
zaproszenie



22 czerwca (sobota) 

godz. 19.00 
– wspólne ognisko na terenie Centrum Edukacji 

Przyrodniczej TPN

23 czerwca (niedziela)

godz. 8.00 
– msza św. w kościele pw. Świętego Krzyża przy ul. 

Zamoyskiego
– przejście do Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN

godz. 9.30 
– otwarcie obchodów
– odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy na 

terenie byłego Zwierzyńca,
– otwarcie wystawy „Jak dawniej po Tatrach chadzano”

godz. 10.00 
– powitanie gości, uhonorowanie zasłużonych dla PTT

godz. 10.30 
– sesja poświęcona 140-leciu PTT

 › Józef Durden: Jaką organizacją było  
Towarzystwo Tatrzańskie? 

 › Janusz Machulik: Polskie Towarzystwo 
Tatrzańskie w okresie międzywojennym

 › Barbara Morawska-Nowak: Od reaktywowania 
PTT do I Zjazdu Delegatów PTT

 › Tomasz Kwiatkowski: Działalność PTT  
od I Zjazdu do chwili obecnej

godz. 13.00 
– dla chętnych, wycieczka na Nosal

W dniach 22–23 czerwca czynne będzie stoisko 
z wydawnictwami PTT, w tym z Bibliografią 
Pamiętników PTT, obejmującą tomy 1–20. 

Program



Polskie TowarzysTwo TaTrzańskie
CenTrum edukaCji PrzyrodniCzej TPn

mają zaszczyt zaprosić

na uroczyste obchody 140. rocznicy powołania

TowarzysTwa TaTrzańskiego
pierwszej organizacji turystycznej na ziemiach polskich

Prezes ZG PTT
Szymon Baron

Kierownik CEP TPN
 Marcin Guzik



140 lat – to już ładny szmat czasu. Zaczęło się jeszcze w XIX 
wieku, pod zaborami, gdy 3 sierpnia 1873 roku zrodziła się 
inicjatywa założenia Towarzystwa Tatrzańskiego, zrealizowana 
w ciągu niespełna roku – poprzez wypracowanie statutu, 
rejestrację i wybory pierwszego Wydziału (Zarządu Głównego) 
Towarzystwa z prezesem hr. Mieczysławem Reyem (maj 1874). 
To cały wiek XX z dwoma wojnami światowymi, powołaniem 
w 1950 roku PTTK w miejsce dwóch rozwiązanych towarzystw 
PTT i PTK, reaktywowaniem PTT w 1981 roku aż po jego 
działalność już w XXI wieku. 

Mam nadzieję, że jest to dla nas wszystkich bardzo 
ważna rocznica, dlatego zapraszam wszystkich członków 
i sympatyków PTT do udziału w jej obchodach, 23 czerwca 2013 
roku w Zakopanem. W dawnym Towarzystwie Tatrzańskim 
odbywały się doroczne (zwykle w sierpniu) wiece członków ze 
wszystkich trzech zaborów, dla których ówczesne Zakopane 
jawiło się jako oaza wolności. Poczujmy się spadkobiercami 
tej wspólnoty!

Prezes PTT 
Szymon Baron


