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Wydanie III

Gliwice, marzec 2012

To już ostatnia część opowieści o dziejach miasta. Wieńczy ona moje
sześcioletnie zmagania z historią miejsca, które jest dla mnie
wyjątkowe.
Oprócz zebrania i uporządkowania tysięcy dat i wydarzeń
przemierzyłem Gliwice wielokrotnie, uzbrojony w aparat fotograficzny.
Złożenie każdego zeszytu zajęło około 1500 minut pracy, czyli 25
godzin. Daje to imponujący łączny wynik 375 godzin pracy nad samą
edycją całości.
Nie żałuję ani jednego wieczoru poświęconego na stworzenie
kalendarium mojego miasta. Choć moje opracowanie ma charakter
czysto amatorski, udało mi się zgłębić wiedzę o Gliwicach od czasów
prehistorii aż do roku 2012.
Czy powstanie zapis lat następnych?
Temat pozostaje otwarty dla kolejnych pasjonatów…

*
Zapraszam na ostatnią wycieczkę w przeszłość. Cel wyprawy to lata:
2001 – 2012

„Miasto, które nie zna swojej przeszłości,
nie ma przyszłości.”

2001
 4 stycznia - W budynkach po nieczynnej od lat szkole Górniczej przy
ul. Kościuszki (dawne koszary piechoty) otwarto Sąd Okręgowy.
 5 stycznia - Urząd Miejski w Gliwicach otrzymuje certyfikat ISO 9000.
 27 lipca – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał
brytyjski uczony prof. Olgierd Zienkiewicz, twórca metody elementów
skończonych.
 9 września - W Parku Chopina ma miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika
ku czci ofiarom wojen i totalitaryzmów autorstwa profesora Krzysztofa
Nitscha (w miejscu dawnego mauzoleum żołnierzy 22 Pułku Ułanów
Katzlerskich).

Na zdj.: Gliwickie lotnisko widziane z perspektywy podwozia stojącego tam
myśliwca.
Fot.: autor.

 11 września – W godzinach popołudniowych Gliwiczanie zostali
zaskoczeni wiadomościami płynącymi zza oceanu. W Nowym Jorku
islamscy terroryści z organizacji Al-Kaida użyli samolotów pasażerskich
jako sterowanych bomb do ataku na wieżowiec World Trade Center,
Pentagon i Waszyngton. Ulice opustoszały, gdyż większość mieszkańców
miasta śledziła dramatyczne wydarzenia w telewizji.
 Zostało zawieszone połączenie kolejowe z Bytomiem.
 Październik – Gruntownie wyremontowano fontannę „Tańczące fauny”
przed Urzędem Miejskim w Gliwicach.
 23 października - Następuje uruchomienie nowej oczyszczalni ścieków przy
ul. Nadrzecznej.
 12 grudnia - Rozpoczyna działalność Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej.

2002
 Budynek szkoły przy ul. Królowej Bony został zwrócony Zgromadzeniu
Sióstr de Notre Dame.
 4 kwietnia - Oddano do użytku pływalnię przy ul. Warszawskiej.
 11 kwiecień - Ma miejsce atak terrorystyczny na tunezyjskiej wyspie
Djerba. W wyniku eksplozji cysterny z ładunkiem wybuchowym zostaje
zniszczona

synagoga.

Ginie

21

niemieckich

turystów.

Głównym

podejrzanym o przygotowanie zamachu jest gliwiczanin, Krystian
Ganczarski, członek Al-Kaidy znany jako Abu Ibrahim.
 17 maja - W kuli iglicy ratusza znaleziono tzw. „kapsułę czasu” z 1842 r.
zawierającą zbiór informacji o ówczesnych Gliwicach.

Lokomotywownia oraz panorama Sośnicy.
Fot.: autor.

 14 czerwca - Po renowacji iglicy ratusza umieszczono w niej kolejną
„kapsułę czasu” dla następnych pokoleń.
 1 lipca – Z ul. Jana Pawła II rozpoczyna nadawanie Radio CCM.
 Śląski Wolny Obszar Celny zostaje przekształcony w Śląskie Centrum
Logistyki S.A.
 31 sierpnia – Zmarł gen. Bolesław Bonczar, wieloletni dowódca gliwickich
pograniczników. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym.
 Z Teatrem Muzycznym rozpoczyna współpracę znakomita śpiewaczka,
Grażyna Brodzińska.
 15 października - Gmina Gliwice przejęła od TP S.A. budynki oraz
zabytkową wieżę gliwickiej radiostacji. Obiekt stał się wkrótce kolejnym
oddziałem muzeum w Gliwicach.
 Spis powszechny, w trakcie którego 173 000 Górnoślązaków deklaruje
narodowość śląską.

 Zostaje poddany gruntownemu remontowi dawny Dom Tekstylny
Weichmanna.
 10 listopad - W pierwszych bezpośrednich wyborach prezydenta miasta
wygrał dotychczasowy prezydent, Zygmunt Frankiewicz.
 11 listopada - Urząd Miejski w Gliwicach zdobył Polską Nagrodę Jakości.

2003
 Z pomnika ku czci poległych żołnierzy francuskich cmentarne hieny kradną
ogromnych rozmiarów brązowy odlew Francuskiego Krzyża Walecznych.
 5/6 marca – W podwarszawskiej Magdalence grupa antyterrorystów
usiłuje zatrzymać dwóch ukrywających się niebezpiecznych przestępców.
W trakcie szturmu policjantów bandyci zdetonowali ukryte na terenie
posesji miny-pułapki. W efekcie złego rozpoznania zginęło trzech
policjantów, w tym Gliwiczanin, nadkom. Marian Szczucki. Został on
pochowany na Cmentarzu Centralnym. Prezydent Aleksander Kwaśniewski
odznaczył go pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
 11 kwietnia – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał
duński uczony prof. Povl Ole Fanger, specjalista w dziedzinie inżynierii
środowiska.
 10 maja - Gliwicka radiostacja została udostępniona jako obiekt muzealny.
 7 czerwca - Ma miejsce europejskie referendum akcesyjne. 89 %
mieszkańców Gliwic opowiedziało się za przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej.
 25 lipca - Zmarła znana i lubiana piosenkarka, Grażyna Świtała,
odznaczona m. in. Orderem Uśmiechu. Została pochowana na gliwickim
Cmentarzu Centralnym.

