
Kamień z lubawskiej szkoły
Jak można dowiedzieć się ze źródeł pisanych, podobno przed laty

w lubawskiej szkole podstawowej znajdował się cysterski kamień gra-
niczny.  Jednakże  najstarsze  przekazy  nie  tyle  wzmiankują  istnienie
owego kamienia, ile raczej wspominają o jego braku.

W marcu 1986 roku1 Zbigniew Sarnecki stwierdzał: „Niestety zaginę-
ły kamienie graniczne znajdujące się na terenie byłej szkoły w Okrzeszynie
oraz przy Szkole  Podstawowej  nr 1  w Lubawce”2.  Losy owych kamieni
pozostawały nieznane także we wrześniu 1988 toku, kiedy to w trakcie
IV Biesiady Pokutnej w Krzeszowie Zbigniew Sarnecki „…  zaapelował
o odszukanie zaginionych granicznych kamieni pocysterskich z Lubawki,
Okrzeszyna i innych stojących dawniej na granicy śląsko-czeskiej”3. 

Tenże sam Zbigniew Sarnecki również w marcu 1992 roku stwier-
dzał: „W dalszym ciągu nie jest mi znany los słupków, które były w Szkole
Podstawowej nr 2 w Lubawce i w szkole w Okrzeszynie. Remont Muzeum w
Kamiennej Górze uniemożliwia odnalezienie dwóch słupków przewiezio-
nych  tam  w  latach  sześćdziesiątych  przez  płk.  Świątka  ze  strażnicy
w Lubawce”4.  Wprawdzie podany został tu inny numer szkoły, jednak
niechybnie  autor miał  na myśli  tę  samą szkołę,  którą wzmiankował
w 1986 roku.

Dalszych  losów  opisywanego  kamienia  zapewne  nie  poznał  także
Jerzy Sarnecki, który jeszcze w 2008 roku w swoim artykule „Zakonne
słupki graniczne”5 wspominał jedynie o trzech zachowanych w Lubawce
słupkach  wyznaczających  granice  posiadłości  cystersów;  prawdopo-
dobnie  miał  on  na  myśli  kamienie  powszechnie  podówczas  znane:
jeden sprzed strażnicy  przy  ul.  Przyjaciół  Żołnierza  i  dwa kamienie
zlokalizowane przed ulanowickim kościołem.

Również i  ja  uznawałem ów kamień za zaginiony.  Jednak w 2008
roku Ryszard Czopek, autor nieistniejącego już serwisu poświęconego
kamiennym krzyżom, napisał do mnie: „Z tego co wiem to jeden z kamie-
ni  granicznych  znajduje  się  w  Izbie  Pamięci  Szkoły  Podstawowej
w Lubawce”6.

1 Przywołany artykuł ukazał się w kwietniu 1987 roku, jednak autor jego powstanie
datuje na 25 marca 1986 roku.

2 Z. Sarnecki, Krzeszowskie pogranicze, [1]s.27.
3 A. Scheer, Sprawozdanie z IV Biesiady Pokutnej w Krzeszowie, [3]s.6.
4 Z. Sarnecki, Doniesienie terenowe nr 127, [2]s.12.
5 Tekst ten w lipcu 2008 roku dostępny był  pod  adresem http://www.chelmsko.pl/

index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=222 – jednakże portal ten przed laty
został zamknięty.

6 Fragment korespondencji e-mail z dnia 30 września 2008 roku.
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Ilustracja 1: Kamień graniczny zakonu cystersów z lubawskiej szkoły przy ul. Mickiewicza. Znak pozba-
wiony jest większości części podziemnej, która być może została w przeszłości utrącona; prawdopo-
dobnie z tego powodu zamontowany został na wykonanej wtórnie podstawie (odlewie betonowym?),
która pozwala na jego ekspozycję w ustawieniu pionowym. Z prawej strony widoczny numer „596”
oraz litera „P”. Fotografie: Paweł Kasprzyk, październik 2008 roku.



