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Nowe wycieczki z Metamorfozami.

B yła to Niedziela Palmowa 
roku 1922, godzina 13.15. 
Do stacjonujących w mie-

ście francuskich żołnierzy dotar-
ła informacja o przechowywanej 
w krypcie kaplicy cmentarnej 
broni i amunicji. Jak czytamy 
w drukowanych w „Oberschle-
sien im Bild” wspomnieniach: 
„…Kolumna wojskowa złożona 
z trzech ciężarówek, w których 
znajdowało się paru oficerów 
i około 40 mężczyzn podjechała 
niespodzianie na Cmentarz Hutni-
czy i kazano stróżowi Huty otwo-
rzyć kaplicę. Po wkroczeniu do jej 
wnętrza, jeden z oficerów od razu 
zauważył przewód elektryczny, 
który był połączony z drzwiami 
wejściowymi. W momencie, gdy 
próbował wołaniem ostrzec in-
nych, nastąpiła eksplozja, która 
wysadziła w powietrze cały budy-
nek. W wyniku tej eksplozji śmierć 
ponieśli znajdujący się w pobliżu 
Francuzi jak i mistrz budowlany 
Haeusler…”

Wybuch zniszczył doszczęt-
nie kaplicę i znaczną część przy-
legającego cmentarza. W miej-
scu eksplozji powstała wyrwa 
o 10 m średnicy i 4 m głębokości. 
Cudem ocalał tylko stojący obok 
kaplicy krzyż. Fragmenty zwłok 
odnajdywano nawet 100 m da-
lej. Dokładnej liczby ofiar nigdy 
nie opublikowano. Uroczysty po-
grzeb siedemnastu Francuzów 
odbył się 11 kwietnia. Na po-
grzeb przybyli generałowie Le 
Rond i Noulin, przedstawiciele 
wojsk alianckich – włoskich i an-
gielskich, a wszystkie oddziały 
wojsk francuskich stacjonujących 
na Górnym Śląsku przysłały dele-
gacje z wieńcami. Jeszcze w tym 
samym roku, staraniem władz 
francuskich, polegli żołnierze 

zostali ekshumowani i przenie-
sieni do swej Ojczyzny.

Parę słów o kaplicy. Zosta-
ła wybudowana w 1833 roku 
jako kaplica grobowa hrabie-
go Ferdynanda von Einsiedel 
(11.1.1775 – 23.6.1833). Był on sta-
rostą górniczym dla całego Ślą-
ska, wielokrotnie odznaczanym 
za liczne zasługi dla rozwoju 
przemysłu, natomiast w swo-

im testamen-
cie wyraził ży-
czenie, aby być 
pochowanym 
„z bracią hutni-
czą” na cmen-
tarzu Królew-
skiej Odlewni 
Żelaza w Gliwi-
cach. 11 maja 
1834 roku odbył 
się na Cmenta-
rzu Hutniczym 
niezwykle uro-

czysty pogrzeb. Szczegółowe 
sprawozdanie również odnaj-
dujemy w „Der Oberschlesis-
che Wanderer”: „…Z tej okazji 
na placu przed tutejszym urzę-
dem zgromadziło się tegoż dnia 
o godzinie 11.00 200 umunduro-
wanych górników i ich sztygarów 
z tarnogórskiego i okolicznych re-
wirów węgla kamiennego z gwa-
reckimi chorągwiami i górniczym 
pocztem muzycznym reprezenta-
cyjnym na czele…” i dalej: „…pa-
stor Ansorge … wygłosił mowę ża-
łobną po niemiecku, po nim mowę 
po polsku wygłosił arcykapłan 
Thalherr…” Ten „ekumeniczny”, 
jak byśmy dziś powiedzieli, oby-
czaj, był wówczas powszechny.

Zniszczoną podczas wybuchu 
kaplicę odbudowano według 

pierwotnych planów już 3 lata 
później, jako kaplicę cmentarną 
z kryptą grobową. W tej formie 
przetrwała II wojnę, a następ-
nie około roku 1970 została roze-
brana. Obecnie jedynym śladem 
po kaplicy jest uwidoczniona 
w podziałach geodezyjnych od-
rębna działka. 

