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   Nastały dziwne czasy: rządził lud, straszyła stonka, za rogiem czaił 

się zapluty karzeł reakcji, na wszystko patrzyła cenzura, a pierwszy 

sekretarz przyrastał do stołka.  

   Tuż za zachodnią granicą czekali Niemcy, którzy – choć byli dobrzy, 

bo z NRD – zawsze byli Niemcami. Na co czekali? Aby tylko powrócić 

 i zabrać to, co ich.  

   Nadchodziła odwilż. Zaczął działać aeroklub, kluby studenckie... 

młodzież poczuła wiosnę. 

 

   Kto faktycznie rządził Gliwicami? Gdzie leży Stalinogród? Dlaczego 

Egon Franke został obwołany mistrzem nad mistrzami? Czy ubecja 

inwigilowała Politechnikę? I dlaczego wysyłaliśmy syjonistów do 

Syjonu? 

 

    

* 

Zapraszam na wycieczkę w przeszłość. Cel wyprawy to lata: 

1952 – 1970 

 



 

„Miasto, które nie zna swojej przeszłości, 

nie ma przyszłości.” 

 

 

 

 



 

1952 

 1 luty - Archiwum miejskie zostaje przekształcone w Oddział Terenowy 

Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Katowicach. 

 (około) Zostaje zdewastowane nieczynne krematorium na Cmentarzu 

Centralnym. Budynek popada w ruinę.  

 4 kwietnia – Część ul. Łabędzkiej nazwano imieniem greckiego komunisty 

Nikosa Belojanisa (ob. ul. Andersa). 

 3 maj – Nadawanie audycji rozpoczęła polska rozgłośnia Radia Wolna 

Europa. 

Kłodnica – jedyne, co się zmieniło przez lata, to stopień zanieczyszczenia jej wód. 

Na zdj.: Kłodnica w centrum miasta, fot.: autor. 



 

 Zostaje rozbita ostatnia z podziemnych organizacji młodzieżowych - 

„Młodzież Wielkiej Polski” pod dowództwem Tadeusza Radwana.  

 Absolwentem gliwickiego Technikum Mechanicznego zostaje 

Franciszek Gąsienica-Groń, brązowy medalista kombinacji 

norweskiej podczas zimowej olimpiady w Cortinie w 1956 r. 

 26 czerwiec - W Gliwicach urodził się Hansi Kraus, znany aktor filmowy. 

 Na olimpiadzie w Helsinkach występuje m. in. pięściarz Henryk Nowara, 

dwukrotny mistrz Polski, od 1953 r. zawodnik Stali Łabędy, Gliwiczanin  

z wyboru – wioślarz Zbigniew Żarnowiecki oraz szpadzista klubu Piast 

Gliwice Wojciech Rydz. 

 Łabędzka huta rozpoczyna produkcję blach i taśm. 

 W hucie „1  Maja” uruchomiono nową prasownię. 

 W klubie sportowym Granica Gliwice rozpoczyna treningi zapaśnik 

Kazimierz Macioch, pięciokrotny mistrz Polski, uczestnik olimpiady  

w Rzymie oraz w Tokio. 

 W Operetce Śląskiej rozpoczyna występy znakomita śpiewaczka, Xenia 

Grey, zwana królową wodewilu. 

 Gliwicka Radiostacja przestaje być przekaźnikiem Radia Katowice. 

 W Gliwickim porcie stanął nowy dźwig o udźwigu 7 ton. 

 22 lipca – Państwo polskie zmienia nazwę na Polska Rzeczpospolita 

Ludowa. Uchwalono konstytucję PRL. 

 Gliwiczan jest 134 942. 

 Powstaje Zjednoczenie Budowy Pieców Przemysłowych „Piec-Bud”. 

 Gliwiczanin, Jerzy „Krasy” Krasówka, piłkarz, reprezentuje Polskę na 

olimpiadzie w Helsinkach. 



 

 11 października – Operetka Śląska rozpoczyna swój pierwszy sezon 

teatralny. 

 20 listopada – Przewodniczącym Rady Państwa został Aleksander 

Zawadzki. 

 

1953 

 25 luty – Powstaje gliwicki oddział PTTK – Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno – Krajoznawczego. 

 5 marzec - Umiera Józef Stalin - Województwo zmienia nazwę na 

Stalinogrodzkie. 

 9 marca – Pogrzeb Stalina. Miasto pogrążone jest w głębokiej żałobie. 

Nieczynne są restauracje i kina. 

 10 marzec – Przewodniczącym MRN zostaje ponownie Piotr Zając. 

 

 

 

Po objęciu władzy przez 

komunistów jedyną słuszną, 

przewodnią siłą narodu stała 

się Polska Zjednoczona Partia 

Robotnicza. Kto był poza, nie 

donosił sukcesu. 

 

Na zdj.: plakietka z logiem 

PZPR. 

 Fot.: autor. 



 

 21 marzec – Ul. Częstochowska zmienia nazwę na ul. Klementa 

Gottwalda. 

 Na Politechnice Śląskiej zostaje powołany Wydział Mechaniczno - 

Energetyczny. 

 Oficjalnie zamknięto cmentarz żydowski przy ul. Na Piasku. 

 W Operetce Śląskiej karierę rozpoczyna Stanisław Ptak, aktor i śpiewak 

operetkowy. W Gliwicach pozostanie do roku 1978. 

 W klubie sportowym rozpoczyna treningi pięściarz Henryk Nowara, polski 

olimpijczyk z Helsinek, późniejszy trener gliwickich bokserów. 

 Powstaje Instytut Materiałów Ogniotrwałych. 

 W Gliwicach urodził się znany fotografik Antoni Wytwicki. 

 W centrum miasta zasypano zarośnięty i zaniedbany basen portowy. 

Obecnie w tym miejscu znajduje się parking przy Gliwickim Centrum 

Handlowym. 

 Powstaje Sekcja Wysokogórska PTTK w Gliwicach, znana później jako 

Klub Wysokogórski Gliwice. 

 W oparciu o dawną niemiecką prasownię utworzono w Łabędach Zakłady 

Mechaniczne „Łabędy”.  

 Założono Stację Młodego Technika, czyli późniejszy Młodzieżowy Dom 

Kultury. 

 Odbudowano gliwickie lotnisko sportowe. 

 W Gliwicach mieszka 135 559 obywateli. 

 

1954 

 Urząd Bezpieczeństwa likwiduje antykomunistyczne organizacje 

proniemieckie: „Schwarzer Wolf von Hubertus” oraz „Kampfige 

Schlesische Jung Verband". 