Bardzo zainteresowało mnie stwierdzenie, że kamień „znajduje się”,
a nie „znajdował się”. Być może kamień jedynie uważany jest za zagi-
niony, a w rzeczywistości znajduje się w owej izbie pamięci? Postano-
wiłem  sprawdzić  informację  otrzymaną  od  Ryszarda  Czopka.  Na
stronie internetowej lubawskiego gimnazjum znalazłem dane kontak-
towe  do  nauczyciela  historii  i  wysłałem  e-mailem  zapytanie.  Już
następnego dnia pan Paweł Kasprzyk odpisał mi, że faktycznie kamień
ten jest przechowywany w szkole. Czyli ten znak graniczny jednak nie
zaginął!

Poprosiłem więc o zdjęcia oraz kilka bardziej szczegółowych infor-
macji. Szybko otrzymałem od pana Pawła Kasprzyka liczne fotografie
uzupełnione  następującym  opisem:  „Słupek  graniczny  krzeszowskich
cystersów znajduje się w budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 4 w Lubaw-
ce (dawniej Szkoła Podstawowa nr 1, obecnie Gimnazjum w Zespole Szkół
Publicznych) na pewno od 1987 r. [wtedy zacząłem pracę w szkole i słupek
już był],  a prawdopodobnie w latach 70-tych  (…)  W połowie lat 70-tych
nauczycielem wychowania obywatelskiego w naszej  szkole był emeryto-
wany  dowódca  strażnicy  ówczesnego  WOP  w  Lubawce,  kpt.  Kazimierz
Świątek – prawdopodobnie z jego inicjatywy kamień trafił  do tworzonej
wtedy Izby Pamięci Narodowej. Po Izbie Pamięci pozostało wspomnienie...
Gdy zaczynałem pracę w szkole,  przypadkiem natknąłem się  na słupek
graniczny w kącie  pomieszczenia będącego wyjściem na dach budynku.
Zabrałem kamień do klasy, w której uczyłem i wędruje on ze mną od 21 lat
– aktualnie jest w sali nr 23 na II piętrze (i nie rozstanę się z nim do końca
mojej pracy w tym budynku !!!)”7.

Prawdopodobnie  wymieniony  przez  Pawła  Kasprzyka  „dowódca
strażnicy ówczesnego WOP w Lubawce, kpt. Kazimierz Świątek” i wspo-
mniany  przez  Zbigniewa  Sarneckiego  „płk.  Świątek  ze  strażnicy
w Lubawce”8 to jedna i ta sama osoba; słusznym wydaje się podejrzenie
Pawła Kasprzyka, że to właśnie ów Świątek przyczynił się do przenie-
sienia  kamienia  granicznego  do  tutejszej  szkoły,  gdzie  zabytek  ten
mógł  trafić  nawet  w latach 60.  ubiegłego  wieku,  tak  jak  i  kamienie
z kamiennogórskiego muzeum.

Tak więc  udało  mi  się  ustalić,  że  kamień z  lubawskiej  szkoły  nie
zaginął, lecz przechowywany jest w jednej z sal lekcyjnych. Wprawdzie
przesłane przez pana Pawła Kasprzyka zdjęcia (patrz ilustracja 1) uka-
zywały stan zachowania owego zabytku, jednak mimo wszystko chcia-
łem  kiedyś  osobiście  zobaczyć  opisywany  znak  graniczny.  Jednakże
wcale nie było to łatwe...

7 Fragment korespondencji e-mail z dnia 8 października 2008 roku.
8 Z. Sarnecki, Doniesienie terenowe nr 127, [2]s.12.
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Ilustracja 2: Pierwsza strona mojej petycji do Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych.
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Ilustracja 3: Druga strona mojej petycji skierowanej w listopadzie 2019 roku do Dyrektora
Zespołu Szkół Publicznych przy lubawskiej ul. Mickiewicza.



Pewnym problemem okazał  się  fakt,  że szkoła otwarta jest  w dni
robocze, a ja mieszkam dość daleko od Lubawki i jeśli już pojawiam się
w okolicy,  to prawie zawsze w weekendy. Wprawdzie po kilku latach
wreszcie udało mi się pojawić tutaj w środku tygodnia, jednak akurat
pan Paweł Kasprzyk przebywał na urlopie;  postanowiłem spróbować
kiedy indziej.

