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Szanowni Państwo, 

Gliwice to niezwykłe miasto. Jego historia har-

monijnie łączy się z wyzwaniami współczesne-

go świata, śmiałym rozwojem urbanistyki, no-

woczesnym przemysłem, nauką i edukacją oraz 

bogactwem życia kulturalnego i  sportowego. 

Dzięki bardzo dobrej sieci komunikacyjnej, łatwo 

tutaj dotrzeć nawet z najodleglejszych regio-

nów Polski i Europy. 

Zapraszam do Gliwic! 

Zygmunt Frankiewicz 

Prezydent Miasta Gliwice / Mayor of Gliwice / Stadtpräsident von Gliwice 

Ladies and Gentlemen, 

Gliwice is an extraordinary city. Its history blends 

harmoniously with the challenges of the con-

temporary world, with the bold development 

in terms of urban planning, with advanced in-

dustry, science and education, as well as with 

the abundance of the cultural and sports life. 

Thanks to a very good transport network it is 

easily accessible from the most remote regions 

of Poland and Europe. 

Welcome to Gliwice! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gliwice ist eine außergewöhnliche Stadt, in der 

Vergangenheit mit den Herausforderungen 

der Welt von heute, einer kühnen städtebau-

lichen Entwicklung, Wissenschaft und Bildung 

sowie einem reichen Kultur- und Sportleben im 

Einklang steht. Wegen der gut ausgebauten 

Verkehrsinfrastruktur ist sie auch aus den en-

tlegensten Regionen Polens und Europas leicht 

zu erreichen. 

Ich lade Sie nach Gliwice ein! 
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Gliwice 
yesterday and today 

Gliwice is located in the Province of Silesia. It is Poland’s 18th biggest city in terms 
of area (133.88 km2) a-nd 19th in terms of population (ca. 180 thousand). It is 
one of the most beautiful and the most rapidly growing cities in Upper Silesia. Its 
rich history and cultural heritage in combination with the development of science, 
economy, culture, and sports make it extremely successful in each of these felds. 

Gliwice is twinned with Bottrop (Germany), Dessau-Rosslau (Germany), Doncaster 
(UK), Kežmarok (Slovakia), Nacka (Sweden), Salgótarján (Hungary), and Valencien-
nes (France). 

Gliwice 
gestern und heute 

Gliwice liegt in der Woiwodschaft Schlesien. Hinsichtlich der Fläche ist es die 18. 
größte (133,88 km²) und hinsichtlich der Einwohnerzahl (ca. 180.000) die 19. 
größte Stadt Polens. Gliwice gehört zu den schönsten und sich am schnellsten 
entwickelnden Städten Oberschlesiens. Ihre vielfältige Geschichte und ihr rei-
ches kulturelles Erbe bilden zusammen mit der Entwicklung der Wissenschaft, 
der Wirtschaft, der Kultur und des Sports eine Grundlage für große Erfolge in 
allen genannten Bereichen. 

Partnerstädte von Gliwice sind: Bottrop (Deutschland), Dessau-Roßlau (Deutsch-
land), Doncaster (Großbritannien), Kežmarok (Slowakei), Nacka (Schweden), 
Salgótarján (Ungarn) und Valenciennes (Frankreich). 
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Gliwice 
wczoraj i dziś 

Gliwice leżą w województwie śląskim i  zajmują 18. miejsce wśród największych 
miast Polski (pow. 133,88  km2) oraz 19.  miejsce pod względem liczby ludności 
(ok. 180 tys.). To jedno z najpiękniejszych i najszybciej rozwijających się miast Gór-
nego Śląska. Jego bogata historia i dziedzictwo kulturowe w połączeniu z rozwojem 
nauki, gospodarki, kultury i sportu przynoszą mu wielkie sukcesy w każdym z tych 
obszarów. 

Miastami partnerskimi Gliwic są: Bottrop (Niemcy), Dessau-Rosslau (Niemcy), Don-
caster (Wielka Brytania), Kežmarok (Słowacja), Nacka (Szwecja), Salgótarján (Węgry) 
i Valenciennes (Francja). 
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Prawa miejskie nadano Gliwicom przed 1276  r. Przez wieki, Górny Śląsk, a wraz z  nim Gliwice 
zmieniały swą przynależność państwową. Kolejno panowali tutaj: Polacy, Czesi, Austriacy, Prusacy 
i Niemcy. W średniowieczu miasto leżało przy ważnych szlakach komunikacyjnych. Pierwszy z nich 
prowadził z Krakowa do Wrocławia, a drugi znad Morza Bałtyckiego na południe Europy. W latach 
pokoju zapewniało to gliwiczanom dostatnie życie, lecz w okresach konfiktów zbrojnych i  wojen 
stanowiło poważne zagrożenie. 

W XIV w. miasto było stolicą Księstwa Gliwickiego pod zwierzchnictwem księcia Siemowita z rodu 
Piastów. Jego siedzibą był drewniany zamek, po którym dzisiaj nie ma najmniejszego śladu. Później 
władali tu książęta cieszyńscy i oleśniccy. W  I poł. XV w. wokół miasta wzniesiono mury obronne 
z kamienia i  cegły. Ponad nimi górowało ok. 36  baszt, a  do środka prowadziły dwie bramy – Biała 
(Bytomska) i  Czarna (Raciborska). Z początkiem XVI w. Gliwice wraz z cały Śląskiem przeszły pod 
panowanie austriackich Habsburgów. 

Gliwice was founded before 1276. Over the centuries, Upper Silesia, and Gliwice along with it, 
belonged to various countries. It was ruled by Poles, Czechs, Austrians, Prussians, and Germans, 
respectively. In the Middle Ages the town was located near crucial transport routes. The frst of 
them led from Kraków to Wrocław, and the other from the Baltic Sea to the south of Europe. In 
the years of peace this situation secured prosperity of Gliwice citizens; however, during military 
conficts and wars it constituted a serious threat. 

In the 14th century the town was the capital of the Gliwice Duchy, ruled by Prince Siemowit 
from the House of Piast. He had his ducal seat in a wooden castle, of which there is not even 
a trace today. Later on, the town was ruled by Princes of Cieszyn and Oleśnica. In the 1st part 
of the 15th century brick and stone defensive walls were erected around the town, with 36 
towers hovering above them. Two gates provided entrance to the town: the White (Bytom) Gate, 
and the Black (Racibórz) Gate. In the early 16th century Gliwice along with the entire territory 
of Silesia went under the rule of the House of Habsburg from Austria. . 

Das Stadtrecht erhielt Gliwice vor 1276. Mehrmals änderte sich im Laufe der Jahrhunderte die 
staatliche Zugehörigkeit von Oberschlesien und von Gliwice. Die Herrscher in der Region waren 
Polen, Böhmen, Österreicher, Preußen und Deutsche. Im Mittelalter kreuzten sich in der Stadt 
wichtige Handelsstraßen, u.a. die von Krakau nach Breslau und jene, die von der Ostsee nach 
Südeuropa führte. In Friedenszeiten gewährleistete die günstige Lage Wohlstand, in den Zeiten 
bewafneter Konfikten und Kriege stellte sie dagegen eine ernsthafte Gefahr dar. 

Im 14. Jh. war Gliwice die Hauptstadt eines gleichnamigen Herzogtums, an dessen Spitze Her-
zog Siemowit aus dem Geschlecht der Piasten stand. Er residierte in einer hölzernen Burg, von 
der keine Spur mehr vorhanden ist. Später waren die Herzöge von Teschen/Cieszyn und Oels/ 
Oleśnica die Herren von Gliwice. In der ersten Hälfte des 15. Jhs. wurde aus Steinen und Zie-
geln eine Stadtmauer mit ca. 36 Basteien errichtet. In die Stadt führten zwei Tore: das Weiße 
(Beuthener) Tor und das Schwarze (Ratiborer) Tor. Im frühen 16. Jh. wurde Gliwice wie ganz 
Schlesien habsburgisch. 
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Podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) miasto kilkakrotnie oblegano i zdo-
bywano. Do legendy przeszła jego obrona przed wojskami Ernsta von Mansfelda 
zimą 1626  r. To  ponoć wtedy dzielne mieszczki wylewały na głowy atakujących 
wrzącą wodę i kaszę jaglaną. Wydarzenia te upamiętnia rzeźba Gliwiczanka stojąca 
w narożniku jednej z kamienic przy Rynku. 

W XVII i XVIII w. poza rzemiosłem i handlem gliwiczanie zajmowali się również su-
kiennictwem i warzeniem piwa. Jednak po trzech wojnach śląskich pomiędzy Austrią 
i  Prusami (1750-1763) miasto podupadło. Później wraz z całym Górnym Śląskiem 
przyłączono je do państwa pruskiego (od 1741 r.). Następne lata zapoczątkowa-
ły dynamiczny rozwój gospodarczy, kulturowy i  cywilizacyjny Gliwic. Z  inicjatywy 
Fryderyka Wilhelma Redena – ojca górnośląskiego przemysłu, wybudowano tu m.in. 
Królewską Odlewnię Żeliwa i Kanał Kłodnicki. 

During the Thirty Years’ War (1618-1648) the town was besieged and conquered 
several times. The defence of the town against the troops of Ernst von Mansfeld 
in the winter of 1626 became truly famous. Legend has it that brave towns-
women were pouring boiling water and millet groats on the attackers’ heads. 
These events are commemorated in the statue Gliwice Woman, adorning one 
corner of one of the tenement houses at the Main Square. 

In the 17th and 18th century, besides craftsmanship and trade, Gliwice citizens 
were engaged in clothmaking and beer brewing. However, after three Silesian 
Wars between Austria and Prussia (1740-1763) the town fell into decline. Then it 
was incorporated to the Prussian state together with Upper Silesia (since 1741). 
Subsequent years marked a dynamic development of the economy, culture, and 
civilisation in Gliwice. Upon the initiative of Friedrich Wilhelm Reden, the father 
of the Upper Silesian industry, the Royal Cast Iron Foundry and the Kłodnica 
Canal were built here. 

Während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) wurde die Stadt mehrmals 
belagert und besetzt. Sagenumwoben ist die Verteidigung vor der Armee Ernst 
von Mansfelds im Winter 1626, als tapfere Stadtbürgerinnen angeblich kochendes 
Wasser und heiße Hirsegrütze auf die Köpfe der Angreifer gossen. An diese Er-
eignisse erinnert die Skulptur Gleiwitzerin, die sich in der Nische eines Eckhauses 
am Ring (Marktplatz) befndet. 

Im 17. und im 18. Jh. beschäftigten sich die Einwohner der Stadt nicht nur mit 
Handwerk und Handel, sondern auch mit Tuchmacherei und Bierbrauerei. Die drei 
Schlesischen Kriege (1740-1763) brachten einen wirtschaftlichen Zusammen-
bruch. 1741 kam ganz Oberschlesien und damit auch Gliwice unter preußische 
Herrschaft. In den Folgejahren setzte in der Stadt eine dynamische Entwicklung im 
wirtschaftlichen, kulturellen und zivilisatorischen Bereich ein. Auf Initiative Friedrich 
Wilhelm von Redens – des Vaters der oberschlesischen Industrie – wurden die 
Königliche Eisengießerei und der Klodnitzkanal erbaut. 
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W 1845 r. do miasta dotarła kolej. Jednocześnie otwierano liczne zakłady: górnicze, 
hutnicze, maszynowe i chemiczne. W ślad za nimi budowano wielkomiejskie kamie-
nice, rezydencje i gmachy użyteczności publicznej. Obiekty prezentujące różne style 
i nurty architektoniczne, od historyzmu i secesji po modernizm. To wtedy powstały 
m.in. kamienice przy reprezentacyjnej ulicy Zwycięstwa, Willa Caro, budynek Starej 
Poczty, gmach Poczty Głównej i wiele, wiele innych. 

Działania zbrojne I wojny światowej szczęśliwie ominęły miasto, choć wielu jego 
mieszkańców poległo na jej frontach. W 1918 r. ludność Gliwic liczyła ok. 60 tys. 
mieszkańców. Później na Górnym Śląsku doszło do wybuchu trzech powstań śląskich 
(1919-1921), które objęły również Gliwice. Walczący w nich Polacy marzyli o przy-
łączeniu tych ziem do państwa polskiego. Jednak w  wyniku plebiscytu z 1921  r. 
2/3 obszaru Górnego Śląska razem z Gliwicami pozostały w granicach Niemiec. 

In 1845 railway was introduced in the town. Simultaneously, numerous industrial 
plants were opened: mines, steelworks, machine and chemical plants. They were 
followed by posh tenement houses, residences, and public utility buildings – edifces 
representing diferent styles and trends in architecture, from Historicism and Art 
Nouveau to Modernism. It was then that the tenement houses along the repre-
sentational Zwycięstwa street were erected, as well as the Caro Villa, the building 
of the Old Post Ofce, the edifce of the Main Post Ofce, and many others. 

Fortunately, the warfare of the World War I spared the town itself, although many 
Gliwice inhabitants were killed on its fronts. In 1918 the population of the city 
was ca. 60 thousand. Later on, three Silesian Uprisings broke out in Upper Silesia 
(1919-1921), comprising Gliwice, as well. The Poles who fought in them were 
dreaming of incorporating these lands to the Polish state. However, as a result 
of the plebiscite from 1921, 2/3 of the area of Upper Silesia, Gliwice included, 
remained within the borders of Germany. 

1845 kam die Eisenbahn in die Stadt. Es wurden zahlreiche neue Berg-, Hütten-, 
Maschinen und chemische Werke eröfnet. Gleichzeitig entstanden großstädtische 
Bürgerhäuser, Residenzen und öfentliche Gebäude, die architektonisch verschie-
dene Stilrichtungen vertraten: von Historismus und Jugendstil bis hin zum Moder-
nismus. Zu ihnen zählen u.a. die Bürgerhäuser an der heutigen ulica Zwycięstwa, 
die alte Post, das Hauptpostamt und viele andere. 

Von den Kampfandlungen des Ersten Weltkriegen blieb die Stadt glücklicher-
weise verschont, viele Einwohner von Gliwice felen jedoch an den Fronten des 
Krieges. 1918 lebten in der Stadt ca. 60.000 Menschen. Zwischen 1919 und 
1921 kam es in Oberschlesien zu drei schlesischen Aufständen, die auch die 
Stadt umfassten. Die an den Erhebungen beteiligten Polen träumten von einem 
Anschluss der Region an den polnischen Staat. Infolge der Volksabstimmung von 
1921 verblieben jedoch 2/3 Oberschlesiens bei Deutschland. 

10 



przewodnik | guide | Stadtführer | 13 |  wstęp |  introduction |  Einführung        

W latach 20. i 30. XX w. miasto nie zwalniało tempa rozwoju gospodarczego. To wtedy rozbudo-
wano port lotniczy, obsługujący loty pasażerskie do Berlina, Wiednia, Teheranu i Konstantynopola. 
Wybudowano Kanał Gliwicki (dł. 40,6 km/ 6 śluz) oraz autostradę w kierunku Berlina. W jego moder-
nistycznej zabudowie pojawiły się min. dom tekstylny Weichmanna, dworzec kolejowy, hotel Haus 
Oberschlesien (siedziba UM w  Gliwicach), dom handlowy DeFaKa (DH Ikar). W tym czasie myślano 
także o  utworzeniu tzw. Trójmiasta, czyli połączeniu Gliwic, Zabrza i  Bytomia w  jeden organizm 
miejski. Jednak ostatecznie przeszkodził mu wielki kryzys gospodarczy lat 30. XX w. 

Tuż przed wybuchem II wojny światowej w mieście doszło do tzw. prowokacji gliwickiej. W czwartek 
31 sierpnia 1939 r. o godz. 20.00 niemiecki oddział SS upozorował atak ze strony Polaków na bu-
dynek miejscowej Radiostacji. Był to jeden z pretekstów do wypowiedzenia Polsce wojny. Przebieg 
prowokacji został dopiero ujawniony podczas procesu norymberskiego. W 1945 r. na mocy posta-
nowień konferencji poczdamskiej wschodnie tereny przedwojennych Niemiec, w tym Górny Śląsk 
z Gliwicami przyłączono do Polski. 

In the 1920s and 1930s the city did not slow down the pace of its economic development. It 
was then that an airport servicing passenger fights to Berlin, Vienna, Tehran, and Constantinople 
was built. The Gliwice Canal (length 40.6km/6 sluices) and a motorway towards Berlin were con-
structed. Such structures as Weichmann’s textile house, the railway station, Haus Oberschlesien 
hotel (seat of the Municipal Ofce in Gliwice), the DeFaKa department store (Ikar) appeared in 
its Modernist architecture of the city. At the time there were even plans to create the so-called 
Tricity, consisting of Gliwice, Zabrze, and Bytom combined in one urban organism. This plan 
however, was eventually thwarted by the great economic crisis in the 1930s. 

Right before the outbreak of the World War II the city was a place of the so-called Gliwice 
provocation. On the Thursday of 31 August 1939 at 8:00 p.m. a German SS troop faked a 
Polish attack on the building of the local Radio Station. It became one of the pretexts for the 
declaration of war against Poland. The details of the provocation were disclosed only during 
the Nuremberg Trials. In 1945 under the provisions of the Potsdam Conference, the eastern 
part of the pre-war Germany, along with Upper Silesia and Gliwice, was incorporated to Poland. 

In den 1920er und 1930er entwickelte sich die Wirtschaft der Stadt weiterhin dynamisch. Aus-
gebaut wurde der Flughafen, der Passagierverbindungen nach Berlin, Wien, Teheran und Kon-
stantinopel bot. Es entstanden ferner der Gleiwitzer Kanal (Länge 40,6 km, 6 Schleusen) und 
eine Autobahn in Richtung Berlin. Im Stadtbild tauchten nun Gebäude im Stil des Modernismus 
auf: das Seidenhaus Weichmann, der Bahnhof, das Haus Oberschlesien (heute Sitz der Stadt-
verwaltung) und das Kaufaus DeFaKa (heute Ikar). In dieser Zeit wurde auch erwogen, Gliwice, 
Hindenburg/Zabrze und Beuthen/Bytom zu einer Dreistädteeinheit zusammenzuschließen. Diesen 
Plan durchkreuzte jedoch endgültig die große Wirtschaftskrise der 1930er Jahre. 

Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges fand in der Stadt die sog. Gleiwitzer Provokation 
statt. Am Donnerstag den 31. August 1939 um 20.00 Uhr führte eine Gruppe von SS-Männern 
einen fngierten Überfall auf den lokalen Rundfunksender durch. Diese Aktion stellte einen der 
Vorwände für den Überfall auf Polen dar. Der Verlauf der Provokation wurde erst im Rahmen 
der Nürnberger Prozesse publik gemacht. 1945 wurden die bisherigen ostdeutschen Gebiete, 
darunter Oberschlesien und Gliwice, entsprechend den Bestimmungen des Potsdamer Abkommens 
an Polen angeschlossen. 
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Przez długie lata powojenne miasto kojarzyło się wyłącznie z przemysłem ciężkim, hutnictwem 
i górnictwem węgla kamiennego. Ich prawdziwy stan ukazała dopiero transformacja społeczno-go-
spodarcza Polski pod koniec lat 80. XX w. Wtedy też Gliwice okazały się jednym z najbiedniejszych 
miast Górnego Śląska. Jego zakłady przemysłowe przynosiły duże straty, niszczyły środowisko na-
turalne. W bardzo złym stanie znajdowała się infrastruktura drogowa i komunikacyjna. Nie lepiej było 
z obiektami użyteczności publicznej, placówkami oświatowymi i ochrony zdrowia. 

Przełomowym momentem dla miasta stało się utworzenie w 1996 r. strefy ekonomicznej w Gliwi-
cach, jednej z czterech wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pierwszym 
inwestorem były zakłady Opla. W ślad za nim napłynęli kolejni, reprezentujący branże: motoryzacyj-
ną, metalową, budowlaną, maszynową, elektromaszynową i logistyczną. Dzięki strefe i działającym 
w niej frmom z kapitałem polskim oraz zagranicznym gospodarka Gliwic zaczęła rozwijać się w bły-
skawicznym tempie. 

For long years after the war the city was associated predominantly with heavy industry, met-
allurgy, and hard coal mining. Its true condition was revealed only during the socioeconomic 
transformation of Poland at the end of the 1980s. It was then that Gliwice turned out to 
be one of the poorest towns in Upper Silesia. Its industrial plants were bringing heavy losses 
and destroying natural environment. Roads and transport infrastructure was in a very poor 
condition. The situation of public utility buildings, educational facilities and healthcare centres 
was not much better, either. 

A real breakthrough for the city was the establishment of a special economic zone in Gliwice 
in 1996 – it was one of the four subzones constituting the Katowice Special Economic Zone. 
The frst investor here was the Opel corporation. It was followed by next ones, representing 
automotive, metal, building, machine, electromechnical, and logistic industries. Thanks to the zone 
and the companies with the Polish and foreign capital operating in it, the economy of Gliwice 
started to develop at a rapid pace. 

In der Nachkriegszeit wurde die Stadt über Jahrzehnte hinweg nur mit Schwerindustrie, Hüttenwe-
sen und Steinkohlebergbau in Verbindung gebracht. Wie der tatsächliche Zustand dieser Branchen 
war, zeigte erst der gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel, der in Polen zum Ende der 
1980er Jahre begann. Es stellte sich damals heraus, dass Gliwice zu den ärmsten Städten Ober-
schlesiens zählte. Die Industriebetriebe verzeichneten Verluste und verschmutzten die Umwelt. In 
einem sehr schlechten Zustand befanden sich die Straßen- und Verkehrsinfrastruktur. Nicht besser 
verhielt es sich mit den öfentlichen Gebäuden, den Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen. 

Einen Wendepunkt stellte die Gründung der Wirtschaftszone in Gliwice im Jahr 1996 dar, einer 
von vier, die die Kattowitzer Sonderwirtschaftszone bilden. Erster Investor waren die Opel-Werke, 
denen weitere Unternehmen aus der Auto-, Metall-, Bau-, Maschinen-, Elektromaschinen- und 
Logistikbranche folgten. Dank der Sonderwirtschaftszone und den dort ansässigen Firmen mit 
polnischem und ausländischem Kapital entwickelte sich die Wirtschaft von Gliwice in einem sehr 
dynamischen Tempo. 

