
 
 
 
 
 
 
1138. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Wojewódzki 

                   w Kaliszu (1479) 
1975-1991; 280 j.a. – 3,2 m.b. 

Dzieje aktotwórcy i archiwaliów: 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) powstało w 1950 r. z połączenia Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1977 r. zostało uznane za 
stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz.U., 1977, nr 14, poz. 55). Według statutu z 1979 r. celem PTTK 
było: 1) budzenie i pogłębianie umiłowania kraju ojczystego oraz kształtowanie postaw obywatelskich, 
upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesnych osiągnięciach i perspektywach rozwoju Polski; 
2) rozwijanie turystyki i krajoznawstwa; 3) krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych; 
4) szerzenie kultury turystyki wykorzystywanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych 
i zdrowotnych walorów turystyki; 5) szerzenie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska 
człowieka oraz czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez Państwo; 6) aktywne 
uczestnictwo w ochronie dóbr kultury oraz 7) popularyzowanie dorobku Polski wśród turystów 
zagranicznych oraz ułatwianie turystom polskim, wyjeżdżającym za granicę, poznawania walorów 
krajoznawczych, życia i osiągnięć innych krajów. Swoje cele organizacja realizowała poprzez: 1) zrzeszanie 
osób zainteresowanych turystyką i krajoznawstwem, tworzenie warunków dla zaspokajania 
i rozszerzania ich wiedzy i zainteresowań; 2) organizowanie i obsługę wycieczek i innych imprez turystyczno- 
krajoznawczych, rozwijanie turystyki kwalifikowanej we wszystkich jej formach oraz innych 
dziedzin turystyki; 3) nadawanie sprawnościowych odznak turystyczno-krajoznawczych oraz stosowanie 
form metodycznych, służących podnoszeniu wychowawczych walorów turystyki; 4) krzewienie 
zasad prawidłowego uprawiania turystyki i krajoznawstwa; 5) organizowanie społecznej opieki nad 
zabytkami kultury i pomnikami przyrody; 6) kształcenie i doskonalenie społecznych kadr turystyczno- 
krajoznawczych, nadawanie odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych, jak również wykonywanie 
prac wymagających tych kwalifikacji; 7) organizowanie i wykonywanie przewodnictwa turystycznego; 
8) znakowanie i utrzymywanie szlaków turystycznych; 9) budowę i utrzymywanie obiektów turystycznych, 
prowadzenie transportu turystycznego; 10) produkowanie wydawnictw, pamiątek turystycznych 
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i krajoznawczych oraz ekwipunku turystycznego; 11) prowadzenie wypożyczalni sprzętu turystycznego 
i warsztatów naprawczych; 12) inicjowanie i popieranie prac naukowych oraz twórczości w zakresie 
turystyki i krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków kultury, zakładanie i prowadzenie muzeów, 
zbiorów krajoznawczych, bibliotek, pracowni krajoznawczych; 13) prowadzenie poradnictwa oraz informacji 
w zakresie turystyki i krajoznawstwa; 14) organizowanie turystyki zagranicznej; 15) współpracę 
z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami turystycznymi; 16) prowadzenie działalności 
gospodarczej w dziedzinie turystyki krajowej i zagranicznej w ramach zezwoleń wydawanych przez 
właściwe organy administracji państwowej. 
Władzami wojewódzkimi PTTK były: zjazd wojewódzki, zarząd wojewódzki, wojewódzka komisja 
rewizyjna i wojewódzki sąd koleżeński. Zjazd wojewódzki był najwyższą władzą PTTK w województwie. 
Do jego kompetencji należało wytyczanie głównych kierunków działalności PTTK w województwie, wybór 
członków zarządu wojewódzkiego, wojewódzkiej komisji rewizyjnej i wojewódzkiego sądu koleżeńskiego 
oraz zatwierdzanie ich sprawozdań. Między zjazdami działalnością PTTK na terenie województwa 
kierował zarząd wojewódzki, który: 1) wykonywał uchwały władz naczelnych i zjazdu wojewódzkiego; 
2) reprezentował PTTK na terenie województwa; 3) powoływał, znosił i nadzorował działalność oddziałów; 
4) organizował kształcenie kadr turystycznych i krajoznawczych; 5) powoływał komisje i komitety 
jako własne organy pomocnicze; 6) administrował majątkiem; 7) zatwierdzał budżety oddziałów 
i sprawozdania z ich wykonania. Między posiedzeniami zarządu organizacją kierowało prezydium 
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 Poniżej wyciąg z Przewodnika po zasobie archiwalnym APK  z 2016 r.  



