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Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Zarządów
i Komisji Rewizyjnych
Kół i Klubów
Oddziału Miejskiego PTTK
w Lublinie

Koleżanki i Koledzy,
15 - 16 września 2017 roku z udziałem delegatów wybranych na Regionalnych
Konferencjach Oddziałów PTTK odbył się w Warszawie XIX Walny Zjazd PTTK. 7 kwietnia
2018 roku, również w Warszawie odbył się Walny Nadzwyczajny Zjazd PTTK obradujący
w celu dokonania niezbędnych zmian dostosowujących zapisy Statutu Towarzystwa
do zmieniających się przepisów prawa. Oba wydarzenia miały doniosłe znaczenie w życiu
członków PTTK. W 2017 roku Delegaci na Walny Zjazd PTTK podsumowali upływającą
kadencję i wytyczyli kierunki działalności Towarzystwa na najbliższe lata. Wśród uchwał
podjętych przez Delegatów szczególne miejsce zajęła uchwała stanowiąca zapowiedź
organizacji w 2020 roku kolejnego Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Zobowiązała ona
Zarząd Główny PTTK do określenia wraz z początkiem kadencji daty i miejsca organizacji
Kongresu. W marcu 2017 roku, na Walnym Zjeździe Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie
Delegaci wybrani na zebraniach oddziałowych kół i klubów, zobowiązali delegatów
wybranych na XIX Walny Zjazd PTTK, aby zgłosili na miejsce odbycia Kongresu
Krajoznawstwa Polskiego kandydaturę Lublina. Ta propozycja przekazana została
do prezydium obradującego Walnego Zjazdu PTTK. Ponieważ obok Lublina na Zjeździe
zgłoszone zostały także inne propozycje miejsc organizacji Kongresu, w 2018 roku Zarząd
Główny PTTK zdecydował, że miejscem obrad Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w 2020
roku będzie miasto Łódź.
Zgłaszając wolę organizacji Kongresu Krajoznawstwa Polskiego środowisko lubelskich
turystów i krajoznawców dla zaakcentowania swojego potencjału organizacyjnego,
zainicjowało przygotowania do przypadających w 2018 roku obchodów 110. rocznicy
powstania Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, w setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. W styczniu 2018 roku prezesi oddziałów skupionych
w Porozumieniu Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego zgłosili swój akces
do organizowanych obchodów. Przyjęty został a następnie upowszechniony list nawiązujący
do 110. rocznicy powstania Oddziału Lubelskiego PTK ponieważ członkami Oddziału
Lubelskiego PTK byli mieszkańcy całego Regionu Lubelskiego. Jest on nadal dostępny
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na stronie www.lublin.pttk.pl. Obok planowanych, nawiązujących do jubileuszu powstania
Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie (d. Lubelskiego) imprez, rajdów i spotkań
postanowiono wyłonić wspólne regionalne przedsięwzięcia jubileuszowe. Szczególne miejsce
wśród nich zajęły:
− organizowany w czerwcu 2018 roku przez Oddział Miejski PTTK w Lublinie
we współpracy z Oddziałem PTTK w Biłgoraju XVIII Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo
- Turystycznych Województwa Lubelskiego,
− organizowany we wrześniu 2018 roku Zlot 110–lecia Oddziału Miejskiego
(d. Lubelskiego) PTK - PTTK, którego współorganizacji podjął się Oddział PTTK
we Włodawie oraz
− organizowany w listopadzie 2018 roku Zlot Oddziałów PTTK Województwa
Lubelskiego, którego współorganizatorem jest obchodzące XXXV lecie działalności Koło
Pracowników Nauki Oddziału Akademickiego PTTK w Lublinie.
Na 17 listopada zaplanowano Sesję Krajoznawczą zatytułowaną „PTK w okresie
odzyskiwania niepodległości”, której organizatorem jest Komisja Krajoznawcza Oddziału
Miejskiego PTTK w Lublinie we współpracy z Komisją Krajoznawczą ZG PTTK
i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Sesja zgłoszona
została do kalendarza imprez ZG PTTK organizowanych w 100–lecie odzyskania
niepodległości. Jest ona też szczególnym akcentem obchodów Jubileuszu 110–lecia Oddziału
Miejskiego PTTK w Lublinie.
Przedsięwzięcia jubileuszowe nadal odbywają się. Całość podsumowana zostanie
z końcem pierwszego kwartału 2019 roku. Rozpoczął się czas jesienno–zimowych rajdów,
zlotów oraz spotkań klubowych. W imieniu Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie,
któremu powierzona została funkcja Komitetu Organizacyjnego obchodzonego Jubileuszu
oraz Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego, współorganizatora
wspólnych regionalnych przedsięwzięć jubileuszowych składam serdeczne podziękowanie
wszystkim Koleżankom i Kolegom wnoszącym wkład w organizację, lub uświetniających je
swoją obecnością. Rok jubileuszowy wciąż trwa i może nie wszystkie inicjatywy i propozycje
członków oddziałowych Kół i Klubów ujrzały „światło dzienne”? Warto je odnotować.
Apelujemy do Zarządów i Komisji Rewizyjnych oddziałowych kół i klubów
o organizację otwartych zebrań kół i klubów z udziałem wszystkich ich członków. W czasie
ich trwania większością głosów przyjmijmy formę uczczenia Jubileuszu. Wspólnie
zdecydujmy o tym, czy będzie to w formie wieczoru klubowego poświęconego 110–leciu PTK
- PTTK czy np. wspólnej wycieczki. Niebawem nadejdzie listopad, tradycyjnie miesiąc
pamięci. Może właśnie wtedy będzie okazja do przypomnienia osób zasłużonych dla ruchu
krajoznawczego w Polsce, Lublinie i naszym regionie. To m.in. oni sprawili, że członkowie
PTTK odnajdują się na ścieżkach Krajoznawstwa Polskiego i wciąż bliskie jest im hasło
„Poznaj swój kraj”.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes
Zarządu OM PTTK
w Lublinie
/-/ Andrzej Wasilewski

