Oddzia³ Odlewnictwa Artystycznego za 2 lata w nowej siedzibie

Nie likwidują tylko przenoszą

- Obecnie prowadzimy rozmowy nad uruchomieniem
Oddzia³u w „Nowych Gliwicach” – informuje Grzegorz
Krawczyk, dyrektor gliwickiego Muzeum.

Trochą historii
Oddzia³ Odlewnictwa Artystycznego od 1991 roku
dzia³a³ jako filia gliwickiego
Muzeum. Funkcjonowa³ w jednej z dziewiêtnastowiecznych
hal produkcyjnych Królewskiej Odlewni ¯eliwa, na terenie Gliwickich Zak³adów
Urz¹dzeñ Technicznych przy
ulicy Robotniczej. Partnerem Muzeum przy tworzeniu
Oddzia³u by³ w³aœnie GZUT.
Zgodnie z zawart¹ w tamtym czasie umow¹, GZUT
nieodp³atnie udostêpni³ pomieszczenia, zadeklarowa³
równie¿, ¿e bêdzie ponosiæ

Dlatego trzeba znaleŸæ jak
najlepsze rozwi¹zanie docelowe – wyjaœnia Krawczyk
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W styczniu koñczy dzia³alnoœæ
wystawiennicz¹ Oddzia³ Odlewnictwa
Artystycznego mieszcz¹cy siê na terenie Gliwickich Zak³adów Urz¹dzeñ
Technicznych. Jednak wbrew pierwszym pog³oskom nie zniknie on z muzealnej mapy Gliwic.
Zmieni siê tylko dotychczasowa lokalizacja. Gdzie zostan¹ wiêc przeniesione zabytkowe eksponaty?

Co dalej
z zabytkowymi
odlewami?
Zamkniêcie Oddzia³u Odlewnictwa
Artystycznego
nie oznacza jego likwidacji.
Eksponaty zostan¹ zinwentaryzowane, zabezpieczone i
wkrótce trafi¹ do muzealnego
magazynu. Muzeum prowadzi
te¿ rozmowy z Agencj¹ Rozwoju Lokalnego.
- Chcielibyœmy uruchomiæ
filiê na terenie kompleksu
Centrum Edukacji i Biznesu
„Nowe Gliwice”. Przestronne,
odnowione wnêtrza budynku
dawnej Cechowni by³yby dobrym miejscem na prezentacjê
artystycznych odlewów. To
tak¿e przestrzeñ postindustrialna, która wpisa³a siê w
historiê tego miasta i – mamy
nadziejê – wkrótce stanie siê
jednym z obiektów œl¹skiego
Szlaku Zabytków Techniki
– mówi Grzegorz Krawczyk.

koszty
ich
utrzymania,
zapewniaæ ochronê, op³acaæ
pracowników merytorycznych
oraz konserwacjê eksponatów.

GZUT
się wycofuje
Z czasem firma wycofa³a siê z
czêœci tych postanowieñ, a w
paŸdzierniku ubieg³ego roku
wypowiedzia³a pozosta³e warunki umowy. Powo³uj¹c siê
na trudn¹ sytuacjê finansow¹
za¿¹da³a, aby Muzeum p³aci³o
za korzystanie z sal. Roczne
koszty oszacowano na 90
tys. z³.
Grzegorz Krawczyk, dyrektor
gliwickiego Muzeum t³umaczy,
¿e w bud¿ecie placówki nie
ma na to œrodków. Taki wydatek oznacza³by koniecznoœæ
rezygnacji z wielu wa¿nych

imprez.
- Bez w¹tpienia nale¿y doceniæ
dotychczasow¹
pomoc
GZUT-u, bo niewiele gliwickich firm wspiera dzia³alnoœæ

kulturaln¹. Skoro spó³ka szuka dodatkowych Ÿróde³ dochodu, to nie mo¿na wykluczyæ,
¿e w przysz³oœci op³aty za wynajem by³yby jeszcze wy¿sze.

Pozyskanie
pomieszczeñ
to jedno. Konieczne bêdzie
tak¿e przygotowanie projektu
aran¿acji wystawy w nowym
miejscu. Muzeum chce na
ten cel pozyskaæ – podobnie
jak w przypadku Zamku Pia-

stowskiego – œrodki z Unii Europejskiej.
Prace nad uruchomieniem nowego Oddzia³u potrwaj¹ oko³o
dwóch lat. Do tego czasu wystawa odlewów mia³aby charakter ekspozycji objazdowej.
Oryginalna kolekcja mog³aby
byæ prezentowana goœcinnie
w innych placówkach kulturalnych np. w miastach partnerskich.
Unikat na skalê europejsk¹
Wystawê „Od Huty Gliwickiej do Gliwickich Zak³adów
Urz¹dzeñ
Technicznych”
tworz¹ eksponaty pochodz¹ce
z pierwszej po³owy XIX w. i
pierwszych dziesiêcioleci XX
w., najlepszych okresów w
dzia³alnoœci Pruskiej Królewskiej Odlewni w Gliwicach.
S¹ wœród nich wyroby galanterii sto³owej, bibeloty, plakiety
portretowe i okolicznoœciowe,
bi¿uteria ¿eliwna, transpozycje znanych dzie³ malarskich,
miniatury pomników oraz
dzie³a wybitnych rzeŸbiarzy i
modelarzy zwi¹zanych z Hut¹,
m.in. Teodora Kalidego, Leonharda Poscha czy Wilhelma Augusta Stilarskiego. To
najwiêksza tego typu kolekcja
w Polsce, a tak¿e unikat w
skali europejskiej.
(UM Gliwice/nd)
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Zniknê³o bezpowrotnie...

