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   Wódka i papierosy na kartki, transportery i koksiaki na ulicach, 

kombinowanie, sprzedaż spod lady i komitety kolejkowe. Tak oto 

wyglądały lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte w PRL. 

 

   Jednak szynka z własnej wędzarni i mydło kręcone w pralce 

„Frania” nie były jedynymi wyznacznikami socjalistycznego kryzysu. 

Ludzie mieli pracę, na ulicach było bezpiecznie, budowano kolejne 

osiedla… 

   Czy „Tarcza`76” była tylko demonstracją siły? Gdzie zapadły się 

bloki mieszkalne pod ziemię? I czy mleko w proszku też było na kartki? 

 

   Kolejna część opowieści o historii miasta to powolny i mozolny 

marsz ku wolności. 

 

* 

Zapraszam na wycieczkę w przeszłość. Cel wyprawy to lata: 

1971 – 1989 

 



 

„Miasto, które nie zna swojej przeszłości, 

nie ma przyszłości.” 

 

 

 

 



 

1971 

 Rozpoczyna się akcja składania wniosków o wyjazd emigracyjny do 

Zachodnich Niemiec. Wnioski złożyło 4200 Gliwiczan. 

 Obok Studium Nauczycielskiego przy ul. Królowej Bony powstaje 

Pedagogiczne Studium Techniczne. 

 6 marca – Pierwszym Sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR został 

Zdzisław Grudzień. 

 7 marca – W powiatowych eliminacjach do X Konkursu Piosenki 

Radzieckiej zwyciężyła Gliwiczanka Grażyna Świtała. 

 17 marca – W Gliwicach urodził się Wadim Krzyżaniak, terapeuta 

uzależnień, autor książek „Atrakcyjne życie narkomanów” i „Zapalniczka 

Zippa”. 

 

 

Paradoksem polskiego socjalizmu były rzesze komunistycznych ateistów tłumnie 

odwiedzające potajemnie kościoły. 

Na zdj.: wnętrze kościoła p.w. św. Bartłomieja. Fot.: autor. 



 

 Na terenie Wójtowej Wsi powstaje pętla tramwajowa. 

 W miejscu stawów przy dawnej ul. Stawowej - obecnie ul. Dunikowskiego - 

powstało osiedle mieszkaniowe.  

 9 maja – Na ul. Dolnych Wałów doszło do zderzenia czołowego dwóch 

tramwajów. Rannych zostało 40 osób. Szczęśliwie, nikt poważnie nie 

ucierpiał. 

 2 czerwiec – W Gliwicach urodził się autor niniejszego opracowania. 

 9 czerwca - W Gliwicach urodził się Piotr Hajduk, muzyk, kompozytor, 

nauczyciel muzyki, trener wokalny popularnego programu „Jak oni 

śpiewają”. 

 22 czerwiec - Została uruchomiona automatyczna łączność telefoniczna  

z Warszawą. 

 25 lipiec – Na Stadionie XX-lecia PRL zakończył się XXVIII Wyścig 

Kolarski Dookoła Polski. Zwyciężył kolarz francuski Regis Ovion. 

 Szkoła Asystentek Technicznych przy ul. Dubois zostaje przekształcona  

w Medyczne Studium Zawodowe. 

 Gliwicki artysta fotografik Piotr Janik wydaje album „Gliwice” ze swoimi 

fotografiami ukazującymi miasto. 

 1 wrzesień – Powstała Szkoła Podstawowa nr 3 w Ostropie. 

 26 października – Na szczeblu Miejskiej Rady Narodowej zapada decyzja  

o przebudowie terenu przed dworcem kolejowym i zlokalizowaniu tamże 

dworca autobusowego. 

 31 października – Milicja urządziła łapankę młodych, długowłosych 

mężczyzn. Zatrzymano 57 rodzimych hippisów, których następnie 

przykładnie ostrzyżono. 

 

 



 

 4 listopada – Przy ul. Raciborskiej otwarto nową przychodnię. 

 24 listopada – Pierwszym sekretarzem Powiatowego Komitetu PZPR 

został mianowany Jan Janosz. 

 Powstaje kawiarnia „Kolorowa” zlokalizowana przy Alei Majowej. 

 Gliwicki „empik” otwiera stoisko muzyczne. 

 15 grudzień - Zmarł Ludwik Sudoł, odznaczony krzyżem Virtutti Militari 

uczestnik walk o Monte Cassino. Został pochowany na cmentarzu  

św. Wojciecha. 

 22 grudzień - Zmarł Zygmunt Stroński, gliwicki kronikarz spisujący dzieje 

miasta od roku 1960. 

 Grudzień – W Niemieckiej Republice Demokratycznej zakupiono dla 

gliwickiego portu 4 dźwigi typu „Sokół” o udźwigu 20 ton każdy. 

 

 

 

 

Spółdzielnia Spożywcza 

„Społem” była prawdziwym 

monopolistą 

socjalistycznego rynku. 

 

Na zdj.: podkładka firmowa 

pod drinki. Kolekcja 

prywatna. 

 Fot.: autor. 



 

1972 

 24 stycznia – Odbył się uroczysty pogrzeb Feliksa Niedbalskiego, 

wieloletniego pierwszego sekretarza Powiatowego Komitetu PZPR, 

ambasadora PRL w Maroku. Został pochowany na Cmentarzu 

Centralnym. 

 Zapadła decyzja o budowie osiedla Zubrzyckiego. 

 1 luty - Na granicy z Zabrzem powstaje nowoczesna zajezdnia 

tramwajowa. 

 Mieszczący się przy ul. Okrzei ZSZ nr 2 otrzymał imię Marii Skłodowskiej-

Curie. 

 28 marca – Przewodniczącym Rady Państwa został Henryk Jabłoński. 

 28 kwietnia – Oddano do użytku przychodnię lekarską na Sikorniku. 

 Maj - Likwidacja zajezdni tramwajowej w Lesie Komunalnym. 

 Przy ul. Zwycięstwa został otwarty punkt sprzedaży pączków angielskich. 

 10 czerwca – Na lotnisku Trynek doszło do katastrofy lotniczej. Podczas 

startu rozbił się samolot szkolno-treningowy PZL-104 „Wilga”. Zginęły  

3 osoby.  

 19 czerwca – Zakończyła się wspólna akcja MO i SB przeciwko gliwickim 

hippisom podejrzanym o zażywanie narkotyków. Na leczenie odwykowe 

skierowano 40 osób. 

 28 czerwca – Papież Paweł VI erygował diecezję opolską obejmujacą 

swoim zasięgiem także Gliwice. Pierwszym opolskim biskupem został  

ks. bp Franciszek Jop. 

 8 lipca – W okolicy Bojkowa rozbił się kolejny samolot gliwickiego 

aeroklubu. Pilot sportowego „Zlina” zginął na miejscu. 

 

 

 



 

 

Podobnie, jak w czasach 

cesarstwa, w mieście 

ważną rolę kulturotwórczą 

odgrywały gliwickie 

jednostki wojskowe. 
 

Na zdj.: karta 

potwierdzenia łączności 

stacji okolicznościowej GB 

WOP.  Fot.: autor. 

 26 sierpnia - Gliwiczanin, Włodzimierz Lubański, jako kapitan polskiej 

drużyny piłkarskiej poprowadził naszą jedenastkę do zwycięstwa na 

olimpiadzie w Monachium pokonując drużynę ZSRR 2:1. Polacy zdobyli 

złoty medal olimpijski.  