14 
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Do obecnego sukcesu miasta przyczynia się również jego nowoczesna infrastruk-
tura drogowa i komunikacyjna, w  tym: skrzyżowanie autostrad A1 i A4, Drogowa 
Trasa Średnicowa, zmodernizowany węzeł kolejowy PKP, port śródlądowy Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A. (Kanał Gliwicki) i lotnisko sportowe. Duży wpływ na rozwój 
ma także Politechnika Śląska oraz liczne placówki naukowo-badawcze. Z  ich wie-
dzy korzysta nowoczesny przemysł. Miasto systematycznie wspiera rozwój nowych 
technologii oraz innowacyjnych przedsiębiorstw. Ich wizytówką jest m.in. działalność 
Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice oraz Parku Naukowo-Technologicznego 
Technopark Gliwice. 

Gliwice to nie tylko nauka, biznes i praca. To również miasto, gdzie można zobaczyć 
ciekawe miejsca, skorzystać z bogatej oferty kulturalnej i rozrywkowej oraz aktyw-
nie spędzić czas. Gliwice to miasto, które warto poznać! 

State-of-the-art roads and transport facilities of the city also contribute to its 
success. These are: the interchange of the A1 and A4 motorways, the Cross-Re-
gional Highway, the modernised railway junction, the inland port of the Silesian 
Logistic Centre (the Gliwice Canal), and the sports airfeld. Silesian University of 
Technology and numerous science and research facilities have their share in the 
development of the city, too, as advanced industries make practical use of the 
knowledge they ofer. The city systematically supports the development of new 
technologies and innovative enterprises. Their true showcase is the activity of the 
Education and Business Centre New Gliwice and of the Science and Technology 
Park Technopark Gliwice. 

Gliwice stands not for only science, business, and work. It is also a city where 
one can see interesting sites, enjoy a very rich cultural and entertainment ofer, 
as well as spend time actively. Gliwice is a city worth exploring! 

Den Erfolg verdankt die Stadt auch ihrer modernen Straßen- und Verkehrsinf-
rastruktur. In Gliwice befnden sich die Kreuzung der Autobahnen A1 und A4, 
die Stadtschnellstraße DTŚ, ein modernisierter Eisenbahnknoten der Polnischen 
Staatsbahn PKP, der Binnenhafen des Schlesischen Logistikzentrums AG (Gleiwitzer 
Kanal) und ein Sportfugplatz. Einen großen Einfuss auf die Entwicklung der 
Stadt haben ferner die Schlesische Technische Universität (Politechnika Śląska) 
sowie zahlreiche weitere wissenschaftliche und Forschungseinrichtungen, welche 
die modernen Industriebetriebe unterstützen. Systematisch fördert die Stadt die 
Entwicklung von neuen Technologien und innovativen Unternehmen. Eine Art 
Schaufenster sind das Bildungs- und Geschäftszentrum Nowe Gliwice und das 
Wissenschafts- und Technologiezentrum Technopark Gliwice. 

Gliwice ist aber viel mehr als nur Wissenschaft, Business und Arbeit. Die Stadt 
hat viele interessante Objekte sowie ein reiches kulturelles und Freizeitangebot. 
Es lohnt sich auf jeden Fall, Gliwice kennenzulernen! 
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RYNEK 

Rynek Main Square Marktplatz (Ring) 
Sercem starówki miasta jest kwadratowy rynek The heart of the Old Town is a quadrangular Main Den Mittelpunkt der Altstadt bildet ein quadratischer 
(75 x 75 m) z Ratuszem pośrodku. Rynek zachował Square (75 x 75 m), with a Town Hall in the middle. Marktplatz, der Ring (75 x 75 m), in dessen Mitte 
układ architektoniczno-przestrzenny z czasów The Main Square has retained its architectural and das Rathaus steht. Weitgehend erhalten blieb die 
średniowiecznej lokacji. Od jego narożników wybie- spatial layout from the medieval times. Two perpen- architektonisch-räumliche Struktur des Rings aus der 
gają po dwie prostopadłe ulice. Na skutek licznych dicular streets branch out from each of its corners. Zeit der Stadtgründung im Mittelalter. Von den Ecken 
pożarów i przebudów obecny Ratusz i otaczające Due to numerous fres and reconstructions, the des Rings gehen jeweils zwei vertikale Straßen ab. 
go kamienice pochodzą z XIX i XX w. Ozdobą tego today’s Town Hall and the tenement houses that Da das Rathaus und die umliegenden Bürgerhäuser 
miejsca jest fontanna z rzeźbą Neptuna (1794 r.). surround it date back to the 19th and 20th centuries. mehrmals durch Brände beschädigt und umgebaut 
Jej powstanie historycy wiążą z otwarciem Kanału A true ornament of this place is a fountain with a wurden, stammt die jetzige Bebauung meistens aus 
Kłodnickiego, który poprzez Odrę połączył Gliwice statue of Neptune (1794). Historians connect its dem 19. und dem 20. Jh. Die Zierde des Marktplatzes 
z Morzem Bałtyckim. Obok fontanny zrekonstruowa- beginnings with the opening of the Kłodnica Canal, ist der Neptun-Brunnen aus dem Jahr 1794. Nach der 
no cembrowinę nowożytnej studni. which linked Gliwice with the Baltic Sea through the Ansicht der Historiker ist seine Entstehung auf die 

Oder river. Next to the fountain, cribwork of a modern Inbetriebnahme des Klodnitzkanals zurückzuführen, 
well has been reconstructed. der Gliwice über die Oder mit der Ostsee verband. 

Neben dem Neptun-Brunnen befndet sich auf dem 
Ring auch ein Brunnen aus der Neuzeit mit rekonstru-
ierter Auskleidung. 
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RATUSZ 

Ratusz Town Hall Rathaus 
Pierwszy drewniany ratusz wzniesiono pod koniec The frst wooden town hall was erected at the end Das erste Rathaus wurde zum Ende des 13. Jhs. aus 
XIII w. Natomiast jego obecny klasycystyczny budy- of the 13th century. Its current Classicist building Holz errichtet. Der bis heute erhaltene klassizistische 
nek pochodzi z XIX- XX w. W 1978 r. dobudowano dates back to the 19th-20th century. In 1978 its Bau stammt aus dem 19.- 20. Jhs. 1978 wurde 
do niego północno-wschodni portyk z tarasem. north-eastern portico with a terrace was added. A der nordöstliche Säulengang mit einer Terrasse 
Dominantą ratusza jest wieża o wys. 41,5 m. Z kolei dominant of the town hall is its 41.5m-high tower. angebaut. Eine Dominante bildet der 41,5 m hohe 
jego południową ścianę zdobi najstarsza rzeźba Its southern part, on the other hand, is adorned with Rathausturm. Die südliche Rathauswand schmückt 
miasta - Madonna Niepokalanego Poczęcia z 1726 r. the oldest statue in the city, Our Lady of Immaculate die älteste erhaltene Skulptur der Stadt: die Figur der 
To pamiątka obrony Gliwic przed wojskami Ernsta von Conception, from 1726. Immaculata – ein Relikt aus der Zeit der Verteidigung 
Mansfelda w XVII w. It commemorates the defence of Gliwice against the der Stadt vor dem Heer Ernst von Mansfelds im 17. Jh. 
Obecnie w Ratuszu odbywają się sesje Rady Miasta, troops of Ernst von Mansfeld in the 17th century. Heute fnden im Rathaus Sitzungen des Stadtrates, 
ważne spotkania i uroczystości oraz są udzielane Today the Town Hall is a place where sessions of the wichtige Trefen und Trauungen statt. In den Keller-
śluby. W podziemiach znajduje się również stylowa Municipal Council, important meetings, celebrations, räumen befndet sich ein stilvolles Restaurant. 
restauracja. and weddings are held. There is also a stylish restau-

rant in the basements. 
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MURY 
MIEJSKIE 

Mury miejskie City walls Stadtmauer 
W I poł. XV w. Gliwice otoczyły mury obronne z ka- In the frst half of the 15th century Gliwice got In der ersten Hälfte des 15. Jhs. entstand der Mauer-
mienia i cegły (dł.1125 m). Ponad nimi górowało 
ok. 36 baszt, a do środka wiodły dwie bramy – Biała 

surrounded with brick and stone defensive walls 
(length: 1125m), with 36 towers hovering above 

ring aus Steinen und Ziegeln, dessen Länge 1125 m 
betrug. Über ihn ragten ca. 36 Basteien. In die Stadt 

(Bytomska) i Czarna (Raciborska). Fortyfkacje te them. Two gates provided entrance to the town: the führten zwei Tore: das Weiße (Beuthener) Tor und 
rozebrano w XVIII i XIX w., aby umożliwić rozbudowę White (Bytom) Gate, and the Black (Racibórz) Gate. das Schwarze (Ratiborer) Tor. Um die weitere räum-
miasta. Średniowieczny przebieg murów pozostał These fortifcations were disassembled in the 18th liche Entwicklung der Stadt zu ermöglichen, wurden 
czytelny dzięki ulicom Dolnych i Górnych Wałów. and 19th centuries in order to allow the city to grow. die mittelalterlichen Befestigungsanlagen im 18. 
Większe ich fragmenty zachowały się przy ulicach: The medieval layout of the walls is still legible thanks und im 19. Jh. geschlifen. Ihr ursprünglicher Verlauf 
Grodowej, Basztowej i Pod Murami. Z kolei na placu to Dolnych Wałów and Górnych Wałów streets. Bigger entlang der heutigen Straßen Dolnych Wałów und 
Rzeźniczym zobaczymy relikty przedbramia i mostu parts of the walls have survived at Grodowa, Baszto- Górnych Wałów lässt sich aber dennoch bis heute 
Czarnej Bramy. wa, and Pod Murami streets. At Rzeźniczy square, on feststellen. Größere Fragmente der Stadtmauer sind 

the other hand, we can see relics of the foregate and an den Straßen Grodowa, Basztowa und Pod Murami 
the bridge of the Black Gate. zu sehen. Am Plac Rzeźniczy befnden sich wiederum 

Relikte des Torhauses und der Brücke des Schwarzen 
Tores. 
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MUZEUM 
W GLIWICACH 

Muzeum w Gliwicach Museum in Gliwice Museum in Gliwice Adres: 

Początki muzeum sięgają 1905 r. Przez lata jego The beginnings of the Museum date back to 1905. 
cztery działy: sztuka i rzemiosło artystyczne, arche- Over the years its four divisions: art and artistic 
ologia, historia oraz etnografa, zgromadziły ponad 80 crafts, archaeology, history, and ethnography have 
tys. eksponatów. Można je oglądać w ramach wystaw collected over 80 thousand artefacts. They are 

Das Museum wurde 1905 gegründet. Die Sammlun-
gen seiner vier Fachbereiche (Kunst, Kunstgewerbe, 
Archäologie, Ethnografe) umfassen über 80.000 
Exponate, die im Rahmen von Dauer- und Wechse-

Dyrekcja/działy muzeum/ 
wystawa stała, Willa Caro: 

ul. Dolnych Wałów 8a 
tel. 32 231 08 54 

stałych i czasowych, które prezentują oddziały 
muzeum: Willa Caro, Zamek Piastowski, Oddział 

displayed in permanent and temporary exhibitions 
in the Museum departments: Caro Villa, Piast Castle, 

lausstellungen präsentiert werden. Das Museum 
besteht aus folgenden Abteilungen: Villa Caro, 

www.muzeum.gliwice.pl 

Odlewnictwa Artystycznego, Radiostacja Gliwicka, Artistic Casting Department, Gliwice Radio Station, Piasten-Schloss, Abteilung für Kunstguss, Sender 
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich oraz galeria Upper Silesian Jews House of Remembrance, and the Gleiwitz, Haus des Gedenkens der oberschlesischen 
Czytelnia Sztuki. Art Reading Room gallery. Juden, Galerie Leseraum für Kunst. 
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MUZEUM W GLIWICACH 

RADIOSTACJA 
GLIWICKA 
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Radiostacja Gliwicka 
Jej drewniana wieża antenowa z 1935 r. jest jedną z najwyż-
szych konstrukcji tego typu na świecie (wys. 111 m). W nocy 
31.08.1939 r. miała tu miejsce tzw. prowokacja gliwicka. 
To wtedy Niemcy upozorowali atak na radiostację ze strony 
Polaków, co było jednym z pretekstów do wypowiedzenia 
Polsce wojny. Radiostacja Gliwicka leży na Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego, a jej obiekty są oddziałem 
Muzeum w Gliwicach, który prezentuje dokumenty, urzą-
dzenia i sprzęt radiowy z lat 20. i 30. XX w. Od 2017 r. na jej 
terenie działa również Park Sensoryczny, którego urządzenia 
odkrywają przed zwiedzającymi wspaniały świat dźwięku. 
W 2017 r. Radiostacja Gliwicka została wpisana na listę 
Pomników Historii. 

Gliwice Radio Station 
Its wooden antenna mast from 1935 is one of the world’s 
tallest structures of the type (height: 111 m). On the night 
of 31 August 1939 the Gliwice provocation took place here. 
It was then that Germans faked a Polish attack on the radio 
station, which constituted one of the pretext for the decla-
ration of war against Poland. The Radio Station belongs to 
the Industrial Monuments Route of Silesia, and its facilities 
constitute a department of the Museum in Gliwice, which 
displays documents, appliances, and radio broadcasting 
equipment from the 1920s and 1930s. In 2017 a Sensory 
Park was arranged there – its devices open a door to a won-
derful world of sounds before visitors. In 2017 the Gliwice 
Radio Station was added to the list of Historic Monuments. 

Sender Gleiwitz 
Sein 111 m hoher, hölzerner Sendeturm aus dem Jahre 1935 
gehört zu den höchsten Konstruktionen dieser Art in der 
ganzen Welt. In der Nacht des 31.08.1939 fand hier die 
sog. Gleiwitzer Provokation statt, ein fngierter deutscher 
Überfall, der der polnischen Seite zur Last gelegt wurde. 
Der Anschlag stellte einen der Vorwände für den deutschen 
Überfall auf Polen dar. Der Sender liegt an der Route der 
Technikdenkmäler der Woiwodschaft Schlesien. In der dor-
tigen Abteilung des Museums Gliwice werden Unterlagen 
und Rundfunkanlagen aus den 1920er und 1930er Jahren 
präsentiert. Seit 2017 gibt es auf dem Sendergelände 
einen Sensory-Park, der den Besuchern eine wundervolle 
Klangwelt eröfnet. 2017 wurde der Sender Gleiwitz in die 
Nationale Liste der Baudenkmäler der Geschichte aufge-
nommen. 
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Adres: 

ul. Tarnogórska 129 
tel. 32 300 04 04 

www.muzeum.gliwice.pl 

poniedziałek: nieczynne 
wtorek-piątek: 10.00 – 16.00 
sobota i niedziela: 11.00 – 16.00 
(maj – wrzesień do 17.00) 

Park Sensoryczny 
pod wieżą otwarty jest 
codziennie w godzinach: 
6.00 – 22.00 (latem), 
6.00 – 20.00 (zimą) 

www.muzeum.gliwice.pl


 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

 

               

MUZEUM W GLIWICACH 

ZAMEK 
PIASTOWSKI 

Zamek Piastowski Piast Castle 
Budowla ta powstała w II poł. XVI w. i była wpisana This edifce was erected in the second half of the 
w południową linię murów obronnych miasta. 16th century and it was part of the southern line of 
Początkowo pełniła funkcje arsenału, a później the defensive walls of the town. Initially, it served as 
więzienia, folwarku i magazynu. Gotycki wygląd an arsenal, and subsequently as a prison, a grange, 
odzyskała dzięki rewaloryzacji dokonanej w latach and a warehouse. It regained its Gothic style thanks 
1956-1959. Dziś jest jednym z oddziałów Muzeum to the revalorisation carried out in 1956-1959. Today 
w Gliwicach. W jego zbiorach są m.in. naczynia, it is one of the departments of the Museum in Gliwi-
ozdoby i narzędzia z okresu kultury łużyckiej, ce. Its collections comprise dishes, ornaments, and 
pamiątki z powstań śląskich i plebiscytu tools from the Lusatian culture, artefacts from the 
(1919-1921) oraz kolekcja fotografi górnośląskich Silesian Uprisings and the Plebiscite (1919-1921), as 
obiektów przemysłowych (XIX-XX w.). well as a collection of photographs of Upper Silesian 

industrial plants (19th-20th c.). 
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Piasten-Schloss 
Das Objekt entstand in der zweiten Hälfte des 
16. Jhs. und bildete ein Element der südlichen 
Stadtbefestigung. Anfangs diente es als Zeughaus, 
später als Gefängnis, Gutshof und Lagerhaus. Seine 
gotische Form erhielt das Schloss im Rahmen der Re-
novierungsarbeiten von 1956-1959 wieder. Heute 
beherbergt das Objekt eine Abteilung des Museums 
in Gliwice, in der u.a. Gefäße, Schmuck und Werkzeug 
aus der Periode der Lausitzer Kultur, Exponate aus 
der Zeit der schlesischen Aufstände und der Volk-
sabstimmung (1919-1921), sowie die Sammlung 
fotografscher Aufnahmen von oberschlesischen 
Industriewerken (19. Jh. - 20. Jh.) gezeigt werden. 

Adres: 

ul. Pod Murami 2 
tel. 32 231 44 94, 

www.muzeum.gliwice.pl 

Dni i godziny otwarcia: 

poniedziałek: nieczynne 
wtorek: 9.00–15.00 

środa- piątek: 9.00–16.00 
sobota: 11.00–17.00 

niedziela: 11.00–16.00 
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MUZEUM W GLIWICACH 

WILLA 
CARO 

Willa Caro 
Ta neorenesansowa willa powstała w latach 1882-
1885 r. na zlecenie przemysłowca Oscara Caro.  
Pierwotnie była jednopiętrowa, lecz w 1924 r.  
dobudowano do niej drugie piętro. Willę otaczał  
rozległy ogród. Później jej właścicielem był Mikołaj  
von Bellestrem, który w 1934 r. odstąpił ją magistra-
towi miasta. Ten z kolei przekazał obiekt Muzeum  
Górnośląskiemu w Gliwicach. Po 1945 r. willa stała  
się główną siedzibą Muzeum w Gliwicach i zarazem  
jednym z jego oddziałów. Obecnie prezentowana jest  
tu wystawa XIX-wiecznych wnętrz mieszkalnych  
górnośląskich przemysłowców, na które składają się  
m.in. oryginalne meble, sprzęty, kolekcje broni  
i trofeów myśliwskich. 

Caro Villa 
This Neo-Renaissance villa was erected in 1882-
1885, upon the commission of a local industrialist,  
Oscar Caro. Initially, it consisted of only one foor , but  
in 1924 the second one was added. The villa was  
surrounded by a big garden. Later on it was owned  
by Nicolaus von Ballestrem, who in 1934 bestowed  
it to the municipality of Gliwice, which in turn handed  
the building over to the Upper Silesian Museum in  
Gliwice. After 1945 the villa became the main seat  
of the Museum in Gliwice, and at the same time one  
of its departments. Today it houses an exhibition of  
19th-century residential interiors of Upper Silesian  
industrialists, consisting of such exhibits as genuine  
furniture, appliances, collections of weapons and of  
hunting trophies.  

Villa Caro 
Die Villa im Neorenaissance-Stil wurde 1882-1885  
für den Industriellen Oscar Caro gebaut. Das ur-
sprünglich einstöckige Gebäude wurde 1924 aufge-
stockt. Umgeben war das Haus früher von einem  
großräumigen Garten. Der spätere Besitzer, Nikolaus  
von Ballestrem, trat das Objekt 1934 der Stadt ab,  
die es wiederum dem Oberschlesischen Museum  
übergab. Seit 1945 dient die Villa Caro als Hauptge-
bäude des Museums in Gliwice und zugleich als eine  
seiner Abteilungen. Die Dauerausstellung in der Villa  
präsentiert Wohnräume oberschlesischer Industrieller  
vom 19. Jh., darunter originale Möbel, Sammlungen  
von Waf en und Jägertrophäen. 

Adres: 

ul. Dolnych Wałów 8a 
tel. 32 231 08 54 

www.muzeum.gliwice.pl 

Dni i godziny otwarcia: 

poniedziałek: nieczynne 
wtorek: 9.00-15.00 

środa – piątek: 9.00-16.00 
sobota: 11.00-17.00 

niedziela: 11.00-16.00 
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MUZEUM W GLIWICACH 

ODDZIAŁ ODLEWNICTWA 
ARTYSTYCZNEGO 

Oddział Odlewnictwa Artistic Casting 
Artystycznego Museum 
Oddział Odlewnictwa Artystycznego mieści się The Artistic Casting Museum is located in the former 
w dawnej maszynowni Kopalni Węgla Kamiennego engine room of the Gliwice Hard Coal Mine, erected 
Gliwice, zbudowanej w latach 1912-1914 według in 1912-1914 according to a design by German 
projektu niemieckich architektów Emila i Georga architects, Emil and Georg Zillmann. Its permanent 
Zillmannów. Stała ekspozycja jest jedną z pierwszych exposition is one of the frst modern interactive and 
nowoczesnych, interaktywnych i multimedialnych multimedia museum expositions in Silesia. 
ekspozycji muzealnych na Śląsku. 
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Abteilung 
für Kunstguss 
Die Abteilung für Kunstguss befndet sich im ehe-
maligen Maschinenhaus der Gleiwitzgrube, eines 
zwischen 1912 und 1914 nach einem Entwurf der 
deutschen Architekten Emil und Georg Zillmann 
erbauten Steinkohlebergwerks. Die Dauerausstellung 
war eine der ersten interaktiven und multimedialen 
musealen Ausstellungen in Oberschlesien. 

Adres: 

Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice 
ul. Bojkowska 37 

tel. 32 335 44 03 

wtorek – środa: 9.00 – 15.00 
czwartek – piątek: 10.00 – 16.00 
sobota – niedziela: 11.00 – 16.00 

www.muzeum.gliwice.pl 
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MUZEUM W GLIWICACH 

DOM PAMI°CI
˛YDÓW GÓRNO˝L˙SKICH 

Dom Pamięci Upper Silesian Jews
Żydów Górnośląskich House of Remembrance 
Placówka jest oddziałem Muzeum w Gliwicach This facility is a department of the Museum in 
i zajmuje dawny żydowski Dom Przedpogrzebowy Gliwice and it is located in the former Jewish Prefu-
z 1903 r. Jej otwarcie poprzedzone kilkuletnią rewita- neral House from 1903. Its opening, preceded with 
lizacją nastąpiło w 2016 r. Misją oddziału jest groma- sever-year-long revitalisation, took place in 2016. 
dzeniem materialnego świadectwa Żydów na Górnym The mission of this place is to collect materials 
Śląsku i krzewienie dialogu międzykulturowego. Dom relating to Jews in Upper Silesia and to promote the 
Pamięci Żydów Górnośląskich otrzymał nagrodę intercultural dialogue. The Upper Silesian Jews House 
marszałka województwa śląskiego (2016 r.) oraz of Remembrance was given an award of the Marshal 
wyróżnienie w prestiżowym konkursie Generalnego of the Province of Silesia (2016) and a distinction in 
Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany 2017. a prestigious competition announced by the General 

Monument Conservation Ofcer Well Kept Monu-
ment 2017. 

