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ZEBRANIE ZARZĄDU
20.09.2016 r. wtorek w godz. 18.00-20.00
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa

Obecni:
Andrzej Grzechynka
Maciej Florys
Grzegorz Folta
Paweł Krupa
Anna Kwinta
Marcin Radwan
Adam Wnęk
1. Minione wydarzenia w AKPT
Podobnie jak w poprzednich latach w wakacyjnym kalendarzu AKPT nie mogło zabraknąć
biwaku na Polanie pod Wysoką. W dniach 13-21 sierpnia 2016 na taborze w Dolinie Białej
Wody pojawiło się w sumie kilkanaście osób z naszego koła. Pogoda, choć momentami
kapryśna pozwoliła na aktywną górską działalność. Nie zabrakło również długich
wieczornych rozmów i integracji przy ognisku. Dziękujemy koledze Grzegorzowi Folcie,
który był głównym koordynatorem tegorocznego spotkania Pod Wysoką.
2. Nadchodzące wydarzenia w AKPT
W pierwszy weekend października 01-02.10.2016 zapraszamy serdecznie na wspólny wyjazd
w Tatry Słowackie organizowany przez koleżankę Elizę Kujan. Bazą wypadową będzie Chata
Plesnivec w Tatrzańskiej Szczyrbie.
Tradycyjnie w listopadzie odbędzie się wspólne Lecie AKPT i SKPG. W tym roku to nam
przypadła jego organizacja. Spotykamy się w weekend 19-20 listopada. Gdyby ktoś chciał
pomóc w przygotowaniu imprezy proszony jest o kontakt z kolegami Kazkiem Stagrowskim i
Robertem Staszkiewiczem. Dokładne informacje odnośnie miejsca, płatności itp. zostaną
podane w najbliższych dniach.
3. Szkolenia 2016
W nadchodzących miesiącach zaplanowaliśmy dwa szkolenia dla członków AKPT. Wstępnie
w sobotę 10 grudnia 2016 odbędzie się szkolenie historyczne na Podtatrzu, którego
głównym punktem będą odwiedziny w zameczku myśliwskim Hohenlohego w Tatrzańskiej
Jaworzynie. Organizacji wyjazdu podjęli się koledzy Paweł Krupa i Artur Krupiński. Dalsze
informacje wkrótce.
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Niezmiennie, zima nie może rozpocząć się bez odświeżenia i poszerzenia swoich
umiejętności poruszania się w terenie lawinowym. Tomek Nodzyński zaprasza wszystkich
chętnych w dniach 17-18 grudnia 2016.
4. Spotkania AKPT – wiosna 2017
Mimo tego, że wciąż obowiązuje nas kalendarz na 2016 rok, warto już teraz wpisać w swój
przyszłoroczny grafik dwa cykliczne kołowe wydarzenia tj. Memoriał Basi, Ani i Bogdana
01-02.04.2017 oraz Spotkania Przewodników z Umiejętnościami, które odbędą się w
Dursztynie w weekend 22-23.04.2017.
5. Kalendarze kołowe 2017
Tak jak co roku zostaną przygotowane specjalne kołowe kalendarze 2017. Ich
przygotowaniem zajmuje się kolega Andrzej Grzechynka. W związku z tym, iż pojawiały się
różne propozycje i koncepcje jakie zdjęcia powinny znajdować się w naszych kalendarzach,
ostatecznie po dłuższej dyskusji zdecydowano przyjąć założenie, że powinny one zawierać
tylko i wyłącznie zdjęcia z Tatr, wykonane przede wszystkim przez członków AKPT. W
miarę możliwości warto by były to zdjęcia z naszymi twarzami robione np. w czasie różnych
kołowych spotkań i szkoleń. W tej sprawie odbyło się głosowanie. Wszyscy obecni tj. 7 osób
potwierdziło powyższa koncepcję. Zachęcamy do fotografowania i dzielenia się własna
twórczością na rzecz naszych kalendarzy.