 Oprócz Lubańskiego na olimpiadzie w Monachium biało - czerwone barwy 

reprezentują Gliwiczanie: oszczepniczka Ewa Gryziecka - Kwiecińska, 

florecistka Elżbieta Franke, piłkarz Joachim „Asiu” Marx (złoty medal 

olimpijski), Gliwiczanin z wyboru, brązowy medalista zapaśnik Czesław 

Kwieciński, szpadzista Piasta Gliwice Bohdan Gonsior oraz złoty 

medalista olimpijski, florecista Marek Dąbrowski.  

 Także w Monachium złoty medal olimpijski w bokserskiej wadze 

półśredniej zdobył urodzony w Gliwicach Niemiec Dieter Kottysch. 

 30 sierpnia – Czarna seria na gliwickim lotnisku – podczas skoków 

treningowych gliwickich skoczków zawiódł spadochron główny oraz 

zapasowy jednego z nich. Nieszczęśnik spadł na budynek w pobliżu 

lotniska. Zginął na miejscu. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Na zdj.: szkoła 

muzyczna przy  

ul. Wieczorka. 

Fot.: autor. 

 Rusza czteroetapowa budowa osiedla Zubrzyckiego. Potrwa do 1985 roku. 

 11 października – W Santiago de Chile zmarł Hanno hrabia von Welczek, 

były ambasador Niemiec we Francji, ostatni pan łabędzkiego zamku. 

 Na Cmentarzu Centralnym został pochowany generał Bolesław Jatelnicki, 

uczestnik obu wojen światowych. Zmarł na obczyźnie, lecz jego ostatnią 

wolą było zostać pochowanym w Polsce. 

 Mieszkaniec Gliwic Leszek Gajdziński zdobywa srebrny medal  

w pchnięciu kulą na Uniwersjadzie w Moskwie.  

 GKKS „Carbo” Gliwice wchłania dużo mniejszy i słabszy klub „Unia” 

Ostropa. 

 

1973 

 W całym kraju wprowadzono kody pocztowe. Gliwice otrzymały kod  

44-100. 

 Dla obywateli podróżujących za granicę wprowadzono książeczki 

walutowe. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 10 lutego – Gliwicki oddział PKO rozpoczyna przyjmowanie przedpłat na 

Fiata 126p, kultowe auto okresu PRL-u zwane popularnie „maluchem”. 

 28 lutego – W katastrofie lotniczej w okolicy Szczecina zginął poseł ziemi 

gliwickiej Wiesław Ociepka, sprawujący też funkcję ministra spraw 

wewnętrznych. 

 Wydział Budownictwa rozrasta się o nowoczesne laboratorium budowlane. 

Obok budynku Wydziału Budownictwa powstaje nowoczesny budynek 

Wydziału Architektury. Oddano także do użytku budynek Wydziału 

Automatyki i Informatyki.  

 22 kwietnia – Urodził się Tomasz Kobielski, himalaista, członek 

gliwickiego Klubu Wysokogórskiego, zdobywca „Korony Ziemi” – 

najwyższych szczytów wszystkich kontynentów. 

 Kwiecień – Wielką popularnością, szczególnie wśród męskiej części 

mieszkańców miasta, cieszyła się wystawa aktu kobiecego „Wenus`72” 

eksponowana w sali przy ul. Zwycięstwa. 

 Maj - W sklepach pojawia się Coca-Cola, której rozlewnia została 

uruchomiona w Zabrzu. 

 10 czerwca - W Gliwicach urodził się Damian Kalabis, mistrz Europy  

w lekkiej atletyce. 

 Władze miejskie podejmują decyzję o likwidacji cmentarza żydowskiego 

przy ul. Na Piasku. 

 24 lipca – Czterech członków gliwickiego Akademickiego Klubu 

Grotołazów zdobyło włoską jaskinię Spluga Della Preta, uważaną za jedną 

z najtrudniejszych w świecie. 

 Sierpień – U zbiegu ul. Powstańców Warszawy i ul. Młyńskiej otwarto 

pierwszą w mieście automatyczną myjnię samochodową (ob. budynek  

 

 

 



 

      mieści znaną pizzerię). 

 30 września – Odbyła się pierwsza niedziela czynu partyjnego, w trakcie 

której członkowie partii wykonywali drobne prace porządkowe w mieście. 

Pracę w niedzielę potępił episkopat na czele z księdzem prymasem. 

 Wojewodą katowickim został pochodzący z Gliwic gen. Jerzy Ziętek. 

 8 października – Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o nadaniu 

nowym ulicom nazw Młodych Patriotów, ZWM, Szarych Szeregów oraz 

Franciszka Zubrzyckiego. 

 13 października – Sejm PRL uchwalił ustawę o reformie edukacji 

wprowadzając dziesięcioletnie szkoły podstawowe. 

 28 października – Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego obchodzi swoją 

trzechsetną rocznicę konsekracji. Uroczystości uświetnił swoją obecnością 

biskup opolski Franciszek Jop. 

 6 listopad - W Gliwicach zmarł płk Roman Florer, as lotnictwa z czasów  

I wojny światowej, komendant pierwszej polskiej szkoły lotniczej. Zostaje 

pochowany na Cmentarzu Centralnym. 

 1 grudnia – Zmarł ks. Kazimierz Romaszkan, duszpasterz gliwickich Ormian, 

a także wszystkich wiernych obrządku ormiańskiego z terenu całego kraju. 

 9 grudnia – Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej został wybrany 

Jan Janosz. 

 28 grudnia – W kraju wprowadzono obowiązek posiadania kart rowerowych. 

 29 grudnia – Na stanowisko prezydenta miasta Gliwice został mianowany 

Józef Antosz. 

 

 

 

 

 



 

 

Zapomnianymi 

świadectwami 

minionej epoki są 

proporczyki, których 

w każdym domu 

zawsze było 

przynajmniej kilka. 

 

 Kolekcja prywatna, 

fot.: autor. 

1974 

 28 stycznia – Z Krakowa do kościoła p.w. św. Bartłomieja przeniesiono 

cudowny obraz Matki Boskiej Kochawińskiej. 

 Rozebrano część budynków gospodarczych przy willi Caro. 

 Ze względu na fatalny stan techniczny zamknięto gliwicki zamek. 

 10 kwietnia – Na mocy nowej ustawy o ewidencji ludności odebrano 

Milicji Obywatelskiej prawo do wydawania dowodów osobistych 

przekazując je organom administracji szczebla miejskiego. 

 29 kwietnia – W centrum miasta w skrzynkach na listy pojawiły się 

prymitywne, antyradzieckie ulotki. Sprawą zajęła się Służba 

Bezpieczeństwa. 

 12 maja – Rozpoczęły się uroczystości związane z wprowadzeniem do 

kościoła p.w. św. Bartłomieja cudownego obrazu Matki Boskiej 

Kochawińskiej. 

 

 

 

 

 



 

 23 maja – Zmieniono nazwy kolejnych ulic w mieście: Dworcowej na 1-go 

Maja, Skłodowskiej-Curie na Łowicką, Parkowej na Skłodowskiej-Curie, 

Dzierżyńskiego na Kasztanową, Kopernika na Kurpiowską, Lellka na 

Manifestu PKWN oraz Wiatreka na Dzierżyńskiego. 