Tego już w Gliwicach nie ma
Niejako „przy okazji“ dyskusji o likwidacji czy te¿ przenosinach Oddzia³u
Odlewnictwa Artystycznego pojawia siê
pytanie o inne wa¿ne, z punktu widzenia
historii Gliwic, zabytki kultury.
Zniknê³y one prawdopodobnie bezpowrotnie, czêsto
w niewyjaœnionych do dziœ
okolicznoœciach.
Na przyk³ad pozwolono na
wywiezienie z Gliwic do innego miasta jednej z pierwszych kopii rzeŸby „Ch³opiec
z ³abêdziem”, zastêpuj¹c j¹
wspó³czesn¹ kopi¹ tañsz¹ jedynie o 15.000 z³.

Dopuszczono do
całkowitej dewastacji zabytkowej linii
kolei wąskotorowej,
która istnieje wyłącznie na mapie – gdyż
nikt nie odważył się

Podczas likwidacji zabudowañ
Instytut Metalurgii ¯elaza na
ul. K. Miarki w latach 90.
zniknê³y na zawsze z Gliwic
zabytkowe witra¿e. I w tym

Po¿egnanie Oddzia³u Odlewnictwa Artystycznego w dotychczasowej siedzibie zaplanowano na 10 stycznia na godz. 11.00.
Odwiedzaj¹cy
bêd¹
mogli
wys³uchaæ
wyk³adu
poœwiêconego zgromadzonym zbiorom. Wyg³osi go dotychczasowa dyrektorka filii El¿bieta Dêbowska.
Ka¿dy, kto w tym dniu pojawi siê przy ul. Robotniczej,
otrzyma folder o Oddziale Odlewnictwa. Przygotowano
równie¿ specjalistyczne opracowania o Muzeum oraz
okolicznoœciow¹ pieczêæ.
Bêdzie mo¿na tak¿e wpisaæ siê do Ksiêgi Goœci.

jeszcze zawiadomić
odpowiednich służb
o jej kradzieży. To
przecież niesamowite
– zniknął cały
zabytek i... cisza.
Przy likwidacji Kopalni Gliwice nie uratowano ani jednej
dawnej maszyny górniczej,
przy likwidacji Huty 1-go Maja
nie pozostawiono potomnym
ani jednej pami¹tki po tym
najwa¿niejszym zak³adzie powojennych Gliwic.

Po¿egnanie z Oddzia³em
Odlewnictwa Artystycznego

przypadku równie¿ zapad³a
g³ucha cisza.
W poprzednim okresie ustrojowym Gliwice by³y bezustannie okradane z dzie³ sztuki.
Z koœcio³a œw. Barbary ukradziono zabytkowe witra¿e
z prezbiterium, ukradziono
rzeŸbê „Lwa Œpi¹cego” T.
Kalide, z jednej z posesji

przy ul. Sienkiewicza znikn¹³
przepiêkny odlew „Czapli”,
a z terenu Parku Chopina
równie piêkna „Dziewczyna
prosz¹ca o deszcz”.

zapomnienie gliwickich przedwojennych artystów. Ten sam
los spotka³ zabytki cmentarza
Starokozielskiego oraz jednego z pierwszych gliwickich
cmentarzy przy koœciele Œw.
Krzy¿a przy ul. Kozielskiej.
Zniszczono pomnik „Robotnika” na pl. Pi³sudskiego, a
tak¿e fontannê „ABC” przy
ul. Wróblewskiego. Zniknê³a
„Gêsiarka” i wiele innych
pomników i rzeŸb z ró¿nych
dzielnic miasta.

Ówczesne w³adze po cichu
zgodzi³y siê na dewastacjê i
rozkradanie zabytków Cmentarza Hutniczego, skazuj¹c na

Niedawno ukradziono z terenu Teatru
Muzycznego rzeźbę

„Chłopca z żabą”,
a równie nieznani sprawcy chcieli
ukraść bądź zniszczyć „Tańczące fauny” sprzed budynku
Urzędu Miasta.
Co mo¿e w takiej sytuacji czuæ
wra¿liwy na kulturê mieszkaniec miasta? Pytanie pozostanie raczej bez publicznej
odpowiedzi. A mo¿e jednak
ktoœ w koñcu odpowie?

Marian Jab³oñski
Pasjonat historii Gliwic