składające się z prezesa, wiceprezesa (wiceprezesów), sekretarza, skarbnika i kilku członków. 
Za początek działalności Zarządu Wojewódzkiego można przyjąć dzień 3 czerwca 1975 r., kiedy to na 
posiedzeniu poznańskiego Zarządu Okręgowego, przy udziale przedstawicieli oddziałów z nowego województwa 
kaliskiego, utworzono Tymczasowy Zarząd Wojewódzki PTTK w Kaliszu. Wojewódzka jednostkę 
utworzyło 8 oddziałów z byłego Okręgu Poznańskiego: Kalisz, WSK Kalisz, Jarocin, Kępno, Krotoszyn, 
Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Pleszewie i jeden oddział z Okręgu Łódzkiego Wieruszów. Na koniec 
1976 r. wojewódzka organizacja PTTK liczyła 12 oddziałów zrzeszających 6200 członków. Statut z 1990 r. 
nie przewidywał już organizacji wojewódzkiej w strukturach PTTK, istniejące Zarządy Wojewódzkie były 
stopniowo likwidowane. 
Akta przekazał kaliski Oddział PTTK w 2015 r. 
Zawartość: 
Statut, Zjazdy Wojewódzkie, protokoły z posiedzeń i sprawozdania Zarządu Wojewódzkiego, 
Wojewódzki Sąd Koleżeński, Komisje Wojewódzkie (Młodzieżowa, Przewodnicka, Krajoznawcza, 
Turystyki Pieszej, Turystyki Górskiej, Turystyki Kajakowej, Turystyki Żeglarskiej, Turystyki Podwodnej, 
Turystyki Kolarskiej, Ochrony Przyrody, Opieki nad Zabytkami, Kół i Oddziałów Zakładowych, 
Odznaczeń i Wyróżnień), szkolenia i kursy organizowane przez Zarząd i Oddziały, wyznaczanie i znakowanie 
szlaków turystycznych, deklaracje, rejestr i sprawozdania Strażników Ochrony Przyrody, deklaracje 
i spotkania Społecznych Opiekunów Zabytków, dokumentacja Oddziałów terenowych, postępowanie 
sanacyjne w Oddziale w Kaliszu, inwentaryzacja krajoznawcza, wnioski odznaczeniowe, 
regulaminy, programy i sprawozdania z imprez turystycznych (rajdów, zlotów, turniejów), Regionalna 
Pracowania Krajoznawcza, muzea regionalne w Krotoszynie i Kępnie, wycinki prasowe, afisze, bilanse, 
opracowania monograficzne dotyczące ochrony przyrody, historii ruchu krajoznawczo-turystycznego, 
walorów krajoznawczych, dziejów miejscowości i instytucji, obiektów architektonicznych, zasłużonych 
działaczy społecznych. 
Język: polski Pomoce archiwalne: spis zdawczo-odbiorczy 
Bibliografia: E. Sobkowicz, 70 lat ruchu turystyczno-krajoznawczego na ziemiach województwa kaliskiego, 
Kalisz 1978. 
1139. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału 

w Kaliszu (1480) 
1959-2007; 155 j.a. – 1,65 m.b. 
Dzieje aktotwórcy i archiwaliów: 
Informacja o ustroju zob. poz. 1138. 
Pośrednim ogniwem organizacyjnym PTTK był oddział, składający się z minimum 3 kół. Mógł działać 
na terenie miasta, gminy, miasta i gminy, dzielnicy, osiedla mieszkaniowego, w zakładzie pracy lub 
instytucji. Najwyższą władzą oddziału był zjazd, który uchwalał kierunki działania oddziału, wybierał 
członków zarządu i komisji rewizyjnej oraz zatwierdzał sprawozdania z ich działalności. Zarząd, 
odpowiedzialny przed zjazdem oddziału i władzami wojewódzkim, kierował bieżącą pracą oddziału 
między zjazdami. Wykonywał uchwały władz naczelnych i zjazdu wojewódzkiego, zatwierdzał budżety 
kół i sprawozdania z ich wykonania, reprezentował PTTK na terenie swego działania, powoływał, 
rozwiązywał i nadzorował koła, organizował kształcenia kadr turystycznych i krajoznawczych, powoływał 
komisje i komitety jako własne organy pomocnicze, zarządzał majątkiem oddziału. Między 
posiedzeniami Zarządu działalnością oddziału kierowało prezydium składające się z prezesa, wiceprezesa, 
skarbnika, sekretarza i kilku członków. Od 1990 r. Oddziały są terenowymi jednostkami organizacyjnymi 
PTTK. 
Oddział Polskiego Towarzystwo Krajoznawcze w Kaliszu powstało 22 lutego 1907 r. (zarejestrowany 
24 kwietnia 1908 r.), a Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 1 kwietnia 1931 r. Działalność powojenną 
wznowił w 1948 r. tylko PTK. Po zjednoczeniu obu organizacji krajoznawczych kaliski oddział PTTK 
powstał w czerwcu 1951 r. W 2002 r. przyjął imię Stanisława Gravego, założyciela PTK. 
Akta przekazał kaliski Oddział PTTK w 2015 r. 
Zawartość: 
Statuty, zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, Komisje Oddziałowe, Regionalna Pracowania Krajoznawcza, 
ankiety organizatora turystyki, odznaczenia, jubileusze, bilanse, inwentaryzacje, sprawozdania i rozliczenia 
finansowe, kursy organizowane przez Oddział, Spotkania Społecznych Opiekunów Zabytków, rajdy 
i zloty, wycieczki Koła Przewodników, szlaki turystyczne, obsługa imprez przyjezdnych i wyjazdowych, 
dokumentacja zakładowych kół Oddziału oraz klubów turystyki górskiej i płetwonurków. 
Język: polski Pomoce archiwalne: spis zdawczo-odbiorczy 
Bibliografia: W. Pol., Stulecie krajoznawstwa i przewodnictwa turystycznego w Kaliszu 1900-2000, Kalisz 
2002; tenże, Stulecie krajoznawstwa i turystyki Kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, Kalisz 2008. 
 



