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Lublin, 29 sierpnia 2017 r.
Zarządy Oddziałów PTTK
województwa lubelskiego
Koleżanki i Koledzy,
W styczniu bieżącego roku na wspólnym posiedzeniu prezesów oddziałów PTTK
województwa lubelskiego i Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK im. Aleksandra Janowskiego
w Lublinie jego uczestnicy podjęli decyzję o kontynuowaniu w 2017 roku inicjatyw
programowych nawiązujących do 110. rocznicy powstania PTK. Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze wpisane zostało w IV kwartale 1906 roku do rejestru stowarzyszeń
przez Warszawski Urząd Gubernialny, więc pierwsze wycieczki zbiorowe odbyły się w 1907
roku. Członkowie i sympatycy PTK wyruszyli m.in. do położonego nad Wisłą malowniczego
zamku w Czersku, którego widok upowszechniony został na wydanej pocztówce w I serii
Zamki polskie.
Wisła łączy. Rok 2017 obchodzony jest w Polsce jako Rok Rzeki Wisły. 700–lecie
nadania Lublinowi przez Władysława Łokietka, magdeburskiego prawa miejskiego, bez
wątpienia wpisuje się w ten szczególny rok. Od 1317 roku zaczął się szybki rozwój ziem
położonych na prawym brzegu Wisły. Zgodnie z podjętą w styczniu uchwałą i sugestią
uczestników kwietniowej wycieczki szkoleniowej chcemy, aby PTTK wpisało się
w obchodzone jubileusze organizacją jeszcze w bieżącym roku drugiej wycieczki
szkoleniowej. Rada Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego i Oddział
Miejski PTTK w Lublinie zapraszają do udziału w wycieczce szkoleniowej na Powiśle
Lubelskie (cz. II). Tym razem staną się nam bliższe: krajobrazy, pamiątki przeszłości,
przyroda i dzień dzisiejszy Powiśla między Annopolem i Bochotnicą, a wsparcia
organizatorom udzieli Oddział PTTK w Kazimierzu Dolnym.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodniczący
Rady Porozumienia Oddziałów PTTK
Województwa Lubelskiego
/-/ dr Andrzej Wasilewski

Program wyjazdu szkoleniowego Powiśle Lubelskie 2017 (cz. II)
Dzień I - 07 października 2017 r. (sobota)
godz. 800 - 815
– zbiórka i wyjazd uczestników z Placu Zamkowego w Lublinie.
15
00
godz. 8 - 9
– przejazd Doliną Bystrzycy: dawna wieś Dziesiąta (dziś dzielnica Lublina)
– ul. Zemborzycka – Las Dąbrowa – Żabia Wola – Pszczela Wola – Osmolice –
Piotrowice – spacer do dworu i parku Koźmianów.
30
30
godz. 9 - 10
– przejazd trasą krajobrazową doliny Bystrzycy do źródeł rzeki w Sulowie
i kościoła w Stróży (wzniesiony na planie trójkąta).
godz. 1030 - 1130
– zwiedzanie kościoła p.w. Trójcy Świętej w Stróży i otaczających go
pozostałości dawnego parku.
30
45
godz. 11 - 11
– przejazd do Kraśnika
godz. 1145 - 1315
– zwiedzanie gotycko-renesansowego kościoła p.w. NMP w Kraśniku.
godz. 1315 - 1400
– przejazd na trasie: Kraśnik – Olbięcin – Annopol.
00
30
godz. 14 - 15
– zwiedzanie miasta Annopola i zabytkowego drewnianego kościoła p.w. Św.
Joachima i Anny w Annopolu.
godz. 1530 - 1545 – przejazd do Gościeradowa
godz. 1545 - 1630
– spacer do pałacu i parku
30
45
godz. 16 - 16
– przejazd do Dzierzkowic
45
30
godz. 16 - 17
– zwiedzanie drewnianego kościoła p.w. Św. Stanisława BM i Św. Marii
Magdaleny w Dzierzkowicach.
30
00
godz. 17 - 18
– przejazd przez Urzędów do Chodla
00
30
godz. 18 - 18
– zwiedzanie gotycko – renesansowego kościoła p.w. Trójcy Świętej
i Narodzenia NMP w Chodlu
godz. 1830 - 1900
– przejazd na trasie Chodel - Opole
godz. 1900 - 1930
– zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu Zacisze
Dzień II – 08 października 2017 (niedziela)
(możliwość udziału w Mszy Św. w Opolu Lubelskim)
15
45
godz. 8 - 8
– śniadanie w hotelu
00
30
godz. 9 – 9
– przejazd na teren wczesnośredniowiecznego grodziska w Chodliku
00
00
godz.10 - 12
– przejście piesze i zwiedzanie grodziska w Żmijowiskach.
godz.1200 - 1230
– przejazd do Bochotnicy k/ Kazimierza Dolnego.
30
00
godz. 12 - 14
– przejście piesze do ruin zamku w Bochotnicy i na Rynek Kazimierza
Dolnego.
godz. 1400 - 1500
– Kamienice Rynku i jego otoczenie w przekazie przewodnika PTTK.
Godz. 1500 - 1530 – przejazd do Puław
godz. 1530 - 1615
– obiad w Puławach
15
30
godz. 17 - 17
– zakończenie wycieczki na Placu Zamkowym w Lublinie
Informacje organizacyjne:
 Koszt udziału w wycieczce szkoleniowej wynosi 160 złotych (przejazdy autokarem, nocleg
w hotelu, obiadokolacja w sobotę, śniadanie i obiad w niedzielę).
 Wycieczkę tradycyjnie poprowadzą członkowie Rady Porozumienia Oddziałów PTTK.
 Zapisy przyjmuje kol. Katarzyna Komisarczuk – Sekretarz Rady Porozumienia
do dnia 22 września.

