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ZEBRANIE ZARZĄDU
04.10.2018 r. środa w godz. 19:30-22:00
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa
Obecni:
Andrzej Grzechynka
Maciej Florys
Grzegorz Folta
Eliza Kujan
Anna Kwinta
Rafał Misiuda (Komisja Rewizyjna)
Marcin Radwan
Adam Wnęk

1. Minione wydarzenia w AKPT
W pierwszej połowie lipca w weekend, gdy wiele osób związanych z przewodnictwem
górskim zmierzało na Gorc, udało się zrealizować kolejną edycję szkolenia oscypkowego.
Pierwotnie planowane na maj nie doszło wtedy do skutku ze względu na niedyspozycyjność
bacy. Cieszymy się, że mimo to chętni na poznanie w szczegółach „od kuchni” jak wygląda
życie i praca na bacówce w Ochotnicy, mogli spotkać się i zaczerpnąć garść cennej wiedzy od
bacy Jarka Buczka.
Stałym i nieodłącznym punktem każdego lata w AKPT jest biwak na Polanie pod Wysoką.
W tym roku działaliśmy w Dolinie Białej Wody od soboty 11.08. do niedzieli 19.08. W
przeciągu całego tygodnia pojawiło się na polanie 10 osób. Pogoda jak zwykle była zmienna,
ale na brak słońca nie można było narzekać. Kilka dni było bardzo korzystnych dla
działalności górskiej. Dziękujemy wszystkim, którzy zarezerwowali swój wakacyjny czas,
aby pojawić się w tym wyjątkowym miejscu. Liczymy, że w następnym roku będzie nas
jeszcze więcej.
2. Nadchodzące wydarzenia w AKPT
Jesień w AKPT zaczynamy integracyjnym wyjazdem w Tatry Bielskie w weekend 19-21
października. Naszym miejscem zakwaterowania będzie Schronisko Szarotka (Plesnivec).
Organizacją spotkania zajmuje się koleżanka Eliza Kujan. Miejsca powoli się kończą, ale
gdyby ktoś był jeszcze zainteresowany warto się z nią skontaktować.
W listopadzie w dniach 17-18 listopada spotykamy się w Kościelisku na wspólnym 63-Leciu
AKPT/SKPG. Impreza odbędzie się w Ośrodku Harnaś. Szczegóły organizacyjne zostaną
podane bliżej terminu wydarzenia.
Koniec roku w AKPT jak zwykle planujemy podsumować szkoleniem lawinowym w
Morskim Oku. W tym roku ze względu na problemy z dostępnością schroniska szkolenie
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będzie miało miejsce w ostatni przedświąteczny weekend tj.22-23 grudnia. Już dziś warto
zarezerwować sobie ten termin w swoim zimowym kalendarzu.
3. Nowy Kurs w AKPT dla kandydatów na przewodników tatrzańskich
Zgodnie z zapowiedziami trwają przygotowania do nowego kursu w AKPT dla kandydatów
na przewodników tatrzańskich. Według wstępnych ustaleń spotkanie organizacyjne odbędzie
się na początku grudnia. Wtedy też podane zostaną wszelkie szczegóły. Wszystkich
zainteresowanych zachęcamy do śledzenia naszej kołowej strony internetowej.
4. Nagroda Tatrzański Mnich
Jak co roku zostaliśmy zaproszeni przez bratnie koło tatrzańskie im. Macieja Sieczki do
wytypowania spośród członków AKPT kandydata do nagrody Tatrzański Mnich. Po
rozważeniu argumentów za i przeciw naszemu udziałowi w tym górskim wyróżnieniu,
zdecydowane zostało w ostatecznym głosowaniu, że tym razem AKPT nie zgłosi, żadnego
kandydata (głosowanie: PRZECIW 2 osoby, 5 wstrzymało się)
5. Opłata za serwer
W związku z tym, że utrzymywanie strony internetowej i skrzynki mailowej AKPT wiąże się
ze stałymi opłatami, zdecydowane zostało, że finansowanie na te cele musi iść z budżetu koła.
Głosowanie: 6 osób ZA.
6. Kalendarze AKPT na 2019 rok
Zbliża się koniec roku, a razem z nim czas na przygotowanie nowych kalendarzy kołowych.
Zachęcamy wszystkich posiadających ciekawe zdjęcia z górskiej działalności przewodnickiej
do przesyłania ich do naszej koleżanki Elizy Kujan na adres eliszka007@wp.pl. Z
nadesłanych propozycji zostanie wybrane zdjęcie do naszego najnowszego kalendarza.
7. Następne zebranie AKPT – początek listopada
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