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ZEBRANIE ZARZĄDU
29.09.2015 r. wtorek w godz. 18-20
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa
Obecni:
Maciej Florys
Grzegorz Folta
Andrzej Grzechynka
Paweł Krupa
Anna Kwinta
Kazimierz Liszka
Marcin Radwan
Adam Wnęk

1. Minione imprezy AKPT
W okresie wakacyjnym miały miejsce dwa ważne kołowe wydarzenia. Po pierwsze był to
organizowany corocznie sierpniowy biwak na Polanie pod Wysoką. Pogoda, choć
momentami nie rozpieszczała, była w miarę stabilna, co umożliwiło górską i wspinaczkową
działalność przez cały tydzień. Dziwi, więc trochę niewielka frekwencja członków naszego
koła. Osoby, które dotarły na tabor w Białej Wodzie mogą zaliczyć wyjazd do bardzo
udanych. Pojawiły się domysły, że mała ilość ludzi na biwaku była spowodowana
zamieszaniem wokół nieprecyzyjnie podanego terminu tegorocznego spotkania. W związku z
tym, że 15 sierpnia wypadał w weekend, data wydarzenia została różnie zinterpretowana. Na
przyszłość konieczne jest podanie dokładnej informacji z dużym wyprzedzeniem. Na 2016
można wstępnie zakładać, że biwak będzie miał miejsce w 3 tygodniu sierpnia (13-21 sierpnia
2016). Drugie wydarzenie to zorganizowany w związku z obchodami 60-lecia AKPT i SKPG
wyjazd na Demawend czyli mierzący 5610 m n. p. m. najwyższy szczyt Iranu. Wyprawa
odniosła sukces. Większości osób z grupy atakującej szczyt udało się osiągnąć jego
wierzchołek. Pewnym minusem, także i w tym przypadku była znikoma reprezentacja ze
strony AKPT. W 17-osobowym składzie znalazło się tylko dwóch przewodników
tatrzańskich.
2. Obchody 60-lecia
Trwają tegoroczne obchody 60-lecia AKPT i SKPG. Rok jubileuszowy powoli dobiega
końca, ale harmonogram wydarzeń z tym związanych jeszcze się nie wyczerpał. Przede
wszystkim wielkimi krokami zbliża się kulminacyjna uroczystość, która będzie miała miejsce
w dniach 21/22 listopada 2015 w Muszynie-Złockie. Przy tej okazji, jak co roku, odbędzie się
blachowanie nowych przewodników. Ze względu na bardziej wyjątkowy charakter
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tegorocznego lecia, zostaną na nie zaproszeni dodatkowi goście. Przygotowanie oficjalnych
zaproszeń jest w fazie końcowej.
3. Drużyna piłkarska AKPT
Tradycyjnie w drugi dzień uroczystych obchodów lecia odbędzie się mecz piłki nożnej
pomiędzy drużynami AKPT i SKPG. Po dłuższej dyskusji zdecydowano, iż tym razem nasi
piłkarze nie otrzymają dofinansowania. Odbyło się głosowanie zakończone wynikiem 3
osoby przeciw i 5 się wstrzymało. W zamian za to zdecydowano dofinansować
przygotowanie dla naszej reprezentacji specjalnych koszulek. Wynik głosowania: 7 osób za i
1 się wstrzymała. W najbliższym czasie konieczne jest skompletowanie pełnego składu. W
związku z tym czekamy na zgłoszenia piłkarzy.
4. Jesienne szkolenia dla przewodników AKPT
Pojawił się pomysł zorganizowania szkolenia historycznego dla przewodników AKPT w
muzeach zakopiańskich. Byłaby to możliwość odwiedzenia miejsc, w których zazwyczaj nie
bywamy i poszerzenia wiedzy z fachowego źródła. Wstępnie zaproponowany termin to
sobota 7 listopada 2015. Bardziej szczegółowe informacje będą przekazywane na bieżąco.
5. Kalendarz kołowy
Tradycyjnie planowane jest przygotowanie i wydanie kalendarza AKPT na nadchodzący rok.
W związku z uroczystymi obchodami 60-lecia wskazana byłaby możliwość nabycia
kalendarza już podczas spotkania w Muszynie. W związku z tym, do połowy października
musi powstać konkretny projekt. W tym celu niezbędne są zdjęcia z tegorocznej kołowej
działalności. Wszyscy chętni posiadacze interesujących zdjęć proszeni są o przesłanie ich na
kołowy adres. Dokładna instrukcja w tej sprawie zostanie podana w najbliższych dniach.
6. Wtorki kołowe
Skończyło się lato, nadeszła jesień, a wraz z nią wracamy do zorganizowanych wtorkowych
spotkań w Marchewce z Groszkiem na ul. Mostowej na krakowskim Kazimierzu. Podobnie
jak przez poprzednie lata pierwszy wtorek miesiąca będzie „wtorkiem tematycznym”,
natomiast trzeci wtorek będzie „wtorkiem filmowym”. Harmonogram startuje już 6
października prelekcją na temat wyprawy naszych kołowych kolegów na Tetnuldi.
Zachęcamy do zgłaszania ciekawych tematów prezentacji oraz filmów, które moglibyśmy
wykorzystać w czasie naszych cyklicznych spotkań.
7. Mail i kołowa grupa dyskusyjna
W związku z coraz częściej zgłaszanymi problemami z otrzymywaniem drogą elektroniczną
ważnych informacji kołowych, w najbliższym czasie osoby administrujące naszą grupę i
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skrzynkę postarają się odświeżyć co trzeba, tak aby wszystko już działało dobrze i
korespondencja trafiała do wszystkich zainteresowanych.

8. Sekcja wspinaczkowa
Również w tym sezonie jesienno-zimowym kolega Paweł Krupa planuje poprowadzić sekcję
wspinaczkową dla członków AKPT. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie
organizacyjno-informacyjne 27 października 2015 o godz. 20 w Marchewce z Groszkiem.
9. Kurs na II klasę
W niedzielę 27 września minął termin składania dokumentów dla osób chętnych rozpocząć
kurs na II klasę dla przewodników tatrzańskich. Z naszego koło zgłosiła się grupa kilku osób.
Po egzaminach wstępnych będzie znana dokładna liczba uczestników kursu z naszego koła.

10. Następne zebranie zarządu
Kolejne zebranie zarządu AKPT planowane jest we wtorek 27 października 2015
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