
 
Kraków, dnia 17 stycznia 2014 roku 

Komunikat nr 1/2014 

 

1. 17 grudnia 2013 r. o godz. 18:00 w lokalu PTT przy ul. Traugutta 4 w Krakowie odbyło się 

jubileuszowe spotkanie z okazji 90-lecia powstania Oddziału Krakowskiego PTT. O historii 

dawnego i współczesnego oddziału PTT w Krakowie opowiadali Antoni Leon Dawidowicz 

oraz Barbara Morawska-Nowak. Następnie długoletni członkowie Oddziału otrzymali srebrne 

odznaki za XX lat w PTT lub dyplomy za X lat w PTT – wyróżnienia uchwalone przez 

poprzedni Zarząd Główny. Minutą ciszy uczciliśmy wszystkich członków Oddziału, którzy 

odeszli w ciągu ostatnich 30 lat. 

 

2. Mamy już za sobą nocną wycieczkę sylwestrową na Rusinową Polanę, w trakcie której 

uczestnicy przywitali Nowy Rok 2014 w samym sercu gór, uczestnicząc w nabożeństwie w 

kaplicy na Wiktorówkach oraz wycieczkę na Łysą Górę (Lysá Hora, 1324 m n.p.m., 

najwyższy szczyt Beskidu Śląsko-Morawskiego), która odbyła się 5 stycznia 2014 r. a 

zorganizowana była wspólnie z oddziałem  PTT w Bielsku-Białej. 

 

3. Do minionych wydarzeń zaliczyć trzeba też  tradycyjny opłatek naszego Oddziału, który 

odbył się w sobotę, 11 stycznia 2014 roku od godz. 18:00 w mieszkaniu Basi Morawskiej-

Nowak.  

4. Informujemy, że 7 stycznia 2014 r. decyzją Prezesa naszego Oddziału –  Barbary 

Morawskiej-Nowak został powołany Zespół Programowy,  w skład którego weszli Michał 

Myśliwiec i Marcin Kolonko. Zadaniem Zespołu, który będzie działał do planowanego na 8 

kwietnia Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału (na którym zostanie wybrany nowy 

Zarząd), jest przygotowywanie i realizacja programu działania Oddziału na najbliższe 

miesiące. 

5. Poniżej przedstawiony został plan pracy Oddziału na miesiące styczeń-marzec 2014 roku. 

Plan ma charakter ramowy i może ulec korektom. Szczegółowe informacje o wycieczkach 

będą publikowane z dostatecznym wyprzedzeniem. Pełny plan działania Oddziału dostępny 

jest na stronie internetowej: www.krakow.ptt.org.pl  

Styczeń: 
05.01 – Wycieczka na Łysą Górę (Czechy) – wspólnie z PTT o/BB 

11.01 – Spotkanie opłatkowe u Basi 

14.01 – Spotkanie organizacyjne w lokalu PTT na Traugutta, początek godz. 18.00 

26.01 – Wycieczka w Beskid Myślenicki (p. Lubomira i Łysiny) 

28.01 – Spotkanie i prelekcja w lokalu  

http://www.krakow.ptt.org.pl/


Luty: 
01-02.02 – Wycieczka do Gliczarowa z opcją narciarską, pieszą lub kuligiem. Nocleg w 

domu rekolekcyjnym z pięknym widokiem na Tatry. 

11.02 – Spotkanie i prelekcja w lokalu 

16.02 – Wycieczka „Leskowiec trochę inaczej” (B. Mały) 

25.02 – Spotkanie i prelekcja  w lokalu  

Marzec: 
09.03 – Wycieczka na Luboń Wielki (B. Wyspowy) 

11.03 – Spotkanie i prelekcja w lokalu 

22-23.03 – Wycieczka: Grzbietami wokół Doliny Chochołowskiej. 

25.03 – Spotkanie i prelekcja w lokalu 

6. Najbliższa prelekcje: 

Wtorek, 28 stycznia o godzinie 18.  

Prelekcję poprowadzi Józef Haduch (inżynier, podróżnik, przewodnik górski, członek 

chrzanowskiego oddziału PTT, Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego), który opowie 

o wyprawie w najwyższe pasma rumuńskich Karpat Południowych: w góry Retezat i Parâng. 

Serdecznie zapraszamy na tę prelekcję!  

Wtorek, 11 lutego o godzinie 18.  

Tym razem krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zaprasza na prelekcję 

o… Bałtyku. Kuba Terakowski przedstawi temat „Świnoujście – Hel krok po kroku”. 

Również bardzo serdecznie zapraszamy!  

Więcej informacji o obu prelekcjach znaleźć można na stronie internetowej Oddziału: 

www.krakow.ptt.org.pl. 

7. Najbliższe wycieczki 

W niedzielę, 26 stycznia zapraszamy na krótką wycieczkę po Beskidzie Myślenickim na 

trasie Poręba-Kamiennik-Przeł. Sucha Polana- Lubomir (obserwatorium) -Łysina-Schronisko 

na Kudłaczach-Poręba. Wycieczkę prowadzi kol. Michał Myśliwiec. Zapisy i informacje pod 

adresem mailowym michal@ptt.org.pl. 

W dniach 1-2 luty zapraszamy na oddziałowy wyjazd do Gliczarowa z noclegiem w ośrodku 

rekolekcyjnym u ks. Szczepana Gacka. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Zapisy i 

informacje kol. Barbara Morawska-Nowak (e-mail: morawska@ptt.org.pl|) 

Więcej informacji o organizowanych przez Oddział wycieczkach można znaleźć na stronie 

internetowej Oddziału. 

mailto:michal@ptt.org.pl


8. Informujemy, że jest możliwość zakupu polarów organizacyjnych w cenie: 

40 zł – kamizelka 

45 zł – kurtka 

Polary są w kolorze czerwonym z naszytym biało-zielono-białym pasem i logo PTT na piersi. 

Są wykonane z przyzwoitego, grubego materiału typu fleece o gramaturze około 250. Do 

kosztów polara zostaną doliczone koszty przesyłki w kwocie 20zł podzielone na wszystkich 

zamawiających. Informacje i zapisy: kol. Michał Myśliwiec (michal@ptt.org.pl) 

9. Przypominamy o pilnym uregulowaniu zaległych składek; a składki za rok 2014 do końca 

czerwca. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest organizacją opierającą się całkowicie o 

społeczną działalność i zaangażowanie swoich członków. Składki członkowskie w całości są 

przeznaczane na bieżące koszty organizacyjne. 

                                                            Z tatrzańskim pozdrowieniem 

 

Marzena Kozyra                                                                          Barbara Morawska-Nowak 

Sekretarz Oddziału                                                                                         Prezes Oddziału  
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