Szkoła przy ul. Okrzei. Fot.: autor.

 Powstaje nowa, dokładna mapa miasta wykonana metodą fotogrametrii
lotniczej.
 Zostały wyburzone zabudowania przy ul. Pszczyńskiej 89 pod budowę
marketu handlowego pewnej niemieckiej sieci. Tym samym radio Silesia
Flash definitywnie wyprowadziło się do Katowic.
 Margarethe Wohlan reżyseruje film biograficzny „Rudolf Herrnstadt –
Moskaus Kronprinz für die DDR” („Rudolf Herrnstadt – moskiewski
książę NRD”). Bohaterem filmu jest urodzony w Gliwicach niemiecki
komunista.
 20 wrzesień – Z okazji zorganizowanych pierwszych Dni Dziedzictwa
Kulturowego po raz pierwszy od 1945 roku udostępniono zwiedzającym
wieżę kościoła p.w. Wszystkich Świętych.

 25 wrzesień – W mieście zlikwidowano 23 Śląską Brygadę Obrony
Terytorialnej. W jej miejsce powstał batalion Obrony Terytorialnej.
W praktyce oznaczało to początek likwidacji jednostki.
 30 wrzesień – Rozpoczęły się działania mające na celu budowę tunelu
pieszego łączącego Zatorze z dworcem kolejowym.
 1 październik – Spółka IT Poland Development opublikowała komunikat
zapowiadający powstanie obok nowo wybudowanego hotelu Qubus przy
ul. Dworcowej nowoczesnego kompleksu kinowego. Do realizacji nigdy nie
doszło.
 12 październik – Z okazji 25 rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II
odbyły się dwa uroczyste koncerty, w gliwickiej katedrze oraz w Willi
Caro.
 19 listopad – W Gliwicach powstaje stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego
Wieku propagujące aktywność osób w wieku poprodukcyjnym.

Na zdj.: Domek
Ogrodnika –
pozostałość
starych
zabudowań
gliwickiej
palmiarni.
Fot.: autor.

 Listopad - Szkoła Podstawowa nr 18 obiera za patrona Jana Pawła II.
 4 grudnia - Oddano do użytku odcinek autostrady A4 Nogowczyce Kleszczów.
 21 grudnia - Przy ul. Akademickiej oddano do użytku zmodernizowane
lodowisko „Tafla”.

2004
 1 styczeń – Miejska Izba Wytrzeźwień w Gliwicach przestała być
samodzielną jednostką.
 15 marca – Fontanna „Tańczące fauny” po raz pierwszy wśród
mieszkańców miasta wzbudziła spore kontrowersje. Popularne „diabełki”
nieoczekiwanie...

zmieniły

kolor.

Wnikliwe

śledztwo

wykazało,

że wszystkiemu jest winien tzw. kamień kotłowy.
 31 marzec – Uruchomiono antypowodziowy, automatyczny system kontroli
stanu rzeki Kłodnica przepływającej przez centrum miasta.
 Tego samego dnia podpisano umowę na budowę w pobliżu Cmentarza
Centralnego centrum handlowego „Arena”.
 15 kwietnia – W budynku przy Placu Inwalidów Wojennych rozpoczął
działalność Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, jednostka administracyjna
odpowiedzialna

za

zarządzanie

i

administrowanie

gminnymi

nieruchomościami mieszkaniowymi.
 30 kwietnia - Z okazji przyłączenia Polski do UE na Kąpielisku Leśnym
odbywa się uroczysty koncert. Wykonywany jest tryptyk niemieckiego
kompozytora Carla Orffa „Carmina Burana”, notabene dzieła, które
powstało w tym samym roku, w którym ruszyła budowa Kąpieliska
Leśnego.

 1 maja - Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.
 17 maj – Powstaje Społeczny Komitet Mieszkańców ul. Zwycięstwa, który
domaga się likwidacji komunikacji tramwajowej w mieście.
 19 maj – Prezydent Miasta wydał decyzję o pozwoleniu na budowę
multipleksu przy zbiegu ul. Dolnych Wałów i ul. Dworcowej. Obiekt nie
powstał, a pusty plac jest po dziś dzień niechlubną wizytówką centrum
miasta.
 26 maj – Gliwice po raz pierwszy wzięły udział w rozgrywanym corocznie
Sportowym Turnieju Miast i Gmin. W skali kraju miasto zajęło 6 miejsce.
 Maj – Wojewoda śląski przekazał Miastu Gliwice tereny po byłej KWK
„Gliwice” na realizację projektu „Nowe Gliwice”.
 9 czerwca – Zapadła decyzja o przeniesieniu Zespołu Szkół Ceramiczno –
Elektrycznych z ul. Jana Śliwki na ul. Bojkowską.
 13 czerwca – Po raz pierwszy w Polsce odbyły się wybory do Parlamentu
Europejskiego. Frekwencja wyniosła 24%.
 15 czerwca – Zmarł Ludomir Wierzbiański, który przez 52 lata był
kierownikiem Gliwickiej Radiostacji. W latach 60-tych przeciwstawił się
rozbiórce wieży Radiostacji, dzięki czemu obiekt stoi do dziś.
 6 sierpnia - W Gliwicach odbył się XXVII Zlot Szybowców Zabytkowych.
 Miasto Gliwice, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Politechnika
Śląska powołują do życia spółkę Park Naukowo

Technologiczny

„Technopark - Gliwice”.
 W niemieckim Hagen zmarł gliwicki opozycjonista Władysław Sulecki,
współpracownik KOR, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych.

 19 sierpnia – W okolicy irackiej miejscowości al-Hilli w wyniku zasadzki
ginie dwóch polskich komandosów z 18 batalionu desantowo –
szturmowego.

Są

to

Gliwiczanie,

kpr.

