Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Poznański
Koło Zakładowe nr 86 im. Stanisława Staszica
przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
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Dyżury w środę, godz. 10 – 12 , tel. 6185-41-509

Aktualności turystyczne 1/2019
Muzeum Bambrów Poznańskich
26 stycznia 2019 roku – sobota
Spotkanie przed muzeum, zlokalizowanym przy ul. Mostowej 7 o godz. 1000. Wstęp wolny, przewidywana zbiórka
pieniędzy za oprowadzanie po muzeum. Możliwość zakupu bamberskiego kalendarza ściennego za 10 zł
Organizacyjnie przygotował: kolega Bogusław Kapczyński

Muzeum Narodowe – cykl spotkań z obrazem „Uczta mistrzów. Malarstwo holenderskie w XVII w.”
autorskie oprowadzanie przez Panią Martynę Łukasiewicz
2 lutego 2019 roku – sobota
Spotkanie w holu muzeum przy ul. Marcinkowskiego 9 o godz. 1130. Wstęp wolny, przewidywana zbiórka pieniędzy za
oprowadzanie.
Organizacyjnie przygotowała: koleżanka Małgorzata Chylewska

Muzeum Etnograficzne
Wystawa czasowa: „Znak polskości. Strój wiejski poznański i jego funkcja patriotyczna” oprowadza kurator wystawy Pani Joanna Minksztym
9 lutego 2019 roku – sobota
Spotkanie w holu muzeum, zlokalizowanym przy ul. Grobla 25 (wejście od ul. Mostowej 7) o godz. 1100. Wstęp wolny,
przewidywana zbiórka pieniędzy za oprowadzanie.
Wystawa z cyklu „1918 – 2018. Wolność kocham i rozumiem”. Strój wiejski poznański był jednym z dwóch ubiorów
ludowych używanych w Poznaniu na przełomie XIX i XX w. W przeciwieństwie do stroju bamberskiego miał rdzennie
polskie korzenie, a jego noszenie uważane było za przejaw patriotyzmu i stanowiło wymóg dla wielu służących
pracujących w domach poznaniaków.
Organizacyjnie przygotowała: koleżanka Urszula Winiecka

Wycieczka piesza
Kiekrz – Strzeszynek – Jezioro Rusałka - Golęcin
16 lutego 2019 roku - sobota
Wycieczka długości ok. 12 km. Wyjazd autobusem linii 195 o godz. 1005 z pętli Ogrody do przystanku Kiekrz Kościół
(ok. godz. 1027), gdzie spotkanie z prowadzącym. Powrót z Golęcina autobusem MPK. Przystanek linii autobusowych
160, 164, 195 naprzeciwko Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych przy ul. Wojska Polskiego. Istnieje możliwość
skrócenia trasy i wcześniejszego powrotu autobusem MPK ze Strzeszynka lub Strzeszyna.
(Podana godzina odjazdu autobusu wymienionego wyżej może ulec zmianie. Przed dniem wycieczki prosimy sprawdzić
godzinę odjazdu autobusu tej linii na stronach internetowych)
Organizacyjnie przygotował i prowadzi: kolega Wojciech Czombik

Muzeum Etnograficzne
Prelekcja Pani Joanna Minksztym – „Kosowo i Albania – spotkanie po latach”
9 marca 2019 roku – sobota
Prelekcja w sali wykładowej na I piętrze muzeum, zlokalizowanym przy ul. Grobla 25 (wejście od ul. Mostowej 7) o
godz. 1100.
Organizacyjnie przygotowała: koleżanka Urszula Winiecka

Zwiedzanie z przewodnikiem
XIX – XX w. cmentarze Cytadeli
30 marca 2018 roku – sobota
Spotkanie o godz. 11.00 u dołu głównych schodów na Cytadelę mieszczących się przy ul. Armii Poznań.
Organizacyjnie przygotowała i prowadzi: koleżanka Aleksandra Juchacz

Wieczór wspomnień turystycznych
Krajobrazy Ameryki Środkowej
11 kwietnia 2019 roku – czwartek
Spotkanie w klubie Oddziału Poznańskiego PTTK Winogrady na osiedlu Przyjaźni 5 d o godz. 1800
Opowiada i Zdjęcia pokazuje kolega z Zarządu klubu „Grań” i Zarządu Oddziału Poznańskiego PTTK - Janusz
Rochowski
Organizacyjnie przygotowała: koleżanka Stenia Matuszak

