Wycieczka autokarowa Bydgoszcz – Janowo 28 września 2008
Obchody Światowego Dnia Turystyki ‘2008
Od 28 lat pod patronatem Światowej
Organizacji Turystyki (ang. World Tourism Organization) obchodzony jest co roku w dniu
27 września Światowy Dzień Turystyki (ang.
World Tourism Day). Jest to święto turystów, ludzi
aktywnych, a także ludzi, którzy zajmują się turystyką
w ramach działalności samorządowej lub społecznej. Światowy Dzień Turystyki
jest także okazją do integracji przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i środowiska turystycznego. W 2008 r. hasło przewodnie brzmi:
TURYSTYKA – WYZWANIA W OBLICZU ZMIAN KLIMATYCZNYCH.
Światowy Dzień Turystyki postanowili uczcić przedstawiciele Oddziałów PTTK
z Bydgoszczy, Konina i Wrześni wspólnym spotkaniem w niedzielę 28 września
2008. Z Konina o 730 wyruszył autokar z 50 uczestnikami. Pociągiem dojechała
grupa z Wrześni. Miejscowi dotarli na Rynek w centrum Bydgoszczy pieszo i rowerami. O godz. 1000 słowa powitania wygłosił Tadeusz Frymark, entuzjasta i
moderator życia turystycznego w regionie bydgoskim. Przewodnicy Romuald
Kromplewski i Jerzy Bitner zabrali podgrupy na zwiedzanie miasta. Podziwialiśmy
rozmach prac na wyspie Młyńskiej, zerknęliśmy na dawną siedzibę Oddziału
PTTK „Szlak Brdy”, deptaliśmy po deptaku gwiazd. Zaobserwowaliśmy zmianę
klimatyczną – zza mgieł wyszło słońce.
Wszyscy wrócili na rynek przed godziną 1313, aby zobaczyć imć pana Jana
Twardowskiego. Figura zacnego czarownika pojawiła się w oknie jednej z kamienic przy rynku, ukłoniła kilkakroć i śmiejąc się złowieszczo zniknęła. Koleżanka Elżbieta Kromplewska poczęstowała wędrowców pysznymi bułeczkami
z tajnymi przyprawami z kuchni czarownika.
Autokar dojechał do Smukały, skąd koleżanki z „Wędrownika” poprowadziły
trasą wzdłuż Brdy do Janowa. Sosnowe zagajniki pachniały grzybami, klony
mieniły się złotem i czerwienią, a słońce przygrzewało. Odpoczęliśmy na wysokim brzegu Brdy z widokiem na wodę. Po kolejnym kilometrze byliśmy w
stanicy PTTK w Janowie. Dojechali rowerzyści z klubu „Gryf”, zapachniała grochówka, Tadeusz rozłożył kramik z informatorami i rozdał testy. Okolica zachęcała do spacerów. Test krajoznawczy wygrała Jadwiga Lewandowska
„Gryf” Bydgoszcz przed Genią Dąbek z Konina, Elżbietą Kamińską i Danutą
Zając z „Wędrownika” oraz Markiem Chlebickim i Ewą Olszak z Konina. Wszyscy
uczestnicy otrzymali materiały krajoznawcze i promocyjne o Bydgoszczy i Pomorzu. Wanda Gruszczyńska zaintonowała „Jak dobrze nam”, bo faktycznie
było miło i beztrosko. Biesiadę przy gitarze przerwał wieczorny chłód. Na koniec zawiązaliśmy wspólny krąg śpiewając „Ogniska już dogasa blask”. Nastał
czas pożegnań. Rowerzyści dosiedli swoje rumaki. Konińska grupa po spokojnej podróży o 2030 wróciła przed budynek Oddziału PTTK w Koninie. Za rok
będziemy świętować w Koninie!
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