Grzegorz

Rusinek

oraz

kpr. Sylwester Kutrzyk.
 3 wrzesień – Zmarł Thaddäus Shäppe, założyciel i wieloletni dyrektor
Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej.
 16 wrzesień – Dobiegł końca drugi etap budowy os. Bajkowego
(ul. Żabińskiego).
 19 wrzesień – Gliwiczanka Małgorzata Kaliszewska zdobyła złoty medal
w Mistrzostwach Polski Amazonek.
 5 październik – Minister Środowiska wydał decyzję o wygaśnięciu koncesji
dla KWK „Gliwice” na wydobywanie węgla kamiennego.
 Październik – Kosztem tzw. Lasu Komunalnego poszerzono Cmentarz
Lipowy przy ul. Poniatowskiego.

Na zdj.: pomnik
Mickiewicza oraz
pomnik ku czci
ofiar wojen
i totalitaryzmu.
fot.: autor.

 3 listopada – Zmarł Zbigniew „Pilnik” Ślusarski, polski sportowiec,
wioślarz, uczestnik olimpiady w Montrealu w 1976 roku. Spoczął na
Cmentarzu Lipowym.
 22 grudzień – Po siedmiu latach przerwy postanowiono reaktywować
festiwal piosenki religijnej „Cantate Deo”.

2005
 1 stycznia – Ruiny teatru „Victoria” wydzierżawił Gliwicki Teatr
Muzyczny. Dzierżawa wygaśnie z końcem 2024 roku.
 2 stycznia – Rada Miejska zadecydowała o przeznaczeniu obiektów
Radiostacji

Gliwickiej

na

siedzibę

kolejnego

oddziału

muzeum

w Gliwicach.
 7 styczeń – Prezydent Miasta po raz pierwszy wręczył nagrodę Gliwickiego
Lwa. To prestiżowe wyróżnienie zostało ustanowione dla uhonorowania
liderów gliwickich instytucji.
 Styczeń - Otwarto nowy odcinek autostrady A4 na trasie Węzeł Sośnica –
Chorzów Batory.
 10 luty – Działalność rozpoczyna Zarząd Dróg Miejskich, jednostka
zarządzająca siecią dróg publicznych.
 22 marzec – Gliwickie muzeum hucznie obchodzi swoje 100-lecie.
 2 kwietnia - Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł papież Jan Paweł II.
 7 kwietnia - Na Placu Krakowskim odbyła się uroczysta Msza Święta
w intencji zmarłego Ojca Świętego, Jana Pawła II. We mszy uczestniczyło
50 000 Gliwiczan.
 20 maja – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał
ukraiński uczony prof. Jurij Kiryłowicz Rudawskij, specjalista

Na zdj.: Nowe, reprezentacyjne oświetlenie gliwickiej radiostacji.
Fot.: autor.

Na zdj.: oddzielne bilety komunikacyjne na
tramwaj oraz na autobus.
Kolekcja prywatna.
fot.: autor.

w dziedzinie fizyki matematycznej, prof. Ryszard Tadeusiewicz, specjalista
biocybernetyki oraz prof. Władysław Włosiński, specjalista w dziedzinie
spajania materiałów zaawansowanych.
 23 czerwiec – Gliwice odwiedza były prezydent RP Lech Wałęsa.
 25 czerwiec – Dzielnica Czechowice obchodzi swoje 700 – lecie.
 Z przeznaczeniem do udziału w misjach stabilizacyjnych w różnych
częściach świata powstaje Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej.
 1 lipca – Kopalnia „Sośnica” została połączona z zabrzańską kopalnią
„Makoszowy”.
 3 sierpnia - Zmarł tragiczną śmiercią Mariusz Szczerski, muzyk,
charyzmatyczny wokalista gliwickiej grupy Honor będącej czołowym
przedstawicielem polskiej sceny RAC.
 4 sierpnia – Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał decyzję
zezwalającą na utworzenie Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości.
Nowa szkoła powstała na terenach po byłej kopalni KWK „Gliwice”.
 10 sierpień – W Łabędach przy ul. Zawadzkiego rozebrano od lat
nieczynną muszlę koncertową.

 Otwarto tunel łączący dworzec kolejowy z Zatorzem.
 Nową wokalistką popularnej grupy Brathanki zostaje Gliwiczanka Ola
Chodak. Z grupą będzie występować do 2008 roku.
 Wrzesień – Podczas rozgrywanych mistrzostw świata w modelarstwie
lotniczym w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji Stanisław Kubit z Klubu
Modelarza PSS „Społem” z Gliwic zdobył złoty medal oraz tytuł mistrza
świata.
 Październik - Otwarto kolejny odcinek autostrady A4 na trasie Węzeł
Sośnica – Węzeł Kleszczów.
 Listopad - Senat Politechniki Śląskiej zrezygnował z dotychczasowego
patrona, Wincentego Pstrowskiego.
 1 grudzień – Gliwice zyskały nowy most na Kłodnicy. Połączył on
ul. Panewnicką z ul. Baildona.
 Liczba mieszkańców spada i wynosi 199 451.
 23 grudnia – Prezydentem RP został Lech Kaczyński.
2006
 Z placu przy katedrze zniknął odlew rzeźby „Chłopiec z łabędziem”.
Powodem było wygaśnięcie dzierżawy. Po tym okresie dzieło sztuki
zostało sprzedane i trafiło w ręce nowego nabywcy.
 Na XX zimowych igrzyskach olimpijskich w Turynie Polskę reprezentuje
urodzona w Gliwicach snowboardzistka Paulina Ligocka.
 1 marzec – Selekcjonerem modelarskiej kadry narodowej został
Gliwiczanin Stanisław Kubit.
 28 kwiecień – Na Sikorniku w trakcie remontu częściowo spłonęła Szkoła
Podstawowa nr 41. Sprawcami pożaru byli dwaj nierozsądni uczniowie.

