Kraków, dnia 1 grudnia 2013 roku
Komunikat nr 4/2013
1. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Oddziału na uroczyste jubileuszowe
spotkanie z okazji 90-lecia powstania Oddziału Krakowskiego PTT, które odbędzie się jako
ostatnie w roku 2013, w dniu 17 grudnia 2013 r. o godz. 18.00 w lokalu PTT przy ul.
Traugutta 4 w Krakowie.
Towarzystwo Tatrzańskie, a następnie Polskie Towarzystwo Tatrzańskie miało swoją siedzibę
w Krakowie już od 1874 roku. Dopiero jednak po odzyskaniu niepodległości mogły
powstawać nowe oddziały Towarzystwa, także na nizinach, w dawnych zaborach pruskim
i rosyjskim i doszło do zmiany nazwy towarzystwa na Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
i zmian w statucie. Musiał się zatem wyodrębnić oddział PTT w Krakowie, posiadający
osobowość prawną. Pierwsze zgromadzenie oddział PTT w Krakowie odbyło się 14 kwietnia
1923 roku. Najwyższy zatem czas, by jeszcze w tym roku zorganizować uroczyste spotkanie
oddziału na tę okoliczność i powiedzieć coś o historii dawnego i współczesnego oddziału PTT
w Krakowie. Przypominamy, że rok 2013 jest także 30 rokiem od założenia obecnego
Oddziału PTT.
Przypomni nam o tym wszystkim Antoni Leon Dawidowicz
Następnie członkowie wierni naszemu oddziałowi otrzymają srebrne odznaki za XX lat w PTT,
a należący nieco krócej, choćby z racji wieku, dyplomy za X lat w PTT – jedne i drugie
wyróżnienia zostały uchwalone jeszcze przez poprzedni Zarząd Główny. Wspomnimy, ile to
naszych znanych członków już odeszło i nie doczekało już takich wyróżnień.
Miłe spotkanie towarzyskie zakończy naszą uroczystość.
2. 16-17 listopada odbył się Walny Zjazd Delegatów PTT, na którym wybrano nowe władze
naszego Towarzystwa na kolejne dwa i pół roku. Skrócenie kadencji było jedyną uchwaloną
zmianą statutu, aby dostosować się do wymogów sprawozdawczości wobec władz.
Nowym prezesem został Józef Haduch z Chrzanowa. Nikodem Frodyma jest nadal
wiceprezesem Towarzystwa, w składzie Zarządu są z Krakowa nadal Barbara MorawskaNowak i nowy członek Robert Stanisławski, prezes Koła Wojskowego w Balicach. Antoni
Dawidowicz został wybrany do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
3. Zjazd poprzedziła bardzo udana uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy
prezesa Macieja Mischke w 10 rocznicę jego śmierci. Organizując wszystko w ramach
działalności oddziału zebrano na ten cel ponad 3000 zł od darczyńców – rodziny, przyjaciół z
gór i członków PTT. Tablicę projektował prof. Stefan Dousa i została odlana za 2200 zł, tak że

resztę można było przeznaczyć na organizację uroczystości, w tym nawet na opłacenie
dojazdu i powrotu na trasie Zakopane – wylot dol. Filipka. Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kaplicy Matki Boskiej Jaworzyńskiej, odprawionej przez ks. Marcina Dąbkowicza. W
celebrze uczestniczył i wspominał Macieja Mischke od ołtarza pierwszy następca prezesa –
Krzysztof Kabat z Nowego Targu. Po odsłonięciu tablicy mówił także o Macieju kolejny
następca – Antoni Dawidowicz, a pozostali – Włodzimierz Janusik i Szymon Baron zrobili
sobie razem z Kabatem i Dawidowiczem zdjęcie pamiątkowe pod tablicą. Uroczystościom
towarzyszyły poczty sztandarowe PTT i TOPR. Dziękuję za pomoc organizacyjną Adamowi
Maraskowi z TOPR, który wywiózł nasz sztandar i niesprawne fizycznie i najstarsze osoby
samochodem terenowym TOPR aż pod kaplicę. Za towarzyszenie mi we wcześniejszych
działaniach organizacyjnych dziękuję serdecznie Barbarze Oleksyn i Andrzejowi Skrzyńskiemu, a licznemu gronu obecnych za przybycie i udział w uroczystości.
4. Od dwóch miesięcy nastąpiło znaczne ożywienie naszej działalności, o czym informuje
nasze oddziałowa strona: www.ptt.kraków.org.pl. Zapraszamy serdecznie do jej
odwiedzania. Skutki już są, na naszych spotkaniach i wyjazdach jest coraz więcej
uczestników.
Mamy już więc za sobą wycieczkę na Krupową Halę, prelekcje prof. Ryna „Eskulap na
wysokościach”, Oli Dzik o tegorocznym wejściu na Nanga Parbat przerwanym
zamordowaniem przez terrorystów kilkunastu himalaistów z wielu krajów oraz Bogusława
Nowaka i Radka Partyki o Syberii i istniejących tam skupiskach polskich. Wreszcie całkiem
ostatni wyjazd oddziału na Andrzejki do Roztoki, w którym wzięło udział 20 osób.
5. 10 grudnia 2013 roku zapraszamy na prelekcję Szymona Barona z O/Bielsko-Biała nt.
„Na bałkańskich wierchach” (tegoroczna wyprawa bielszczan na Bałkany). Po spotkaniu
zapraszamy wszystkich na spotkanie Oddziału i wspólne planowanie działań w
nadchodzącym 2014 roku. Przed nami pasjonujące prelekcje, wycieczki i (kto wie), może
nawet wyprawy. Każdy pomysł się liczy! Można też będzie nabyć nowy Pamiętnik PTT tom
21, który niedawno ukazał się, w cenie 25 zł/egz; podobnie jak tomy wcześniejsze.
6. Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2014 życzymy wszystkim członkom
dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w realizacji planów górskich i zawodowych.
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