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Dzisiaj rozpoczęliśmy współpracę z Tucholskim Ośrodkiem Kultury, dzięki uprzejmości i
życzliwości Pani Kierownik Ośrodka oraz Jej uroczych współpracowniczek,... „Historia i pamięć”
już w najbliższym czasie skorzystać będzie mogła ze świetnego zaplecza najlepszych
animatorów kultury w mieście. Tym bardziej z przyjemnością już oficjalnie informujemy o tym,
że…

...w najbliższy piątek, tj. 25 dnia września w TOK OD GODZINY 10:30 DO 14:00odbędzie
się historyczne spotkanie z dziećmi i młodzieżą klas szkół podstawowych, gdzie
widownia będzie mogła poznać umundurowanie, uzbrojenie, sprzęt wojskowy zarówno
polskich żołnierzy września, jak i okupanta. Spotkanie ma charakter otwarty dla tych
wszystkich, którzy mają chęć poznania tych fragmentów historii Polski o których nigdy
zapomnieć nam nie wolno. Na nasze zaproszenie do Tucholi przybędą nasi przyjaciele z
Wybrzeża, którzy wraz z nami przez kilka godzin obejmą nasze miasteczko „we władanie
”.

To pierwsza z cyklu imprez, które odbędą się pod opiekuńczymi skrzydłami Tucholskiego
Ośrodka Kultury. Już w najbliższym czasie planujemy również niezwykłą wystawę znawcy
techniki lotniczej, która obecna była zarówno w latach wojny jak i tuż po niej. Nie uprzedzajmy
jednak faktów.
Kierownictwo TOK-u zrobiło nam wspaniałą niespodziankę! Stowarzyszenie Miłośników Historii
Borów Tucholskich „Historia i pamięć” otrzymało do dyspozycji wspaniałe i nowoczesne
pomieszczenie - "salę pomarańczową", które już niedługo zaadaptujemy do naszych celów.

Dziękujemy za pomoc.
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Jesteśmy przekonani o tym, że właśnie w tym miejscu opracowane zostaną najbardziej
„szalone pomysły”, które staną się bez wątpienia atrakcją pięknej Tucholi. Żyjemy w jednym z
najpiękniejszych zakątków Polski, a jego historia jest godna całkowitego upublicznienia.
Przyłącz się do nas! Istnieje tylko jedno kryterium – musisz podzielać naszą pasję do
najpiękniejszej z nauk – HISTORII. Czekamy na Ciebie w naszej obecnej jeszcze siedzibie
pizzerii „Verona” w każdą środę od godziny 18:30.
m.
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