 6 maj - W tragicznym wypadku drogowym zginęli gliwiccy jezuici,
proboszcz kościoła Matki Boskiej Kochawińskiej ks. Sylwester Witoszek
oraz wikary ks. Dariusz Zazałowski.
 18 maj – Gliwiczanin Tomasz Kobielski zdobył Mount Everest, najwyższy
szczyt Ziemi.
 1 czerwca – Prywatna firma z Wrocławia uruchomiła rejsy wycieczkowe
po Kanale Gliwickim. Dwa statki zaczęły obsługiwać trasę śluza Łabędy –
śluza Dzierżno.
 9 czerwca – W sąsiedztwie zabudowań Politechniki Śląskiej wmurowano
kamień węgielny pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego.
 13 lipca – Z powodu złego stanu technicznego zamknięto kąpielisko
„Neptun” w Sośnicy.
 14 września - Nowymi dzielnicami Gliwic zostają: Zatorze - Szobiszowice,
Sikornik, Kopernik (osiedle Kopernika) oraz Obrońców Pokoju (dawna
wieś Szobiszowice wraz z Ligotą Szobiszowicką).
 27 września – Otwarto centrum handlowe „Arena”, największy tego typu
obiekt w ówczesnych Gliwicach.
 Prezydentem Gliwic po raz piąty zostaje Zygmunt Frankiewicz.
 15 października – Na gliwickim lotnisku odsłonięto „papieski kamień”,
pomnik upamiętniający wizytę papieża Jana Pawła II w Gliwicach.
 Listopad - W domu przy ul. Brzozowej odkryto ponad 50 granatów
ukrytych przez Volkssturm na początku 1945 roku. Kłopotliwym
znaleziskiem zajęli się saperzy.
 27 listopada - Marszałkiem Województwa Śląskiego zostaje mieszkaniec
Gliwic, Janusz Moszyński.

Na zdj.: remont ul. Wieczorka.
Fot.: autor.

2007
 19 stycznia – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał
prof. Stanisław Ciborowski, specjalista w dziedzinie chemii.
 Luty - Pomimo zakazu ruchu w obrębie rynku, w fontannę z Neptunem
uderzył autobus komunikacji miejskiej. Kierowca oznajmił zaskoczonym
pasażerom, że ma to w nosie, bo nad ranem wyjeżdża do Irlandii. Pożegnał
się i wysiadł.
 12 marzec – W wieku 100 lat zmarł mieszkający w Gliwicach
kpt. Kazimierz Chrobak, legionista, żołnierz kampanii wrześniowej,
więzień sowieckich łagrów, uczestnik bitwy o Monte Cassino, Bolonię
i Anconę.
 15 marzec – W związku z licznymi wybrykami chuligańskimi stadion
piłkarski klubu „Piast” Gliwice wyposażono w nowoczesny system
monitoringu.

Na zdj.: ul. Dolnych Wałów oraz budynek poczty głównej.
Fot.: autor.

 22 marzec – W związku z planami budowy hali widowiskowo – sportowej
„Podium” Gliwice odwiedza Irena Szewińska, najbardziej znana
lekkoatletka czasów PRL-u, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 Z krajobrazu Gliwic znikają definitywnie zabudowania byłej Huty 1-go
Maja oraz popularny Klub Hutnika przy ul. Jagiellońskiej. Rozpoczyna
się także wyburzanie zabudowań koszar byłej Górnośląskiej Brygady
WOP (dawniej koszary ułanów) przy ul. Daszyńskiego.
 28 czerwca - Uroczyście otwarto centrum handlowe „Forum”
powstałe w miejscu Gliwickich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych.
Termin otwarcia ze względu na opóźnienia na budowie trzykrotnie
przekładano.
 14 październik – W Vancouver zginął porażony paralizatorem przez
policjantów gliwicki budowlaniec Robert Dziekański. Całe zajście
zostało zarejestrowane przez monitoring lotniska. Ewidentne nadużycie
władzy przez kanadyjskich funkcjonariuszy spowodowało długotrwałą
burzę w mediach oraz falę ogólnokrajowego oburzenia.
 10 listopada - Ze względu na zły stan techniczny rozebrano ruiny
gliwickiego krematorium.
 Listopad – W gliwickiej fabryce Opla zjechał z taśmy produkcyjnej
milionowy samochód.
 10 grudnia – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał
prof. Jerzy Buzek, chemik.
2008
 9 stycznia - Janusz Moszyński zostaje odwołany ze stanowiska Marszałka
Województwa Śląskiego.

Na zdj.: kościół
p.w. Chrystusa Króla.
Fot.: autor.

 18 stycznia – Gliwicki himalaista Tomasz Kobielski zdobył szczyt Mount
Vinson (4897 m) na Antarktydzie. Tym samym zdobył on tzw. „Koronę
Ziemi”, wszystkie najwyższe szczyty ze wszystkich kontynentów.
 Styczeń - Pomimo dodatniego przyrostu naturalnego ubyło mieszkańców
miasta, którzy wyemigrowali w poszukiwaniu lepszego życia. Liczba
mieszkańców miasta zmalała do 191 232.
 31 stycznia – O godzinie 500 wznowiono po wielu latach kolejowe
połączenie z Bytomiem.
 Powstaje

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Dziedzictwa

Żydowskiego

w Gliwicach „Pamięć – Zikaron”.
 12 lutego – Prestiżową nagrodę World Press Photo zdobywa gliwicki
artysta fotografik Rafał Milach.
 26 luty - Gmina Żydowska przekazuje miastu żydowski dom
przedpogrzebowy przy ul. Poniatowskiego.
 4 kwietnia - Kolejny atak cmentarnych hien na pomnik ku czci poległych
żołnierzy francuskich. Tym razem łupem złodziei padł ogromnych
rozmiarów brązowy odlew Krzyża Powstańczego.
 Gliwicki klub piłkarski „Piast” - Gliwice awansuje do ekstraklasy.

