
 

 

 

MUZEUM REGIONALNE PTTK W GORLICACH  

UL. WĄSKA 7–9, GORLICE  

GPS N: 49° 39' 24" E: 21° 9' 24"    

 

24 MAJA 2014 

Podczas oprowadzaPodczas oprowadzaPodczas oprowadzaPodczas oprowadzańńńń z z z z    przewodnikiemprzewodnikiemprzewodnikiemprzewodnikiem nie ma mo nie ma mo nie ma mo nie ma możliwości zwiedzania obiektużliwości zwiedzania obiektużliwości zwiedzania obiektużliwości zwiedzania obiektu....    

    

10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 [10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 [10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 [10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 [���� 40 min] oprowadzanie 40 min] oprowadzanie 40 min] oprowadzanie 40 min] oprowadzanie    ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ!  lub  lub  lub  lub             
MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK (na Rynku) 

    

10.0010.0010.0010.00––––18.00 pa18.00 pa18.00 pa18.00 pałłłłac Dac Dac Dac Dłłłługosugosugosugoszów w Siarach i cmentarz wojskowy nr 60 nazów w Siarach i cmentarz wojskowy nr 60 nazów w Siarach i cmentarz wojskowy nr 60 nazów w Siarach i cmentarz wojskowy nr 60 na Prze Prze Prze Przełęłęłęłęczy czy czy czy 

MaMaMaMałłłłastowskiej astowskiej astowskiej astowskiej –––– prezentacja obiektów trasy gorlickiej prezentacja obiektów trasy gorlickiej prezentacja obiektów trasy gorlickiej prezentacja obiektów trasy gorlickiej    

MIEJSCE: Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach 

    

10.0010.0010.0010.00––––18.00 18.00 18.00 18.00 Gorlickie okna czasu Gorlickie okna czasu Gorlickie okna czasu Gorlickie okna czasu –––– 1915 1915 1915 1915    –––– wystawa fotografii Gorlic z okresu I wojny  wystawa fotografii Gorlic z okresu I wojny  wystawa fotografii Gorlic z okresu I wojny  wystawa fotografii Gorlic z okresu I wojny 

śśśświatowejwiatowejwiatowejwiatowej    

MIEJSCE: Pawilon Historii Miasta na Rynku 

    

12.00 [12.00 [12.00 [12.00 [���� 1,5 godz.]  1,5 godz.]  1,5 godz.]  1,5 godz.] ŚŚŚŚladami dni grozy w Gorlicachladami dni grozy w Gorlicachladami dni grozy w Gorlicachladami dni grozy w Gorlicach    –––– spacer na g spacer na g spacer na g spacer na głłłłówny cmentarz wojskowy ówny cmentarz wojskowy ówny cmentarz wojskowy ówny cmentarz wojskowy 

nr 91nr 91nr 91nr 91    

INFORMACJE: Spacer będzie doskonałą okazją do zapoznania się z historią bitwy pod Gorlicami. 

Usłyszymy o bohaterach tego czasu, nie tylko tych walczących na froncie. Zapoznamy się z 

historią budowy cmentarzy wojskowych oraz zobaczymy jeden z nich – cmentarz na Górze 

Cmentarnej. 

TRASA: Rynek → cmentarz wojskowy nr 91 [ok. 3 km] 

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK 

    

17.00 [  1,5 godz.] 17.00 [  1,5 godz.] 17.00 [  1,5 godz.] 17.00 [  1,5 godz.] LekLekLekLekcja martwego jcja martwego jcja martwego jcja martwego jęęęęzykazykazykazyka (re (re (re (reżżżż. J. Majewski) . J. Majewski) . J. Majewski) . J. Majewski) –––– projekcja filmu projekcja filmu projekcja filmu projekcja filmu    

ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ!  lub  lub  lub  lub             
MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK (na Rynku) 

    

25 MAJA 2014 

Podczas oprowadzaPodczas oprowadzaPodczas oprowadzaPodczas oprowadzańńńń z z z z    przewodnikiemprzewodnikiemprzewodnikiemprzewodnikiem nie ma mo nie ma mo nie ma mo nie ma możliwości zwiedzania obiektużliwości zwiedzania obiektużliwości zwiedzania obiektużliwości zwiedzania obiektu....    

    

10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 [10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 [10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 [10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00 [����    40 min] oprowadzanie40 min] oprowadzanie40 min] oprowadzanie40 min] oprowadzanie    ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ!  lub  lub  lub  lub             



 

 

 

MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK (na Rynku) 

    

10.0010.0010.0010.00––––18.00 pa18.00 pa18.00 pa18.00 pałłłłac Dac Dac Dac Dłłłługoszów w Siarach i cmentarz wojskowy nr 60 na Przeugoszów w Siarach i cmentarz wojskowy nr 60 na Przeugoszów w Siarach i cmentarz wojskowy nr 60 na Przeugoszów w Siarach i cmentarz wojskowy nr 60 na Przełęłęłęłęczy czy czy czy 

MaMaMaMałłłłastowskiej astowskiej astowskiej astowskiej –––– prezentacja obiektów trasy gorlickiej prezentacja obiektów trasy gorlickiej prezentacja obiektów trasy gorlickiej prezentacja obiektów trasy gorlickiej    

MIEJSCE: Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach 

    

10.0010.0010.0010.00––––18.00 18.00 18.00 18.00 Gorlickie okna czasu Gorlickie okna czasu Gorlickie okna czasu Gorlickie okna czasu –––– 1915  1915  1915  1915 –––– wystawa fotografii Gorlic z okres wystawa fotografii Gorlic z okres wystawa fotografii Gorlic z okres wystawa fotografii Gorlic z okresu I wojny u I wojny u I wojny u I wojny 

śśśświatowejwiatowejwiatowejwiatowej    

MIEJSCE: Pawilon Historii Miasta na Rynku 

    

14.00, 14.30, 15.00 [14.00, 14.30, 15.00 [14.00, 14.30, 15.00 [14.00, 14.30, 15.00 [����    20 min] 20 min] 20 min] 20 min] Panorama Gorlic z wiePanorama Gorlic z wiePanorama Gorlic z wiePanorama Gorlic z wieżżżży ratuszowejy ratuszowejy ratuszowejy ratuszowej    –––– oprowadzanie p oprowadzanie p oprowadzanie p oprowadzanie przez rzez rzez rzez 

burmistrza i pracowników Urzburmistrza i pracowników Urzburmistrza i pracowników Urzburmistrza i pracowników Urzęęęędu Miejskiegodu Miejskiegodu Miejskiegodu Miejskiego    ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ! ZAREZERWUJ!  lub  lub  lub  lub             
MIEJSCE ZBIÓRKI: punkt inf. MIK (na Rynku) 

    

 

    


