figury aniołów 
stojące u podstawy wieży kaplicy, wykonane według projektów warszaw-
skiego rzeźbiarza Andrzeja Pruszyńskiego, uszkadzając przy tym dachy 
– z ośmiu aniołów do ostatnich lat przetrwały trzy, nadal dewastowane 
były liczne nagrobki. Inwentaryzacja dokonana przez piszącego niniejsze 
słowa dokonana w latach 1989–1990 wykazała zachowanie około 700 daw-
nych nagrobków wobec liczby blisko ok. 10 tys. istniejących przed 1945 r. 
(szczegółowe obliczenia nie były możliwe ze względu na mało precyzyjne 
zapisy w parafialnych księgach cmentarnych)10.

Sytuacja zmieniła się radykal-
nie wraz z przemianami politycz-
nymi, jakie nastąpiły w 1989 r. 
Wzrosło zainteresowanie cmen-
tarzem jako cennym zabytkowym 
zespołem, a jednocześnie powoli 
zaczęło się zmieniać nastawienie 
do niemieckiej i luterańskiej spo-
łeczności dawnej Łodzi. Odmienna 
była już postawa władz, szerszych 
kręgów społecznych, jak i samej 
parafii ewangelicko-augsburskiej 
św. Mateusza. Z inicjatywy jej 
członków, Zofii i Andrzeja Wojcie- 
chowskich, w 1992 r. wydano mo- 
nografię cmentarza podkreślającą 
jego walory historyczne i arty- 
styczne, a równocześnie przypo-
minającą zasługi dla miasta pocho-
wanych tam przemysłowców11. 
W 1991 r. naprawiono zniszczony 
dach kaplicy Scheiblerów, przy-
krywając pierwotny łupek blachą 
ocynkowaną. Pojawiły się wówczas 
również pierwsze plany renowacji 
obiektu. Wykonano wstępny, szki-
cowy kosztorys prac, który opiewał 

10 K. Stefański, Stary Cmentarz…, s. 28–29.
11 Ibidem.

Ryc. 85. Mauzoleum Juliusza Kunitzera na ewan-
gelicko-augsburskiej części Starego Cmentarza 
przy ul. Ogrodowej w Łodzi, 1912, zakład Anto-
niego Urbanowskiego, stan po renowacji, 2012
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na sumę 23 mld zł (obecnie może się ona wydawać astronomiczna, ale było 
to przed denominacją złotego)12. Musiało jednak minąć jeszcze kilka lat, 
nim nowe spojrzenie na dziedzictwo kulturowe dawnej Łodzi zaowocowało 
konkretniejszymi działaniami. W 1995 r. przy łódzkim oddziale Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami (dalej: TOnZ) z inicjatywy nestora łódzkich 
przewodników Stanisława Łukawskiego powołano Społeczny Komitet 
Opieki nad Starymi Cmentarzami w Łodzi, a jednocześnie telewizja łódzka 
zapoczątkowała, na wzór Warszawy, kwestę w dniu 1 listopada, z której 
dochód przeznaczano na renowację zabytkowych grobów we wszystkich 
trzech częściach Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej. Akcji tej przewo-
dził, do śmierci w 2012 r., znany dziennikarz telewizji łódzkiej Wojciech 
Słodkowski.