34 | Obiekty zabytkowe i kulturalne | Historic and cultural sites | Baudenkmäler und Kulturobjekte 

Haus des Gedenkens 
der Oberschlesischen Juden 
Diese Abteilung des Museums Gliwice hat ihren 
Sitz in der 1903 erbauten, ehemaligen jüdischen 
Totenhalle. Nach mehrjähriger Sanierung wurde 
die Einrichtung 2016 eröfnet. Die Abteilung setzt 
sich zum Ziel, das materielle Erbe der oberschlesi-
schen Juden zu bewahren und den interkulturellen 
Dialog zu fördern. Das Haus des Gedenkens der 
Oberschlesischen Juden erhielt 2016 den Preis des 
Marschalls der Woiwodschaft Schlesien und 2017 
eine Auszeichnung im prestigevollen Wettbewerb 
des Landesdenkmalpfegers Gepflegtes Baudenkmal. 

Adres: 

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14 
tel. 32 428 16 09 

www.muzeum.gliwice.pl 
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INNE 
MUZEA 

INNE MUZEA OTHER MUSEUMS 
Minerały, pompy i tatuaże Minerals, pumps, and tattoos 

Na terenie Gliwic działają też: Muzeum Geologii Złóż There are other museums operating in Gliwice, as 
im. Czesława Poborskiego, Muzeum Techniki Sani- well: the Czesław Poborski Museum of Deposit 
tarnej i Muzeum Tatuażu. To pierwsze, należące do Geology, Museum of Sanitary Technology, and Tattoo 
Politechniki Śląskiej, ma największy na Górnym Śląsku Museum. The frst one, which belongs to the Silesian 
zbiór kopalin użytecznych i kolekcję minerałów skał University of Technology, has the biggest collection 
występujących w skorupie ziemskiej. Z kolei to drugie, of useful minerals in Silesia and a collection of 
będące własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów minerals of rocks occurring in the earth’s crust. The 
i Kanalizacji Sp. z o.o., eksponuje zabytkowe urządze- second museum, administered by the Water Supply 
nia techniki sanitarnej z XIX i XX w. Jego goście mogą and Wastewater Treatment Plant, displays historic 
też skorzystać z oferty zwiedzenia nowoczesnej sanitary technology appliances from the 19th and 
oczyszczalni ścieków. Natomiast prywatne Muzeum 20th century. Visitors can also see a state-of-the-art 
Tatuażu, ukazuje historię, piękno i różnorodność tego wastewater treatment plant. The privately owned 
zjawiska kulturowego na świecie. Tattoo Museum, on the other hand, presents the 

history, beauty, and diversity of this cultural pheno-
menon in the world. 
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WEITERE MUSEEN 
Mineralien, Pumpen und Tätowierungen 

In der Stadt Gliwice sind ferner folgende weitere Mu-
seen tätig: Czesław-Poborski-Museum für Geologie 
von Lagerstätten, das Museum für sanitäre Technik 
und das Museum für Tätowierungen. Das erstere 
gehört der Schlesischen Technischen Universität und 
besitzt die größte Sammlung von Nutzrohstofen 
und Felsenmineralien, die im Erdreich vorkommen, 
in Oberschlesien. Das Museum für sanitäre Technik 
gehört den Wasser- und Kanalisationswerken und 
präsentiert historische sanitäre Anlagen aus dem 19. 
und dem 20. Jh. Besucher können auch eine moderne 
Kläranlage besichtigen. Das private Museum für 
Tätowierungen zeigt wiederum die Geschichte, die 
Schönheit und die Vielfalt dieses weltweiten kulture-
llen Phänomens. 

Adresy: 

Muzeum Geologii Złóż: 
ul. Akademicka 2 

tel. 32 237 26 08 

Muzeum Techniki Sanitarnej: 
ul.T. Edisona 16 

tel. 32 401 14 40 

www.muzeum.pwik.gliwice.pl 

Muzeum Tatuażu 
ul. Krupnicza 16 

tel. 32 231 50 34 
www.tattoomuseum.pl 
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TEATR MIEJSKI 
W GLIWICACH 

Teatr Miejski w Gliwicach Municipal Theatre in Gliwice Das Stadttheater Gliwice 
Teatr Miejski w Gliwicach kontynuuje tradycje teatral- Municipal Theatre in Gliwice continues the traditions Das Stadttheater Gliwice setzt die Theater- und 
ne i operetkowe miasta. Jest najmłodszą z placówek of theatre and operetta in the city. It is the youngest Operettentradition der Stadt fort. Das am 13. Okto-
kulturalnych Górnego Śląska i teatrów repertuaro- cultural facility in Upper Silesia and the youngest ber 2016 eröfnete Theater ist nicht nur die jüngste 
wych w Polsce. Rozpoczął działalność 13 paździer- repertoire theatre in Poland. It started to operate on der oberschlesischen Kultureinrichtungen, sondern 
nika 2016 roku. Jego repertuar prezentowany jest 13 October 2016. Its repertoire is presented on three auch das jüngste polnische Repertoiretheater. Seine 
na trzech scenach: przy Nowym Świecie, w ruinach stages: at Nowy Świat street, in the ruins of the Auführungen fnden auf drei Bühnen statt: im 
Teatru Victoria i Scenie Bajka- Kino Amok. “Victoria” Theatre, and in Bajka Stage – Amok Cinema. Gebäude an der ulica Nowy Świat, in den Ruinen des 

Theaters „Victoria“ und auf der Bühne „Bajka“ des 
Kinos „Amok“. 
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TEATR MIEJSKI W GLIWICACH 

SCENA BAJKA – 
KINO AMOK 

Scena Bajka – Kino Amok Bajka Stage – Amok Cinema 
to placówka kulturalna, która zajmuje budynek daw- is a cultural institution located in the building of 
nego kina UP-Lichtspiele z 1928 r. Na jego widowni the former UP-Lichtspiele cinema from 1928. Its 
mogło wtedy zasiąść 1000 osób. Dziś gruntownie audience could accommodate 1000 patrons. Today 
zmodernizowany obiekt posiada dwie sale. Większa this thoroughly modernised facility has two halls. 
z nich, mająca 342 miejsca, służy projekcjom flmo- The bigger one, with 342 seats, is used for flm 
wym, spektaklom teatralnym i koncertom muzycznym. screenings, theatrical shows, and musical concerts. 
W mniejszej sali działa kino studyjne Amok, które The smaller one houses Amok arthouse cinema, 
otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki which received an award of the Polish Film Institute 
Filmowej w kategorii KINO za 2013 rok i w kategorii in the category CINEMA for the year 2013, and in the 
EDUKACJA FILMOWA za rok 2017. category FILM EDUCATION for the year 2017. The 
Na parterze budynku działa Centrum Informacji ground foor of the building houses the Culture and 
Kulturalnej i Turystycznej. Tourism Information Centre. 
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Bühne Bajka – Kino Amok Adresy: 

ihren Sitz hat diese Einrichtung im ehemaligen Scena Bajka- Kino Amok: 
Gebäude des Kinos UP-Lichtspiele, das 1928 eröf- ul. Dolnych Wałów 3 
fnet wurde und 1000 Zuschauern Platz bot. Heute tel. 32 231 56 99 
verfügt das umfassend modernisierte Objekt über www.teatr.gliwice.pl 
zwei Säle. Der größere, mit 342 Plätzen, dient als 
Kino-, Theater- und Konzertsaal. In dem kleineren ist 
das Studiokino „Amok“ tätig, das 2013 den Preis des Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej: 
Polnischen Instituts für Kinokunst in der Kategorie ul. Dolnych Wałów 3 
KINO und 2017 in der Kategorie KINOBILDUNG tel. 32 231 38 55 
erhielt. Im Erdgeschoss befndet sich das Zentrum für e-mail: centrum@gliwice.pl 
Kultur- und Touristeninformation. 
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TEATR MIEJSKI W GLIWICACH 

SCENA PRZY 
NOWYM ˝WIECIE 

Scena przy Nowym Świecie Stage at Nowy Świat street 
dzięki szerokiej formule programowej, spełnia thanks to its rich programme formula, satisfes 
oczekiwania zarówno publiczności przywiązanej expectations of the audience fond of the musical 
do repertuaru muzycznego, jak również miłośników repertoire, as well as fans of the dramatic theatre. 
teatru dramatycznego. W repertuarze znajdują się Its repertoire also includes shows prepared especially 
także spektakle przygotowane z myślą o najmłod- for the youngest viewers. Theatrical education 
szych widzach. Istotnym polem działalności jest constitutes an important feld of activity here. The 
edukacja teatralna. Pod szyldem teatru odbywają theatre organises events of the Children’s Theatre 
się spotkania: Dziecięcego Studia Teatralnego Studio and of the Senior Stage. 
i Sceny Seniora. 
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Bühne an der Straße Nowy Świat Adresy: 

dank seines breiten Angebots kommen hier sowohl Scena Nowy Świat: 
die Liebhaber des musikalischen Repertoires, als ul. Nowy Świat 55-57 
auch die Freunde des dramatischen Theaters auf ihre tel. 32 230 67 18 
Kosten. Im Repertoire stehen überdies Auführungen www.teatr.gliwice.pl 
für Kinder. Ein wichtiger Bereich ist ferner die The-
aterbildung. Im Rahmen seiner laufenden Aktivitäten 
veranstaltet das Theater Begegnungen des Theater-
studios für Kinder und der sog. Seniorenbühne. 
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TEATR MIEJSKI W GLIWICACH 

SCENA W RUINACH 
TEATRU VICTORIA 

Scena w Ruinach 
Teatru Victoria 
zajmuje pozostałości budynku teatru z 1890 r.  
W latach międzywojennych był on częścią dużego  
kompleksu rozrywkowego miasta. Poza teatrem  
działały w nim m.in. kino, kabaret, kawiarnia, restau-
racja i basen pływacki. W 1945 r. padł ofar ą pożaru  
wznieconego przez Rosjan i od tego czasu ma postać  
trwałej ruiny. Obecnie wnętrza obiektu są miejscem  
niezwykłych spektakli teatralnych, wystaw i koncer-
tów muzycznych.  

The stage in the Ruins 
of the Victoria Theatre 
occupies the remains of the theatre building from  
1890. In the interwar period it was a part of a big  
entertainment complex of the city. Besides the  
theatre, it consisted of a cinema, a cabaret, a café, a  
restaurant and a swimming pool. In 1945 it fell victim  
to fr e started by Russians, and ever since then it has  
been kept as a permanent ruin. Today the interiors of  
the building are a venue of unique theatrical shows ,  
exhibitions, and musical concerts.  

Die Bühne in den Ruinen 
des Theaters Victoria  
befnde t sich in einem alten, 1890 eröfne ten The-
ater. In der Zwischenkriegszeit bildete dieses den Teil  
eines großen städtischen Unterhaltungskomplexes.  
Außer dem Theater umfasste er u.a. ein Kino, ein  
Kabarett, ein Café, ein Restaurant und ein Schwimm-
becken. 1945 wurde das Gebäude von sowjetischen  
Soldaten in Brand gesetzt und war seitdem eine  
Ruine. In den außergewöhnlichen Innenräumen des  
Theaters fnden Thea terauführungen, A usstellungen  
und Konzerte statt. 

Adres: 

Scena w Ruinach: 
Aleja Przyjaźni 18, 
tel. 32 231 88 13 

www.teatr.gliwice.pl 
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BUDYNEK DAWNEJ
POCZTY GŁÓWNEJ 

Budynek dawnej 
poczty głównej 

Building of the former 
main post ofce 

Ehemaliges
Hauptpostamt 

W 1887 r. gliwicki urząd telegrafczny otrzymał In 1887 the telegraph ofce in Gliwice was given a 1887 zog das Gleiwitzer Telegrafenamt in ein 
nowo zbudowaną kamienicę w stylu secesyjnym newly erected tenement house in the Art Nouveau Jugendstil-Gebäude am heutigen plac Inwalidów 
przy placu Inwalidów Wojennych. Później podjęto style, located at Inwalidów Wojennych square. Wojennych ein. Zwischen 1904 und 1906 entstand 
decyzję o wzniesieniu dużego gmachu Poczty Subsequently, it was decided to build a big edifce of an der heutigen ulica Dolnych Wałów ein neues, 
Głównej przy ul. Dolnych Wałów. Do jego budowy the Main Post Ofce at Dolnych Wałów street. Over großes Gebäude des Hauptpostamtes, bei dessen 
w latach 1904-1906 zużyto ponad 1,75 mln 1.75 million bricks in the so-called monastery format Bau über 1,75 Mio. sog. Klosterziegel verwendet 
cegieł tzw. formatu klasztornego. Obiekt ten, were used for its construction in 1904-1906. This wurden. Das Objekt, das an eine Burg erinnert, wurde 
przypominający wyglądem zamek, prezentuje building, which resembles a castle, is an example of im Stil des Historismus mit Elementen der Neugotik 
nurt historyzmu z elementami neogotyku. Historicism with Neo-Gothic elements. Elevations of errichtet. Die Fassaden und den Turm schmücken ke-
Elewacje ścian i wieży zdobią dekoracje the walls and of the tower are adorned with ceramic ramische Dekorationen. 2016 bezog das Postamt ein 
ceramiczne. W 2016 r. poczta przeniosła się decorations. In 2016 the post ofce was moved to Bürgerhaus in der ulica Zwycięstwa. Das historische 
do kamienicy przy ul. Zwycięstwa. Natomiast jej a tenement house at Zwycięstwa street, and the Postgebäude erwarb eine private Firma. 
zabytkowy gmach stal się własnością prywatnej historic edifce became a property of a private owned 
frmy. company. 
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GMACH 
URZ°DU MIEJSKIEGO 

Gmach Urzędu Miejskiego Edifice of the Municipal Ofce 
W 1928 r. przy ul. Zwycięstwa otwarto reprezenta- In 1928 a representational hotel, Haus Ober-
cyjny hotel Haus Oberschleisen (Dom Górnośląski). schlesien (Upper Silesian House), was opened at 
Jego goście mogli m.in. korzystać ze 110 pokoi, Zwycięstwa street. Its guests could use 110 rooms, 
restauracji kawiarni i winiarni. Luksusowe wnętrza a restaurant, a café, and a winery. Luxurious interior 
i bogate wyposażenie przynosiły mu sławę na całym design and rich fttings made it famous all over 
Śląsku. W styczniu 1945 r. hotel został podpalony Silesia. In January 1945 the hotel was set on fre by 
przez żołnierzy rosyjskich i poważnie zniszczony. Russian soldiers and seriously damaged. Later on 
Później był siedzibą instytucji przemysłowej, a obec- it was a seat of an industrial institution, and today 
nie zajmuje go Urząd Miejski. W 2016 r. ten moder- it is occupied by the Municipal Ofce. In 2016 this 
nistyczny budynek przeszedł gruntowny remont Modernist building underwent a thorough renovation 
i odzyskał pierwotny wygląd fasady. Przed wejściem and it regained the initial form of its façade. In front 
do niego stoi fontanna z rzeźbami trzech Tańczących of it there is a fountain with statues of three Dancing 
Faunów (1928 r.). Ich twórcą był Hans Dammann. Fauns (1928). Their author was Hans Dammann. 
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Stadtamt 
1928 wurde an der heutigen ulica Zwycięstwa das 
beeindruckende Hotel Haus Oberschlesien eröfnet. 
Für seine Gäste standen u.a. 110 Zimmer, ein Re-
staurant, ein Café und eine Weinstube zur Verfügung. 
Wegen seiner luxuriösen Innenräume und reichen 
Ausstattung war das Hotel in ganz Schlesien bekan-
nt. Im Januar 1945 setzten sowjetische Soldaten 
das Gebäude in Brand, wodurch es stark beschädigt 
wurde. Nach dem Wiederau�au beherbergte es 
ein im Industriebereich tätiges Institut, heute dient 
es als Stadtverwaltung. 2016 wurde das Gebäude 
gründlich renoviert, u.a. wurde der Fassade wieder ihr 
ursprüngliches Aussehen verliehen. Vor dem Eingang 
befndet sich ein Brunnen mit drei tanzenden Faunen 
(1928) von Hans Dammann. 

Adres: 

ul. Zwycięstwa 21 
tel. 32 231 30 42 

www.gliwice.eu 

Dni i godziny otwarcia: 

poniedziałek – środa: 8.00 – 16.00 
czwartek: 8.00 – 17.00 

piątek: 8.00 – 15.00 
sobota i niedziela: zamknięte 

przewodnik | guide | Stadtführer |  49 

www.gliwice.eu


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

               

PALMIARNIA 
MIEJSKA 

Palmiarnia Miejska Municipal Palm House 
Park Fryderyka Chopina znajduje się w samym Fryderyk Chopin Park is located in the very centre 
centrum miasta. Powstał w 1880 r. W tym samym of the city. It came into being in 1880. At the same 
czasie została zbudowana Palmiarnia Miejska. time the Municipal Palm House was built. Over the 
Na przestrzeni lat była wielokrotnie powiększana years it has been extended and rebuilt many times. 
i przebudowywana. Dziś tworzą ją cztery pawilony Today, it consists of four pavilions with specimens 
z okazami roślin tropikalnych i egzotycznych oraz of tropical and exotic plants, as well as an aquarium 
pawilon akwarystyczny. Wśród 5,6 tys. roślin pal- pavilion. Amongst 5.6 thousand plants growing in 
miarni jest również palma – feniks kanaryjski, który the Palm House, there is also a palm tree Phoenix 
przywieziono do Gliwic w 1924 r. W ogólnopolskim canariensis, brought to Gliwice in 1924. It took the 
konkursie na Drzewo Roku 2017 zdobył on drugie second place in the all-Poland’s competition Tree of 
miejsce. the Year 2017. 
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Städtisches Palmenhaus 
Der in der Innenstadt befndliche Frederic-Chopin-
-Park wurde 1880 angelegt. Zeitgleich entstand das 
Städtische Palmenhaus, das im Laufe der Zeit mehr-
mals umgebaut und erweitert wurde. Heute besteht 
es aus vier Pavillons mit tropischen und exotischen 
Pfanzen, sowie dem aquaristischen Pavillon. Unter 
den 5.600 Pfanzen ist auch eine Kanarische Dattel-
palme, die bereits 1924 nach Gliwice gebracht wurde. 
2017 gewann sie im landesweiten Wettbewerb Der 
Baum der Jahres den zweiten Preis. 

Adres: 

ul. Fredry 6, 
tel. 32 231 32 39, 

www.mzuk.pl 

Dni i godziny otwarcia: 

poniedziałek: zamknięte 

wtorek – piątek: 9.00 – 18.00 

sobota i niedziela: 10.00 – 18.00 
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PALMIARNIA 
MIEJSKA 

Pawilon akwarystyczny Aquarium pavilion 
W czterech tematycznych akwariach można In four thematic aquariums one can see tens of fsh 
zobaczyć kilkadziesiąt gatunków ryb. Największy species. The biggest tank presents fsh from the 
zbiornik prezentuje ryby dorzecza Amazonki. Amazon basin, with such exotic species as arapaima, 
Można zobaczyć w nim egzotyczne arapaimy, freshwater stingray, herbivorous pacu piranha, or 
płaszczki słodkowodne, roślinożerne piranie pacu redtail catfsh. In the tank devoted to fsh species of 
czy suma czerwonopłetwego. W zbiorniku the Polish rivers there are such fsh species as trout, 
prezentującym ryby rzek polskich są m.in. pstrągi, burbot, perch, and crucian carp. In the next tank we 
miętusy, okonie i karasie. W kolejnym akwarium can fnd many popular fsh species from South-E-
znajdziemy wiele popularnych gatunków ryb rzek astern Asia, e.g. botia, barb, labeo, as well as panga, 
południowo-wschodniej Azji tj. bocje, brzanki, and in the last one – mouthbrooder, shell dweller, 
labeo, a także pangi, a w ostatnim zbiorniku tropheus, or julie. 
pyszczaki, muszlowce, tropheusy czy naskalniki. 
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Aquaristischer Pavillon 
In vier thematischen Aquarien können mehrere 
Dutzend Fischarten bestaunt werden. Das größte 
Becken präsentiert Fische aus dem Einzugsgebiet 
des Amazonas, u.a. exotische Arapaimas, Süßwasser-
stechrochen, vegetarische Piranhas Pacu und einen 
Rotfossen-Antennenwels. In dem Aquarium, das den 
Fischen aus polnischen Flüssen gewidmet ist, leben 
u.a. Forellen, Quappen, Flussbarsche und Karauschen. 
Der geografsche Schwerpunkt des weiteren Aqu-
ariums liegt auf Südostasien. Hier fnden die Besu-
cher viele populäre Fischarten u.a. Prachtschmerlen, 
Barben, Labeo und Pangasius. Das letzte Aquarium 
präsentiert Maulbrüter, Schneckenbuntbarsche, 
Tropheus und Buntbarsche. 

Adres: 

ul. Fredry 6 
tel. 32 231 32 39 

www.mzuk.pl 

Dni i godziny otwarcia: 

poniedziałek: zamknięte 

wtorek – piątek: 9.00 – 18.00 

sobota i niedziela: 10.00 – 18.00 
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GLIWICKI 
ROWER MIEJSKI 

Gliwicki Rower Miejski Gliwice City Bike 
W Gliwicach działa system wypożyczania rowerów A bike rental system operates in Gliwice. It consists of 
miejskich. W jego skład wchodzi 15 bezobsługowych 15 self-service stations and 150 blue-and-red bikes. 
stacji oraz 150 niebiesko-czerwonych rowerów. Są They are available for everyone from 1 March until 
one dostępne dla chętnych w okresie od 1 marca do 30 November, 24/7. The stations are located e.g. at 
30 listopada, całodobowo przez tydzień. Stacje są the railway station, in the vicinity of the Municipal 
zlokalizowane m.in. przy dworcu kolejowym, w okolicy Ofce, within the campus of the Silesian University 
Urzędu Miejskiego, na terenie Politechniki Śląskiej of Technology, and near the Arena Gliwice sports and 
oraz przy widowiskowo-sportowej Arenie Gliwice. entertainment hall. 
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Stadt-Fahrrad 
In Gliwice können Sie an 15 Leihstationen eines von 
150 blau-roten städtischen Fahrrädern ausleihen. Sie 
stehen Ihnen vom 1. März bis zum 30. November je-
den Tag rund um die Uhr zur Verfügung. Die Leihsta-
tionen befnden sich u.a. am Bahnhof, in der Nähe der 
Stadtverwaltung, an der Schlesischen Technischen 
Universität und an der Sport- und Veranstaltungshal-
le Arena Gliwice. 

