Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2008
CMENTARZ HUTNICZY W GLIWICACH
Wyremontowane zostało kute ogrodzenie skradzione w Sylwestra 2003/2004 i wykupione ze
składnic złomu
Odnaleziona tablica „Karl Ogorek” została oczyszczona, sklejona i zyskała nową oprawę na
cmentarzu.
Odnaleziony w sierpniu nagrobek Julianne Raeschke z 1832 roku okazał się najstarszym
nagrobkiem na cmentarzu - był w bardzo dobrym stanie, tablica została oczyszczona i
pomalowana
Wybrukowano końcówkę drogi dojazdowej
Zamontowano trzecią tablicę informacyjną
Zakończony został remont krzyża cmentarnego
Wykonane i zamontowane zostały dwie repliki porcelanowych tabliczek – jedna z nich przed
wykonaniem zdjęcia została posklejana z kawałków
Wykonany został symboliczny nagrobek Wilhelma i Marii Kalide – wymieniono również tablicę na
nagrobku Theodora Kalide
Zlokalizowany został grób dyrektora Carla Juengsta i jego rodziny
Wiele obramowań zostało wypoziomowanych, a niektóre elementy ustawione w pionie
Rozpoczęto porządkowanie symbolicznego grobu Leopoldyny Blandowskiej
Rodzina umieściła krzyż „Franz Ochmann” na nieopisanymh dotąd grobie
Zniszczony został przez nieznanych sprawców krzyż „Franz Lippa”
- zorganizowaliśmy drugi rajd „Lato z Metamorfozami – Poznaj okolice Gliwic”, którego
uczestnicy zdobywali punkty nie tylko jeżdżąc na wyznaczonych trasach, ale również pracując na
cmentarzu
6 lipca – Pniów – Sieroty - Wielowieś
13 lipca – Szałsza – Zbrosławice - Repty
20 lipca – Stanica – Rudy - Zwonowice
27 lipca – Knurów – Wilcza - Bojków
3 sierpnia – Kozłów – Kotlarnia - Magdalenka
10 sierpnia – Dzierżno – Paczyna - Poniszowice
17 sierpnia – Biskupice – Miechowice - Rokitnica
24 sierpnia – Las Dąbrowa, Łabędy - Ziemięcice
- 12 września – poświęcenie odrestaurowanego krzyża cmentarnego z udziałem przedstawicieli
Samorządu Gliwic oraz proboszczów parafii ewangelickiej i katolickiej z Dzielnicy Hutniczej.
Uroczystość została połączona z prezentacją multimedialną na dużym ekranie historii krzyża oraz
procesu rekonstrukcji, szum medialny z kapsułą czasu
- 11 października – obchody jubileuszu 200-lecia Cmentarza Hutniczego – z tej okazji spotkaliśmy się
i zaprezentowaliśmy prace innych pasjonatów poświęcających swoją energię na ratowanie starych
cmentarzy, a były to stowarzyszenia: Magurycz, Społeczny Komitet Ratowania Cmentarzy
Olęderskich w gminie Nekla, Rodzinne Koło PTTK „Sabat”, Stowarzyszenie na rzecz Dziedzictwa
Żydowskiego w Gliwicach „Pamięć-Zikaron”; Stowarzyszenie na rzecz ochrony krajobrazu
kulturowego Mazur „Sadyba”; Towarzystwo Na Rzecz Natury i Człowieka – Lublin, oraz osoby
działające prywatnie: pan Dariusz Walerjański i Sławomir Pastuszka z Pszczyny.

Obchody uświetnił swoim występem Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej pod batutą
Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody.
Wydany został folder prezentujący historię cmentarza i skrótowe biogramy osób tam pochowanych
a szczególnie zasłużonych dla Gliwic oraz komplet okolicznościowych pocztówek kolekcjonerskich.
Ukazała się monografia „Cmentarz Hutniczy w Gliwicach 1808-2008”
- 1 listopada – całodzienny dyżur na cmentarzu celem zdobycia kolejnych informacji od rodzin
odwiedzających groby
- 2 listopada – „Zaduszki”
-

przepracowaliśmy na cmentarzu przy poszukiwaniach zabytkowych elementów i porządkowaniu
509 godzin (w tym członkowie Stowarzyszenia – 292, a uczestnicy rajdu - 171)

INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:
Zgodnie z zapisem statutu Stowarzyszenia „upowszechnianie wiedzy o historii miasta i regionu”:
Wzorem ubiegłego roku zorganizowaliśmy wycieczki edukacyjne:
26 stycznia - Kanał Kłodnicki
1 marca - Mniejszości religijne
29 marca - Szlakiem kolei wąskotorowej
10 maja - Wieże ciśnień
15 czerwca - Huta Donnersmarcka w Zabrzu
22 czerwca - Żydzi w Gliwicach
wrzesień – rejs po Kanale Gliwickim
Organizowanym przez nas imprezom towarzyszą wydawnictwa – są to foldery, pocztówki
Udział w pierwszej sesji folklorystycznej dla szkół powiatu gliwickiego.

