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Szanowny Pan 
Krzysztof Kleczka 

Radny Miasta Gliwice 
 
 
 

 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.56.2022   
 

Dotyczy: podświetlenia Radiostacji.  

 
Szanowny Panie,  
 

w odpowiedzi na Pana pismo, informuję, że wieża Radiostacji 
jest podświetlana z okazji różnych ważnych wydarzeń, tak  
by podkreślić ich doniosłość, wyjątkowość lub znaczenie społeczne. 

W ww. sprawie trzeba mieć na uwadze, że Gliwicka Radiostacja  
jest miejscem unikalnym w skali światowej. Po pierwsze ze względu na 
zachowane do dziś walory techniczne obiektu (drewniany maszt 
nadawczy wraz z kompleksem trzech budynków zaplecza), po drugie 
z racji wydarzenia, które z czasem urosło do rangi symbolu 
powiązanego z wybuchem II wojny światowej. Mowa  
tu o mającej miejsce 31 sierpnia 1939 r. Gliwickiej Prowokacji, 
uznawanej za symboliczny początek najkrwawszego konfliktu w historii 
nowożytnej. Z tych powodów obiekt w 2017 r. został wpisany na listę 
Pomników Historii. Radiostacja jest również miejscem drastycznego 
mordu politycznego - członkowie niemieckich służb specjalnych 
zamordowali tutaj Franza Honioka, powstańca śląskiego, członka 
Związku Polaków w Niemczech, polskiego patriotę, uznawanego  
za pierwszą ofiarę II wojny światowej. Jest to więc miejsce istotne 
zarówno dla historii Polski jak i dziejów powszechnych,  
o czym świadczy stale rosnąca liczba wizyt turystów krajowych 
i zagranicznych. 

Aktualnie Miasto we współpracy z Muzeum w Gliwicach podjęło 
działania zmierzające do modernizacji kompleksu, która będzie miała 
ogromne znaczenie dla wizerunku i pozycjonowania Miasta Gliwice. 
Planowana inwestycja ma na celu wykreowanie jednego  
z ważniejszych w kraju oraz w Europie ośrodków muzealno-
edukacyjnych, tematycznie związanych z II wojną światową, 
inicjującego projekty edukacyjne, wystawiennicze i naukowe, 
współpracującego ściśle z najważniejszymi krajowymi i zagranicznymi 
instytucjami naukowymi i muzealnymi zajmującymi się ww. 
zagadnieniem, takimi jak np. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 
Instytutem Pamięci Narodowej, Instytutem im. Witolda Pileckiego, 
Imperial War Museum etc. 



 

Mając na uwadze niezwykle ważny kontekst historyczny oraz 
rangę obiektu jako Pomnika Historii, podświetlanie masztu podczas 
rozgrywanych w Gliwicach meczów piłki nożnej nie wydaje się zasadne. 
Należy mieć tu również na uwadze fakt, że poza GKS „Piasta”  
SA w Gliwicach jest jeszcze kilka drużyn występujących w najwyższych 
klasach rozgrywkach w różnych dyscyplinach sportu.  

Przedstawione tu stanowisko nie wyklucza oczywiście 
możliwości podświetlenia masztu Radiostacji w wyjątkowych 
i znaczących dla gliwickiego sportu sytuacjach.  

 

 

Z poważaniem 

Ewa Weber 

Zastępca Prezydenta Miasta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  


