Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2009
CMENTARZ HUTNICZY W GLIWICACH
- 8 lipca - odtworzona została tablica nagrobna rodziny Juengst
- 9 października – na cmentarzu w rejonie lapidarium osadzono krzyż pochodzący z ul. Rybnickiej
Wykonane zostały podpory pod tablice nagrobne
Złożono projekt budowlany odtworzenia kaplicy cmentarnej
Nieustająco trwają prace pielęgnacyjne oraz przekopywanie dalszych rejonów cmentarza.
- zorganizowaliśmy trzeci rajd „Lato z Metamorfozami – Poznaj okolice Gliwic”, którego
uczestnicy zdobywali punkty nie tylko jeżdżąc na wyznaczonych trasach, ale również pracując na
cmentarzu
5 lipca – Chudów - Paniowy
12 lipca – Księży Las - Miedary
19 lipca – Chechło - Kotulin
26 lipca – Bełk – Palowice
2 sierpnia – Góra św. Anny – Ujazd
16 sierpnia – Świbie – Wiśnicze
9 sierpnia – Toszek – Kotliszowice
23 sierpnia – śladem granicy z 1939 roku

- 1 listopada – całodzienny dyżur na cmentarzu celem zdobycia kolejnych informacji od rodzin
odwiedzających groby
-

przepracowaliśmy na cmentarzu przy poszukiwaniach zabytkowych elementów i porządkowaniu
480 godzin

INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:
Zgodnie z zapisem statutu Stowarzyszenia „upowszechnianie wiedzy o historii miasta i regionu”:
Zorganizowaliśmy wielopłaszczyznową imprezę „Misteria nepomuckie”
22 maja – piątek – godz. 17.00
sala Miejskiej Biblioteki Publicznej – plac Inwalidów Wojennych 3
„Rzeźby św. Jana Nepomucena ze zbiorów Muzeum w Gliwicach
na tle jego życia i kultu.” – Bożena Kubit – Muzeum w Gliwicach
ogłoszenie konkursu fotograficznego
31 maja – niedziela
„dzień otwarty” w Muzeum – wystawa figur Jana Nepomucena ze zbiorów Muzeum

7 czerwca – niedziela
wspólna wyprawa rowerowa „Szlakiem obiektów kultu św. Jana Nepomucena”
- prowadzą przewodnicy z Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK im. Wł. Huzy
8 czerwca – poniedziałek – godz.18.00
sala księgarni podróżniczej „NIEZNANE”
„Ród hrabiów von Welczek i ich kościelne fundacje na ziemi gliwickiej
w okresie XVII-XX w.” – ks. Piotr Górecki
14 czerwca – niedziela
godz. 17.00 - „Dawna Fabryka Drutu” ul. Dubois 22
„Most między nocą a dniem” – spektakl Teatru Nowej Sztuki
„Procesja wodna” – inscenizacja Śląskiego Teatru Obrzędowego z MDK
godz. 18.30 – sala „Stara Kotłownia” Młodzieżowy Dom Kultury ul. Barlickiego 3
„Żywot św. Jana z Nepomuka” – Teatr „Magazyn”
koncert Zespołu Muzyki Dawnej z Pniowa „Tibiarum Scholares”– wykonany
został m.in. specjalnie na tę okazję zinstrumentowany XVIII-wieczny hymn ku
czci Jana Nepomucena
16 czerwca – wtorek
Łabędy – poświęcenie odrestaurowanej kaplicy św. Jana Nepomucena
24 czerwiec – środa – godz. 17.00
Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II
wernisaż konkursu fotograficznego
„Górnośląskie Nepomuki” – Jerzy Gorzelik – Uniwersytet Śląski
31 czerwiec – środa – godz. 17.00
Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II
„Remonty i renowacje - troska o formę oraz dokumentację historyczną”
– Krzysztof Nitsch
Współorganizatorzy :
- Gliwickie stowarzyszenie miłośników małych obiektów sakralnych, artystycznych i zabytkowych „Nepomuk”
- Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Wł. Huzy
Współpraca :
- Muzeum w Gliwicach
- Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
- Agencja Turystyczna Regiony i Księgarnia Podróżnicza Nieznane

Na zaproszenie Muzeum w Gliwicach wzięliśmy udział w organizacji Gliwickich Dni Dziedzictwa, które w
związku z siedemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej przebiegały pod hasłem „Ścieżki
pamięci” – prezentowaliśmy na nich historię wydarzeń z okresu plebiscytu.
Współorganizowaliśmy również Górnośląskie Dni Dziedzictwa, na które został przygotowany film:
„Balonem nad Gliwicami”
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.

Luty – pałac Ballestremów w Kochcicach, kościół drewniany i pałac w Gwoździanach
Marzec – Osiedla robotnicze Rudy Śląskiej – stowarzyszenie „Geniusz loci”
Kwiecień – Zabrzańska „Dorota”
Maj – Pszczyna
Czerwiec – Śladem starych hut – Zagwiździe, Ozimek
Październik – Cmentarz żydowski w Krzepicach
Listopad – Giszowiec i Nikiszowiec – stowarzyszenie „Razem dla Nikiszowca”
Grudzień – Pałace Donnersmarcków – Nakło i Świerklaniec

Zakończona została dwuletnia praca nad „Materiałami pomocniczymi do edukacji regionalnej” w formie
kompletu 10 zeszytów. Gliwicki Ośrodek Metodyczny zakupił 100 kompletów z przeznaczeniem do
wszystkich szkół w mieście.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wprowadzenie do regionalizmu
Gliwice w wiekach średnich
Echa dawnych wojen
Rozwój przemysłu
Rozwój miasta od XIX wieku
Różnorodność wyznań
Nauka i życie kulturalne
Wybitni ludzie związani z Gliwicami
Życie codzienne dawniej – śląski folklor
Przyroda wokół nas

