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Nad powołaniem grupy dorad-
ców głosować będą radni na 
najbliższej sesji Rady Miej-
skiej, w czwartek 17 stycznia. 
Na tym samym spotkaniu od-
będzie się także głosowanie 
nad budżetem miasta, w któ-
rym zarezerwowano środki 
na pilny remont tego właśnie 
obiektu. Przeznaczona kwota 
to 2 mln zł. Co uda się wy-
konać za te pieniądze? Na 
pewno odtworzona zostanie 
elewacja zewnętrzna, łącznie 
z witrażami. Wewnątrz budyn-
ku będzie wykonana m.in. in-
stalacja elektryczna, grzewcza 
i wentylacyjna. Resztę prac 
poznamy po planowanej na 
koniec stycznia inwentaryzacji 
i ocenie stanu technicznego 
obiektu. 

Zabytkowi pomogą doradcy
W 2003 roku wpisano go do rejestru 
zabytków, a w 2007 przejęty został przez 
miasto od gminy wyznaniowej żydowskiej. 
Dom Przedpogrzebowy przy ul. Poniatow-
skiego w Gliwicach, obiekt unikatowy na 
skalę Polski, przejdzie nie tylko kolejny re-
mont, ale zyska również grupę doradców. 
Postarają się oni wypracować nową funk-
cję dla obiektu oraz znaleźć odpowiednią 
organizację pozarządową, która pomoże 
mu odzyskać dawny blask.

nicznym. Zbudowany z czerwo-
nej cegły, w stylu neogotyckim, 
jest prawdziwą perełką na 
mapie zabytków gliwickich. 
Wszystkie części budynku po-
kryte są spadzistymi dachami 
w kolorze zielonym. Na każ-
dej ze ścian znajdowało się 
ogromne ostrołukowe okno 
z witrażami. Niestety do dziś 
niewiele z nich zostało.  

Budynek podzielony jest na 
trzy strefy, z których każda 
miała inną funkcję: hall wej-
ściowy i hala główna – modli-
tewno-reprezentacyjną; skrzy-
dło południowe to kostnica, 
gdzie przechowywano zwłoki 
i obmywano je zgodnie z prze-
pisami religii żydowskiej, 
a północne przeznaczone było 

 – Na podstawie tych danych 
będzie wiadomo jaki założyć 
dokładny zakres prac koniecz-
nych do wykonania. W I kwar-
tale 2013 roku zostanie zle-
cone opracowanie projektu 
remontowo-modernizacyjne-
go budynku. Następnie po 
uzyskaniu projektu zostanie 
ogłoszony przetarg na jego re-
alizację – informuje Iwona Ko-
kowicz, rzecznik MZUK-u. 

To właśnie Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych sprawuje 
pieczę nad obiektem. 

* * *
Budynek jest niezwykle cieka-
wy pod względem architekto-

na mieszkanie stróża. Dom 
spełniał swoją funkcję aż do 
wybuchu II wojny światowej. 
Na szczęście nie uległ znisz-

czeniu i po 1945 r. obiekt 
użytkowała powojenna Gmina 
Żydowska działająca w Gliwi-
cach. Z czasem przestano się 
nim interesować i zaczął po-
padać w ruinę.

W 1999 roku Gmina Żydowska 
wspólnie z Fundacją Forum 
Dialogu Między Narodami pod-

jęła pierwsze starania o reno-
wację obiektu. W 2007 roku, 
już będąc pod opieką miasta, 
przeszedł remont dachu.

Nowy cmentarz, przynależny 
do Domu przedpogrzebowe-
go, liczy około 800 grobów. 
Jest on jednym z trzech czyn-
nych cmentarzy żydowskich 
w województwie śląskim. 
Poza nim, Gliwice mają za-
chowany do dzisiaj jeszcze 
jeden cmentarz żydowski, 
założony w 1815 r., a znajdu-
jący się nieopodal dworca ko-
lejowego, przy ul. Na Piasku. 
Tam chowani byli gliwiccy naj-
znamienitsi Żydzi XIX wieku. 

Katarzyna Klimek

Beth Tahara – 
w języku hebraj-
skim dom oczysz-
czenia, czyli 
miejsce w którym 
przygotowywano 
zmarłego do ostat-
niej drogi, uroczy-
ście otwarto 
15 listopada 1903.
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