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Zarządy Oddziałów PTTK
Województwa Lubelskiego,

Zarządy Kół i Klubów
Oddziału Miejskiego PTTK
w Lublinie

Koleżanki i Koledzy,
Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie – Bazowy Oddział Porozumienia Oddziałów
PTTK Województwa Lubelskiego – zgodnie z przyjmowanym przez Porozumienie każdego roku kalendarzem
wspólnych przedsięwzięć organizuje wycieczki szkoleniowe dla członków PTTK z terenu województwa lubelskiego.
W obecnej kadencji Władz Oddziałów (2017 - 2021) – z okazji Jubileuszu 700–lecia nadania praw miejskich
Lublinowi zainaugurowano w 2017 roku organizację wycieczek na Powiśle Lubelskie. Uczestnikom wycieczek
przybliżana jest przeszłość i teraźniejszość ziem należących do województwa sandomierskiego, z którego w 1474 roku
wyodrębniło się województwo lubelskie. Programy tych wycieczek ukazujące wybrane atrakcje Regionu Lubelskiego,
odwiedzane miejsca oraz uczestników nadal dostępne są na stronie www.lublin.pttk.pl w zakładce archiwum i można
do nich dotrzeć.
Na styczniowym posiedzeniu inaugurującym współpracę w 2020 roku Oddziały PTTK postanowiły,
że organizacja wycieczek szkoleniowych będzie kontynuowana także w tym roku. Umożliwiają one zdobycie
praktycznej wiedzy w terenie dającej możliwość uzyskania lub rozszerzenia uprawnień kadry PTTK np.: Przewodnika
Turystycznego, Instruktora Krajoznawstwa Regionu czy Przodownika Turystyki Kwalifikowanej. Także w tym roku
zaplanowana została kolejna wycieczka na Powiśle, która odbędzie się w dniach 25–26.04.2020 roku. Jej uczestnicy
zwiedzą m.in. zabytki Końskowoli wraz z podziemiami dawnego kościoła farnego oraz poznają nie zwiedzane w czasie
dotychczasowych objazdów szkoleniowych wybrane miejsca na dawnej Ziemi Stężyckiej (m.in. Kośmin nad Wieprzem
– miejsce urodzin wybitnej polskiej pisarki Zofii Kossak Szczuckiej czy XVII wieczny drewniany kościółek
w Żabiance). Nocleg zaplanowany został w Opolu Lubelskim. W niedzielę wycieczka poprowadzi szlakiem
nadwiślańskim do Kazimierza Dolnego. Przybliżone zostaną kolejne widoki i zabytki wraz z ich bogatą historią (inne
niż w latach ubiegłych). Wycieczkę zakończy tradycyjnie obiad w Puławach, po którym nastąpi powrót do Lublina.
Zapisy będą przyjmowane do wyczerpania wolnych miejsc. Szczegółowy program wycieczki przedstawiony
zostanie niebawem, bowiem trwa uzgadnianie szczegółów z gospodarzami obiektów. Zapowiadana wycieczka
szkoleniowa (piąta z cyklu) jest ostatnią wycieczką szkoleniową organizowaną na Powiśle Lubelskie w obecnej
kadencji.
W imieniu organizatorów
Przewodniczący Rady
Porozumienia Oddziałów PTTK
Województwa Lubelskiego
/-/ Andrzej Wasilewski