Informacje praktyczne: 

Biuro Obsługi Klienta 
tel. 32 493 32 32 

www.gliwickirower.pl 

e-mail: 
bok@gliwickirower.pl 
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WIDOWISKOWO-SPORTOWA 
ARENA GLIWICE 

Widowiskowo-sportowa 
Arena Gliwice 
Jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów  
w Polsce. Jest przystosowany do organizacji zawo-
dów sportowych o randze międzynarodowej m.in.  
w takich dyscyplinach jak siatkówka, koszykówka,  
piłka ręczna, lekkoatletyka, łyżwiarstwo czy hokej  
na lodzie oraz wydarzeń estradowych, widowisk  
oraz imprez wystawienniczych i targowych. 

Arena Gliwice Sports and 
Entertainment Hall 
One of the most state-of-the-art facilities of the  
type in Poland. It is adapted to the requirements of  
international sports events in such sports as e.g.  
volleyball, basketball, handball, athletics, skating, or  
ice hockey, as well as to concerts, shows, exhibitions,  
and fairs.  

Sport- und Veranstaltungshalle 
Arena Gliwice 
Dieses ist eines der modernsten Objekte dieser Art in  
Polen und eignet sich für Sportveranstaltungen von  
internationalem Rang u.a. in folgenden Sportarten:  
Volleyball, Basketball, Handball, Leichtathletik, Eislauf,  
Eishockey, aber auch für Bühnenauftritte, Ausstellun-
gen und Messen kann die Halle genutzt werden. 

Adres: 

Arena Operator Sp. z o.o. 

info@arenagliwice.com 

ul. Akademicka 50 

tel. 32 444 26 00 czynny: 
poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00 
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WIDOWISKOWO-SPORTOWA 
ARENA GLIWICE 

Widowiskowo-sportowa 
Arena Gliwice 
Pierwszym wydarzeniem w widowiskowo-sportowej  
Arenie Gliwice był A State of Trance 850, którego  
gwiazdą był Armin van Buuren. Impreza przyciągnęła  
ponad 14.000 uczestników. 

W bogatym kalendarzu różnorodnych imprez odby-
wających się w Arenie Gliwice każdy znajdzie coś  
dla siebie. 

Arena Gliwice Sports and 
Entertainment Hall 
The frs t event held in the Arena Gliwice Sports and  
Entertainment Hall was A State of Trance 850, with  
Armin van Buuren as its star. The event attracted  
over 14,000 viewers. Everybody will fnd some thing  
interesting in the rich calendar of dif erent events  
held in Arena Gliwice.  

Sport- und Veranstaltungshalle 
Arena Gliwice 
Die erste Veranstaltung, die in der Arena Gliwice  
stattfand, war A State of Trance 850 mit Stara-
uftritt von Armin van Buuren. Das Konzert lockte  
über 14.000 Besucher an. 

In dem reichen Veranstaltungskalender der Arena  
Gliwice fnde t jeder etwas für sich.  

Adres: 

Arena Operator Sp. z o.o. 

info@arenagliwice.com 

ul. Akademicka 50 

tel. 32 444 26 00 czynny: 
poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00 
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O˝RODEK WYPOCZYNKOWY 
CZECHOWICE 

Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice 
Czechowice Leisure Centre 
Malownicze Jezioro Czechowice (pow. 14 ha) leży Picturesque Czechowice Lake (14 ha) is situated in 
w płn. części miasta i przylega do lasów. Nad jego the northern part of the city, adjacent to woodlands. 
brzegiem działa popularny Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice Leisure Centre operates at its shore, a 
Czechowice z kąpieliskiem sezonowym i piaszczystą popular resort with a seasonal swimming pool and a 
plażą. Na miejscu są: zjeżdżalnia do wody, boiska sandy beach. The Centre ofers also a water slide, a 
do siatkówki plażowej i piłki nożnej, rampa dla rol- beach volleyball court, a football pitch, a roller-skating 
karzy, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnie sprzętu ramp, a playground for children, a water equipment 
wodnego i rowerów oraz punkty gastronomiczne. and bike rental, as well as catering facilities. Horse 
Miłośników jazdy konnej zaprasza do siebie ośrodek riding fans are invited to the horse riding centre, and 
jeździecki, a chętnych podniebnych wrażeń park those who wish to soar up the air can choose a ropes 
linowy. Dłuższy wypoczynek w tym miejscu zapew- course. A longer stay in this place is possible thanks 
niają pobliskie pole namiotowe i domki kempingowe to the nearby campsite and holiday homes 
(4- i 6-osobowe). (4 and 6 beds). 
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Naherholungszentrum 
Czechowice 
Der malerische See Czechowice (Fläche: 14 ha) 
liegt am Rande eines Waldgebietes im nördlichen 
Teil der Stadt. An dem See befndet sich das Na-
herholungszentrum Czechowice mit einem Freibad 
mit Sandstrand, das in der Saison geöfnet ist. Den 
Gästen stehen eine Rutschbahn, Spielplätze für 
Beachvolleyball und Fußball, eine Skater-Rampe, ein 
Kinderspielplatz, Ausleihe von Paddel- und Tretbo-
oten und gastronomische Angebote zur Verfügung. 
Auf dem Gelände gibt es überdies einen Reitclub und 
einen Klettergarten. Übernachtungsmöglichkeiten vor 
Ort bietet der Zelt- und Campingplatz mit Ferienbun-
galows für 4 bis 6 Personen. 

Adres: 

OW Czechowice 
ul. Ziemięcicka 62 
tel. 32 238 88 70 

www.mzuk.pl 
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K˙PIELISKO 
LE˝NE 

Kąpielisko Leśne 
To wspaniały obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy, 
otoczony malowniczym lasem. W jego skład wchodzą: 
trzy odkryte baseny, zjeżdżalnia do wody (dł. 73 m), 
brodzik i plac zabaw dla dzieci, oraz cztery boiska do 
siatkówki plażowej. Dodatkową atrakcją dla najmłod-
szych są dmuchane kule wodne. Ponadto działa 
tu baza nurkowa. Do basenów przylegają rozległe 
trawniki, gdzie można rozkładać wypożyczane na 
miejscu leżaki. Integralną częścią kąpieliska jest Pool 
Park z 40-metrowym torem skimboardingu, który 
zimą zamienia się w snowpark. 

Leśne Outdoor 
Swimming Pool Complex 
It is a wonderful leisure and recreation centre, 
surrounded by a picturesque forest. It consists of 
three outdoor swimming pools, a water slide (length: 
73 m), a wading pool and a playground for children, 
as well as four beach volleyball courts. Water walking 
balls are an additional attraction for the youngest 
visitors. Furthermore, there is a diving centre there. 
The pools are surrounded by extensive lawns, where 
you can relax on deckchairs rented on site. An integral 
part of the entire complex is the Pool Park with a 
40m-long skimboard track, which turns into a sno-
wpark in winter. 

Waldbad (Kąpielisko Leśne) 
Dieses großartige Sport- und Erholungszentrum 
liegt inmitten eines Waldgebietes. Es besteht aus 
drei Schwimmbecken, einer Rutschbahn (Länge: 73 
m), einem Plantschbecken, einem Kinderspielplatz 
und vier Spielplätzen für Beachvolleyball. Zusätzliche 
Attraktionen sind der Tauchclub und au� lasbare 
Wasserkugeln für Kinder. Auf den Grünanlagen kön-
nen Gäste Liegen aufstellen, welche vor Ort ausgelie-
hen werden können. Einen integralen Bestandteil des 
Waldbades bildet der Pool Park mit einer 40 m langen 
Skimboard-Bahn, die im Winter als Snowpark dient. 

przewodnik |  guide 

Adres: 

ul. Toszecka 137, 
www.kapieliskolesne.pl 
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KRYTA PŁYWALNIA 
OLIMPIJCZYK 

kryta pływalnia Olimpijczyk Olimpijczyk Indoor Swimming Pool Schwimmhalle Olimpijczyk Adres: 

Ten nowoczesny obiekt znajduje się przy Kąpielisku 
Leśnym. Jego kryta pływalnia ma wymiary olimpijskie 
(25 x 50 m) i głębokość do dwóch metrów. Dzięki du-

This state-of-the-art facility is situated next to 
the Leśne Outdoor Swimming Pool Complex. It is an 
Olympic-size swimming pool (25 x 50 m), up to 2m 

Das moderne Objekt befndet sich in der Nähe des 
Waldbades. Das olympische Schwimmbecken hat die 
entsprechende Größe (25 x 50 m) und Tiefe (bis zu 

ul. Oriona 120, 
tel. 32 455 05 75, 

www.mzuk.pl 
żej trybunie zawody pływackie może tu obserwować 
nawet 700 osób. Na miejscu działają: sala ftness, 
sauny rzymska i fńska, siłownia SPA oraz kawiarnia. 
Pływalnia dostosowana jest do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. 

Przy obiekcie jest również wielofunkcyjne boisko 

deep. Thanks to a big stand swimming competitions 
can be observed here by even 700 people. The 
complex also ofers a ftness hall, a Roman sauna, a 
Finnish sauna, a gym, a wellness centre, and a cofee 
shop. The swimming pool is adapted to the needs of 
the disabled. 

2 m). Die Tribüne bietet bis zu 700 Zuschauern Platz. 
Der Sportkomplex verfügt ferner über einen Fitness-
Saal, eine römische und eine fnnische Sauna, einen 
SPA-Fitnessraum und ein Café. Die Schwimmhalle ist 
behindertengerecht. 

Am Objekt befndet sich ein multifunktionaler 

Dni i godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek: 
6.00 – 22.00 

sobota, niedziela i święta: 
8.00 – 22.00 

sportowe. In the vicinity of the facility there is also a multifunc- Sportplatz. 
tional sports feld. 
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STADION 
MIEJSKI 

Stadion Miejski Municipal Stadium 
Stadion Miejski otwarto jesienią 2011 r. The Municipal Stadium was opened in the autumn of 
Na jego zadaszonych trybunach może 2011. Its roofed stands can accommodate nearly 10 
zasiąść prawie 10 tys. widzów. Boisko główne thousand spectators. The main pitch of natural grass 
(105 x 68 m) ma podgrzewaną murawę z trawy (105 x 68 m) is equipped with an undersoil heating 
naturalnej i oświetlenie o natężeniu 2000 lx. system and illumination with the light intensity 
Boisko treningowe (20 x 40 m) posiada nawierzchnię of 2000 lx. The training pitch (20 x 40 m) has an 
sztuczną. Jest tutaj również trzykondygnacyjny artifcial surface. There is also a 3-foor building with 
budynek z niezbędnym zapleczem socjalnym. the necessary rest and refreshment facilities. The 
Stadion jest obiektem klubowym piłkarzy stadium is administered by the sports club GKS Piast 
GKS Piast Gliwice SA. Gliwice SA. 
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Städtisches Stadion 
Das Städtische Stadion wurde im Herbst 2011 eröf-
fnet. Die überdachten Tribünen bieten fast 10.000 
Zuschauern Platz. Das beheizte Hauptspielfeld mit 
natürlichem Rasen hat eine Größe von 105 x 68 m 
und Beleuchtung mit einer Leistung von 2000 lx. 
In das Objekt ist ein Gebäude mit drei Stockwerken 
integriert, das eine entsprechende Basis bietet. Das 
Trainingsfeld (20 x 40 m) ist mit Kunstrasen an-
gelegt. Das Stadion ist die Heimat des Sportvereins 
GKS Piast Gliwice SA. 

Adres: 

ul. Stefana Okrzei 20 
tel. 32 335 31 15 

www.piast-gliwice.eu 
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MARINA 
GLIWICE 

Marina Gliwice Marina Gliwice 
Jest przystanią motorowodną, która działa na terenie It is a motor boat harbour operating within the 
portu Gliwice. Jej statki pasażerskie Foxtrot, Samba premises of the Gliwice port. Its passenger vessels, 
i Rumba zabierają miłośników wodnych przygód Foxtrot, Samba, and Rumba, ofer picturesque cruises 
w malownicze rejsy po kanale Gliwickim. Na miejscu along the Gliwice Canal to fans of water adventures. 
można wypożyczyć 2-osobowe kajaki, łodzie mo- You can also rent 2-person kayaks, motor boats, and 
torowe i houseboaty do pływania po porcie, Kanale houseboats to sail around the port, along the Gliwice 
Gliwickim i Odrze. Dzięki sieci europejskich kanałów, Canal, and the Oder river. Thanks to a network of 
z gliwickiego portu można wyruszyć w podróż do European canals, the port in Gliwice is a perfect 
Berlina, Amsterdamu lub nawet Marsylii. starting point for a trip to Berlin, Amsterdam, or even 

Marseille. 
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Marina Gliwice 
Die Anlegestelle für Boote und Motorboote befndet 
sich auf dem Gelände des Binnenhafens Gliwice. Mit 
den Ausfugsschifen Foxtrot, Samba und Rumba 
können Freunde der Wasserfahrten den malerischen 
Gleiwitzer Kanal erkunden. Vor Ort kann man Paddel-
boote für 2 Personen, Motorboote und Wohnboote 
ausleihen, mit denen man Fahrten im Hafen, am 
Gleiwitzer Kanal und auf der Oder unternehmen kann. 
Vom Hafen Gliwice sind auf dem Wasserwege Berlin, 
Amsterdam und sogar Marseille erreichbar. 

Adres: 

ul. Portowa 28 
tel. 608 010 383 

www.marinagliwice.pl 

Dni i godziny otwarcia: 

poniedziałek-niedziela: 
10.00-18.00 

(maj-październik) 
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KANAŁ 
GLIWICKI 

Kanał Gliwicki Gliwice Canal 
Kanał został zbudowany w latach 1935–1939, The canal was built in 1935-1939, but it was open 
jednak jego otwarcie dla żeglugi transportowej na- for navigation only in 1941. This waterway (length: 
stąpiło dopiero w 1941 r. Początek tej drogi wodnej 40.6 km) begins in Kędzierzyn-Koźle, and ends in the 
(dł. 40,6 km) znajduje się w Kędzierzynie Koźlu, pool of the Gliwice port. Water in the canal comes 
a koniec w basenie portu Gliwice. Kanał zasilają rzeka from the Kłodnica river, as well as from Dzierżno 
Kłodnica oraz zbiorniki Dzierżno Duże i Dzierżno Małe. Duże and Dzierżno Małe water reservoirs. The water 
Wysokość jego wód regulowana jest przez dwukomo- level in the canal is regulated by two-chamber slu-
rowe śluzy: Łabędy, Dzierżno, Rudziniec, Sławięcice, ices: Łabędy, Dzierżno, Rudziniec, Sławięcice, Nowa 
Nowa Wieś i Kłodnica. Wszystkie śluzy mają zbliżone Wieś, and Kłodnica. All the sluices are similar in terms 
wymiary, czyli 71 m długości i 12 m szerokości. of their sizes – 71 m in length and 12 m in width. The 
Kanałem i dalej rzeką Odrą pływają przeważnie canal and further on the Oder river are usually used 
barki z węglem. Pojawiają się również na nim kajaki, by coal barges. Sometimes there are also kayaks, 
motorówki i statki turystyczne. motor boats, and tourist ships sailing here. 
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Gleiwitzer Kanal 
Der Kanal wurde zwischen 1935 und 1939 erbaut, 
für die Schiffahrt wurde er allerdings erst 1941 fre-
igegeben. Sein Anfang befndet sich in Kędzierzyn-
-Koźle, den Endpunkt des Kanals bildet das Hafenbec-
ken in Gliwice. Gespeist wird der Kanal aus dem Fluss 
Klodnitz/Kłodnica und den Stauseen Dzierżno Duże 
und Dzierżno Małe. Den Wasserpegel regulieren die 
Zweikammer-Schleusen Łabędy, Dzierżno, Rudziniec, 
Sławięcice, Nowa Wieś und Kłodnica. Alle Schleusen 
haben eine ähnliche Größe: eine Länge von 71 m und 
eine Breite von 12 m. Am Kanal und weiter über die 
Oder wird überwiegend Kohle mit Schubverbänden 
transportiert. Oft zu sehen sind hier aber auch Pad-
delboote, Motorboote und Ausfugsschife. 

Adres: 

Śluza Łabędy w Gliwicach, 
ul. Kanałowa 

tel. 32 234 50 69 

przewodnik | guide | Stadtführer |  71 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 
 

       

Kościół p.w. Wszystkich Świętych 
Najstarszym zabytkiem miasta jest XV-wieczny 
kościół p.w. Wszystkich Świętych. Większość jego 
obrazów, monstrancji i relikwiarzy pochodzi z okresu 
baroku. Podobnie jak dwukondygnacyjny ołtarz głów-
ny z bogatą dekoracją rzeźbiarską. Pomimo upływu 
wieków zachowały się tu również cenne gotyckie 
polichromie. Można je zobaczyć w kaplicy Matki Bo-
skiej oraz na zewnętrznej elewacji wieży. Te ostatnie 
przedstawiają trzy sceny: Zmartwychwstanie Jezusa, 
Chrystusa Bolesnego oraz Wniebowstąpienie. Wieża 
świątyni ma 63-metry wysokości. Pod jej szczytem 
jest taras widokowy, skąd można zobaczyć Górę 
Świętej Anny i zachodnie Beskidy. 

All Saints’ Church 
The olders historic monument in the city is All Saints’ 
Church, dating back to the 15th century. Most of its 
paintings, monstrances, and reliquaries come from 
the period of Baroque, and so does the two-level 
main altarpiece with a rich sculptural decoration. 
Despite the passage of centuries, a valuable Gothic 
polychrome have been preserved here. It can be seen 
in the chapel of Our Lady and on the external eleva-
tion of the tower. The latter depicts three events: 
Christ’s Resurrection, Sorrowful Christ, and Ascension. 
The tower of the temple is 63m tall. Underneath its 
peak there is an observation deck, ofering the views 
of St. Anne Mountain and of the western part of the 
Beskidy Mountains 

Allerheiligenkirche 
Das älteste Baudenkmal der Stadt ist die Allerhe-
iligenkirche aus dem 15 Jh. Die meisten in dem 
Gotteshaus befndlichen Gemälde, Monstranzen und 
Reliquiare stammen aus der Zeit des Barocks, genau-
so wie der Hochaltar, der aus zwei Etagen besteht, 
und mit zahlreichen Skulpturen dekoriert ist. In der 
Kapelle Mutter Gottes und an der Außenfassade des 
Turmes blieben gotische Wandmalereien erhalten. Die 
letzteren stellen drei Szenen dar: die Auferstehung 
Christi, den leidenden Jesus und Christi Himmelfahrt. 
Auf der Spitze des 63 m hohen Turmes befndet sich 
eine Aussichtsplattform, von der der St. Annaberg 
und die Westbeskiden zu sehen sind. 

Adres: 

ul. Kościelna 4 
tel. 32 230 83 48 

KO˝CIÓŁ 
P.W. WSZYSTKICH 
˝WI°TYCH 
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KO˝CIÓŁ P.W.
˝W. APOSTOŁÓW 
PIOTRA I PAWŁA 

Kościół p.w. św. Church of Sts. Apostles Peter-Paul- Adres:  
Apostołów Piotra i Pawła Peter and Paul   Kirche ul. Jana Pawła II 5 
Ten neogotycki kościół został wzniesiony w latach  This Neo-Gothic church was erected in 1886-1900.  Die neugotische Kirche wurde1886-1900 erbaut.  tel. 32 230 89 45 
1886-1900. Jego wyposażenie jest dziełem Zakładu  Its furnishings were made by the Carl Buhl Church  Die Innenausstattung stammt aus der Werkstatt  
Sztuki Kościelnej Carla Buhla z Wrocławia. W świątyni  Art Company from Wrocław. The temple houses the  Carl Buhls aus Breslau. Neben dem Hochaltar hat das  
znajdują się ołtarz główny i cztery ołtarze boczne,  main altar and four side altars, executed by the Mayer  Gotteshaus vier Nebenaltäre, die von der Münchner  
wykonane przez frmę Ma yer z Monachium. Nato- company from Munich. The author of the paintings  Firma Mayer angefertigt wurden. Die Gemälde aus  
miast zdobiące je obrazy namalował Julian Waldowski  that adorn them, on the other hand, was Julian  dem Jahr 1889 stammen von Julian Waldowski. Die  
w 1889 r. Na wyposażeniu kościoła są 55-głosowe  Waldowski in 1889. The church is equipped with a  Orgel mit 55 Pfeifen lieferte 1936 die Firma Ge-
organy frm y Gebrüder Rieger z 1936 r. Ich piękne  55-pipe organ by Gebrüder Rieger from 1936. Their  brüder Rieger. Ihr schöner Klang bildet einen geeigne-
brzmienie uświetnia międzynarodowe festiwale Dni  beautiful sound adds splendour to international fe- ten Rahmen für internationale Tage der Orgelmusik. 
Muzyki Organowej. W wieży kościoła (wys.75,5 m)  stivals Organ Music Days. The church tower (75.5 m  Am Kirchenturm (75,5 m hoch) befnden sich dr ei  
zawieszone są trzy dzwony: św. Maria, św. Józef i św.  tall) houses three bells: St. Mary, St. Joseph, and St.  Glocken: St. Maria, St. Josef und St. Georg. 1992 erhob  
Jerzy. W 1992 r. papież Jan Paweł II podniósł świąty- George. In 1992 Pope John Paul II raised the status of  Papst Johannes Paul II die Kirche in den Rang einer  
nię do rangi katedry. the temple to that of a cathedral.  Kathedrale. 
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Kościół p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
W latach 1925-1926 na cmentarzu centralnym w Gli-
wicach stanął XVIII-wieczny kościół Wniebowzięcia 
NMP, przeniesiony tutaj z Zębowic. Przez długi czas 
pełnił funkcję kaplicy pogrzebowej. Jednak z biegiem 
lat stan techniczny obiektu ulegał pogorszeniu, co 
doprowadziło do jego rozbiórki w 1993 r. Po zakoń-
czeniu prac rekonstrukcyjnych świątynia znalazła 
nowe miejsce na terenie nieczynnego Cmentarza 
Starokozielskiego. Jej wnętrze zachwyca późno-
barokowym malarstwem iluzjonistycznym, pędzla 
Jana Gajdy z Żor (1878 r.). Do zabytków kościoła 
należą też kropielnice, obrazy i rzeźby z XVIII i XIW 
w. Świątynia leży na Szlaku Architektury Drewnianej 
Województwa Śląskiego. 

