Ramowy program uroczystości 100-lecia Stowarzyszenia
Elektryków Polskich w Wilnie w dniach 12-15 października 2019
r.

Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Techniczne

„Rozwój elektryki w Wilnie
i działalność Stowarzyszenia Elektryków Polskich”
Wyjazd autokarami: z Warszawy - spod siedziby NOT, Włocławek – spod Hotelu „Kujawy”
w dniu 12.10.2019 o godz. 10.00
Dzień pierwszy: 12.10.2019 r. (sobota)
1. spacer po Kownie w trakcie przerwy w podróży do Wilna
2. zakwaterowanie w hotelu w Wilnie
Dzień drugi: 13.10.2019 r. (niedziela)
1. śniadanie
2. Całodzienne zwiedzanie zabytków Wilna: Ostra Brama, cerkiew Św. Ducha z relikwiami
trzech męczenników wileńskich, klasztor unicki Bazylianów z celą Konrada – miejsce akcji
III części „Dziadów”, Muzeum Techniki i Energetyki, Wzgórze Trzech Krzyży – tarasy
widokowe, Katedra Wileńska – w podziemiach sarkofagi i trumny Jagiellonów, Wazów i
Barbary Radziwiłłówny, Kaplica Miłosierdzia z oryginałem obrazu „Jezu Ufam Tobie”, Dom
Mickiewicza, Dom Słowackiego i inne
W trakcie zwiedzania – Jubileuszowa Msza Św. w intencji elektryków polskich i litewskich w
polskim kościele Św. Ducha na wileńskiej starówce (g. 11.30), złożenie kwiatów na grobach
elektryków i grobie matki Marszałka Piłsudskiego („Matka i serce syna”) – cmentarz na
wileńskiej Rossie
3. Obiadokolacja w hotelu
Dzień trzeci: 14.10.2019 r. (poniedziałek)
1. śniadanie
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godz. 10.00 – sala widowiskowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie - Sympozjum „Rozwój
elektryki w Wilnie i działalność Stowarzyszenia Elektryków Polskich”
- część pierwsza sympozjum: prezentacja rysu historycznego dotyczącego historii elektryki
na Litwie, dokonań elektryków polskich i litewskich na przestrzeni dziejów
- część druga sympozjum: rozmowy dwustronne nt. współpracy polsko-litewskiej
podzielone na trzy stoliki:
- stolik naukowo-dydaktyczny – współpraca między uczelniami, wspólne projekty, publikacje,
granty, wymiana młodzieży itp.
- stolik gospodarczy – współpraca między przedsiębiorstwami, agendami i izbami,
poszukiwanie możliwości współdziałania, omówienie uwarunkowań prawnych do
wdrożenia podejmowanych projektów
- stolik stowarzyszeniowy – wymiana doświadczeń, uzgodnienie wspólnych aktywności i
współpracy statutowej, omówienie warunków i wspólnych obszarów do podpisania umów
o współpracy
- część trzecia sympozjum: jubileuszowa kolacja integracyjna, występy zespołów
artystycznych, spotkania kuluarowe, degustacja litewskiej kuchni chłopskiej.
Dzień czwarty: 15.10.2019 r. (wtorek)
1. śniadanie
2. wyjazd do Polski – w przerwie pobyt w Trokach - zamek na wodzie
KOSZT UDZIAŁU:
dla osoby z oddziału nie posiadającej osobowości prawnej – 1 100 zł ( nota)
dla osoby z oddziału posiadającego osobowość prawną – 1 100 zł + VAT( faktura)
ZGŁOSZENIA – pobierz formularz zgłoszeniowy tutaj - PDF.
Skan wypełnionego formularza prosimy przesłać na adres email: sekretariat@sep.wloclawek.pl do dnia 13.09.2019 r.
Opracował:
Wojciech Mosakowski
Oddział Włocławski SEP
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