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ZARYS DZIEJÓW OSIEDLA "JAR" W TORUNIU 

 
Mimo, iż przyjęta przez mieszkańców Torunia zwyczajowa nazwa nowego osiedla "Jar" 

kojarzy się najczęściej z obecnością na jego terenie dawnej jednostki armii radzieckiej, to 

obszar ten zasługuje na głębsze spojrzenie w historię, która sięga o wiele dalej wstecz aniżeli 

tylko do połowy XX wieku. Przede wszystkim wynika to z istnienia na tym terenie trzech 

zupełnie zapomnianych już osad, ale również z graniczenia z obszarami folwarcznymi kilku 

ważnych posiadłości podmiejskich - Katarzynki, Mokrego, Lulkowa i Wrzosów. 

Teren budowanego dzisiaj osiedla Jar znajdował się w okresie staropolskim między 

dwoma ważnymi szlakami komunikacyjnymi. Od strony wschodniej graniczył z Drogą 

Gdańską wychodzącą z osady podmiejskiej Małe Mokre na północ w stronę Grudziądza. Od 

strony zachodniej biegła z kolei tzw. Droga Lulkowska, wzmiankowana w zapiskach 

ławniczych Mokrego jako "Lulkauer Wege". Szlak ten odbiegał od Drogi Gdańskiej w 

miejscu opisywanym w źródłach jako "hinter dem Pfahlen", czyli "Za palami", co mogło 

przywodzić na myśl znajdujący się w pobliżu rów odwadniający wzmacniany zapewne 

palami.1 Właściwie tereny te graniczące z dzisiejszym "Jarem" od wieków średnich aż do 

początku XIX wieku należały do osady Mokre będącej zarówno przedmieściem i wsią z 

własną ławą sądową zależną od władz miejskich. Należy dodać, że w okresie staropolskim 

granice Mokrego sięgały znacznie dalej niż w XIX czy XX wieku, kiedy osada stała się 

przedmieściem. To właśnie w brudnopisowych, luźnych protokołach ławy mokrzańskiej z 

XVIII stulecia odnaleźć możemy zapisy transakcji kupna nieruchomości przy Drodze 

Lulkowskiej. Na przykład 27 maja 1762 roku przed ławą na Mokrem niejaki Peter 

Zieckermann dokonał transakcji kupna od Lorentza Frentzela gruntu i pola przy Drodze 

Lulkowskiej biegnącej przez teren dzisiejszego "Jaru".2 Droga Lulkowska biegła częściowo 

także przez teren nazywany Rossgarten - Koniuchy, od którego wzięło nazwę dzisiejsze 

osiedle Koniuchy. Obszar ten stykał się z ciągnącym się dookoła Torunia pasmem wydm, 

które przebiegały w północnej części Mokrego tworząc Dębową Górę, a na Koniuchach Góry 

Kozackie - w tradycji miejsce stacjonowania oddziałów kozackich w czasie odbijania Torunia 

                                                 
1 Dybaś B., Jarosz S., Wiencek A., Zieliński M., Dokumentacja konserwatorska dzielnicy Torunia – Mokre, cz. 
I Historia dzielnicy Toruń – Mokre, Toruń, 1993, (masz. w zbiorach MKZ w Toruniu), s. 20. 
2 Archiwum Państwowe w Toruniu (dalej cyt. APT), Akta luźne miasta Torunia, sygn. 7668, s. 11. 
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przez króla Jana Kazimierza w czasie Potopu w 1658 r. Właśnie ten pas wydm i pastwiska 

zwane Koniuchami stanowiły południową granicę "Jaru". 

Interesujący nas obszar był podzielony, jak już wspomniano, między kilka obszarów 

folwarcznych, stąd też ich historia wiąże się bezpośrednio z historią samego osiedla "Jar". 

