
 

POLSKIE TOWARZYSTWO 

TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE 

ODDZIAŁ KRAKOWSKI 

im. ks. Karola Wojtyły 

Komisja Krajoznawstwa Historii i Tradycji 

Komisja Krajoznawstwa Historii i Tradycji zaprasza członków naszego Oddziału  

w dniu 16 listopada (środa) o godzinie 17:00 do Sali konferencyjnej przy ul. Zyblikiewicza 2b  

 

na otwartą naradę aktywu krajoznawczego. 

 
W trakcie narady poddany zostanie dyskusji sposób działania Komisji i jej forma organizacyjna na  

kadencję 2022 – 2026 oraz przeprowadzone zostaną wybory. 

 

Jako jedno z zadań, przewidzianych na obecną kadencję, jest organizacja obchodów przypadającej 

w czerwcu 2024 roku 100. rocznicy urodzin Zbigniewa Twaroga, wieloletniego przewodniczącego 

KKHiT, byłego Prezesa Oddziału, Członka Honorowego PTTK. 

 

W naradzie mogą brać udział wszyscy, którym bliska jest idea krajoznawstwa, zarówno osoby 

zainteresowane działalnością w Komisji, jak też chcące uczestniczyć w wydarzeniach przez nią 

organizowanych i inspirowanych. 

 

Komisja Krajoznawstwa Historii i Tradycji jest jednostką funkcjonalną Oddziału Krakowskiego 

PTTK i działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Oddziału Uchwałą  

nr 37/UZ/2013 z dnia 23.10.2013 r. Do obowiązków KKHiT należą zagadnienia związane  

z realizacją celów i zadań PTTK na szczeblu Oddziału w zakresie ustalonym dla Komisji,  

w szczególności: 

- kształtowanie polityki Oddziału w zakresie krajoznawstwa oraz historii i tradycji  

w odniesieniu do Oddziału, oraz PTTK jako całości i poprzedników tj. PTT i PTK  

w ogólności, a także innych ważnych wydarzeń, szczególnie państwowych, 

- fachowe doradztwo dla Zarządu Oddziału w sprawach, o których wyżej, 

- koordynacja działalności związanej z krajoznawstwem, historią i tradycją w ramach Oddziału. 

Szczegółowe zadania ujęte są § 6. Regulaminu Komisji. 

 

Komisja, wybrana na zebraniu aktywu krajoznawczego w dniu 10 maja 2017 r. i zatwierdzona 

przez Zarząd Oddziału Uchwałą nr 025/UZ/XXXIII/2017 z dnia 29 listopada 2017 r., działała  

w następującym składzie osobowym: 

 



Lp 

 

NAZWISKO 

        i  imię 

Oddział 

Stopień 

Instruktora 

Krajoznawstwa 

Zakres organizacji prac i działania osobiste 

  1 

PALARZ 

    Janusz 

Krakowski Polski 

Przewodniczący Komisji – prowadzenie 

zebrań - reprezentacja - wycieczki 

metodyczno-dydaktyczne - koordynacja 

prelekcji – CZAK-i inne imprezy 

krajoznawcze - prelekcje, wykłady 

  2 

ORMICKA 

    Urszula 

Krakowski Polski 

Z-ca przewodniczącego – kontakt  

z oddziałami woj. małopolskiego – współpraca 

merytoryczna z muzeami i ich popularyzacja – 

fotografia krajoznawcza – akcja „Ojcowizna”  

i współ-praca ze szkołami – współpraca  

z Klubem Przewodników Beskidzkich  

i Terenowych 

  3 

WOŹNIAK 

    Elżbieta 

Krakowski  

Z-ca przewodniczącego – kontakty  

z organizacjami poza PTTK-owskimi – 

materiały biograficzne działaczy  

i opracowania biogramów – rejestr 

pochówków działaczy – archiwum Oddziału. 

  4 

MICHALSK

A 

Anna 
Krakowski Polski 

Sekretarz – zbiór biogramów działaczy - 

współpraca w opracowaniu „Kanonu 

Krajoznawczego województwa 

małopolskiego” 

  5  

POLAK 

    Bronisława 
Krakowski Polski 

Gospodarz – opieka nad wybranymi grobami 

działaczy – weryfikacja odznak 

krajoznawczych – sprawy techn.-

organizacyjne 

  6  

ZADYRSKA 

    Anna Krakowski Regionu 

Kronikarz – prowadzenie kroniki Komisji, 

opieka nad grobami, udział organizacyjny w 

różnych działaniach 

 

Ponadto w działaniach Komisji uczestniczyły inne osoby, a w szczególności Członkowie 

Honorowi KKHiT kol. Józef Partyka i kol. Zbigniew Twaróg. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji zostało przedstawione w materiałach na ostatni zjazd 

Oddziału. 

 

 

Z turystycznym pozdrowieniem 

 

Przewodniczący ustępującej KKHiT 

 

(Janusz Palarz) 
 

 

 


