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ZEBRANIE ZARZĄDU
10.10.2017 r. wtorek w godz. 19:30-21:30
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa

Obecni:
Maciej Florys
Grzegorz Folta
Eliza Kujan
Anna Kwinta
Kazimierz Liszka
Marcin Radwan
Tomek Nodzyński (Komisja Rewizyjna)
1. Minione wydarzenia w AKPT
W tym roku w okresie wakacyjnym w kalendarzu AKPT pojawiły się 3 ważne punkty.
Pierwszym z nich było „szkolenie oscypkowe”, które zostało zorganizowane przez naszego
prezesa Maćka Florysa. Kilkuosobowa grupa członków AKPT zjawiła się 01.07.2017 w
bacówce u Bucka w Ochotnicy Górnej, gdzie pod okiem bacy Jarka Buczka mogła zapoznać
się ze szczegółami trudnego życia współczesnych pasterzy i przede wszystkim zrobić własne
oscypki. Szczegółową relację z tego wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej
AKPT. Kolejnym ważnym punktem podczas wakacji 2017 była wyprawa kołowa do
Kirgistanu na szczyt Pik Pałatka (4680 m n. p. m.). W dniach 22.07.-06.08.2017 10-osobowa
grupa składająca się z przewodników i sympatyków AKPT prowadziła zmagania w śniegach i
lodach Tien Szanu. Ostatecznie na szczycie stanęły 4 osoby o czym z pewnością opowiedzą w
najbliższym czasie na specjalnym slajdowisku. Obok wydarzeń specjalnych nie mogło
zabraknąć również tradycyjnego sierpniowego punktu AKPT w postaci biwaku na Polanie
pod Wysoką. Tym razem w dniach 12.08.-20.08.2017 na taborze w Dolinie Białej Wody
pojawiło się tylko kilka osób. Frekwencję trudno określić jako zadowalającą, ale z pewnością
wpłynęło na to kilka czynników jak choćby złe prognozy pogody czy wyprawa kołowa
mająca miejsce niedługo przed biwakiem Pod Wysoką.
2. 30-Lecie AKPT
Z okazji obchodów 30-Lecia wyodrębnienia się Akademickiego Koła Przewodników
Tatrzańskich ze struktur SKPG jako samodzielnego koła w weekend 30.09.-01.10.2017 w
schronisku na Głodówce odbyło się spotkanie jubileuszowe „AKPT-Pokolenia”. Głównym
jego założeniem było zgromadzenie w jednym miejscu i czasie przewodników AKPT
wszystkich generacji poczynając od tych najbardziej doświadczonych po tych całkiem
nowych. Cieszy bardzo fakt, że na Głodówkę dotarło blisko 80 osób. Jest to dowód na to, że
tego typu wielopokoleniowe spotkania są potrzebne. Mile widziane są wszelkie pomysły i
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inicjatywy, które pozwolą na lepszą integrację wszystkich członków AKPT. Pomysłodawców
zachęcamy do kontaktu z zarządem.
3. 62-Lecie AKPT/SKPG
Pamiętamy o naszej wspólnej historii, dlatego tak jak co roku zachęcamy do tłumnego
zjawienia się na Leciu AKPT/SKPG. W tym roku to już 62 rocznica powstania naszych kół.
Tym razem organizacją zajmują się koledzy i koleżanki z Beskidów. Impreza odbędzie się w
dniach 18/19 listopada 2017 w ośrodku „Jędruś” w Zawoi. Szczegóły dotyczące zgłoszeń
można znaleźć na stronie internetowej AKPT.
4. Nadchodzące wydarzenia w AKPT
Zbliża się listopad, a wraz z nim czas kiedy szczególnie wspominamy osoby, których nie ma
już z nami. Jak co roku członkowie naszego koła dostarczą tradycyjną gałązkę kosodrzewiny
na groby naszych przyjaciół byłych członków AKPT.
Końcówka roku to także czas kiedy przygotowujemy się do sezonu zimowego. Stałym
punktem w okresie przedświątecznym jest Szkolenie Lawinowe prowadzone przez kolegę
Tomka Nodzyńskiego. W tym roku będzie ono miało miejsce w dniach 16-17 grudnia
tradycyjnie w rejonie Morskiego Oka.
Podsumowanie roku nie może się też obyć bez kalendarza AKPT. Trwają prace
przygotowawcze, aby każdy z nas mógł zaopatrzyć się w taki kalendarz jeszcze przed
Świętami Bożego Narodzenia.
5. Wydarzenia 2018
Przed nami jeszcze ponad 2 miesiące 2017 roku, ale mimo to warto już dziś zarezerwować
czas na szkolenia i spotkania AKPT na wiosnę 2018 roku. Wstępnie Memoriał Ani, Basi i
Bogdana odbędzie się w pierwszy weekend po Świętach Wielkanocnych tj. 7-8 kwietnia
2018. Miejsce nie zostało jeszcze ustalone, ale powstał pomysł, aby tym razem był to teren
Tatr Słowackich. Zarząd AKPT podjął decyzje o wsparciu finansowym dla tego wydarzenia
(głosowanie – 6 osób ZA).
Drugi ważny punkt w wiosennym rozkładzie, to oczywiście VI Spotkania Przewodników
z Umiejętnościami w Dursztynie, które najprawdopodobniej będą miały miejsce w dniach 2122 kwietnia 2018. Jak tylko będziemy mieć pewność co do powyższych terminów,
przekażemy stosowne informacje.
6. Nowi przewodnicy AKPT
We wrześniu w naszym kole pojawiło się po pozytywnie stoczonej batalii egzaminacyjnej
dwóch nowych przewodników klasy III tj. Sebastian Komperda i Dominik Wolski. Ponadto
dwóch innych kolegów tj. nasz prezes Maciej Florys i Wojciech Sowa podnieśli swoją klasę
na II. Bardzo cieszymy się z ich sukcesu i gratulujemy wytrwałości w dążeniu do swoich
tatrzańskich celów.
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7. Kurs dla kandydatów na przewodników tatrzańskich AKPT
Wszystko wskazuje na to, że na wiosnę 2019 roku będziemy chcieli rozpocząć kurs dla
kandydatów na przewodników tatrzańskich III klasy. Wynika to jasno z kolejności w
organizacji kursów ustalonej przez CPT. Dla AKPT przypada ona zaraz po SPT im. Klemensa
Bachledy w Zakopanem. Nabór kandydatów powinien rozpocząć się jesienią 2018. Po
Nowym Roku powinny pojawić się pierwsze bardziej precyzyjne informacje.
8. Kolejne zebranie zarządu -
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