Pierwszym obszarem był folwark Katarzynka, leżący w granicach Mokrego, które pod koniec 

XVIII wieku było obszarem skumulowania dużej liczby posiadłości ziemskich Samuela Lutra 

Gereta, starszego gminy ewangelickiej w Toruniu, burmistrza i rajcy. Początkowo grunta na 

Mokrem należące do Gereta określano mianem Geretowa. Z tego okresu zachowała się nawet 

mapa posiadłości na Mokrem pod nazwą Geretowo, co w latach 30 zmyliło archiwistów 

porządkujących zbiory kartograficzne miasta Torunia. Po poszerzeniu dóbr o sąsiednie 

ziemie, cały obszar dworski nazwano Katarzynką na cześć żony Samuela Lutra Gereta 

Katarzyny Konstancji z d. Goebel. W 1796 roku Geret sprzedał posiadłości innemu 

patrycjuszowi - Christianowi Jerzemu Elsnerowi za sumę 12000 talarów. 3 

Innym obszarem folwarcznym, do którego należała część terenów dzisiejszego Jaru 

było Lulkowo. Na planie gruntów na Wrzosach widoczna jest wyraźna granica między 

dobrami ziemskimi w Lulkowie, Łysomicach i Wrzosach przebiegająca przez teren nie 

zalesiony "Jaru".4 Lulkowo jako wieś została lokowana przez komtura Wincentego 

Wirsperger w 1434 r. na prawie chełmińskim i początkowo należała do komturstwa 

bierzgłowskiego, a następnie toruńskiego. W 1457 r. król Kazimierz Jagiellończyk w ramach 

tzw. przywileju kazimierzowskiego nadał wieś miastu. W XVI stuleciu Lulkowo było wsią 

włościańską, a w kolejnych wiekach zamieniona na folwark dzierżawiony był przez różnych 

przedstawicieli patrycjatu toruńskiego.5  

Obszar powstającego osiedla "Jar" wiąże się jednak najściślej z historią dzielnicy 

Wrzosy, do której administracyjnie należy. Początkowo Wrzosy należały do kolonii Nowe-

Mokre powstałej w wyniku napływu ludności robotniczej pracującej przy budowie twierdzy. 

Od połowy XIX wieku obszar Wrzosów był stale kolonizowany, zaś sama nazwa osiedla 

(Schönwalde) pojawiła się dopiero w latach 70 XIX stulecia.  

Na XIX i XX-wiecznych planach Torunia dostrzec można na omawianym obszarze 

trzy, nieistniejące już dzisiaj i zupełnie zapomniane osady leżące na terenie Wrzosów i 

                                                 
3 APT, Zbiory kartograficzne miasta Torunia, sygn. 679 nr 200, Jerzy Dygdała, hasło Geret Samuel 
Luther [w:] Toruński słownik biograficzny, red. Krzysztof Mikulski, Toruń 2000, s. 90-93. 
4 APT, Zbiory kartograficzne miasta Torunia, sygn. Inw. 890 T. 394. 
5 Praetorius K.G., Topographish – historisch – statistische Beschreibung der Stadt Thorn 
und ihres Gebietes, Thorn 1832, s. 274;  Maercker Hans, Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei 
kleineren Städte des Kreises Thorn in seiner früheren Ausdehnung von der Abzweigung des Kreises 
Briesen i. J. 1888, Danzig 1899-1900, s. 371-373. 
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"Jaru".  Pierwsza z nich to Milchof (niem. Mühlhof). Nazwa kolonii wskazuje na istnienie 

młyna, co potwierdza widoczny na planie młyn wiatrowy. W Skorowidzu miejscowości z 

1926 roku osada wymieniona jest jako Muehlhof – kolonia o 1 budynku, należąca do wsi 

Wrzosy, która liczyła 14 mieszkańców (7 kobiet i 7 mężczyzn).6 Wszyscy mieszkańcy byli 

wyznania rzymskokatolickiego i narodowości polskiej. Milchof ostatni raz pojawia się na 

mapie z 1944 r. zatem przyjąć można, że ostatecznie z rejestru podziału administracyjnego 

znikł po zakończeniu II wojny światowej. 

Inną zaginioną osadą, istniejącą niegdyś na pograniczu Wrzosów i "Jaru" była kolonia 

Dreiangel, w wolnym tłumaczeniu "Trzy Wędki", co być może wiązało się z istnieniem na jej 

terenie stawów rybnych. Na mapie topograficznej z 1909 roku, wzdłuż dzisiejszej ulicy 

Sadowej, widać wyraźnie zabudowę składająca się z kilku gospodarstwa, młyna i niewielki 

cmentarz.7 W okresie międzywojennym osada została zapewne wchłonięta przez wieś 

Wrzosy, gdyż na planach z tego okresu już jej nie widać. 

