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Uroczyste obchody jubileuszu 110-lecia 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
pod honorowym patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

1906-20161906-2016

W ramach obchodów Roku Krajoznawstwa Polskiego 
zorganizowano:

– Ogólnopolską akcję „Wędruj z nami Ojczystymi szlakami”
– Międzypokoleniową Sztafetę Turystyczną
– Warsztaty edukacyjne „Krajoznawstwo 2.0 – nowoczesny 

wymiar poznawania”
– Konferencja popularnonaukowa „Współczesne oblicza 

krajoznawstwa”
– Cykl konferencji „Mijające krajobrazy…”
– Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy 

Ojcowiznę”
– Internetowy Konkurs Krajoznawczy
– Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu 

krajoznawstwa
– Wystawę „110 lat krajoznawstwa polskiego – tradycja 

i nowe wyzwania
– Sesję „Miejsce i rola kolekcjonerstwa krajoznawczego 

w kulturze polskiej”
– Wystawę fotografii krajoznawczych Adama Czarnowskiego 

„Z aparatem w plecaku”



Zarząd Główny i Komisja Krajoznawcza
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

mają zaszczyt zaprosić

która odbędzie się 
w sobotę 3 grudnia 2016 r.,
o godz. 10, w Centralnej Bibliotece Rolniczej 
w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 44

na sesję 
jubileuszową

110 lat 
krajoznawstwa polskiego 
– tradycja i nowe wyzwania

     11:00 powitanie uczestników, wystąpienia gości
     11:25 podsumowanie Roku Krajoznawstwa Polskiego 
               – wręczenie wyróżnień
     13:15 przerwa 
     13:45 sesja referatowa, którą poprowadzi 
               prof. Janusz Zdebski;

Sesja organizowana jest w ramach projektu 
„Krajoznawstwo kształtuje tożsamość i łączy pokolenia” 
dofinansowanego przez MSiT 

Program sesji:

– Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – dzieje i tradycja, 
   Edward Wieczorek, Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK
– Popularyzacja walorów kraju, czyli dzisiejsza forma 
   krajoznawstwa, Maciej Maślińsk, Komisja Krajoznawcza 
   ZG PTTK
– Przyszłość krajoznawstwa. Szanse i zagrożenia, 
   Kamil Zimnicki, Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej 
   ZG PTTK
– Krajoznawczy wymiar ochrony przyrody i dziedzictwa 
   kulturowego, dr Józef Partyka, Komisja Krajoznawcza 
   ZG PTTK

Wydarzenia towarzyszące:
– wystawa pt. 110 lat krajoznawstwa polskiego 
– tradycja i nowe wyzwania
– wystawa prac z Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego 
  „Poznajemy Ojcowiznę”

15:00 zakończenie spotkania

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 25 listopada br. 
w sekretariacie sesji: Katarzyna Czyż 
(e-mail: katarzyna.czyz@pttk.pl lub tel.: 22-826-4045)

od 10:00 rejestracja gości
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