Moja wizyta odciągała się w czasie i kiedy w końcu pojawiłem się
tutaj ponownie, to od dawnej korespondencji z nauczycielem historii
minęło już jedenaście lat, a pedagog ów zdążył przejść na emeryturę.
Jednak  jakie  były  losy  interesującego  mnie  kamienia  granicznego?
W międzyczasie  wybudowano  nowy  budynek  szkoły,  zreformowany
system oświaty spowodował likwidację tutejszego gimnazjum, w sta-
rym budynku rozpoczęto remonty sal, zmieniała się kadra pedagogicz-
na... 

W szkole spotkałem się z bardzo miłym przyjęciem i udało mi się
ustalić,  że  w  bliżej  nieustalonym  momencie  kamień  przeniesiony
został do pomieszczenia piwnicznego, zapewne w celu zabezpieczenia
go na czas remontu. Wprawdzie działania takie niewątpliwie podykto-
wane zostały troską o ten znak graniczny,niemniej jednak ograniczały,
lub  wręcz  uniemożliwiały,  dostęp  do  owego  zabytku.  W  ten  sposób
historia  zatoczyła  koło:  niegdyś  „zaginął”  on w kącie  pomieszczenia
będącego wyjściem na dach budynku, dziś był tak samo zapomniany,
niemal niedostępny i przechowywany w piwnicy. 

Po  powrocie  do  domu  postanowiłem  podjąć  działania  mające  na
celu ponowne „wydobycie” opisywanego tu kamienia na światło dzien-
ne.  W  tym  celu  wysłałem  do  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Publicznych
w Lubawce petycję,  w której wnioskowałem o wyeksponowanie prze-
chowywanego w szkole kamienia oraz o jego wpis do ewidencji zabyt-
ków;  wnioski  poparłem  zaś  rozbudowanym  uzasadnieniem  (patrz
ilustracja 2 i 3). 

Wprawdzie na rozpatrzenie petycji ustawa przewiduje termin trzy-
miesięczny9, jednakże na stronie internetowej jej treść powinna zostać
opublikowana „niezwłocznie”10. A ja po upływie miesiąca w dalszym cią-
gu nie mogłem jej nigdzie odnaleźć. Nie miałem nawet pewności, gdzie
miałaby ona zostać zamieszczona: na witrynie internetowej szkoły, jej
stronach  Biuletynu  Informacji  Publicznej;  czy  też  może  na  stronie
lubawskiego Urzędu Miasta i Gminy lub jego serwisie BIP?
9 Ustawa o petycjach, art. 10 pkt. 1: „Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki,

jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia”.
10 Ustawa o petycjach,  art.  8  pkt.  1:  „Na stronie  internetowej  podmiotu rozpatrującego

petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą
odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji (...)”.
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Zadałem więc następujące pytanie:  „(…)  kiedy  i  pod  jakim  adresem
internetowym została opublikowana moja petycja  (...)”11,  przy czym sko-
rzystałem z platformy ePUAP i uprawnień, jakie daje ustawa o dostępie
do informacji publicznej. Ponieważ lubawska szkoła nie posiada swojej
skrzynki na platformie ePUAP, toteż zapytanie swoje skierowałem do
Urzędu Miasta i Gminy w Lubawce, gdyż szkoła lubawska jest jednost-
ką  organizacyjną  tegoż  urzędu.  Już  po  tygodniu  Dyrektor  Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego wysłał  mi pismo informujące,  że zgodnie  z
moim wnioskiem kamień graniczny „został wyeksponowany”12.

Dodatkowe informacje udało mi się uzyskać dzięki złożonemu wcze-
śniej zapytaniu dotyczącemu miejsca publikacji mojej petycji. Wpraw-
dzie już w przesłanej wcześniej odpowiedzi Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego13 w Lubawce stwierdził, że kamień został wyekspono-
wany,  lecz  z  kolejnego pisma dowiedziałem  się,  że  podjęto  również
procedurę wpisania do ewidencji zabytków14. I co istotne, 19 grudnia

