
Od przysz³ego 
roku turyœci, 
którzy odwiedz¹ 
Gliwice nie bêd¹ 
musieli gor¹czkowo 
poszukiwaæ 
pami¹tek zwi¹zanych 
z miastem. W bu-
dynku Sceny Bajka - 
Kina Amok, w Punk-
cie Informacji Tury-
stycznej pojawi¹ siê 
ciekawe drobiazgi 
przypominaj¹ce tury-
stom o Gliwicach. 

To, ¿e w mieœcie brakuje 
miejsc, w których mo¿na kupiæ 
chocia¿by kubek z logo miasta, 
przyznaje nawet magistrat: - 
Takie miejsce jest potrzebne. 
Chcemy, ¿eby goœcie z innych 
miast czy krajów mogli kupiæ 
gliwickie gad¿ety i nie musieli 
przy tym szukaæ ich po ca³ym 
mieœcie – przyznaje Marek 
Jarzêbowski, rzecznik Prezy-
denta Gliwic. 

Obecnie zauroczony miastem 
turysta, mo¿e co najwy¿ej 
dostaæ kolorowe ulotki i mapki, 
które dostêpne s¹ m.in. w Za-
meczku Piastowskim, Willi Caro 
i Urzêdzie Miejskim. W niektó-
rych kioskach, ksiêgarniach czy 
na poczcie kupiæ mo¿na pocz-
tówki, które niestety czêsto es-
tetycznie s¹ jeszcze w poprzed-
nim dziesiêcioleciu i w porów-
naniu z widokówkami sprzeda-
wanymi np. na krakowskim czy 

wroc³awskim Rynku 
wypadaj¹ doœæ kiepsko. 

Same pocztówki nie zaspokajaj¹ 
jednak potrzeb turystów, 
zw³aszcza tych zagranicznych, 
którzy szukaj¹ typowych souve-
nirów i nieustannie narzekaj¹ 
na ich brak: - Odwiedzaj¹cy na-
sze miasto goœcie czêsto pytaj¹ 
o takie pami¹tki jak kubki, ko-
szulki, breloczki, smycze z logo 
miasta i inne tego typu drobia-
zgi. Nierzadko s¹ bardzo zawie-
dzeni, ¿e nie mog¹ nic takiego 
znaleŸæ – mówi El¿bieta Zaj¹c, 
wiceprezes zarz¹du oddzia³u 
PTTK Ziemi Gliwickiej. 

Punkt z pami¹tkami na pewno 
wiêc powstanie, teraz jednak, 
jak podkreœla Grzegorz Kraw-
czyk, zastêpca dyrektora Gli-

wickiego Teatru 
Muzycznego, trzeba siê 
zastanowiæ co dok³adnie 
powinno siê w nim znaleŸæ.  
- Chcielibyœmy, ¿eby by³y to 

przedmioty ³adne, dobrze wyko-
nane a nie kiczowate i tandet-
ne. Musi byæ wiêc dobry pomys³ 
a za nim musi pójœæ dobre wy-
konanie. Bêdziemy siê nad tym 
powa¿nie zastanawiaæ, mo¿e 
pomocni oka¿¹ siê studenci 
wzornictwa z Gliwickiej Wy¿szej 
Szko³y Przedsiêbiorczoœci? 

Gliwice – jedno z najstarszych 
miast Górnego Œl¹ska to miej-
sce chêtnie odwiedzane przez 
turystów. Urokliwa Starówka, 
zabytkowe koœcio³y, ciekawa 
architektura – miasto ma siê 
czym pochwaliæ. W ubieg³ym 
roku Radiostacjê – element 
ze szlaku zabytków techniki 
odwiedzi³o ponad 8 tysiêcy 
osób. 

Katarzyna Klimek

„Lew czuwaj¹cy” 
powróci³ na swoje 
dawne miejsce, przed 
Willê Caro. W ubieg³y 
wtorek prezydent Gli-
wic uroczyœcie uwolni³ 
„zwierzê“, rozcinaj¹c 
prowizoryczn¹ klatkê... 
pi³¹ mechaniczn¹.

Wczeœniej rzeŸba Theodora 
Kalide zosta³a oczyszczona, 
zabezpieczona antykorozyjnie 
i pomalowana. Kompleksow¹ 
renowacj¹ Lwa zajêli siê fa-
chowcy z Gliwickich Zak³adów 
Urz¹dzeñ Technicznych.
Teren wokó³ wybrukowany 
zosta³ kostk¹ granitow¹. Przed 
postumentem postawiono 
murek odgradzaj¹cy Lwa od 
parkuj¹cych w pobli¿u samo-
chodów.

Ca³oœæ prac kosztowa³a mia-
sto 66 tysiêcy z³otych. RzeŸba 
bêdzie dobrze widoczna rów-
nie¿ w nocy, poniewa¿ zamon-
towano przy niej oœwietlenie. 

Na skwerze Valenciennes sta-
nie natomiast rzeŸba drugiego 
z gliwickich lwów – œpi¹cego. 
Nast¹pi to jednak dopiero po 
zakoñczeniu budowy hotelu i 
renowacji skweru. (kk)

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

RzeŸbê „Lwa czuwaj¹cego” 
odlano w hucie gliwickiej 
oko³o 1830 roku. ¯eliwne 
zwierzê pocz¹tkowo znajdo- 
wa³o siê na terenie huty, 
przed will¹ jej dyrektora. Od 
1934 r. Lew czuwa na ul. 
Dolnych Wa³ów przy Willi 
Caro. 

„Lew œpi¹cy” równie¿ powsta³ 
w gliwickiej hucie i usytu-
owany zosta³  na pomniku 
poœwiêconym ofiarom wojen 
napoleoñskich. Pocz¹tkowo 
pomnik znajdowa³ siê  na 
cmentarzu w pobli¿u starego 
dworca kolejowego (1849 r.) 
a nastêpnie przeniesiono go 
do Parku Miejskiego (obec-

nie Park Chopina). Po II woj-
nie œwiatowej pomnik zosta³ 
zniszczony a Lwa przenoszo-
no z jednego miejsca w dru-
gie. W koñcu rzeŸba zaginê³a 
i do dziœ nie wiadomo co siê 
z ni¹ sta³o. Po wielu latach w 
Gliwicach, na skwerze Valen-
ciennes, „Lew œpi¹cy” poja-
wi siê ponownie, odlany na 
wzór swojego poprzednika.

Obie rzeŸby wykonano 
wed³ug modelu Theodora 
Erdmanna Kalidego, jednego 
z najwybitniejszych artystów 
Górnego Œl¹ska. To w³aœnie 
przede wszystkim rzeŸby 
lwów zapewni³y mu s³awê.