 Tego samego dnia uchwalono, że miasto będzie posiadać swój sztandar. 

 6 czerwca – W czasie rutynowego lotu szkoleniowego zaginął samolot 

szkolno-treningowy Jak-18 należący do gliwickiego aeroklubu. Samolot 

odnalazł się w Austrii, gdzie pilot i jego żona poprosili o azyl. 

 7 lipca - Podczas X Mistrzostw Świata w piłce nożnej „Orły Górskiego” 

zajęły trzecie miejsce. 

 19 lipca – Misto odwiedził konsul generalny ZSRR Lew Wachraniejew. 

 20 lipca – Wybrani mieszkańcy miasta udali się do Katowic na spotkanie  

z pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 

Leonidem Breżniewem. 

 29 sierpnia – Gliwice otrzymały swój sztandar. 

 Powstaje osiedle mieszkaniowe przy ul. Ratowników Górniczych. 

 1 września – W I L.O. przy ul. Zimnej Wody wprowadzono 

eksperymentalnie nowy przedmiot – informatykę. 

 30 września – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał 

radziecki uczony prof. Grigorij Pawłowicz Łyszczyński, specjalista  

w dziedzinie automatyki, francuski uczony prof. Jean Lagasse, specjalista 

w dziedzinie elektroniki oraz prof. Marian Kamieński, specjalista  

w dziedzinie geologii. 

 W Gliwicach urodził się Thomas Kycia, teolog, dziennikarz, autor 

dokumentu o Benedykcie XVI. 

 16 października - W Gliwicach urodził się Thomas Sobotzik, piłkarz 

niemieckiej Bundesligi. 

 

 



 

Dla jednych komuch, dla innych dobry gospodarz. Dla Ślązaków swój chłop, 

któremu zawsze było bliżej do śląskiej gruby, niż do stolicy. 
 

Na zdj.: portret tow. Edwarda Gierka. Fot.: autor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdj.: pieczęć gliwickiego Urzędu Stanu Cywilnego.  

 fot.: autor. 

 16 grudnia – W obiegu pojawił się nowy banknot o nominale 500 zł, 

pierwszy z serii „Wielcy Polacy”. Autorem serii, która stała się jednym  

z symboli PRL-u jest znakomity grafik Andrzej Heidrich.  

 Ogłoszono ukończenie budowy osiedla Sikornik. W rzeczywistości budowę 

ukończono kilka lat później. 

 

1975 

 27 stycznia – Pierwszy sekretarz PZPR Edward Gierek udekorował 

sztandar Gliwic Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 

 Uruchomiono szyb „Łabędy” należący do KWK „Gliwice”. 

 Gliwice liczą już 197 164 mieszkańców. 

 12 kwietnia – Ochrzczono zbudowany siłami Śląskiego Yacht Clubu (m. in. 

w Zakładach Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych) jacht typu J-80. 

Jednostce szkoleniowej nadano nazwę „Politechnika Śląska”, zmienioną  

w krótkim czasie na „Asterias”. 

 Kwiecień – W plenerze ul. Kłodnickiej powstawał film „Doktor Judym” 

według prozy Stefana Żeromskiego. 

 



 

 27 maj - W Gliwicach urodził się Marek Widuch, poseł na sejm RP  

w latach 2001 – 2005, kandydat na stanowisko Prezydenta Miasta 

Gliwice w 2010 r. 

 1 czerwca - Ma miejsce kolejna reforma administracyjna - powstaje  

49 województw, zostają zlikwidowane powiaty, w tym powiat gliwicki. 

 W granice miasta włączono Wilcze Gardło, Brzezinkę, Ostropę i Bojków. 

 11 czerwca – Ze stanowiska wojewody śląskiego zrezygnował gen Jerzy 

Ziętek. 

 Absolwentem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki 

Politechniki Śląskiej został Marian Krzaklewski, polityk, poseł, 

przewodniczący NSZZ „Solidarność”, lider AWS. 

 Lipiec – Zakończono przebudowę Placu Piastów usprawniając tym 

samym komunikację w mieście. 

 10 sierpień – W Ostropie urodziła się Barbara Kałużna, aktorka znana 

głównie z roli w komedii „Pogoda na jutro” oraz z seriali „Pierwsza 

miłość”, „Sfora”, Złotopolscy” i „Samo życie”. 

 Sierpień - W centrum miasta pojawiają się kolorowe neony. Do 

najbardziej znanych należą „Cypisek”, „Parys” i „Gracja”. 

 1 września – Przy rynku oddano do użytku dom handlowy „Balbinka”. 

 Na gliwickim lotnisku po raz pierwszy zorganizowano spadochronowe 

mistrzostwa Śląska. 

 9 października – Zostaje zawarta umowa międzypaństwowa z RFN, na 

podstawie której członkowie podzielonych rodzin mogą wyjechać na 

stałe do Niemiec pod warunkiem zrzeczenia się polskiego obywatelstwa. 

 Horst Bienek wydaje „Pierwszą polkę”, powieść, której akcja dzieje się 

we wrześniu 1939 roku w Gliwicach.  

 

 



 

 W klubie studenckim „Spirala” powstaje grupa Mezzoforte. Kilka lat 

później ich wielki przebój „Dom, rodzinny dom” będzie śpiewać cała 

Polska. 

 

1976 

 Władze miejskie anulowały uprzednią decyzję o likwidacji cmentarza 

żydowskiego przy ul. Na Piasku. Nekropolię zachowano w stanie 

nienaruszonym. 

 Kwiecień - Na rogu ul. Dubois i ul. Zwycięstwa otwarto siedzibę PLL 

„LOT”. 

 9 czerwca – Miasto odwiedza premier Piotr Jaroszewicz. 

 Wzrasta niezadowolenie społeczne związane z planowanymi podwyżkami 

cen oraz brakami w zaopatrzeniu. Niektóre zakłady pracy podejmują 

strajk. W Radomiu i Płocku dochodzi do starć z oddziałami ZOMO.  

W Gliwicach panuje napięta atmosfera. Partia rozpaczliwie organizuje 

wiec poparcia dla ekipy rządzącej. 

 Czerwiec - W związku z wydarzeniami czerwcowymi, wojska Układu 

Warszawskiego rozpoczynają w Polsce ćwiczenia pod nazwą „Tarcza 

'76”. Z obawy przed powtórką ze scenariusza Czechosłowackiego sprzed 

kilku lat, gliwickie jednostki postawiono w stan gotowości. 

 Gliwicki rzeźbiarz Stanisław Słodowy reprezentował Polskę na VI 

Biennale Rzeźby Nowoczesnej w muzeum Rodina w Paryżu. 

 Absolwentką gliwickiego Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki 

Śląskiej została Barbara Blida, polityk lewicy, minister gospodarki 

przestrzennej i budownictwa. 

 Rozpoczyna się przebudowa gliwickiego ratusza. Potrwa aż do roku 1983. 

 

 



 

 Towarzystwo Miłośników Ziemi Gliwickiej zostaje przemianowane na 

Towarzystwo Przyjaciół Gliwic.  

 W Parku Chrobrego zasypano i tak już zarośnięty staw (dawne kąpielisko). 

Powstało w tym miejscu nowoczesne lodowisko „Tafla”. 

 W miejscu obecnego Placu Piłsudskiego zasypano ogromny, głęboki na  

3 m basen pożarowy. Do wypełnienia zbiornika posłużył gruz ze 

zburzonych, starych kamienic z kwartału kino „Mikrus” przy  

ul. Dworcowej oraz skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Nowy Świat. 