Momentem decydującym było utworzenie w styczniu 1999 r. przez śro-
dowisko członków łódzkiego oddziału TOnZ, przewodników Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i wielu miłośników dawnej 
Łodzi Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem (w skrócie: TOnSC)13. 
Odtąd TOnSC było głównym organizatorem kwest – telewizja łódzka zacho-
wała patronat medialny – i czuwał nad odnowieniem wybranych pomników. 
W ciągu 10 lat, do 2010 r., z pieniędzy zebranych w trakcie kwest odrestau-
rowano łącznie ponad 100 pomników na wszystkich trzech częściach cmen-
tarza – z tego na ewangelicko-augsburskiej ponad 30 obiektów, wśród nich 
nagrobki Karola Gottloba Anstadta (wykonany przez wrocławską firmę 
„C. Francke”), Adolfa Butschkata, Elizabeth Triebe, Roberta Wergaua. 
Dodatkowo kilka najcenniejszych – a jednocześnie najbardziej kosztow-
nych – pomników odrestaurowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Należą 
do nich grobowce: rodziny Heinricha Federa (wykonany przez Valentina 
Casala, weneckiego artystę pracującego w Berlinie), Sophie Biedermann 
(autorstwa znanego berlińskiego twórcy Otto Lessinga), rodziny Grohma-
nów (z figurą Chrystusa autorstwa drezdeńskiego twórcy Heinricha Eplera) 
oraz mauzoleum Juliusza Kunitzera, przemysłowca zastrzelonego podczas 
rewolucji 1905 roku14. W następnych latach renowacji poddawano kolejne 
obiekty. Obecnie ich liczba wynosi 17015. Dodać należy, że po 2000 r. rozpo-
częto także prace konserwatorskie przy innym ważnym mauzoleum fabry-
kanckiej Łodzi – kaplicy Heinzlów na katolickiej części Starego Cmentarza, 

12 K. Stefański, Problemy renowacji XIX-wiecznej architektury sakralnej na przykładzie 
zabytków łódzkich, [w:] Dzieło sztuki a konserwacja. Materiały LII Ogólnopolskiej Sesji Nauko-
wej SHS, Kraków 20–22 XI 2003, red. D. Nowacki, J. Żmudziński, Kraków 2004, s. 270.

13 Piękno ocalone. Stary Cmentarz przy ul. Ogrodowej w Łodzi. 10 lat Towarzystwa Opieki 
nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej 1999–2009, Łódź 2009.

14 Ibidem, s. 70–73.
15 Według materiałów zawartych w archiwum TOnSC.
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wzniesionej w latach 1899–1904 według projektu znanego architekta ber-
lińskiego, Franza Schwechtena16.

Obiektem, którego los budził 
szczególną troskę, była kaplica 
Scheiblerów. W ciągu lat stan 
budowli pogarszał się. Spadały 
kolejne kamienne elementy bu- 
dowli: pinakle, fragmenty ażuro-
wej galerii i rzeźbiarskiego detalu. 
Szczęśliwie wymienione pokrycie 
dachu zabezpieczało budynek przed 
zalewaniem wodą deszczową i top-
niejącym śniegiem. Zdawano sobie 
sprawę, że kilkudziesięciotysięczne 
sumy zbierane w czasie kwest mogą 
pozwolić jedynie na drobne prace 
przy obiekcie. Jedną z nich, o symbo-
licznym znaczeniu, było przywró-
cenie w 2002 r. pierwotnego napisu 
nad wejściem do budowli. W latach 
hitlerowskiej okupacji zamieniono 
bowiem oryginalną inskrypcję: 
„Pamięci Karola Scheibler” na nie-
miecki napis: „Ruhestätte der Fami-
lie Scheibler”.

Powrót do polskiej inskrypcji 
potraktowano jako pierwszy krok 
do przywrócenia obiektowi dawnej 
świetności. Wkrótce w gronie dzia-
łaczy TOnZ i TOnSC podjęto decyzję 

o stworzeniu odrębnej fundacji, która wzięłaby na siebie ciężar ratowania 
cennego zabytku. W czerwcu 2003 r. zarejestrowana została Fundacja na 
rzecz ratowania Kaplicy Karola Scheiblera, na której czele stanął piszący 
niniejsze słowa. W tym czasie podjęto – jeszcze pod auspicjami TOnSC 
– kolejne drobne kroki renowacyjne przy kaplicy z pieniędzy uzyskanych 
w trakcie kwest. Odnowiono stalowe drzwi główne oraz boczne, a toruński 
konserwator Jan Tajchman (syn) dokonał wstępnej renowacji (oczyszczenia) 

16 K. Stefański, Kaplica grobowa Heinzlów w Łodzi a typ renesansowej kaplicy kopułowej 
w architekturze epoki historyzmu, [w:] Recepcja renesansu w XIX i XX wieku. Materiały Sesji 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Łódź, listopad 2002, red. M. Wróblewska Markiewicz, Łódź 
2003, s. 361–177.

