
Petycja

Na podstawie art. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku wnoszę do pani Ewy Kocemby, Burmistrza Miasta Lu-
bawki, petycję o podjęcie próby odnalezienia i właściwego wyeksponowania kamienia granicznego z 1727 roku, który
jeszcze do 2009 roku znajdował się przed budynkiem Straży Granicznej przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce.

Uzasadnienie

Kamień będący przedmiotem niniejszej petycji, oznaczony datą „1727”, oryginalnie był słupkiem granicznym krzeszow-
skiego opactwa cystersów: infuła i pastorał nawiązują do używanych przez opatów krzeszowskich insygniów biskupich,
a litery „IAG” to monogram opata Innocentego Fritscha (Innocentius Abbas Grissoviensis). Prawdopodobnie w latach 60.
ubiegłego wieku został on przeniesiony z granicy państwowej w Górach Kruczych przed budynek Wojsk Ochrony Pogra -
nicza przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce, gdzie znajdował się z całą pewnością do 2009 roku. Zgodnie z informacja
otrzymaną od byłego Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubawce, wspomniany kamień graniczny miał zostać
przekazany za pośrednictwem kamiennogórskiego Starostwa Powiatowego do kamiennogórskiego Muzeum Tkactwa, Po-
nieważ hobbystycznie interesuję się historią krzeszowskiego opactwa, usiłowałem potwierdzić przekazanie tego kamienia
do muzeum. Jednak ani Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, ani Muzeum Tkactwa w Kamiennej Gorze, nie są
w posiadaniu  wspomnianego kamienia  granicznego,  a  jego los  nie  jest  im znany.  W Muzeum Tkactwa znajduje  się
wprawdzie jeden słupek graniczny posiadłości cystersów krzeszowskich, jednak kamień ten znajduje się tam od lat 60.
ubiegłego wieku. Swoje próby odnalezienia opisywanego kamienia granicznego zawarłem na prowadzonej przeze mnie
amatorskiej stronie www, można zapoznać się z nimi po wpisaniu poniższego adresu internetowego:

httpps://tinyurl.com/kamienSG

Zaginiony kamień znajdował się na terenie miasta Lubawka i dlatego zwracam się do Pani z prośbą o podjęcie działań
mających na celu odnalezienie i właściwe wyeksponowanie tego zabytkowego znaku granicznego.

Chciałbym też zauważyć, że art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach zobowiązuje podmiot rozpatrujący moją petycję do nie -
zwłocznego zamieszczenia na stronie internetowej informacji zawierającej odwzorowanie cyfrowe złożonej petycji, nato -
miast pismo niniejsze nie zawiera zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję, o której to zgo-
dzie mowa w art. 4 ust. 3 przywołanej ustawy. Dlatego też wnoszę o dokonanie anonimizacji podlegających upublicznie-
niu skanów zarówno samej petycji, jak i dotyczących jej aktualizacji odnoszących się do przebiegu postępowania, o któ-
rych mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o petycjach. Moje dane osobowe wymagane przez art. 4 ust. 2 wspomnianej ustawy
o petycjach, a więc oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję oraz wskazanie miejsca zamieszkania podmiotu wnoszące-
go petycję, zawarte zostały w piśmie przewodnim do niniejszej petycji.

Widoczna po lewej stronie fotografia została wykonana przeze mnie w grudniu
2008 roku i przedstawia stojący wówczas jeszcze przed budynkiem Straży Granicz-
nej kamień graniczny, będący przedmiotem niniejszej petycji. W górnej części tego
znaku granicznego znajdują się litery IAG, będące skrótem od wyrazów Innocentius
Abbas Grissoviensis, w części centralnej umieszczone zostały pastorał i mitra, sym-
bole władzy biskupiej, na samym dole umieszczono zaś liczbę 1727, będącą datą
ustawienia owego kamienia. Spośród wszystkich zachowanych tego typu znaków
granicznych z 1727 roku ten kamień wyróżniały następujące cechy charakterystycz-
ne: 1) jako jedyny posiadał on wykuty z boku numer 561; b) jako jedyny był on
przemalowany  farbą  na  biało;  c)  jako  jedyny  posiadał  on  na  swoim  szczycie,
w miejscu gdzie zazwyczaj znajduje się znak „+”, znacznych rozmiarów wydrąże-
nie.

https://tinyurl.com/kamienSG

