Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
„GLIWICKIE METAMORFOZY”
w roku 2010
CMENTARZ HUTNICZY W GLIWICACH
- Rozpoczęta została współpraca ze szkołami,
niektóre z nich biorąc udział w akcji „Ślady przeszłości
– uczniowie adoptują zabytki”, zainteresowali się
historią cmentarza i pochowanych tu osób,
na cmentarzu i w szkołach odbyły się uroczystości
„adopcyjne”
szkoły, które już wzięły udział w pracach:
- Szkoła Podstawowa nr 9
- Szkoła Podstawowa nr 36
- Gimnazjum ETE
- Gimnazjum nr 10
- Gimnazjum nr 17
- Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
szkoły, które zadeklarowały pomoc w nadchodzącym
„sezonie”:
- Gimnazjum nr 11
- Liceum Ogólnokształcące nr 1
- Liceum Ogólnokształcące nr 2
- Szkoła Społeczna
- Utworzenie tzw „Alei Dyrektorów” –
w rzędzie, w którym jak to się udało
udokumentować zostało pochowanych
co najmniej dwóch zasłużonych
dyrektorów Huty Gliwickiej, umieszczone
zostały tablice informacyjne z życiorysami
tych oraz trzech innych dyrektorów

- Umieszczenie na cmentarzu czterech tablic
poświęconych pochowanym tu zasłużonym
postaciom
- Nieustająco trwają żmudne oraz mało
efektowne prace pielęgnacyjne oraz
przekopywanie dalszych rejonów cmentarza.
- powstała nowa strona internetowa poświęcona
Cmentarzowi Hutniczemu, na której
gromadzona jest cała dokumentacja i
ikonografia dotycząca cmentarza
- 1 listopada – całodzienny dyżur na cmentarzu
celem zdobycia kolejnych informacji od rodzin
odwiedzających groby, propagowanie wiedzy o
cmentarzu oraz idei jego odbudowy poprzez
rozprowadzanie materiałów informacyjnych

- wraz z wolontariuszami przepracowaliśmy na cmentarzu przy poszukiwaniach zabytkowych
elementów i porządkowaniu 342 godziny

INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:
Zgodnie z zapisem statutu Stowarzyszenia jest to
„upowszechnianie wiedzy o historii miasta i regionu”:
- Ukazały się przygotowywane w latach 2008–2009
„Materiały pomocnicze do edukacji regionalnej” –
komplet 10 zeszytów tematycznych, poświęconych
historii miasta.

- zorganizowaliśmy współfinansowany przez Samorząd Miasta Gliwice czwarty rajd
„Lato z Metamorfozami – Poznaj dzielnice Gliwic”, którego uczestnicy zdobywali punkty
nie tylko jeżdżąc na wyznaczonych trasach, ale również pracując na cmentarzu
4 lipca

Stare Gliwice

11 lipca

Trynek

Brzezinka – p. Małgorzata Rojek

Bojków

18 lipca

Zatorze

Żerniki

25 lipca

Sikornik

Wójtowa Wieś

1 sierpnia

Czechowice – p. Andrzej Szelka –
Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic

Szobiszowice

8 sierpnia

Ostropa – p. Rosa Gillner –
Towarzystwo Społeczno-Kulturowe
Niemców w Ostropie

Wilcze Gardło

15
sierpnia

Osiedle Kopernika

Łabędy – p. Danuta Ejmocka

22
sierpnia

Ligota Zabrska

Sośnica – p. Jan Woźniak

Współpraca :
- Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. płk Wł. Huzy
- lokalni pasjonaci historii i stowarzyszenia działające na terenie dzielnic, parafie

ODCHODZĄCY ŚWIAT WCZORAJSZYCH GLIWIC
– sesja historyczna
współfinansowana przez Samorząd Miasta Gliwice
21 kwietnia – sala Miejskiej Biblioteki Publicznej
- Prezentacja filmu „Balonem nad Gliwicami”
- Historia kolei wąskotorowej i tramwaju w Gliwicach
– mgr inż. Bartłomiej Cisowski
- Karl Schabik – urbanistyka Gliwic – wizja i realizacja
– mgr inż. Bogusław Małusecki
- Czytanie miasta – przestrzeń, miejsca i ludzie
– dr inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak
- Rewaloryzacja versus Negacja – gliwickie
eksperymenty z historycznym kontekstem.
– dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny

