
 
 

Kraków, dnia 2 czerwca 2014 roku 
 

Komunikat nr 4/2014 

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w 
Krakowie odbędzie się 24 czerwca 2014 r. godz. 17.15 (I termin); godz. 17.30 (II termin), lokal PTT w 
Krakowie przy ul. Traugutta 4 (V piętro) 
Proponowany porządek obrad:  
Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór przewodniczącego oraz sekretarza zgromadzenia. 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Odczytanie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału z dnia  8 kwietnia 2014 r. 
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej. 
4. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
5. Wybory członków Sądu Koleżeńskiego. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie Zgromadzenia. 

Po walnym zgromadzeniu, które będzie krótkie proponujemy ostatnie przed wakacjami spotkanie 
klubowe, na którym powspominamy wydarzenia z ostatnich wyjazdów i spotkań, omówimy plany 
wakacyjne (w tym wyjazd trekingowy w Alpy Rodniańskie) ora zobaczymy slajdy naszych nowych 
członków – rodziny Państwa Ciepielów – ze zdobywania korony Gór Polskich. 

2/ Rozpoczęta w październiku zeszłego roku akcja zbiórki pieniędzy na rzutnik multimedialny dla 
Oddziału zakończyła się pełnym sukcesem. We wtorek mogliśmy oglądać nowoczesny rzutnik 
pracujący w technologii LED zakupiony przez Nikodema. 
Na rzutnik złożyli się zarówno prywatni Darczyńcy (którym wyrażamy głęboki szacunek) jak i także – 
dzięki staraniom Nikodema – Zarząd Główny PTT. Wyboru modelu i firmy (EPSON) dokonali wspólnie 
Nikodem i Michał. Ponadto Oddział (przy wsparciu ZG PTT) w osobie Roberta i Nikodema zakupił i 
zamontował rolety okienne, dzięki którym prelekcje odbywające się z udziałem rzutnika 
mogą odbywać się także przed zmierzchem. Dziękujemy Wszystkim, którzy się do tego przyczynili i już 
teraz zapraszamy na kolejne prelekcje do naszej „sali audiowizualnej“ na Traugutta 4. 

3/ Krakowski Oddział PTT zaprasza we wtorek, 10 czerwca o godzinie 18:00 na daleką arktyczną 
północ! Naszym gościem tego wieczoru będzie prof. Maria Agata Olech, która wygłosi prelekcję o 
Arktyce oraz o tym, jak w 2012 roku na pokładzie małego jachtu „Marguerite” pokonała tzw. Przejście 
Północno-Zachodnie wiodące z Atlantyku na Pacyfik przez zimne i niebezpieczne wody Arktyki. Była 
wówczas kierownikiem naukowym tej niezwykłej arktycznej ekspedycji.  

 Prof. Maria Agata Olech jest botanikiem, lichenologiem, badaczką rejonów polarnych, profesorem 
zwyczajnym Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 2011 roku profesorem 
emerytowanym). Autorka ponad 250 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Odbyła liczne 
wyprawy do Arktyki i Antarktyki, organizowała i kierowała wyprawą zimującą w polskiej stacji im. H. 
Arctowskiego. Jest członkiem elitarnego The Explorers Club. 



Prelekcja odbędzie się w naszym lokalu przy ul. Traugutta 4 (V piętro). Wejście przez klatkę schodową 
od strony ogrodzonego parkingu. 
Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny! 

4/  W dniach 121-22 czerwca br. organizujemy wyjazd w słowacką Małą Fatrę. W programie wejście 
na Wieki Rozsudziec oraz przejście grzbietu z Południowego Gronia na Wielki Krywań.  Zapisy 
przyjmuje Maciej Sikorski  e-mail:  msikorski@ptt.org.pl do dnia 19 czerwca.  Szczegóły na naszej 
stronie internetowej. 

5/ Krakowski Oddział PTT bierze udział w  trzeciej już edycji akcji „Czyste Tatry”. W ramach naszego 
udziału zamierzamy sprzątać szlak z Przysłopu Miętusiego przez Kobylarz na Małołączniak (niebieski 
szlak). Osoby chętne do udziału w akcji prosimy do dnia 15.06.2014 o przesłanie zgłoszenia (powinno 
zawierać imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz pesel) na adres morawska@ptt.org.pl. Więcej szczegółów 
na naszej stronie internetowej. 

6/ Wspólnie z Kołem w Balicach w sierpniu organizujemy wyjazd trekingowy w rumuńskie Alpy 
Rodniańskie. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. Organizujemy wspólnie z Kołem PTT 
Balice wyjazd w Alpy Rodniańskie (Rumunia)  w dniach od …. do …. sierpnia 2014 r.    

7/ Zachęcamy do częstego odwiedzania strony internetowej Oddziału www.krakow.ptt.org.pl, na 
której dużo więcej można przeczytać i zobaczyć o wszystkich wydarzeniach w Oddziale, które były lub 
będą. 

8/ Przesyłamy wszystkim członkom i sympatykom najserdeczniejsze życzenia udanych wakacji na 
górskich wycieczkach i wyjazdach karpackich, tatrzańskich, a może w góry wyższe. 

 
W imieniu Zarządu Oddziału PTT w Krakowie 

    Sekretarz                 Prezes 
 
Joanna Baran                Michał Myśliwiec 
 
 

 