 

 



 

 

 

W roku 1955 rozpoczął 

działalność Aeroklub 

Gliwice, początkowo jako 

filia Aeroklubu Śląskiego. 

 

 Na zdj.: AN-2 na gliwickim 

lotnisku. 

 Fot.: autor. 

 8 czerwca – Przemianowano ul. Daszyńskiego na ul. Nowotki oraz  

ul. Paderewskiego na ul. Buczka. 

 3 sierpień – przy pomocy milicji zlikwidowano 3 żeńskie domy zakonne. 

 Politechnika Śląska organizuje studia wieczorowe i zaoczne. 

 29 wrzesień - Podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby Miejskiej Rady 

Narodowej do odbudowanego byłego hotelu „Haus Oberschlesien”. 

 W mieście mieszka 138 071 osób. 

 Powołano komitet budowy Parku Kultury i Wypoczynku zlokalizowanego 

przy ul. Chorzowskiej. Obiekt obecnie znany jest jako las komunalny. 

 Rozpoczęto budowę szybu kopalnianego „Ostropa”. 

 W gliwickiej fabryce drutu uruchomiono nowoczesny wydział Produkcji 

Wyrobów z proszków metali. 

 13 listopad – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej opuszcza swoją 

dotychczasową siedzibę przy ul. Wieczorka 6 (ob. szkoła muzyczna). 

 Przy ul. Strzody wybudowano i oddano do użytku biurowiec 

„Prosynchemu” i „Biprokwasu”. 

 

 



 

 

 

 

 

Na zdj.: zielona 

wysepka  

w gliwickiej 

Palmiarni.  

Fot.: autor. 

 7 grudnia – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zostało 

przekształcone w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zwane żartobliwie 

Ministerstwem Spraw Niewdzięcznych. 

 14 grudnia – W budynku przy ul. Wieczorka 6 otwarto oficjalnie nową 

siedzibę Instytutu Muzycznego. 

 

1955 

 Zostaje powołany Wydział Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej. 

 28 styczeń – Ul. Korfantego przemianowano na ul. Lellka (później na  

ul. PKWN), natomiast ul. Błogosławionego Czesława na ul. Wiatreka 

(późniejsza ul. Dzierżyńskiego). 

 „Bumar” Łabędy rozpoczyna produkcję koparek mechanicznych. 

 14 maj – powstaje Układ Warszawski, socjalistyczny sojusz wojskowy. 

 Pomiędzy ul. Łużycką a ul. Pszczyńską powstał budynek biurowy 

„Komagu”, budowla w stylu socrealizmu.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 19 czerwca - W Gliwicach urodził się Zygmunt Frankiewicz, późniejszy, 

wieloletni prezydent miasta. 

 W klubie ŁTS Łabędy treningi rozpoczyna pięściarz Andrzej 

Wojciechowski, uczestnik olimpiady w Melbourne w 1956 r.  

 W hucie „1  Maja” uruchomiono nową odlewnię. 

 Tytuł „Mistrza Sportu” otrzymała gliwicka szachistka Krystyna Hołuj – 

Radzikowska. 

 Powstaje Aeroklub Gliwice jako filia Aeroklubu Śląskiego. 

 1 wrzesień – Powstaje gliwicka filia WUML – Wojewódzkiego 

Uniwersytetu Marksizmu i Leninizmu. 

 Wrzesień - Operetka Śląska uniezależnia się od Opery Śląskiej w Bytomiu. 

 W mieście mieszka już 138 973 obywateli. 

 19 listopad – Zapada decyzja o wzniesieniu pomnika Adama Mickiewicza. 

 

1956 

 15 styczeń - Po raz pierwszy ukazują się „Nowiny Gliwickie” – nowy 

dwutygodnik miejski. 

 Podczas zimowych igrzysk olimpijskich we włoskiej Cortinie d`Ampezzo na 

podium staje absolwent gliwickiego Liceum Mechanicznego Franciszek 

Gąsienica-Groń. 

 Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej zostaje uznany dziki cmentarz przy  

ul. Wrzosowej w Łabędach. 

 20 marca – I sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) 

został Edward Ochab. 

 W przesłuchaniu do Operetki Śląskiej w Gliwicach bierze udział Wanda 

Polańska. Kilka lat później zostanie okrzyknięta primadonną polskiej  

 

 

 



 

          operetki. 

 Aeroklub Gliwice staje się niezależną jednostką. 

 Powstaje sekcja spadochronowa Aeroklubu Gliwice. Pierwszym jej 

instruktorem został Sylwester Bąk. 

 Gliwicka Radiostacja przestaje służyć jako zagłuszacz Radia Wolna Europa. 

 Absolwentem IV L.O. został Wiesław Król, lekkoatleta, płotkarz, uczestnik 

olimpiady w Rzymie w 1960 r. 

 9 lipca – Gliwice odwiedza premier Czechosłowacji Kilian Siroky. 

 W orkiestrze wojskowej gra nie kto inny, jak późniejszy światowej sławy 

polski aktor Wojciech Pszoniak. Karierę wojskowego muzyka zakończy  

w 1958 roku. 

 3 sierpnia – Dwutygodnik „Nowiny Gliwickie” stają się tygodnikiem. 

 W gliwickim muzeum otwarto dział archeologii. 

 W hucie „Łabędy” uruchomiono wydział gięcia łuków kopalnianych. 

 W klubie sportowym ŁTS Łabędy karierę kontynuuje czarodziej ringu, 

pięściarz Leszek Drogosz, trzykrotny olimpijczyk, trzykrotny mistrz Europy, 

zdobywca brązowego medalu na olimpiadzie w Rzymie. 

 Na rogu kamienicy przy ul. Krótkiej została umieszczona rzeźba Joanny 

Demczyszyn – Wiśniewskiej „Mieszczka” upamiętniająca bohaterskie 

Gliwiczanki broniące miasta podczas oblężenia w 1626 roku. 

 Dawny budynek sądu przy ul. Wieczorka przejmuje Zespół Szkół 

Samochodowych. 

 Powstaje Gliwickie Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki Przemysłu 

Chemicznego „Chemopomiar”. 

 

 

 

 



 

 

19 listopada 1955 roku 

zapadła decyzja  

o budowie pomnika 

Adama Mickiewicza. 

 

 

Na zdj.: pomnik 

Mickiewicza oraz 

 ul. Chorzowska,  

fot.: autor. 

