Katowice, 16 listopada 2017 r.

Koleżanki Przewodniczki! Koledzy Przewodnicy!
Serdecznie zapraszamy wszystkich przewodników-krasomówców do uroczej Pszczyny,
gdzie w dniach 6 – 8 kwietnia 2018 r. odbędzie się V Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy o tytuł „Przewodnik – Krasomówca”.
Na stronie internetowej www.przewodnicy.pttk.pl znajdziecie aktualny Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego o Tytuł „Przewodnik – Krasomówca” oraz Kartę
Zgłoszenia udziału w konkursie (uczestnika lub „kibica”). Konkurs jest przeprowadzany w
Pszczynie już po raz piąty. Będziemy zatem obchodzić mały Jubileusz jego istnienia. Przesłuchania eliminacyjne uczestników odbędą się w salach stajni książęcych, a finałowe w reprezentacyjnej sali pałacu pszczyńskiego – Sali Lustrzanej. Mamy nadzieję, że również bardzo
miła i przyjazna atmosfera, która tak jak w latach ubiegłych, będzie towarzyszyła Wam w
Pszczynie, spotka się z uznaniem zarówno uczestników, jak i „kibiców” – obserwatorów. Liczymy na to, że tych ostatnich będzie jeszcze więcej niż w roku ubiegłym. I dlatego przewidujemy wiele niespodzianek krajoznawczych, o co z pewnością zadbają gospodarze – Koło
Przewodników Beskidzkich i Terenowo-Nizinnych im. Haliny i Witolda Jakubowskich Oddziału
PTTK „Ziemia Pszczyńska” w Pszczynie.
Wystąpiliśmy o zgodę na objęcie Konkursu Krasomówczego Honorowym Patronatem
przez Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę, Przewodniczącego Rady Języka
Polskiego Polskiej Akademii Nauk prof. dra hab. Andrzeja Markowskiego, Prezesa Zarządu
Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Jacka Potockiego, Starosty
Pszczyńskiego Pawła Sadzę oraz Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola. Konkurs odbędzie
się też dzięki wydatnej pomocy Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie Macieja Klussa i
Oddziału PTTK „Ziemia Pszczyńska”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zmierzyć się w przewodnickim pojedynku „na słowa” wypowiadane w pięknej polszczyźnie, sprawdzić jakość swojego
warsztatu przewodnickiego, a przede wszystkim spotkać się na niwie towarzyskiej z koleżankami i kolegami z całej Polski. Zapraszamy także tych wszystkich przewodników i sympatyków przewodnictwa – wiernych kibiców, którzy lubią posłuchać pięknych wypowiedzi, dowiedzieć się czegoś nowego, a także spędzić czas miło i pożytecznie.
Uczestnikami zmagań krasomówczych będą przewodnicy turystyczni reprezentujący
środowiska przewodnickie z terenu niemal całej Polski, a wśród nich nie powinno zabraknąć
przewodników z Waszego regionu. Tematyka wypowiedzi konkursowych będzie dotyczyła
szeroko rozumianego krajoznawstwa promując polskie zabytki, przyrodę oraz ludzi zasłużonych dla regionów.
Przewodnicy turystyczni na co dzień współpracują z organizatorami turystyki i są
ważnym ogniwem w procesie tworzenia i realizacji produktu turystycznego. Są również swego rodzaju ambasadorami regionów, z których pochodzą pokazując i informując grupy wycieczkowe z kraju i zagranicy o najcenniejszych i najpiękniejszych miejscach swoich małych

Ojczyzn. Uważamy, że konkurs będzie doskonałą okazją do promocji swojego regionu i do zachęcenia osób przybyłych do Pszczyny do jego odwiedzenia.
Serdecznie prosimy o rozpropagowanie informacji o Konkursie we wszystkich Kołach,
Klubach i Oddziałach zrzeszających przewodników, o namówienie do udziału swoich zdolnych przedstawicieli i poczynienie starania o dofinansowanie ich pobytu w Pszczynie.
Pamiętajcie, że Pszczyna jest gotowa na przyjęcie Was i oczekuje z niecierpliwością
dnia Waszego przyjazdu.
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