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Przyje¿d¿aj¹cy do Gliwic 
mieszkañcy innych regionów 
kraju nie mog¹ nadziwiæ 
siê, jak ma³o nasze miasto 
przystaje do ich wyobra¿eñ 
o Œl¹sku, utworzonych na 
podstawie „¿yciowych” 
reporta¿y z familoków, czy 
programów o de-
gradacji terenów 
poprzemys³owych. 

Istotnie, wci¹¿ jesz-
cze w Gliwicach jest 
mnóstwo zieleni, 
zaskoczeniem dla 
przyjezdnych mo¿e 
byæ te¿ fakt istnie-
nia praktycznie w centrum 
miasta olbrzymich obsza-
rów zajêtych przez ogródki 
dzia- ³kowe. 
Wydawa³oby siê – szczegól-
nie wiosn¹, gdy zieleñ wrêcz 
pora¿a swoj¹ œwie¿oœci¹ 
– ¿e iloœæ w mieœcie drzew, 
krzewów i trawników zwiê- 
ksza siê tak szybko, ¿e 
wkrótce okreœlenie „miej-
ska d¿ungla” nabierze no-
wego, bardziej dos³ownego 
znaczenia.

Niestety, nic bardziej myl-
nego! Uwa¿ny obserwator, 
zaopatrzony zw³aszcza w 
reprodukcje starych zdjêæ i 
plany miasta z dawnych lat, 
dojdzie do smutnego, prze-
ciwnego wniosku. 

  Okazuje 
siê przede 
wszystkim, 
¿e wiêkszoœæ 
drzew po-
sadzonych 
przy ulicach 
– najczêœciej 
s¹ to lipy – po-
chodzi jeszcze 
z czasów przed-
wojennych.
Na zdjêciach z tamtych lat 
zauwa¿yæ mo¿na m³ode 
sadzonki rosn¹ce w rów-
nych szeregach wzd³u¿ 
na przyk³ad obecnych ulic 
Koœciuszki, Daszyñskiego 
czy Mickiewicza. Tak, to te 
same dzisiejsze roz³o¿yste 
lipy, ciesz¹ce oko gêstymi 
koronami; gêstymi bo – có¿ 
za niedopatrzenie! – na razie 
nie doœwiadczy³y dobrodziej-
stwa  „ciêæ pielêgnacyjnych”. 
Drzewa rosn¹ce przy innych 

ulicach, na przyk³ad przy 
Powstañców mia³y ju¿ zde-
cydowanie mniej szczêœcia. 

Przegl¹daj¹c stare mapy 
Gliwic zauwa¿yæ mo¿na, ¿e 
niektóre obecne parki by³y 
w przesz³oœci cmentarzami. 

Tak by³o na przyk³ad 
z terenem zielo-
nym u zbiegu ulic 
Œwiêtojañskiej i To-
szeckiej, który jeszcze 
na powojennych, pol-
skich mapach zazna-
czany by³ jako miejsce 
pochówku. 
Drugim jest obec-

ny park miêdzy ulicami 
Kozielsk¹ a Andersa. Czêœæ 
zachowa³a jeszcze charakter 
cmentarza, przewa¿aj¹ca 
wiêkszoœæ terenu jest ju¿ 
obecnie parkiem. Zachowa³y 
siê jedynie œlady w postaci 
rzêdów ciasno posadzonych 
drzew przypominaj¹cych o 
przebiegu alejek cmentar-
nych oraz wystaj¹ce gdzie-
niegdzie z ziemi kamienne 
s³upki z wyrytymi numerami 
kwater. W kilku miejscach 
drzewa naros³y niejako na 
obramowania dawnych gro-
bów nie pozwalaj¹c wyrwaæ 
sobie z „objêæ” kamiennych 
elementów. 

