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Lublin, 12.03.2020 r.

Koleżanki i Koledzy,
Rok 2020 jest rokiem szczególnym i przejdzie do historii Polski jako ustanowiony
przez Sejm RP „Rok św. Jana Pawła II”. Wszystkie komisje oddziałowe, koła i kluby mogą
włączyć się w różny sposób w obchody tego Roku. Papież Jan Paweł II był Członkiem
Honorowym PTTK, idea krajoznawstwa polskiego było mu szczególnie bliska o czym
przypominają opublikowane homilie papieskie.
W obchody „Roku św. Jana Pawła II” jako pierwsza wpisała się Oddziałowa
Komisja Krajoznawcza, która zorganizowała 8 lutego 2020 roku spotkanie Lubelskiego
Kręgu Krajoznawców. Była to VI Posiada Krajoznawcza zatytułowana „W 100 lecie
urodzin św. Jana Pawła II, Członka Honorowego PTTK”. Krajoznawcy wędrowali ulicami
Lublina „Śladami Karola Wojtyły”. Wiadomości wzbogacili na spotkaniu z koleżanką
Barbarą Michalską, członkiem Koła Przewodników Miejskich i Terenowych. W sali
klubowej Oddziału Miejskiego PTTK przedstawiony został referat zatytułowany „Karol
Wojtyła w Lublinie w latach 1954 - 1978”. W tym dniu można było także zdobyć odznakę
krajoznawczą „Miejsca kultu św. Jana Pawła II”.
Drugim wydarzeniem „Roku św. Jana Pawła II” stał się XIV Lubelski Zlot
Przodowników Turystyki Pieszej „Niedrzwica 2020” zorganizowany w dniu 7 marca 2020
roku przez Komisję Turystyki Pieszej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie. Uczestnicy
Zlotu spotkali się w Niedrzwicy Kościelnej wybranej spośród wielu miejscowości, które
upamiętniły Papieża – Polaka. Historię kościoła parafialnego przybliżył uczestnikom
miejscowy proboszcz ks. kan. Jan Karaś a następnie wyruszono na kilkugodzinne przejście
piesze. Wędrowaliśmy wśród pól i lasów do Niedrzwicy Dużej odwiedzając na trasie
obiekty zabytkowe, pomniki przyrody i cmentarze poległych w czasie I wojny światowej.
Na zakończenie Zlotu podsumowany został 2019 rok. Uroczyście wręczono zdobyte
uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej. Dla wszystkich organizatorzy przygotowali
pamiątkowe naklejki z logo zlotu oraz okolicznościowy stempel zlotowy.
W dniach 13 – 14 marca była zaplanowana i starannie przygotowana XXXVI
Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych na Jasną Górę, której
bezpośrednim
organizatorem jest w tym roku Koło Przewodników Miejskich
i Terenowych OM PTTK w Lublinie. Miało to być bez wątpienia największe bo
adresowane do przewodników z całej Polski wydarzenie wpisujące się w „Rok św. Jana
Pawła II”. Wierzymy, że Pielgrzymka przełożona w związku z sytuacją epidemiologiczną
na późniejszy czas, zgromadzi w nowym możliwym terminie liczne rzesze przewodników
z różnych stron naszego kraju.
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Koleżanki i Koledzy,
Wśród niezwykle ważnych wydarzeń 2020 roku, zaplanowany jest na wrzesień VII
Kongres Krajoznawstwa Polskiego „Łódź 2020”. Informacje na temat Kongresu możemy
odnaleźć na stronie Zarządu Głównego PTTK. Wierzymy, że będzie mógł odbyć się w
Łodzi w zaplanowanym terminie. Pierwszy Kongres Krajoznawstwa miał miejsce po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1929 w Poznaniu. Ten i wszystkie inne
kongresy zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze po II
wojnie światowej stanowiły inspirację do działania. Tegoroczny Kongres Krajoznawstwa
Polskiego wpisze się w jeszcze jedną ważną dla krajoznawców rocznicę. Będzie to 110.
rocznica wydawnictwa „Ziemia”. Jej wydawcy od 1910 roku wspierali artykułami zarządy
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego a po 1956 roku Polskiego Towarzystwa
Turystyczno – Krajoznawczego. Z przyczyn od PTTK niezależnych od połączenia w 1950
roku Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze najpierw sięgano jedynie do starych
roczników PTK. Z czasem „Ziemia” powróciła i zaczęła ponownie na miarę posiadanych
możliwości inspirować do poszukiwań krajoznawczych. Spróbujmy wykorzystać obecny
czas, w którym więcej przebywamy w domu na pogłębienie wiedzy krajoznawczej.
Sięgnijmy do wydawnictw upowszechniających wiedzę o kraju. Bez wątpienia szczególne
miejsce wśród nich zajmuje wydawnictwo PTTK „Ziemia”. Jego roczniki są m.in. w
zbiorach Regionalnej Pracowni Krajoznawczej Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie.
Wciąż aktualne jest hasło Poznaj Swój Kraj i warto wypełniać je nowymi treściami,
korzystając z dorobku poprzedników.

Z Koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Oddziału Miejskiego PTTK
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