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Ma³e porz¹dki
na ¿ydowskim cmentarzu

O tym, ¿e kirkut, a w³aœciwie to, co z niego zosta-
³o, jest w coraz gorszym stanie wiadomo ju¿ od dawna. 
Samo lapidarium, czyli ogrodzone siatk¹ miejsce, w 
którym ustawione zosta³y resztki odzyskanych macew, 
zaros³o zielskiem i drzewami. Macewy (a raczej ich 
pozosta³oœci - wszak p³yty te zosta³y podczas II wojny 
œwiatowej zniszczone przez Niemców i wykorzystane 
miêdzy innymi jako krawê¿niki) pozapada³y siê w 
ziemiê, poprzekrzywia³y, czêœæ zosta³a poobt³ukiwana 
przez wandali. Pomnik, wystawiony po wojnie przez 
ocala³ych z pogromu ¿ydowskich mieszkañców przed-
wojennego Sierpca, równie¿ zosta³ uszkodzony - ¿elaz-
ne barierki zosta³y skradzione, zapewne sprzedane na 
z³om, przy okazji cmentarne hieny (bo jak inaczej naz-
waæ kogoœ okradaj¹cego i dewastuj¹cego cmentarz?) 
wy³ama³y i rozrzuci³y wokó³ pomnika betonowe s³upki 
od tych¿e barierek. Sama inskrypcja na tablicy przesta³a 
byæ widoczna - wprawdzie napis zosta³ wykuty w ka-
mieniu, jednak z biegiem lat czarna farba zniknê³a ze 
¿³obieñ. Dom przedpogrzebowy, unikat w skali kraju, 
by³ systematycznie niszczony, drewniane elementy naj-
prawdopodobniej s³u¿y³y jako opa³. Tej zimy zosta³ 
kompletnie zdewastowany, ostatnie deski zosta³y roz-
grabione w po³owie kwietnia tego roku.

Innymi s³owy mówi¹c - czego nie zrobili Niem-
cy, robi up³ywaj¹cy czas i „nieznani sprawcy”. Przez te 
wszystkie lata s³ychaæ by³o co jakiœ czas g³osy z ró¿-
nych stron, ¿e „coœ nale¿y zrobiæ”, „ktoœ powinien siê 
tym zaj¹æ” i temu podobne. Powsta³a nawet grupa, która 
za cel postawi³a sobie zajmowanie siê kirkutem, dbanie 
o porz¹dek na jego terenie i tak dalej.

Jednak w miêdzyczasie, jak zosta³o wspomnia-
ne, teren dawnego cmentarza zarós³, zabytkowy dom 
przedpogrzebowy znikn¹³ z powierzchni ziemi, mace-
wy s¹ obt³ukiwane, siatka z ogrodzenia zosta³a skra-
dziona, a na terenie cmentarza znajduje siê boisko do 

gry w pi³kê, je¿d¿¹ motory, okoliczni mieszkañcy wy-
prowadzaj¹ psy „na spacer”, odbywaj¹ siê zakrapiane 
spotkania, palone s¹ ogniska, no i - co to niestety jest 
norm¹ w spo³eczeñstwie - wyrzucane s¹ œmieci.

Okazuje siê wiêc, ¿e o ¿ydowskim cmentarzu nie 
nale¿y tylko mówiæ - trzeba jednak coœ jeszcze robiæ. 
Jest to nie tylko miejsce pamiêci, ale integralna czêœæ 
historii Sierpca -  i jako taka powinna byæ zachowana i 
pielêgnowana - tym bardziej, ¿e praktycznie jest to je-
dyne tak charakterystyczne miejsce zwi¹zane z naszymi 
dawnymi ¿ydowskimi s¹siadami.

Oczywiœcie snucie szeroko zakrojonych planów 
zagospodarowania tego terenu jest buduj¹ce, jednak 
przez kolejne lata pozostawa³y jedynie planami. A 
cmentarz przez ten czas niszcza³ i zarasta³. Wiêc równo-
legle z planowaniem i poszukiwaniem ewentualnych 
wykonawców nale¿a³by jednak prowadziæ podstawowe 
prace porz¹dkowe, by cmentarz wygl¹da³ jak nale¿y.

Z takiego za³o¿enia wyszli inicjatorzy akcji 
sprz¹tania terenu dawnego kirkutu - Pracownia Doku-

mentacji Dziejów Miasta Sierpc, a wiêc miêdzy innymi 
ni¿ej podpisany.

Przy poparciu i, ¿e tak powiem, b³ogos³awieñ-
stwie Burmistrza Marka Koœmidra rozpoczêto prace, 
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Sierpeccy ¯ydzi na cmentarzu w okresie miêdzywojennym

Widok cmentarza przed sprz¹taniem...

... i po zrobieniu porz¹dków


