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ZEBRANIE ZARZĄDU
12.11.2019 r. wtorek w godz. 20:00-22:30
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa

Obecni:
Eliza Kujan
Lucyna Kuchno
Anna Kwinta
Kazimierz Liszka
Kazimierz Stagrowski
Adam Wnęk
Rafał Misiuda (Komisja Rewizyjna)
Maciej Florys (kierownik kursu)
Joanna Stasielak (osoba odpowiedzialna za media AKPT)
1. Kosodrzewina na grobach ludzi gór
Jak co roku na początku listopada staraliśmy się dostarczyć symboliczną gałązkę
kosodrzewiny na groby członków naszego koła, którzy odeszli za niebieską grań. Dzięki
zaangażowaniu całej grupy osób udało się zdobyć świeżą kosówkę i dostarczyć ją na kilka
cmentarzy w Krakowie, w Wadowicach i na Podhalu. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się w tą ważną i godną kontynuacji akcję.
2. Minione wydarzenia w AKPT
Jesienią w AKPT nie mogło zabraknąć integracyjnego wyjazdu weekendowego w Tatry
Słowackie. Tym razem na miejsce spotkania wybraliśmy schronisko przy Zielonym Stawie
Kieżmarskim. W dniach 25-27.10.2019 do Doliny Kieżmarskiej dotarło 19 osób z AKPT plus
osoby towarzyszące. Pogoda jak na tą porę roku była wyjątkowo letnia, co sprzyjało
intensywnej górskiej działalności. Dzięki temu lista celów osiągniętych w ciągu weekendu
jest długa jak na przykład Łomnica, Czarny Szczyt, grań Tatr Bielskich, ściany Kołowego
Szczytu czy przejście drogi Stanisławskiego na Małym Kieżmarskim. Do tego wszystkiego
doszły dwa wieczory wspólnej integracji. Podsumowując był to bardzo udany i owocny
wyjazd. Bardzo dziękujemy koleżance Elizie Kujan za jego zorganizowanie.
3. Nadchodzące wydarzenia w AKPT
Koniec roku w AKPT niezmiennie wiąże się z dwoma wydarzeniami. We środę 18 grudnia
warto zarezerwować sobie wieczór na spotkanie przy przewodnickim wigilijnym stole. Jak
zwykle miejscem kołowej wigilii będzie COTG przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie. Tym
razem oprócz członków AKPT i SKPG zapraszamy na nią także aktualnych kursantów z obu
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kół. Zaczynamy o 20:15. Ważne informacje organizacyjne będą podawane drogą mailową
bliżej terminu spotkania. Kilka dni po wigilii w ostatni przedświąteczny weekend 2122.12.2019 kolega Tomek Nodzyński zaprasza do Morskiego Oka na przedsezonowe
szkolenie lawinowe. Zgłoszenia dla chętnych przyjmuje koleżanka Ania Czas pod adresem
mailowym ania@tatrika.pl
4. Kalendarze AKPT
Rok 2020 to rok jubileuszowych obchodów 65-Lecia AKPT/SKPG. Z tej okazji koleżanki
Asia Stasielak, Gosia Radwan i Lucyna Kuchno stworzyły wyjątkowy projekt naszego
kołowego kalendarza, który został wydrukowany w ilości 200 sztuk. Tradycyjnie osoby z
opłaconą składką kołową mogą odebrać kalendarz za darmo. Pozostali muszą za niego
zapłacić kwotę 5 zł. Kalendarze będą rozdawane podczas kołowej wigilii, a dla tych co na nią
nie dotrą można odebrać je w sklepie Wierchy.
5. Media AKPT
Dzięki staraniom koleżanek Asi Stasielak, Gosi Radwan i Lucyny Kuchno w listopadzie
pojawiła się w sieci nowa długo oczekiwana strona AKPT. Zachęcamy do jej odwiedzenia.
Cały czas aktywnie działa też w mediach społecznościowych fanpage Akademickie Koło
Przewodników Tatrzańskich, na którym oprócz zdjęć i relacji z życia koła pojawia się też
wiele innych ciekawych informacji i zagadek przyrodniczych.
6. Nowy członek AKPT
Decyzją zarządu AKPT (6 głosów tj. wszyscy ZA) do grona przewodników naszego koła
został przyjęty nowy członek zwyczajny Grzegorz Szarek. Ponadto jako członka sympatyka
zdecydowano przyjąć Łukasza Wyrobka (6 głosów tj. wszyscy ZA).
7. Sprawy OA
Na zebraniu zostały także krótko omówione bieżące widomości, które nasze koło otrzymuje
jako członek Oddziału Akademickiego PTTK takie jak konkurs na Projekt Działalności
Programowej oraz organizacja rajdu integracyjnego dla kół zrzeszonych w oddziale.
8. Kolejne zebranie zarządu AKPT – początek stycznia 2019
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