Church of the Assumption of the 
Blessed Virgin Mary 
In the years 1925-1926 an 18th-century church, 
devoted to the Assumption of the Blessed Virgin 
Mary, occurred in the Central Cemetery in Gliwice, 
transferred there from Zębowice. For a long time it 
served as a funeral chapel. However, over the years 
the technical condition of the building deteriorated, 
which led to its disassembly in 1993. When the 
reconstruction works were completed, the temple 
was given a new location, within the perimeter of 
the now closed Starokozielski Cemetery. Its interiors 
delight with Late-Baroque illusionistic paintings by 
Jan Gajda from Żory (1878). Other historic artefacts 
to be seen in the church include stoups, paintings, 
and statues from the 18th and 19th centuries. The 
temple is part of the Wooden Architecture Route of 
the Silesian Voivodeship. 

Kirche Mariä Himmelfahrt 
1925-1926 wurde auf dem Zentralfriedhof von 
Gliwice die Holzkirche Mariä Himmelfahrt, die sich 
ursprünglich im Dorf Zębowice befand und aus dem 
18. Jh. Stammt, wieder zusammengebaut. Lange 
Zeit diente sie als Friedhofskapelle, doch ihr Zustand 
verschlechterte sich mit der Zeit, sodass 1993 das 
Gotteshauses abgetragen werden musste. Nach 
Abschluss der Rekonstruktionsarbeiten fand die 
Kirche auf dem geschlossenen Friedhof in der ulica 
Kozielska (Cmentarz Starokozielski) ihren neuen 
Standort. Beeindruckend ist der spätbarocke Innen-
raum mit den illusionistischen Wandmalereien von Jan 
Gajda aus Żory (1878). Unter weiteren historischen 
Ausstattungselementen sind die Weihwasserbecken, 
die Gemälde und die Skulpturen zu nennen. Das 
Gotteshaus liegt an der Route der Holzarchitektur der 
Woiwodschaft Schlesien. 

Adres: 

ul. Kozielska 29 
tel. 32 231 09 50 

KO˝CIÓŁ P.W. 
WNIEBOWZI°CIA 
NAJ˝WI°TSZEJ MARYI PANNY 
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Kościół p.w. św. Jerzego 
Najstarsza wzmianka dotycząca tego kościoła 
pochodzi z 1340 r. Przez kolejne wieki był wielokrot-
nie remontowany i odnawiany. Dziś wiadomo, że jego 
obecna wieża pochodzi z ok. 1544 r., a nawa z lat 
1665-1677 r. Kościół ma murowane prezbiterium i 
drewnianą nawę na rzutach prostokątów. Od strony 
zach. przylega do niego kwadratowa wieża z drewna 
dębowego i jodłowego. Wnętrze świątyni kryje XVII 
-wieczną dekorację malarską, m.in. ze scenami Apoka-
lipsy św. Jana, Ostatniej Wieczerzy i Sądu Ostateczne-
go. Cennym zabytkiem kościoła jest srebrny relikwiarz 
św. Anny z 1511 r. który obecnie znajduje się w 
depozycie opolskiego Muzeum Diecezjalnego. 

St. George’s Church 
The oldest mention of this church dates back to 
1340. Over subsequent centuries it was renovated 
and modernised numerous times. Today we know 
that its current tower dates back to ca. 1544, and the 
nave to 1665-1677. The church has a brick presby-
tery and a wooden nave, built on rectangular foor 
plans. From the west it is adjacent to a square tower 
made of oak and fr wood. In the interiors of the 
temple there is a 17th-century painting decoration, 
depicting scenes from the Apocalypse of St. John, 
the Last Supper, and the Final Judgement. A silver 
reliquary of St. Anne from 1511 is a valuable artefact 
of the church. Today it is deposited in the Diocesan 
Museum in Opole 

Kościół p.w. św. Jerzego 
Die älteste Erwähnung stammt aus dem Jahr 1340. 
Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Kirche häufg 
renoviert und erneuert. Der Turm in seiner heutigen 
Form wurde um 1544 und das Schif 1665-1677 er-
baut. Während das Presbyterium gemauert ist, wurde 
das Schif, das einen rechteckigen Grundriss hat, aus 
Holz errichtet. Der quadratische Turm aus Eichen- und 
Tannenholz grenzt an die Westwand des Schifs. Den 
Innenraum schmücken, aus dem 17. Jh. stammende, 
Wandmalereien, die u.a. die Ofenbarung des Johan-
nes, das letzte Abendmahl und das Jüngste Gericht 
darstellen. Ein wertvolles Objekt, das aus dieser 
Kirche stammt, ist das silberne Reliquiar der St. Anna 
aus dem Jahr 1511, das sich heute als Depositum im 
Diözesanmuseum in Opole befndet. Adres: 

ul. Nauczycielska 1 
tel. 32 234 82 26 

KO˝CIÓŁ P.W. 
˝W. JERZEGO 
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Adres: 

ul. Toszecka 38 
tel. 32 270 58 30 

Kościół p.w. św. Bartłomieja
(Stary) 
Najstarsze wzmianki dotyczące kościoła pochodzą 
z XIII wieku i związane są z przybyciem na Śląsk zako-
nu templariuszy. Kościół jest murowanym budynkiem 
orientowanym w stylu gotyckim. Otacza go kamienny 
mur. Prezbiterium i zakrystia pochodzą z XV wieku, 
a nawa i wieża z XVII wieku. 

Świątynny ołtarz główny to piękna, bogata w złote 
zdobienia, trzyskrzydłowa konstrukcja. 

St. Bartholomew (a.k.a. Old) Church 
The oldest mentions on the church date back to 
the 13th century and they are associated with the 
arrival of the Knights Templar to Silesia. The church 
is a stone building, oriented in the Gothic style. It is 
surrounded by a stone wall. The presbytery and the 
sacristy date back to the 15th century, whereas the 
nave and the tower to the 17th century. 

The main altar of the temple is a beautiful winged 
altarpiece, with rich golden ornaments. 

(Alte) St. Bartholomäus-Kirche 
Die Kirche wurde bereits im 13. Jh. im Zusammenhang 
mit der Ankunft des Templerordens in Schlesien 
erwähnt. Das gemauerte, gotische und nach Osten 
orientierte Gotteshaus ist von einer Steinmauer 
umgeben. Das Presbyterium und die Sakristei stam-
men aus dem 15. Jh, der Turm und das Schif aus dem 
17. Jh. Der an goldenen Dekorationen reiche Hochal-
tar ist eine dreifügelige Konstruktion. 

KO˝CIÓŁ 
P.W. SW. BARTŁOMIEJA 

przewodnik | guide | Stadtführer |  8180 | Obiekty sakralne | Religious buildings | Sakrale Bauten 



Hotel 3 Światy*** ul. Kilińskiego 1 a, tel. 32 230 45 56 

Hotel Arsenał*** ul. Anny Jagiellonki 68, tel. 32 734 62 78 

Hotel Diament Plaza**** ul. Zwycięstwa 30, tel. 32 721 70 00 

Hotel Diament Economy*** ul. Zwycięstwa 42, tel. 32 231 18 21 

Hotel Malinowski Business*** ul. Portowa , tel. 32 338 63 76 

Hotel Mikulski*** ul. Dąbrowskiego 2 , tel. 32 331 82 01 

Hotel Royal*** ul. Matejki 10, tel. 32 400 00 00 

Qubus Hotel*** ul. Dworcowa 27, tel. 32 300 11 00 

Hotel Silvia GOLD*** ul. Studzienna 8, tel. 32 701 12 00 

Hotel Ava** ul. Pszczyńska 113, tel. 32 230 13 71 

Hotel Łabędy** i Hostel Łabędy ul. Ks. Popiełuszki 11, tel. 230 09 29 

Hotel Malinowski Economy* ul. Chodkiewicza 33, tel. 32 279 11 40 

Hotel Centrum Onkologii ul.Wybrzeże Armii Krajowej 12, tel. 32 278 96 39 

Hotelik Pederoxe ul. Kozielska 135, tel. 32 332 76 40 

Hotel Green Loft ul. Kłodnicka 16, tel. 888 273 244 

Jasna SportHotel & Spa Gliwice ul. Jasna 31, tel. 32 411 99 99 

Apartaments Mlynska 4 ul. Młyńska 4, tel. 570 315 759 

Hostel Gliwice ul. Siemińskiego 22, tel. 506 448 104 

Hostel Malinowski City ul. Narutowicza 23, tel. 32 234 25 08 

RH Hostel ul. Toszecka 192, tel. 576 999 620 

Hostel Kwadrans ul. Zwycięstwa 36, tel. 607 579 950 

Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice ul. Ziemięcicka 62, tel. 32 238 88 70 

Pokoje Gościnne Gniazdo ul. Wróblewskiego 26, tel. 519 699 997 

Dom Gościnny Argentum ul. Sowińskiego 5, tel. 32 238 02 80 

Dom Gościnny SEzAM ul. Pszczyńska 89a, tel. 32 237 23 07 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ślązaczek ul. Krakusa 16, 
tel. 32 230 68 31 wew. 372 

Na wszystkich podróż-
nych czeka w Gliwicach 
zróżnicowana baza nocle-
gowa. Każdy, niezależnie 
od zasobności portfela 
i wymogów, znajdzie tutaj 
coś dla siebie. 

All visitors to Gliwice 
can use the diverse tourist 
accommodation. Each and 
everyone, regardless of the 
resources and demands, will 
fnd something for them. 

Das Angebot der Stadt 
im Bereich der Übernach-
tungen ist dermaßen 
diferenziert, dass jeder 
– unabhängig von seinen 
fnanziellen Möglichkeiten 
und Anforderungen, eine für 
sich geeignete Unterkunft 
fndet. 

Baza noclegowa 
• Accommodation • Übernachtungsmöglichkeiten 

Wybrane Obiekty sportowe 
• Selected Sport Facilities • Ausgewählte Sportobjekte 

Kina 
• Cinemas • Kinos 

Politechnika Śląska – Ośrodek Sportu (hale, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki ulicznej, 
siłownia, sauna / sport halls, beach volleyball and street basketball courts, gym, sauna / Sporthallen, 
Strandvolleyball, Streetbasketball, Fitness, Sauna) ul. Kaszubska 28, tel. 32 237 23 51 / ul. Akade-
micka 26, tel. 32 237 29 68 

Korty tenisowe ul. Kosynierów 6, tel. 32 331 33 60 
Korty tenisowe ul. Akademicka 26, tel. 32 237 13 88 
Hala tenisowa ul. Akademicka 31, tel. 32 331 50 50 
Jasna 31 ul. Jasna 31, tel. 32 411 99 99 
Squash Ball Club ul. Robotnicza 2, tel. 32 333 23 81 
Stary Hangar Fitness&Wellness Club ul. Toruńska 1, tel. 32 230 00 50 
Fitness Styl ul. Warszawska 35 (pływalnia Delfin), tel. 32 334 76 71 
Creative Fitness&Spa Club ul. Kozielska 115, tel. 32 301 49 30 
Squashmania ul. Kozielska 37, tel. 32 725 0 22 
SMART GYM ul. Kolberga 1, tel. 32 323 13 26 
SMART GYM ul. Łużycka 16, tel. 32 723 27 16 
ICON Fitness Stara Poczta ul. Dolnych Wałów 8, 734 407 865 
My Fitnes Place ul. Lipowa 1 (CH Forum), 697 691 769 
Xtreme Fitness Gliwice ul. Żwirki i Wigury 66, 600 863 768 
Hala widowiskowo-sportowa ul. Górnych Wałów 29, tel. 32 307 44 00 
Hala widowiskowo-sportowa ul. Kozielska 1a, tel. 663 875 566 
Hala widowiskowo-sportowa Chorzowska 5 ul. Chorzowska 5, tel. 733 088 208 
Hala widowiskowo-sportowa Sośnica ul. Sikorskiego 130, tel. 32 332 10 87 
Kompleks boisk Piaskowa Dolina ul. Piaskowa , tel. 501 86 376 
Kompleks boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 ul. Jasna 31, tel. 501 86 376 
Centrum Kulturalno-Sportowe Łabędź ul. Partyzantów 25, tel. 32 557 70 16 
Lodowisko Tafla ul. Akademicka 29, tel. 32 237 14 16 
Kryta pływalnia Delfin ul. Warszawska 35, tel. 32 331 04 45 
Kryta pływalnia Mewa ul. Mewy 36, tel. 32 232 37 66 
Kryta pływalnia Olimpijczyk ul. Oriona 120, tel. 32 445 05 75 
Kryta pływalnia Neptun ul. Dzionkarzy, tel. 32 413 48 48, 32 413 48 49 

Scena Bajka – Kino Amok ul. Dolnych Wałów 3 
tel. 32 238 25 01, kasa: tel. 32 231 56 99, www.amok.gliwice.pl 
Cinema City Forum Gliwice ul. Lipowa 1 
tel. 32 335 77 77, www.cinema-city.pl 
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Europejski numer alarmowy / 

European emergency number / Europäischer Notruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112 

Tel. alarmowy policji / 

Police emergency number / Polizei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  997 

Tel. alarmowy straży pożarnej / 

Fire service emergency number / Feuerwehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  998 

Tel. alarmowy pogotowia ratunkowego / 

Ambulance service emergency number / Rettungsdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  999 

Tel. alarmowy straży miejskiej / 

Municipal Police emergency number / Ordnungsamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  986 

Tel. alarmowy służb miejskich / 

Municipal Service emergency number / Stadtdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 231 98 76 

• Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej 

Culture and Tourism Information Centre 

Zentrum für Kultur undTourismusinformation 

ul. Dolnych Wałów3, 32 231 38 55 

email: centrum@muzeum.gliwice.pl, 

skype: CentrumGliwice, gadugadu: 19 06 07 

• Centrum Informacji Turystycznej – Radiostacja 

Tourism Information Centre – Radio Station 

Zentrumfür Kulturinformation – Sender 

ul. Tarnogórska 129, tel. 32 300 04 04 

• Koleje Śląskie 

tel. 32 428 88 88, Biuro Obsługi Klienta tel. 32 479 55 55 

• PKP Intercity infolinia 703 200 200 

• UrządMiejski / Municipal Ofce / Stadtverwaltung 

ul. Zwycięstwa 21, tel. 32 231 30 42, 32 231 30 41 

ul. Jasna 31a 

ul. Fredry 6 

www.gliwice.eu 

Stacja Pogotowia Ratunkowego / Ambulance Service / Rettungsdienst 

ul. Konarskiego 26, tel. 32 231 20 50 

• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej / 

Municipal Station of the State Fire Service / Feuerwache 

ul.Wrocławska 1 

tel. 32 231 18 85 

• Komenda Miejska Policji / Gliwice Police Headquarters / 

Städtisches Polizeipräsidium 

ul. Powstańców Warszawy 12, 

tel. 32 336 92 00 

• Straż Miejska / Municipal Police / Stadtpolizei 

ul. Bolesława Śmiałego 2a, 

tel. 32 231 69 55, 32 338 19 72 

• Poczta Główna 

ul. Zwycięstwa 28, tel. 32 231 32 00 

Przydatne adresy i telefony 
• useful addresses and telephone numbers 
• Wichtige Adressen und Telefonnummern 

SĄDY / COURTS / GERICHTE 
• Sąd Rejonowy / District Court / Amtsgericht 
ul. Powstańców Warszawy 23, tel. 32 338 7 00 
www.gliwice.sr.gov.pl 

• Wojewódzki Sąd Administracyjny / Provincial Administrative Court / 
Woiwodschaftliches Verwaltungsgericht 
ul. Wyszyńskiego 2, tel. 32 238 98 30 
www.gliwice.wsa.gov.pl 

• Sąd Okręgowy / Regional Court / Landgericht 
ul. Kościuszki 15, tel. 32 33 80 117 (116, 115, 11) 
www.gliwice.so.gov.pl 
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SZPITALE / HOSPITALS / KRANKENHÄUSER 
• NZOZVITO-MED. Sp. z o.o. 
ul. Radiowa 2, tel. 32 302 98 00, 32 302 98 15 
www.vitomed.pl 

• Instytut Onkologii / Comprehensive Cancer Centre / Institut für Onkologie 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, tel. 32 278 86 66 
www.io.gliwice.pl 

• Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. / Municipal Hospital No. 4 
in Gliwice / Städtisches Krankenhaus Nr. 4 in Gliwice 
ul. Zygmunta Starego 20, ul. Kościuszki 29, 

tel. 32 231 88 88, 32 461 32 00 

• Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. / Multispecialist Hospital / 
Allgemeines Krankenhaus 
ul. Kościuszki 1, tel. 32 238 20 91 do 95 

SZKOŁYWYŻSZE / UNIVERSITIES AND COLLEGES / 
HOCHSCHULEN 
• Politechnika Śląska / Silesian University of Technology / 

Schlesische Technische Universität 
ul. Akademicka 2a, tel. 32 237 10 00, fax. 32 237 16 55 

www.polsl.gliwice.pl 

• Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Zamiejscowy w Gliwicach / 
Higher School of Safety, Branch in Gliwice / Hochschule für Sicherheit, 
Außenstelle in Gliwice 

pl. Piłsudskiego 9, 32 335 0 19 wew. 11 

www.wsb.net.pl 

Rynek / Market Square / Marktplatz (Ring) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

Ratusz / Town Hall / Rathaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mury miejskie / Mury miejskie / Mury miejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

Muzeum w Gliwicach / Museumin Gliwice / Das Museum in Gliwice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 

Radiostacja Gliwice / Gliwice Radio Station / Sender Gleiwitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

Zamek Piastowski / Piast Castle / Piastenschloss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

Willa Caro / CaroVilla / Villa Caro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Oddział Odlewnictwa Artystycznego / Artistic Casting Department / Abteilung für Kunstguss . . . . . . . . . . . . .  32 

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich / Dom Pamięci Żydów Górnośląskich / 

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 

Inne muzea w Gliwicach / Inne muzea w Gliwicach / Inne muzea w Gliwicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 

Teatr Miejski w Gliwicach / Municipal Theatre in Gliwice / Stadttheater in Gliwice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 

Scena Bajka – Kino Amok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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	Szanowni Państwo, 
	Gliwice to niezwykłe miasto. Jego historia harmonijnie łączy się z wyzwaniami współczesnego świata, śmiałym rozwojem urbanistyki, nowoczesnym przemysłem, nauką i edukacją oraz bogactwem życia kulturalnego i sportowego. Dzięki bardzo dobrej sieci komunikacyjnej, łatwo tutaj dotrzeć nawet z najodleglejszych regionów Polski i Europy. 
	-
	-
	-
	-

	Zapraszam do Gliwic! 
	Zygmunt Frankiewicz 
	Prezydent Miasta Gliwice / Mayor of Gliwice / Stadtpräsident von Gliwice 
	Ladies and Gentlemen, 
	Gliwice is an extraordinary city. Its history blends harmoniously with the challenges of the contemporary world, with the bold development in terms of urban planning, with advanced industry, science and education, as well as with the abundance of the cultural and sports life. Thanks to a very good transport network it is easily accessible from the most remote regions of Poland and Europe. 
	-
	-

	Welcome to Gliwice! 
	Sehr geehrte Damen und Herren, 
	Gliwice ist eine außergewöhnliche Stadt, in der Vergangenheit mit den Herausforderungen der Welt von heute, einer kühnen städtebaulichen Entwicklung, Wissenschaft und Bildung sowie einem reichen Kultur- und Sportleben im Einklang steht. Wegen der gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur ist sie auch aus den entlegensten Regionen Polens und Europas leicht zu erreichen. 
	-
	-

	Ich lade Sie nach Gliwice ein! 
	Gliwice 

	wczoraj i dziś 
	wczoraj i dziś 
	Gliwice leżą w województwie śląskim i zajmują 18. miejsce wśród największych miast Polski (pow. 133,88 km) oraz 19. miejsce pod względem liczby ludności (ok. 180 tys.). To jedno z najpiękniejszych i najszybciej rozwijających się miast Górnego Śląska. Jego bogata historia i dziedzictwo kulturowe w połączeniu z rozwojem nauki, gospodarki, kultury i sportu przynoszą mu wielkie sukcesy w każdym z tych obszarów. 
	2
	-

	Miastami partnerskimi Gliwic są: Bottrop (Niemcy), Dessau-Rosslau (Niemcy), Doncaster (Wielka Brytania), Kežmarok (Słowacja), Nacka (Szwecja), Salgótarján (Węgry) i Valenciennes (Francja). 
	-

	Figure
	Figure
	Podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) miasto kilkakrotnie oblegano i zdobywano. Do legendy przeszła jego obrona przed wojskami Ernsta von Mansfelda zimą 1626 r. To ponoć wtedy dzielne mieszczki wylewały na głowy atakujących wrzącą wodę i kaszę jaglaną. Wydarzenia te upamiętnia rzeźba Gliwiczanka stojąca w narożniku jednej z kamienic przy Rynku. 
	-

	W XVII i XVIII w. poza rzemiosłem i handlem gliwiczanie zajmowali się również sukiennictwem i warzeniem piwa. Jednak po trzech wojnach śląskich pomiędzy Austrią i Prusami (1750-1763) miasto podupadło. Później wraz z całym Górnym Śląskiem przyłączono je do państwa pruskiego (od 1741 r.). Następne lata zapoczątkowały dynamiczny rozwój gospodarczy, kulturowy i cywilizacyjny Gliwic. Z inicjatywy Fryderyka Wilhelma Redena – ojca górnośląskiego przemysłu, wybudowano tu m.in. Królewską Odlewnię Żeliwa i Kanał Kłod
	-
	-

	During the Thirty Years’ War (1618-1648) the town was besieged and conquered several times. The defence of the town against the troops of Ernst von Mansfeld in the winter of 1626 became truly famous. Legend has it that brave townswomen were pouring boiling water and millet groats on the attackers’ heads. These events are commemorated in the statue Gliwice Woman, adorning one corner of one of the tenement houses at the Main Square. 
	-