Ryc. 86. Kaplica grobowa Karola Scheiblera 
– widok ogólny, 1885–1888, arch. arch. Józef 

Dziekoński i Edward Lilpop
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dwóch rzeźb zdobiących niegdyś kaplicę: Piety autorstwa berlińskiego 
twórcy Josepha von Kopfa oraz Wskrzeszenia córki Jaira Cuna von Uechtritza-
-Steinkircha, rzeźbiarza związanego z Wrocławiem i Berlinem17. To drugie 
dzieło ma szczególne znaczenie – powstało w pierwszych latach XX w., upa-
miętniając zmarłą przedwcześnie, w wieku 9 lat, Annę Marię, córkę Matyldy 
z Scheiblerów i Edwarda Herbstów, wnuczkę Anny i Karola Scheiblerów. 
Po czyszczeniu rzeźbę ustawiono w pierwotnym miejscu na zachowanym, 
odnowionym postumencie. Pietę umieszczono w kaplicy ewangelicko-
-augsburskiego kościoła św. Mateusza. W kruchcie tejże świątyni urzą-
dzono lapidarium, gromadząc zachowane fragmenty marmurowego ołtarza 
i zniszczone popiersia A. i K. Scheiblerów, pochodzące z kaplicy, oraz ele-
menty architektoniczne. Od 2006 r. przyjęto zasadę, że 10 procent sumy 
zebranej w trakcie listopadowej kwesty, w której członkowie Fundacji biorą 
aktywny udział, jest przekazywane na jej konto.

Działania Fundacji nastawione 
były na propagowanie wiedzy 
o kaplicy i rodzinie Scheiblerów oraz 
przygotowania do jej odbudowy 
i poszukiwania środków finanso-
wych. Prowadzone one były w ści-
słej w współpracy z łódzką parafią 
ewangelicko-augsburską św. Mate-
usza, właścicielem budowli, przy 
wielkiej życzliwości śp. biskupa 
Mieczysława Cieślara18, oraz urzę-
dami konserwatorskimi – woje-
wódzkim i miejskim. Ważnym 
elementem było zaangażowanie 
młodzieży szkolnej, która brała 
aktywny udział w kwestach oraz 
w organizowanych przez nas kon-
kursach (plastycznych i fotogra- 
ficznych) związanych z kaplicą, 
Starym Cmentarzem oraz dokona- 
niami rodziny Scheiblerów. Pro-
pagowano ideę odbudowy wśród 
ogółu łodzian, próbowano docierać też do miejscowych przedsiębior-
ców. Deklarowana i otrzymywana pomoc miała jednak tylko symboliczny 

17 K. Stefański, Kaplica Karola Scheiblera…, s. 48–53.
18 Ksiądz biskup Mieczysław Cieślar zginął tragicznie 18.04.2010 r. w wypadku samocho-

dowym, wracając z uroczystości żałobnych w Warszawie po katastrofie smoleńskiej

Ryc. 87. Kaplica grobowa Karola Scheiblera 
– wnętrze górnej kondygnacji, 1885–1888, 
arch. arch. Józef Dziekoński i Edward Lilpop
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charakter. Nawiązano też kontakt z żyjącymi potomkami rodu Scheiblerów, 
nie spotykając się jednak w początkowej fazie z większym zainteresowaniem.

Ważnym momentem było wpisanie w 2005 r. kaplicy Scheiblerów, dzięki 
wsparciu prof. Krzysztofa K. Pawłowskiego z Politechniki Łódzkiej, dzia-
łacza polskiej sekcji Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc 
Historycznych (International Council on Monuments and Sites, ICOMOS), 
oraz Moniki Ostaszewskiej z Paryża, na prestiżową listę World Monuments 
Watch – 100 najcenniejszych zagrożonych zabytków na świecie – nowo-
jorskiej fundacji World Monuments Fund19. Pozwoliło to nagłośnić sprawę 
odbudowy, nie pociągnęło jednak za sobą pomocy finansowej.

