PTTK Oddział w Zamościu
Jubileusz 55-lecia
Koła Przewodników
Terenowych PTTK
im. Róży i Jana Zamoyskich

III dzień 10 września (sobota)
Wycieczka krajoznawcza autokarowa.
7. 30 - śniadanie
8.30 - trasa: Zamość - Tomaszów - Jarczów - Dyniska Machnów - Hrebenne - Siedliska - Narol - Susiec - Ruszów - Zamość
(obiad na trasie).
19.00 - Ognisko w Olejarni Świątecznej w Ruszowie.
IV dzień 11 września (niedziela)

Program Jubileuszowej Sesji Krajoznawczej
I dzień 8 września (czwartek)
06.00 – wyjazd do Lwowa, zwiedzanie Lwowa, wizyta w Galerii
Lwowskiej, w której znajdują się obrazy Artura Grottgera.
II dzień 9 września (piątek)
8.00 - przyjmowanie i zakwaterowanie gości w Domu Studenta
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica
w Zamościu, ul. Sienkiewicza 10.
12.00 - złożenie wiązanki kwiatów na grobie Michała Pieszki,
pierwszego przewodnika po Zamościu.
14.00 – 18.00 - Sala Consulatus w Ratuszu:
Sesja Krajoznawcza „Artur Grottger na Zamojszczyźnie”.
Program Sesji:
- przywitanie gości,
- wystąpienie Prezesa Koła Przewodników na temat historii
i działalności Koła,
- wręczenie odznaczeń i wyróżnień,
- przerwa kawowa,
- referaty: dr Jacek Feduszka: „Dyniska i okolica w okresie
powstania styczniowego 1863-1864”,
- dr Piotr Kondraciuk: „Artur Grottger, romantyk i realista”.
Sesji będzie towarzyszyła wystawa poplenerowa malarstwa
„Arturowi Grottgerowi w hołdzie”.
19.00 – uroczysta kolacja.

7.30 - śniadanie
9.00 - Msza święta w Katedrze Zamojskiej
10.00 - 14.00 - Zwiedzanie Zamościa, przejście trasą:
„Zrewitalizowana Twierdza Zamość”.
14.00 - Obiad, zakończenie uroczystości jubileuszowych.
*******************************************************************************
Koszt uczestnictwa 290 zł, w tym: materiały krajoznawcze, znaczki
okolicznościowe, 2 noclegi, 2 śniadania, uroczysta kolacja, 2 obiady, ognisko,
ubezpieczenie, wycieczka krajoznawcza.
Zgłoszenie uczestników w obchodach jubileuszowych należy dokonać
na karcie zgłoszenia, która będzie do pobrania na stronie
http://www.zamosc.pttk.pl/wordpress/?page_id=407 w terminie do końca
lipca bieżącego roku.
Konto:

PKO S.A. II O/Zamość nr 29 1240 2005 1111 0000 1764 7980
Kartę zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty należy wysłać na adres:
pttk.zamosc@pro.onet.pl z dopiskiem Jubileusz Koła

Informacje dodatkowe: Organizatorzy zapraszają do udziału w wycieczce do
Lwowa w dniu 8 września w cenie 150 zł od osoby w tym obiad i wejścia do
obiektów muzealnych, oprowadzanie przez przewodnika lwowskiego.
Ze względów organizacyjnych wycieczka odbędzie się przy udziale minimum 25
osób. Możliwość dodatkowego noclegu w cenie 35 zł.
Szczegółowe informacje na stronie stronie:
http://www.zamosc.pttk.pl/wordpress/?page_id=407
Kontakt:
kol. Wiesława Zborowska - Poździk 693 124 585,
kol. Maria Rzeźniak 606 366 270
kol. Bożena Kamaszyn – Gonciarz 606 263 875
e-mail : pttk.zamosc@pro.onet.pl
przewodnicy.zamosc@gmail.com