	In the 17th and 18th century, besides craftsmanship and trade, Gliwice citizens were engaged in clothmaking and beer brewing. However, after three Silesian Wars between Austria and Prussia (1740-1763) the town fell into decline. Then it was incorporated to the Prussian state together with Upper Silesia (since 1741). Subsequent years marked a dynamic development of the economy, culture, and civilisation in Gliwice. Upon the initiative of Friedrich Wilhelm Reden, the father of the Upper Silesian industry, the
	Während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) wurde die Stadt mehrmals belagert und besetzt. Sagenumwoben ist die Verteidigung vor der Armee Ernst von Mansfelds im Winter 1626, als tapfere Stadtbürgerinnen angeblich kochendes Wasser und heiße Hirsegrütze auf die Köpfe der Angreifer gossen. An diese Ereignisse erinnert die Skulptur Gleiwitzerin, die sich in der Nische eines Eckhauses am Ring (Marktplatz) befindet. 
	-

	Im 17. und im 18. Jh. beschäftigten sich die Einwohner der Stadt nicht nur mit Handwerk und Handel, sondern auch mit Tuchmacherei und Bierbrauerei. Die drei Schlesischen Kriege (1740-1763) brachten einen wirtschaftlichen Zusammenbruch. 1741 kam ganz Oberschlesien und damit auch Gliwice unter preußische Herrschaft. In den Folgejahren setzte in der Stadt eine dynamische Entwicklung im wirtschaftlichen, kulturellen und zivilisatorischen Bereich ein. Auf Initiative Friedrich Wilhelm von Redens – des Vaters der 
	-

	Figure
	W 1845 r. do miasta dotarła kolej. Jednocześnie otwierano liczne zakłady: górnicze, hutnicze, maszynowe i chemiczne. W ślad za nimi budowano wielkomiejskie kamienice, rezydencje i gmachy użyteczności publicznej. Obiekty prezentujące różne style i nurty architektoniczne, od historyzmu i secesji po modernizm. To wtedy powstały m.in. kamienice przy reprezentacyjnej ulicy Zwycięstwa, Willa Caro, budynek Starej Poczty, gmach Poczty Głównej i wiele, wiele innych. 
	-

	Działania zbrojne I wojny światowej szczęśliwie ominęły miasto, choć wielu jego mieszkańców poległo na jej frontach. W 1918 r. ludność Gliwic liczyła ok. 60 tys. mieszkańców. Później na Górnym Śląsku doszło do wybuchu trzech powstań śląskich (1919-1921), które objęły również Gliwice. Walczący w nich Polacy marzyli o przyłączeniu tych ziem do państwa polskiego. Jednak w wyniku plebiscytu z 1921 r. 2/3 obszaru Górnego Śląska razem z Gliwicami pozostały w granicach Niemiec. 
	-

	In 1845 railway was introduced in the town. Simultaneously, numerous industrial plants were opened: mines, steelworks, machine and chemical plants. They were followed by posh tenement houses, residences, and public utility buildings – edifices representing different styles and trends in architecture, from Historicism and Art Nouveau to Modernism. It was then that the tenement houses along the representational Zwycięstwa street were erected, as well as the Caro Villa, the building of the Old Post Office, the
	-

	Fortunately, the warfare of the World War I spared the town itself, although many Gliwice inhabitants were killed on its fronts. In 1918 the population of the city was ca. 60 thousand. Later on, three Silesian Uprisings broke out in Upper Silesia (1919-1921), comprising Gliwice, as well. The Poles who fought in them were dreaming of incorporating these lands to the Polish state. However, as a result of the plebiscite from 1921, 2/3 of the area of Upper Silesia, Gliwice included, remained within the borders 
	1845 kam die Eisenbahn in die Stadt. Es wurden zahlreiche neue Berg-, Hütten-, Maschinen und chemische Werke eröffnet. Gleichzeitig entstanden großstädtische Bürgerhäuser, Residenzen und öffentliche Gebäude, die architektonisch verschiedene Stilrichtungen vertraten: von Historismus und Jugendstil bis hin zum Modernismus. Zu ihnen zählen u.a. die Bürgerhäuser an der heutigen ulica Zwycięstwa, die alte Post, das Hauptpostamt und viele andere. 
	-
	-

	Von den Kampfhandlungen des Ersten Weltkriegen blieb die Stadt glücklicherweise verschont, viele Einwohner von Gliwice fielen jedoch an den Fronten des Krieges. 1918 lebten in der Stadt ca. 60.000 Menschen. Zwischen 1919 und 1921 kam es in Oberschlesien zu drei schlesischen Aufständen, die auch die Stadt umfassten. Die an den Erhebungen beteiligten Polen träumten von einem Anschluss der Region an den polnischen Staat. Infolge der Volksabstimmung von 1921 verblieben jedoch 2/3 Oberschlesiens bei Deutschland.
	-

	Figure
	W latach 20. i 30. XX w. miasto nie zwalniało tempa rozwoju gospodarczego. To wtedy rozbudowano port lotniczy, obsługujący loty pasażerskie do Berlina, Wiednia, Teheranu i Konstantynopola. Wybudowano Kanał Gliwicki (dł. 40,6 km/ 6 śluz) oraz autostradę w kierunku Berlina. W jego modernistycznej zabudowie pojawiły się min. dom tekstylny Weichmanna, dworzec kolejowy, hotel Haus Oberschlesien (siedziba UM w Gliwicach), dom handlowy DeFaKa (DH Ikar). W tym czasie myślano także o utworzeniu tzw. Trójmiasta, czyl
	-
	-

	Tuż przed wybuchem II wojny światowej w mieście doszło do tzw. prowokacji gliwickiej. W czwartek 31 sierpnia 1939 r. o godz. 20.00 niemiecki oddział SS upozorował atak ze strony Polaków na budynek miejscowej Radiostacji. Był to jeden z pretekstów do wypowiedzenia Polsce wojny. Przebieg prowokacji został dopiero ujawniony podczas procesu norymberskiego. W 1945 r. na mocy postanowień konferencji poczdamskiej wschodnie tereny przedwojennych Niemiec, w tym Górny Śląsk z Gliwicami przyłączono do Polski. 
	-
	-

	In the 1920s and 1930s the city did not slow down the pace of its economic development. It was then that an airport servicing passenger flights to Berlin, Vienna, Tehran, and Constantinople was built. The Gliwice Canal (length 40.6km/6 sluices) and a motorway towards Berlin were constructed. Such structures as Weichmann’s textile house, the railway station, Haus Oberschlesien hotel (seat of the Municipal Office in Gliwice), the DeFaKa department store (Ikar) appeared in its Modernist architecture of the cit
	-

	Right before the outbreak of the World War II the city was a place of the so-called Gliwice provocation. On the Thursday of 31 August 1939 at 8:00 p.m. a German SS troop faked a Polish attack on the building of the local Radio Station. It became one of the pretexts for the declaration of war against Poland. The details of the provocation were disclosed only during the Nuremberg Trials. In 1945 under the provisions of the Potsdam Conference, the eastern part of the pre-war Germany, along with Upper Silesia a
	In den 1920er und 1930er entwickelte sich die Wirtschaft der Stadt weiterhin dynamisch. Ausgebaut wurde der Flughafen, der Passagierverbindungen nach Berlin, Wien, Teheran und Konstantinopel bot. Es entstanden ferner der Gleiwitzer Kanal (Länge 40,6 km, 6 Schleusen) und eine Autobahn in Richtung Berlin. Im Stadtbild tauchten nun Gebäude im Stil des Modernismus auf: das Seidenhaus Weichmann, der Bahnhof, das Haus Oberschlesien (heute Sitz der Stadtverwaltung) und das Kaufhaus DeFaKa (heute Ikar). In dieser Z
	-
	-
	-

	Kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges fand in der Stadt die sog. Gleiwitzer Provokation statt. Am Donnerstag den 31. August 1939 um 20.00 Uhr führte eine Gruppe von SS-Männern einen fingierten Überfall auf den lokalen Rundfunksender durch. Diese Aktion stellte einen der Vorwände für den Überfall auf Polen dar. Der Verlauf der Provokation wurde erst im Rahmen der Nürnberger Prozesse publik gemacht. 1945 wurden die bisherigen ostdeutschen Gebiete, darunter Oberschlesien und Gliwice, entsprechend den B
	Figure
	Figure
	Przez długie lata powojenne miasto kojarzyło się wyłącznie z przemysłem ciężkim, hutnictwem i górnictwem węgla kamiennego. Ich prawdziwy stan ukazała dopiero transformacja społeczno-gospodarcza Polski pod koniec lat 80. XX w. Wtedy też Gliwice okazały się jednym z najbiedniejszych miast Górnego Śląska. Jego zakłady przemysłowe przynosiły duże straty, niszczyły środowisko naturalne. W bardzo złym stanie znajdowała się infrastruktura drogowa i komunikacyjna. Nie lepiej było z obiektami użyteczności publicznej
	-
	-

	Przełomowym momentem dla miasta stało się utworzenie w 1996 r. strefy ekonomicznej w Gliwicach, jednej z czterech wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pierwszym inwestorem były zakłady Opla. W ślad za nim napłynęli kolejni, reprezentujący branże: motoryzacyjną, metalową, budowlaną, maszynową, elektromaszynową i logistyczną. Dzięki strefie i działającym w niej firmom z kapitałem polskim oraz zagranicznym gospodarka Gliwic zaczęła rozwijać się w błyskawicznym tempie. 
	-
	-
	-

	Figure
	Figure
	For long years after the war the city was associated predominantly with heavy industry, metallurgy, and hard coal mining. Its true condition was revealed only during the socioeconomic transformation of Poland at the end of the 1980s. It was then that Gliwice turned out to be one of the poorest towns in Upper Silesia. Its industrial plants were bringing heavy losses and destroying natural environment. Roads and transport infrastructure was in a very poor condition. The situation of public utility buildings, 
	-

	A real breakthrough for the city was the establishment of a special economic zone in Gliwice in 1996 – it was one of the four subzones constituting the Katowice Special Economic Zone. The first investor here was the Opel corporation. It was followed by next ones, representing automotive, metal, building, machine, electromechnical, and logistic industries. Thanks to the zone and the companies with the Polish and foreign capital operating in it, the economy of Gliwice started to develop at a rapid pace. 
	Figure
	In der Nachkriegszeit wurde die Stadt über Jahrzehnte hinweg nur mit Schwerindustrie, Hüttenwesen und Steinkohlebergbau in Verbindung gebracht. Wie der tatsächliche Zustand dieser Branchen war, zeigte erst der gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel, der in Polen zum Ende der 1980er Jahre begann. Es stellte sich damals heraus, dass Gliwice zu den ärmsten Städten Oberschlesiens zählte. Die Industriebetriebe verzeichneten Verluste und verschmutzten die Umwelt. In einem sehr schlechten Zustand befanden si
	-
	-

	Einen Wendepunkt stellte die Gründung der Wirtschaftszone in Gliwice im Jahr 1996 dar, einer von vier, die die Kattowitzer Sonderwirtschaftszone bilden. Erster Investor waren die Opel-Werke, denen weitere Unternehmen aus der Auto-, Metall-, Bau-, Maschinen-, Elektromaschinen- und Logistikbranche folgten. Dank der Sonderwirtschaftszone und den dort ansässigen Firmen mit polnischem und ausländischem Kapital entwickelte sich die Wirtschaft von Gliwice in einem sehr dynamischen Tempo. 
	Do obecnego sukcesu miasta przyczynia się również jego nowoczesna infrastruktura drogowa i komunikacyjna, w tym: skrzyżowanie autostrad A1 i A4, Drogowa Trasa Średnicowa, zmodernizowany węzeł kolejowy PKP, port śródlądowy Śląskiego Centrum Logistyki S.A. (Kanał Gliwicki) i lotnisko sportowe. Duży wpływ na rozwój ma także Politechnika Śląska oraz liczne placówki naukowo-badawcze. Z ich wiedzy korzysta nowoczesny przemysł. Miasto systematycznie wspiera rozwój nowych technologii oraz innowacyjnych przedsiębior
	-
	-

	Gliwice to nie tylko nauka, biznes i praca. To również miasto, gdzie można zobaczyć ciekawe miejsca, skorzystać z bogatej oferty kulturalnej i rozrywkowej oraz aktywnie spędzić czas. Gliwice to miasto, które warto poznać! 
	-

	State-of-the-art roads and transport facilities of the city also contribute to its success. These are: the interchange of the A1 and A4 motorways, the Cross-Regional Highway, the modernised railway junction, the inland port of the Silesian Logistic Centre (the Gliwice Canal), and the sports airfield. Silesian University of Technology and numerous science and research facilities have their share in the development of the city, too, as advanced industries make practical use of the knowledge they offer. The ci
	-

	Gliwice stands not for only science, business, and work. It is also a city where one can see interesting sites, enjoy a very rich cultural and entertainment offer, as well as spend time actively. Gliwice is a city worth exploring! 
	Den Erfolg verdankt die Stadt auch ihrer modernen Straßen- und Verkehrsinfrastruktur. In Gliwice befinden sich die Kreuzung der Autobahnen A1 und A4, die Stadtschnellstraße DTŚ, ein modernisierter Eisenbahnknoten der Polnischen Staatsbahn PKP, der Binnenhafen des Schlesischen Logistikzentrums AG (Gleiwitzer Kanal) und ein Sportflugplatz. Einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Stadt haben ferner die Schlesische Technische Universität (Politechnika Śląska) sowie zahlreiche weitere wissenschaftliche und
	-

	Gliwice ist aber viel mehr als nur Wissenschaft, Business und Arbeit. Die Stadt hat viele interessante Objekte sowie ein reiches kulturelles und Freizeitangebot. Es lohnt sich auf jeden Fall, Gliwice kennenzulernen! 
	Figure
	RYNEK 
	Rynek 
	Rynek 
	Rynek 
	Main Square 
	Marktplatz (Ring) 

	Sercem starówki miasta jest kwadratowy rynek 
	Sercem starówki miasta jest kwadratowy rynek 
	The heart of the Old Town is a quadrangular Main 
	Den Mittelpunkt der Altstadt bildet ein quadratischer 

	(75 x 75 m) z Ratuszem pośrodku. Rynek zachował 
	(75 x 75 m) z Ratuszem pośrodku. Rynek zachował 
	Square (75 x 75 m), with a Town Hall in the middle. 
	Marktplatz, der Ring (75 x 75 m), in dessen Mitte 

	układ architektoniczno-przestrzenny z czasów 
	układ architektoniczno-przestrzenny z czasów 
	The Main Square has retained its architectural and 
	das Rathaus steht. Weitgehend erhalten blieb die 

	średniowiecznej lokacji. Od jego narożników wybie
	średniowiecznej lokacji. Od jego narożników wybie
	-

	spatial layout from the medieval times. Two perpen
	-

	architektonisch-räumliche Struktur des Rings aus der 

	gają po dwie prostopadłe ulice. Na skutek licznych 
	gają po dwie prostopadłe ulice. Na skutek licznych 
	dicular streets branch out from each of its corners. 
	Zeit der Stadtgründung im Mittelalter. Von den Ecken 

	pożarów i przebudów obecny Ratusz i otaczające 
	pożarów i przebudów obecny Ratusz i otaczające 
	Due to numerous fires and reconstructions, the 
	des Rings gehen jeweils zwei vertikale Straßen ab. 

	go kamienice pochodzą z XIX i XX w. Ozdobą tego 
	go kamienice pochodzą z XIX i XX w. Ozdobą tego 
	today’s Town Hall and the tenement houses that 
	Da das Rathaus und die umliegenden Bürgerhäuser 

	miejsca jest fontanna z rzeźbą Neptuna (1794 r.). 
	miejsca jest fontanna z rzeźbą Neptuna (1794 r.). 
	surround it date back to the 19th and 20th centuries. 
	mehrmals durch Brände beschädigt und umgebaut 

	Jej powstanie historycy wiążą z otwarciem Kanału 
	Jej powstanie historycy wiążą z otwarciem Kanału 
	A true ornament of this place is a fountain with a 
	wurden, stammt die jetzige Bebauung meistens aus 

	Kłodnickiego, który poprzez Odrę połączył Gliwice 
	Kłodnickiego, który poprzez Odrę połączył Gliwice 
	statue of Neptune (1794). Historians connect its 
	dem 19. und dem 20. Jh. Die Zierde des Marktplatzes 

	z Morzem Bałtyckim. Obok fontanny zrekonstruowa
	z Morzem Bałtyckim. Obok fontanny zrekonstruowa
	-

	beginnings with the opening of the Kłodnica Canal, 
	ist der Neptun-Brunnen aus dem Jahr 1794. Nach der 

	no cembrowinę nowożytnej studni. 
	no cembrowinę nowożytnej studni. 
	which linked Gliwice with the Baltic Sea through the 
	Ansicht der Historiker ist seine Entstehung auf die 

	TR
	Oder river. Next to the fountain, cribwork of a modern 
	Inbetriebnahme des Klodnitzkanals zurückzuführen, 

	TR
	well has been reconstructed. 
	der Gliwice über die Oder mit der Ostsee verband. 

	TR
	Neben dem Neptun-Brunnen befindet sich auf dem 

	TR
	Ring auch ein Brunnen aus der Neuzeit mit rekonstru
	-
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	ierter Auskleidung. 
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	RATUSZ 
	Ratusz 
	Ratusz 
	Ratusz 
	Town Hall 
	Rathaus 

	Pierwszy drewniany ratusz wzniesiono pod koniec 
	Pierwszy drewniany ratusz wzniesiono pod koniec 
	The first wooden town hall was erected at the end 
	Das erste Rathaus wurde zum Ende des 13. Jhs. aus 

	XIII w. Natomiast jego obecny klasycystyczny budy-
	XIII w. Natomiast jego obecny klasycystyczny budy-
	of the 13th century. Its current Classicist building 
	Holz errichtet. Der bis heute erhaltene klassizistische 

	nek pochodzi z XIX- XX w. W 1978 r. dobudowano 
	nek pochodzi z XIX- XX w. W 1978 r. dobudowano 
	dates back to the 19th-20th century. In 1978 its 
	Bau stammt aus dem 19.- 20. Jhs. 1978 wurde 

	do niego północno-wschodni portyk z tarasem. 
	do niego północno-wschodni portyk z tarasem. 
	north-eastern portico with a terrace was added. A 
	der nordöstliche Säulengang mit einer Terrasse 

	Dominantą ratusza jest wieża o wys. 41,5 m. Z kolei 
	Dominantą ratusza jest wieża o wys. 41,5 m. Z kolei 
	dominant of the town hall is its 41.5m-high tower. 
	angebaut. Eine Dominante bildet der 41,5 m hohe 

	jego południową ścianę zdobi najstarsza rzeźba 
	jego południową ścianę zdobi najstarsza rzeźba 
	Its southern part, on the other hand, is adorned with 
	Rathausturm. Die südliche Rathauswand schmückt 

	miasta - Madonna Niepokalanego Poczęcia z 1726 r. 
	miasta - Madonna Niepokalanego Poczęcia z 1726 r. 
	the oldest statue in the city, Our Lady of Immaculate 
	die älteste erhaltene Skulptur der Stadt: die Figur der 

	To pamiątka obrony Gliwic przed wojskami Ernsta von 
	To pamiątka obrony Gliwic przed wojskami Ernsta von 
	Conception, from 1726. 
	Immaculata – ein Relikt aus der Zeit der Verteidigung 

	Mansfelda w XVII w. 
	Mansfelda w XVII w. 
	It commemorates the defence of Gliwice against the 
	der Stadt vor dem Heer Ernst von Mansfelds im 17. Jh. 

	Obecnie w Ratuszu odbywają się sesje Rady Miasta, 
	Obecnie w Ratuszu odbywają się sesje Rady Miasta, 
	troops of Ernst von Mansfeld in the 17th century. 
	Heute finden im Rathaus Sitzungen des Stadtrates, 

	ważne spotkania i uroczystości oraz są udzielane 
	ważne spotkania i uroczystości oraz są udzielane 
	Today the Town Hall is a place where sessions of the 
	wichtige Treffen und Trauungen statt. In den Keller
	-


	śluby. W podziemiach znajduje się również stylowa 
	śluby. W podziemiach znajduje się również stylowa 
	Municipal Council, important meetings, celebrations, 
	räumen befindet sich ein stilvolles Restaurant. 

	restauracja. 
	restauracja. 
	and weddings are held. There is also a stylish restau
	-
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	rant in the basements. 
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	MURY MIEJSKIE 
	Mury miejskie 
	Mury miejskie 
	Mury miejskie 
	City walls 
	Stadtmauer 

	W I poł. XV w. Gliwice otoczyły mury obronne z ka-
	W I poł. XV w. Gliwice otoczyły mury obronne z ka-
	In the first half of the 15th century Gliwice got 
	In der ersten Hälfte des 15. Jhs. entstand der Mauer
	-


	mienia i cegły (dł.1125 m). Ponad nimi górowało ok. 36 baszt, a do środka wiodły dwie bramy – Biała 
	mienia i cegły (dł.1125 m). Ponad nimi górowało ok. 36 baszt, a do środka wiodły dwie bramy – Biała 
	surrounded with brick and stone defensive walls (length: 1125m), with 36 towers hovering above 
	ring aus Steinen und Ziegeln, dessen Länge 1125 m betrug. Über ihn ragten ca. 36 Basteien. In die Stadt 

	(Bytomska) i Czarna (Raciborska). Fortyfikacje te 
	(Bytomska) i Czarna (Raciborska). Fortyfikacje te 
	them. Two gates provided entrance to the town: the 
	führten zwei Tore: das Weiße (Beuthener) Tor und 

	rozebrano w XVIII i XIX w., aby umożliwić rozbudowę 
	rozebrano w XVIII i XIX w., aby umożliwić rozbudowę 
	White (Bytom) Gate, and the Black (Racibórz) Gate. 
	das Schwarze (Ratiborer) Tor. Um die weitere räum
	-


	miasta. Średniowieczny przebieg murów pozostał 
	miasta. Średniowieczny przebieg murów pozostał 
	These fortifications were disassembled in the 18th 
	liche Entwicklung der Stadt zu ermöglichen, wurden 

	czytelny dzięki ulicom Dolnych i Górnych Wałów. 
	czytelny dzięki ulicom Dolnych i Górnych Wałów. 
	and 19th centuries in order to allow the city to grow. 
	die mittelalterlichen Befestigungsanlagen im 18. 