Aktywność Fundacji spotkała się z życzliwym zainteresowaniem w miej-
scowych mediach oraz, co szczególnie ważne, z odzewem władz miasta. 
W 2005 r. dzięki otrzymaniu miejskiej dotacji możliwe było wykonanie przez 
grupę specjalistów z Uniwersytetu Toruńskiego Mikołaja Kopernika, kiero-
waną przez mgr Marię Rudy i prof. dr. hab. Janusza Krausego, oraz dr. inż. 
Wiesława Kalińskiego z Politechniki Łódzkiej kompleksowej ekspertyzy 

19 „World Monuments ICON. The Preservation Quarterly of the Monument Fund”, lato 
2005, s. 42.

Ryc. 88. Kaplica grobowa Karola Scheiblera, 1885–1888, arch. arch. Józef Dziekoński 
i Edward Lilpop – wnętrze krypty
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konserwatorskiej20. Potwierdziła ona zły stan obiektu. Za część szczegól-
nie zagrożoną uznano wieńczącą budowlę kamienną, ażurową wieżę, która 
odchyliła się od pionu, a jej poszczególne elementy uległy odspojeniu. Z kolei 
w 2007 r. wykonany został projekt prac konserwatorsko-budowlanych, 
pozwalający na otrzymanie pozwolenia na budowę.

O ciągle pogarszającym się stanie 
obiektu świadczył wymownie „upa-
dek anioła” – jednego z trzech do 
tego czasu zachowanych. W czasie 
silnej wichury w ostatnich dniach 
maja 2007 r. figura przewróciła 
się, szczęśliwie jednak nie runęła, 
wspierając się na elemencie archi-
tektonicznym budowli. Członkowie 
Fundacji szybko zareagowali, wzy-
wając specjalistyczną ekipę stra-
żacką, która przy pomocy sprzętu 
wysokogórskiego ściągnęła bez-
piecznie rzeźbę na dół. W 2008 r. 
dzięki kolejnej dotacji miejskiej roz-
poczęły się właściwe prace reno-
wacyjne – jeszcze w stosunkowo 
skromnym zakresie. Dokonano izo- 
lacji fundamentów i udrożniono 
istniejący wcześniej system odwod- 
nieniowy.

Za przełomowy uznać należy 
rok 2009. Dotacja w wysokości 900 
tys. zł pozwoliła podjąć dawno ocze-
kiwane działania. Zgodnie z wcześniejszymi ekspertyzami i wytycznymi 
rozpoczęto je od renowacji zagrożonej wieży. W wyniku przetargu zadanie 
to powierzono toruńskiej firmie „Konserwacja zabytków – Piotr Niemce-
wicz”, znanej już wcześniej z prac na cmentarzu, m.in. z odnowienia pomnika 
Sophie Biedermann. Przewidziane prace, prowadzone zgodnie z programem 
konserwatorskim opracowanym przez Marię Rudy21, wykonano do końca 

20 Ekspertyza konserwatorska dotycząca historii konserwacji, stanu zachowania, przyczyn 
zniszczeń, badań i programu prac konserwatorskich Kaplicy Grobowej Rodziny Scheiblerów na 
Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Łodzi przy ul. Ogrodowej 43, oprac. M.Rudy, Toruń 
2005 (mps w posiadaniu Fundacji na rzecz ratowania Kaplicy Karola Scheiblera).

21 Program prac konserwatorskich i restauratorskich kaplicy grobowej rodziny Scheiblerów 
na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Łodzi przy ul. Ogrodowej 43, oprac. M. Rudy, Toruń 
2009 (mps w posiadaniu Fundacji na rzecz ratowania Kaplicy Karola Scheiblera).