11 Skierowany  do Urzędu  Miasta  w  Lubawce  wniosek z  dnia  5  grudnia  2019  roku
o udostępnienie informacji  publicznej:  „(...)  Proszę o udzielenie mi informacji,  kiedy
i pod jakim adresem internetowym została opublikowana moja petycja do Dyrektora
Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce, która jest jednostką organizacyjną Miasta i Gmi-
ny Lubawka.  Pytanie  powyższe  dotyczy  petycji  z  dnia  4 listopada  2019 roku,  która
została  skierowana  do Dyrektora  Zespołu Szkół  Publicznych w Lubawce,  a  wysłana
dnia 5 listopada 2019 roku za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłka polecona
o numerze 00559007734750104317. Zgodnie z informacją dostępną na stronie śledze-
nia przesyłek Poczty  Polskiej  przesyłkę  adresatowi  doręczono 7 listopada 2019 roku.
Właśnie mija miesiąc od wysłania przeze mnie wspomnianej petycji, a do dnia dzisiej-
szego nie mogę znaleźć jej skanu na stronach internetowych zarówno samej szkoły, jak
Gminy Lubawka (...) proszę o udzielenie mi informacji, kiedy i pod jakim adresem inter-
netowym petycja ta została opublikowana. Z poważaniem, Marian Gabrowski”.

12 Pismo Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce z 12 grudnia 2019
roku: „Informuję, że zgodnie z petycją z dnia 4 listopada 2019 roku, która została skiero-
wana do Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce, a wysłana dnia 5 listopada
2019  roku  za  pośrednictwem  Poczty  Polskiej  jako  przesyłka  polecona  o  numerze
00559007734750104317 , Zgodnie z informacją dostępną na stronie śledzenia przesy-
łek Poczty Polskiej przesyłkę adresatowi doręczono 7 listopada 2019 roku informuję, że
kamień graniczny z roku 1727 przechowywany w budynku szkoły został wyeksponowa-
ny. W załączniku przesyłam dokumentację fotograficzną”.

13 Nie  do  końca  jestem w stanie  zidentyfikować datę,  kiedy lubawski  Zespół  Szkół
Publicznych  został  przekształcony w  Zespół  Szkolno-Przedszkolny.  Widoczne  na
stronie www statuty szkoły podstawowej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwa-
lone zostały 28 listopada 2019 roku, a więc tuż po złożeniu mojej petycji.

14 Pismo Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce z  dnia 19 grudnia
2019 roku: „Informuję, że zgodnie z zapytaniem publicznym, iż w dniu 07.11.2019r. do
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wpłynęła petycja w sprawie wyeksponowa-
nia przechowywanego w budynku szkoły  zabytkowego kamienia  granicznego z  1727
roku  i  złożenie  wniosku  o  jego  wpis  do  ewidencji  zabytków.  Zgodnie  z  petycją  w/w
kamień graniczny został  wyeksponowany w budynku szkoły.  Procedura wpisania  do
ewidencji zbytków również została podjęta (w toku). W związku z powyższym w/w dzia-
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2019 roku na  stronie  internetowej  szkoły  umieszczono skan petycji
wraz  z  odpowiedzią  na  petycję  i  dokumentacją  fotograficzną.  Przy
czym  umieszczenie  petycji  i  zdjęć  na  stronie  internetowej  jest  dla
mnie o tyle ważne, że umożliwia mi bezproblemowe zaprezentowanie
w tym miejscu owej dokumentacji fotograficznej.

O ile  mogę cytować dokumenty urzędowe,  gdyż  nie  obejmuje ich
prawo autorskie15, to nie do końca jestem pewien, czy wolno mi zamie-
ścić  załączone  do  dokumentu  zdjęcia.  Czy  oby  na  pewno  można  je
uznać za materiały urzędowe, również niebędące przedmiotem prawa
autorskiego?  Natomiast  publikacja  owych  zdjęć  na  szkolnej  stronie

łania uznane zostały za wystarczające. Jednak po Pańskim zapytaniu publicznym skie-
rowanym do Burmistrz Miasta Lubawki w dniu 19.12.2019r. na stronie szkoły umieścili-
śmy skan petycji i odpowiedź na petycję z dokumentacją fotograficzną”.

15 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 4: „Nie stanowią przedmiotu
prawa autorskiego (…) 2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole”.
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Ilustracja 4: Datowana na 12 grudnia 2019 roku informacja dotycząca rozpatrzenia przez Dy-
rektora szkoły mojej petycji.



internetowej,  a  więc  ich  uprzednie  rozpowszechnienie,  pozwala  mi
legalnie przytoczyć je w ramach prawa cytatu16.

