Kaplica PTTK
- panteon naszego Towarzystwa
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze nawiązało kontakt z parafią Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych w Warszawie na Chomiczówce przy ul. J. Conrada 7.
Nawiązali go: ks. kanonik Jan Huryn - proboszcz parafii i parafianin Tadeusz Martusewicz
(prezes Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie, występujący w imieniu Koła PTTK przy
Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, wykonującym społecznie prace geodezyjne
przy budowie kościoła). Z okazji Jubileuszowego Roku 2000 i 50-lecia PTTK podjęli oni
inicjatywę utworzenia Kaplicy Turystycznej w kościele MBWW, w której będzie można
umieszczać tablice upamiętniające zmarłych działaczy Towarzystwa.

PTTK przywiązuje dużą wagę do kultywowania tradycji narodowych. Dlatego ZG PTTK
z radością przyjął inicjatywę otwarcia kaplicy. Wystąpiono z prośbą do Prymasa Polski,
ks. kardynała Józefa Glempa, o zgodę na jej utworzenie. Poparcie Prymasa pozwoliło na
rozpropagowanie tej idei w naszym Towarzystwie, co spowodowało ufundowania przez różne
jednostki PTTK tablic, upamiętniających zmarłych działaczy oraz witraży przedstawiających
odznaki turystyki kwalifikowanej, przodownickie i przewodnickie oraz różne rośliny chronione.

Dzięki temu powstała kaplica, w której znajduje się m.in. duża figura Matki Bożej, obraz
z wizerunkiem Ojca Świętego, Jan Pawła II - honorowego członka PTTK oraz bogata symbolika
Towarzystwa. Od kościoła do Puszczy Kampinoskiej wyznakowano niebieski szlak turystyczny.

Dnia 19.05.2001 r. poświęcenia kaplicy dokonał Prymas Polski kard. Józef Glemp w asyście
Arcybiskupa Eugeniusza Piszcza - przewodniczącego Rady Migracji, Turystyki i Pielgrzymowania
Episkopatu Polski, oraz licznych księży, w tym wielu przodowników turystyki kwalifikowanej,
odprawiających koncelebrowaną uroczystą Mszę Świętą. Uczestniczyły w niej sztandary
jednostek PTTK z całej Polski i bardzo liczne grono turystów-działaczy z całego kraju.

Powstanie Kaplicy Turystycznej spowodowało, że w kościele MBWW dość często odbywają się
różne uroczystości wspominające nasze nie żyjące koleżeństwo. W koncelebrowanych Mszach
Św. uczestniczą księża: Jerzy Pawlik - honorowy członek PTTK, prałat Roman Indrzejczyk
i prof. Marek Starowieyski - przodownicy turystyki górskiej.

W celu rozszerzenia informacji o zmarłych koleżankach i kolegach, upamiętnionych tablicami
w kaplicy, z inicjatywy KTG Oddziału Stołecznego PTTK powstała księga pamiątkowa "PRO
MEMORIA", w której opisano ich sylwetki.
W listopadzie ubiegłego roku odsłonięto i poświęcono tablicę przewodników kresowych
z Lwowa, Wilna, Krzemieńca, Łucka i in. Umieszczono na niej herb Lwowa i wizerunek Matki
Boskiej Ostrobramskiej, patronki Wilna.

Dalsze wiadomości poświęcone rozbudowie kaplicy oraz informacje o uroczystym odsłonięciu
i poświeceniu kolejnych tablic, będą umieszczone w późniejszym terminie.
Ks. Prałat ProboszczParafii MBWW
Jan Huryn

Prezes Oddziału Stołecznego PTTK
Tadeusz Martusewicz

Wszelkich informacji o umieszczaniu tablic udziela kol. T. Martusewicz
(tel. (22) 621-44-61 wew. 263).
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