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Śmierdzący problem Nekropolii   przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.

Nekropolia przy ul. Warszawskiej nazywana jest:
 Cmentarzem Świętokrzyskim/bo przy parafii Podwyższenia Krzyża Św./;
 „Gorzowskimi  Powązkami” przez  miłośników  miasta  Gorzowa,  historyków

i regionalistów;
 „pas  zieleni  cmentarnej  –  cmentarz  zamknięty”  –  przez  urzędników  miasta

w oficjalnych dokumentach.

Obszar cmentarza: 3,6ha w centrum miasta;
Zadrzewiony:  370  drzew.  Przeważają  drzewa  liściaste  –  topole,  klony,  dęby.  Wiek
drzewostanu  60,  80  –  120  lat.  Stwarzają  zagrożenie  zdrowia,  a  może  i  życia
dla  przebywających.  Na pewno  zagrażają nagrobkom historycznym /od czasu do czasu
wiatry powalają drzewa/.

Cmentarz  w  ocenie  znawców  ma  wiele  walorów  historycznych,  architektonicznych
i krajobrazowych. No i grubo ponad 150 lat.
Spoczywają  na  Cmentarzu  ciekawi  i  zasłużeni  ludzie.  Jest  nagrobek fundatora  cmentarza
i  terenu  pod  kościół  -   p.  Klaudiusza  Alkiewicza,  kwatera  grobów  Powstańców  Wlkp.,
oraz więźniarek z Ravensbruck, 1-szego Ordynariusza kościelnej administracji gorzowskiej
po II  wojnie  światowej  ks.  prałata  Tadeusza  Załuczkowskiego i  wielu pionierów naszego
miasta.

Dzisiaj  Nekropolia  Świętokrzyska  -   straszy  nieporządkiem,  zalegającymi  liśćmi
i odrażającą ilością śmieci /stertą śmieci/ po uroczystości Wszystkich Świętych i Dniu
Zadusznym w tym roku. 
Do tej pory nigdy tak nie było. Poprzedni p. prezydent T. Jędrzejczak mimo, że historyk i nie
pałał szczególną miłością do tego miejsca, to w okresie poprzedzającym i po Uroczystości W.
Świętych był gotów pomóc w usunięciu śmieci.  
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Trochę historii i dat dotyczących Cmentarza:
1. Prezydium Rady Narodowej w Gorzowie podjęło uchwałę o zaprzestaniu chowania

zmarłych na Cmentarzu Świętokrzyskim w dniu 25 września 1962 roku.

2. 01 września 1962 otwarto cmentarz komunalny przy ul. Żwirowej.    A zatem do tej
chwili Nekropolia Świętokrzyska pełniła rolę cmentarza komunalnego.

3. 29 czerwca 1971 roku „teren kła, siedziba parafii i cmentarz przechodzą na własność
Parafii Św. Krzyża”/decyzja Prezydium WRN w Zielonej Górze/.

4. 27 listopada 1986 roku  potwierdzenie uchwałą  MRN w Gorzowie  Nr XVI/79/86
o  przejściu  na  własność  /”kościół  z  zapleczem  towarzyszącym +  zamknięty
cmentarz do utrzymania”/.

5. 09 września 1991 roku – cmentarz wpisano w rejestr zabytków.

Jako  właściciel  terenu  jestem  zobowiązany do  utrzymywania  porządku,  usuwania
przewróconych drzew i nadłamanych  gałęzi,  zwożenia z pagórkowatego terenu cmentarza
śmieci,  grabienia liści i płacenia przez cały rok pieniędzy za ich wywóz /w ciągu roku to
czynię – cmentarz jest mało odwiedzany/. 
Naprawdę obowiązek mam szczytny!!!

Ale  przecież  na tym cmentarzu  nie  spoczywają  tylko  moi parafianie,  ale  mieszkańcy
Gorzowa, o czym nie chcą pamiętać ojcowie naszego miasta. 

Parafia nie prowadzi działalności  gospodarczej. Z ofiar wiernych utrzymujemy zabytkowy
kościół, którym możemy się szczycić, dom z dwoma salkami katechetycznymi i plebanię. 
Skąd czerpać środki na utrzymanie cmentarza. Kogo zatrudnić i za jakie pieniądze ??? 
Popularne, rodem z PRL-u  czyny społeczne,  które organizowałem do niedawna i w które
włączałem się osobiście, nie mają już siły przebicia. Ale też uważam, że problem cmentarza
należy rozwiązywać nie doraźnie ale na stałe, kompleksowo.

Przy  tej  okazji  chciałbym  b.  serdecznie  podziękować  p.  Dyrektorowi  Zakładu  Karnego
w Gorzowie  Wlkp.  ppłk Arkadiuszowi Tomczakowi,  za  pracę  więźniów na Cmentarzu,
za oddelegowanie ich w okresie kwiecień-czerwiec oraz wrzesień-październik 2019 do prac
porządkowych.

Ostatni pochówek w najmłodszej części cmentarza /przy Osiedlu WIDOK/odbył  się  55 lat
temu.  I  te  groby najczęściej  są nawiedzane,  ale  też i  z tych  grobów mniemam,  pochodzi
najwięcej śmieci. Groby te są nawiedzane przez dzieci albo już tylko wnuków i to w okresie
właśnie Uroczystości W. Świętych i Dnia Zadusznego.
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Ani Parafii Podwyższenia Krzyża św. ani żadnej innej nie stać aby przy nieczynnym,
zamkniętym  cmentarzu  utrzymywać  w  czystości  i  należytym  porządku  cmentarz
o takim obszarze/prawie 4ha/, zielony i zadrzewiony /370 drzew/.   

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Radnego o interpelację i spowodowanie, czy też
zabieganie  o  ustanowienie  prawa odnośnie  Cmentarza  Świętokrzyskiego  dotyczącego
podstawienia  odpowiedniej  wielkości  kontenerów  na  śmieci  /np  dwa  tygodnie
przed uroczystością W. Świętych i dwa tygodnie po tej uroczystości/ i ich wywóz na koszt
miasta  z racji przedstawionych powyżej powodów.

Z poważaniem

     ….……………………..
Ks. Rafał Zięciak
    /proboszcz/

do wiadomości:
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