 27 maja - W wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności w koszarach przy
ul. Andersa eksplodował złożony na wozie operacyjnym patrolu rozminowania
ładunek niemieckich bomb lotniczych. Szczęśliwie, żaden z saperów nie został
ranny.
 Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie srebrny medal w turnieju drużynowym
zdobywa urodzony w Gliwicach szpadzista Adam Wiercioch.
 Ukazuje się pierwszy krążek gliwickiego duetu hiphopowo-rapowego ALKO
GLEIWITZ pt. „Extrawagancja”. Grupę tworzy dwóch osiemnastolatków:
„Majster” i „Bolszu”.
 18 września – Rada Miejska podjęła konsultacje społeczne z mieszkańcami
miasta

dotyczące

zmiany

komunistycznych

nazw

gliwickich

osiedli.

Gliwiczanie odnieśli się negatywnie do pomysłu radnych.
 27 września - w wyniku źle prowadzonych prac remontowych zawaliła się
kamienica przy ul. Sawickiej.
 Grudzień - Na rynku numizmatycznym ukazuje się wyemitowana prywatnie
moneta o nominale 10 zł upamiętniająca 70 rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Awers przedstawia radiostację gliwicką, rewers mapę Polski
sprzed 1939 oraz prowokacyjne motto „Nie będzie Niemiec pluł nam
w twarz”.
2009
 5 stycznia - W paryskim sądzie rusza proces gliwiczanina Abu Ibrahima
(ur. jako Krystian Ganczarski), członka terrorystycznej organizacji Al-Kaida,
organizatora zamachu na tunezyjskiej wyspie Djerba.
 Miasto liczy 189 502 mieszkańców.
 30 stycznia – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał
prof. Bohdan Lewicki, specjalista w dziedzinie budownictwa.

 Maj - Prezydent Miasta Gliwice występuje do KZK GOP z wnioskiem
o likwidację ostatniej linii tramwajowej w mieście.
 17 czerwca - Obok gliwickiej katedry stanął pomnik upamiętniający
10 - lecie pielgrzymki Jana Pawła II, w trakcie której odwiedził Gliwice.

Na zdj.: nowa fontanna miejska na Placu Piłsudskiego.
Fot.: autor.

 18 czerwiec - Gliwice odwiedził prof. Hans Gert Pöttering,
eurodeputowany, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach
2007-2009.
 26 czerwca - Na Placu Krakowskim występuje jedna z najsłynniejszych
pieśniarek świata, kultowa postać afrykańskiego folku, Cesaria Evora.
 14 lipiec - Gliwiczanin Jerzy Buzek został przewodniczącym Parlamentu
Europejskiego.
 14 sierpnia - zakończono kompleksowy remont terenów wokół
Radiostacji Gliwickiej, gdzie w miejscu dzikiej plantacji porzeczek
powstał ekskluzywny park.
 1 września - Uroczyście obchodzono 70 rocznicę wybuchu II wojny
światowej. Pod Gliwicką Radiostacją odbyła się uroczystość z udziałem
Jerzego Buzka oraz prof. Władysława Bartoszewskiego. Orkiestrę
poprowadził znakomity kompozytor Wojciech Kilar.
 Po 115 latach kursowania z krajobrazu Gliwic zniknęły tramwaje.
 16 września - Wandal usiłuje ukraść jednego z „diabełków”. Symbol
Gliwic, rzeźba z fontanny „Tańczące fauny” zostaje poważnie
uszkodzona. Dzień później znika na czas dokonania niezbędnych napraw.
Pomimo, że próbę kradzieży zarejestrowały kamery monitoringu Urzędu
Miejskiego, śledztwo zostało umorzone.
 Do Gliwickiego ratusza powraca Rada Miejska.
 20 września - Zawaliła się kamienica przy ul. Opolskiej. Nikt nie
ucierpiał.
 Październik - Dawne kino UFA-Palast (znane bardziej jako „Bajka”)
zostaje poddane gruntownej przebudowie. Powstaje nowoczesna
placówka nazwana „Scena Bajka – Kino Amok”.

 Marszałek Województwa Śląskiego nie wydaje zgodny na utworzenie
w Gliwicach szybkiej kolei miejskiej.
 16 październik - Ostatecznie ustalono przebieg gliwickiego odcinka
Drogowej Trasy Średnicowej.
 17 październik - XII Synod Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego wybrał
gliwickiego proboszcza parafii ewangelickiej, księdza Jerzego Samca, na
urząd Biskupa Kościoła.
 5 listopada – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał
prof. Stanisław Bolkowski oraz prof. Eugeniusz Świtoński.
 9 listopad - W drodze referendum Gliwiczanie próbują odwołać ze
stanowiska prezydenta Zygmunta Frankiewicza oraz Radę Miasta. Niska,
na poziomie 12%, frekwencja wyborcza sprawiła, że referendum okazało
się nieważne.
 13 listopada – Odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Gliwickie lata
Tadeusza Różewicza”.
 1 grudnia – Proboszczem ormiańskokatolickiej parafii Trójcy Świętej
został znany działacz opozycji PRL, ks. Tadeusz Isakowicz – Zalewski.
 3 grudzień - Gliwiczanka Agata Buzek znalazła się w gronie 10 najbardziej
utalentowanych aktorów świata.
 11 grudnia - Uroczystym koncertem rozpoczęły się obchody 200 rocznicy
powstania parafii ewangelickiej w Gliwicach.
 14 grudnia - Zmarł Jan Suchan, jeden z najbardziej znanych gliwickich
fotoreporterów.
 15 grudnia - 10 lat po pierwszym, nieudanym zamachu bombowym na
gliwicki magistrat ma miejsce drugi. Krewki emeryt wybiega z magistratu
zapominając reklamówki z zakupami. Rzekomą bombę wynosi na zewnątrz
pracownik ochrony powiadamiając odpowiednie służby.

