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X Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego 15–16.09.2012

WYCIECZKI AUTOKAROWE  
Z PRZEWODNIKIEM 
w sobotę i niedzielę / bilety
Udział w wycieczkach autokarowych wyma-
ga posiadania biletu. Zapisy (liczba miejsc 
ograniczona) od 04 września w Centrum 
Informacji Kulturalnej i Turystycznej 
Kino Amok – Scena Bajka, ul. Dolnych 
Wałów 3; wtorek–sobota 10.00–18.00, 
tel. (32) 231 38 55 (rezerwacja ważna 2 dni)
email: centrum@muzeum.gliwice.pl

UWAGA! Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc w autokarach każdy, w ramach 
jednej trasy, może kupić maksymalnie 4 
bilety. Koszt biletu wynosi 3 zł.

TRASA 1: Kościoły drewniane w Ostropie, 
Smolnicy, Żernicy, Wilczy
Grupa I zbiórka 08.30, Plac Piłsudskiego 9 
Grupa II zbiórka 09.30, Plac Piłsudskiego 9 
TRASA 2: Kościoły drewniane 
w Sierakowicach, Rachowicach, Bojszowie, 
Rudzińcu, Poniszowicach
Grupa I zbiórka 09.45, Plac Piłsudskiego 9 
Grupa II zbiórka 12.45, Plac Piłsudskiego 9 
TRASA 3: Kościoły drewniane 
w Zacharzowicach, Sierotach, Księżym 
Lesie, Szałszy
Grupa I zbiórka 13.45, Plac Piłsudskiego 9 
Grupa II zbiórka 14.45, Plac Piłsudskiego 9 

Podczas pokazów w ogrodzie Willi 
Caro trwał będzie kiermasz wyrobów 
rękodzielniczych oraz wyprzedaż 
wydawnictw muzealnych.
ZAMEK PIASTOWSKI, ul. Pod Murami 2
11.00–17.00 Pokaz archiwalnych zdjęć 

kościołów drewnianych ziemi 
gliwickiej

NIEDZIELA 16 WRZEŚNIA 2012                       
WILLA CARO, ul. Dolnych Wałów 8a
11.00–17.00 Pokazy � lmu „Najpiękniejsze 

kościółki drewniane Górnego 
Śląska” scenariusz i realizacja 
Jerzy Kołodziejczyk, 1995 r.

11.00–17.00 Pokazy rzeźbiarskie
12.00  Wykład „Barokowe 

polichromie w kościołach 
dawnego archiprezbiteriatu 
gliwickiego” – dr Jerzy 
Gorzelik, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach

Podczas pokazów w ogrodzie Willi 
Caro trwał będzie kiermasz wyrobów 
rękodzielniczych oraz wyprzedaż 
wydawnictw muzealnych.

ZAMEK PIASTOWSKI, ul. Pod Murami 2
11.00–17.00 Pokaz archiwalnych zdjęć 

kościołów drewnianych ziemi 
gliwickiej

ZWIEDZANIE INDYWIDUALNE 
| wstęp wolny
Drewniane kościoły zwiedzać można 
również indywidualnie w określonych 
godzinach (szczegóły na a� szach 
i na stronie www.muzeum.gliwice.pl)
ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA w Gliwicach 
(ul. Kozielska) Z PRZEWODNIKIEM  
| wstęp wolny
w sobotę – godz. 12.00 | w niedzielę – 
godz. 16.00. Zbiórka przed kościołem. 
Ilość miejsc ograniczona.
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE 
| wstęp wolny

SOBOTA 15 WRZEŚNIA 2012                              
WILLA CARO, ul. Dolnych Wałów 8a
11.00–17.00 Pokazy � lmu „Najpiękniejsze 

kościółki drewniane Górnego 
Śląska” scenariusz i realizacja 
Jerzy Kołodziejczyk, 1995 r.

11.00–17.00 Pokazy ciesielskie
11.00–17.00 Pokazy rzeźbiarskie 
17.00  Wykład „Najstarsze kościoły 

Górnego Śląska” – dr Grażyna 
Ruszczyk, Instytut Sztuki PAN 
w Warszawie

Przed wykładem odbędzie się prezentacja 
najnowszej części zbioru opracowań 
„Gliwice znane i nieznane” t. IV. Publikacja 
do nabycia w Willi Caro od 15 września.