Ryc. 89. Kaplica grobowa Karola Scheiblera, 
1885–1888, arch. arch. Józef Dziekoński i Edward 
Lilpop – fragment wnętrza z widokiem na Pietę 

według fotografii z 1978 r.
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listopada 2009 r. Dokonano oczyszczenia, uzupełnienia ubytków i wzmoc-
nienia osłabionych partii kamienia oraz stalowych usztywnień, a także 
oczyszczenia, uzupełnienia i pozłocenia wieńczącego krzyża wykonanego 
z blachy miedzianej22. Kolejne dotacje Urzędu Miasta, wsparte sumami 

przekazywanymi przez marszałka 
województwa łódzkiego, woje-
wódzkiego konserwatora zabytków 
oraz Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, pozwoliły 
na kontynuację prac w kolejnych 
latach. Ważna była także kilkumi-
lionowa darowizna anonimowego 
prywatnego darczyńcy. Do końca 
2015 r. sfinalizowano renowację 
wieży, wykonano pełną renowa-
cję dachów i części prezbiterialnej, 
fragmentarycznie także renowację 
elewacji bocznych. Częściowo odno-
wiono także wnętrze górnej kaplicy 
oraz oszklono okna. W 2014 r. doko-
nano także pełnej renowacji wspo-
mnianych wcześniej kompozycji 
rzeźbiarskich: Wskrzeszenia córki 
Jaira i Piety, rekonstruując braku-
jące elementy.

Zakres wykonanych do tej pory prac przy kaplicy określić można na 40 
procent. Do zakończenia renowacji jest jeszcze daleko. W najbliższym cza-
sie przewidywane jest odnowienie fasady kaplicy. W planach jest również 
zorganizowanie konkursu na projekty witraży, który poprzedzi ich zain-
stalowanie w oknach budowli. Mają one być możliwie wierną rekonstrukcją 
pierwotnych – zadanie nie jest łatwe, bowiem ilość materiałów ich doty-
czących jest bardzo skąpa. Archiwalne fotografie są przy tym czarno-białe, 
tak więc odtworzenie ich kolorystyki będzie sprawą trudną. Oprzeć się 
trzeba będzie na materiale porównawczym, m.in. na witrażach w dawnym 
łódzkim kościele ewangelicko-augsburskim św. Jana Ewangelisty (obecnie  
kościół oo. jezuitów Najświętszego Serca Jezusa), pochodzących z podob-
nego czasu (ok. 1884 r.)23.

22 P. Niemcewicz, Konserwacja kaplicy Karola Scheiblera, „Renowacje i Zabytki” 2010, 
nr 2, s. 83–84.

23 W.P. Angerstein, Andenken an die Jubelfeste in der St. Johannisgemeinde zu Lodz am 8. und 
10. Oktober, Lodz 1909; Joseph Dietrich, 50 Jahre göttlicher Barmherzigkeit. Festschrift anläss-
lich der 50-jährigen Jubiläums der evang.-luth. St. Johannisgemeinde zu Lodz, Łódź [1934].

Ryc. 90. Joseph von Kopf (Berlin), Pietá 
z kaplicy grobowej Karola Scheiblera po reno-

wacji dokonanej w 2014 r.
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Ogólny koszt prac, łącznie z od- 
tworzeniem wystroju wnętrza kap- 
licy i krypty – w tym ołtarza, 
witraży, tablic kommemoratywnych 
– szacowany jest na 20 mln zł. Wciąż 
potrzebne są duże sumy. Funda-
cja liczy na dalsze dotacje miejskie 
i ministerialne oraz na prywatnych 
darczyńców, w planach mamy rów-
nież wystąpienie o dotację z Unii 
Europejskiej. Nikt nie wątpi jednak, 
że budowla odzyska swój dawny 
kształt. Kaplica w zamierzeniu ma 
się stać miejscem pamięci poświę-
conym K. Scheiblerowi i całej rodzi-
nie Scheiblerów, przypominającym 
o ich wkładzie w rozwój Łodzi, 
a także upamiętnienia innych rodów 
fabrykanckich, których członkowie 
spoczywają na cmentarzu ewange-
licko-augsburskim. W odnowionej 
formie będzie też z pewnością, wraz 
z całym terenem nekropolii, wielką 
atrakcją turystyczną.