Na stronie internetowej lubawskiej  szkoły17 zamieszczono zanoni-
mizowane skany dokumentów (moją petycję widoczną na ilustracjach
2 i 3 oraz odpowiedź z ilustracji 4) wraz z dwoma zdjęciami, przedsta-
wionymi na ilustracjach 5 i 6).

Fotografie  ukazują  kamień  graniczny,  umieszczony  na  tej  samej
betonowej  „stopie”,  na  jakiej  przedstawiały  go  zdjęcia  z  2008  roku
(patrz  ilustracja  1).  Znak  graniczny  został  ustawiony  na  korytarzu
szkolnym, w pobliżu okna skierowanego na północ (za oknem widocz-
ne są zbocza góry, niewątpliwie jest to pobliska Święta Góra). Czy mogę
więc stwierdzić, że składając petycję udało mi się zrealizować zamie-
rzony cel?  Mam w tym miejscu pewne wątpliwości.  Wprawdzie sam
kamień został ponownie „odnaleziony” i wyeksponowany, jednak nie do
końca jestem pewien, czy aktualny efekt moich działań nie okaże się
dla  tego  zabytku  „niedźwiedzią  przysługą”.  Z  bliżej  nieokreślonego
powodu  dyrekcja  szkoły  postanowiła  wyeksponować  kamień  nie
poprzez jego umieszczenie w izbie pamięci, jak to sugerowałem w swo-
jej petycji, lecz poprzez wystawienie go na korytarzu szkolnym. 

16 Ustawa  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych,  art.  29:  „Wolno  przytaczać
w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz
rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości,
w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza kry-
tyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości”.

17 http://sp.lubawka.eu/news/article/szkoa-podstawowa-w-lubawce/7/12300  –  dostęp
grudzień 2019.
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Ilustracja 5: Wyeksponowany w lubawskiej szkole kamień graniczny z 1727 roku. Fotografia:
Szkoła Podstawowa w Lubawce, grudzień 2019 roku (źródło: sp.lubawka.eu).



Jednak  czy  kamień  w  takim
miejscu  jest  bezpieczny?  Można
twierdzić, że inne kamienie przez
dziesięciolecia stoją w lasach i na
zewnątrz  budynków,  więc  i  temu
na korytarzu szkolnym nic się nie
stanie. Jednak zabytek umieszczo-
ny w takim miejscu zdecydowanie
bardziej  narażony  jest  na  tzw.
wandalizm zabawowy. Czy za pięć,
siedem lub dwanaście lat nie oka-
że się, że kilku z uczniów postano-
wiło za pomocą pisaka uwiecznić
swoje inicjały, a ktoś inny w mięk-
kim i podatnym piaskowcu wyrył
cyrklem  przebite  strzałą  serce,
będące  dowodem  jego  wiecznej
miłości  do  najpiękniejszej  kole-
żanki z klasy? Wprawdzie w szko-
le zainstalowany jest  monitoring,
a w czasie przerw porządku strze-
gą  dyżurni  nauczyciele,  jednak
doświadczenie  życiowe  każe
podejrzewać,  że  opisany  scena-
riusz  mimo  wszystko  jest  dość
prawdopodobny.  Dlatego  nie
mogę zrozumieć,  dlaczego dyrek-
cja  nie  zdecydowała  się  na  usta-
wienie kamienia w szkolnej izbie
pamięci.

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na liczbę porządkową, jaka
została wykuta na powierzchni bocznej znaku granicznego (patrz ilu-
stracja 1; odrys samej liczby na ilustracji 7). O ile powierzchnia czołowa
słupka cysterskiego wykonana została z dużą dbałością o szczegóły, to
liczba  „596”  oraz  towarzysząca  jej  litera  „P”  zostały  wykute  o  wiele
mniej starannie. Może świadczyć to o tym, że symbole te naniesione
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Ilustracja  6:  Drugie  zdjęcie przedstawiające
wyeksponowany w lubawskiej szkole kamień
graniczny  z  1727  roku.  Fotografia:  Szkoła
Podstawowa w Lubawce, grudzień 2019 roku
(źródło: sp.lubawka.eu).



zostały wtórnie, zapewne już na kamieniu ustawionym na granicy pań-
stwowej.
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Ilustracja  7:  Odrys  liczby  wykutej  na  bocznej  po-
wierzchni kamienia granicznego z 1727 roku.
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