 17 lipca - Na olimpiadzie w Montrealu Polskę reprezentują: Gliwiczanie  

z wyboru: wioślarz Zbigniew „Pilnik” Ślusarski i brązowy medalista, 

zapaśnik Czesław Kwieciński, a także rodowici Gliwiczanie: Marek 

Dąbrowski (florecista), Jacek Bierkowski (szablista) oraz Zbigniew 

Matwiejew (szpadzista). 

 12 sierpnia – Została ogłoszona decyzja o reglamentacji cukru. 

 

 

 

W latach siedemdziesiątych wzrosło znaczenie gliwickiego portu. 

Na zdj.: Kanał Gliwicki nocą. Fot.: autor. 



 

Największą świątynią Gliwic jest „nowy Bartłomiej”. 

Na zdj.: kościół p.w. św. Bartłomieja. Fot.: autor. 



 

 Zmodernizowano plac przed gliwickim dworcem kolejowym, gdzie 

ulokowano m.in. niewielki parking. Planowanych obiektów handlowych 

nie wybudowano tam nigdy. 

 30 sierpnia – Patronem Szkoły Podstawowej nr 4 został Stanisław 

Skibiński, członek PZPR, pracownik Politechniki Śląskiej. 

 Sierpień – W księgarniach pokazała się monografia „Gliwice”, praca 

zbiorowa pod redakcją A. Szefera, będąca pierwszą, powojenną 

publikacja traktującą o historii miasta. 

 11 września – Po raz pierwszy zorganizowano wybory Miss Gliwic. 

Impreza odbyła się w „Kinoteatrze – X”. 

 20 wrzesień - W pobliskich Pyskowicach urodziła się aktorka Agata 

Buzek. Ze względu na remont oddziału ginekologiczno – położniczego 

gliwickiego szpitala większa część rocznika `76 młodych Gliwiczan 

przyszła na świat w pyskowickim szpitalu. 

 Po raz pierwszy w drugą niedzielę miesiąca odbyła się giełda staroci. 

Początkowo miała ona swoje miejsce na gliwickim rynku. Cykliczna 

impreza odbywa się do dziś. 

 W Gliwicach urodził się Maciej Pryczek, łyżwiarz szybki, uczestnik 

olimpiady w Nagano w 1998 roku. 

 W Sośnicy ruszyła budowa osiedla im. generała Józefa Bema. 

 Listopad – Przy ul. Jagiellońskiej oddano do użytku „Dom Usług”. 

 25 grudnia – Obfite opady śniegu sparaliżowały miasto. 

 Grudzień – Przy ul. Zwycięstwa otwarto pierwsze w powojennych 

Gliwicach stoisko antykwaryczne. 

 

 

 

 



 

1977 

 5 stycznia – W Gliwicach zmarł Józef Mitręga, powstaniec śląski, 

działacz partii socjalistycznych, były dyrektor „Huty 1 Maja”. Został 

pochowany na Cmentarzu Centralnym. 

 17 marca – Na cmentarzu Starokozielskim wandale zrzucili z grobowca 

A. W. Hegenscheidta odlaną w brązie alegoryczną figurę Industrii, 

następnie usiłowali pociąć posąg na części. 

 4 maja – Funkcjonariusze SB pobili znanego gliwickiego opozycjonistę 

Władysława Suleckiego. 

 Na skwerze za Prezydium stanęła grupa rzeźb pt. „Macierzyństwo” 

autorstwa Stanisława Słodowego. 

 Oddano do użytku długi na 300 metrów, pięciopiętrowy budynek 

Wydziału Mechaniczno - Technologicznego Politechniki Śląskiej. 

 23 czerwca – Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę  

o przemianowaniu ul. Marcina Strzody na ul. Kuczewskiego oraz  

ul. Konstytucji. 

 25 czerwca – Nowym biskupem diecezji opolskiej został mianowany  

ks. Alfons Nossol. 

 

 

 

 

Obok „przewodniej siły narodu” powstały też 

różne formy jej młodzieżówek. 

 

Na zdj.: znaczek ZSMP. Kolekcja prywatna. 

Fot.: autor. 



 

 Czerwiec – Gliwiczanin Adam Wroński został laureatem nagrody Ministra 

Oświaty podczas festiwalu piosenki radzieckiej w Zielonej Górze. 

 W Gliwicach urodziła się Małgorzata Rosiak, polska narciarka, uczestniczka 

olimpiady zimowej w Nagano (1998).  

 W Toszku zlikwidowano zamiejscowy oddział gliwickiego muzeum mający 

swoją siedzibę na zamku Collonów. 

 W Sośnicy rozpoczęto budowę kolejowego terminalu kontenerowego. 

 W Gliwicach urodził się Jakub Sarwas, kompozytor i dyrygent, 

przewodniczący Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. 

 Pomiędzy ulicami Nikosa Belojanisa oraz Kozielską rusza budowa osiedla 

Gwardii Ludowej. 

 20 sierpnia – W całym mieście nastąpiła zmiana numerów telefonicznych. 

 Wrzesień - Rozpoczyna się budowa osiedla Kopernika. 

 Na Politechnice Śląskiej powstaje odrębny Wydział Architektury. 

 Zmarł Marian Rymer, legendarny, gliwicki nauczyciel, były dyrektor V L.0. 

zwanego potocznie ku czci dyrektora „Rymerem”. Został pochowany na 

Cmentarzu Centralnym. 

 25 listopada – Patronem szkoły zawodowej przy gliwickim „Montochemie” 

został Bolesław Rumiński, komunista, współzałożyciel Naczelnej Organizacji 

Technicznej. 

 Listopad – Oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie budowy nowoczesnej autostrady 

na trasie Gliwice – Kraków. Budowa trwała ponad 25 lat. 

 Powstała grupa artystów nieprofesjonalnych „Faun”. 

 Rozebrano stary most na Kłodnicy w ciągu ul. 1-go Maja (ob. ul. Dworcowa). 

 29 grudnia – Oddano do użytku Centralną Magistralę Kolejową łączącą 

Warszawę i Śląsk. 

 

 



 

1978 

 1 stycznia – Przy gliwickim rynku otwarto punkt DESY, przedsiębiorstwa 

państwowego handlującego dziełami sztuki i antykami. 

Jedyny Polak w kosmosie wkrótce po swoim locie orbitalnym stał się bohaterem  

dla większości społeczeństwa. 
 

Fot.: autor nieznany. Zdjęcie pochodzi z księgi pamiątkowej GB WOP i przedstawia 

ppłk Hermaszewskiego wraz z autorem. 



 

 1 luty – Na Politechnice Śląskiej powołano do życia Wydział Transportu. 

Przetrwał 6 lat. 

 21 luty – W Katowicach w mieszkaniu prywatnym odbyło się zebranie 

założycielskie opozycyjnego Komitetu Pracowniczego Wolnych 

Związków Zawodowych. Gliwice reprezentował opozycjonista 

Władysław Sulecki. 

 20 marzec - Zmarł mjr Tadeusz Przystojecki, powstaniec warszawski, 

odznaczony krzyżem Virtutti Militari. 

 7 kwietnia – Na Placu Krakowskim odbyła się antywojenna manifestacja 

studentów i pracowników Politechniki Śląskiej. 