2010
 17 stycznia - Ze względu na wiek biskup diecezji
gliwickiej Jan Wieczorek złożył rezygnację. Papież
Benedykt XVI poprosił biskupa o pozostanie na
stanowisku do roku 2011.
 21 stycznia – Na Kąpielisku Leśnym oddano do użytku
krytą pływalnię „Olimpijczyk” z widownią na 750 miejsc.
 25 marzec – Rada Miejska postanowiła o nadaniu
Jerzemu Buzkowi tytułu honorowego mieszkańca Gliwic.
 Powstaje kolejna, jeszcze dokładniejsza lotnicza mapa
Gliwic.
 9 kwiecień – rozpoczęła się budowa nowoczesnego
basenu „Neptun” w Sośnicy.
 10 kwiecień – W katastrofie lotniczej nieopodal
katyńskiego lasu giną: prezydent RP Lech Kaczyński
wraz z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie,
prezes

NBP,

prezes

IPN,

posłowie,

senatorowie,

dowództwo Wojska Polskiego, ordynariat polowy WP,
szef PKOL, członkowie Kancelarii Prezydenta, kilku
sekretarzy stanu, przedstawiciele Rodzin Katyńskich,
znany

aktor,

matka

„Solidarności”,

księża,

funkcjonariusze BOR i załoga samolotu. Łącznie na
pokładzie

samolotu

TU-154M

zginęło

96

osób.

Dramatyczne relacje telewizyjne powodują, że ulice
miasta pustoszeją.

Na zdj.: Uliczny baner
upamiętniający katastrofę
prezydenckiego samolotu
w lesie katyńskim.
Poprzednia strona: rzeźba
„Macierzyństwo”, poczta główna
oraz fontanna z Neptunem
na gliwickim rynku.
Fot.: Krzysztof Wójcik i autor.

 Tego samego dnia – Pełniącym obowiązki prezydenta RP zostaje marszałek
sejmu, Bronisław Komorowski.
 18 kwiecień – Ulice miasta ponownie pustoszeją – spora część mieszkańców
miasta wyruszyła do Krakowa na pogrzeb prezydenckiej pary. Pozostali
mieszkańcy śledzili relację z uroczystości pogrzebowych w telewizji.
 Tego samego dnia w kościele p.w. św. Barbary otwarto i poświęcono
symboliczną kapliczkę z pamiątkowym krzyżem i tablicami upamiętniającymi
naszą historię.
 20 kwiecień – Poczyniono pierwszy poważny krok w sprawie budowy hali
widowiskowo – sportowej „Podium” - została podpisana umowa
z inżynierem kontraktu.
 21 kwiecień – Gliwiccy policjanci rozpoczynają akcję kontroli wszystkich
małych dzieci płci męskiej. Ma to związek z odnalezieniem półtora miesiąca
wcześniej w Cieszynie zwłok ok. 1,5 rocznego, anonimowego chłopca.
Dziecko zostało zamordowane i wrzucone do jeziora. Policja postawiła
sobie za punkt honoru wykrycie sprawców tej ohydnej zbrodni.
 Gliwickie I Liceum Ogólnokształcące uzyskało certyfikat uprawniający do
przeprowadzania egzaminów międzynarodowej matury.

 27 kwietnia – Na rynku rozpoczęły się prace archeologiczne poprzedzające
gruntowną przebudowę najważniejszego placu w mieście.
 29 kwiecień – Urząd Miejski w Gliwicach przeżywa trzeci w swojej historii
zamach bombowy. Tym razem rzekome bomby miały zostać podłożone na
I i II piętrze gmachu Urzędu, o czym zawiadomił telefonicznie anonimowy
rozmówca.
 2 maj – W nocy przy ul. Toszeckiej spłonął nieużywany magazyn. Pożar był
tak wielki, że w akcji gaśniczej brało udział aż 9 jednostek straży pożarnej.
 Maj – Ze względu na bardzo małe zainteresowanie społeczne zarzucono
pomysł utworzenia alei sławnych Gliwiczan.
 17 maj – Prezydent Gliwic ogłosił alarm powodziowy. W wyniku
długotrwałych opadów deszczu stan wody w Kłodnicy znacznie się
podniósł. Wystąpiły lokalne podtopienia.
 18 maj – Rzeka wzbiera. Pod wodą znalazły się Politechnika, Park
Chrobrego, stadion, ul. Kaszubska, ul. Zimnej Wody, pola wzdłuż
ul. Portowej, budowa autostrady A1 oraz dawna autostrada zwana
potocznie „betonką”.
 19 maj – Opady ustają, woda opada. Rozpoczyna się szacowanie strat.
 Tego

samego

dnia

oficjalnie ogłoszono

spadek

Piasta

Gliwice

z ekstraklasy do pierwszej ligi.
 27 maj – W nocy trzech nieznanych sprawców dewastuje stojącą
w znajdującej się nieopodal katedry fontannie rzeźbę „Chłopiec
z łabędziem” Theodora Kalide. Półtonowa rzeźba zostaje przewrócona,
postać chłopca zostaje oderwana i skradziona.

Na zdj.: Panorama Palmiarni Miejskiej oraz nowego stadionu.
Fot.: autor.

 31 maj – Jerzy Buzek zostaje honorowym obywatelem miasta Gliwice.
 2 czerwca – ponownie ogłoszony został alarm powodziowy.
 7 czerwca – po raz pierwszy w historii miasta policja schwytała złodziei
gliwickich pomników. Wpadkę zaliczył gang, który ukradł „Chłopca
z łabędziem”, rzeźbę Theodora Kalide. Niestety, statuetka tańczącego
chłopca została pocięta na kawałki.
 8 czerwca – Michel Platini ogłosił, że organizatorem mistrzostw Europy
w piłce nożnej EURO-2012 będzie Polska i Ukraina.
 14 czerwca – Od ul. Wieczorka rozpoczęto demontaż torów tramwajowych.
 Czerwiec – Po długim remoncie powracają na swoje miejsce gliwickie
„Diabełki”. Rzeźba zyskała nową, zieloną patynę, lecz gruba warstwa
wosku sprawiła, że całość wyglądała na pomalowaną olejną farbą, co było
przedmiotem wielu protestów mieszkańców.
 4 lipca – Prezydentem RP zostaje wybrany Bronisław Komorowski.
 8 lipca - Senat RP zatwierdził kandydaturę gliwiczanki prof. Ireny
Lipowicz na stanowisko rzecznika praw obywatelskich.
 10 lipca – Zmarł prof. Franciszek Maurer, znany architekt i artysta
plastyk, twórca powojennej koncepcji odbudowy gliwickiej starówki.
Spoczął na Cmentarzu Centralnym.
 12 lipca – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał
prof. Jakub Siemek, specjalista w dziedzinie górnictwa i geologii.
 22 lipca – W wyniku znacznych szkód popowodziowych ruch na kanale
Gliwickim został całkowicie wstrzymany. Gliwicki port zaprzestał pracy
przynosząc ogromne straty.

