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Lublin, 16 lipiec 2021 r.
Zarządy Oddziałów PTTK
województwa lubelskiego,
Zarządy Kół i Klubów
Oddziału Miejskiego PTTK
im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie
Koleżanki i Koledzy,
Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie – Bazowy Oddział Porozumienia
Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego realizował przed wybuchem epidemii koronawirusa przyjęty
kalendarz wspólnych przedsięwzięć oddziałów na lata 2017 – 2021. Były to m.in. wycieczki szkoleniowe, których
uczestnicy rozpoczynali wędrówkę w Lublinie, poznając przeszłość i teraźniejszość Regionu Lubelskiego.
Obchodzony w 2017 roku Jubileusz 700–lecia nadania Lublinowi przez Władysława Łokietka prawa miejskiego
wpłynął na organizację szkolenia umożliwiającego pogłębianie praktycznej wiedzy oraz zdobywanie i rozszerzanie
posiadanych uprawnień kadry PTTK. We współpracy z oddziałami PTTK podjęto wówczas decyzję o organizacji
cyklu wycieczek szkoleniowych umożliwiających także wymianę doświadczeń kadry PTTK.
Zbliżająca się 550. rocznica powstania województwa lubelskiego (1474 - 2024) kieruje naszą uwagę
na Sandomierz i ziemie województwa sandomierskiego, z którego granic wyodrębniło się wówczas województwo
lubelskie. Powiśle Lubelskie i Sandomierskie stanowią cel licznych podróży turystycznych. Dlatego
w bieżącym roku Rada Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego i Zarząd Oddziału Miejskiego
PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie zorganizowali już kolejną wycieczkę szkoleniową na Powiśle.
Ciesząca się dużym zainteresowaniem wycieczka odbyła się w dniach 12 - 13 czerwca 2021 roku.
Od średniowiecza przez tereny Ziemi Sandomierskiej i Lubelskiej rozciągające się na prawym i lewym
brzegu Wisły, prowadziły w kierunku przepraw szlaki handlowe. Za panowania Jagiellonów szczególnie ważny
szlak prowadził z Krakowa przez Sandomierz i Lublin do Wilna. Po drodze był Zawichost (tu była przeprawa
przez Wisłę) a na trasie wiele mniejszych, ale ważnych miejscowości. W wycieczce szkoleniowej będącej
pierwszym spotkaniem kadry programowej PTTK po złagodzeniu ograniczeń spowodowanych epidemią
koronawirusa, wzięło udział grono działaczy.
Rada Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego i Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK
im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie postanowiły zorganizować w dniach 18 – 19 września kolejną wycieczkę
szkoleniową pod hasłem: „Powiśle 2021, cz. VII”, podczas której jeszcze raz przekroczymy Królową Polskich
Rzek w drodze do Sandomierza. Odwiedzimy nowe miejsca i skorzystamy z czasu wolnego na Rynku
w Sandomierzu. Będą kolejne szlaki i miejscowości nad Wisłą. Szczegółowy minutowy program już powstaje,
a uczestników obowiązuje strój turystyczny.
Zapisy do 30 sierpnia przyjmuje kol. Katarzyna Komisarczuk - Wiceprezes urz. Zarządu Oddziału
Miejskiego PTTK w Lublinie i Sekretarz Rady Porozumienia Oddziałów. W cenie wpisowego, które wynosi
250 złotych wliczone są przejazdy, obiadokolacja, nocleg i śniadanie w hotelu „Zacisze” w Opolu Lubelskim
oraz obiad w Puławach.
Uwaga: w przypadku wystąpienia ponownych ograniczeń, związanych z obostrzeniami dot. COVID–19,
uniemożliwiających odbycie wycieczki szkoleniowej, jej nowy termin zostanie uzgodniony z uczestnikami.
Z Koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący Rady
Porozumienia Oddziałów PTTK
Województwa Lubelskiego
/-/ Andrzej Wasilewski