 8 kwiecień - W Gliwicach urodził się Klaudiusz Kaufmann, aktor znany 

głównie z fantastycznych dubbingów najbardziej znanych filmów 

animowanych. 

 Rozpoczyna się budowa nowych pawilonów Palmiarni Miejskiej. 

 27 czerwca – Na pokładzie radzieckiego statku kosmicznego „Sojusz-30” 

znalazł się Polak, mjr Mirosław Hermaszewski. 

 Gliwice odwiedza wicepremier ZSRR Leonid Smirnow. 

 Rozpoczęto także prace przy budowie Spółdzielczego Domu Handlowego 

„Merkury”, znanego dziś jako Gliwickie Centrum Handlowe. 

 W Gliwicach urodził się Rafał Milach, artysta fotografik, zdobywca 

nagrody World Press Photo w 2008 r. 

 Podczas mistrzostw świata w Hamburgu zawodniczka klubu GKS 

„Piast” Małgorzata Bugajska zdobyła tytuł wicemistrzyni świata we 

florecie. 

 Ostatecznie zakończono budowę Sikornika, który stał się sypialnią dla  

20 tysięcy Gliwiczan. 

 

 



 

 Piłkarze z drużyny „Piast” Gliwice dotarli do finału Pucharu Polski. 

 Wrzesień – W życie weszła reforma edukacji sprzed kilku lat. Szkoły 

„dziesięciolatki” stały się faktem. Tylko na dwa lata. 

 W trójkącie ul. Kościuszki, ul. Nowy Świat i ul. Zygmunta Starego oddano 

do użytku osiedle Operetka liczące 525 mieszkań. Styl architektoniczny 

osiedla określono żartobliwie jako ,,późny Gierek”. 

 16 października – Ku zaskoczeniu wszystkich, obradujące w Watykanie 

konklawe wybrało na następcę św. Piotra polskiego kardynała Karola 

Wojtyłę.  

 22 października – Następca Albiono Lucianiego, papież Jan Paweł II, 

oficjalnie rozpoczął swój pontyfikat. 

 13 listopada – Pierwszym sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR został 

mianowany Józef Dudzik. 

 23 listopada – Józef Dudzik został wybrany przewodniczącym Miejskiej 

Rady Narodowej. 

 11 grudnia – Patronem Technikum Kolejowego przy ul. Chorzowskiej 

został Bolesław Bierut. 

 31 grudnia – Nagłe załamanie pogody i ostry atak zimy sparaliżowały  

w mieście wszelki ruch, w tym także kolejowy. 

 

1979 

 2 stycznia – Atak zimy stulecia sparaliżował nie tylko miasto, ale i cały 

kraj. W Gliwicach opady śniegu spowodowały zerwanie napowietrznych 

sieci elektrycznych. Transport przestał funkcjonować. Poruszanie się 

chodnikami było niemal niemożliwe. Do odśnieżania zmobilizowano 

studentów, młodzież szkolną i pracowników wielu gliwickich zakładów. Do 

odwołania zawieszono zajęcia szkolne. 

 

 



 

 6 stycznia – Po kilku dniach intensywnej akcji 

odśnieżania ulice miasta stały się przejezdne. 

Wznowiono też zajęcia szkolne. W mieście 

pojawiły się koksiaki. 

 18 marca - Z miasta wyjeżdża na stałe do Niemiec 

Władysław Sulecki, były milicjant, opozycjonista, 

współpracownik Komitetu Obrony Robotników, 

współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych. 

 Ukazuje się niemiecki film „Die erste Polka” 

(„Pierwsza polka”) nakręcony według prozy 

gliwickiego pisarza Horsta Bienka. 

 W Sośnicy oddano do użytku budynki Zasadniczej 

Szkoły Górniczej im. Wiktora Śmiałka. 

 Rozpoczyna się budowa osiedla Millenium II.  

 Na szczeblu wojewódzkim zapada decyzja  

o budowie osiedla mieszkaniowego w Starych 

Gliwicach. Później otrzyma ono imię Ludwika 

Waryńskiego. 

 Maj - Gliwice goszczą pierwszego (i jedynego) 

polskiego kosmonautę, majora Mirosława 

Hermaszewskiego. 

 26 maja – Gliwice odwiedza przewodniczący Rady 

Państwa Henryk Jabłoński. 

 2 czerwca – swoją pierwszą pielgrzymkę do 

ojczyzny rozpoczyna papież Jan Paweł II. 

 Powstał popularny basen kryty przy ul. Jasnej. 

 



 

 

Innym, charakterystycznym elementem 

epoki socjalizmu jest przysłowiowa 

budka z piwem. Większość zniknęła już 

do naszych czasów, pozostałe zmieniły 

przeznaczenie. 

 

Na zdj.: dawny bar „Krasnoludek” na 

Placu Rzeźniczym. 

Fot.: autor. 

 Absolwentem Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki 

Śląskiej został Zygmunt Frankiewicz, przyszły, wieloletni prezydent miasta. 

 W miejscach, gdzie w 1944 roku powstały gliwickie filie obozu 

koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau umieszczono tablice pamiątkowe. 

 Po kilku latach starań wydano zgodę na budowę kościołów na wybranych, 

nowo powstałych osiedlach. 

 W Gliwicach powstaje film, tym razem historyczny, choć jego akcja 

dotyczy tych samych wydarzeń, co w „Pierwszej polce”. „Operacja 

Himmler” opowiada o szczegółach prowokacji gliwickiej. 

 14 sierpnia – W pyskowickim szpitalu przyszła na świat Gliwiczanka 

Magdalena Kumorek, aktorka teatralna i filmowa, znana z serialu „Samo 

życie”, a także komedii „Poranek kojota”. 

 W rynku otwarto najbardziej znany gliwicki antykwariat. Można w nim 

było nabyć używane pozycje z kilkudziesięciu działów tematycznych, jak 

także pozycje całkiem nowe. 

 4 październik - Pierwsza gliwicka wyprawa himalajska (Andrzej Czok, 

Janusz Skorek, Andrzej Heinrich i Jerzy Kukuczka) zdobywa Lhotse (8511 

m n.p.m.) 

 

 

 



 

 

 7 listopada – Tuż przy komendzie miejskiej milicji przy ul. Findera otwarto 

najbardziej znaną w mieście cukiernię „Delicje”. 

 9 listopada – Miasto odwiedza tow. Edward Gierek, pierwszy sekretarz KC 

PZPR, najważniejsza osoba w państwie. 

 NATO rozmieściło na terenie Niemiec wyrzutnie rakiet atomowych,  

co stało się pretekstem do wielu protestów społecznych nie tylko na terenie 

miasta, ale i całego obozu socjalistycznego. Jak głosiła propaganda, 

Gliwice stały się potencjalnym celem dla dwóch rakiet: jedna była 

wycelowana w Hutę 1-go Maja w centrum miasta, druga w łabędzki 

„Bumar”. 

 

1980 

 Podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Lake Placid barwy narodowe 

reprezentował absolwent Politechniki Śląskiej, hokeista Ludwik Synowiec. 

 13 luty - Na ulicy Góry Chełmskiej nocny patrol Milicji Obywatelskiej 

stwierdził brak stojącego tam od lat kiosku RUCH-u oraz sporą szczelinę 

w nawierzchni jezdni. Tej samej nocy wysiedlono po raz pierwszy dwa 

okoliczne budynki. Kiosk zapadł się w ziemię aż po sam dach. 