KOŚCIÓŁ PW. WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH
17.00 Koncert „Alfa i Omega” 

– Zespół Muzyki Dawnej 
„Perfugium” 

WYSTAWY CZASOWE 
/ wstęp wolny

„Piórkiem i pędzlem” – Willa Caro 
w sobotę i niedzielę w godz. 11.00–17.00 
„Małe sacrum” – Wieża Zamku 
Piastowskiego w sobotę i niedzielę 
w godz. 11.00–17.00
 „Od deski do deski, czyli szlakiem 
kościołów drewnianych ziemi gliwickiej” 
– Rynek Starego Miasta, wystawa 
dostępna od 10 września
Marian Bietkowski „Sakralna 
architektura drewniana w akwareli” – 
„Galeria z pieprzem” – Restauracja & Cafe 
Wanilia, al. Korfantego 36 (organizator 
ZPAP) w sobotę i niedzielę 
w godz. 12.00–20.00

Szczegółowe informacje na stronie: 

www.muzeum.gliwice.pl

pod patronatem honorowym: 
Prezydenta Miasta Gliwice Zygmunta Frankiewicza
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Diecezji Gliwickiej Jana Kopca 
Rektora Politechniki Śląskiej prof. dra hab. inż. Andrzeja KarbownikaCZYLI SZLAKIEM KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH ZIEMI GLIWICKIEJ  prof. dra hab. inż. Andrzeja Karbownika

W ciągu dwu dni – 15 i 16 
września będzie można nie 
tylko zwiedzić okoliczne drew-
niane świątynie ale też poznać 
ich historię, technikę budowy  
i zdobnictwa.

W Willi Caro i Zamku Pia-
stowskim przygotowane będę 
wystawy i pasjonujące wykłady 
– o barokowych polichromiach 
czy najstarszych kościołach 
Górnego Śląska.

Zaplanowano także projekcje 
filmowe, które przybliżą spe-
cyfikę drewnianej architektury 
sakralnej. 

Co poza tym? Pokazy ciesiel-
skiego rzemiosła i spotkania z 
rzeźbiarzami-amatorami, two-
rzącymi figury świętych.

W niedzielę obchody Gliwic-
kich Dni Dziedzictwa zakończy 
koncert muzyki dawnej w wy-

W roli głównej - drewniane kościoły

Do udziału w nim zapraszają 
Integracyjny Klub Animatorów 
Skrzydła oraz Gliwickie Cen-
trum Edykacyjno-Rehabilita-
cyjne. Tematem przewodnim 
Konkursu Poetyckiego „Roz-
wijamy Skrzydła“ jest przyjaźń.
- Dla laureatów przewidziane są 
nagrody oraz możliwość zapre-
zentowania utworów podczas 
finałowego wieczoru poetyc-
kiego. Wszystkie utwory zosta-

Zwiedzanie najpiękniejszych drewnia-
nych kościołów, wykłady i wystawy 
- dziesiąta, jubileuszowa edycja Gli-
wickich Dni Dziedzictwa Kulturowego 
zapowiada się naprawdę ciekawie. 

konaniu zespołu Perfugium, 
który odbędzie się w kościele 
p.w. Wszystkich Świętych.

Jeśli ktoś nie zdążył z kupnem 
biletu na autokary, nie ma ich 
już bowiem w sprzedaży - pozo-
staje jeszcze zwiedzanie drew-
nianego kościółka przy ulicy 
Kozielskiej w Gliwicach. 
Na wszystkich chętnych prze-
wodnik czekać będzie w so-
botę, 15 września o godzinie 
12.00, a w niedzielę o 16.00.
- Istnieje również możliwość 
indywidualnego zwiedzania 
świątyń w wyznaczonych, 
wskazanych w programie, go-
dzinach - zapowiadają organi-
zatorzy. 

Rozwiń skrzydła
Niepełnosprawność nie przekreśla twórcze-
go i kreatywnego działania. Dla wszystkich 
osób, których pasją jest pisanie wierszy przy-
gotowano atrakcyjny konkurs.

ną opublikowane w pokon-
kursowym tomiku wierszy -  
- informują organizatorzy.
Konkurs jest adresowany 
do uczniów Szkół Specjal-
nych, uczestników Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Domów 
Pomocy Społecznej i innych 
placówek zrzeszających osoby 
niepełnosprawne oraz osób 
indywidualnych, bez względu 
na wiek. 

Utwory można przysyłać do 
21 września.  Szczegóły oraz 
regulamin konkursu dostęp-
ne są na stronie internetowej 
www.rozwijamyskrzydla.com 
w zakładce konkurs poetycki 
oraz pod numerem telefonu: 
504-509-977. 