	Większe ich fragmenty zachowały się przy ulicach: 
	Większe ich fragmenty zachowały się przy ulicach: 
	The medieval layout of the walls is still legible thanks 
	und im 19. Jh. geschliffen. Ihr ursprünglicher Verlauf 

	Grodowej, Basztowej i Pod Murami. Z kolei na placu 
	Grodowej, Basztowej i Pod Murami. Z kolei na placu 
	to Dolnych Wałów and Górnych Wałów streets. Bigger 
	entlang der heutigen Straßen Dolnych Wałów und 

	Rzeźniczym zobaczymy relikty przedbramia i mostu 
	Rzeźniczym zobaczymy relikty przedbramia i mostu 
	parts of the walls have survived at Grodowa, Baszto-
	Górnych Wałów lässt sich aber dennoch bis heute 

	Czarnej Bramy. 
	Czarnej Bramy. 
	wa, and Pod Murami streets. At Rzeźniczy square, on 
	feststellen. Größere Fragmente der Stadtmauer sind 

	TR
	the other hand, we can see relics of the foregate and 
	an den Straßen Grodowa, Basztowa und Pod Murami 

	TR
	the bridge of the Black Gate. 
	zu sehen. Am Plac Rzeźniczy befinden sich wiederum 

	TR
	Relikte des Torhauses und der Brücke des Schwarzen 

	TR
	Tores. 
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	MUZEUM W GLIWICACH 
	Muzeum w Gliwicach 
	Muzeum w Gliwicach 
	Muzeum w Gliwicach 
	Museum in Gliwice 
	Museum in Gliwice 
	Adres: 

	Początki muzeum sięgają 1905 r. Przez lata jego The beginnings of the Museum date back to 1905. cztery działy: sztuka i rzemiosło artystyczne, arche-Over the years its four divisions: art and artistic ologia, historia oraz etnografia, zgromadziły ponad 80 crafts, archaeology, history, and ethnography have tys. eksponatów. Można je oglądać w ramach wystaw collected over 80 thousand artefacts. They are 
	Początki muzeum sięgają 1905 r. Przez lata jego The beginnings of the Museum date back to 1905. cztery działy: sztuka i rzemiosło artystyczne, arche-Over the years its four divisions: art and artistic ologia, historia oraz etnografia, zgromadziły ponad 80 crafts, archaeology, history, and ethnography have tys. eksponatów. Można je oglądać w ramach wystaw collected over 80 thousand artefacts. They are 
	Das Museum wurde 1905 gegründet. Die Sammlungen seiner vier Fachbereiche (Kunst, Kunstgewerbe, Archäologie, Ethnografie) umfassen über 80.000 Exponate, die im Rahmen von Dauer- und Wechse
	-
	-

	Dyrekcja/działy muzeum/ wystawa stała, Willa Caro: ul. Dolnych Wałów 8a tel. 32 231 08 54 

	stałych i czasowych, które prezentują oddziały muzeum: Willa Caro, Zamek Piastowski, Oddział 
	stałych i czasowych, które prezentują oddziały muzeum: Willa Caro, Zamek Piastowski, Oddział 
	displayed in permanent and temporary exhibitions in the Museum departments: Caro Villa, Piast Castle, 
	lausstellungen präsentiert werden. Das Museum besteht aus folgenden Abteilungen: Villa Caro, 
	www.muzeum.gliwice.pl 

	Odlewnictwa Artystycznego, Radiostacja Gliwicka, 
	Odlewnictwa Artystycznego, Radiostacja Gliwicka, 
	Artistic Casting Department, Gliwice Radio Station, 
	Piasten-Schloss, Abteilung für Kunstguss, Sender 

	Dom Pamięci Żydów Górnośląskich oraz galeria 
	Dom Pamięci Żydów Górnośląskich oraz galeria 
	Upper Silesian Jews House of Remembrance, and the 
	Gleiwitz, Haus des Gedenkens der oberschlesischen 

	Czytelnia Sztuki. 
	Czytelnia Sztuki. 
	Art Reading Room gallery. 
	Juden, Galerie Leseraum für Kunst. 
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	MUZEUM W GLIWICACH RADIOSTACJA GLIWICKA 
	Radiostacja Gliwicka 
	Jej drewniana wieża antenowa z 1935 r. jest jedną z najwyższych konstrukcji tego typu na świecie (wys. 111 m). W nocy 31.08.1939 r. miała tu miejsce tzw. prowokacja gliwicka. To wtedy Niemcy upozorowali atak na radiostację ze strony Polaków, co było jednym z pretekstów do wypowiedzenia Polsce wojny. Radiostacja Gliwicka leży na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, a jej obiekty są oddziałem Muzeum w Gliwicach, który prezentuje dokumenty, urządzenia i sprzęt radiowy z lat 20. i 30. XX w. Od 2017 r
	-
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	Gliwice Radio Station 
	Its wooden antenna mast from 1935 is one of the world’s tallest structures of the type (height: 111 m). On the night of 31 August 1939 the Gliwice provocation took place here. It was then that Germans faked a Polish attack on the radio station, which constituted one of the pretext for the declaration of war against Poland. The Radio Station belongs to the Industrial Monuments Route of Silesia, and its facilities constitute a department of the Museum in Gliwice, which displays documents, appliances, and radi
	-
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	Sender Gleiwitz 
	Sein 111 m hoher, hölzerner Sendeturm aus dem Jahre 1935 gehört zu den höchsten Konstruktionen dieser Art in der ganzen Welt. In der Nacht des 31.08.1939 fand hier die sog. Gleiwitzer Provokation statt, ein fingierter deutscher Überfall, der der polnischen Seite zur Last gelegt wurde. Der Anschlag stellte einen der Vorwände für den deutschen Überfall auf Polen dar. Der Sender liegt an der Route der Technikdenkmäler der Woiwodschaft Schlesien. In der dortigen Abteilung des Museums Gliwice werden Unterlagen u
	-
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	przewodnik | guide | Stadtführer | 
	Adres: 
	ul. Tarnogórska 129 tel. 32 300 04 04 
	www.muzeum.gliwice.pl 
	www.muzeum.gliwice.pl 

	poniedziałek: nieczynne wtorek-piątek: 10.00 – 16.00 sobota i niedziela: 11.00 – 16.00 (maj – wrzesień do 17.00) 
	Park Sensoryczny pod wieżą otwarty jest codziennie w godzinach: 
	6.00 – 22.00 (latem), 
	6.00 – 20.00 (zimą) 
	MUZEUM W GLIWICACH ZAMEK PIASTOWSKI 
	Zamek Piastowski Piast Castle 
	Budowla ta powstała w II poł. XVI w. i była wpisana This edifice was erected in the second half of the w południową linię murów obronnych miasta. 16th century and it was part of the southern line of Początkowo pełniła funkcje arsenału, a później the defensive walls of the town. Initially, it served as więzienia, folwarku i magazynu. Gotycki wygląd an arsenal, and subsequently as a prison, a grange, odzyskała dzięki rewaloryzacji dokonanej w latach and a warehouse. It regained its Gothic style thanks 1956-19
	-

	industrial plants (19th-20th c.). 
	28 | Obiekty zabytkowe i kulturalne | Historic and cultural sites | Baudenkmäler und Kulturobjekte 
	Piasten-Schloss 
	Das Objekt entstand in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. und bildete ein Element der südlichen Stadtbefestigung. Anfangs diente es als Zeughaus, später als Gefängnis, Gutshof und Lagerhaus. Seine gotische Form erhielt das Schloss im Rahmen der Renovierungsarbeiten von 1956-1959 wieder. Heute beherbergt das Objekt eine Abteilung des Museums in Gliwice, in der u.a. Gefäße, Schmuck und Werkzeug aus der Periode der Lausitzer Kultur, Exponate aus der Zeit der schlesischen Aufstände und der Volksabstimmung (1919-19
	-
	-

	Figure
	Adres: 
	ul. Pod Murami 2 tel. 32 231 44 94, 
	www.muzeum.gliwice.pl 

	Dni i godziny otwarcia: 
	poniedziałek: nieczynne wtorek: środa- piątek: sobota: niedziela: 
	9.00–15.00 
	9.00–16.00 
	11.00–17.00 
	11.00–16.00 

	MUZEUM W GLIWICACH WILLA CARO 
	Willa Caro Ta neorenesansowa willa powstała w latach 1882-1885 r. na zlecenie przemysłowca Oscara Caro.  Pierwotnie była jednopiętrowa, lecz w 1924 r.  dobudowano do niej drugie piętro. Willę otaczał  rozległy ogród. Później jej właścicielem był Mikołaj  von Bellestrem, który w 1934 r. odstąpił ją magistra-towi miasta. Ten z kolei przekazał obiekt Muzeum  Górnośląskiemu w Gliwicach. Po 1945 r. willa stała  się główną siedzibą Muzeum w Gliwicach i zarazem  jednym z jego oddziałów. Obecnie prezentowana jest  
	Caro Villa This Neo-Renaissance villa was erected in 1882-1885, upon the commission of a local industrialist,  Oscar Caro. Initially, it consisted of only one floor , but  in 1924 the second one was added. The villa was  surrounded by a big garden. Later on it was owned  by Nicolaus von Ballestrem, who in 1934 bestowed  it to the municipality of Gliwice, which in turn handed  the building over to the Upper Silesian Museum in  Gliwice. After 1945 the villa became the main seat  of the Museum in Gliwice, and 
	Villa Caro Die Villa im Neorenaissance-Stil wurde 1882-1885  für den Industriellen Oscar Caro gebaut. Das ur-sprünglich einstöckige Gebäude wurde 1924 aufge-stockt. Umgeben war das Haus früher von einem  großräumigen Garten. Der spätere Besitzer, Nikolaus  von Ballestrem, trat das Objekt 1934 der Stadt ab,  die es wiederum dem Oberschlesischen Museum  übergab. Seit 1945 dient die Villa Caro als Hauptge-bäude des Museums in Gliwice und zugleich als eine  seiner Abteilungen. Die Dauerausstellung in der Villa 
	Adres: ul. Dolnych Wałów 8a tel. 32 231 08 54 www.muzeum.gliwice.pl Dni i godziny otwarcia: poniedziałek: nieczynne wtorek: 9.00-15.00 środa – piątek: 9.00-16.00 sobota: 11.00-17.00 niedziela: 11.00-16.00 
	Figure
	MUZEUM W GLIWICACH ODDZIAŁ ODLEWNICTWA ARTYSTYCZNEGO 
	Oddział Odlewnictwa Artistic Casting Artystycznego Museum 
	Oddział Odlewnictwa Artystycznego mieści się The Artistic Casting Museum is located in the former w dawnej maszynowni Kopalni Węgla Kamiennego engine room of the Gliwice Hard Coal Mine, erected Gliwice, zbudowanej w latach 1912-1914 według in 1912-1914 according to a design by German projektu niemieckich architektów Emila i Georga architects, Emil and Georg Zillmann. Its permanent Zillmannów. Stała ekspozycja jest jedną z pierwszych exposition is one of the first modern interactive and nowoczesnych, interak
	32 | Obiekty zabytkowe i kulturalne | Historic and cultural sites | Baudenkmäler und Kulturobjekte 
	Abteilung für Kunstguss 
	Die Abteilung für Kunstguss befindet sich im ehemaligen Maschinenhaus der Gleiwitzgrube, eines zwischen 1912 und 1914 nach einem Entwurf der deutschen Architekten Emil und Georg Zillmann erbauten Steinkohlebergwerks. Die Dauerausstellung war eine der ersten interaktiven und multimedialen musealen Ausstellungen in Oberschlesien. 
	-

	Figure
	Adres: 
	Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice ul. Bojkowska 37 tel. 32 335 44 03 
	wtorek – środa: 9.00 – 15.00 czwartek – piątek: 10.00 – 16.00 sobota – niedziela: 11.00 – 16.00 
	www.muzeum.gliwice.pl 
	www.muzeum.gliwice.pl 

	MUZEUM W GLIWICACH DOM PAMI°CI˛YDÓW GÓRNO˝L˙SKICH 
	Dom Pamięci Upper Silesian JewsŻydów Górnośląskich House of Remembrance 
	Placówka jest oddziałem Muzeum w Gliwicach This facility is a department of the Museum in i zajmuje dawny żydowski Dom Przedpogrzebowy Gliwice and it is located in the former Jewish Prefuz 1903 r. Jej otwarcie poprzedzone kilkuletnią rewita-neral House from 1903. Its opening, preceded with lizacją nastąpiło w 2016 r. Misją oddziału jest groma-sever-year-long revitalisation, took place in 2016. dzeniem materialnego świadectwa Żydów na Górnym The mission of this place is to collect materials Śląsku i krzewien
	-

	Monument Conservation Officer Well Kept Monument 2017. 
	-

	34 | Obiekty zabytkowe i kulturalne | Historic and cultural sites | Baudenkmäler und Kulturobjekte 
	Haus des Gedenkens der Oberschlesischen Juden 
	Diese Abteilung des Museums Gliwice hat ihren Sitz in der 1903 erbauten, ehemaligen jüdischen Totenhalle. Nach mehrjähriger Sanierung wurde die Einrichtung 2016 eröffnet. Die Abteilung setzt sich zum Ziel, das materielle Erbe der oberschlesischen Juden zu bewahren und den interkulturellen Dialog zu fördern. Das Haus des Gedenkens der Oberschlesischen Juden erhielt 2016 den Preis des Marschalls der Woiwodschaft Schlesien und 2017 eine Auszeichnung im prestigevollen Wettbewerb des Landesdenkmalpflegers Gepfle
	-

	Figure
	Adres: 
	ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14 tel. 32 428 16 09 
	www.muzeum.gliwice.pl 
	www.muzeum.gliwice.pl 

	INNE MUZEA 
	INNE MUZEA OTHER MUSEUMS 
	Minerały, pompy i tatuaże Minerals, pumps, and tattoos 
	Na terenie Gliwic działają też: Muzeum Geologii Złóż There are other museums operating in Gliwice, as im. Czesława Poborskiego, Muzeum Techniki Sani-well: the Czesław Poborski Museum of Deposit tarnej i Muzeum Tatuażu. To pierwsze, należące do Geology, Museum of Sanitary Technology, and Tattoo Politechniki Śląskiej, ma największy na Górnym Śląsku Museum. The first one, which belongs to the Silesian zbiór kopalin użytecznych i kolekcję minerałów skał University of Technology, has the biggest collection wystę
	history, beauty, and diversity of this cultural phenomenon in the world. 
	-
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	WEITERE MUSEEN 
	Mineralien, Pumpen und Tätowierungen 
	In der Stadt Gliwice sind ferner folgende weitere Museen tätig: Czesław-Poborski-Museum für Geologie von Lagerstätten, das Museum für sanitäre Technik und das Museum für Tätowierungen. Das erstere gehört der Schlesischen Technischen Universität und besitzt die größte Sammlung von Nutzrohstoffen und Felsenmineralien, die im Erdreich vorkommen, in Oberschlesien. Das Museum für sanitäre Technik gehört den Wasser- und Kanalisationswerken und präsentiert historische sanitäre Anlagen aus dem 19. und dem 20. Jh. B
	-
	-

	Figure
	Adresy: 
	Muzeum Geologii Złóż: ul. Akademicka 2 tel. 32 237 26 08 
	Muzeum Techniki Sanitarnej: ul.T. Edisona 16 tel. 32 401 14 40 
	www.muzeum.pwik.gliwice.pl 
	www.muzeum.pwik.gliwice.pl 

	Muzeum Tatuażu ul. Krupnicza 16 tel. 32 231 50 34 
	www.tattoomuseum.pl 

	TEATR MIEJSKI W GLIWICACH 
	Teatr Miejski w Gliwicach Municipal Theatre in Gliwice Das Stadttheater Gliwice 
	Teatr Miejski w Gliwicach kontynuuje tradycje teatral-Municipal Theatre in Gliwice continues the traditions Das Stadttheater Gliwice setzt die Theater- und ne i operetkowe miasta. Jest najmłodszą z placówek of theatre and operetta in the city. It is the youngest Operettentradition der Stadt fort. Das am 13. Oktokulturalnych Górnego Śląska i teatrów repertuaro-cultural facility in Upper Silesia and the youngest ber 2016 eröffnete Theater ist nicht nur die jüngste wych w Polsce. Rozpoczął działalność 13 paźdz
	-

	Theaters „Victoria“ und auf der Bühne „Bajka“ des Kinos „Amok“. 
	Figure
	TEATR MIEJSKI W GLIWICACH SCENA BAJKA – KINO AMOK 
	Scena Bajka – Kino Amok Bajka Stage – Amok Cinema 
	to placówka kulturalna, która zajmuje budynek daw-is a cultural institution located in the building of nego kina UP-Lichtspiele z 1928 r. Na jego widowni the former UP-Lichtspiele cinema from 1928. Its mogło wtedy zasiąść 1000 osób. Dziś gruntownie audience could accommodate 1000 patrons. Today zmodernizowany obiekt posiada dwie sale. Większa this thoroughly modernised facility has two halls. z nich, mająca 342 miejsca, służy projekcjom filmo-The bigger one, with 342 seats, is used for film wym, spektaklom 
	40 | Obiekty zabytkowe i kulturalne | Historic and cultural sites | Baudenkmäler und Kulturobjekte 
	Figure
	Bühne Bajka – Kino Amok Adresy: 
	ihren Sitz hat diese Einrichtung im ehemaligen Scena Bajka- Kino Amok: Gebäude des Kinos UP-Lichtspiele, das 1928 eröf-ul. Dolnych Wałów 3 fnet wurde und 1000 Zuschauern Platz bot. Heute 
	tel. 32 231 56 99 verfügt das umfassend modernisierte Objekt über zwei Säle. Der größere, mit 342 Plätzen, dient als Kino-, Theater- und Konzertsaal. In dem kleineren ist das Studiokino „Amok“ tätig, das 2013 den Preis des Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej: Polnischen Instituts für Kinokunst in der Kategorie ul. Dolnych Wałów 3 KINO und 2017 in der Kategorie KINOBILDUNG tel. 32 231 38 55 erhielt. Im Erdgeschoss befindet sich das Zentrum für e-mail: Kultur- und Touristeninformation. 
	www.teatr.gliwice.pl 
	centrum@gliwice.pl 
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	TEATR MIEJSKI W GLIWICACH SCENA PRZY NOWYM ˝WIECIE 
	Scena przy Nowym Świecie Stage at Nowy Świat street 
	dzięki szerokiej formule programowej, spełnia thanks to its rich programme formula, satisfies oczekiwania zarówno publiczności przywiązanej expectations of the audience fond of the musical do repertuaru muzycznego, jak również miłośników repertoire, as well as fans of the dramatic theatre. teatru dramatycznego. W repertuarze znajdują się Its repertoire also includes shows prepared especially także spektakle przygotowane z myślą o najmłod-for the youngest viewers. Theatrical education szych widzach. Istotnym
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	Figure
	Bühne an der Straße Nowy Świat Adresy: 
	dank seines breiten Angebots kommen hier sowohl Scena Nowy Świat: die Liebhaber des musikalischen Repertoires, als ul. Nowy Świat 55-57 auch die Freunde des dramatischen Theaters auf ihre 
	tel. 32 230 67 18 Kosten. Im Repertoire stehen überdies Aufführungen für Kinder. Ein wichtiger Bereich ist ferner die Theaterbildung. Im Rahmen seiner laufenden Aktivitäten veranstaltet das Theater Begegnungen des Theaterstudios für Kinder und der sog. Seniorenbühne. 
	www.teatr.gliwice.pl 
	-
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	TEATR MIEJSKI W GLIWICACH SCENA W RUINACH TEATRU VICTORIA 
	Scena w Ruinach Teatru Victoria zajmuje pozostałości budynku teatru z 1890 r.  W latach międzywojennych był on częścią dużego  kompleksu rozrywkowego miasta. Poza teatrem  działały w nim m.in. kino, kabaret, kawiarnia, restau-racja i basen pływacki. W 1945 r. padł ofiar ą pożaru  wznieconego przez Rosjan i od tego czasu ma postać  trwałej ruiny. Obecnie wnętrza obiektu są miejscem  niezwykłych spektakli teatralnych, wystaw i koncer-tów muzycznych.  
	The stage in the Ruins of the Victoria Theatre occupies the remains of the theatre building from  1890. In the interwar period it was a part of a big  entertainment complex of the city. Besides the  theatre, it consisted of a cinema, a cabaret, a café, a  restaurant and a swimming pool. In 1945 it fell victim  to fir e started by Russians, and ever since then it has  been kept as a permanent ruin. Today the interiors of  the building are a venue of unique theatrical shows ,  exhibitions, and musical concert
	Die Bühne in den Ruinen des Theaters Victoria  befinde t sich in einem alten, 1890 eröffne ten The-ater. In der Zwischenkriegszeit bildete dieses den Teil  eines großen städtischen Unterhaltungskomplexes.  Außer dem Theater umfasste er u.a. ein Kino, ein  Kabarett, ein Café, ein Restaurant und ein Schwimm-becken. 1945 wurde das Gebäude von sowjetischen  Soldaten in Brand gesetzt und war seitdem eine  Ruine. In den außergewöhnlichen Innenräumen des  Theaters finden Thea teraufführungen, A usstellungen  und K
	Adres: Scena w Ruinach: Aleja Przyjaźni 18, tel. 32 231 88 13 www.teatr.gliwice.pl 
	Figure
	BUDYNEK DAWNEJPOCZTY GŁÓWNEJ 
	Budynek dawnej poczty głównej 
	Budynek dawnej poczty głównej 
	Budynek dawnej poczty głównej 
	Building of the former main post office 
	EhemaligesHauptpostamt 

	W 1887 r. gliwicki urząd telegraficzny otrzymał 
	W 1887 r. gliwicki urząd telegraficzny otrzymał 
	In 1887 the telegraph office in Gliwice was given a 
	1887 zog das Gleiwitzer Telegrafenamt in ein 

	nowo zbudowaną kamienicę w stylu secesyjnym 
	nowo zbudowaną kamienicę w stylu secesyjnym 
	newly erected tenement house in the Art Nouveau 
	Jugendstil-Gebäude am heutigen plac Inwalidów 

	przy placu Inwalidów Wojennych. Później podjęto 
	przy placu Inwalidów Wojennych. Później podjęto 
	style, located at Inwalidów Wojennych square. 
	Wojennych ein. Zwischen 1904 und 1906 entstand 

	decyzję o wzniesieniu dużego gmachu Poczty 
	decyzję o wzniesieniu dużego gmachu Poczty 
	Subsequently, it was decided to build a big edifice of 
	an der heutigen ulica Dolnych Wałów ein neues, 

	Głównej przy ul. Dolnych Wałów. Do jego budowy 
	Głównej przy ul. Dolnych Wałów. Do jego budowy 
	the Main Post Office at Dolnych Wałów street. Over 
	großes Gebäude des Hauptpostamtes, bei dessen 

	w latach 1904-1906 zużyto ponad 1,75 mln 
	w latach 1904-1906 zużyto ponad 1,75 mln 
	1.75 million bricks in the so-called monastery format 
	Bau über 1,75 Mio. sog. Klosterziegel verwendet 

	cegieł tzw. formatu klasztornego. Obiekt ten, 
	cegieł tzw. formatu klasztornego. Obiekt ten, 
	were used for its construction in 1904-1906. This 
	wurden. Das Objekt, das an eine Burg erinnert, wurde 

	przypominający wyglądem zamek, prezentuje 
	przypominający wyglądem zamek, prezentuje 
	building, which resembles a castle, is an example of 
	im Stil des Historismus mit Elementen der Neugotik 

	nurt historyzmu z elementami neogotyku. 
	nurt historyzmu z elementami neogotyku. 
	Historicism with Neo-Gothic elements. Elevations of 
	errichtet. Die Fassaden und den Turm schmücken ke-

	Elewacje ścian i wieży zdobią dekoracje 
	Elewacje ścian i wieży zdobią dekoracje 
	the walls and of the tower are adorned with ceramic 
	ramische Dekorationen. 2016 bezog das Postamt ein 

	ceramiczne. W 2016 r. poczta przeniosła się 
	ceramiczne. W 2016 r. poczta przeniosła się 
	decorations. In 2016 the post office was moved to 
	Bürgerhaus in der ulica Zwycięstwa. Das historische 

	do kamienicy przy ul. Zwycięstwa. Natomiast jej 
	do kamienicy przy ul. Zwycięstwa. Natomiast jej 
	a tenement house at Zwycięstwa street, and the 
	Postgebäude erwarb eine private Firma. 

	zabytkowy gmach stal się własnością prywatnej 
	zabytkowy gmach stal się własnością prywatnej 
	historic edifice became a property of a private owned 

	firmy. 
	firmy. 
	company. 


