
Tom: Pomys³ osobiœcie mi 
siê podoba. Miejsce - to 
albo odnowiony skwer za 
Urzêdem Miasta albo przy 
Zameczku Piastowskim.

eloku: Bardzo dobry 
pomys³! Ja oprócz wymie-
nionych Bienka, Troplowit-
za i Baildona chcia³abym, 
aby w Alei Zas³u¿onych 
znalaz³o siê miejsce 
dla Blandowskie-
go, Holtzhause-
na czy Theodo-
ra Kalide.

£ukasz: Je-
stem za! Mamy 
2010 rok, a 
chocia¿by Troplo-
vitz nie ma nawet 
swojej ulicy w Gliwicach... 
Horst Bienek, Oskar Tro-
plovitz, John Baildon, Jerzy 
Buzek, Tadeusz Ró¿ewicz, 
Stanis³aw Sojka... mamy 
siê kim pochwaliæ :)

glwcn4e: A mi ten pomys³ 
siê podoba i obstawia³bym 
Nowe Gliwice. Po to w³aœnie, 
by by³a to alternatywa dla 
œcis³ego centrum. Jestem 
zwolennikiem, aby mia-
sto siê rozrasta³o. Zreszt¹ 
tyle jeszcze nowych funkcji 
mo¿na by tam dodaæ.

gliwiczanin: Na swoj¹ 
ulicê zas³uguje równie¿ Carl 
Schabik, twórca obecnego 
uk³adu urbanistycznego 
miasta.

Ufro: Uwa¿am ten pomys³ 
za bardzo z³y. Jest wiele 
rzeczy i miejsc które trze-
ba wspomóc, a nie jakieœ 
g³upie i durne alejki, któ-
re nie poprawi¹ komfortu 
mieszkania i ¿ycia w Gli-
wicach. Pomys³ jest moim 
zdaniem bardzo nietrafiony 
i pomys³odawca widaæ ¿e 

dba tylko o swoje ³echtanie 
ni¿ o czystoœæ, porz¹dek a 
nawet zdrowie.

aktywny z wojtuli: Bra-
wa za tê ideê! Ja uwa¿am, 
¿e rozwodzenie siê nad 
faktem, kto ma byæ uhono-
rowany jest b³êdne. Jeœli 
mamy wiele znakomitoœci 

w naszej historii, to 
poka¿my œwiatu 

wszystkie. Na 
tym wiele zy-
skamy. Niech 
te popier-
sia z tablic¹ 
informacyjn¹ 
bêd¹ w jed-

nej lokaliza-
cji. Umo¿liwi to 

przyci¹gniêcie tury-
stów do miasta i uboga-

ci ofertê zwiedzania (…).

Saleen: Pomys³ wydaje siê 
byæ ca³kiem fajny...  A co do 
lokalizacji, moim zdaniem, 
zupe³nie powinny odpaœæ 
„Nowe Gliwice“ -  za bardzo 
na uboczu.

redo: Moim zdaniem jest 
wiele pilniejszych spraw w 
Gliwicach do rozwi¹zania 
(...) 
W jaki sposób taka alejka 
ma promowaæ miasto? Nie 
mam zielonego pojêcia. Gli-
wice to nie Miêdzyzdroje, 
gdzie zje¿d¿aj¹ turyœci, 
którym trzeba postawiæ 
kolejn¹ atrakcjê. Nie 
wyobra¿am sobie aby taka 
alejka zachêci³a kogoœ do 
przyjazdu do miasta. Zde-
cydowanie lepiej Gliwice 
promowa³yby muzea, które 
w tej chwili siê zamyka (...)

Kuliœ: Bardzo dobry pomys³ 
! Wielu m³odych mo¿e 
dziêki temu by wiedzia³o, ¿e 
z Gliwic wywodzi³o siê wielu 
wspania³ych ludzi!
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To, że zasłużeni, ważni nie tylko 
dla miasta, ale nawet dla świa-
towej kultury czy nauki gliwicza-
nie powinni mieć jakieś swoje 
miejsce upamiętnienia, jest 
z punktu widzenia magistratu 
oczywiste. 

Pierwsze pomysły dotyczące 
ich uhonorowania związane 
były z pamiątkowymi tablicami 
informacyjnymi, które miały być 
umieszczone na kamienicach, 
w których kiedyś mieszkali.

