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W ramach przygoto-
wań do obchodów 70. 
rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej 
miasto modernizuje gliwicką Radiosta-
cję. Na ten cel przeznaczono ponad 
7 milionów złotych. Władze samorządo-
we liczą, że na uroczystości
przyjedzie premier Tusk.

Œw. Jerzy walcz¹cy ze smokiem 
pojawi³ siê przy koœciele œw. An-
toniego w latach `30 XX wieku. 
Figura posiada³a inskrypcjê ku 
pamiêci poleg³ych w czasie I woj-
ny œwiatowej. Autorem pomnika 
by³ s³ynny gliwicki rzeŸbiarz Hans 
Breitenbach. 
Œw. Jerzy dobrze zniós³ drug¹ 
wojenn¹ zawieruchê, a po 1945 
roku usuniêto z niego niemieckie 
napisy. 
Du¿o gorzej pomnik wygl¹da te-
raz, wiele lat po wojnie – zwraca 
uwagê nie tylko brudny, zanie-
dbany postument ale przede 
wszystkim brak d³oni. Sytuacja 
ma siê jednak odmieniæ, bo jak 
informuje Ewa Pokorska, miejski 
konserwator zabytków, pomnik 
doczeka siê niezbêdnej renowa-
cji: - Prace nad figur¹ œw. Jerze-
go rozpoczn¹ siê najpóŸniej na 
pocz¹tku sierpnia, a mo¿e jesz-
cze wczeœniej. Program prac ju¿ 
jest, teraz trzeba bêdzie znaleŸæ 
wykonawcê.

Jak siê okazuje, œwiêty przejdzie 
gruntown¹ kuracjê odm³adzaj¹c¹ 
– Zabezpieczone zostanie 
koroduj¹ce os³oniêcie zbrojenia, 
zarówno sama figura jak i ca³y 
postument bêd¹ wyczyszczone, 
a ubytki wype³nione. - Ca³oœæ 
zabezpieczymy m.in. przed szko-
dliwym dzia³aniem wody. Œwiêty 
Jerzy odzyska oczywiœcie tak¿e 
brakuj¹c¹ d³oñ – informuje Ewa 
Pokorska. 
 
Œwiêty Jerzy dosiadaj¹cy konia 
i poskramiaj¹cy smoka do tej 
pory ¿yje w licznych legendach 
i jest patronem rycerzy, har-
cerzy, wêdrowców, górników, 
¿o³nierzy, kowali, bednarzy, ar-
tystów i... wiêŸniów. Wed³ug 
legendy œw. Jerzy uratowa³ mia-
sto od nêkaj¹cego je smoka, 
który blokowa³ dostêp do Ÿród³a 
zaopatruj¹cego miasto w wodê. 
W zamian za pomoc mieszkañcy 
przyjêli chrzeœcijañstwo.

Katarzyna Kowal

Smok nie pokona 
œwiêtego Jerzego

GLIWICE. Figura œw. 
Jerzego walcz¹cego ze 
smokiem, stoj¹ca przy 
koœciele œw. Antonie-
go w Wójtowej Wsi, 
podda³a siê up³ywowi 
czasu. Œwiêty od daw-
na próbuje pokonaæ 
zwierzê nie maj¹c... d³oni. Z Urzêdu Miejskiego 
nadesz³a jednak dobra wiadomoœæ: zniszczona 
figura zostanie odrestaurowana.


