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Szanowny Panie Prezydencie,  
 
Stowarzyszenie Moje Miasto z uwagą i niepokojem przygląda się trudnej sytuacji, w  

jakiej znalazł się Skansen Kolejowy w Pyskowicach. Sytuacja ta z pewnością jest Panu 
dobrze znana, dlatego nie będziemy jej opisywać w poniŜszym piśmie. 
 Mimo, iŜ skansen nie leŜy na terenie miasta Gliwice, niewątpliwie moŜna stwierdzić, 
Ŝe przez jego bliskość jest równieŜ pewną atrakcją naszego miasta. Tym bardziej niepokoi nas 
fakt, iŜ władze samorządowe odpowiedzialne za losy skansenu (gmina Pyskowice i Powiat 
Gliwicki) nie podejmują zadowalających działań w celu jego ratowania. Z informacji, które w 
ostatnim czasie pojawiały się w prasie, wynika, Ŝe los skansenu w Pyskowicach jest 
przesądzony i czeka go likwidacja lub przeprowadzka. O ile to drugie rozwiązanie, z punktu 
widzenia miłośników kolei, moŜe być rozwiązaniem dobrym (zakładając, Ŝe do niego 
dojdzie), o tyle z punktu widzenia atrakcyjności Gliwic nie jest obojętne, czy i gdzie skansen 
zostanie przeniesiony. W związku z powyŜszym prosimy o odpowiedź, czy władze Gliwic 
rozwaŜają złoŜenie propozycji ratowania skansenu, na przykład uwzględniającej przeniesienie 
go do naszego miasta? 

UwaŜamy, Ŝe brak działań ze strony wymienianych wcześniej podmiotów daje Panu 
moralne prawo, by walczyć o przeniesienie skansenu do Gliwic. Pragniemy podkreślić, Ŝe w 
niedalekiej przyszłości (juŜ gliwicki) skansen, dzięki jego wyjątkowości, mógłby stać się 
jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta, istotnym punktem Szlaku Zabytków 
Techniki Województwa Śląskiego. Niewykluczone, Ŝe w przyszłości na tej bazie moŜliwe 
byłoby stworzenie prawdziwego muzeum kolejnictwa. Utrata skansenu spowoduje, Ŝe 
Gliwice stracą tę jedyną szansę. 

Stowarzyszenie Moje Miasto docenia zaangaŜowanie władz naszego miasta w 
ratowanie dziedzictwa kulturowego. Wystarczy wspomnieć Muzeum Historii Radia i Sztuki 
Mediów w Radiostacji, uratowanie starych budynków kopalni pod szatą Nowych Gliwic, 
dawnego kina Bajka czy choćby dawnego Domu Przedpogrzebowego. Godnym odnotowania 
jest fakt, Ŝe w wielu wypadkach miasto Gliwice nie było właścicielem tych obiektów, więc 
teoretycznie na władzach nie spoczywała odpowiedzialność za ich losy. Nie pozostały one 
jednak obojętne, dzięki czemu dzisiaj te obiekty są dumą Gliwic i gliwiczan (z wyjątkiem 
Domu Przedpogrzebowego, który – jak mamy nadzieję – w niedalekiej przyszłości równieŜ 
stanie się jednym z waŜnych punktów na kulturalnej mapie miasta).  

Tym bardziej, mając na uwadze powyŜsze przykłady zaangaŜowania w ratowanie 
dziedzictwa kulturowego Gliwic, zwracamy się do Pana z prośbą o zaangaŜowanie w 
poruszanej sprawie Skansenu Kolejnictwa oraz podjęcie próby jego uratowania. 
 
 
                                                                                    Piotr Kasprzyk 

Stowarzyszenie Moje Miasto 