Dodać należy, że w ostatnich 
latach zacieśniono kontakty z przed-
stawicielami rodziny Scheiblerów. 
W grudniu 2012 r. miasto odwiedzili Peter Christoph von Scheibler z Nie- 
miec, przedstawiciel piątego pokolenia, i Karl Christian von Scheibler 
z Brazylii, przedstawiciel szóstego pokolenia łódzkiej gałęzi Scheiblerów, 
którzy złożyli przed kaplicą wieniec. W maju następnego roku obok dwóch 
wyżej wymienionych przyjechali z São Paulo Karl Michael von Scheibler, 
najstarszy żyjący przedstawiciel rodu Scheiblerów, i jego małżonka Andrea. 
Członkowie rodziny wysoko ocenili prowadzone prace konserwatorskie 
i wzięli udział w uroczystościach z okazji 10-lecia istnienia Fundacji Na 
Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera24.

24 K. Stefański, Kaplica grobowa Karola Scheiblera na Starym Cmentarzu Ewangelicko-Augs-
burskim w Łodzi i dzieło jej ratowania, Łódź 2015, s. 74–76

Ryc. 91. Kaplica grobowa Karola Scheiblera, 
1885–1888, arch. arch. Józef Dziekoński 
i Edward Lilpop – widok po renowacji 

wieży w 2009 r.
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Odrestaurowanie kaplicy traktować na- 
leży jako zadośćuczynienie rodzinie Scheib- 
lerów, której Łódź zawdzięcza w dużej 
mierze swój rozwój, a liczne wzniesione 
i współfinansowane przez nią gmachy do 
dziś znakomicie służą mieszkańcom mia-
sta25. Będzie też symbolicznym zamknię-
ciem złego okresu, w którym starano się 
wykreślić rolę przybyszów z ziem niemiec-
kich w rozwój łódzkiej, a tym samym pol-
skiej, gospodarki i zniweczyć pamięć o ich 
osiągnięciach. Będzie to również znaczące 
dokonanie konserwatorskie. Pełna reno- 
wacja XIX-wiecznej budowli sakralnej pre-
zentującej wysokie walory artystyczne, 
obejmująca złożone działania dotyczące 
różnorodnych materiałów, jest bowiem 
w polskich warunkach wydarzeniem 
rzadkim.
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Summary

Cultural heritage protection through example as the Evangelical-Augsburg 
part of the Old Cemetery on Ogrodowa Street in Lodz

An issue of the cultural heritage protection is at the moment the most current question, as 
in Poland, as in whole Europe. The city of Łódź is a distinctive case – at the turn of the 19th 
and 20th century it was the largest centre of textile industry in Central Europe and at the 
same time called „melting pot”, pulling together thousands of newcomers from all over the 
world, people of different nationalities and religion. For this reason currently perpetuated 
cultural heritage of the city of Łódź is characterized by wealth and variety. The most valu-
able examples of this heritage include the Old Cemetery on Ogrodowa Street, consisting 
of three components: Evangelical-Augsburg, orthodox and Roman Catholic. The Evangeli-
cal-Augsburg part, where representatives of the most important industrial families were 
buried, is particularly interesting. Scheibler’s family (the mightiest manufacturers in for-
mer Łódź) mortuary chapel towers over a cemetery. For a dozen or so years it has been taken 
action of renovation of destroyed monuments at all of the three parts of the Old Cemetry – to 
date, 170 objects have been renovated. The particular important task is to restore Schei-
bler’s mortuary chapel, which is the most precious monument of the Neo-Gothic style over 
the Polish lands.

tłum. Julia Niewiarowska-Kulesza




