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Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Oddziałów PTTK
województwa lubelskiego

18 stycznia na dorocznym zebraniu inaugurującym współpracę oddziałów tworzących
Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Lubelskiego podsumowano wydarzenia 2019
roku. Prezesi oraz przedstawiciele oddziałów skupionych w Porozumieniu podkreślali
znaczenie rozwijanych wspólnych przedsięwzięć oraz wzmacnianie wzajemnych kontaktów
w naszym regionie. Pierwszy kwartał 2020 roku był więc okresem wielkiej mobilizacji władz
oddziałów oraz oddziałowych Komisji, Kół i Klubów. Opracowane zostały kalendarze imprez
uwzględniające przedsięwzięcia o znaczeniu regionalnym i ogólnopolskim. Warto podkreślić,
że pierwszy kwartał dzięki złożonym wnioskom w konkursach ofert organizowanych przez
samorządy przyniósł wsparcie dla wielu planowanych zadań.
Szczególne miejsce wśród nich przypadło XXXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Przewodników Turystycznych na Jasną Górę, której organizacja w 2020 roku powierzona
została środowisku lubelskiemu. Patronat Honorowy nad organizowaną pielgrzymką objęli
Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik, Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski i Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk. Wsparcia pielgrzymce
mającej znaczący walor promocyjny udzieliły: Zarząd Województwa Lubelskiego, Prezydent
Miasta Lublin oraz m.in. Starosta Powiatu Biłgoraj i Starosta Powiatu Puławy, ponieważ
działające na terenie powiatów Koła Przewodników PTTK włączyły się do organizacji
pielgrzymki. Rada Porozumienia Oddziałów i Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK im.
Aleksandra Janowskiego w Lublinie serdeczne dziękują Zarządowi Koła Przewodników
Miejskich i Terenowych im. M. St. Pajdowskiego w Lublinie za twórczą inicjatywę i podjęcie
trudu organizacji pielgrzymki w roku 100–lecia urodzin Papieża św. Jana Pawła II,
Honorowego Członka PTTK. Wierzymy, że pielgrzymka odwołana z powodu pandemii w
marcu 2020 roku, odbędzie się w marcu 2021 roku.
Wielu członków PTTK wzbogaciło swoje zbiory w tym szczególnym roku o odznakę
Miejsca Kultu Jana Pawła II a także Jubileuszową Odznakę 450–lecia Unii Lubelskiej, która
także przypomina wizytę Jana Pawła w Lublinie i przywołuje słowa Od Unii Lubelskiej do
Unii Europejskiej. Wciąż możliwe jest zdobywanie tych cennych odznak.

Koleżanki i Koledzy,
Wrzesień to tradycyjnie okres podsumowywania dorobku I półrocza. Był to trudny
czas, jednak zasługą wszystkich oddziałów są utrzymane więzi organizacyjnej. Dzięki nim
powrócimy już niebawem do pełnej działalności. O trwającej łączności świadczą
m.in. opłacone składki PTTK za rok 2020. Realizacja wielu znaczących przedsięwzięć
oddziałów w związku z obowiązującymi zaleceniami epidemiologicznymi nie była możliwa
w I półroczu. Wierzymy, że podołamy wyzwaniom w II półroczu, dostosowując
organizowane wydarzenia turystyczne do wymaganych zaleceń. Do zobaczenia na szlakach!

Z turystycznym pozdrowieniem
Przewodniczący Rady Porozumienia Oddziałów
( - ) dr Andrzej Wasilewski