Odbudowa kaplicy od daw-
na leży na sercu (zbiorowym) 
Stowarzyszeniu „Gliwickie Me-
tamorfozy”. Ponieważ w chwili 
obecnej nie ma potrzeby budowy 
zamkniętego pomieszczenia ka-
plicy, co więcej, istnieje obawa, 
że pomieszczenie takie stanowi-
łoby „wyzwanie” dla złodziei – 
zdecydowano o zaprojektowaniu 
jedynie portyku o dwóch rzędach 
kolumn, w proporcjach (gabaryty 
frontu i rozstaw osiowy kolumn) 
dokładnie powielających propor-
cje frontonu oryginalnej kaplicy. 
Zznaczna jej część znajdowała się 
w obrębie skarpy po południowej 
stronie cmentarza – projektowa-
ny portyk w całości znalazłby się 
w obrysie ogrodzenia cmentarza.

Założenia te zostały uwzględ-

nione już na etapie projektowa-
nia i budowy ogrodzenia w la-
tach 2005–2006. Na przecięciu 
osi alei i odcinka południowe-
go muru wzniesiono cztery słu-
py w rozstawie kolumn kaplicy, 
obłożono je płytami piaskowca 
i w zakończeniu przewidziano 
możliwość nadbudowy do doce-
lowej wysokości.

Ponieważ kaplica ta była miej-
scem spoczynku Ferdynanda von 
Einsiedel, a później również 
członków jego rodziny – w cen-
tralnej części portyku przewi-
dziano blok prostopadłościenny 
obłożony płytami granitowymi 
z odpowiednimi inskrypcjami – 
będzie mógł on również służyć 
jako mensa ołtarza dla odpra-
wiania nabożeństw ekumenicz-
nych (pierwsze takie nabożeń-
stwo odbyło się na cmentarzu 
11.10.2008 z okazji uroczystych 
obchodów 200-lecia nekropolii).

Więcej o idei odbudowy kapli-
cy i wydarzeniach sprzed 90 lat 
można będzie się dowiedzieć 
w najbliższą sobotę na spotka-
niu w „Galerii Secesja”. Spotka-
nie odbędzie się o godzinie 18.00. 
Wstęp bezpłatny. 
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Kaplica na Cmentarzu 
Hutniczym

9 kwietnia minęło dokładnie 90 lat od tragicznego wydarzenia, które miało miejsce na Cmentarzu 
Hutniczym i wstrząsnęło (dosłownie) nie tylko Gliwicami.

Służba w policji nie jest łatwym kawałkiem chleba. Dotkliwie 
przekonali się o tym funkcjonariusze, którzy w minionym 
tygodniu interweniowali na jednej z biskupickich ulic.

 › zAbrze

Mundurow ych wezwa -
li mieszkańcy, którym prze-
szkadzały nocne hałasy na ul. 
Kempki w Biskupicach. Kilku-
nastoosobowa grupa młodych 
mężczyzn nie zamierzała usza-
nować ciszy nocnej, a na widok 
wezwanych stróżów prawa, 
wszczęła awanturę.

- W trakcie przeprowadzanej 
interwencji jeden z mężczyzn 
zaatakował policjanta uderzając 
go pięścią w twarz. W wyniku 
tego ataku ranny policjant do-
znał uszkodzenia nosa, a służbę 
musiał przedwcześnie zakoń-
czyć obowiązkowym pobytem 
na oddziale laryngologicznym 
szpitala przy ul. Curie-Skłodow-
skiej. W wyniku powyższego 

zdarzenia Policja poniosła tak-
że straty w mieniu, gdyż jeden 
z napastników rzucił butelką 
w stronę radiowozu powodując 
pęknięcie jego przedniej szyby 
– relacjonują policjanci.

Agresor oraz jego poma-
gierzy zostali zatrzymani. 
20-letni mężczyzna przyznał 
się do ataku na policjanta. Za-
równo jego, jak i towarzyszy, 
po przesłuchaniu zwolniono 
do domów. W przypadku na-
pastnika prokurator zdecydo-
wał jedynie o objęciu go poli-
cyjnym dozorem.

20-latek odpowie teraz 
za swój czyn przed sądem. Gro-
zi mu nawet kilkuletni pobyt 
w więzieniu.
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 �Policjant celem ataku