 Na olimpiadzie w Melbourne Polskę reprezentuje pięściarz ŁTS Łabędy 

Andrzej Wojciechowski. Szablista gliwickiego Piasta Ryszard Zub zdobywa 

srebrny medal olimpijski w konkurencji drużynowej. 

 8 października - W Gliwicach urodził się Witold Plutecki, kolarz, uczestnik 

olimpiady w Moskwie w 1980 roku. 

 21 października – I sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 

(PZPR) został Władysław Gomułka. 

 Październik - Destalinizacja - przywrócono poprzednią nazwę 

województwa. Województwo Stalinogrodzkie przechodzi do historii. 

 Ul. Stalina odzyskuje swoja dawną nazwę – ul. Dworcowa. 

 4 listopad - Na Węgrzech wybucha antyradzieckie powstanie. 

 10 listopad – Nowym dowódcą gliwickiej brygady WOP zostaje 

mianowany płk Bolesław Bonczar. Swoje obowiązki będzie pełnił przez 

następne 33 lata. 

 

 

 

 

 



 

 Z inicjatywy studentów i pracowników Politechniki Śląskiej odbywają się 

liczne wiece poparcia dla przemian zachodzących w kraju. Zorganizowano 

także „marsz milczenia” oraz pomoc materialną dla walczących Węgrów. 

 

1957 

 3 styczeń – powstaje ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej. 

 20 styczeń – Wybory do sejmu PRL. Frekwencja wyborcza wyniosła 95%. 

 W budynkach po przeniesionej Zasadniczej Szkole Górniczej powstaje 

Szkoła Podstawowa nr 37 oraz IV L.O. 

 Kopalnia „Gliwice” przechodzi z administracji Gliwickiego Zjednoczenia 

Przemysłu Węglowego pod administrację Zabrzańskiego Przemysłu 

Węglowego. 

 8 marzec – Towarzysz Edward Gierek zostaje wybrany I Sekretarzem 

Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 

 16 marzec – Umiera prof. Adolf Joszt, prekursor biotechnologii, były 

rektor Politechniki Lwowskiej, dziekan Wydziału Chemicznego, twórca 

Wydziału Inżynierii Sanitarnej. 

 Oddano do użytku Międzyzakładowy Dom Kultury w Łabędach, 

socrealistyczny gmach znany z festiwalu muzyki młodzieżowej 

„Postrzyżyny”. 

 17 maj – Rozpoczynają się pierwsze Igry studenckie. 

 31 maj – Do miasta przybywa I Sekretarz KW PZPR Edward Gierek. 

 1 czerwca – Zelektryfikowano linię kolejową na trasie Gliwice – 

Warszawa. 

 W hucie „1  Maja” uruchomiono wydział konstrukcji stalowych. 

 

 

 



 

Na zdj.: jedna z rzeź ze skweru Doncaster za Urzędem Miejskim 

Fot.: Krzysztof Wójcik. 



 

 

Jednym z najbardziej charakterystycznych 

elementów epoki były będące w obiegu pieniądze. 

„Mamuśka”,  „rybak”, „czerwony tatuś” 

 i „brudas” na stałe wpisały się w lata rządów 

towarzysza Wiesława. 

 

Na zdj.: banknoty 100 zł i 500 zł z serii 1948. 

Projekt: Wacław Borowski. 

Kolekcja prywatna.  

 fot.: autor. 

 Lipiec - Na mocy umowy pomiędzy Polska i ZSRR Gliwicach mieście 

pojawia się pierwszy transport repatriantów zza wschodniej granicy.  

 W Gliwicach powstaje Jazz Club Śląski, kuźnia wielu wspaniałych 

muzyków. 

 Zostaje zawiązany Akademicki Klub Żeglarski, znany obecnie jako Śląski 

Yacht Club. 

 Październik – W mieście panuje epidemia grypy. Szkoły i przedszkola 

czasowo zamknięto. 

 15 listopad – Powstała Gliwicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

 24 listopad - Z granitowego cokołu spogląda na Szkołę Muzyczną sam 

Adam Mickiewicz. Pomnik autorstwa Franciszka Strynkiewicza stanął  

w miejscu dawnego kinoteatru „Kapitol”. 

 Klub motorowy KS „Budowlani” usamodzielnia się tworząc Gliwicki Klub 

Motorowy. 

 

1958 

 27 styczeń – Gliwice odwiedza były I Sekretarz KC PZPR Edward Ochab 

oraz znany poeta Władysław Broniewski. 

 



 

 Powstaje Studencki Teatr Gliwice, znany lepiej jako STG. 

 Kwiecień – Na rogu ul. Traugutta i ul. Świerczewskiego (ob. ul. Lipowa) 

powstaje izba wytrzeźwień. 

 22 kwietnia – Rozformowana zostaje 4 Brygada Wojsk Ochrony 

Pogranicza. Na jej bazie powstaje Górnośląska Brygada WOP  

ze sztabem w Gliwicach. 

 Miała miejsce katastrofa autobusu powracającego z pielgrzymami  

z Góry Św. Anny. Ofiary wypadku spoczęły na cmentarzu parafialnym  

w Ostropie. 

 Ukończono budowę osiedla Trynek. 

 Oddano do użytku nową część kopalni „Gliwice” – szyb wydobywczy  

i zjazdowy „Ostropa”. 

 10 sierpień – Gliwiczanka Anna Franke została podczas mistrzostw 

świata w Bratysławie wicemistrzynią świata w skokach spadochronowych 

indywidualnie oraz drużynowo. 

 1 września – Ze szkolnych klas usunięto krzyże. Nauczanie religii 

skrócono do 1 nieobowiązkowej godziny tygodniowo. 

 9 października – Pod Gliwicami wybuchła bomba atomowa – taki oto 

scenariusz rozpoczął wielkie ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej. 

 17 października – Gliwice odwiedza sam Melchior Wańkowicz. 

 4 listopad – Zmarł Paweł Marquardt, pierwszy polski starosta gliwicki. 

 17 listopada - Oficjalnie zamknięto Cmentarz Hutniczy, który zaczął 

stopniowo popadać w ruinę. Podobny los spotkał nieczynny Cmentarz 

Tryński. 

 

 

 



 

 3 grudzień – Akademię barbórkową uświetnił swoją obecnością I Sekretarz 

PZPR Władysław Gomułka. 

 4 grudzień – Tysiące Gliwiczan udają się do sąsiedniego Zabrza, gdzie 

otwarto pierwszy w Polsce samoobsługowy sklep spożywczo – 

przemysłowy. 