Wystawy towarzyszące:
- Wystawa retrospektywna nieistniejących obiektów gliwickich w obiektywie „Gliwickich
Metamorfoz”
- Wystawa prac studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej „W poszukiwaniu
tożsamości miejsca – architektura współczesna w kontekście historycznego miasta”
Współpraca :
- Muzeum w Gliwicach
- Politechnika Śląska
- Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

PLEBISCYT NA NAJLEPSZY OBIEKT ZREALIZOWANY W KONTEKŚCIE
HISTORYCZNYM W LATACH 2000–2010
Spośród zgłoszeń nadesłanych zarówno przez mieszkańców miasta jak
i zainteresowane instytucje, komitet w składzie: dr inż. arch. Magdalena ŻmudzińskaNowak, dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny, mgr inż. arch. Małgorzata MalanowiczPęczak, Małgorzata Cichecka „Nowiny Gliwickie” wyłonił laureatów. Dyplomami zostali
uhonorowani zarówno projektanci, inwestorzy jak i wykonawcy.

GLIWICKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Na zaproszenie Muzeum w Gliwicach
wzięliśmy udział w organizacji „Dni”.
Tym razem wystąpiliśmy na nich z własnym
projektem, jakim jest utworzenie bazy
informacji o niegdysiejszej chlubie Gliwic –
biurach projektów i instytutach naukowych.
Oprócz wystawy poświęconej poszczególnym
instytucjom, pokazaliśmy szereg prywatnych
pamiątek oraz unikalne filmy z okresu „gdy
Polska była światową potęgą” ☺
Wystawa prezentowana była w budynku
dyrekcji „Biprohutu”, a po zakończeniu Dni
Dziedzictwa w siedzibie NOT-u

WYCIECZKI
Zorganizowaliśmy szereg wycieczek dla członków stowarzyszenia, podczas których
poznaliśmy wiele osób i stowarzyszeń o podobnym do naszego profilu działalności,
a reportaże z tych wycieczek wzbogaciły naszą stronę.
Styczeń
24.01.2010

Będzin
Zamek, kirkut, domy
modlitwy: Zukermana i
Mizrachi, stare miasto,
szlak handlowy

Fundacja
„Brama Cukermana”

Luty
31.01.2010

Głogówek
Muzeum, stare miasto,
Zamek wraz z podziemiami

Dyr. Muzeum –
p. Aleksander Cuber

Marzec
20.03.2010

Gliwice – kościół
katedralny p.w.
św. Apostołów Piotra
i Pawła

Kwiecień
11.04.2010

Bytom
Stare miasto, kościoły,
cmentarz „Mater
dolorosa”, kirkut

Towarzystwo
Miłośników Bytomia
– p. Małgorzata
Kaganiec

Maj
30.05.2010

Novy Dvur
Arboretum

Czerwiec
20.06.2010

Zabrze – obiekty
reprezentacyjne Huty
Donnersmarcka – Teatr
Nowy, d. kasyno,
Filharmonia,
d. biblioteka, kawiarniagaleria, d. łaźnia

Październik
25.10.2010

Zabrze – obiekty
Stowarzyszenie
pokopalniane „Pole
Kopalnia Sztuki
Ludwik”, Dom Kawalera
modernistyczny kościół
p.w. św. Józefa

Listopad
14.11.2010

Żory – stare miasto,
p. Tomasz Górecki,
mury miejskie, kirkut,
prac. Muzeum
bunkier, cmentarz
w Żorach
muzeum z kolekcją
sztuki afrykańskiej
Bełk – drewniany
kościół, kaplica Lukasów
Stanowice

Grudzień
4.12.2010

Tychy – Browarium

STRONA INTERNETOWA
Na stronie systematycznie przybywa materiałów poświęconych Gliwicom i regionowi.
W chwili obecnej znajduje się na niej ponad 100 tzw „reportaży”, czyli opowieści o wybranych
obiektach miasta
UDZIAŁ W WYDARZENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE STOWARZYSZENIA
I INSTYTUCJE
Prelekcje dla szkół o Cmentarzu Hutniczym i historii miasta
– Szkoła Podstawowa nr 9 – 19.III. 2010
– Gimnazjum nr 11 – 17.XI.2010
– Szkoła Podstawowa nr 36 – 18.XI.2010
Udział w I sesji historycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco- Ekonomicznych 26.11.2010 –
wykład „Gliwice średniowiecznie” i pokaz autorskiego filmu „Balonem nad Gliwicami”
Udział wraz ze Szkolą Podstawową nr 36 w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Otwarta szkoła"