Ciekaw¹ zagadk¹ jest 
widniej¹cy na niektórych wy-
daniach starych map mia-
sta, zaznaczony na zielono 
– a wiêc jako skwer, mini-
park - kwadrat pomiêdzy 
ulicami Szopena, Lelewe-
la, Lompy i Korfantego (ta 
ostatnia na przestrzeni lat 
zmienia³a nazwê kilkukrot-
nie – figurowa³a te¿ jako 
Lelka b¹dŸ PKWN). Kwadrat 
ten zaznaczony jest jako 
Dziedziniec Podchor¹¿ych. 
Dlaczego podchor¹¿ych? 
Jak wygl¹da³o to miejsce 
w przesz³oœci? Obecnie w 
cieniu kilku rzêdów starych 
drzew stoj¹ - jak na ka¿dym 
podwórku - jedynie blaszane 
gara¿e. 

Miejskie s³u¿by odpowie-
dzialne za utrzymanie i pie- 
lêgnacjê zieleni sypi¹ jak z 
rêkawa liczbami sadzonych 
co roku drzew, liczbami hek-
tarów pielêgnowanych traw-
ników. Byæ mo¿e gdzieœ te 
drzewa rzeczywiœcie rosn¹, 
przestrzenne kompozycje 
kwiatowe istotnie ciesz¹ 
oko... ale czy nie mog³oby 
byæ lepiej? Na przyk³ad tak 
jak na starych zdjêciach?

Sp³owia³a 
zieleñ

felieton na marginesie

Poprzedni, zapowiadany przyjazd 
Macieja P³a¿yñskiego w Gliwicach 
nie doszed³ do skutku. Konfe-
rencja programowa czêœci PO w 
P³awniowicach zosta³a odwo³ana a 
Platforma Obywatelska rozwi¹za³a 
lokaln¹ strukturê partii w Gliwicach. 
Zapytaliœmy by³ego marsza³ka, jak 
bêdzie tym razem wygl¹da³ jego po-
byt w Gliwicach?

- Czy bêd¹c w Gliwicach zamierza Pan 
mo¿e spotkaæ siê i rozmawiaæ z gliwickimi 
dzia³aczami samorz¹dowymi?
- Nie. Spotkam siê tylko z prezydentem Frankiewiczem. 
Bêdê jeszcze w Zabrzu i Czêstochowie, ale s¹ to wizyty 
zwi¹zane z nasz¹ akcj¹.

- Tylko i wy³¹cznie?
- Teraz jest taki czas, powiedzia³bym niepolityczny - d³ugi 
weekend po Bo¿ym Ciele, dobry na spotkania z dzieæmi. 
Przy okazji oczywiœcie z Frankiewiczem mo¿na o polity-
ce rozmawiaæ - tu nie ma k³opotu, jest raczej wspólnota 
pogl¹dów.

- Ale spotkania w P³awniowicach nie ma 
w planach?
- Nie nie, (œmiech).    

30 m³odych Polaków z Bia³orusi 
przyjecha³o do Gliwic w ramach 
akcji „Wakacje z Polsk¹”.
Przez dziesiêæ dni bêd¹ 
mieszkaæ w domach rówieœni- 
ków, uczyæ siê jêzyka polskie-
go, poznawaæ historiê i kulturê 
Polski. Pobyt nastolatków z 
Baranowicz zapewniaj¹ ucznio-
wie z gimnazjów nr 3 i 9 oraz 
IV LO.

W Ratuszu gliwicka i bia³oruska 
m³odzie¿ spotka³a siê w pi¹tek 
z Maciejem P³a¿yñskim, pre-
zesem „Wspólnoty Polskiej”, 
stowarzyszenia, które organizu-
je takie wizyty dla Polaków zza 
wschodniej granicy oraz prezy-
dentem Zygmuntem Frankie-
wiczem.

Choæ dzieci z Bia³orusi przy- 
je¿d¿aj¹ do Polski od 1990 
roku, to w tym roku po raz 
pierwszy jest to w ramach 
zorganizowanej akcji i przy 
du¿ym wsparciu ze strony 
samorz¹dów. Na Œl¹sku, w 
akcjê w³¹czy³y siê gminy zrze-
szone w Zwi¹zku Gmin i Powia-
tów. Dziêki ich zaanga¿owaniu 
na wakacje mog³o przyjechaæ 
tu ponad 400 dzieci.