 17 grudzień – Uroczyście otwarto „Kinoteatr – X”. 

 

1959 

 1 styczeń – Otwarto studencki klub „Spirala”. 

 7 styczeń – Pierwszym Sekretarzem KM PZPR wybrano Feliksa 

Niedbalskiego.  

 Czechowice przyłączono do Łabęd jako dzielnicę nr 3. 

 Zostaje odnowiony kościół p.w. Świętej Trójcy. 

 26 kwiecień – w Żorach urodził się Gliwiczanin Stanisław Soyka, 

wokalista jazzowy i popowy, multinstrumentalista i kompozytor. 

 Były gliwicki proboszcz z kościoła p.w. Św. Antoniego ks. Henryk 

Grzondziel został mianowany biskupem. 

 Do sprzedaży trafiają pierwsze papierosy z filtrem. Marka została 

nazwana „Piast”. 

 1 września – Ze szkół wycofano nauczanie religii. 

 20 września - W Gliwicach urodziła się Joanna Domańska, polska 

pianistka. 

 21 września - W Gliwicach urodził się Andrzej Buncol, znakomity piłkarz, 

brązowy medalista mistrzostw świata w Hiszpanii w 1982 roku. 

 Wrzesień – Gliwice odwiedza wicepremier Piotr Jaroszewicz. 

 

 



 

 15 październik – Zarządzeniem MRN wprowadzono zakaz sprzedaży mięsa 

w ilości większej niż 1 ½ kg / osobę. 

 18 październik – W konsekwencji decyzji Miejskiej Rady Narodowej sprzed 

kilku dni ceny mięsa wzrosły o ok. 35%. 

 4 grudzień – „Barbórka” – z tej okazji oddano do użytku pierwszą 

gliwicką „tysiąclatkę”. Była to Szkoła Podstawowa nr 10  przy ul. Ligonia. 

 Grudzień - Powstaje gliwicki Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 

zwany „empikiem”. 

 

1960 

 Styczeń – Wyremontowany Zamek Piastowski zostaje przekazany 

gliwickiemu muzeum. 

 Luty – I Liceum Ogólnokształcące zyskało patrona. Został nim Edward 

Dembowski. 

 

 

 

 

Na zdj.: zaproszenie na wystawę  propagandową Muzeum  

w Gliwicach. Kolekcja prywatna; fot.: autor. 



 

Na zdj.: pomnik Fryderyka Chopina projektu Zygmunta Acedańskiego. 

Fot.: autor. 



 

 Rusza budowa największego gliwickiego osiedla - Sikornika. Koparki 

zryły także grunt pod budowę osiedla Millenium I.  

 Kolejny spis powszechny ujawnia, że Gliwice zamieszkuje  

137 100 obywateli. 

 Kopalnia węgla kamiennego „Sośnica” uruchamia pole wydobywcze 

„Bojków”. 

 24 czerwca – Ma miejsce demonstracja Gliwiczan w proteście przeciwko 

egzekucji mienia oraz ograniczeniu działań kościoła katolickiego.  

W trakcie starć z ZOMO aresztowano ponad 20 osób. 

 Na olimpiadzie w Rzymie w barwach narodowych występują: zawodnik 

Granicy Gliwice zapaśnik Kazimierz Macioch, laskarz z gliwickiego 

Piasta Roman Micał, szpadzista Piasta Gliwice Bohdan Gonsior, 

florecista Egon Franke, zawodnik ŁTS Stal Łabędy pięściarz Władysław 

Jędrzejewski, absolwent IV L.0. i PST, płotkarz Wiesław Król  

i lekkoatleta Piotr Sobotta. Wywodzący się z klubu ŁTS Łabędy pięściarz 

Leszek Drogosz zdobywa brązowy medal olimpijski, natomiast szablista 

gliwickiego Piasta Ryszard Zub – srebrny medal drużynowo. 

 W miejskim ratuszu umieszczono Miejską Bibliotekę Publiczną. 

 W hucie „1  Maja” rozpoczyna pracę kuźnia osi kolejowych. 

 10 październik – Kino „Bajka” zostało przystosowane do projekcji 

filmów panoramicznych. 

 Poszerzono cmentarz przy ul. Wrzosowej w Łabędach. 

 13 grudnia – Powstaje Akademicki Klub Turystyczny „Watra”.  

Z pierwszym dniu istnienia organizacja liczy już 23 członków. 

 

 

 



 

1961 

 1 stycznia – Powstało Biuro Projektów Przemysłu Materiałów 

Ogniotrwałych „Bipromog”. 

 24 styczeń – Oddano do użytku kolejną „tysiąclatkę” przy ul. Opawskiej. 

 1 luty – regularną emisję programu rozpoczyna Telewizja Polska. 

 18 luty - Powstaje Towarzystwo Miłośników Ziemi Gliwickiej. 

 Z inicjatywy Czesława Poborskiego na Wydziale Górniczym Politechniki 

Śląskiej otwarto Muzeum Geologii Złóż, gdzie można podziwiać 

minerały i skamieliny z całego świata. 

 4 marzec – Decyzją Miejskiej Rady Narodowej powstaje Miejska Rada 

ORMO (Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej). Powstaje także 

Sztab Komendy ORMO Miasta Gliwice. 

 W Sośnicy rusza budowa osiedla Żeromskiego. Potrwa najbliższych 25 

lat. 

 W NRD (Niemiecka Republika Demokratyczna, czyli wschodnie Niemcy) 

powstaje film „Der fall Gleiwitz” odsłaniający kulisy prowokacji 

gliwickiej. Część zdjęć jest kręcona w Gliwicach na terenie radiostacji. 

 12 kwiecień – Pierwszy załogowy lot człowieka w kosmos. 

 

 

 

 

Zaprojektowany przez Karla Schabika cmentarz 

do dziś jest główną nekropolią miasta. 

 

Na zdj.: kaplica cmentarna na cmentarzu 

Centralnym  

Fot.: autor. 



 

 28 kwiecień – Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej zostaje wybrany 

Jan Suchoń. 

 26 maj – Oddano do użytku zelektryfikowaną linię kolejową Gliwice – 

Wrocław. 

 8 czerwiec - Zmarł płk Jan Woźniakowski, członek Związku Walki Czynnej 

oraz organizacji „Strzelec”, legionista, żołnierz września 1939.  

 Czerwiec – Przy ul. Traugutta powstaje czynny niemal do końca lat 90-tych 

punkt sprzedaży Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. 

 Sekcja kajakowa AKT „Watra” zorganizowała I Ogólnopolski Spływ 

Kajakowy na Obrze. 

