PROGRAM
XVII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego
Gliwice przez pryzmat sztuk
21–22 września 2019 r.
Podczas tegorocznych Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego spojrzymy na miasto oczami artystów literatów, malarzy, fotografików… Zobaczymy, jakie dzieła w przestrzeni miasta pozostawili nam
rzeźbiarze i architekci. Bohaterami XVII już edycji Gliwickich Dni Dziedzictwa staną się też
organmistrzowie, dzięki którym w gliwickich kościołach rozbrzmiewa wspaniała muzyka. Udział we
wszystkich wydarzeniach w ramach XVII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego jest bezpłatny.

LITERATURA
„Gliwice oczami literatów” – trasa piesza
prowadzenie: Małgorzata Makowska
start: Palmiarnia Miejska, zakończenie: Park Grunwaldzki
sobota, 21 września 2019 – początek godz. 13:30
niedziela, 22 września 2019 – początek godz. 13:00
czas przejścia ok. 2 ½ godz.

MUZYKA
„Organy firmy Rieger w Gliwicach” – objazd autokarowy
prezentacja organów: prof. Julian Gembalski
sobota, 21 września 2019:
8:45– 9:30 – katedra; odjazd autobusu (obowiązują bilety*) 9:40
10:00–10:45 – Ostropa, kościół pw. Ducha Świętego
11:15–12:00 – Bojków, kościół pw. Narodzenia NMP
12:30–12:45 – Ligota Zabrska, kościół pw. Św. Józefa
powrót autobusu na plac Piłsudskiego ok. godz. 13:00
do wymienionych kościołów można też dotrzeć indywidualnie
„Gliwiccy organmistrzowie – Volkmann i Kurzer” – trasa piesza
prezentacja organów: dr Michał Duźniak
sobota, 21 września 2019:
10:00–10:45 – kościół pw. Wszystkich Świętych

przejście do kościoła pw. Św. Barbary
11:45–12:30 – kościół ewangelicki Zbawiciela
* Na wycieczki autokarowe obowiązują bezpłatne bilety, które od 17 września dostępne będę w
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej przy Kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3, czynne od wtorku
do soboty w godz. 10.00–18.00, przerwa 13.00–14.00. Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 4
bilety. UWAGA! NIE MA MOŻLIWOŚCI TELEFONICZNEJ REZERWACJI BILETÓW!
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w przypadku objazdu: „Organy firmy Rieger w Gliwicach” – nie
prowadzimy rezerwacji mailowej, bezpłatne bilety dostępne będą od 17 września 2019 dla osób, które
osobiście zgłoszą się w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej przy Kinie Amok - decyduje
kolejność zgłoszeń.
FOTOGRAFIA
„Gliwice na starych fotografiach” – prezentacja – Willa Caro – Instytut Pracy i Edukacji
sobota, 21 września 2019:
13:30; 14:30; 15:30
„Fotograficzne atelier” – gra terenowa
niedziela, 22 września 2019: początek (pobranie materiałów) i zakończenie – Willa Caro
czas indywidualnego przejścia ok. 1 godz. w przedziale 9:30–15:30
ogłoszenie wyników 16:00

FILM
„W starym kinie” – trasa piesza
prowadzenie: Małgorzata Lichecka
start: ul. Zwycięstwa róg Barlickiego, zakończenie: kino „Bajka”
sobota, 21 września 2019:
– oprowadzanie pierwsze: 9:00–12:00
– oprowadzanie drugie: 13:00–15:30

MALARSTWO
Wystawa litografii Ernsta Knippla i obrazów współczesnych ze zbiorów Muzeum w Gliwicach – Willa
Caro
sobota, 21 września 2019 – 9:00–17:00 – oprowadzanie kuratorskie 10:00 i 11:00
niedziela, 22 września 2019 – 9:00–16:00 – oprowadzanie kuratorskie 12:00 i 13:00
Plener – warsztaty rysunku i malarstwa – skwer Doncaster – Instytut Pracy i Edukacji – wstęp wolny
niedziela, 22 września 2019 – godz. 13:00–16:00
RZEŹBA

„Rzeźby i pomniki” – gra terenowa
sobota, 21 września 2019: początek (pobranie materiałów) i zakończenie – Willa Caro
czas indywidualnego przejścia ok. 1 ½ godz. w przedziale 9:30–15:30
ogłoszenie wyników 16:00
„Rzeźby i pomniki” – trasa piesza
prowadzenie: Marek Klimurczyk
start: Rynek, zakończenie: plac Rzeźniczy
niedziela, 22 września 2019
– oprowadzanie pierwsze: 9:30–12:00
– oprowadzanie drugie: 12:30–15:00

ARCHITEKTURA
„Architektura współczesna” – wycieczka pieszo-autokarowa (obowiązują bilety**)
prowadzenie: dr arch Justyna Swoszowska
sobota, 21 września 2019:
– oprowadzanie pierwsze: start: 10:00 budynek d. Poczty Głównej, ul. Dolnych Wałów 8
odjazd autobusu (obowiązują bilety) pl. Piłsudskiego 10:50
zakończenie 13:50 obok Palmiarni Miejskiej
– oprowadzanie drugie: start: 14:45 ul. Gruszczyńskiego
odjazd autobusu (obowiązują bilety) pl. Piłsudskiego 15:00
zakończenie ok. 17:55 obok Palmiarni Miejskiej
„Secesja” – trasa piesza
prowadzenie: Małgorzata Malanowicz
start: Willa Caro, zakończenie: ul. Krzywa
niedziela, 22 września 2019:
– oprowadzanie pierwsze: 9:00–11:30
– oprowadzanie drugie: 12:30–15:00
„Niezrealizowane projekty” – prezentacja – Willa Caro – Bogusław Małusecki
niedziela, 22 września 2019:
I – 14:00
II – 14:45
III – 15:30
** Na wycieczki autokarowe obowiązują bezpłatne bilety, które od 17 września dostępne będę w
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej przy Kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3, czynne od wtorku
do soboty w godz. 10.00–18.00, przerwa 13.00–14.00. Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 4
bilety. UWAGA! NIE MA MOŻLIWOŚCI TELEFONICZNEJ REZERWACJI BILETÓW!

W przypadku objazdu „Architektura współczesna”:

- bezpłatne bilety dostępne będą od 17 września 2019 dla osób, które osobiście zgłoszą się w Centrum
Informacji Kulturalnej i Turystycznej przy Kinie Amok – decyduje kolejność zgłoszeń;
- istnieje możliwość rezerwacji mailowej bezpłatnego biletu od 17 września 2019 pod adresem:
gddkrezerwacje@gmail.com
UWAGA! Rezerwacje mailowe dotyczące trasy „Architektura współczesna” wysłane przed 17 września
nie będą brane pod uwagę. W rezerwacji mailowej prosimy o wskazanie godziny rozpoczęcia objazdu:
10.00 lub 14.45 oraz liczby biletów (max. 4 bilety). Bilety najpóźniej odebrać można w piątek, 20
września 2019 w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej do godz. 13.00. O otrzymaniu biletu
decyduje kolejność zgłoszeń.
***
Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach XVII Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego –
bezpłatny. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zwiedzaniu na poszczególnych trasach wyłącznie
pod opieką osoby dorosłej.
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