 6 sierpnia – Po przedwczesnych wyborach nowym prezydentem RP
zostaje Bronisław Komorowski.
 1 wrzesień – Na rynku numizmatycznym ukazuje się tzw. moneta
zastępcza z cyklu „Szlak zabytków techniki” przedstawiająca Gliwicką
Radiostację. Bimetaliczny krążek ma wartość 8 marek gliwickich i wart
jest 8 złotych. Istnieje także odmiana monety wybita w srebrze.
 Wrzesień – rusza kampania wyborcza. Do walki o fotel prezydenta
miasta zgłosiło się 5 kandydatów.
 25 wrzesień – Uroczyście otwarto wyremontowaną ul. Wieczorka oraz
przylegające do niego: Plac Mickiewicza, Plac Rzeźniczy, skwer Bottrop
oraz część ul. Dolnych Wałów, czemu towarzyszyły liczne występy
artystyczne oraz piknik dla mieszkańców miasta.

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

Na zdj.: Pieczęć
lokalnego
oddziału NBP
oraz tablica
z tramwaju
linii nr 1.
Fot.: autor.

 7 października – Gliwiczanin Adam Zagajewski staje się najpoważniejszym
kandydatem do literackiej nagrody Nobla. Ostatecznie Polaka wyprzedza
Peruwiańczyk Liosa.
 14 października – Gliwicka Radiostacja zdobyła tytuł Najlepszej
Przestrzeni Publicznej Województwa Śląskiego 2010 w kategorii
urbanistyka.
 3 grudnia – Zakończono prace remontowe gliwickiego rynku, który zyskał
zupełnie nowy wygląd.
 5 grudnia – W drugiej turze wyborów na stanowisko prezydenta miasta
zwyciężył ponownie Zygmunt Frankiewicz.
 Tego samego dnia na autostradzie A4 pomiędzy Ostropą i Bojkotem doszło
karambolu drogowego z udziałem 13 pojazdów. 5 osób zostało rannych.
 22 grudnia – W dwa tygodnie po pierwszym karambolu w nocy doszło
w tym samym miejscu do kolejnego, tym razem w obu kierunkach.
Uszkodzonych zostało ponad 30 samochodów.
 Stary rok żegnało 187 569 mieszkańców miasta, z czego 181 193 osoby to
Gliwiczanie.

2011
 5 stycznia – Dwa tygodnie od drugiego karambolu doszło do trzeciego,
także na obu kierunkach jazdy autostrady A4. Uszkodzonych zostało
37 pojazdów, zginęły 2 osoby. Mieszkańcy Gliwic zaczęli mówić
o „przeklętym miejscu”.
 18 stycznia – Podczas wyburzania kamienic pod budowę Drogowej Trasy
Średnicowej u zbiegu ul. Jagiellońskiej i ul. Dworcowej natrafiono na
XVIII-wieczne cmentarzysko, najprawdopodobniej budowniczych Kanału
Kłodnickiego.
 Podczas II Międzynarodowych Spadochronowych Mistrzostw w Dubaju
polska

reprezentacja

kobiet

wywalczyła

drużynowy brąz.

Wśród

nagrodzonych pań znalazła się Gliwiczanka Irena Paczek – Krawczak.
 11 lutego – Miasto ponownie odwiedza jedyny polski kosmonauta
Mirosław Hermaszewski.
 20 lutego – Tytuł mistrzowski w Halowych Mistrzostwach Polski w tenisie
ziemnym w kategorii do lat 12 zdobyła Gliwiczanka Magdalena
Kądzielewska.
 10 marca – Gliwice odwiedził jeden z najwybitniejszych polskich
ekonomistów prof. Leszek Balcerowicz.
 28 marca – Po raz pierwszy w powojennych Gliwicach otwarto browar.
Prywatna placówka serwująca złocisty trunek własnego wyrobu powstała
u zbiegu ul. Studziennej i ul. Wyszyńskiego.
 1 kwietnia – W godzinach porannych ciężarówka wyładowana po brzegi
przebiła barierki mostu na rzece w rejonie skrzyżowania ul. Śliwki
i ul. Portowej. Pojazd runął do rzeki tamując na wiele godzin ruch
uliczny. Nikt nie ucierpiał.

 7 kwietnia – Rozpoczęła się budowa fontanny miejskiej na Placu
Piłsudskiego.
 Tego samego dnia – W rejonie ul. Dworcowej odkryto grób z epoki kultury
łużyckiej wstępnie datowany na rok 1200 p.n.e.
 8 kwietnia – Rozpoczęła się także budowa dwóch ostatnich pawilonów
Palmiarni Miejskiej. Zakończenie prac przewidziano na rok 2012.
 10 kwietnia – Gliwicka baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
wzbogaciła się o najnowocześniejszy śmigłowiec ratunkowy EC-135
„Eurocopter”.
 12 maja – W czasie trwania juwenaliów z okna domu akademickiego
„Barbara” wypadł student. Poniósł śmierć na miejscu. Był to kolejny tego
typu wypadek.
 23 maja – Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej otrzymał
prof. Tadeusz Chmielniak, specjalista w dziedzinie maszyn przepływowych.

Na zdj.: Remont wiaduktu w ciągu ul. Zabrskiej.
Fot.: autor.

