Styczniowe spotkanie pomorskich
krajoznawców „Gdańsk 2019”.
W mroźną sobotę 26 stycznia 2019 roku Pomorska
Komisja Krajoznawcza PTTK zorganizowała kolejne
szkolenie i spotkanie krajoznawcze pomorskich krajoznawców. Szkolenie odbyło się
w miejscu szczególnym dla każdego Polaka - czyli Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej,
a gospodarzem, który przygotował ww. przedsięwzięcie była Morska Fundacja Historyczna
z jej prezesem Jarosławem Żurawińskim.

Uczestnicy krajoznawczego spotkania w czasie zajęć na Sali BHP.

Współorganizatorami przedmiotowego szkolenia i krajoznawczego spotkania byli
również: Fundacja Promocji Solidarności i Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa
PTTK. Organizatorzy spotkali się również z dużą przychylnością ze strony Stoczni Cesarskiej
Development, która delegowała przedstawiciela do przeprowadzenia zajęć w czasie spotkania
i umożliwiła późniejsze zwiedzanie terenów dawnej Stoczni Cesarskiej. Szkolenie i spotkanie
pomorskich krajoznawców cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Pomimo mroźnego
styczniowego dnia i pogody, która nikogo nie rozpieszczała oraz „wykluczenia” wielu
krajoznawców z uczestnictwa za sprawą chorób, ilość uczestników spotkania wyniosła 76
osób. Stawili się krajoznawcy z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Malborka, Kwidzyna, Tczewa,
Pelplina, Gniewu, Rumi, Redy, Wejherowa i Koleczkowa.
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i wiceprzewodniczący Pomorskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK - Dariusz
Dębski, który na początku spotkania powitał między innymi przybyłego na zajęcia członka
ZG PTTK i prezesa Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK kolegę Stanisława Sikorę.
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Krajoznawstwa PTTK kolega Ryszard Wrzosek, który omówił sprawy bieżące Kolegium oraz
wręczył legitymacje nowym instruktorom krajoznawstwa: kol. Annie Gołaszewskiej
z Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku (IKP), kol. Genowefie Franczak z Oddziału
Gdańskiego PTTK (IKR) oraz kol. Bogdanowi Mąderowi z Oddziału Przewodnickiego
w Malborku (IKP).

Legitymacje nowym instruktorom wręczał przewodniczący Pomorskiego Kolegium IK - kol. Ryszard Wrzosek.

Prowadzący szkolenie kol. Dariusz Dębski zapoznał wszystkich z hasłem
programowym PTTK na 2019 rok oraz wynikającymi z niego głównymi celami działalności
PKK w tym roku. Następnie omówił sprawy bieżące instruktorów, w tym przypomniał
o warunkach zdobywania odznak krajoznawczych i uprawnień instruktorskich, zapoznał
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przedkongresowymi, seminariami i polecanymi ogólnopolskimi przedsięwzięciami. Zachęcał
do udziału w CZAT w Poznaniu oraz zaprosił do uczestnictwa w różnego rodzaju
przedsięwzięciach organizowanych przez Pomorską Komisję Krajoznawczą w 2019 roku.
Zapoznał również uczestników z nowymi, wydanymi w 2018 roku krajoznawczymi
i historycznymi książkami i wydawnictwami, nowymi pomnikami historii oraz nową odznaką
krajoznawczą, która ukazała się na Pomorzu.

Następnie wystąpił znany i niezwykle ceniony przez wszystkich krajoznawca,
przewodnik i zastępca przewodniczącego Pomorskiej Komisji Krajoznawczej - Krzysztof
Kruszyński, który zaprezentował autorski wykład „Cystersi w Polsce i Europie”, w bardzo
rzetelny i profesjonalny sposób ukazując rolę tego niezwykle ważnego i zasłużonego zakonu
w historii zarówno naszego kraju jak i Europy. Wykład został przyjęty przez słuchaczy
niezwykle entuzjastycznie.

