KOMUNIKAT
Nr 4/2021
Zarządu Koła Przewodników Miejskich
i Terenowych im. Franciszka Mamuszki
przy PTTK Oddziale Gdańskim
SPOTKANIA I SZKOLENIA

SPOTKANIE KLUBOWE on-line.

z Klubu PTTK, ul. Długa 45 / godz. 17:00

„Westerplatte - wyniki zakończonych badań archeologicznych”.
Prelekcja on-line Filipa Kuczmy z Muzeum II Wojny Światowej.
8 kwietnia 2021
(czwartek)

Bardzo prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci udziału w tym spotkaniu
do 06.04.2021 r. na adres Koła: przewodnicygdanscy@gmail.com
lub zgłoszenia na www Koła – wydarzenia. 7 kwietnia 2021 r. prześlemy
Koleżeństwu odpowiedni link, po kliknięciu którego przeniesiecie się
Koleżanki i Koledzy na nasze spotkanie. Proponuję zarezerwować się
do godz. 16.55, sprawdzić obraz i dźwięk – program zapyta, czy chcecie
Państwo włączyć kamerę i głośnik. Jeśli nie korzystaliście do tej pory
z tej formy łączenia, program poprosi na początku, abyście zainstalowali
go na Waszych komputerach, co umożliwi korzystanie z aplikacji Zoom.
W przypadku jakiekolwiek pytań – jestem pod telefonem i mailem.
SPOTKANIE KLUBOWE on-line.
z Klubu PTTK, ul. Długa 45 / godz. 17:00

„Port w Gdyni 1920-1939”.
15 kwietnia
Prelekcja on-line Kolegi Grzegorza Litwińczuka, przewodnika PTTK,
2021-(czwartek) Instruktora Przewodnictwa PTTK i Instruktora Krajoznawstwa.
Bardzo prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci udziału w tym spotkaniu
do 13.04.2021 r. na adres Koła: przewodnicygdanscy@gmail.com
lub zgłoszenia na www Koła – wydarzenia.
14.04. 2021 prześlemy Koleżeństwu link do spotkania (Instrukcja jw.).
PRZEWODNICKIE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

29 kwietnia
2021
(czwartek)

„Perły malarstwa gdańskiego”
Odcinek 5: „ Przedstawienia dewocyjne w sztuce gdańskiej”.
Godz. 18:00.
Prelekcja on-line Koleżanki Anny Marii Piotrowskiej, przewodnika
PTTK, historyka sztuki, wykładowcy na kursach przewodnickich.
Bardzo prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci udziału w tym spotkaniu
do 27.04.2021 r. na adres Koła: przewodnicygdanscy@gmail.com
lub zgłoszenia na www Koła – wydarzenia.
28.04. 2021 prześlemy Koleżeństwu link do spotkania (instrukcja jw.).

Polecamy literaturę:
1. Jan Daniluk, Góra Gradowa. Krótka historia. Hevelianum, Gdańsk 2020.
2. Andrzej Januszajtis, W Gdańsku i w szerokim świecie, Marpress, Gdańsk 2021.
Z ŻYCIA KOŁA

1. „Czytanie sztuki – najciekawsze gdańskie epitafia”

- przedstawione przez Kol.
Annę Marię Piotrows ką - szkolenie on-line odbyło się 25 lutego 2021 roku.
Uczestniczyło 51 przewodników on-line i dwoje na sali klubowej.
2.” Gdynia kocha film, film kocha Gdynię – śladami gdyńskich kin przed i powojennych”
- prelekcja on-line 4.03. br. Koleżanki Agnieszki Nowakowskiej. Uczestniczyło w niej
40 przewodników i troje na sali klubowej.
3. Spotkanie 11.03. z ks. prałatem, proboszczem Bazyliki Mariackiej Ireneuszem Bradtke
oglądało 57 osób. Dziękujemy Koleżeństwu za przesłane pytania.
4. W poniedziałek 22 marca 2021 roku odbyło się w trybie on -line posiedzenie
Zarządu Koła na którym omawiano bieżąc ą tematykę funkcjonowania Koła.
INFORMACJE
- Sekretariat Koła prowadzony przez Kol. Ninę Jaśkiewicz jest czynny w trybie zdalnym
pod adresem e-mail: przewodnicygdanscy@gmail.com
- Zapraszamy do korzystania z naszego profilu na Facebooku (istniejemy jako: Koło
Przewodników Miejskich i Terenowych im. Franciszka Mamuszki w Gdańsku) i na
www.przewodnicygdanscy.pl
- Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich PTTK na rok 2021 (normalna 65 zł, ulgowa; studenci, renciści, emeryci - 40 zł) oraz składki na fundusz Koła (80 zł). Składki
obecnie można opłacać tylko przelewem na konto:
Bank Pekao S.A. 26 1240 5400 1111 0000 4916 6729
z dopiskiem „imię i nazwisko, składka PTTK na 2021 rok. Koło Przewodników” lub „Fundusz
Przewodnicki”.
Znaczki do naklejenia na legitymację wydawane będą w terminie późniejszym, natomiast do
celów ubezpieczeniowych liczy się data przelewu/wpływu na konto.

Z przewodnickim pozdrowieniem

Gdańsk, dnia 25 marca 2021 roku.

Prezes Koła Przewodników
/-/
Stanisław Sikora

