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ZEBRANIE ZARZĄDU 

01.10.2019 r. wtorek w godz. 19:00-22:00 

„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa 

 

 

Obecni: 

 

Lucyna Kuchno 

Eliza Kujan 

Anna Kwinta 

Kazimierz Liszka 

Małgorzata Radwan 

Kazimierz Stagrowski 

Adam Wnęk 

 

Teresa Stochel (Komisja Rewizyjna) 

 

1. Minione wydarzenia w AKPT 

 

 W niedzielę 2 czerwca 2019 dzięki staraniom kolegi Maćka Florysa w Dolinie Kobylańskiej 

odbyła się kolejna edycja Linowego Dnia Dziecka. Oprócz przewodników z AKPT do 

przygotowania i obsługi atrakcji dla najmłodszych przyłączyło się KPT im. Macieja Sieczki 

oraz KW Kraków. W połączonych siłach udało się zapewnić dobrą zabawę ponad setce 

dzieci. Uśmiechy na małych twarzach i entuzjazm, z którym uczestnicy angażowali się w 

kolejne linowe wyzwania są najlepszym dowodem na to, że warto podtrzymywać tą 

czerwcową tradycję. 

 Pierwszy weekend lipca jak zawsze przyciąga środowisko górskie do bazy namiotowej pod 

Gorcem. Po raz kolejny uczestnicy tego słynnego gorczańskiego spotkania mieli możliwość 

wzięcia udziału w Szkoleniu Oscypkowym w bacówce u Jarka Buczka w Ochotnicy Górnej. 

W sobotę 6 lipca grupa przewodników i sympatyków AKPT w dwóch kilkuosobowych 

grupach miała okazję poczuć na własnej skórze jak ciężkie jest życie na hali i przygotować 

własnoręcznie prawdziwe oscypki. 

 Lato w naszym kole nie może obejść się bez biwaku na Polanie pod Wysoką. W dniach od 

10 do 18 sierpnia na taborze w Białej Wodzie zjawiło się kilkanaście osób – przewodników, a 

także aktualnych kursantów z AKPT. Pogoda choć zmienna, umożliwiła aktywną górską 

działalność. Jak zwykle nie zabrakło też wspólnej integracji przy płonącym pod wiatą ognisku 

i długich rozmów na te mniej i trochę bardziej ważne tematy. 

 

  

2. Nadchodzące wydarzenia w AKPT 

 

 Zgodnie z istniejącym w naszym kole od paru lat zwyczajem koleżanka Eliza Kujan zajmuje 

się organizacją jesiennego weekendowego wyjazdu AKPT w Tatry Słowackie. W tym roku na 
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miejsce spotkania wybraliśmy Dolinę Kieżmarską. Mamy zarezerwowane 20 miejsc 

noclegowych w schronisku przy Zielonym Stawie w dniach 25-27.10.  

  

3. Limity i propozycje zmian w środowisku przewodników tatrzańskich 

 

 W ostatnich miesiącach w środowisku przewodników tatrzańskich pojawiły się różne 

propozycje reform dotyczących kilku obszarów naszej działalności. Chodzi tu głównie o 

pismo zarządu SWPT przedstawione 6 czerwca członkom zarządu AKPT podczas zebrania w 

Dworcu Tatrzańskim w Zakopanem oraz o kwestię zalecanych limitów uczestników 

wycieczek. Bardzo dziękujemy wszystkim z Was, którzy włączyli się w dyskusję nad 

proponowanymi zmianami mailowo lub osobiście. Dzięki waszemu zaangażowaniu zarząd 

mógł poznać opinie pozostałych członków koła i stworzyć odpowiedź na proponowane 

zmiany w odniesieniu do wypracowanych wspólnie wniosków. Powyższe tematy są cały czas 

przedmiotem dyskusji w kołach zrzeszonych w Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego. 

Będziemy przekazywać na bieżąco informacje odnośnie zatwierdzanych i wprowadzanych 

zmian. 

 

4. Kurs na III klasę w AKPT 

 

 Trwa kurs dla kandydatów na przewodników tatrzańskich III klasy. Podczas wakacji w 

dniach 27.07.-04.08.2019 jego uczestnicy przebywali na letnim obozie w Słowackich Tatrach 

Zachodnich. Regularnie co środę o godz. 17:30 w COTG przy ul. Jagiellońskiej odbywają się 

wykłady, a w wybrane weekendy w miesiącu wycieczki szkoleniowe w Tatry. Kierownictwo 

kursu w składzie Maciek Florys, Andrzej Grzechynka i Kazimierz Liszka zachęcają do 

uczestnictwa w zajęciach i integracji z kursantami pozostałych przewodników z naszego koła.  

 

5. 64 – Lecie AKPT/SKPG 

 

 Wielkimi krokami zbliżają się obchody 64-Lecia AKPT/SKPG. Tym razem organizacją tej 

szczególnej imprezy zajmują się przewodnicy z bratniego beskidzkiego koła. Czas i miejsce 

spotkania to weekend 16-17.11. w OW „Pilsko” w Korbielowie. Bardziej szczegółowe 

informacje będziemy przekazywać mailowo, gdy tylko zostaną nam one podane przez komitet 

organizacyjny z SKPG. 

 

6. Kalendarze AKPT na 2020 

 

 Jak co roku przygotowane zostaną kalendarze AKPT, które osoby z opłaconymi składkami 

będą mogły odebrać podczas kołowej wigilii. Wszystkich posiadających w swoich zbiorach 

ładne górskie zdjęcia, które mogłyby stać się tłem dla naszego kalendarza na 2020 rok 

zachęcamy do podzielenia się nimi i przesłania na adres mailowy akptfanpage@gmail.com do 

dnia 22 października. 
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7. Media AKPT 

 

 Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami trwają prace nad budową nowej strony 

internetowej naszego koła. Bardziej nowoczesna i funkcjonalna witryna powinna pojawić się 

w przeciągu najbliższego miesiąca. Od kilku miesięcy działa też w mediach 

społecznościowych fanpage „Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich”. Można tam 

znaleźć ciekawostki z życia koła, górskie zagadki i wiele innych około tatrzańskich 

informacji. Dziękujemy koleżankom Gosi Radwan, Asi Stasielak i Lucynie Kuchno za zajęcie 

się ważną kwestią renowacji naszych kołowych mediów. Podczas zebrania odbyło się 

głosowanie odnośnie rocznego ponoszenia wydatków z budżetu koła w wysokości 150 zł na 

opłacenie serwera. Decyzja została podjęta jednogłośnie tj. 7 osób ZA.   

 

8. Wyprawa do Peru 

 

 Pojawił się pomysł, aby zorganizować w roku 2020 kołowa wyprawę na najwyższy szczyt 

Peru tj. Huascaran (6768 m n. p. m.). Planowany czas wyjazdu to przełom maja i czerwca. 

Dokładne informacje odnośnie programu wyjazdu zostaną podane mailowo. 

 