- Chcemy, 
¿ebyœcie zobaczyli 
Polskê miejsk¹, 
nowoczesn¹ 
- mówi³ Maciej 
P³a¿yñski.
¯ebyœcie siê prze³amali i 
mówili po polsku. ¯ebyœcie 
nawi¹zali trwa³e przyjaŸnie a 
przy okazji trochê odpoczêli.
W zwi¹zku z tym, ¿e na 
Bia- ³orusi nie ma polskiego 
szkolnictwa, to przynajm-
niej w taki sposób chcemy 
wam pomóc w nauce polskiego 
jêzyka i w poznawaniu polskiej 
kultury i wspó³czesnej Polski.

Jak mogliœmy siê 
przekonaæ m³odzie¿ 
z Bia³orusi dobrze radzi 
sobie z jêzykiem swo-
ich ojców - za goœcinê 
piêkn¹ polszczyzn¹ 
dziêkowa³ Anton Jaro-
szewicz.

Dowiedzieliœmy siê, równie¿, ¿e 
w Baranowiczach dzieci ucz¹ 
siê polskiego od przedszko-
la do matury. Najpierw przez 
zabawê, gry i œpiewanie. 
Od 8 do 11 klasy zajêcia             
z jêzyka, historii i kultury Polski 
prowadzi nauczycielka z Pol-
ski. Jêzyka polskiego chêtnie     
ucz¹  siê  równie¿  doroœli.

Mamy obowi¹zek konstytucyj-
ny ale jeszcze bardziej wa¿ny, 
moralny i patriotyczny dbaæ o 

Polaków, którzy po-
zostali na kresach 
– wyjaœnia³ dzien-
nikarzom Maciej 
P³a¿yñski. Musimy 
budowaæ narodow¹ 
solidarnoœæ. Trzeba 
pamiêtaæ, ¿e Po-
lacy s¹ nie tylko w 
Polsce, rodacy s¹ 

rozsiani po ca³ym œwiecie ale 
Ci na wschodzie maj¹ zdecydo-
wanie trudniej.

Dla m³odzie¿y zza wschodniej 
granicy przygotowano bogaty 
program – w trakcie pobytu 
zwiedz¹ Gliwice i najbli¿sz¹ 
okolicê, pojad¹ na wycieczkê 
do Czêstochowy i Krakowa. Ra-
zem z gliwickimi rówieœnikami 
wezm¹ udzia³ w warsztatach 
integracyjnych, zajêciach ple-
nerowych i sportowych.

Jak zapewnia³ Maciej P³a¿yñski, 
„Wakacje z Polsk¹” to dopiero 
pocz¹tek, ale pocz¹tek czegoœ, 

co ma to byæ kontynuowane 
przez wiele lat.

GLIWICE. Nie odda³eœ 
ksi¹¿ki do biblioteki                                
w terminie? 
Przetrzyma³eœ j¹ tak 
d³ugo, ¿e nie zwracasz  
by unikn¹æ kary?

Wszyscy zapominalscy czy-
telnicy maj¹ teraz okazjê 

bezboleœnie ,,wyczyœciæ” swoje 
konto…

Czerwiec 2009 bêdzie miesi¹- 
cem bez kar - og³osi³a Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gliwi-
cach. 

Czytelnicy, którzy - z ró¿nych 
powodów - nie oddali wypo¿y- 

czonych w bibliotece ksi¹¿ek  
w terminie, mog¹ w czerwcu 
zwróciæ je bez ponoszenia kon-
sekwencji finansowych, tzn. 
kara za nieterminowy zwrot   
zostanie  anulowana.

Amnestia dotyczy wszystkich ro-
dzajów zbiorów i obowi¹zuje we 
wszystkich filiach i oddzia³ach 

Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach. (kk)

Amnestia dla czytelników potrwa od 1 do 30 czerwca i obowi¹zuje we wszystkich gliwickich bibliotekach

Oddaj ksi¹¿kê bez kary

W trakcie pobytu zwiedz¹ Gliwice i najbli¿sz¹ okolicê, pojad¹ na wycieczkê 
do Czêstochowy i Krakowa.

M³odzi Polacy z Bia³orusi 
spêdz¹ 10 dni w Gliwicach

Rozmawiała Nina Drzewiecka