 Do grona absolwentów V L.O. dołączyła Elżbieta Starostecka, popularna 

aktorka filmowa, znana z ról m. in. w filmach „Lalka”, „Panienka z okienka”, 

„Czarne chmury”, „Trędowata” i „Noce i dnie”. 

 Państwowa Szkoła Muzyczna w Gliwicach otrzymuje patrona – jest nim 

wybitny kompozytor Ludomir Różyczki. 

 Wydział Inżynieryjno - Budowlany zostaje przekształcony w Wydział 

Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego.  

 14 lipiec – W myśl ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach 

„nieruchomości, które przed dniem 9 maja 1945 stanowiły własność 

niemieckich lub gdańskich osób prawnych (…) stanowią własność Państwa” 

(Dz.U. nr 32, poz. 159). 

 15 lipiec – Ma miejsce reforma oświatowa. Ustawa wprowadza świeckie 

nauczanie, ośmioklasową szkołę podstawową oraz czteroletnie liceum. 

 21 lipiec – Gliwice opustoszały. Wielu mieszkańców udało się do sąsiedniego 

Zabrza zobaczyć na własne oczy pierwszego w historii ludzkości kosmonautę 

Jurija Gagarina. 

 

 



 

 12 sierpień – Został wzniesiony berliński mur. 

 22 sierpień - Przy ul. Jasnogórskiej powstaje kolejna „tysiąclatka” - 

Szkoła Podstawowa nr 22. Pierwszym patronem szkoły zostaje Janusz 

Korczak.  

 

Na zdj.: wieża ciśnień na Zatorzu. W tle radiostacja 

gliwicka. Fot.: autor. 



 

 24 sierpnia - Zmieniono nazwę ul. Jasnogórskiej na ul. Findera. 

Komunista Paweł Finder zostaje także drugim patronem nowo 

wybudowanej SP nr 22. 

 11 październik – Decyzją MRN powołano Miejski Komitet Czynów 

Społecznych. 

 Listopad – Rozpoczęły się roboty związane z osuszeniem koryta dawnego 

Kanału Kłodnickiego.  

 Grudzień – Miasto odwiedza pisarz Gustaw Morcinek. 

 22 grudnia – W Gliwicach urodził się Dariusz Dusza, muzyk rockowy, 

kompozytor i tekściarz związany z takimi zespołami jak Śmierć Kliniczna, 

Absurd, Shakin Dudi oraz DiM. Jest także autorem poradników 

wędkarskich. 

 

1962 

 1 stycznia - Patronem IV Liceum Ogólnokształcącego zostaje Józef 

Wieczorek. 

 Styczeń – Dom dziecka zostaje odebrany „Caritasowi” i przekazany pod 

zarząd świecki. 

 Styczeń / luty – Miasto nawiedza kolejna epidemia grypy. 

 14 luty – Na spotkanie z miłośnikami kina przyjeżdżają do Gliwic 

popularna prezenterka Irena Dziedzic oraz aktor Zbigniew Cybulski. 

 3 maj – Po raz pierwszy odbyła się „Gliwicka Wiosna”, cykl imprez 

kulturalnych odbywający się do dziś. 

 9 czerwiec – W Gliwicach zmarł Artur Aulich, organizator gliwickiego 

oddziału Związku Polaków w Niemczech w 1923 r., więzień obozu 

koncentracyjnego w Buchenwaldzie. 

 

 



 

 Uruchomiono połączenie kolejki miejskiej na trasie Gliwice – Pyskowice 

Miasto. 

 Podczas prac remontowych w kościele w Brzezince odkryto grobowiec 

Suzanne Zmeskal. 

 7 lipiec – Przy ul. Radiowej w budynkach dawnej radiostacji otwarto 

Szpital Chorób Płucnych. 

 Gliwice liczą 143 500 mieszkańców. 

 Lipiec - Liceum Pedagogiczne zostaje przekształcone w Studium 

Nauczycielskie. 

 Powstała kolejna „tysiąclatka”, tym razem na Trynku. 

 Rozpoczyna się budowa stadionu XX - lecia. 

 

1963 

 Styczeń – W wyniku mrozu i intensywnych opadów śniegu zamknięto 

większość szkół. Transport, w tym kolejowy, został sparaliżowany. 

 24 styczeń – Uroczyście wręczono sztandar Górnośląskiej Brygadzie 

Wojsk Ochrony Pogranicza. 

 Luty – Po raz pierwszy ukazały się „Zeszyty Gliwickie” – cykliczna 

publikacja Towarzystwa Miłośników Ziemi Gliwickiej. 

 1 marca - Zmarł prof. inż. Władysław Kuczewski, pierwszy rektor 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach, poseł na sejm. 

 23 marzec - Zmarł mieszkający w Gliwicach gen. Leon Berbecki, 

piłsudczyk, wybitny dowódca i pedagog. Został pochowany na cmentarzu 

Centralnym przy ul. Kozielskiej. 

 15 maja - W Gliwicach urodził się Romuald Mainka, niemiecki mistrz 

szachowy. 

 

 



 

 29 czerwiec – Gliwice odwiedza prezes rady 

ministrów Józef Cyrankiewicz. 

 Absolwentem Wydziału Mechaniczno – 

Energetycznego Politechniki Śląskiej został Jerzy 

Buzek, polityk, poseł, premier rządu, 

przewodniczący parlamentu europejskiego. 

 1 września – Patronem V Liceum 

Ogólnokształcącego został pisarz Andrzej Strug 

(wł. Tadeusz Gałecki).  

 Zmarła siostra Maria Paschalis (wł. Elizabeth 

Leszczinski), nauczycielka Liceum Maryjnego  

i artystka, autorka m. in. trzech rzeźb z fasady 

budynku przy ul. Królowej Bony. 

 Październik – Zburzono historyczne zabudowania 

przy ul. Kościelnej. Plac Rzeźniczy zyskał nowe 

oblicze. 

 16 listopad – Przy ul. Chorzowskiej rozpoczęto 

budowę Technikum Kolejowego. 

 21 grudzień – Miejska Rada Narodowa 

zatwierdziła dla terenów zajmowanych przez 

budynki Politechniki Śląskiej nazwę „Dzielnica 

Akademicka”. 

 

1964 

 15 luty - Rozpoczyna działalność kolejny wydział 

Politechniki Śląskiej – Wydział Automatyki. 

 



 

 

Największą atrakcją ówczesnej 

Palmiarni były nieduże akwaria ze 

zwierzętami wodnymi. 

