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ZEBRANIE ZARZĄDU
19.01.2017 r. czwartek w godz. 20.00-21.30
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa

Obecni:
Maciej Florys
Grzegorz Folta
Andrzej Grzechynka
Paweł Krupa
Anna Kwinta
Kazimierz Liszka
Marcin Radwan
Tomasz Nodzyński (Komisja Rewizyjna)
1. Minione wydarzenia w AKPT
W ostatnim miesiącu 2016 roku miały miejsce dwa tradycyjne kołowe wydarzenia. W
weekend 17-18 grudnia ponad 20 osobowa grupa członków i sympatyków AKPT spotkała
się w Dolinie Rybiego Potoku by pod czujnym okiem kolegi Tomka Nodzyńskiego
przygotować się do bezpiecznego poruszania w terenie lawinowym. Cieszy fakt, że
prowadzone przez Tomka szkolenia lawinowe przyciągają każdego roku dużą grupę
zainteresowanych. Tym razem oprócz frekwencji dopisała także pogoda czyli tatrzańska zima
ze sporą ilością potrzebnego do ćwiczeń śniegu.
Przed Świętami Bożego Narodzenia nie mogło zabraknąć także dorocznego spotkania
wigilijnego organizowanego wspólnie z bratnim kołem beskidzkim. Odbyło się ono
wieczorem we środę 21 grudnia w budynku COTG przy ul. Jagiellońskiej. Nie zabrakło
dobrej atmosfery, dobrego jedzenia i picia. Zgodnie z propozycją zarządu AKPT spotkanie
wigilijne zostało sfinansowane wspólnie przez oba koła. SKPG wyraziło zgodę, aby taka
forma finansowania pozostała na stałe. Dotychczas ciężar pokrycia kosztów spoczywał na
kole organizującym wigilię w danym roku.
2. Nadchodzące wydarzenia w AKPT
Podobnie jak w latach poprzednich zostaliśmy poproszeni przez KW Kraków o współudział
w organizacji TryTool 2017 czyli jednej z największych polskich imprez promujących
wspinanie zimowe. Od kilku lat AKPT zapewnia uczestnikom tego wydarzenia dodatkową
atrakcję w postaci długiej tyrolki zawieszonej na krakowskim Zakrzówku. Zachęcamy do
włączenia się do wspólnej realizacji tego wydarzenia, które dla AKPT jest możliwością
promocji w środowisku górskim. Wszyscy chętni, którzy mają czas w dniu imprezy czyli
4 lutego 2017, mogą zgłaszać się do głównego koordynatora kolegi Maćka Florysa. Tego
samego dnia wieczorem koledzy z SKPG zapraszają na tradycyjny Bal Przewodnika do
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Domu Kolejarza przy ul. Św. Filipa w Krakowie. Gdyby ktoś miał ochotę na tańce w klimacie
„kicz party” może znaleźć potrzebne informacje na naszej stronie internetowej.
Przypominamy też, że już dzisiaj warto zapisać w swoim kalendarzu Memoriał Basi, Ani i
Bogdana, który odbędzie się w weekend 1-2 kwietnia 2017 w rejonie Doliny Chochołowskiej
oraz Przewodników Spotkania z Umiejętnościami w dniach 22-23 kwietnia 2017.
3. Zebranie Walne AKPT
W 2017 roku kończy się kadencja obecnego zarządu AKPT. W związku z powyższym na
dzień 21 marca 2017 zostało zaplanowane kolejne zebranie walne. Kompletna wiadomość na
jego temat zostanie przekazana drogą mailową.
4. Wyprawa kołowa 2017
Pojawił się pomysł realizacji kolejnej wyprawy kołowej AKPT. Od ostatniego wspólnego
wyjazdu minęło już kilka lat, dlatego warto pomyśleć o organizacji podróży w góry wysokie.
Proponowany cel to szczyt Pałatka w górach Tienszan na terenie Kirgistanu. Wszyscy
zainteresowani mogą zjawić się na spotkaniu organizacyjnym 31 stycznia 2017 r. o godz.
20:00 w Marchewce z Groszkiem.
5. Egzaminy państwowe dla przewodników tatrzańskich
W pierwszej połowie 2017 roku zaplanowane zostały egzaminy na II i III klasę
przewodnicką. Kandydaci na II klasę będą mogli przystąpić do egzaminów w okresie lutymarzec 2017, natomiast na III klasę w kwietniu 2017. Dokładne terminy będą podane w
momencie ich zatwierdzenia.
6. Lista instruktorów przewodnictwa CPT
Zgodnie z ostatnimi wytycznymi Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego, którego AKPT jest
członkiem, zostaliśmy zobligowani do stworzenie listy rekomendowanych instruktorów
przewodnictwa mogących brać udział w szkoleniu kandydatów na przewodników
tatrzańskich. Na podstawie wspólnych ustaleń zarządu i komisji rewizyjnej AKPT została
wyłoniona grupa 30 osób, które po wcześniejszym uzgodnieniu z każdą z nich, będą
przedstawione CPT jako instruktorzy przewodnictwa.
7. Następne zebranie zarządu – 21.02.2017
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