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Lublin, 12 kwietnia 2018 roku.

Komunikat nr 1
Jubileuszowego Zlotu PTTK „Lublin - Włodawa 14 - 16. 09. 2018”
organizowanego w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
i 110. rocznicę powstania Oddziału Lubelskiego PTK

Koleżanki i Koledzy,
W 2018 roku przypada 110. rocznica powstania pierwszego w Regionie Lubelskim Oddziału
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Był nim Oddział Lubelski PTK utworzony w kwietniu 1908 roku
jako – jeden z pierwszych w Kraju. O Polskim Towarzystwie Krajoznawczym i jego założycielach
napisanych zostało wiele książek i artykułów. Przybliżają one Towarzystwo, krajobrazy i ludzi
z perspektywy lat, w których powstały. Idea PTK nazywanego przez zaborców „Ministerstwem Polskości”
nadal inspiruje kontynuatorów spod znaku PTTK do działań i twórczych poszukiwań. Krajoznawców łączy
zawsze pasja poznawania Ojczystego Kraju, upowszechniania o nim wiedzy i chęć „wpisywania się”
w aktualne kierunki rozwoju ruchu krajoznawczego. Po zarejestrowaniu PTK szczególnie cenne i bliskie
uczestnikom były wycieczki. Najliczniejsze nazwane wycieczkami zbiorowymi ułatwiały bliższe
poznanie się członkom Towarzystwa. Oddział Miejski PTTK w Lublinie od 2009 roku noszący imię
Aleksandra Janowskiego jest bezpośrednim spadkobiercą Oddziału Lubelskiego PTK, więc to on wyszedł z
inicjatywą organizacji Jubileuszowego Zlotu w 2018 roku. Ma on umożliwić aktualnym członkom PTTK
bliższe poznanie się i wymianę doświadczeń.
Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie zaprasza do udziału w zlocie członków oddziałów
PTTK województwa lubelskiego. Z okazji 110. rocznicy powstania Oddziału Lubelskiego PTK
przypadającej w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości spotkajmy się
14 września w Lublinie. Stąd wyruszymy na szlak do Włodawy.
Zaproszenie kierujemy do członków PTTK, licząc na znaczącą obecność inicjatorów spotkania,
członków Oddziału Miejskiego PTK - PTTK w Lublinie. Trasa wycieczki autokarowej z krótkimi
przejściami pieszymi na Polesiu Lubelskim będzie prowadziła w dniach 15 - 16 września wybranymi
Szlakami Niepodległości. Nad jeziorem Okuninka koło Włodawy zasiądziemy przy ognisku połączeni
nićmi przyjaźni, pięknem przyrody i nutami śpiewanych piosenek. Już dziś zarezerwujmy czas na
spotkanie. Bliższe informacje - termin przyjmowania zgłoszeń oraz warunki uczestnictwa w Zlocie podane
zostaną w Komunikacie nr 2.
Do zobaczenia na Zlocie
W imieniu organizatorów
Prezes Oddziału Miejskiego PTTK
w Lublinie
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