 

Na zdj.: żółw w gliwickiej Palmiarni. 

Fot.: autor. 

 3 marca – W Gliwicach zmarł prof. Stanisław Fryze, współtwórca podstaw 

elektrotechniki, profesor Politechniki Lwowskiej oraz Politechniki Śląskiej. 

 23 marzec – Skarb Państwa przejmuje 4 nieruchomości będące do tej pory 

we władaniu Żydowskiej Kongregacji Wyznania Mojżeszowego. 

 15 kwietnia – Zjednoczone kluby sportowe GKS „Piast”, GKS „Hutnik” 

oraz KS „Metal” utworzyły Gliwicki Klub Sportowy „Piast”. 

 17 kwietnia – Gliwiczanin Jerzy Ziętek zostaje wybrany przewodniczącym 

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. 

 10 maj – Rozpoczyna się przebudowa Placu Piastów. 

 16 lipca - Powstaje kolejna szkoła - Pomnik tysiąclecia. Jest to szkoła 

Podstawowa nr 28 przy ul. Strzody. 

 19 lipca – Na Trynku oddano do użytku kolejną szkołę „tysiąclatkę”. 

Patronem nowej szkoły został Witold Budryk. 

 21 lipca - W Gliwicach urodziła się Beata Rybotycka, aktorka Teatru 

Starego w Krakowie oraz Piwnicy Pod Baranami.  

 22 lipca – Oddano do użytku stadion XX-lecia PRL. 

 12 sierpnia – Przewodniczącym Rady Państwa został Edward Ochab. 

 25 sierpnia - W Gliwicach urodził się Andrzej Potocki, poseł na sejm I, II 

 i III kadencji. 

 

 



 

 

 18 września – Zmarł Józef Powiecki, polski działacz z czasów plebiscytu, 

uczestnik powstań śląskich. 

 Wrzesień – Miasto odwiedza gen. Marian Spychalski, minister obrony 

narodowej. 

 W Gliwickich Zakładach Materiałów Izolacyjnych „Izola” rozpoczęto 

produkcję nowatorskich płyt izolacyjnych dla budownictwa. 

 V Liceum Ogólnokształcące zostaje objęte programem UNESCO. 

 Na gliwickim lotnisku powstaje sekcja akrobatyki lotniczej. 

 1 październik - Egon Franke, szermierz z GKS „Piast” został mistrzem 

olimpijskim na olimpiadzie w Tokio. Oprócz złota wywalczył także srebro 

w drużynie.  

 Barwy narodowe reprezentuje także związany z Gliwicami zapaśnik 

Kazimierz Macioch, Gliwiczanin z wyboru, zapaśnik Czesław Kwieciński, 

szpadzista Piasta Gliwice Bohdan Gonsior, zawodnicy ŁTS Stal Łabędy - 

pięściarze Władysław Jędrzejowski i Piotr Gutman, szablista gliwickiego 

Piasta Ryszard Zub (brązowy medal drużynowo), florecista Mikołaj Pac-

Pomarnacki oraz brązowy medalista - pięściarz Józef Grzesiak – 

późniejszy trener gliwickich bokserów. 

 29 październik - Miejska Rada Narodowa nadała miastu nowy herb. 

 Październik (około) – Niezbyt poprawny politycznie pomnik nagrobny 

żołnierzy pruskich walczących z armią napoleońską, rzeźbę lwa śpiącego 

według Theodora Kalide, przewieziono do magazynu przy ul. Toszeckiej. 

 9 listopada – Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej został 

zatwierdzony dla Gliwic pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 



 

Na zdj.: jeden z wielu dokumentów w sprawie budowy Parku Kultury 

 i Wypoczynku dla Gliwic i Zabrza. Kolekcja prywatna. Fot.: autor. 



 

 15 listopada – Przy ul. Matejki oddano do użytku „Dom Rzemiosła”. 

 28 listopad – Towarzysz Feliks Niedbalski ponownie został wybrany na 

stanowisko I Sekretarza KP PZPR w Gliwicach. 

 31 grudnia - Granice miasta rozszerzono o Łabędy i Czechowice. 

 

1965 

 2 luty – Finał tzw. „afery mięsnej”. Wielu domniemanych malwersantów 

skazano na wieloletnie więzienie. Zapadły też wyroki śmierci. 

 26 lutego – W Gliwicach urodził się Leszek Biolik, muzyk rockowy  

i producent muzyczny, basista grupy „Republika”, współpracownik 

Grzegorza Ciechowskiego, Roberta Gawlińskiego, Fiolki Najdenowicz  

i Marcina Rozynka, muzyk zespołu „Wilki”. 

 Marzec – Z terenów Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Toszeckiej 

ukradziono rzeźbę lwa śpiącego według Theodora Kalide. Sprawców nigdy 

nie wykryto. Oryginału rzeźby nie odzyskano. 

 Zakończono budowę osiedla mieszkaniowego Millenium I. 

 30 maj – Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej został 

Zenon Cieślak. 

 11 czerwiec – W związku z zataczającą coraz szersze kręgi „aferą mięsną” 

w Gliwicach aresztowano 4 osoby. 

 12 czerwca – Muzeum w Gliwicach otwiera swój oddział na zamku 

Collonów w pobliskim Toszku. 

 W Gliwicach urodziła się Mariola Krämer, rzeźbiarka i malarka. 

 1 wrzesień – Oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 25 przy  

ul. Gierymskiego. 

 

 

 



 

Dalszy rozwój śląskiego przemysłu wiązał się z rozwojem gliwickiego portu 

rzecznego. Na zdj.: port i śluza nocą. Fot.: autor. 

 W gliwickiej Szkole Muzycznej rozpoczyna naukę Stanisław Sojka. 

 W mieście mieszkają 163 432 osoby. 

 14 września – W Gliwicach urodził się Jacek Szafir, chirurg, muzyk 

zespołów Śmierć Kliniczna oraz RAP. 

 Cmentarz Starokozielski zostaje w większej części zamieniony na park. 

Został ochrzczony Parkiem Przyjaźni Polsko - Francuskiej. 

 W gliwickiej kopalni rozpoczął pracę pierwszy ścianowy kombajn 

węglowy. 

 1 październik - Przy ul. Chorzowskiej wybudowano i oddano do użytku 

Technikum Kolejowe. 

 Gliwicki Klub Motorowy zmienia nazwę na Auto - Moto - Klub  

w Gliwicach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

W 1961 roku powstało Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Gliwickiej 

przemianowane później na Towarzystwo 

Przyjaciół Gliwic. 

