Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2005 :
CMENTARZ HUTNICZY W GLIWICACH
- 15 maja – firma pana Bernarda Klinika zakończyła rekonstrukcję nagrobka Theodora Kalide –
przeprowadzoną całkowicie na koszt pana Klinika - naszym wkładem była dwujęzyczna
tablica w miejscu po skradzionej tablicy z brązu

- 17 maja – dla uświetnienia powyższego wydarzenia – zorganizowaliśmy w pięknej Hali Modeli
udostępnionej nam na ten cel przez GZUT, sesję naukową poświęconą postaciom
wybitnych gliwiczan pochowanych na Cmentarzu Hutniczym,
do udziału udało nam się pozyskać następujących prelegentów:
o Theodorze Kalide – Jerzy Gorzelik z Uniwersytetu Śląskiego,
o Johnie Baildonie - Eugeniusz Paduch, dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego,
o Auguście Holtzhausenie - Adam Frużyński z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
o Wilhelmie Blandowskim – p. Jerzy Lewczyński, znany fotografik,
o hr. Ferdynandzie von Einsiedel i innych - Bogusław Małusecki z Archiwum Państwowego
w Gliwicach (materiały przygotowane przez pana Jacka Schmidta),

- czerwiec – przekazaliśmy nieodpłatnie projekt architektoniczno-budowlany (wartość wg wyceny
6.500,-zł) ogrodzenia cmentarza
- sierpień - dzięki funduszom uzyskanym ze sprzedaży „przewodnika” zleciliśmy konserwatorowi
p. Jakubowi Drożdżowi z Krakowa odrestaurowanie dwóch nagrobków – Oberbergrat
Rheinhold Arns i Huetteninspektor Gerhard Peschke (10.000,- zł)

- nadal prowadziliśmy działalność popularyzatorską wśród młodzieży
- współpraca z mediami – artykuł w miesięczniku „Śląsk”, audycja radiowa,
- dwóch studentów III roku architektury wykonało w ramach pracy semestralnej z historii
architektury projekt grobów symbolicznych dyrektora JWO Schulze i pastora Jacoba,
oraz projekt ekspozycji szczątków porcelanowych tabliczek (pod kierunkiem dr arch.
Elżbiety Szponar-Regulskiej zgodnie z założeniami przygotowanymi przeze mnie)
- naprawa fundamentów grobów Brand i Arns – podczas tych czynności odnaleziono kamień nagrobny

- dwie z odrestaurowanych przez Leszka Szyntera tablic, zostały osadzone przez Mariana Jabłońskiego
spowrotem na cmentarzu

- 31 październik – „Zaduszki” – oświetliliśmy zniczami wysprzątany wcześniej cmentarz
- 1 i 2 listopada – całodzienny dyżur na cmentarzu celem zdobycia kolejnych informacji od rodzin
odwiedzających groby
- przepracowaliśmy na cmentarzu przy poszukiwaniach zabytkowych elementów i porządkowaniu
580 godzin (w tym członkowie Stowarzyszenia - 363) – odnajdując kolejne tablice
nagrobne i elementy żeliwnych ogrodzeń

INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:
Zgodnie z zapisem statutu Stowarzyszenia „upowszechnianie wiedzy o historii miasta i regionu”:
- kontynuujemy wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów zabytkowych, zwłaszcza
zagrożonych
- nadal poszerzamy stronę internetową, oprócz reportaży z naszych eksploracji, rozbudowujemy dział
„biblioteka wirtualna” – czyli skany trudnodostępnych starych pozycji dotyczących Gliwic

- trwają prace nad drugą częścią przewodnika „Okolice Gliwic” – dzielnice Gliwic oraz 7 tras
tematycznych: drewniane kościółki, zamki pałace i dwory, przemysł, transport,
spuścizna cystersów, zabrzański modernizm i folklor

Działania : (na bazie planu zgłoszonego w 2002 roku)
1. inwentaryzacja cmentarza + zdobywanie informacji o osobach pochowanych
- poszukiwanie w kolejnych archiwalnych rocznikach „Oberschlesische Wanderer”
- wywiady środowiskowe
- korespondencja z osobami urodzonymi w Gliwicach, zamieszkałymi obecnie poza granicą
2. tablica informacyjna przy wejściu
- Urząd Miejski nadal przygotowuje tablicę
3. ogrodzenie (bramy?) – oświetlenie
- Urząd Miejski (zgodnie z obietnicą udzieloną nam podczas sesji przez prezydenta
Moszyńskiego) ogłosił i przeprowadził przetarg na wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i
monitoringu cmentarza – projekt ogrodzenia był naszym wkładem w to przedsięwzięcie
4. grób zachowany + osoba znana = pielęgnować (z braku pełnego wystroju – klomby)
- groby utrzymywane na bieżąco
- odrestaurowanie nagrobków Theodora Kalide, Oberbergrat Rheinhold
Arns i Huetteninspektor Gerhard Peschke
5. grób zachowany + osoba nieznana = dwujęzyczna tablica „Niech spoczywa w pokoju”
- zinwentaryzowane i oczyszczone groby, obsadzane są ponownie zielenią odpowiednią do
stanowiska (zacienione/słoneczne)
6. odnaleziona tablica + miejsce nieznane = wmurowanie w element pełny ogrodzenia
- odrestaurowaliśmy (oczyszczenie, sklejenie, wypełnienie ubytków, odtworzenie napisów)
kolejnych .. odnalezionych tablic
- rezygnacja z wmurowywania w ogrodzenie, aby uniknąć efektu „pełen mur-pusty środek”
- osadziliśmy w wytypowanych miejscach dwie odrestaurowane tablice – Staatanwalt Wilhelm
von Wildheim i Huetteninspektor Gustaw Schark
7. osoba znana + miejsce pochówku nieznane = zbiorowa tablica pamiątkowa w portyku
- możliwe po wybudowaniu kaplicy
8. lwy na postumentach (w GZUT-cie zachowały się oryginalne formy)
- możliwe po ogrodzeniu cmentarza
9. kaplica – wg zdjęcia, ale sam portyk bez ścian – wieczny ogień
- budowa kaplica to „zwieńczenie” całego przedsięwzięcia

