
44

c.d. ze str. 43

których efektem mia³o byæ choæby czêœciowe uporz¹d-
kowanie terenu dawnego ¿ydowskiego cmentarza. 
Dziêki zawartym wczeœniej porozumieniom pomiêdzy 
miastem, a ¿ydowsk¹ gmin¹ wyznaniow¹, mo¿na by³o 
je zaczynaæ dos³ownie w ka¿dej chwili. Nieoceniona 
okaza³a siê tu pomoc Zak³adu Gospodarki Mieszkanio-
wej, którego pracownicy wykosili chwasty na obszarze 
lapidarium oraz oczyœcili z zielska teren pomiêdzy 
wejœciem na kirkut, a ogrodzeniem lapidarium.

Oczywiœcie Pracownia, w której pracuj¹ trzy 
osoby, nie by³aby w stanie sama przeprowadziæ efek-
tywnego porz¹dkowania terenu, dlatego zwrócono siê z 

proœb¹ o wspólne zajêcie tym zadaniem do nauczyciela 
historii w gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmañskie-
go, Paw³a Szablewskiego, z którym placówka wspó³-
pracuje praktycznie od momentu powstania. Dyrektor 
szko³y, ksi¹dz Stanis³aw Zarosa SAC ochoczo przy-
chyli³ siê do przedsiêwziêcia - w efekcie ostatniego dnia 
kwietnia siódemka uczniów Leonium, dwie osoby z 
Pracowni oraz Pawe³ Szablewski rozpoczêli prace 
porz¹dkowe na terenie kirkutu. Podkreœliæ trzeba, ¿e 
wszystko by³o przeprowadzane zgodnie z zaleceniami 
Komisji Rabinicznej Do Spraw Cmentarzy (zalecenia te 
mo¿na znaleŸæ w internecie).

Ten tekst pisany jest 30 kwietnia, jednak z uwagi 
na cykl wydawniczy Sierpeckich Rozmaitoœci 
(kwartalnik), w momencie ukazania siê tego numeru, 
prace na terenie ¿ydowskiego cmentarza mog¹ byæ 
bardziej zaawansowane.

Na chwilê obecn¹ oczyszczony zosta³ pomnik, 
ustawiono tak¿e w pierwotnych miejscach kolumienki 
podtrzymuj¹ce dawniej ¿elazn¹ barierkê. Z terenu lapi-
darium, jak równie¿ z jego obrze¿y wyzbierane zosta³y 
œmieci, usuniêto wyciête wczeœniej krzaki i chwasty. Po 
majowym weekendzie prace porz¹dkowe bêd¹ 
wznowione, na ca³ym terenie zostanie przystrzy¿ona 
trawa, jak równie¿ wyzbierane zostan¹ œmieci (których 
po weekendzie majowym zapewne niestety przybê-

dzie), usuniêta zostanie gruba warstwa liœci - wszak 
zalegaj¹ tam od wielu, wielu lat. Przewiduje siê 
pomalowanie ogrodzenia lapidarium. W tej akcji udzia³ 
ma wzi¹æ oko³o 30 uczniów Leonium.

W kwestii przekrzywionych, b¹dŸ przewróco-
nych nagrobków prowadzone bêd¹ konsultacje ze 
wspomnian¹ Komisj¹, gdy¿ samo wyci¹ganie macew z 
ziemi jest zabronione. 

Poza podstawowym celem, jakim jest zachowa-
nie kirkutu i dbanie o jego estetykê, akcja ta ma na celu 
zwrócenie uwagi mieszkañców na kwestiê naszego 
dziedzictwa historycznego, które zbyt ³atwo zostaje 
niszczone i zagubione. Byæ mo¿e sierpczanie bardziej 
zainteresuj¹ siê swoj¹ przesz³oœci¹, a cykliczne sprz¹ta-
nie, koszenie trawy i chwastów wp³ynie na zachowanie 
porz¹dku na terenie kirkutu.

Mo¿na by naœwietliæ kwestiê, która wiele osób 
nurtuje, czyli kto tak naprawdê ma obowi¹zek dbania o 
cmentarz ¿ydowski. Ogólnie zajmowanie siê cmenta-
rzami le¿y w gestii gmin wyznaniowych i tak naprawdê 
ani w³adze miejskie, ani osoby prywatne nie maj¹ obo-
wi¹zku tego czyniæ. Jednak w Sierpcu, jak w wiêkszoœci 
polskich miast, po II wojnie œwiatowej gminy takie 
przesta³y istnieæ. W skali kraju dzia³a ogólnopolska 
gmina wyznaniowa oraz wspomniana Komisja Rabi-
niczna Do Spraw Cmentarzy. Nadzorcy na miejscu, jak 
w przypadku cmentarzy katolickich, po prostu nie ma. 
Pamiêtajmy jednak, ¿e kirkut jest nierozerwalnie zwi¹-
zany z histori¹ Sierpca, a wiêc i ka¿dego z nas. Prawie 
wszêdzie na œwiecie pielêgnuje siê miejsca pamiêci i 
cmentarze, jako sk³adnik historyczny, kulturowy czy 
to¿samoœciowy. Dlaczego wiêc mielibyœmy odrzucaæ 
dobre wzorce, tym bardziej, ¿e jest to dzia³anie, które 
nie tylko ma na celu zachowanie pamiêci czy poznawa-
nie lokalnej historii, ale równie¿ podnosi ogóln¹ 
estetykê miasta.

I ju¿ zupe³nie na sam koniec - na terenie szeroko 
rozumianej ziemi sierpeckiej znajduj¹ siê równie¿ 
cmentarze ewangelickie (mniej lub bardziej zniszczone 
po 1945 r.), jak równie¿ groby ¿o³nierzy poleg³ych 
podczas obu wojen œwiatowych. Niektóre s¹ w dobrym 
stanie, wiêkszoœæ jednak popad³a w ruinê. Czêœciow¹ 
renowacj¹ cmentarza poniemieckiego w Osówce (w 
planach jest te¿ cmentarz w Bia³asach) ju¿ zaj¹³ siê nasz 
kolega, tak¿e redakcyjny, Tomek Kowalski. Tê kwestiê 
powinien jednak sam przedstawiæ w oddzielnym 
artykule.

Co do innych - ¿e tak powiem kolokwialnie - i na 
nie przyjdzie pora. Choæ nie ukrywajmy, ¿e idealnie 
by³oby, gdyby ka¿da taka mogi³a lub cmentarz znajdo-
wa³yby siê pod opiek¹ np. szkó³.

Ale to ju¿ temat na inny artyku³.
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