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Szczecin, dn. 24.10. 2018 r.
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Ponadto:






Szanowni Koleżanki i Koledzy
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indywidualne
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przeprowadzamy
prelekcje

Przypominamy, że w bieżącym roku (2018) obchodzimy
Koła Przewodników w Szczecinie.
Chcielibyśmy
w Szczecinie.

nadal

kontynuować

działalność

70

- lecie

przewodnicką

Nie chcielibyśmy i nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, żeby
dorobek naszych minionych lat został zaprzepaszczony.
Ostatnie lata nie sprzyjały naszej działalności Koła.
Brak zleceń, uwolnienie
gospodarcza przewodników,
środowiska.

zawodu przewodnika, działalność
nie sprzyjały integracji naszego

Powinniśmy się zmobilizować aby działalność przewodnika nie
zanikła w Szczecinie, byśmy aktywnie rozpoczęli 71 rok naszej
działalności.
Dlatego znajdźmy chwilę czasu na wspólne spotkania, aby
wspominając dobre lata stworzyć plany na nadchodzący czas.
Pamiętajmy, że wszystko zależy od NAS.
Poniżej przesyłamy nasze (Zarządu Koła) propozycje na najbliższy
czas.

1. "Spacer Żółtego Liścia" - 28.10.2018 r. (niedziela) Cmentarz Centralny w
Szczecinie - Brama główna Cmentarza Centralnego - godz.11.00 (oprowadza historyk,
dziennikarz i regionalista Michał Rembas). Prosimy o zabranie z sobą latarek gdyż w
czasie wędrówki przewidziane jest zwiedzanie obiektów fortecznych.
2. Zwiedzanie Muzeum Przełomów - 24. 11. 2018 r. (sobota) - prowadzi kol.
Zygmunt Krasnodębski. Miejsce spotkania - Plac Solidarności (Plac Muzeum
Narodowego - Przełomy), godz. 11. 00.
3. Prelekcja nt. "100-lecie Niepodległości Polski" - 1.12.2018 r. (sobota)
prowadzi - kol. Ludmiła Kopycińska i kol. Małgorzata Maciejewska. Miejsce spotkania:
Pracownia PTTK, ul. Dworcowa 6, godz.11.00.
4. Spotkanie okolicznościowe - "70 - LECIE" Koła Przewodników w Szczecinie
- 8 grudnia 2018 r. (sobota) - organizuje Zarząd Koła. Miejsce spotkania Pracownia PTTK, ul. Dworcowa 6 - godz. 11.00.
5. Prelekcja: "Deportacje społeczności żydowskiej ze Szczecina dnia
13.02.1940 r." - 15 lutego 2019 r. (piątek) - poprowadzi Kol. Zygmunt Cywiński.
Miejsce spotkania: Pracownia PTTK. ul. Dworcowa 6, godz. 17.00

Ponadto planowane są spotkania / szkolenia dot.
1. Zwiedzanie nowego Muzeum Kolejnictwa - organizuje Z. Krasnodębski oprowadzi pracownik PKP. Miejsce spotkania i termin zależy od gospodarza
obiektu.
2. Przedstawienie projektu Kolei Metropolitalnej - j.w.
3. Urząd Celny i Kościół Ewangelicko - Augsburski na Wyspie Łasztowni
w Szczecinie - kol. Weronika Ryba.
4. Rocznica śmierci kol. Prezesa Koła Stanisława Macieja Poleszczuka - Zarząd
Koła.
O ich terminie powiadomimy oddzielną informacją.
Uwzględniając działania Zarządu Koła Przewodników chcemy przypomnieć
o konieczności / możliwości wniesienia opłaty członkowskiej PTTK oraz składki
klubowej. Koszt składki PTTK wynosi 60,- zł da osoby pracującej i 30, zł,- dla emeryta,
rencisty.
Koszt składki klubowej od kilku lat wynosi tylko 20,- zł. - są to nasze pieniądze
przeznaczone m.in. na znaczki, koperty, kwiaty dla prowadzących czy okazjonalne
wydatki.

Wszelkie pytania i składki można wnosić na naszych spotkaniach bądź
w Regionalnym Oddziale Szczecińskiego PTTK, Szczecin, ul. Ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 10 - (w każdy czwartek, w godz. 13,0 - 17,0, kiedy to dyżur pełni
Prezes Koła Zygmunt Krasnodębski). Tam też oczekujemy na Wasze propozycje,
wnioski bądź pytania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Za Zarząd
Prezes Koła Zygmunt Krasnodębski

Uwagi i propozycje dot. pracy Koła można także składać na poniższe adresy.
- telefonicznie lub sms :
Zygmunt Krasnodębski - tel.+ 48 607-582-986.
Zygmunt Cywiński -

tel. - 504 100 491

- elektronicznie;
e `mail – Zygmunt Krasnodębski – zkrasnodebski@wp.pl
- Zygmunt Cywiński - KUL-turysta@wp.pl

KONTO: PEKAO S.A. I/O SZCZECIN 03 1240 3813 1111 0000 4375 6810 z dopiskiem: dla Koła Przewodników.

