
 

KOŁO PRZEWODNIKÓW  
MIEJSKICH I TERENOWYCH 
 Oddział Morski PTTK w Gdyni 

 

   POMORSKA FEDERACJA PRZEWODNICKA PTTK 
 

mają zaszczyt zaprosić  

 
 

Przewodników i Sympatyków  
 

na 

 

XIV Pomorski Zlot Przewodników 

„MEANDRY MODERNIZMU II” 

 
 

który odbędzie się w dniach 16–18 września 2016 r. 
 w Gdyni 

 
 

 

 

 

                                    



 

PROGRAM: 

16 września  (piątek) 
 
07.00 -14.30 – przyjmowanie uczestników zlotu (hostel Mały Żagiel) 
15.00-18.00 -  sesja przewodnicka „Meandry Modernizmu” w Muzeum Marynarki Wojennej, 

(Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1B).  
              Powitanie gości, rozpoczęcie sesji, prelekcje tematyczne: 
 

 O wrocławskich architektach modernizmu i nie tylko, o których było przed rokiem           
- Kol. Grażyna Lisewska (Prezes Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK              

we Wrocławiu) 
 Polityka Miasta Gdyni w zakresie ochrony dziedzictwa i rozwoju  
       - dr inż. Marek Stępa (Wiceprezydent Miasta Gdyni) 

 Problematyka konserwacji zabytków modernistycznych 
- dr inż. Robert Hirsch (Urząd Miasta Gdyni, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków) 

oraz: 

 Gdyńska architektura modernistyczna na tle epoki 

 Design wnętrz modernistycznych 

 Prezentacja oferty Muzeum Marynarki Wojennej 
 
18.30 -  obiadokolacja. 
20.30 - ….. – „plażing integracyjny” – gitara itp…. 

 
17 września  (sobota) 
08.00 – śniadanie  
09.00 – 11.30 – Uroczyste rozpoczęcie XIV Pomorskiego Zlotu Przewodników w Muzeum  
                            Marynarki Wojennej (Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego 1B). 

  Wystąpienia zaproszonych gości oraz prelekcje: 

 „Szczęśliwa trzynastka” – z historii Pomorskich Zlotów  Przewodnickich    
         - mgr Barbara Ząbczyk-Chmielewska (Przewodnicząca Pomorskiej Federacji Przewodnickiej) 

 „Co nas czeka na XIV Zlocie” 
       - mgr Jarosław Kaczmarczyk (Prezes Koła Przewodników Oddział Morski PTTK w Gdyni) 

  
11.30-14.00 – spacery modernistyczne TRASA I – „Modernistyczne Śródmieście Gdyni”,   

TRASA II – „Śladem jednego architekta – Zbigniew Kupiec” 
 
14.00-15.30 – obiad  
 
15.30-18.00 – c.d. spacerów modernistycznych TRASA I – „Modernistyczne Śródmieście Gdyni”     
                         TRASA II – „Śladem jednego architekta - Zbigniew Kupiec”. 
20.00 – 2.00 – Bal Przewodnicki w stylu lat 60-tych przy zespole muzycznym i DJ. Obowiązują stroje  
                          z epoki. 
 
W trakcie spacerów konkurs fotograficzny. 

 
 



 

18 września (niedziela) 
08.00 – śniadanie 
09.00 – 10.00 – rejs po porcie gdyńskim (Modernizm budowli przemysłowych) z zakończeniem  

na Nabrzeżu Francuskim. Przejście do Dworca Morskiego. 
10.15 – 12.30 – zwiedzanie Muzeum Emigracji, sesja przewodnicka, zakończenie zlotu.  

