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...TYM, CO IMION NIE MAJÑ NA GROBIE,
A TYLKO BÓG WIE, JAK KTO SI¢ ZOWIE...

...Inskrypcja takiej treÊci, pochodzàca z wiersza poetki Maszy Kaleko, której tomy poetyckie znalaz∏y si´ wÊród ksià˝ek
spalonych na stosie z rozkazu
Hitlera w 1933 roku, zdobiç
b´dzie p∏yt´ g∏ównà pomnika
Cmentarza Nieistniejàcych
Cmentarzy. Jego budowa rozpocznie si´ w 2001 roku przy
koÊciele polskokatolickim pod
wezwaniem Bo˝ego Cia∏a przy
ulicy 3 Maja w Gdaƒsku.
Pomnik-monument przywo∏ywaç
ma pami´ç o zniszczonych gdaƒskich nekropoliach w duchu ekumenizmu i ekspiacji za pozbawienie
˝ywych i zmar∏ych szczególnej
przestrzeni pami´ci zbiorowej jakà
sà cmentarze.
W maju 1998 roku Rada Miasta
Gdaƒska, popierajàc inicjatyw´ spo∏ecznego komitetu, zaakceptowa∏a
specjalnà uchwa∏à pomys∏ upami´tnienia nieistniejàcych gdaƒskich
nekropolii poprzez wzniesienie pomnika-monumentu w Gdaƒsku. 31
paêdziernika 2000 r. w sàsiedztwie

Projekt cmentarza
nieistniejàcych cmentarzy
koÊcio∏a Bo˝ego Cia∏a przy ulicy 3
Maja z udzia∏em przedstawicieli
wszystkich koÊcio∏ów, gminy ˝ydowskiej, a tak˝e zwiàzków wyznaniowych i Polskiej Rady Ekumenicznej
uroczyÊcie wmurowano kamieƒ w´gielny pod budow´ pomnika Cmentarza Nieistniejàcych Cmentarzy.
8 grudnia 2000 roku pi´cioosobowy sàd konkursowy zdecydowa∏
o przyznaniu pierwszej nagrody
w wysokoÊci 6 tysi´cy z∏otych i skierowaniu do realizacji projektu autorstwa Hanny Klementowskiej
i Jacka Krenza z Gdaƒska przy
wspó∏pracy Katarzyny Boguckiej-Krenz, Micha∏a Krenza,
Andrzeja Wójcickiego, Zygfryda
Korpalskiego i Witolda G∏uchowskiego.
Zwyci´ski projekt przedstawia
Êwiàtyni´, wokó∏ której uk∏ad drzew
wyznacza po∏o˝enie „nawy” g∏ównej oraz „naw” bocznych. Prze-

strzennà kompozycj´ uzupe∏niajà
pnie-kolumny z czarnego kamienia.
Zmieniajàce si´ wraz z porami roku
sklepienie ma tworzyç nad g∏owami
sieç, latem i jesienià g´stà od liÊci,
a zimà i wiosnà a˝urowà na podobieƒstwo gotyckich katedr. Granitowa p∏yta g∏ówna monumentu pe∏niç
ma w zamyÊle autorów rol´ ofiarnego i cmentarnego katafalku i stanowiç b´dzie g∏ówny element kompozycji. Jej nowoczesna forma wyrasta
ze szczàtków przesz∏oÊci symbolicznego rzeêbiarskiego lapidarium, w którym pojawiajà si´ kszta∏ty nagrobków
z cmentarzy ró˝nych wyznaƒ.
Druga nagroda, równie˝ w wysokoÊci 6 tysi´cy z∏otych przypad∏a
projektowi Tomasza Tomaszewskiego z Wroc∏awia, a trzecia –
w wysokoÊci 3 tysi´cy z∏otych –
pracy Agnieszki Andrzejewskiej,
Anny ¸ysz i Ewy Kobylarczyk
z Gdaƒska. ■