 27 maja – Mateusz Nycz, szermierz „Piasta” Gliwice zostaje mistrzem
Europy podczas ME w Kazaniu.
 1 czerwca – Zapadła decyzja o przystąpieniu miasta do projektu „M-Bike” –
metropolitalnego roweru miejskiego.
 2 czerwca – Rada Miejska podejmuje uchwałę o nadaniu bp. Janowi
Wieczorkowi tytułu honorowego mieszkańca Gliwic.
 6 czerwca – O godzinie 7:30 na szczyt Radiostacji Gliwickiej wdrapał się
Andrzej Jarczewski, były pracownik gliwickiego muzeum, klucznik
radiostacji, rozpoczynając planowany na kilka dni protest przeciwko
zwolnieniu go z pracy.
 7 czerwca – Wieczorem pod maszt radiostacji podjeżdża nieoznakowany bus
z brygadą antyterrorystyczną.
 8 czerwca – O godzinie 4:45 antyterroryści szturmują wieżę radiostacji.
Protestujący pracownik muzeum zostaje bezpiecznie sprowadzony na ziemię.
 9 czerwca – Oficjalnie ogłoszono dojrzewający od dwóch lat projekt
przekształcenia ul. Akademickiej w reprezentacyjny deptak.
 22 czerwca – W Gliwicach dała koncert światowej sławy polska wokalistka
Basia Trzetrzelewska.
 30 czerwca – Po długim remoncie oddano do użytku gruntownie odnowioną
fontannę Neptuna znajdującą się na Rynku.
 6 lipca – Rozformowano Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej.
Jednocześnie powołano do życia jednostkę specjalną AGAT przeznaczoną do
prowadzenia akcji przeciw partyzantom i terrorystom. Z tej okazji Gliwice
odwiedził minister obrony narodowej Bogdan Klich.
 12 lipca – Został sprzedany teren po byłej pętli tramwajowej w Wójtowej
Wsi.

 18 lipca - Oddano do użytku fontannę miejską na Placu Piłsudskiego.
 20 lipca - W korycie Kłodnicy znaleziono ciało zaginionego 11 dni
wcześniej studenta.
 21 lipca – Około 300 – 500 kibiców (różne źródła podają inne cyfry)
„Piasta – Gliwice” protestowało przed urzędem miejskim przeciwko
polityce władz miasta wobec klubu.
 22 lipca – W samo południe w sercu miasta doszło do bezprecedensowego
napadu na bank. Trzech zamaskowanych napastników po sterroryzowaniu
obsługi ulotniło się z niewielką ilością gotówki.

Na zdj.: Protest A. Jarczewskiego na szczycie masztu gliwickiej radiostacji
oraz szczegół kamienicy przy ul. Zwycięstwa.
Fot.: autor.

 13 sierpnia – Otwarto nową krytą pływalnię „Neptun” w Sośnicy.
 10 września – Z gliwickiego portu wyruszyła łódź „Dominika” z ekspedycją
dookoła Europy wykorzystującą tylko wodne drogi śródlądowe.
 20

września

–

Przy ul. Konarskiego oddano do

użytku jedną

z najnowocześniejszych stacji pogotowia ratunkowego w całym kraju.
 29 września – Władze miasta zapowiedziały przyłączenie szpitala
wojskowego do szpitala miejskiego.
 30 września – Otwarto gliwicki, sześciokilometrowy odcinek autostrady A-1.
 Tego samego dnia – Nowo wybudowany stadion miejski przeżywał
prawdziwe oblężenie. W związku ze zbliżającym się terminem otwarcia
obiekt udostępniono do zwiedzania publiczności.
 6 października – Wmurowano kamień węgielny pod budowę gigantycznego
centrum handlowego „Europa Centralna” przy ul. Pszczyńskiej. Planowana
powierzchnia obiektu – 110 000 m2, niemal trzykrotnie większa od C.H.
„Forum”.
 17 października – Zamknięto dla ruchu ul. Akademicką, która od tego czasu
jest deptakiem.
 Październik – Międzynarodowy dworzec autobusowy został przeniesiony
z okolic dworca kolejowego na peryferia miasta.
 5 listopada – Na nowym stadionie miejskim rozegrano pierwszy mecz piłki
nożnej, który obejrzała rekordowa liczba widzów – aż 9 400.
 Tego samego dnia – Uroczyście odsłonięto przy ul. Poniatowskiego pomnik
Pamięci Zesłańców Sybiru.
 13 listopada – W wyniku nocnego wybuchu gazu zawaliła się część budynku
mieszkalnego przy ul. Słowackiego. Zginęła 1 osoba, 9 zastało rannych.

Na zdj.: Wielka powódź w centrum miasta.
Fot.: autor.

 17 listopada – Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu aktorowi
Wojciechowi Pszoniakowi tytułu honorowego obywatela miasta.
 29 grudnia – Nowym biskupem diecezji gliwickiej został mianowany Jan
Kopiec.
2012
 5 stycznia – Odbyła się uroczysta premiera filmu Agnieszki Holland
„W ciemności” opowiadającego historię Leopolda Sochy, Lwowiaka
zmarłego tragicznie w Gliwicach. Film został nominowany do Oscara.
 20 stycznia – Miała miejsce premiera polskiego wydania monografii miasta
Benno Nietsche. Pięknie wydana i bogato ilustrowana publikacja straszyła
jedynie absurdalną ceną.
 28 stycznia – Odbył się uroczysty ingres biskupa Jana Kopca.
 29 stycznia – W Brzezince spłonęła jedna z najpopularniejszych restauracji
w Gliwicach. Przyczyną pożaru było podpalenie.
 2 lutego – Po gliwickim rynku urządził sobie rajd kierowca z nader ułańską
fantazją, goniąc między latarniami przerażonych przechodniów.
 17 lutego – W centrum handlowym „Forum” przeprowadzono ewakuację po
anonimowym telefonie informującym o podłożeniu bomby. Wszystko, za
wyjątkiem ewakuacji, okazało się głupim żartem znudzonego gimnazjalisty.
 26 lutego – Po raz pierwszy ukazał się komiks traktujący o historii miasta.

SUPLEMENT
 1881 czerwiec 14 – Urodził się Georg Ziaja, dziennikarz i publicysta;
wyemigrował do ZSRR, gdzie w roku 1937 został skazany na 10 lat ciężkich
robót. Zmarł w 1943 roku.

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.

