Sprawozdanie z działalności Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK
za rok 2007.
Komisja działała w składzie:
przewodnicząca

Wanda Skowron

wiceprzewodniczący Marian Czyżewski – Gdynia
sekretarz

Edward Wieczorek – Katowice

członkowie:

Zbigniew Lewandowski – Warszawa
Stanisław Osman – Warszawa
Barbara Twaróg – Kraków
Janusz Umiński – Bydgoszcz
Andrzej Wasilewski – Lublin
Dariusz Zając – Radom

Współpracownicy Komisji w składzie:
Adam Czarnowski – Warszawa
Teresa Kłosiewicz-Prokop – Wesoła
Maria Janowicz – Warszawa
Elżbieta Matusiak-Gordon – Warszawa
Grażyna Orłowska-Rybicka – Warszawa
Małgorzata Zając – Radom
Odbyto dwa posiedzenia- 3 lutego oraz 17 listopada.
W pracach badawczych podjętych w Komisji, nie zamykając tematyki dotyczącej
PTK, priorytetowo potraktowano pierwszy okres działalności PTTK zarówno w Centrali jaki i
w terenie.
Wartym zaznaczenia jest też fakt, iż podobnie jak w latach ubiegłych, podjęte tematy
zaowocowały opracowaniami pierwszej generacji.
Ukończone opracowania sukcesywnie umieszczane były na stronie internetowej
Komisji – http://khit.pttk.pl/ . W znakomitej większości znajdą się one w III tomie „Studiów i
materiałów z dziejów krajoznawstwa polskiego”. Tak jak przy wydaniu poprzednich tomów
członkowie i współpracownicy Komisji wyrazili wolę zrzeczenia się honorariów
autorskich oraz redaktorskich przy wydaniu kolejnego III tomu.
W 2007 r. zakończono prace nad następującymi tematami:
- Adam Czarnowski – „Działalność społeczna PTTK 1951-2000”.

- Andrzej Danowski – „Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK”.
- Teresa Kłosiewicz-Prokop – „Gościniec”.
- Zbigniew Lewandowski – „Odznaki krajoznawcze PTTK”.
- Grażyna Orłówska-Rybicka – „Wokół jednej starej fotografii i nie tylko”.
- Stanisław Osman – „Krzemieniec na kartach historii Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego”.
- „Z kart działalności krajoznawczo-turystycznej w Krzemieńcu”.
- Wanda Skowron – „PTTK 1951-1956. Czas integracji i nowych wyzwań”.
- Barbara Twaróg – „W kręgu Leopolda Węgrzynowicza”.
(na 125 rocznicę urodzin)
- „Młodzież w Oddziale Krakowskim PTTK w latach 1951-2006.
Zapis kronikarski”.
- Janusz Umiński – „Działalność administracji państwowej w dziedzinie turystyki na
Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1975”.
- Elżbieta Matusiak-Gordon rozpoczęła prace redakcyjne nad przekazywanymi do III tomu
„Studiów i materiałów ....” opracowaniami.
W lutym 2007 r. Jury powołane ze składu KHiT ZG PTTK oceniło prace nadesłane na
PIERWSZĄ EDYCJĘ KONKURSU – „Z historii i tradycji turystyki i krajoznawstwa w
Polsce” przyznając:
I nagrodę kol. Zygmuntowi Wojciechowskiemu z Wrocławia za pracę ”Przyczynek do
historii Oddziału PTTK przy Instytutach Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu”;
II nagrodę kol. Marianowi Kotarskiemu z Myszkowa za pracę „Kolarstwo turystyczne w
regionie częstochowskim w latach 1889-2006”;
III nagrodę kol. Zdzisławowi Gaszowi z Piechowic i kol. Pawłowi Kasprzykowi z Lubawki
za pracę „Kronika 20 Ogólnopolskich Kursów dla Nauczycieli – kandydatów na
Przodowników Turystyki Górskiej PTTK”.
(Pracy, która uzyskała I nagrodę przysługuje zamieszczenie w III t. „Studiów i materiałów
...”.)
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