
 

 

 

 

XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wielki wybuch 1914–1918  

17–18 maja 2014 r.  

24–25 maja 2014 r.  

 

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia intrygujących i często 

niedostępnych zabytków Małopolski. Zachęcamy do podróży do miejsc nieznanych, 

urzekających, do obejrzenia zabytków cennych ze względu na architekturę, otoczonych 

parkami i ogrodami, kryjących fascynujące historie.  

W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej motywem 

przewodnim XVI edycji Dni Dziedzictwa, zatytułowanej Wielki wybuch 1914–1918, jest 

historia tego okresu. Podczas dwóch majowych weekendów pokażemy nie tylko zabytki 

militarne, ale także obiekty świadczące o wielkiej zmianie i rozwoju cywilizacyjnym, dla 

których Wielka Wojna była bezpośrednim impulsem. 

W każdym z dziesięciu miejsc, które wybraliśmy, będą Państwo mieli okazję poznać nie tylko 

historię zabytków z lat 1914–1918, ale również losy ich gospodarzy i postaci z nimi 

związanych, którzy wpłynęli na kształt życia gospodarczego, obywatelskiego i artystycznego 

tego okresu. W ciekawy sposób opowiedzą o nich przewodnicy – pasjonaci i eksperci.   

Zapraszamy również do udziału w warsztatach, plenerach i pokazach, które przyczynią się do 

lepszego poznania prezentowanych miejsc. Część z nich przygotowywana jest z myślą o 

dzieciach. Zwiedzanie tegorocznych zabytków uatrakcyjnią też miniwystawy, spotkania, 

koncerty, spacery oraz wycieczki tematyczne. Nie zabraknie także okazji do spróbowania 

lokalnych przysmaków. 

Obiektem prezentowanym podczas XVI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (17–18 

maja) będzie m.in. cmentarz wojskowy nr 192 w Lubince, uznawany za jedną z 

piękniejszych żołnierskich nekropolii na terenie powiatu tarnowskiego. 

Centralne miejsce cmentarza zajmuje neorenesansowa kaplica otoczona lasem kamiennych 

nagrobków rosyjskich i austro-węgierskich żołnierzy. Zaprojektowana przez Gustava 

Rossmanna, łączy w sobie elementy klasyczne (kolumny, szerokie schody) i lokalne (dach 

kryty gontem). 

 

 



 

 

 

 

Przybywający podczas Dni do Lubinki będą mogli wziąć udział w oprowadzaniach pasjonata 

Tomasza Woźnego, a także w spacerach historycznych z dziennikarką i historyczką sztuki 

Agnieszką Partridge. Dla miłośników natury szczególną atrakcją będą spacery przyrodnicze 

pt. Żyjące cmentarze, których trasa powiedzie leśnymi ścieżkami na sąsiedni cmentarz 

wojskowy nr 191. Dla osób, które zechcą poznać okolicę i zobaczyć inne przykłady 

działalności austriackich architektów i budowniczych w VI Okręgu Cmentarnym Tarnów, 

przygotowano objazdową wycieczkę po cmentarzach wojskowych w gminie Pleśna, w 

programie której znalazły się m.in. cmentarz nr 171 w Łowczówku (Legionistów), cmentarz 

nr 185 w Lichwinie („Głowa Cukru”) czy kompleks cmentarny nr 193 w Dąbrówce 

Szczepanowskiej.  

Szczegółowe informacje w programie na stronie dnidziedzictwa.pl.  

Już po raz trzeci mamy także przyjemność zaprosić Państwa do lektury bezpłatnej publikacji 

autorstwa Katarzyny Kobylarczyk, dziennikarki i reportażystki. Tegoroczne wydawnictwo w 

inspirujący sposób prezentuje losy postaci i zabytków podczas I wojny światowej. Książkę 

będzie można otrzymać wraz z pamiątkową pieczątką w punktach informacyjnych przy 

wszystkich obiektach XVI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Tam też oczekiwać 

będą na Państwa nasi wolontariusze ubrani w niebieskie koszulki MIK.   

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Niektóre punkty programu są objęte rezerwacją. 

W imieniu Małopolskiego Instytutu Kultury, Samorządu Województwa Małopolskiego, 

Gospodarzy obiektów oraz całej społeczności lokalnej serdecznie zapraszamy. 
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