
 
  

 
 
 

 
 
 

AKADEMICKIE  KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZA ŃSKICH 
im. Zofii i Witolda H. Paryskich 

przy OA PTTK Kraków 
Siedziba: COTG PTTK 31-010  Kraków ul. Jagiellońska 6 

tel.: 0-12- 422-28-40 
www.akpt.pl  

                                                      
ZEBRANIE ZARZ ĄDU 

                                              28.11.2009 sobota w godz.15.30-17.00  
                                                 „Placówka” Groń-Leśnica 
 
Obecni: 
  Maciej Florys 
            Andrzej Grzechynka 
            Krzysztof Kulesza 
            Artur Krupiński 
 Rafał Misiuda 
            Tomasz Nodzyński 
  

1. Święto Zmarłych – groby naszych koleŜanek i kolegów 
Przed Świętem Zmarłych odwiedzono groby naszych koleŜanek i kolegów na krakowskich 
cmentarzach.    
- cmentarz Rakowicki ( górb J.Dudka) – kol.K.Kulesza 
- cmentarz Salwator (grób B.Skawińskiej, M.Burgielskiego, A.Marchaja) – kol. K.Liszka 
- cmentarz Batowice (grób I. i L. Wojciechowskich, J.Śmiałka) – kol. M.Radwański  
- Pęksów Brzyzek (grób pp Paryskich) –  kol. T.Nodzyński 
Postanowiono, Ŝeby w przyszłości organizacja tych wizyt rozpoczęła się  wcześniej co 
pozwoli lepiej je przygotowac (wieńce od AKPT itp.)  

2. Lecie AKPT/SKPG 
Przygotowania i organizacja Lecia przebiegają bez większych zakłóceń, z racji Ŝe zebranie 
odbyło się bezpośrednio przed Leciem z jego podsumowaniem trzeba poczekac do następnego 
spotkania zarządu.   

3. Zakończenie sezonu CPT 
W sobot 21 listopada odbyło  się w Zakopanem zakończenie sezonu przewodnickiego 
organizowane  przez CPT i SPT im.Klemensa Bachledy . W imprezie wzięło udział 10 osób z 
naszego Koła – jak zwykle byliśmy najliczniejszą ekipa spoza Zakopanego.  

4. Kalendarz AKPT 2010 
PoniewaŜ na razie brak zgłoszeń na konkurs na zdjęcia do kalendarza, a trzeba przekazać go 
do druku jak najszybciej, podjęto decyzję o wyborze spośród najlepszych zdjęc z ostatniej 
wyprawy na Ararat. Wstępnie wybrano kilkanaście zdjęć autorstwa kol. E.Wachulec, jeŜeli nie 
wpłyną w najbliŜszych dniach inne propozycje zostana one przekazane grafikowi do 
opracowania kalendarza – sprawą  projektu zajmuje  się kol.A.Grzechynka, a samego 
drukowania  kalendarza kol. K. Kulesza.  

5. Wigilia AKPT/SKPG 
Zgodnie z  harmonogramem w tym roku  tradycyjne spotkanie przedwigilijne organizuje 
AKPT, wstępny termin ustalono na środę 16 grudnia jak zwykle w COTG na Jagiellońskiej.  

6. Szkolenie COTG 
COTG  PTTK organizuje szkolenie dla przewodników – pierwsza pomoc i poruszanie się na 
rakietach śnieznych – które odbędzie się w dolinie Kościeliskiej (schronisko „Ornak) w dniach 
11-13 grudnia. Otrzymaliśmy z COTG 3 bezpłatne miejsca na tym szkoleniu – zgłoszenia do 
kol.A.Grzechynki. 

7. Badania lekarskie 
PoniewaŜ niektórym z nas kończa się badania lekarskie, a z racji śmierci doktora 
Stanisławczyka nie dysponujemy na razie zaprzyjaźnionym lekarzem który wykonywał by te 
badania bez zbędnych formalności, dlatego podjęto decyzję o poszukaniu na jego miejsce 



  

kolejnego lekarza mogącego podjać taka współpracę i ew zorganizowanu w grudniu tego typu 
„zbiorowych” badań, oczywiście o ile będzie dostateczna liczba zainteresowanych.  

8. Kurs na wyŜsze klasy 
Kol.K.Kulesza przekazał informacje o organizacji kursu na wyŜsze klasy, formalnie pod 
auspicjami CPT oraz o duzych kontrowersjach jakie pojawiły się w środowisku zakopiańskim 
w związku z  przeprowadzonym na niego naborem, i selekcją kandydatów prowadzoną przez 
kolegów z PSPW. W toku dyskusji w gronie zarządu takŜe pojawiły się powaŜne zastrzeŜenia 
co do obiektywizmu i zasadności tych działań. 