 8 marca – W Gliwicach urodził się Piotr Chlipalski, fotografik, 

pomysłodawca, organizator oraz dyrektor Międzynarodowego Festiwalu 

Artystów Ulicy „Ulicznicy”. 

 Nieopodal dworca kolejowego otwarto cieszącą się ogromnym 

powodzeniem piekarnię bułek francuskich, zwanych bagietkami. 

 19 maja - Gliwiczanin Andrzej Czok zdobywa Mount Everest (8848 m 

n.p.m.) wchodząc na szczyt filarem południowym. Towarzyszy mu 

najbardziej znany polski himalaista Jerzy Kukuczka. 

 

 



 

 Na olimpiadzie w Moskwie Polskę reprezentuje urodzony w Gliwicach kolarz 

Witold Plutecki, zawodnik Piasta Gliwice Jacek Bierkowski (szablista), 

wywodzący się z ASZ Gliwice dziesięcioboista Dariusz Ledwig oraz 

Gliwiczanin z wyboru, zapaśnik Czesław Kwieciński.  

 Absolwentem Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej został Mirosław Sekuła, 

polityk, poseł, prezes Najwyższej Izby Kontroli. 

 4 lipca – Prezydentem miasta został mianowany dotychczasowy 

wiceprezydent Janusz Krajewski. 

 7 lipca - Nocny pożar niszczy dach kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Okoliczni mieszkańcy pomagali gasić pożar i uratowali większość 

zabytkowego wystroju świątyni. 

 Miejska Rada Narodowa podejmuje uchwałę o nadaniu nazw nowym ulicom 

i o zmianie jednej ze starych: ul. Barakowa na Trynku zmieniła nazwę na  

ul. Równą. 

 Lipiec – Gliwice odwiedził premier Edward Babiuch. 

 14 sierpnia – W gdańskiej stoczni rozpoczął się strajk okupacyjny. Strajk 

rozprzestrzenił się na całe wybrzeże. 

 Sierpień - Górnicy i hutnicy w geście solidarności z robotnikami z wybrzeża 

zaprzestają pracy. Powstają komitety strajkowe.  

 29 sierpnia – Dwugodzinny strajk ostrzegawczy podjęli pracownicy 

gliwickiego PKS. 

 31 sierpnia – W Gdańsku pomiędzy strajkującymi, a stroną rządową zostało 

podpisane porozumienie. 

 1 września - Zespół Szkół Łączności przenosi się z ul. Dworcowej do nowo 

wybudowanej siedziby przy ul. Warszawskiej. 

 2 września – Strajk podjęła część górników z KWK „Gliwice”. 

 

 



 

 3 września – Kolejne porozumienie pomiędzy rządem, a strajkującymi 

podpisano w Jastrzębiu – Zdroju. 

 6 września – Ze stanowiska pierwszego sekretarza PZPR został usunięty 

Edward Gierek. Jego następcą został Stanisław Kania. 

 Po osiągnięciu dwóch setek tysięcy liczba mieszkańców spada do 197 467. 

 Wrzesień - Powstaje Region Śląsko - Dąbrowski NSZZ „Solidarność”. 

 19 września – Akcję strajkową podjęła gliwicka zajezdnia tramwajowa 

WPK, taksówkarze oraz pracownicy PKS. 

 27 września – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał 

polski uczony prof. Fryderyk Staub, specjalista w dziedzinie 

metaloznawstwa. 

 Zaprzestało działalności kino „Ustronie” przy ul. Robotniczej. 

 1 listopad - W Gliwicach urodził się Adam Wiercioch, polski szpadzista, 

wicemistrz Europy z 2005, zdobywca brązowego medalu mistrzostw świata 

w 2006, wicemistrz olimpijski z Pekinu (2008). 

 10 listopada – Zarejestrowano NSZZ „Solidarność”. 

 24 listopada – Na Politechnice Śląskiej ze studentami spotkał się Adam 

Michnik. 

 Listopad – Powołano do życia Miejski Ośrodek Kultury. 

 W Gliwickim porcie pobito rekord - przeładowano aż 2,8 miliona ton 

towarów. 

 5 grudnia – Nowym przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej został 

Stefan Zemła. 

 

1981 

 Budowany „Dom Partii” przy ul. Kościuszki przeprojektowano na potrzeby 

przyszłego szpitala ginekologiczno - położniczego. 

 

 



 

Na zdj.: gliwicka kopalnia. 
 

Fot.: autor. 

 28 stycznia - Zmarł Piotr Janik, Gliwiczanin z wyboru, artysta 

fotografik, współzałożyciel Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego. 

Został pochowany na Cmentarzu Centralnym. 

 11 luty – Prezesem Rady Ministrów został gen. Wojciech Jaruzelski. 

 7 marca – Na spotkanie ze studentami przybywa do miasta Jacek Kuroń. 

 1 kwietnia – Wprowadzono kartki na mięso i jego przetwory. Nie był to 

wcale żart prima aprilisowy. 

 13 kwietnia - Teren przy ul. Jana Krzyży przekazano pod budowę 

centrum onkologicznego. 

 1 maj - Jako dodatek do pochodu pierwszomajowego społeczeństwo 

otrzymało niespodziewany prezent – reglamentację podstawowych 

produktów spożywczych. Kartki zaczęły obowiązywać między innymi na 

masło i margarynę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 maja – Po 35 latach w mieście ponownie obchodzono święto konstytucji. 

We mszy na Placu Krakowskim uczestniczyło 30 000 wiernych. 

 Rozpoczyna się budowa osiedla Obrońców Pokoju. 

 13 maja – Turecki zamachowiec Mehmet Ali Agca ciężko ranił Jana Pawła 

II podczas spotkania z wiernymi na Placu św. Piotra w Rzymie. 

 28 maja – Zmarł ks. kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski. W trakcie 

żałoby Gliwiczanie masowo uczestniczyli w nabożeństwach we wszystkich 

gliwickich kościołach. 

 1 czerwca – Z okazji dnia dziecka reglamentacją objęto kaszki manne  

i mleko w proszku. 

 W klubie „Gwarek” rozpoczyna próby alternatywno - punkowa grupa 

„Śmierć Kliniczna”. 

 13 czerwca – Pierwszym sekretarzem gliwickiego Komitetu Miejskiego 

PZPR zostaje wybrany Jan Rębacz. 

 

 

 



 

 1 lipca – Reglamentacją objęto słodycze. 

 3 lipca – Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki został 

mianowany prof. dr hab. Jerzy Nawrocki pełniący do roku 1981 funkcję 

rektora Politechniki Śląskiej. 

 13 lipca – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał  

prof. Stefan Kaufman, specjalista w dziedzinie budownictwa. 

 15 lipca – Reglamentacją objęto wyroby tytoniowe. 

 Koniec lipca – Do grona poszukiwanych towarów dołączył nabiał, ryby  

i papier toaletowy. 

 1 sierpnia – Reglamentacja (sprzedaż na kartki) objęła proszki do prania. 

 7 sierpnia – W wyniku awarii w miejskiej piekarni w całym mieście nie 

można było kupić chleba. 

 10 sierpnia – Powołano do życia nadzwyczajną komisję do walki ze 

spekulacją. 

 12 sierpnia – Reglamentacją objęto wyroby spirytusowe. Miesięczną 

normę obywatela ustalono na dwie półlitrówki miesięcznie. 

