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Warto wiedzieć

1  Bahnhof Strasse (ul. Dworcowa) przedzielona korytem Ostropki, od któ-
rej odgradza ją płot. Widoczne budynki na wprost zamykały część ulicy, 
po 1945 zostały wyburzone. Przed nimi skręcało się w prawo w Nieder-
wallstrasse (Dolnych Wałów) i Tarnowitz Strasse (ob. Jana Matejki), za 
nimi, w Turm Strasse (Basztową). Wydawca: Schaar & Dathe, Trier. Wy-
słana 4 lutego 1904 r. do Lossen (ob. Łosów w pow. Lewin Brzeski). (MŚ)

2  Ulica Dworcowa w kierunku południowym, ale po zachodniej stronie 
Ostropki.  Wydawca: R. Schönwolff, Gleiwitz. Bez obiegu. (MG)

3  Ta sama perspektywa jak na kartce 2, po przykryciu Ostropki. Zniknęły 
drzewa i ogrodzenia. Wydawca: D. & Co., B. 1914. Bez obiegu. (MŚ)

4  Ulica Dworcowa w pobliżu kościoła ewangelickiego po 1894 r., czego 
dowodzi tor tramwajowy. Warto jednak spojrzeć w prawą stronę kart-
ki, gdzie ujrzymy jeszcze chłopskie zagrody i gospodarskie zabudowa-
nia. Wydawca: Bruno Scholz, Breslau II, wysłana z Gliwic do Rodewitz 
29 grudnia 1911 r.

5  Perspektywa ulicy w stronę północną. Widać wąski tor tramwajowy. 
Zgodnie z ówczesnymi przepisami tor musiał być położony na skraju 
jezdni, gdy ta miała mniej niż 8 m szerokości. Wydawca nieznany. Wy-
słana zapewne w kopercie, wypisana w języku francuskim.

6  To samo miejsce, co na kartce 4, po kilkunastu latach - jedne drzewa 
wyrosły, inne wycięto. Wydawca: Chr. Schöning, Lübeck. Wysłana z Gli-
wic do Wiednia 16 lipca 1936 r.

ulica Dworcowa

Zachodnia pierzeja ul. Dworcowej od Dolnych Wałów do ul. Prymasa Stefana Wy-
szyńskiego (najlepiej ją widać na kartce 3) została wyburzona w latach 60. XX 
wieku, by zrobić miejsce nowej zabudowie. W 1961 roku prasa publikowała infor-
macje, że „w Gliwicach w 1962 r. wyrośnie całkiem nowe centrum. Główną ulicą 
nie będzie ulica Zwycięstwa, lecz Dworcowa. Ul. Zwycięstwa będzie zamknięta 
dla ruchu kołowego. W miejsce starych ruder z lewej strony ul. Dworcowej po-
wstaną bloki mieszkalne. Będzie pływalnia miejska, duży hotel i inne obiekty”. 
Tę nieziszczoną wizję przypomina Ewa Pokorska na stronie UM Gliwice. 
W jednym z wyburzonych budynków po 1945 roku istniała Centrala Radiofonicz-
na transmitująca programy dla mieszkańców Gliwic za pomocą przewodów i gło-
śników, tzw. „kołchoźników” (taki system powszechny był w sowieckich kołcho-
zach, skąd go do Polski importowano) umieszczonych w każdym niemal gliwickim 
mieszkaniu służąc propagandzie. Ten system radiofonii ustąpił miejsca radio-
odbiornikom w latach 50. XX wieku.
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