RADA NACZELNA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH

TEPIS

z radością zaprasza Członków, Tłumaczy i Sympatyków na

GALOWY WIECZÓR JUBILEUSZOWY
Z OKAZJI DWUDZIESTOLECIA
TOWARZYSTWA TEPIS
który odbędzie się 28 maja 2010 r., w piątek, o godz. 18.00,
w domu „Amicus” przy ul. Hozjusza 2 w Warszawie
(koło kościoła św. Stanisława Kostki, dojazd metrem do Pl. Wilsona)

W PROGRAMIE:
Część oficjalna






Uroczyste powitanie Gości przez gospodarzy wieczoru
Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości
Rozdanie dyplomów Honorowego Członka PT TEPIS
Nominacje do odznaczeń państwowych członków PT TEPIS
Nadanie Odznak za Zasługi dla PT TEPIS

Koncert Aloszy Awdiejewa
Bilety na koncert z lampką szampana
do nabycia po wpłaceniu 100 zł na konto PT TEPIS
46 1020 1026 0000 1502 0117 5983, PKO BP II O/Warszawa
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
na adres: tepis@tepis.org.pl oraz telefonicznie: 22 839 49 52

UWAGA: ze względów technicznych i organizacyjnych
oraz w związku z zaproszeniem znacznej liczby ważnych gości specjalnych
na koszt organizatorów, udział wyłącznie w części oficjalnej nie jest możliwy.

WIĘCEJ O GALOWYM WIECZORZE JUBILEUSZOWYM
Jubileusz ma być utrzymany w uroczystym tonie, nie tylko przez staranny wystrój sali domu
„Amicus”, lecz głównie przez udział szacownych osób: przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości,
Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni polskich, zagranicznych Członków Honorowych
PT TEPIS z Anglii, Austrii, Holandii i Rosji oraz udział mediów. Zdjęcia z uroczystości zostaną umieszczone na stronie www.tepis.org.pl.
Podczas uroczystości zostaną wręczone dyplomy zagranicznym członkom honorowym, ogłoszone
nominacje PT TEPIS do odznaczeń państwowych dla członków Towarzystwa wraz z prezentacją nominowanych i ich zasług oraz będą wręczone Odznaki za Zasługi dla PT TEPIS.
W drugiej części uroczystość uświetni koncert znakomitego Aloszy Awdiejewa, który zechciał przyjąć
zaproszenie Towarzystwa TEPIS, co jest sukcesem samym w sobie, bo to byle komu się nie udaje. A osoba tego Artysty jest tłumaczom szczególnie bliska, ponieważ poza działalnością estradową Pan Awdiejew
jest profesorem językoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją wiedzę na temat funkcjonowania
języka w środkach masowego przekazu, która jest m.in. przedmiotem jego specjalizacji naukowej, wykorzystuje po mistrzowsku na estradzie we własnych tekstach satyrycznych okraszonych doskonałą muzyką
jazzującą w wykonaniu Marka Piątka - świetnego gitarzysty solowego, improwizatora i jazzmana oraz
Kazimierza Adamczyka – kontrabasisty i muzyka jazzowego.

Więcej o prof. Aleksym Awdiejewie – patrz Wikipedia

Lampka szampana po koncercie będzie przyjęciem w stylu koktajlowym, co da szansę „zwykłym”
uczestnikom poznać bliżej „gości specjalnych”, a zasłużonym koleżankom i kolegom - osobiście złożyć
gratulacje. Wiedząc o tym, że większość członków PT TEPIS będzie chciała wziąć udział w tym historycznym wydarzeniu, traktując je jako święto swojej organizacji zawodowej, oraz licząc się z dużym zainteresowaniem osób towarzyszących i niezrzeszonych, radzimy po bilety zgłosić się jak najszybciej. Sala
w domu ‘Amicus’ mieści tylko 150 miejsc!