 Sierpień – W mieście kwitnie podziemny handel alkoholem, papierosami  

i artykułami spożywczymi. 

 Wiele instytucji charytatywnych, głównie z Niemiec i Stanów 

Zjednoczonych, organizuje wysyłkę pomocy humanitarnej do Polski. 

Paczki żywnościowe, za pośrednictwem PCK, kościoła i Zakładu Opieki 

Społecznej są rozdawane najbardziej potrzebującym. 

 Wstrzymano prace budowlane przy wznoszeniu D.H. „Merkury”. 

 5 wrzesień – Podczas rozpoczętego w gdańskiej hali „Olivii” I zjazdu 

„Solidarności” przewodniczącym obrad został wybrany Gliwiczanin Jerzy 

Buzek. 

 

 



 

Kartki i banknoty PRL to najczęściej wymieniane pamiątki z tamtego okresu. 
 

Kolekcja prywatna. Fot.: autor. 

 10 września – Miasto odwiedził wicepremier Mieczysław F. Rakowski. 

 Wrzesień - Niechlubny epizod etosu: groteskowy trybunał podpisuje w imię 

walczącej opozycji wyroki śmierci na milicjantów i wojskowych od stopnia 

porucznika wzwyż oraz na ich rodziny. 

 1 października – Wprowadzono reglamentację mydła. Dorosłym 

przysługiwała jedna kostka mydła na miesiąc. Na pogarszające się 

warunki życia naród reagował sarkastycznym humorem. Popularne stało 

się powiedzenie: „Nie wzięli nas głodem, to wezmą nas smrodem”. 

 18 października – Nowym pierwszym sekretarzem KC PZPR został  

gen. Wojciech Jaruzelski. 

 11 listopada - W kościele p.w. Chrystusa Króla odbywa się pierwszy 

festiwal piosenki religijnej „Cantate Deo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 listopada – Jednodniowy strajk podjęła Politechnika Śląska. 

 18 listopada – Politechnika podejmuje strajk okupacyjny uczelni. 

 19 listopada – Do strajku Politechniki przyłączają się placówki w Rybniku 

i Katowicach. Domagano się zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz 

swobodnego dostępu do środków masowego przekazu. 

 30 listopada – Strajkującą Politechnikę poparł Senat uczelni. W wielu 

gliwickich przedsiębiorstwach rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na pomoc 

strajkującym. 

 Grudzień - Liczba paczek z zagranicy była tak ogromna, że gliwicka poczta 

musiała czasowo przeorganizować swoją strukturę przesuwając większość 

pracowników do wydawania paczek. 

 12 grudnia – Gliwickie jednostki zostają postawione w stan gotowości.  

W nocy milicja i wojsko obsadziły strategiczne punkty miasta. W ramach 

akcji „Azalia” odcięto wszelką łączność telefoniczną. W ramach akcji 

„Jodła” rozpoczęto aresztowania najważniejszych członków 

„Solidarności” i NZS. 

 13 grudnia - Zostaje wprowadzony stan wojenny. Na ulicach pojawiają się 

czołgi, transportery opancerzone i uzbrojone patrole wojska. 

 Także 13 grudnia - Na Politechnice Śląskiej zostają zawieszone zajęcia. 

Stanowisko traci rektor prof. Ryszard Petela oraz trzech dziekanów,  

z pracy wyrzucono 140 pracowników, 4 pracowników oraz 11 studentów 

aresztowano, 13 pracowników i 21 studentów internowano. 

 15 grudnia – Pacyfikacja strajkujących w kopalni „Manifest Lipcowy”. 

 16 grudnia – W Katowicach oddziały ZOMO spacyfikowały strajk  

w kopalni „Wujek”. Zginęło 10 górników. 

 



 

 17 grudnia – Został aresztowany Bogusław Choina, założyciel pierwszych 

konspiracyjnych struktur „Solidarności” w Gliwicach. 

 

1982 

 21 stycznia - Wznowiono zajęcia dydaktyczne na Politechnice Śląskiej. 

 Andrzej Czok, gliwicki alpinista pracujący na co dzień  

w „Energopomiarze”, zdobywa himalajski szczyt Makalu (8481 m n.p.m.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdj.: Radiostacja Gliwicka. 
 

Fot.: autor. 



 

 3 maja – Popołudniem ma miejsce w centrum miasta manifestacja.  

W efekcie dochodzi do starć z ZOMO. 

 Oddano do użytku ostatnie wielkopłytowe bloki na osiedlu Gwardii 

Ludowej. Łącznie powstały 24 budynki z mieszkaniami dla 7 tysięcy 

Gliwiczan. 

 10 czerwca – W Gliwicach urodziła się Karolina Glazer, wokalistka 

jazzowa i kompozytorka. 

 Bogdan Łazuka śpiewa piosenkę „Entliczek - pentliczek, co zrobi 

Piechniczek”, a polska reprezentacja w piłce nożnej zdobywa brązowy 

medal na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii. Jednym z piłkarzy jest 

Gliwiczanin Andrzej Buncol. 

 23 lipca – Na wieżowcu przy Al. Majowej 14 pojawiło się gigantyczne 

graffiti. Napis głosił: „Solidarność żyje”. 

 Gliwicka formacja „Śmierć Kliniczna” występuje na festiwalu rockowym 

w Jarocinie. 

 29 sierpnia – Podziemne Gliwickie Radio „Solidarność” nadało krótką 

audycję wzywającą do manifestacji w drugą rocznicę porozumień 

sierpniowych.  

 8 października – Grupa sympatyków „Solidarności” wymalowała hasło 

„Solidarność żyje!” na 150 autobusach z gliwickiej zajezdni. 

 10 grudnia – Zlikwidowano Łaźnię Miejską zlokalizowaną przy  

ul. Zwycięstwa. 

 Władze miejskie zezwalają na likwidację Cmentarza Starokozielskiego 

oraz Cmentarza Tryńskiego. 

 



 

 

1983 

 Gliwice obchodzą trzechsetną rocznicę odsieczy wiedeńskiej oraz wizyty 

króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach. Szkoła Podstawowa nr 9 obiera 

sobie zwycięskiego monarchę za patrona. 

 25 lutego – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał 

prof. Lucjan Nehrebecki, specjalista w dziedzinie energetyki. 

 Wmurowaniem w ścianę ratusza miejskiego tablic upamiętniających 

victorię wiedeńską zakończono przebudowę najważniejszej budowli na 

gliwickim rynku. 

 Kwiecień - Ostatecznie wysiedlono dwa grożące zawaleniem budynki 

mieszkalne przy ul. Góry Chełmskiej. Cała sytuacja była spowodowana 

wymywaniem ogromnych pokładów gipsu znajdujących się głęboko pod 

feralnymi blokami. 

 Rozpoczęto budowę tzw. „Nowej Onkologii”. 

 Jednym z największych przebojów tego roku jest piosenka ,,Nienormalny 

świat” gliwickiej grupy „Śmierć Kliniczna”.  

 1 wrzesień – Powstała Szkoła Podstawowa nr 1. 

 Rozpoczął się generalny remont gliwickiego zamku. 

 Oddano do użytku pierwsze bloki na „Falklandach”, czyli osiedlu 

Waryńskiego. 