 

Na zdj.: pieczęć TPG. 

Fot.: autor. 

1966 

 12 styczeń – Zmarł Adam Scheybal, gliwicki artysta fotografik zrzeszony  

w Gliwickim Towarzystwie Fotograficznym. 

 Gliwice liczą 163 776 mieszkańców. 

 19 luty – Na Placu Krakowskim uroczyście wręczono gliwickiej jednostce 

ORMO sztandar ufundowany przez mieszkańców miasta. 

 2 maj – W Parku Przyjaźni Polsko – Francuskiej oficjalnie odsłonięto 

pomnik – symboliczną mogiłę żołnierzy francuskich poległych w Gliwicach 

w czasie plebiscytu. 

 3 lipiec – Oddano do użytku automatyczną centralę telefoniczną.  

 12 lipiec (około) – W VI Samolotowych Mistrzostwach Polski tytuł mistrza 

zdobył Gliwiczanin Edmund Mikołajczyk. 

 Lipiec – Miejska Biblioteka Publiczna opuszcza ratusz i przenosi się do 

nowej siedziby u zbiegu ul. Kościuszki i ul. Zawiszy Czarnego.  

 W Gliwicach urodził się Krystian Ganczarski, znany także jako Abu 

Ibrahim, terrorysta blisko związany z Osamą bin Ladenem, oskarżany  

o przygotowywanie wielu zamachów, w tym zamachu z 11 września 2001 

roku na WTC. 

 



 

 Pod gliwicką radiostacją pojawiła się ekipa telewizji BBC realizująca film 

o prowokacji gliwickiej. 

 11 listopada – Telewizja BBC wyemitowała film dokumentalny „Gleiwitz – 

1939” o niemieckiej prowokacji w Gliwicach. 

 

1967 

 Styczeń – W mieście wybucha kolejna epidemia grypy. 

 Luty – PDT „IKAR” przy ul. Zwycięstwa poddano gruntownemu 

remontowi. 

 1 kwietnia – Wyremontowano i oddano do użytku reprezentacyjną 

kawiarnię „Agawa” mieszczącą się na rogu ul. Zwycięstwa i ul. Dolnych 

Wałów. 

 Kwiecień – Rozpoczyna się gruntowny remont gliwickiego dworca 

kolejowego. 

 30 kwiecień – W starym basenie przeciwpożarowym na Placu Bohaterów 

Stalingradu uruchomiono największą w mieście fontannę. 

 Maj - Zakończono budowę budynku Wydziału Górniczego Politechniki 

Śląskiej. 

 18 czerwiec – Odbył się I Samochodowy Rajd Ziemi Gliwickiej. 

 Zakończono czteroletnie prace wykopaliskowe pod Gliwicami. Odkryto 

ponad 8000 wyrobów krzemiennych, głównie narzędzi, datowanych na lata 

7500 – 6000 p.n.e. 

 Lipiec – Z Cmentarza Hutniczego ukradziono żeliwną kapliczkę nagrobną 

pioniera hutnictwa Johna Baildona. Bezcenny zabytek odzyskano. 

 Zostały zreorganizowane miejskie służby drogowe tworząc Miejski Zarząd 

Ulic i Mostów (obecnie jako spółka PRUiM). 

 

 



 

Najczęściej kojarzonym z PRL elementem życia codziennego są kartki na 

mięso i pieniądze z serii „Wielcy Polacy” zaprojektowanej przez Andrzeja 

Heidricha. Kolekcja prywatna. Fot.: autor. 

 1 wrzesień – Oddano do użytku Szkołę Podstawową nr 40 przy  

ul. Świerczewskiego (ob. Lipowej). Patronem został obrany Marceli 

Nowotko. 

 22 września – W II Ogólnopolskich Zawodach w Akrobacji Samolotowej 

Gliwiczanin Edmund Mikołajczyk zdobył tytuł wicemistrza. 

 30 września – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał 

radziecki uczony prof. Piotr Grigoriewicz Romankow, specjalista  

w dziedzinie inżynierii chemicznej oraz Francuz prof. Jean Charles Gille, 

specjalista w dziedzinie cybernetyki. 

 24 listopad – Po raz kolejny miasto odwiedził I Sekretarz KW PZPR 

Edward Gierek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1968 

 1 stycznia – Zostaje powołane do życia Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw 

Sztucznych „ERG”. 

 5 styczeń - Po dojściu do władzy w Czechosłowacji Aleksandra Dubczeka 

następuje próba reformy ustroju, co budzi wielkie nadzieje u większości 

Polaków. 

 12 styczeń – Miasto odwiedza znany pisarz i publicysta Arnold Mostowicz. 

 16 styczeń - W Warszawie zapada decyzja o zawieszeniu wystawiania  

w teatrze „Dziadów” Mickiewicza, co jest pretekstem do protestów 

studenckich w całym kraju, także w Gliwicach. 

 5 luty – W dawnym domu tekstylnym Weichmanna uroczyście otwarto klub 

Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej. 

 Luty – W wielu instytucjach na terenie miasta miały miejsce sterowane 

politycznie masowe protesty przeciwko prowadzonej przez USA wojnie  

w Wietnamie. 

 9 marzec – Nowym Sekretarzem KP PZPR w Gliwicach został wybrany 

Stanisław Cieślik. 

 11 marzec - Trwa demonstracja studentów w Gliwicach. Zatrzymano 

kilkadziesiąt osób. 

 12 marzec - Kolejna demonstracja studentów. Do jej rozpędzenia milicja 

użyła psów. SB aresztowało 18 osób. 

 25 Marzec – Ma miejsce ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli 

studenckich komitetów protestacyjnych we Wrocławiu, w którym 

uczestniczą m. in. przedstawiciele z Gliwic. 

 11 kwietnia – Przewodniczącym Rady Państwa został Marian Spychalski. 

 Lipiec – „Piast” Gliwice awansuje do II ligi. 

 



 

 Sierpień – Gliwice odwiedza as lotnictwa z czasów II wojny światowej  

płk Stanisław Skalski. 

 21 sierpień - Rozpoczyna się interwencja wojsk Układu Warszawskiego  

w Czechosłowacji. Uczestniczy w niej 20 000 żołnierzy z Polski, w tym 

także z Gliwic. W całym kraju rozpoczynają się liczne protesty. Normą 

stają się napisy na murach. 

 1 wrzesień – Na nowym osiedlu Sikornik oddano do użytku Szkołę 

Podstawową nr 41. Patronem został obrany Władysław Broniewski. 