1140. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Koła Nr 2 

przy Zakładach Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” 
w Kaliszu (1481) 
1969-1998; 31 j.a. – 0,3 m.b. 
Dzieje aktotwórcy i archiwaliów: 
Informacja o ustroju zob. poz. 1138. 
Podstawową jednostką organizacyjną PTTK było koło, liczące co najmniej 15 członków. Władzami 
koła było walne zebranie, zarząd i komisja rewizyjna. Najwyższą władzą był walne zebranie, które 
ustalało kierunki działania oraz wybierało członków zarządu i komisji rewizyjnej. Zarząd, odpowiedzialny 
przed walnymi zebraniami Koła i władzami nadrzędnymi, kierował bieżącą pracą oddziału 
między walnymi zebraniami. Wykonywał uchwały władz nadrzędnych i walnego zebrania, uchwalał 
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plan działania i projekt budżetu koła, zarządzał funduszami i majątkiem w granicach budżetu zgodnie 
z zasadami ustalanymi przez Zarząd Gminny, reprezentował PTTK na terenie swego działania, 
organizował i ułatwiał członkom oraz innym osobom pozostającym w zasięgu działalności koła, 
uprawianie turystyki i działalności krajoznawczej we wszystkich jej formach, organizował kształcenie 
członków w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych, propagował turystykę, 
krajoznawstwo, ochronę przyrody i zabytków kultury, czuwał nad wykonywaniem obowiązków 
statutowych członków, prowadził ich ewidencję i zbierał składki członkowskie. Zarząd, 
składający się z 5-20 członków, wybierał ze swego grona: prezesa, wicepresesa, sekretarza i skarbnika. 
W zarządach liczących powyżej 10 członków, można było powoływać prezydium, kierujące 
działalnością koła między posiedzeniami zarządu. 
Koło Nr 2 PTTK założyło 22 stycznia 1969 r. 18 pracowników Kaliskich Zakładów Tworzyw Sztucznych 
w Kaliszu (od 1972 r. Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast”). W szczytowym 
momencie rozwoju, w 1978 r., Koło liczyło 121 członków, zorganizowało 31 imprez, w których uczestniczyło 
532 osób. W 1999 r. zmieniono nazwę na Środowiskowe Koło PTTK Nr 2 „Metalplast”, które 
w 2008 r. jeszcze działało. 
Akta przekazał kaliski Oddział PTTK w 2015 r. 
Zawartość: 
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze, sprawozdania z działalności, wykaz członków, wnioski odznaczeniowe, 
imprezy turystyczne, monografia Koła, fotografie. 
Język: polski Pomoce archiwalne: spis zdawczo-odbiorczy 
Bibliografia: W. Pol., Stulecie krajoznawstwa i turystyki Kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, Kalisz 2008; S. Szymczak, XV lat działalności Koła PTTK Nr 2 
w Kaliszu 1969-1984, [Kalisz 1984], mps powielany. 

  

Uwaga!  

Wiele informacji o działalności PTTK w Kaliszu znajdą Państwo również  w zbiorach: 

SPUŚCIZNY I ZESPOŁY RODZINNE 

np.  

a) 1463. Spuścizna Zdzisława Uczkiewicza z Kalisza (1402) 

b) 1458.Spuścizna Waldemara Pola (1389) 