 Górnośląska Brygada WOP oraz KS „Piast” Gliwice podpisują umowę  

o współpracy. Powstaje Miejski Cywilno - Wojskowy Gliwicki Klub 

Sportowy ,,Piast” Gliwice. 

 

1984 

 Podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Sarajewie Polskę ponownie 

reprezentuje absolwent Politechniki Śląskiej, hokeista Ludwik Synowiec. 

 

 



 

 7 marca - Z powodu zagrożenia katastrofą budowlaną zamknięto willę Caro, 

siedzibę muzeum w Gliwicach. 

 Gliwickie przedszkole przy ul. Kościuszki staje się polską ambasadą  

w Szwajcarii. Na oczach wielu ciekawskich Gliwiczan powstaje film 

sensacyjny „Ultimatum”. Spośród ekipy filmowej wyróżnia się dwóch 

przesympatycznych aktorów: Stanisław Michalski oraz Leon Niemczyk. 

 25 maja - W Gliwicach urodziła się Paulina Ligocka, snowboardzistka, 

uczestniczka zimowych igrzysk olimpijskich w Turynie (2006).  

 Opracowano projekt modernizacji Parku Chopina. Prace trwały do roku 

2000. 

 Po trzech latach wznowiono prace budowlane przy wznoszeniu D.H. 

„Merkury” (obecnie GCH). 

 Rusza budowa osiedla Gwarków. Przerwie ją dopiero definitywny upadek 

socjalizmu. 
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 30 listopada – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał 

prof. Andrzej Bolewski. 

 

1985 

 Zostaje zlikwidowana tramwajowa linia nr 2 na trasie ul. Dworcowa –  

ul. Pszczyńska. 

 18 marca – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał 

prof. Edmund Romer, specjalista w dziedzinie miernictwa przemysłowego. 

 Zakończono budowę osiedla Kopernika. Stało się ono sypialnią dla 13 

tysięcy Gliwiczan. Prace budowlane zakończono także na osiedlu 

Millenium II. 

 4 czerwca - W Gliwicach urodził się Lukas Podolski, piłkarz niemieckiej 

reprezentacji narodowej oraz Bayernu Monachium.  

 Gliwicka formacja rockowa „Śmierć Kliniczna” zawiesza działalność. Jej 

muzycy tworzą zespół RAP grający muzykę reggae. 

 Ze względy na zły stan techniczny oraz naglącą potrzebę rozbudowy 

zostaje zamknięta gliwicka palmiarnia. 

 W Gliwicach urodził się Cezary „CeZik” Nowak, multiinstrumentalista, 

wokalista, prześmiewca i kabareciarz znany z występów w programie 

satyrycznym Szymona Majewskiego. 

 6 listopada – Przewodniczącym Rady Państwa został Wojciech Jaruzelski. 

 Gliwiczan jest już 209 706. 

 

1986 

 11 stycznia - Na stokach Kanczendzongi zmarł znakomity polski 

himalaista, Gliwiczanin, Andrzej Czok. Został pochowany w Himalajach. 

 25 maja – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał prof. 

Jerzy Siwiński, specjalista w dziedzinie automatyki. 

 

 



 

Fontanna w Parku Chopina. 
 

Fot.: autor. 

 Zostaje zlikwidowana tramwajowa linia nr 1 na trasie ul. Dworcowa – 

ul. Zygmunta Starego. 

 Prezydentem Gliwic zostaje Stanisław Błaut. 

 Zakończono budowę szpitala ginekologiczno - położniczego przy  

ul. Kościuszki. 

 

1987 

 16 stycznia - W Gliwicach urodził się Michael Oscislawski, niemiecki 

piłkarz występujący w klubie Borussia Dortmund. 

 1 luty - W Gliwicach urodził się Sebastian Boenish, piłkarz niemieckiej 

reprezentacji narodowej do lat 21 oraz klubu Werder Brema. 

 19 marca - W Gliwicach urodził się Matthias Morys, niemiecki piłkarz 

występujący w bułgarskim klubie Czernomorec Burgas. 

 5 maja – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał 

prof. Wacław Sakwa, specjalista w dziedzinie odlewnictwa. 

 Przedsiębiorstwo Montażowe Przemysłu Chemicznego „Montochem” 

kończy swoją działalność. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej został Sławomir 

Skrzypek, ekonomista, polityk KPN, prezes Narodowego Banku Polskiego. 

 Trwa remont generalny Kąpieliska Leśnego. 

 

1988 

 Narodowy spis powszechny - Gliwiczan jest 223 403 (rekord!). Prognozy 

zakładają wzrost liczby mieszkańców w ciągu 10 lat do 324 000 

mieszkańców, po przyłączeniu do miasta między innymi Rzeczyc  

i Kleszczowa. Nikt nie przewidział jednak upadku śląskiego przemysłu  

i intensywnej emigracji zarobkowej. 

 24 maja – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał  

prof. Stefan Węgrzyn, specjalista w dziedzinie informatyki. 

 Podczas igrzysk olimpijskich w Seulu barwy narodowe reprezentuje m. in. 

zawodnik AZS Gliwice Piotr Molenda.  

 

1989 

 20 stycznia – Po 33 latach gen. Bolesław Bonczar przestał pełnić 

obowiązki dowódcy Górnośląskiej Brygady Wojsk Ochrony 

Pogranicza. Na stanowisku zastąpił go płk Tadeusz Jagodziński.  

 14 lutego – W Gliwicach urodził się Adam Matuszczyk, niemiecki 

piłkarz klubu FC Köln, od 2010 roku także piłkarz polskiej 

reprezentacji narowej. 

 Z więziennego spacerniaka przy ul. Wieczorka uciekł zapadając się 

(dosłownie!) pod ziemię Zdzisław Najmrodzki, pseudonim „Saszłyk”, 

złodziej okradający „Pewexy”. Okazało się,
 

że więzień skorzystał  

z uprzednio przygotowanego podkopu. Była to najbardziej spektakularna  

z jego 29 ucieczek. Media przy wtórze milicji okrzyknęły „Saszłyka” 

wrogiem publicznym nr 1. 

 

 



 

 8 maja – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał 

radziecki uczony prof. Leonid Tuszyński, specjalista w dziedzinie 

metaloznawstwa. 

 4 czerwca - W wyborach do sejmu zwycięstwo odnoszą kandydaci 

Komitetów Obywatelskich „Solidarności”.  

 Zbudowano przystanek osobowy kolei wąskotorowej Gliwice – 

Śródmieście. 

 W gliwickim porcie rzecznym powstaje Śląski Wolny Obszar Celny. 

 Prezydentem Gliwic zostaje Zbigniew Pańczyk. 

 Do Gliwic przeprowadza się amerykański poeta Leo Yankevich, 

przedstawiciel ruchu literackiego określanego jako „nowy formalizm”. 

 19 lipca – Prezydentem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zostaje 

Wojciech Jaruzelski. 

 29 lipca – Ostatnim  pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego 

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) został Mieczysław F. 

Rakowski. 

 Została rozwiązana Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej – ORMO. 

 29 września - W wypadku samochodowym zginęli gospodarze 

najpopularniejszego, polskiego programu popularno - naukowego 

,,Sonda”: Andrzej Kurek oraz pochodzący z Gliwic Zdzisław D. Kamiński. 

 31 grudnia – Państwo polskie zmienia oficjalnie nazwę na Rzeczpospolita 

Polska. Polska Rzeczpospolita Ludowa przechodzi do historii. 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 


