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Koleżanki i Koledzy
Członkowie Oddziału Miejskiego PTTK
im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie
oraz Członkowie Oddziałów PTTK
Województwa Lubelskiego

Wkroczyliśmy w 2018 rok, który przed uczestnikami ruchu krajoznawczego w Polsce otwiera nowe
możliwości pogłębiania wiedzy krajoznawczej i jej upowszechniania „na turystycznych szlakach”. Na
początek warto jeszcze raz powrócić do roku 2000, który wszystkim członkom PTTK dawał możliwości
wpisania się w obchodzony wówczas rok Wielkiego Jubileuszu. Zbliżające się nowe tysiąclecie inspirowało
do twórczych poszukiwań tego co łączy, a wiąże się z początkami krajoznawstwa polskiego. Przed 2000
rokiem sięgano skutecznie do korzeni Krajoznawstwa Polskiego. Przypominano założycieli PTT i PTK oraz
przybliżano organizowane przez nich struktury krajoznawstwa polskiego w okresie zaborów. Zarząd Główny
PTTK mobilizował do działania oddziały PTTK oraz członków Towarzystwa. Wiedza krajoznawcza
przekazywana była podczas sejmików organizowanych przed V Kongresem Krajoznawstwa Polskiego
„Gniezno 2000” i licznych sesji popularnonaukowych. Powstawały książki i artykuły, których zawartość
upowszechniano w kręgu odbiorców spod znaku PTTK oraz sympatyków organizacji. Na warszawskiej
Chomiczówce w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych powstała w 2001 roku Kaplica – Panteon
PTTK, w której upamiętniani są wciąż zasłużeni krajoznawcy. Warto pamiętać, że w przygotowania do
obchodów 50–lecia połączenia PTT i PTK w wielkim 2000 roku włączyły się oddziały PTTK województwa
lubelskiego i wniosły swój wymierny wkład.
W roku obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 110. rocznicy powstania
Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – pierwszego w naszym regionie – wspólnie
podejmijmy kolejne wyzwanie. Kontynuujmy rozpoczęte już gromadzenie wiedzy na temat działalności
krajoznawczej w naszym regionie – przed i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz po II wojnie
światowej. Dziś wiemy tylko o nielicznych krajoznawcach, a przecież to im zawdzięczamy trwanie ruchu
krajoznawczego w Regionie Lubelskim. W niektórych biogramach Członków Honorowych PTTK natrafimy
na ślady nauczycieli – krajoznawców, „zarażających” miłością do Ojczyzny w czasie turystycznych
wędrówek. Jest wśród nich papież – Polak św. Jan Paweł II.
Nauczyciele Krajoznawcy naszych rodziców i dziadków - czy nasza wiedza o nich jest wystarczająca?
Wszystko zaczynało się przecież w oddziałach PTK oraz kołach i klubach PTTK. Tam turyści – krajoznawcy
stawiali pierwsze kroki. Do 65–lecia działalności przygotowuje się Koło PTTK nr 1 przy KUL, najstarsze
studenckie koło PTTK w Polsce założone w 1953 roku. Jego członkowie swoimi inicjatywami wpiszą się
w obchody 100–lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 100–lecia Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego i 110. rocznicy powstania Oddziału Lubelskiego PTK. Do 110. rocznicy powstania swojego
oddziału przygotowują się członkowie Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie,
bezpośredni spadkobiercy Oddziału Lubelskiego PTK.
Spróbujmy razem sięgnąć do początków krajoznawstwa, upamiętniając osoby i ich działalność
w naszym regionie w 2018 roku, w Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Przewodniczący Rady Porozumienia Oddziałów
( - ) dr Andrzej Wasilewski