 Architektura Gdyńskiego Portu okresu międzywojennego 
      - dr inż. Anna Orchowska- Smolińska (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej) 

 Nie tylko Coco Chanel – meandry mody okresu międzywojennego  
      - mgr Agata Szymczak (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Koło Przewodników                                        

        im. R. Rembielińskiego Oddziału Łódzkiego PTTK) 

 Zapowiedź kolejnej sesji „Meandry Modernizmu”  
 
12.45 – 14.00 – obiad (restauracja w Muzeum Emigracji). 
14.00 – odwóz uczestników na dworzec. 
  
 

Warianty cenowe: 

A Pełny program od piątku do niedzieli: (2 noclegi w pokojach 2-4 os. z węzłem sanitarnym,            

3 obiady, 2 śniadania, bal przewodnicki, udział w sesji przewodnickiej, spacerach i rejsie). 

290 zł 

B Pełny program od piątku do niedzieli dla uczestników sesji „Meandry modernizmu 

Wrocław – Legnica (lista przekazana została przez organizatorów): (2 noclegi w pokojach 

2-4 os. z węzłem sanitarnym, 3 obiady, 2 śniadania, bal przewodnicki, udział w sesji 

przewodnickiej, spacerach i rejsie).  

280 zł 

C Pełny program od soboty do niedzieli: (1 nocleg w pokojach 2-4 os. z węzłem sanitarnym,            

2 obiady, 1 śniadanie, bal przewodnicki, udział w sesji przewodnickiej, spacerach i rejsie).  

230 zł 

D Program „jednego dnia” (piątek – 16 września 2016) – udział w sesji przewodnickiej  10 zł 

E Program „jednego dnia” (sobota – 17 września 2016) – wszystkie świadczenia oprócz balu 

przewodnickiego i śniadania.   
70 zł 

F Program „jednego dnia” (niedziela – 18 września 2016) – wszystkie świadczenia oprócz balu 

przewodnickiego i śniadania.   
70 zł 

G Bal przewodnicki 150 zł 

 

Zgłoszenia uczestników na dołączonej „Karcie zgłoszenia” wraz z kserokopią/skanem  
dowodu wpłaty prosimy przesyłać do dnia 07 sierpnia 2016 r. pocztą elektroniczną na adres: 
jubileuszgdynia50@wp.pl    
 
Wpłat należy dokonywać na konto:  
Towarzystwo Miłośników Gdyni,  ul. Władysława IV 51,  81-384 Gdynia  
Nr konta:  96 1160 2202 0000 0000 5423 4880 
z dopiskiem „XIV Zlot” 
 
 



 

Dodatkowe informacje: 

 

 Istnieje możliwość rezerwacji dodatkowego noclegu 15/16 września 2016 r. 
(czwartek/piątek) lub 18/19 września 2016 r.(niedziela/poniedziałek) za dodatkową opłatą w 
cenie 85,00 zł (ze śniadaniem) – płatne przelewem przy zgłoszeniu, recepcja czynna w czwartek 
w godz. 18.00-22.00. 

 Liczba uczestników jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo przysługuje 
przewodnikom i członkom PTTK  

 Ubezpieczenie na zasadach PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską PTTK) 
 Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu 
 Bezkosztowa rezygnacja z uczestnictwa w Zlocie do dnia 21 sierpnia 2016 r. 
 Potwierdzenia uczestnictwa w Zlocie zostaną wysłane na adres mailowy podany w „Karcie 

zgłoszenia”  do dnia 04 września 2016 roku. 
 

Adres zakwaterowania:  

Hostel MAŁY ŻAGIEL 
81-374 Gdynia, ul. Sędzickiego 19.  
www.malyzagiel.pl 

 
Kontakt z organizatorami: 

Jarosław Kaczmarczyk –  605-479-333    jkacz33@wp.pl 
   Jolanta Karolak - 507-287-685 karolakjolanta657@gmail.com (noclegi) 

 
Aktualne informacje na stronie Koła: 

http://www.przewodnicy.gdynia.pttk.pl 
 

 

Do zobaczenia w Gdyni … 

mailto:karolakjolanta657@gmail.com
http://www.przewodnicy.gdynia.pttk.pl/