 Wrzesień – W wyniku politycznej nagonki wywołanej wydarzeniami 

marcowymi z miasta masowo emigrują osoby pochodzenia żydowskiego, 

głownie do Izraela. 

 Z gliwickich tramwajów zniknęli konduktorzy - od tej pory bilety 

tramwajowe kupowano w kioskach. 

 Na olimpiadzie w Meksyku Polskę reprezentowali: Gliwiczanin z wyboru, 

dyskobol Leszek Gajdziński Gliwiczanin z wyboru, zapaśnik Czesław 

Kwieciński, florecista Egon Franke (brązowy medal olimpijski), szpadzista 

Piasta Gliwice Bohdan Gąsior (brązowy medal olimpijski) oraz florecistka 

Elżbieta Franke. 

 Klub piłkarski GKKS „Carbo” Gliwice łączy się z KS „Kolejarz” Gliwice, 

by po roku wziąć rozwód. 

 10 październik – II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego 

otrzymuje w darze od Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lotniczych 

płaskorzeźbę z popiersiem patrona. 

 

 

 

 

 



 

1969 

 14 stycznia – W Gliwicach urodził się Andrzej Bączyński, manager 

muzyczny prowadzący w latach 1985 – 1988 fanclub zespołu Maanam. 

 Styczeń – Na występy przyjeżdża do miasta legenda polskiej sceny, 90-cio 

letnia Mieczysława Ćwiklińska. 

 23 luty – W mieście odbył się zjazd jednostek ORMO z całego 

województwa. 

 14 maj – W Gliwicach zakończył się III etap kolarskiego Wyścigu Pokoju. 

Meta była zlokalizowana na stadionie XX-lecia PRL. 

 Czerwiec - Na Politechnice Śląskiej kolejne zmiany: powołano Wydział 

Budownictwa i Architektury. 

 20 lipiec – Amerykanie podbili srebrny glob. Relację z wydarzenia 

transmitowała Telewizja Polska. 

 1 wrzesień – Przy ul. Strzody otwarto księgarnię akademicką. 

 1 października  – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej 

otrzymał radziecki uczony prof. Aleksander Dokukin, specjalista  

w dziedzinie mechaniki, prof. Stanisław Ochęduszko, specjalista  

w dziedzinie termodynamiki oraz prof. Tadeusz Hobler, specjalista  

w dziedzinie inżynierii chemicznej. 

 15 październik – Miasto odwiedza gen. Zygmunt Berling, organizator  

i dowódca 1 dywizji piechoty im. Tadeusza Kościuszki, od 1944 dowódca 

Armii Polskiej w ZSRR. 

 17 grudzień - Zmarł prof. inż. Stanisław Ochęduszko, specjalista  

w dziedzinie termodynamiki, rektor Politechniki Śląskiej w latach 1956 -

1959.  Został pochowany na Cmentarzu Lipowym. 

 

 

 



 

1970 

 Styczeń – W Czechowicach oddano do użytku nową szkołę podstawową. 

Jej patronem został Stefan Batory. 

 Ma miejsce zakrojona na szeroką skalę modernizacja gliwickiego portu. 

 12 kwiecień – Z okazji setnej rocznicy urodzin W.I. Lenina w czynie 

społecznym na terenie Gliwic wzięło udział ponad 5000 młodzieży.  

 W Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego wyremontowano ostatni 

parowóz. 

 W Gliwicach urodziła się Katarzyna Warachim, niepełnosprawna malarka 

malująca ustami, poetka i pisarka. 

 Czerwiec – Podczas VIII Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wystąpiła 

16-letnia uczennica V L.O. Grażyna Świtała. 

 Przebudowie ulega gliwicki dworzec kolejowy. W holu głównym pojawia 

się na ścianie koszmarna mozaika. Straszy do dziś. 

 

 

 

Na zdj.: grupa „Ukrzyżowanie” z cmentarza Centralnego.  

Obok: plakieta jubileuszowa Wojsk Ochrony Pogranicza.  

Fot.: autor. 



 

 11 lipiec - Zmarł prof. inż. Włodzimierz Burzyński, znakomity naukowiec, 

teoretyk budownictwa, uczestnik obrony Lwowa, wojny polsko-

bolszewickiej oraz III powstania śląskiego. Został pochowany na 

Cmentarzu Lipowym. 

 Do Gliwic przeprowadza się jeden z najbardziej utytułowanych polskich 

zapaśników, Czesław Kwieciński. 

 Vis a vis dworca kolejowego powstaje budynek „Biprohutu” oraz niższy 

pawilon „Orbisu”. 

 4 grudzień – Gliwice odwiedza I Sekretarz PZPR Władysław Gomułka. 

 7 grudnia – Pomiędzy Polską a RFN zostaje zawarty układ, na mocy 

którego stały się możliwe wyjazdy emigracyjne do Niemiec Zachodnich.  

 8 grudzień - Narodowy spis powszechny - Gliwiczan jest 183 141. 

 17 grudzień – W związku z wydarzeniami na wybrzeżu w mieście 

wzmocniono oddziały Milicji Obywatelskiej. Na Politechnice Śląskiej 

ogłoszono wcześniejszą przerwę świąteczną. 

 20 grudzień – Ze stanowiska został usunięty Władysław Gomułka. Nowym 

I Sekretarzem PZPR został wybrany Edward Gierek. 

 23 grudnia – Przewodniczącym Rady Państwa został Józef Cyrankiewicz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 1966 roku odbudowano symboliczną mogiłę żołnierzy francuskich 

poległych na Śląsku w okresie plebiscytu. Fot.: autor. 



 

Ciąg dalszy historii grodu nad Kłodnicą w książce 

 „Gruss aus Gleiwitz. Część XII: Epoka gierkowska i koniec PRL” 

Do tej pory ukazały się: 

 

 

 

 

 



 

 

To amatorskie opracowanie historii Gliwic na 

tle historii Śląska ujęte w prostą formę 

kalendarium. Większość dostępnych opracowań 

historycznych dotyczących dziejów grodu nad 

Kłodnicą jest zbyt szczegółowa, dotyczy także 

zbyt krótkiego okresu czasu. Ponadto wszystkie 

te opracowania są pozycjami kosztownymi, 

ukazują się w znikomym nakładzie i próżno ich 

szukać w internecie.  

Album „Gruss aus Gleiwitz” ma nad nimi 

poważną przewagę - jest pozycją całkowicie 

darmową i ogólnodostępną. 

 

 

 

 

 


