
 
  

 
 
 

 
 
 

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 ZARZĄDU 
                                                 2.12.2010r.wtorek w godz.18-20 
                                                 „Marchewka z Groszkiem”ul.Mostowa 

 
 

                                                                                             
Obecni: 
   Anna Czas 
            Artur Krupiński 
            Krzysztof Kulesza 
            Wojtek Kurzyński 
            Rafał Misiuda 
            Kazimierz Liszka 
            Tomasz Nodzyński 
            Joanna Widlarz-Popiołek 
            

 
1. 55-lecie naszego Koła 
Kolejne lecie przeszło do historii.Impreza która odbyła się w Poroninie uznana 
została udaną.Na tą okazję SKPG stworzyło wydawnictwo jubileuszowe w którym 
podsumowanie ostatnich lat działania AKPT przedstawiła kol.A.Czas 

                  Niestety podczas imprezy doszło do uszkodzenia wykładziny za którą ośrodek  
                  chce zapłaty.Odbyło się głosowanie 8 os.przeciw.Uzasadnieniem naszego  
                  głosowania jest fakt iŜ członkowie naszego Koła nie brali udziału w zniszczeniu  
                  dlatego nie będziemy płacić za tą szkodę. 
 

2. Wystawa w TPN 
Z okazji 55-lecia odbyła się planowana wystawa.Kol.J.Widlarz-Popiołek,  
L.Kuchno,M.Florys i R.Misiuda organizatorzy imprezy stanęli na wysokości 
zadania.Prezentacje ciekawych zdjęć moŜna było oglądać do końca listopada w 
Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym TPN-u przy ul.Chałubinskiego 
 
3. Nowe szkolenia przewodnickie 
Prezes Kulesza przedstawił pomysł z jakim udali się do niego przedstawiciele 
Koła „Lider”.Chcą jako następni zorganizować kurs przewodników tatrzańskich. 
Poddaliśmy głosowaniu ten pomys (8 os.przeciw) 
 
4. Kalendarz 
Jak co roku planujemy wydać kalendarz,jednak w zw. z brakiem większej gotówki 
w kasie Koła chcemy go wydać małym nakładem. 
Kol.T.Nodzyński zobowiązał się do szukania sponsoringu u Marmota, 
kol.A.Grzechynka przekaŜe jako firma Mediusz przekaŜe 200zł.a z kasy Koła 
pójdzie 500zł.Głosowaniem 8os.za powyŜszy pomysł przeszedł 
 



5. Osobowośc prawna, statut 
Dyskutowano temat ew osobowości prawnej AKPT, postanowiono rozwaŜyć 
pomysł zorganiowania w lutym-marcu Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
AKPT na którym zostanie przedyskutowana ta kwestia. Dalszą dyskusje 
przesunieto na następne zebrania, podobnie jak związana z tym sprawę statutu 
AKPT 

 
 

6. Oddział Akademicki 
W marcu odbędzie się Walne zebranie OA PTTK, naszemu Kołu przysługują 2 
mandaty, naleŜy wybrać kandydatów – sprawe odsunieto do następnego zebrania 

 
7. Kolejne spotanie 
Proponowany termin 4.01.2011.  

 
             
 

 
 
 
 

 


