Uwaga
Uczestnicy Spotkania Regionalnego Kolekcjonerów ZK w Szczecinie
17 lutego 2017 r.
Kilka ważnych informacji, które Wam ułatwią dotarcie na miejsce, a nam (organizatorom) pomogą
w sprawach związanych z organizacją spotkania.

Osoby, które zdecydują się przyjechać do Szczecina samochodem. Do centrum najlepiej
wjechać Trasą Zamkową, na skrzyżowaniu przy Kaskadzie skręcić w lewo, w aleję
Niepodległości. Dalej jedziecie prosto, po prawej stronie mijacie Bramę Portową, następnie
skręcacie w 3 przecznicę w lewo z ul. 3 Maja na plac Batorego (poznacie po
charakterystycznym Czerwonym Ratuszu). Tam znajdziecie darmowe miejsca parkingowe,
tam też znajduje się Browar Stara Komenda, w którym odbędzie się cześć towarzyska.
Z placu na dworzec, gdzie rozpoczynamy zwiedzanie jest 5 minut spacerkiem. Gdyby ktoś się
pogubił, można dzwonić o pomoc – Mariusz 501259571.
Oficjalnie zaczynamy zwiedzanie podziemi dworca szczecińskiego http://schron.szczecin.pl/
o 10.00, ale ze względów organizacyjnych, jeżeli ktoś może być wcześniej to czekamy na was
od godziny 9.30. Spotykamy się przy windach, na dole przy ruchomych schodach. Chwilowo
z powodu remontu, do schronu można dostać się jedynie windą, która ma ograniczoną
kubaturę. A nas zebrało się aż 70 osób!!! Z czego oczywiście bardzo się cieszymy, ale żeby
wszyscy zjechali na dół, winda musi obrócić kilka razy. Jeżeli więc zaczniemy zjeżdżać nieco
wcześniej, to uda nam się rozpocząć zwiedzanie zgodnie z planem. Sprawa następna zakup
biletów. Zbieraliśmy od Was pieniądze, żeby nie robić tłoku przy kasie i nie opóźniać
zwiedzania,
ale
zgodnie
z
regulaminem
schronu
uczniom,
studentom,
nauczycielom, emerytom, rencistom, niepełnosprawnym, dzieciom od 6 lat (dzieci do 5 roku
życia zwiedzają gratis) przysługują bilety ulgowe. Stąd prośba – przesyłajcie na adres
raczynskimariusz3@gmail.com (lub powyższy numer telefonu) informację o ewentualnie
przysługujących Wam zniżkach. Kupując bilety muszę wiedzieć ile mamy zniżkowych, bo
inaczej zapłacę za normalne. Nie jest też już chyba tajemnicą, że w dniu naszego spotkania
w schronie będzie premiera nowego znaczka ze Szczecina. Znaczek oczywiście będzie można
kupić, ale umówiliśmy się z szefową schronu, że żeby nie tracić czasu znaczek będzie
rozprowadzany na spotkaniu towarzyskim po południu. Bardzo by nam pomogła w takim
układzie też informacja, ile będziecie chcieli tych znaczków zakupić (na ww. adres).
Po bunkrach o godz. 12.00 spotykamy się w punkcie IT w poczekalni dworcowej z Michałem
Rembasem, znawcą Szczecina, autorem książek m.in. o szczecińskich podziemiach,
cmentarzu czy cudach, które znajdują się na fasadach naszych kamienic. Michał będzie
naszym przewodnikiem podczas zwiedzania Szczecina. Wycieczkę zakończymy około godz.
15.00 w pobliżu Zamku Książąt Pomorskich, gdzie na rogu ul. Korsarzy i Farnej znajduje się
sklep u Agaty, gdzie można będzie kupić ZT czy też inne pamiątki ze Szczecina.

Od godziny 16.00 zaczyna się spotkanie towarzyskie w Browarze Stara Komenda przy placu
Stefana Batorego 3 (mapka jak dojść do tego miejsca – poniżej). Bardzo ciężko było znaleźć
miejsce blisko dworca, gdzie zmieściłoby się 70 osób, a jednocześnie nie narzucano by menu
typu wesele (zupa plus 2 drugie do wyboru), bo zebranie zamówienia od tylu osób to 30
minut, a następnie trzeba czekać 1,5 - 2 h na posiłek. Dlatego żeby przyspieszyć cały proces
prosiliśmy o wybór z menu http://starakomenda.pl/kuchnia/menu/ co będziecie chcieli jeść.
Osoby, które jeszcze się nie zdecydowały na wybór potrawy, proszone są w trybie pilnym
o decyzje (info proszę słać na adres już podany powyżej).

Jak wiecie postanowiliśmy zbierać od uczestników spotkania po 25 zł. Z tej kwoty, część to
zapłata za bilet do schronu, poza tym koszt przewodnika, pamiątkowego breloczka i ZT
z podziemi dworca. W zależności od zniżek, wyjdzie ± 3-5 zł. Z każdym indywidualnie rozliczę
się podczas spotkania towarzyskiego. Osoby, które jeszcze nie wpłaciły, proszę o przelew na
konto: Mariusz Raczyński - Inteligo 50 1020 5558 1111 1262 0560 0080.
Czekamy z niecierpliwością na Wasz przyjazd!
W imieniu organizatorów: Mariusz Raczyński