6. Lista mailingowa AKPT
Od kilku dni działa nowa lista mailingowa AKPT. Tym samym, prosimy o zaprzestanie
korzystania z listy „yahoo”. Od teraz maile wysyłane na adres lista@akpt.pl będą trafiać
automatycznie do wszystkich osób zapisanych na liście mailingowej. Wszyscy zainteresowani
otrzymali maila z dokładna instrukcją od Grzegorza Folty. W razie problemów i niejasności
prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z nim.
7. Wtorkowe spotkania tematyczne w Marchewce z Groszkiem
Po wakacyjnej przerwie ruszamy z tzw. wtorkami tematycznymi w Marchewce z
Groszkiem. Zachęcamy wszystkich chętnych opowiedzieć o własnych wyprawach lub innych
ciekawych zagadnieniach o tematyce około górskiej, wspinaczkowej i sportowej. Mile
widziane także propozycje ciekawych filmów. Koordynacją tematycznych wtorków zajmuje
się kolega Marcin Radwan.
8. Fundusze z 1% - przeznaczenie
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczynamy współpracę z organizacjami
zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnością fizyczną i sensoryczną. Będziemy wspierać
finansowo i wspólnie realizować z nimi różne projekty i wyjazdy na teren naszych górskich
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uprawnień. W drodze głosowania zarząd AKPT zdecydował, że na każde wydarzenie
możemy przeznaczyć do 700 zł, aż do wyczerpania środków uzyskanych z odpisu 1%
podatku na AKPT (6 – osób ZA, 1 – WSTRZYMAŁA SIĘ). Wkrótce podane zostaną
dokładniejsze informacje na temat projektu planowanego wraz ze stowarzyszeniem
„Lajkonik” z krakowskich Bronowic.
9. Zmiany w Słowackim prawie – sytuacja polskich przewodników na Słowacji
Wiele osób zaniepokoiła informacja o zmianach prawnych na Słowacji zgodnie, z którymi
pod znakiem zapytania stanął status polskich przewodników tatrzańskich i możliwość
prowadzenia przez nich wycieczek w Tatrach po drugiej stronie granicy jeśli nie należą oni
jednocześnie do międzynarodowych stowarzyszeń typu UIMLA czy IVBV. Analiza aktów
prawnych nie pozwala niestety na jednoznaczne stwierdzenie czy nasi przewodnicy mogą
wchodzić z klientami na teren Tatr Słowackich. W związku z powyższym Centrum
Przewodnictwa Tatrzańskiego podjęło działania w celu oficjalnego uwzględnienia polskich
przewodników tatrzańskich w wykazie osób mających zgodnie ze słowackim prawem
możliwość prowadzenia wycieczek w najwyższym paśmie Karpat. CPT planuje w tym celu
wysłanie specjalnej delegacji i wypracowanie wspólnego stanowiska wraz ze stroną
słowacką.
10. Kursy na przewodników tatrzańskich
Koło im. Macieja Sieczki ogłosiło niedawno, że planują rozpocząć kolejny kurs dla
kandydatów na przewodników tatrzańskich jesienią 2017 roku. Nie jest to jednak zgodne z
wcześniejszymi ustaleniami odnośnie kolejności poszczególnych kół w organizowaniu
kursów. Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego wystosowało apel do koła im. Macieja
Sieczki z prośbą o uszanowanie dotychczasowych ustaleń. Taka sytuacja pokazała
jednocześnie konieczność stworzenia w tym zakresie oficjalnie obowiązującego dokumentu.
Powstał już wstępny projekt uchwały. Dodatkowo CPT uznało za wskazane prowadzenie
rejestru tzw. Instruktorów Przewodnictwa CPT, którzy mogą prowadzić zajęcia praktyczne
na kursach przewodnickich rekomendowanych przez CPT. Celem jest zapewnienie
odpowiedniego poziomu szkolenia kandydatów na przewodników górskich tatrzańskich.
11. Następne zebranie – 04.10.2016
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