Niestety, nie udało się tego 
zrealizować, gdyż zgodę na ta-
kie działania musieli wyrazić 
obecni właściciele tych nieru-
chomości lub wspólnoty miesz-
kaniowe, jednak ci najczęściej 
mówili – nie. 

Na pomysł stworzenia alei dla 
zasłużonych gliwiczan wpadł 
Edward Plaza. 
- Na takim pomyśle miasto 
może z pewnością więcej zy-
skać niż stracić – mówi. Sławni 
gliwiczanie tacy jak na przykład 

Oskar Troplovitz, nie tylko nie 
mają swojego miejsca w Gliwi-
cach ale nawet własnej ulicy. 
To wstyd dla miasta.

Według niego tabliczki upa-
miętniające znane z historii 
Gliwic postaci mogłyby pojawić 
się w Alei Przyjaźni, Nowych Gli-
wicach lub Parku Chopina. Każ-
da z tych lokalizacji ma swoje 
zalety i wady. Ostateczny wybór 
należałby do władz miasta. 

Kto zatem mógłby 
znaleźć się w alei 
dla zasłużonych? 

Edward Plaza wymienia jednym  
tchem: Oskar Troplovitz, który  
wynalazł krem Nivea; znany fo-
tograf Wilhelm von Blandowski 
czy pisarz Horst Bienek – to ci 
z dawnej historii. Widzi również 
miejsce dla Jerzego Buzka, Je-
rzego Ziętka oraz sportowców 
Egona Franke i Adama Wiercio-
cha.

Upamiętnianiu współcześnie 
żyjących przeciwny jest Marek 
Jarzębowski, ale jak przyznaje, 
jest to jego osobisty pogląd. 
- Pomysł by byli to gliwiczanie, 
których nie ma już wśród żyją-
cych wydaje mi się bezpiecz-

niejszy – mówi. 

Dlaczego? Jego zdaniem po-
zwoliłoby to uniknąć kontrower-
sji. 
- Historia ma bowiem to do 
siebie, że potrafi również z pie-
destału strącać, więc może nie 
narażać gliwiczan na ewentu-
alne komplikacje. Myślę, że w 
przypadku takich nazwisk jak 
Troplovitz, Bienek czy Blandow-
ski kontrowersji by nie było. 

Innego zdania jest radny Miesz-
ko Adamkiewicz.
- Jeżeli kogoś doceniamy jesz-
cze za życia, to ja nie widzę 
przeciwwskazań by taką osobę 
uznać za zasłużoną dla miasta. 
Nie czekajmy, żeby postawić jej 
pomnik dopiero jak zejdzie z 
tego świata – podsumowuje. 
Jarzębowski zgadza się z tym, 

ni klimat. Od razu zaznacza 
jednak, że w tej sprawie nic nie 
jest jeszcze przesądzone. 

Swoje plusy ma na przykład 
Park Chopina. Obiekt jest dozo-
rowany, a to mogłoby skutecz-
nie powstrzymać akty wandali-
zmu. 

Kwestia czy o znanych gliwi-
czanach miałyby przypominać 
tablice, popiersia czy może 
jeszcze coś innego, jest spra-
wą drugorzędną. 
- Ważne, żeby było to zrobione 
ze smakiem, sensem i gustow-
nie, tak żeby nie trzeba było się 
tego wstydzić – mówi.  
  
Jarzębowski zapewnia, że mia-
sto nad realizacją pomysłu 
Edwarda Plazy na pewno się 
zastanowi. Uważa jednak, że 

Czy pomysł spodoba się mieszkańcom?

Aleja zasłużonych gliwiczan

Czy wzorem wielu polskich miast 
również u nas pojawi się aleja zna-
nych gliwiczan?
- To propozycja warta rozważenia 
– mówi Marek Jarzębowski, rzecznik 
prezydenta Gliwic.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

że miejsce dla zasłużonych w 
Alei Przyjaźni to dobry pomysł i 
najlepsza z możliwych lokaliza-
cji. Zwraca uwagę na fakt, że 
jest to ciąg spacerowy, który ze 
względu na Ruiny Teatru „Victo-
ria” posiada również odpowied-

przede wszystkim należałoby 
zapytać gliwiczan, po pierwsze 
- kogo uhonorować, a po drugie 
– gdzie taka aleja miałaby się 
znaleźć. 

Nina Drzewiecka  

Pomysłodawca alei - Edward Plaza

A co o pomyśle 
powstania alei dla 
zasłużonych gliwiczan 
sądzą internauci