	Figure
	GMACH URZ°DU MIEJSKIEGO 
	Gmach Urzędu Miejskiego Ediﬁce of the Municipal Office 
	W 1928 r. przy ul. Zwycięstwa otwarto reprezenta-In 1928 a representational hotel, Haus Obercyjny hotel Haus Oberschleisen (Dom Górnośląski). schlesien (Upper Silesian House), was opened at Jego goście mogli m.in. korzystać ze 110 pokoi, Zwycięstwa street. Its guests could use 110 rooms, restauracji kawiarni i winiarni. Luksusowe wnętrza a restaurant, a café, and a winery. Luxurious interior i bogate wyposażenie przynosiły mu sławę na całym design and rich fittings made it famous all over Śląsku. W styczniu
	-
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	Stadtamt 
	1928 wurde an der heutigen ulica Zwycięstwa das beeindruckende Hotel Haus Oberschlesien eröffnet. Für seine Gäste standen u.a. 110 Zimmer, ein Restaurant, ein Café und eine Weinstube zur Verfügung. Wegen seiner luxuriösen Innenräume und reichen Ausstattung war das Hotel in ganz Schlesien bekannt. Im Januar 1945 setzten sowjetische Soldaten das Gebäude in Brand, wodurch es stark beschädigt wurde. Nach dem Wiederau�au beherbergte es ein im Industriebereich tätiges Institut, heute dient es als Stadtverwaltung.
	-
	-
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	Adres: 
	ul. Zwycięstwa 21 tel. 32 231 30 42 
	www.gliwice.eu 
	www.gliwice.eu 

	Dni i godziny otwarcia: 
	poniedziałek – środa: 8.00 – 16.00 czwartek: 8.00 – 17.00 piątek: 8.00 – 15.00 sobota i niedziela: zamknięte 
	PALMIARNIA MIEJSKA 
	Palmiarnia Miejska Municipal Palm House 
	Park Fryderyka Chopina znajduje się w samym Fryderyk Chopin Park is located in the very centre 
	centrum miasta. Powstał w 1880 r. W tym samym of the city. It came into being in 1880. At the same 
	czasie została zbudowana Palmiarnia Miejska. time the Municipal Palm House was built. Over the 
	Na przestrzeni lat była wielokrotnie powiększana years it has been extended and rebuilt many times. 
	i przebudowywana. Dziś tworzą ją cztery pawilony Today, it consists of four pavilions with specimens 
	z okazami roślin tropikalnych i egzotycznych oraz of tropical and exotic plants, as well as an aquarium 
	pawilon akwarystyczny. Wśród 5,6 tys. roślin pal-pavilion. Amongst 5.6 thousand plants growing in 
	miarni jest również palma – feniks kanaryjski, który the Palm House, there is also a palm tree Phoenix 
	przywieziono do Gliwic w 1924 r. W ogólnopolskim canariensis, brought to Gliwice in 1924. It took the 
	konkursie na Drzewo Roku 2017 zdobył on drugie second place in the all-Poland’s competition Tree of 
	miejsce. the Year 2017. 
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	Städtisches Palmenhaus 
	Der in der Innenstadt befindliche Frederic-Chopin-Park wurde 1880 angelegt. Zeitgleich entstand das Städtische Palmenhaus, das im Laufe der Zeit mehrmals umgebaut und erweitert wurde. Heute besteht es aus vier Pavillons mit tropischen und exotischen Pflanzen, sowie dem aquaristischen Pavillon. Unter den 5.600 Pflanzen ist auch eine Kanarische Dattelpalme, die bereits 1924 nach Gliwice gebracht wurde. 2017 gewann sie im landesweiten Wettbewerb Der Baum der Jahres den zweiten Preis. 
	-
	-
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	Figure
	Adres: 
	ul. Fredry 6, tel. 32 231 32 39, Dni i godziny otwarcia: poniedziałek: zamknięte wtorek – piątek: 9.00 – 18.00 sobota i niedziela: 10.00 – 18.00 
	www.mzuk.pl 

	PALMIARNIA MIEJSKA 
	Pawilon akwarystyczny Aquarium pavilion 
	W czterech tematycznych akwariach można In four thematic aquariums one can see tens of fish zobaczyć kilkadziesiąt gatunków ryb. Największy species. The biggest tank presents fish from the zbiornik prezentuje ryby dorzecza Amazonki. Amazon basin, with such exotic species as arapaima, Można zobaczyć w nim egzotyczne arapaimy, freshwater stingray, herbivorous pacu piranha, or płaszczki słodkowodne, roślinożerne piranie pacu redtail catfish. In the tank devoted to fish species of czy suma czerwonopłetwego. W z
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	Aquaristischer Pavillon 
	In vier thematischen Aquarien können mehrere Dutzend Fischarten bestaunt werden. Das größte Becken präsentiert Fische aus dem Einzugsgebiet des Amazonas, u.a. exotische Arapaimas, Süßwasserstechrochen, vegetarische Piranhas Pacu und einen Rotflossen-Antennenwels. In dem Aquarium, das den Fischen aus polnischen Flüssen gewidmet ist, leben 
	-

	u.a. Forellen, Quappen, Flussbarsche und Karauschen. Der geografische Schwerpunkt des weiteren Aquariums liegt auf Südostasien. Hier finden die Besucher viele populäre Fischarten u.a. Prachtschmerlen, Barben, Labeo und Pangasius. Das letzte Aquarium präsentiert Maulbrüter, Schneckenbuntbarsche, Tropheus und Buntbarsche. 
	-
	-

	Figure
	Adres: 
	ul. Fredry 6 tel. 32 231 32 39 Dni i godziny otwarcia: poniedziałek: zamknięte wtorek – piątek: 9.00 – 18.00 sobota i niedziela: 10.00 – 18.00 
	www.mzuk.pl 

	GLIWICKI ROWER MIEJSKI 
	Gliwicki Rower Miejski Gliwice City Bike 
	W Gliwicach działa system wypożyczania rowerów A bike rental system operates in Gliwice. It consists of miejskich. W jego skład wchodzi 15 bezobsługowych 15 self-service stations and 150 blue-and-red bikes. stacji oraz 150 niebiesko-czerwonych rowerów. Są They are available for everyone from 1 March until one dostępne dla chętnych w okresie od 1 marca do 30 November, 24/7. The stations are located e.g. at 30 listopada, całodobowo przez tydzień. Stacje są the railway station, in the vicinity of the Municipal
	54 | Obiekty rekreacyjne i sportowe | Recreational and sports facilities | Erholungs- und Sportzentren 
	Stadt-Fahrrad 
	In Gliwice können Sie an 15 Leihstationen eines von 150 blau-roten städtischen Fahrrädern ausleihen. Sie stehen Ihnen vom 1. März bis zum 30. November jeden Tag rund um die Uhr zur Verfügung. Die Leihstationen befinden sich u.a. am Bahnhof, in der Nähe der Stadtverwaltung, an der Schlesischen Technischen Universität und an der Sport- und Veranstaltungshalle Arena Gliwice. 
	-
	-
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	Figure
	Informacje praktyczne: 
	Biuro Obsługi Klienta tel. 32 493 32 32 
	www.gliwickirower.pl 

	e-mail: 
	bok@gliwickirower.pl 

	WIDOWISKOWO-SPORTOWA ARENA GLIWICE 
	Widowiskowo-sportowa Arena Gliwice Jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów  w Polsce. Jest przystosowany do organizacji zawo-dów sportowych o randze międzynarodowej m.in.  w takich dyscyplinach jak siatkówka, koszykówka,  piłka ręczna, lekkoatletyka, łyżwiarstwo czy hokej  na lodzie oraz wydarzeń estradowych, widowisk  oraz imprez wystawienniczych i targowych. 
	Arena Gliwice Sports and Entertainment Hall One of the most state-of-the-art facilities of the  type in Poland. It is adapted to the requirements of  international sports events in such sports as e.g.  volleyball, basketball, handball, athletics, skating, or  ice hockey, as well as to concerts, shows, exhibitions,  and fairs.  
	Sport- und Veranstaltungshalle Arena Gliwice Dieses ist eines der modernsten Objekte dieser Art in  Polen und eignet sich für Sportveranstaltungen von  internationalem Rang u.a. in folgenden Sportarten:  Volleyball, Basketball, Handball, Leichtathletik, Eislauf,  Eishockey, aber auch für Bühnenauftritte, Ausstellun-gen und Messen kann die Halle genutzt werden. 
	Adres: Arena Operator Sp. z o.o. info@arenagliwice.com ul. Akademicka 50 tel. 32 444 26 00 czynny: poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00 
	Figure
	WIDOWISKOWO-SPORTOWA ARENA GLIWICE 
	Widowiskowo-sportowa Arena Gliwice Pierwszym wydarzeniem w widowiskowo-sportowej  Arenie Gliwice był A State of Trance 850, którego  gwiazdą był Armin van Buuren. Impreza przyciągnęła  ponad 14.000 uczestników. W bogatym kalendarzu różnorodnych imprez odby-wających się w Arenie Gliwice każdy znajdzie coś  dla siebie. 
	Arena Gliwice Sports and Entertainment Hall The firs t event held in the Arena Gliwice Sports and  Entertainment Hall was A State of Trance 850, with  Armin van Buuren as its star. The event attracted  over 14,000 viewers. Everybody will find some thing  interesting in the rich calendar of diff erent events  held in Arena Gliwice.  
	Sport- und Veranstaltungshalle Arena Gliwice Die erste Veranstaltung, die in der Arena Gliwice  stattfand, war A State of Trance 850 mit Stara-uftritt von Armin van Buuren. Das Konzert lockte  über 14.000 Besucher an. In dem reichen Veranstaltungskalender der Arena  Gliwice finde t jeder etwas für sich.  
	Adres: Arena Operator Sp. z o.o. info@arenagliwice.com ul. Akademicka 50 tel. 32 444 26 00 czynny: poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00 
	Figure
	O˝RODEK WYPOCZYNKOWY CZECHOWICE 
	Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice Czechowice Leisure Centre 
	Malownicze Jezioro Czechowice (pow. 14 ha) leży Picturesque Czechowice Lake (14 ha) is situated in w płn. części miasta i przylega do lasów. Nad jego the northern part of the city, adjacent to woodlands. brzegiem działa popularny Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice Leisure Centre operates at its shore, a Czechowice z kąpieliskiem sezonowym i piaszczystą popular resort with a seasonal swimming pool and a plażą. Na miejscu są: zjeżdżalnia do wody, boiska sandy beach. The Centre offers also a water slide, a do sia
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	Naherholungszentrum Czechowice 
	Der malerische See Czechowice (Fläche: 14 ha) liegt am Rande eines Waldgebietes im nördlichen Teil der Stadt. An dem See befindet sich das Naherholungszentrum Czechowice mit einem Freibad mit Sandstrand, das in der Saison geöffnet ist. Den Gästen stehen eine Rutschbahn, Spielplätze für Beachvolleyball und Fußball, eine Skater-Rampe, ein Kinderspielplatz, Ausleihe von Paddel- und Tretbooten und gastronomische Angebote zur Verfügung. Auf dem Gelände gibt es überdies einen Reitclub und einen Klettergarten. Übe
	-
	-
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	Figure
	Adres: 
	OW Czechowice ul. Ziemięcicka 62 tel. 32 238 88 70 
	www.mzuk.pl 
	www.mzuk.pl 

	K˙PIELISKO LE˝NE 
	K˙PIELISKO LE˝NE 
	Kąpielisko Leśne 
	To wspaniały obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy, otoczony malowniczym lasem. W jego skład wchodzą: trzy odkryte baseny, zjeżdżalnia do wody (dł. 73 m), brodzik i plac zabaw dla dzieci, oraz cztery boiska do siatkówki plażowej. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych są dmuchane kule wodne. Ponadto działa tu baza nurkowa. Do basenów przylegają rozległe trawniki, gdzie można rozkładać wypożyczane na miejscu leżaki. Integralną częścią kąpieliska jest Pool Park z 40-metrowym torem skimboardingu, który zimą zamienia si
	-

	Leśne Outdoor Swimming Pool Complex 
	It is a wonderful leisure and recreation centre, surrounded by a picturesque forest. It consists of three outdoor swimming pools, a water slide (length: 73 m), a wading pool and a playground for children, as well as four beach volleyball courts. Water walking balls are an additional attraction for the youngest visitors. Furthermore, there is a diving centre there. The pools are surrounded by extensive lawns, where you can relax on deckchairs rented on site. An integral part of the entire complex is the Pool
	-

	Waldbad (Kąpielisko Leśne) 
	Dieses großartige Sport- und Erholungszentrum liegt inmitten eines Waldgebietes. Es besteht aus drei Schwimmbecken, einer Rutschbahn (Länge: 73 m), einem Plantschbecken, einem Kinderspielplatz und vier Spielplätzen für Beachvolleyball. Zusätzliche Attraktionen sind der Tauchclub und auŁ lasbare Wasserkugeln für Kinder. Auf den Grünanlagen können Gäste Liegen aufstellen, welche vor Ort ausgeliehen werden können. Einen integralen Bestandteil des Waldbades bildet der Pool Park mit einer 40 m langen Skimboard-B
	-
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	Adres: 
	ul. Toszecka 137, 
	www.kapieliskolesne.pl 

	KRYTA PŁYWALNIA OLIMPIJCZYK 
	Figure
	STADION MIEJSKI 
	Stadion Miejski Municipal Stadium 
	Stadion Miejski otwarto jesienią 2011 r. The Municipal Stadium was opened in the autumn of Na jego zadaszonych trybunach może 2011. Its roofed stands can accommodate nearly 10 zasiąść prawie 10 tys. widzów. Boisko główne thousand spectators. The main pitch of natural grass (105 x 68 m) ma podgrzewaną murawę z trawy (105 x 68 m) is equipped with an undersoil heating naturalnej i oświetlenie o natężeniu 2000 lx. system and illumination with the light intensity Boisko treningowe (20 x 40 m) posiada nawierzchni
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	Städtisches Stadion 
	Das Städtische Stadion wurde im Herbst 2011 eröffnet. Die überdachten Tribünen bieten fast 10.000 Zuschauern Platz. Das beheizte Hauptspielfeld mit natürlichem Rasen hat eine Größe von 105 x 68 m und Beleuchtung mit einer Leistung von 2000 lx. In das Objekt ist ein Gebäude mit drei Stockwerken integriert, das eine entsprechende Basis bietet. Das Trainingsfeld (20 x 40 m) ist mit Kunstrasen angelegt. Das Stadion ist die Heimat des Sportvereins GKS Piast Gliwice SA. 
	-
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	Adres: 
	ul. Stefana Okrzei 20 tel. 32 335 31 15 
	www.piast-gliwice.eu 

	MARINA GLIWICE 
	Marina Gliwice Marina Gliwice 
	Jest przystanią motorowodną, która działa na terenie It is a motor boat harbour operating within the portu Gliwice. Jej statki pasażerskie Foxtrot, Samba premises of the Gliwice port. Its passenger vessels, i Rumba zabierają miłośników wodnych przygód Foxtrot, Samba, and Rumba, offer picturesque cruises w malownicze rejsy po kanale Gliwickim. Na miejscu along the Gliwice Canal to fans of water adventures. można wypożyczyć 2-osobowe kajaki, łodzie mo-You can also rent 2-person kayaks, motor boats, and torowe
	Marseille. 
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	Marina Gliwice 
	Die Anlegestelle für Boote und Motorboote befindet sich auf dem Gelände des Binnenhafens Gliwice. Mit den Ausflugsschiffen Foxtrot, Samba und Rumba können Freunde der Wasserfahrten den malerischen Gleiwitzer Kanal erkunden. Vor Ort kann man Paddelboote für 2 Personen, Motorboote und Wohnboote ausleihen, mit denen man Fahrten im Hafen, am Gleiwitzer Kanal und auf der Oder unternehmen kann. Vom Hafen Gliwice sind auf dem Wasserwege Berlin, Amsterdam und sogar Marseille erreichbar. 
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	Adres: 
	ul. Portowa 28 tel. 608 010 383 
	www.marinagliwice.pl 

	Dni i godziny otwarcia: 
	poniedziałek-niedziela: (maj-październik) 
	10.00-18.00 

	KANAŁ GLIWICKI 
	Kanał Gliwicki Gliwice Canal 
	Kanał został zbudowany w latach 1935–1939, The canal was built in 1935-1939, but it was open jednak jego otwarcie dla żeglugi transportowej na-for navigation only in 1941. This waterway (length: stąpiło dopiero w 1941 r. Początek tej drogi wodnej 40.6 km) begins in Kędzierzyn-Koźle, and ends in the (dł. 40,6 km) znajduje się w Kędzierzynie Koźlu, pool of the Gliwice port. Water in the canal comes a koniec w basenie portu Gliwice. Kanał zasilają rzeka from the Kłodnica river, as well as from Dzierżno Kłodnic
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	Gleiwitzer Kanal 
	Der Kanal wurde zwischen 1935 und 1939 erbaut, für die Schifffahrt wurde er allerdings erst 1941 freigegeben. Sein Anfang befindet sich in Kędzierzyn-Koźle, den Endpunkt des Kanals bildet das Hafenbecken in Gliwice. Gespeist wird der Kanal aus dem Fluss Klodnitz/Kłodnica und den Stauseen Dzierżno Duże und Dzierżno Małe. Den Wasserpegel regulieren die Zweikammer-Schleusen Łabędy, Dzierżno, Rudziniec, Sławięcice, Nowa Wieś und Kłodnica. Alle Schleusen haben eine ähnliche Größe: eine Länge von 71 m und eine Br
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	Figure
	Adres: 
	Śluza Łabędy w Gliwicach, ul. Kanałowa tel. 32 234 50 69 
	Kościół p.w. Wszystkich Świętych Najstarszym zabytkiem miasta jest XV-wieczny kościół p.w. Wszystkich Świętych. Większość jego obrazów, monstrancji i relikwiarzy pochodzi z okresu baroku. Podobnie jak dwukondygnacyjny ołtarz głów-ny z bogatą dekoracją rzeźbiarską. Pomimo upływu wieków zachowały się tu również cenne gotyckie polichromie. Można je zobaczyć w kaplicy Matki Bo-skiej oraz na zewnętrznej elewacji wieży. Te ostatnie przedstawiają trzy sceny: Zmartwychwstanie Jezusa, Chrystusa Bolesnego oraz Wniebo
	KO˝CIÓŁ P.W.˝W. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
	Kościół p.w. św. Church of Sts. Apostles Peter-Paul-Adres:  Apostołów Piotra i Pawła Peter and Paul   Kirche ul. Jana Pawła II 5 Ten neogotycki kościół został wzniesiony w latach  This Neo-Gothic church was erected in 1886-1900.  Die neugotische Kirche wurde1886-1900 erbaut.  tel. 32 230 89 45 1886-1900. Jego wyposażenie jest dziełem Zakładu  Its furnishings were made by the Carl Buhl Church  Die Innenausstattung stammt aus der Werkstatt  Sztuki Kościelnej Carla Buhla z Wrocławia. W świątyni  Art Company fr
	Figure
	Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny W latach 1925-1926 na cmentarzu centralnym w Gli-wicach stanął XVIII-wieczny kościół Wniebowzięcia NMP, przeniesiony tutaj z Zębowic. Przez długi czas pełnił funkcję kaplicy pogrzebowej. Jednak z biegiem lat stan techniczny obiektu ulegał pogorszeniu, co doprowadziło do jego rozbiórki w 1993 r. Po zakoń-czeniu prac rekonstrukcyjnych świątynia znalazła nowe miejsce na terenie nieczynnego Cmentarza Starokozielskiego. Jej wnętrze zachwyca późno-barokowym mala
	Kościół p.w. św. Jerzego Najstarsza wzmianka dotycząca tego kościoła pochodzi z 1340 r. Przez kolejne wieki był wielokrot-nie remontowany i odnawiany. Dziś wiadomo, że jego obecna wieża pochodzi z ok. 1544 r., a nawa z lat 1665-1677 r. Kościół ma murowane prezbiterium i drewnianą nawę na rzutach prostokątów. Od strony zach. przylega do niego kwadratowa wieża z drewna dębowego i jodłowego. Wnętrze świątyni kryje XVII -wieczną dekorację malarską, m.in. ze scenami Apoka-lipsy św. Jana, Ostatniej Wieczerzy i Są
	Adres: ul. Toszecka 38 tel. 32 270 58 30 Kościół p.w. św. Bartłomieja(Stary) Najstarsze wzmianki dotyczące kościoła pochodzą z XIII wieku i związane są z przybyciem na Śląsk zako-nu templariuszy. Kościół jest murowanym budynkiem orientowanym w stylu gotyckim. Otacza go kamienny mur. Prezbiterium i zakrystia pochodzą z XV wieku, a nawa i wieża z XVII wieku. Świątynny ołtarz główny to piękna, bogata w złote zdobienia, trzyskrzydłowa konstrukcja. St. Bartholomew (a.k.a. Old) Church The oldest mentions on the c
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