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza
Wystawa czasowa: „ Prezydent wart Poznania – Cyryl Ratajski (1875 – 1842)”
27 kwietnia 2019 roku – sobota
Spotkanie w holu muzeum, zlokalizowanym przy ul. Stary Rynek 84 o godz. 1100. Wstęp wolny, przewidywana zbiórka
pieniędzy za oprowadzanie po wystawie.
Wystawa prezentuje sylwetkę prezydenta Poznania Cyryla Ratajskiego z perspektywy jego olbrzymich zasług dla
miasta. Ekspozycja prezentowana w kamienicy, która od lat 20-tych XX w. należała do niego.
Organizacyjnie przygotował: kolega Bogusław Kapczyński

Wycieczka autokarowa
Brzeg – Małujowice – Oleśnica Mała – Wojsławice - Wrocław
11 – 12 maja 2019 roku – sobota, niedziela
Wyjazd autokaru w sobotę o godz. 700 sprzed gmachu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – od strony ul.
Kościuszki. Powrót w niedzielę o godz. 2100. Koszt wycieczki – dla członków Koła – 310 zł, dla sympatyków - 330
zł. W ramach kosztów: autokar, opłaty za parkingi, nocleg w 24 pokojach dwuosobowych i 1 trzyosobowym,
przewodnicy, wstępy, śniadanie i dwa obiady. W programie, między innymi, zwiedzanie Brzegu, kościoła św.
Jakuba w Małujowicach, parku i pałacu w Oleśnicy Małej, arboretum w Wojsławicach, zwiedzanie Hydropolis,
Aulii Leopoldina, Oratorium Marianum, Filharmonii, Muzeum Miejskiego – d. Pałacu Królewskiego oraz udział w
pokazie Multimedialnej Fontanny we Wrocławiu
Zapisy i opłaty na środowych dyżurach w gmachu „B” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – piwnica pok. 4A w
godz. od 1000 – 1200 najpóźniej do 27 marca 2019 roku. Przy zapisach poza imieniem i nazwiskiem należy również
podać adres, nr PESEL, nr dowodu osobistego oraz wskazać osobę z którą, zgłaszający chciałby nocować w jednym
pokoju.
Organizacyjnie przygotowały: koleżanki Urszula Winiecka i Elżbieta Późniak, prowadzi koleżanka Urszula
Winiecka

Wycieczka autokarowa
Żychlin – Stare Miasto – Konin – Gosławice – Ślesin - Skulsk
15 czerwca 2019 roku – sobota
Wyjazd autokaru o godz. 700 sprzed gmachu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – od strony ul. Kościuszki.
Powrót o godz. 1900. Koszt wycieczki – dla członków Koła – 75 zł, dla sympatyków - 85 zł. W ramach kosztów:
autokar, przewodnicy, wstępy i obiad.
Zapisy i opłaty na środowych dyżurach w gmachu „B” Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – piwnica pok. 4A w
godz. od 1000 – 1200 najpóźniej do 29 maja 2019 roku.
Organizacyjnie przygotowały koleżanki: Urszula Winiecka i Elżbieta Poźniak, prowadzi pilot – krajoznawca Maria
Rogacka

Wycieczka piesza
Jeziory Wielkie – Doliniec Leśny – Zaniemyśl – przejście na Wyspę Edwarda i powitanie lata
29 czerwca 2017 roku – sobota
Wycieczka długości ok. 8 km Wyjazd autobusem linii nr 560 (firmy KOMBUS) z dworca na Rondzie Rataje o godz.
930. Powrót do Poznania z Zaniemyśla autobusem linii nr 560 o godz. 1332 lub o godz. 1632 .
(Podane godziny odjazdów autobusu wymienionego wyżej mogą ulec zmianie. Przed dniem wycieczki prosimy
sprawdzić godziny odjazdu autobusu tej linii na stronach internetowych)
Organizacyjnie przygotowała i prowadzi: koleżanka Urszula Winiecka

Informacje organizacyjne
24 lipca 2019 roku – środa o godz. 16

00

– zebranie Zarządu Koła w restauracji „W Bramie”

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych turystyką i krajoznawstwem do zostania członkiem bądź sympatykiem
naszego Koła oraz do uczestniczenia w organizowanych przez nasze Koło imprezach.
Z turystycznym pozdrowieniem
Zarząd Koła nr 86

http//pttk86.poznan.pttk.pl/
e-mail: pttk86@poczta.onet.pl

