Śladami Oskara Kolberga z Wielkopolski na Kujawy * 14 września 2014 r.
Szkoleniowa wycieczka autokarowa dla członków i sympatyków PTTK w Koninie
Biuro Obchodów Roku Kolberga przyznało logotyp „Kolberg 2014” dla projektu realizowanego w ramach obchodów Roku Kolberga.

Oskar Kolberg (1814-1890) - etnograf, muzyk
i folklorysta o najbogatszym dorobku w Europie w
XIX wieku - utrwalił, w wydanych za życia 33
tomach monografii regionalnych, wierny obraz
polskiej sztuki i kultury ludowej. Uważał on, że
zachowanie
tradycji,
stworzy
fundament
sprzyjający odrodzeniu Polski.
Kolbergowska dokumentacja, tak pod względem ilościowym, jak i koncepcyjnym,
nie ma precedensu w ówczesnym ludoznawstwie; ujawnia to już tytuł serii: Lud,
jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła,
zabawy, pieśni muzyka i tańce.
(oprac. prof. Katarzyna Dadak-Kozicka, źródło: Związek Kompozytorów Polskich, 2013)

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w Koninie KLUB TURYSTYCZNY PTTK
62-510 Konin ulica Kolejowa 11
tel. +48 63 2423980 e-mail: klubt@konin.pttk.pl
http://www.konin.pttk.pl

https://www.facebook.com/klub.konin

Kujawiak w grafice

Dworzec kolejowy w Aleksandrowie Kujawskim

Podstawowe wyposażenie uczestnika:
- odpowiedni ubiór, podręczny plecaczek, kanapka, napój,
- pieniądze na pamiątki regionalne etc.
- legitymacje uprawniające do zniżki w muzeum,
- dowód osobisty lub legitymacja.

zaprasza w dniu 14 września 2014 (niedziela)
na wycieczkę śladami Oskara Kolberga.

Obowiązki uczestników:
1. Wymagane jest przestrzeganie Karty Turysty.
2. Ubezpieczenie NW uczestników spoza PTTK jest obowiązkowe na własny koszt.
3. Za wszelkie wypadki i szkody zaistniałe w trakcie rajdu z winy uczestników

Współorganizator: Oddział PTTK Szlak BRDY w Bydgoszczy
Program (Zastrzegamy możliwość zmian w programie)

4. Osoby nie stosujące się do Regulaminu i Karty Turysty mogą być wykluczone z

6:50 Zbiórka na parkingu PTTK ul. Kolejowa 11 w Koninie.
7:00 Odjazd do Radziejowa (kościoły, Rynek, pomnik Łokietka i Kościuszki),
9:30 Płowce. Pomnik bitwy pod Płowcami,
10:30 Brześć Kujawski (sami zobaczycie),
11:30 Włocławek Muzeum Etnograficzne
13:40 Nieszawa, muzeum Noakowskiego, miasto, prom przez Wisłę
15:30 Aleksandrów Kujawski. Zabytkowy dworzec kolejowy
16:00 biesiada kujawska w gospodarstwie agroturystycznym KUJAWY
aaWSPÓLNE SPOTKANIE KONINIAN i BYDGOSZCZANaa
18:30 Raciążek, ruiny zamku,
19:00 Zakrzewo, drewniany kościół, dwór,
19:30 Krzywosądz, kościół, dwór, pomnik wnuczki A. Mickiewicza,
Autor programu: Tomek Puszczyński Konin
20:45 powrót do Konina
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odpowiedzialność prawną i materialną ponoszą uczestnicy i instytucje zgłaszające.
uczestnictwa w wycieczce.

5. Uczestnictwo oznacza zgodę na publikację zdjęć.
Informacje ogólne
1. Wycieczka jest organizowana przez członków PTTK w ramach działalności statutowej.
2. Młodzież do lat 18 może wziąć udział tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
3. Wycieczka odbędzie się w przewidzianym terminie bez względu na pogodę.
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
5. Członkowie PTTK są ubezpieczeni NW w ramach składki członkowskiej!
Organizatorzy zapewniają:
• ciekawy program, informację krajoznawczą, fachową opiekę kadry PTTK,
• przejazd autokarem, rejsik promem w Nieszawie (jeśli będzie czynny),
• wstępy do muzeum we Włocławku i w Nieszawie,
• poczęstunek i program regionalny podczas biesiady kujawskiej.
Zgłoszenia z wpłatą 60 zł członkowie PTTK, 65 zł pozostali przyjmuje PTTK Konin
w czwartki od 18.30 do 20.15 tel. 63 2423980. Kontakt kom. 691 085573.

Rok Oskara Kolberga * EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA: Dziedzictwo – źródło tożsamości * TURYSTYKA ŁĄCZY POKOLENIA w PTTK

