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ZEBRANIE ZARZĄDU
01.12.2015 r. wtorek w godz. 18.30-20.00
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa

Obecni:
Maciej Florys
Grzegorz Folta
Paweł Krupa
Anna Kwinta
Tomasz Nodzyński (Komisja Rewizyjna)
Marcin Radwan
Adam Wnęk
1. Minione imprezy AKPT
Ważnym wydarzeniem były uroczyste obchody 60-Lecia AKPT/SKPG, które odbyły się w
dniach 21-22 listopada 2015 w Muszynie-Złockie. Imprezę należy uznać za bardzo udaną
zarówno pod względem atmosfery, jak i organizacji. W ośrodku wczasowym „Kolejarz”
pojawili się w dużej ilości ci bardziej zasłużeni przewodnicy, ale też ci najświeżsi. Po
uroczystej kolacji i blachowaniu osób, które zdały egzamin państwowy w 2015 roku (Ewa
Polańska i Robert Staszkiewicz) oraz przyznaniu blach okolicznościowych dla najbardziej
zasłużonych przewodników z naszego koła, rozpoczęła się impreza taneczna trwająca do
białego rana. Dla tatrzańskiej części biesiadników szczęśliwym ukoronowaniem 60-Lecia
była wygrana w meczu piłki nożnej z drużyną Beskidów. Spotkanie w Muszynie było formą
uroczystego zakończenia roku obchodów 60-Lecia AKPT i SKPG. Ze względu na okrągłą
rocznicę istnienia naszych kół impreza w Muszynie była przygotowywana wspólnie przez
AKPT i SKPG. Kolejne tj. 61-Lecie będzie organizować nasze koło.
W październiku reaktywowane zostały cykliczne spotkania tematyczne w Marchewce z
Groszkiem. Odbyły się już trzy ciekawe prezentacje na temat wyprawy na Tetnuldi, zmagań z
najwyższym szczytem Iranu i „Krainy niezachodzącego słońca”. Gorąco zachęcamy
kolejnych zainteresowanych przeprowadzeniem prezentacji do zgłaszania się do kolegi
Marcina Radwana. Na 2016 r. mamy jeszcze wolne terminy.
2. 60-Lecie kwestie finansowe
Uroczyste obchody 60-Lecia w Muszynie zamknęły się nadwyżką finansową, która zostanie
przekazana na konto naszego koła.

___________________________________________________________________________

AKADEMICKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH
im . Zofii i Witolda H. Paryskich
przy OA PTTK Kraków
Siedziba: 31-026 Kraków ul. Radziwiłłowska 21/4

www.akpt.pl

3. Groby przewodnickie
Tradycyjnie jak co roku z okazji Święta Wszystkich Świętych przewodnicy z naszego koła
odwiedzili groby osób zasłużonych i związanych z AKPT. Symboliczne gałązki
kosodrzewiny pojawiły się na kilku metropoliach w Krakowie i jego okolicach. AKPT
pamięta.

4. Kalendarze
W najbliższych dniach powinny być dostępne kalendarze AKPT na rok 2016. Bardzo
dziękujemy za wszystkie nadesłane zdjęcia. Jak tylko będzie można je odebrać, przekażemy
odpowiednią informację.
5. Nadchodzące wydarzenia – grudzień 2015
Na grudzień 2015 zaplanowanych zostało kilka ważnych wydarzeń. Po pierwsze, 15 grudnia
we wtorek w COTG na ul. Jagiellońskiej spotykamy się na tradycyjnym przewodnickim
spotkaniu opłatkowym. Godzina i szczegóły spotkania zostaną przekazane wkrótce. Poza
tym, na ten miesiąc zaplanowane zostały dwa szkolenia: 12 grudnia 2015 szkolenie
historyczne w Zakopanem oraz w weekend 19-20 grudnia 2015 szkolenie lawinowe w
rejonie Morskiego Oka. W czasie szkolenia historycznego razem z Maćkiem Krupą będzie
można odwiedzić Willę pod Jedlami i Galerię Władysława Hasiora, natomiast tydzień później
w Morskim Oku kolega Tomek Nodzyński pomoże nam utrwalić i podszlifować umiejętności
poruszania się i zachowania w terenie lawinowym. Na to szkolenie po głosowaniu i
jednomyślnej decyzji zarządu (6 głosów ZA) postanowiono przeznaczyć 500 zł z budżetu
koła. Przypominamy jednocześnie, że członkowie AKPT z nieopłaconymi składkami na rok
2015 muszą zapłacić za każde szkolenie 30 zł.
6. Planowane wydarzenia – rok 2016
Rok 2015 jeszcze się nie skończył, ale wszyscy zainteresowani mogą wpisać do kalendarza
na rok następny dwie cykliczne imprezy. Pierwszą z nich jest Memoriał Basi, Ani i Bogdana,
który odbędzie się w weekend 2-3 kwietnia 2015. Prawdopodobnie zostanie on
zorganizowany w nowym miejscu. Na razie trwają poszukiwania. Dokładne informacje
zostaną podane z odpowiednim wyprzedzeniem. Drugim ważnym wydarzeniem są
Przewodników Spotkania z Umiejętnościami czyli już 4 okazja do poszerzenia swojej wiedzy
teoretycznej i praktycznej w gronie przewodników z różnych kół górskich w Polsce.
Podobnie jak poprzednio spotykamy się w Dursztynie w terminie 16-17 kwietnia 2016.
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7. Komunikacja mailowa
W związku z tym, że pojawiają się coraz częstsze głosy i skargi na wadliwe funkcjonowanie
grupy dyskusyjnej Yahoo, zostaną podjęte działania w celu zmiany platformy obsługującej
grupę dyskusyjną AKPT, tak aby przekaz informacji był płynny i docierał do wszystkich
zainteresowanych.

8. Następne zebranie – 19.01.2016
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