
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Opis przedmiotu zamówienia na prace remontowe na Polskim Cmentarzu 

Wojennym w Bejrucie w Libanie 

 

Cmentarz uchodźców polskich w Bejrucie wydzielono z cmentarza wojennego żołnierzy 

francuskich i otoczono betonowym murem zwieńczonym stalową kratą. Natomiast od strony 

ulicy, przy której znajduje się brama wejściowa, zbudowano ogrodzenie w postaci słupów 

kamiennych, połączonych ozdobną stalową kratą na podmurówkach z kamienia łamanego. 

Wzdłuż alejki, po obu jej stronach znajdują się groby – po dwa rzędy z każdej strony, przy 

placyku centralnym po jednym rzędzie. Wzdłuż murów ogrodzenia posadzono cyprysy. Na 

centralnym placyku stoi marmurowy krzyż. 

Na cmentarzu w okresie 1946-2006 spoczęło 137 osób. Obecnie jest on zamknięty dla nowych 

pochówków i ma status cmentarza wojennego. W 2009 roku Rada Ochrony Pamięci Walk i 

Męczeństwa przeprowadziła gruntowny remont zniszczonego cmentarza. Są tu 124 pojedyncze 

ujednolicone nagrobki oraz 3 zbiorowe (z 4 i 5 nazwiskami).  

Na terenie cmentarza znajdował się grób Hanki Ordonówny. Jej prochy przeniesiono w 1990 

na Cmentarz Powązkowski w Warszawie, natomiast w Bejrucie umieszczono tablicę 

pamiątkową na murze ogrodzenia. 

Z boku znajduje się niewielka kwatera muzułmańska, z pochówkami, które istniały jeszcze 

przed wyznaczeniem terenu cmentarza. Jest ona oddzielona krawężnikiem od pozostałej części 

cmentarza i nie ma na niej indywidualnych nagrobków. Powierzchnia wypełniona jest żwirem, 

podobnie jak pola grobowe w części polskiej. 

 

ZAKRES ROBÓT DO ZREALIZOWANIA:  

1. prace przy remoncie ogrodzenia okalającego cmentarz: 

- czyszczenie strumieniowo ścierne elementów stalowych ogrodzenia, ich odtłuszczenie i 

pasywacja powierzchni 

- malowanie zagruntowanych elementów stalowych farbą alkilową 

- odkopanie muru na głębokość 20 cm 

- usuniecie tynku i spękanych fragmentów z muru i przypór i oczyszczenie styku muru z 

nadbudową 

- uszczelnienie powierzchni muru – krzemiankowanie 

- zasypanie odsłoniętej części muru po renowacji 

- gruntowanie pod powłoki malarskie i wykończenie powierzchni – wykonanie powłoki 

malarskiej 

 

2. czyszczenie i zabezpieczenie nagrobków, odtworzenie inskrypcji: 

- zmycie i oczyszczenie powierzchni płyt nagrobnych 

- uczytelnienie lub odtworzenie poszczególnych inskrypcji na płytach 

- impregnacja wszystkich elementów kamiennych preparatem Funcosil SL lub równoważnym 

 

3. montaż ołtarzyka z białego marmuru 

W centralnej części cmentarza, obok krzyża należy wykonać, a następnie zamontować 

niewielki marmurowy ołtarzyk z blatem o rozmiarach 60x90 cm wspartym na dwóch 

pionowych płytach 110x40 cm. 

 



4. oczyszczenie żwiru z części roślinnych, dodatkowe ułożenie nowej warstwy żwiru o 

grubości około 5 cm 

 
Plan cmentarza według dokumentacji z 2009 r. 

 

 

 
Widok od strony ulicy (fot. 2010) 

 



 
Cmentarz w Bejrucie stan aktualny 



 
Cmentarz w Bejrucie stan aktualny – fragment muru, stan żwirowej nawierzchni 

 



 
Cmentarz w Bejrucie – jeden z nagrobków (fot. 2010) 

 
 

Jeden z trzech zbiorowych nagrobków (fot. 2010) 