Kolega Krzysztof Kruszyński w czasie swojego wykładu o cystersach.

Kolejnym prelegentem, który również wykazał wysoki kunszt wiedzy i zainteresował
słuchaczy, był prezes Morskiej Fundacji Historycznej, wieloletni znany przewodnik
i instruktor krajoznawstwa kolega Jarosław Żurawiński, który przypomniał wszystkim
historię „175. lat Stoczni Gdańskiej”.

Kolega Jarosław Żurawiński w czasie wykładu o historii Stoczni Gdańskiej. Z prawej strony
przedstawiciele Fundacji „Galar Gdański”.

Niezwykłym uzupełnieniem tej prelekcji była prezentacja przedstawiciela Stoczni
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i perspektywy kompleksowego podejścia przez nowego właściciela terenu postoczniowego do
tematu zagospodarowania terenów postoczniowych w taki sposób, aby mogły służyć nowemu
przeznaczeniu oraz poczuciu właściwego stanu zachowania historycznych obiektów
przemysłowych. Przy tym prowadząc swój wykład ujęła wszystkich swoim profesjonalizmem
oraz niezwykle spontanicznym i ciekawym sposobem prezentacji.

Przedstawicielka Stoczni Cesarskiej Development - pani Dagmara Rozkwitalska w czasie prelekcji.

Kolejnym, niezwykłym wydarzeniem była wizyta pana Józefa Wysockiego,
pracownika Stoczni Gdańskiej od 1958 roku i uczestnika wszystkich strajków, zarówno tych
w latach siedemdziesiątych jak i osiemdziesiątych. Spotkanie to wywarło na wszystkich duże
wrażenie, dając możliwość obcowania z człowiekiem, który był świadkiem wielu ważnych
wydarzeń. Słuchacze mieli jeszcze okazję zapoznania się z działalnością Fundacji „Galar
Gdański”, której przedstawiciele gościli na szkoleniu i opowiedzieli między innymi
o aktywizacji zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz
o organizowaniu podróży galarem w ramach promocji miasta Gdańska, jego historii i kultury.
Po zakończeniu części teoretycznej szkolenia, prowadzący przypomniał wszystkim
o zaplanowanym na ten rok jeszcze drugim szkoleniu i spotkaniu krajoznawczym, na które
wszystkich zaprosił. Następnie wszyscy udali się, pod przewodnictwem Jarosława
Żurawińskiego, ze studyjną wizytą po terenie dawnej stoczni cesarskiej. Mimo to, że były już
późne sobotnie godziny i doskwierał wszystkim mróz i wiatr, to prawie wszyscy dotrwali do
końca podróży nowym „Szlakiem Stoczni Cesarskiej”. Oczywiście w czasie tego spaceru nie
obyło się bez ciekawych opowieści i wspomnień ze strony uczestników wycieczki, gdyż
wielu z nich kiedyś pracowało w stoczni.

Część praktyczna szkolenia i spotkania, czyli wizyta na terenie dawnej Stoczni Cesarskiej.
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wykorzystując fakt pobytu w Gdańsku udała się jeszcze zwiedzać miasto.
Podsumowując to wydarzenie, chcę jeszcze raz podziękować za zrozumienie
i umożliwienie przeprowadzenia szkolenia i krajoznawczego spotkania, w tak komfortowych
warunkach, wszystkim, którzy się do tego przyczynili, w szczególności: Morskiej Fundacji
Historycznej z jej prezesem Jarosławem Żurawińskim, Fundacji Promocji Solidarności,
Muzeum Sali BHP Stoczni Gdańskiej oraz Stoczni Cesarskiej Development, a także
wszystkim uczestnikom spotkania za poświęcenie sobotniego czasu wolnego i udział
w szkoleniu i spotkaniu.
Tekst i zdjęcia: Dariusz Dębski