Trzecią, a zarazem najciekawszą nieistniejąca osadą na terenie Jaru była wieś Lisi Ogon 

(Fuchsschwanz). Znajdowała się w północnej części Jaru, wzdłuż dzisiejszej Drogi 

Łysomickiej. Na planie topograficznym z 1909 r. widać wyraźnie 9 gospodarstw, po których 

właściwie obecnie nie pozostał żaden ślad. Zarówno struktura narodowościowa jak i 

wyznaniowa dawnych mieszkańców osady są nieznane, choć jeśli były to osoby wyznania 

ewangelickiego, należałoby ich szukać w księgach metrykalnych Ewangelickiej Gminy św. 

Jerzego, do której należeli także mieszkańcy Wrzosów. Po 1945 kolonia zniknęła z planu 

Torunia, co spowodowane było rozlokowaniem na tym obszarze jednostki wojskowej armii 

radzieckiej, choć ostatni mieszkaniec miał zamieszkiwać jeden dom rzekomo do lat 90. XX 

wieku. 

Historia osiedla Jar wiąże się przede wszystkim z historią militarną Torunia. Po 

Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. i upadku Księstwa Warszawskiego, Toruń ponownie został 

włączony do Państwa Pruskiego. Od tego momentu, przez cały wiek XIX Prusacy prowadzili 

szeroko zakrojone inwestycje budowlane związane z rozwojem Twierdzy Toruń. Najbardziej 

monumentalną pozostałością po tym okresie jest system 17 wielkich fortów rozlokowanych 

dookoła Torunia. Także na terenie dzisiejszego osiedla Jar, w południowej jego części 

znajduje się Fort V Karola Chodkiewicza (wg numeracji pruskiej - Fort III Scharnhorst). 
                                                 
6 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego 
Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo 
Pomorskie, Warszawa 1926. 
7 2977 Thorn, Topographische Karte (Messtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1909 [dostępny w 
wersji elektronicznej: Archiwum Map Zachodniej Polski, dostęp 08.07.2017, 
<http://amzpbig.com/maps/025_TK25/2977_Thorn_1909.jpg>]. 
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Został wzniesiony w latach 1878-1884 z betonu i cegły na planie pięciokąta jako część 

północnej linii obrony miasta oraz obrony linii kolejowej do Grudziądza. Ogień artyleryjski 

fortu mógł docierać aż do miejscowości Łysomice.8 

Fort V jest dobrze zachowanym standardowym fortem głównym o zarysie barkanowym, 

otoczonym umocnieniami ziemnymi, z 14 otwartymi stanowiskami artyleryjskimi (bez 

betonowych umocnień spotykanych w późniejszych konstrukcjach tego typu). Dodatkowe 

stanowiska położone były na stoku bojowym i umożliwiały ostrzał w promieniu 800 m. Już 

po 10 latach od zakończenia prac nad fortem musiał on przejść prace modernizacyjne, przede 

wszystkim przykrycie sklepienia nad koszarami (32 pomieszczenia mieszkalne) metrową 

warstwą betonu i uzupełnienie roślinności maskującej. Dodatkowo wzniesiono 56 niewielkich 

budynków magazynowych na przedpolu obiektu. Na północ od fortu, na terenie, gdzie dzisiaj 

powstaje osiedle "Jar", zlokalizowano fabrykę amunicji, przekształconą w 1909 r. na 

składnicę amunicji. 

Składnica została przejęta przez Wojsko Polskie komisyjnie w dniu 31 stycznia 1920r. 

Od 4 lutego 1920 zaczęła funkcjonować w strukturach wojska wspierając działania Armii 

Polskiej na froncie wschodnim. Na terenie składów i warsztatów odbudowo ok. 5 000 mb. 

linii kolejowej i ok. 2600 mb. linii wąskotorowej. Łączna długość bocznic kolejowych 

osiągnęła ok. 5300 mb. toru kolejowego normalnego i w przybliżeniu 5500 mb. toru 

wąskotorowego. Teren składnicy ogrodzony był podwójnym płotem. Powierzchnia terenu 

zajęta pod zabudowania wynosiła ok. 26.000 m2, na której pobudowano 120 budynków. 

Składnica posiadała własną sieć wodociągowa wyposażoną w 16 hydrantów. Energię 

elektryczną otrzymywano z sieci miejskiej i z elektrowni w Gródku, warsztaty i składy 

posiadały własny transformator. Nawierzchnie wszystkich dróg były brukowane. Budynki 

magazynowe murowane posiadały konstrukcję lekką, szkieletową, wypełnioną cegłą 

dziurawką, drewniany lekki dach kryty był papą. Każdy budynek posiadał instalację 

odgromową z podziemną opaską na głębokości ok. 0,5 m.  

Składnica dzieliła się na dwie części: część administracyjną i część magazynową. 

Część administracyjną tworzyła grupa budynków położona poza głównym ogrodzeniem w 

południowej części składnicy, przy drodze z Torunia do Lulkowa. Wszystkie obiekty 

zbudowane były z muru pruskiego za wyjątkiem ustępu wykonanego z drewna. 

Druga część składnicy tzw. magazynowa, była znacznie większa od administracyjnej i 

obejmowała ona wszystkie magazyny amunicyjne, które były murowane. W okresie 

                                                 
8 Biskup K., Narębski L., Prusko-niemiecka Twierdza Toruń (1815-1914), [w:] Historia Torunia, Tom III, cz. 1, 
pod red. M. Biskupa, Toruń 2003., s. 160-172. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grudzi%C4%85dz
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ysomice_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
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międzywojennym tereny dzisiejszego "Jaru" wykorzystywane były też przez Wojsko Polskie 

jak zapasowe lotnisko polowe dla 4 Pułku Lotniczego stacjonującego na lotnisku toruńskim 

na Bielanach. 

Z racji dostępności dużych otwartych obszarów na przedpolu Fortu V, jeszcze w 

czasach pruskich, zorganizowano plac ćwiczeń kawalerii, występujący na mapach pod 

określeniem "Kavallerie Exercierplatz", który funkcjonował właściwie do momentu założenia 

składnicy amunicyjnej w 1909 r. Niedaleko, w pobliżu dzisiejszej ulicy Grudziądzkiej 

utworzono także hipodrom z trybunami, gdzie organizowano wyścigi konne, co było częstą i 

popularną rozrywką miejską w XIX stuleciu. Na mapie topograficznej widać wyraźnie obiekt 

określony jako "Thorner Rennplatz".9 

W okresie II wojny światowej zarówno składnicę amunicji jak i pozostałe obiekty 

wojskowe na "Jarze" przejęli Niemcy. W 1945 r. tereny te były miejscem zaciętych walk 

między wojskami niemieckimi a Armią Czerwoną w czasie wyzwalania Torunia. W nocy z 

30 na 31 stycznia siły niemieckie wycofały się z miasta w kierunku Grudziądza.10 

W 1945 r. dość szybko na omawianym terenie rozlokowały się wojska radzieckie 

zajmując między innymi Fort V i składnice amunicji wraz z całą infrastrukturą. Na terenie 

dzisiejszego cmentarza komunalnego założono także lądowisko dla śmigłowców. Mimo, że 

tereny jednostki obrosły w wiele legend wśród mieszkańców Torunia, to obszar ten nie miał 

rangi dużej bazy wojskowej. Pełnił on z raczej funkcje magazynowe i gospodarcze dla wojsk 

radzieckich, także z racji bliskości linii kolejowej przy dworcu Toruń-Północny. W 1991 r. w 

momencie opuszczenia jednostki przez Rosjan, teren zaczął zamierać i ostatecznie został 

poddany dewastacji. Do niedawna, na terenie "Jaru" znajdowały się resztki infrastruktury 

wojskowej w postaci schronów, magazynów i hangarów.11 Obecnie obszar ten, z racji 

budowy nowego osiedla, które w niedalekiej przyszłości stanie się zupełnie nową dzielnicą 

Torunia, zmienia się z dnia na dzień w atrakcyjny dla mieszkańców teren miasta. 

 
/-/ 

                                                 
9 2977 Thorn, Topographische Karte (Messtischblatt) 1:25000, Preuss. Landesaufnahme, 1909 [dostępny w 
wersji elektronicznej: Archiwum Map Zachodniej Polski, dostęp 08.07.2017, 
<http://amzpbig.com/maps/025_TK25/2977_Thorn_1909.jpg>]. 
10 Stańczyk H., Bitwa o Toruń w styczniu i lutym 1945 roku, [w:] Historia Torunia, T. III, cz. II, pod red. M. 
Biskupa, Toruń 2006, s. 701-720. 
11 Kadlec Michał P., JAR-dawny skład amunicji i materiałów wybuchowych. Z cyklu...Miejsca, których już nie 
ma, [w:], http://potoruniu.blogspot.com/2015/08/jar-dawny-skad-amunicji-i-materiaow.html [czas dostęp. 
20.07.2017]. 


