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ZEBRANIE ZARZĄDU 

18.01.2017 r. czwartek w godz. 20:00-22:00 

„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa 

 

Obecni: 

Andrzej Grzechynka 

Maciej Florys 

Grzegorz Folta 

Eliza Kujan 

Anna Kwinta 

Kazimierz Liszka 

Marcin Radwan 

 

 

1. Minione wydarzenia w AKPT 

 

 Koniec roku w naszym kole to czas, gdy mamy okazję spotkać się na kilku wydarzeniach 

wpisanych na stałe do naszego kalendarza. Pierwszym z nich jest wspólne Lecie 

SKPG/AKPT, które tym razem odbyło się w Pensjonacie „Jędruś” w Zawoi. W weekend 

18/19 listopada na imprezie u stóp Babiej Góry pojawiła się symboliczna reprezentacja 

przewodników tatrzańskich w liczbie 8 osób. Szkoda, że frekwencja była tak mała, gdyż 

spotkanie było bardzo udane. W związku z brakiem odpowiedniej ilości piłkarzy z AKPT po 

raz pierwszy od wielu lat nie odbył się tradycyjny mecz piłkarski z reprezentacją bratniego 

koła.  

 Niewiele więcej osób z AKPT pojawiło się na wigilii SKPG/AKPT. Spotkanie opłatkowe 

odbyło się we środę 20 grudnia tradycyjnie w COTG przy ul. Jagiellońskiej. Dziękujemy 

wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie wigilii. 

 Oprócz wydarzeń o charakterze towarzyskim obowiązkowym punktem na początku sezonu 

zimowego jest szkolenie lawinowe organizowane przez kolegę Tomka Nodzyńskiego w 

rejonie Morskiego Oka. Cieszy fakt, że przyciąga ono coraz większą liczbę chętnych. Tym 

razem w Morskim Oku w weekend 16-17 grudnia 2017 pojawiła się grupa blisko 30-

osobowa. Byli to nie tylko członkowie AKPT, ale także przewodnicy z  koła im. Macieja 

Sieczki. Warunki śniegowe i pogoda dopisały. Zarówno głównemu organizatorowi jak i 

pozostałym instruktorom należą się ogromne podziękowania za świetnie przygotowane 

szkolenie. 

 

2. Szkolenia środowe 

 

 W listopadzie 2017 wystartowaliśmy z cyklem środowych szkoleń w COTG przy ul. 

Jagiellońskiej w Krakowie. Chcemy aby stały się one stałym punktem w naszym kołowym 

kalendarzu. Spotykamy się raz w miesiącu by zwiększać nasza wiedzę i stwarzać pole do 

ciekawych dyskusji nie tylko o Tatrach. Dotychczas odbyły się trzy wykłady dwa 

poprowadzone przez kolegę Grzegorza Foltę dotyczące serii filmów Pavola Barabasa oraz 

jeden podczas którego kolega Tomek Nodzyński przygotował dla nas powtórkę z teorii przed 
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szkoleniem lawinowym w Morskim Oku. Najbliższy wykład już w połowie lutego. O 

tematyce i dokładnym terminie spotkania będziemy informować z odpowiednim 

wyprzedzeniem.   

 

3. Szkolenia terenowe w AKPT 

 

 Oprócz szkoleń czysto teoretycznych organizowanych w warunkach sali wykładowej 

staramy się by członkowie naszego koła mogli poszerzać swoją wiedzę uczestnicząc w 

szkoleniach terenowych. W 2017 roku przed wakacjami miało miejsce tzw. „szkolenie 

oscypkowe”. W związku z tym, iż wciąż są chętni na poznanie tajników wyrobu oscypków od 

kuchni, prawdopodobnie również w tym roku spróbujemy zorganizować spotkanie w 

bacówce w Ochotnicy. Poszukujemy też innych tematów przyrodniczych do zorganizowania 

wartościowego szkolenia. Ciekawym pomysłem wydają się ptaki żyjące w Tatrach i na 

Podtatrzu. Zanim jednak jako zarząd podejmiemy kroki w kierunku organizacji konkretnego 

szkolenia, zachęcamy wszystkich do składania na nasz adres mailowy własnych propozycji. 

Dzięki temu będziemy mogli realizować szkolenia zgodnie z potrzebami członków koła. 

 

4. Wiosna 2018 w AKPT 

 

 Do wakacji jeszcze trochę czasu. W AKPT będzie on jak zwykle wypełniony różnymi 

wydarzeniami. Tuż przed Świętami Wielkanocnymi w weekend 24/25 marca zapraszamy na 

towarzyskie zawody skiturowe czyli Memoriał Ani, Basi i Bogdana. W dniach 14-15 kwietnia 

spotykamy się w Dursztynie na Spotkaniach Przewodników z Umiejętnościami. Nie może 

zabraknąć także imprezy z okazji święta najmłodszych czyli Linowego Dnia Dziecka (tu 

termin jest jeszcze do ustalenia). O wszystkich wydarzeniach będziemy przesyłać bardziej 

precyzyjne informacje na bieżąco. 

 

5. Kolejny kurs dla kandydatów na przewodników tatrzańskich w AKPT 

 

 Zgodnie z regulacjami Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego na nasze koło przypada 

kolejka w organizacji następnego kursu dla kandydatów na przewodników tatrzańskich. Jeśli 

na najbliższym zebraniu CPT nasze plany zostaną oficjalnie zaakceptowane, będziemy chcieli 

wystartować z kursem wiosną 2019. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku rozpocznie się 

rekrutacja kandydatów. Odbyło się głosowanie członków zarządu w sprawie organizacji kursu 

– wszyscy obecni tj. 7 osób ZA. 

 

6. Składki kołowe za 2018 

 

 Zachęcamy wszystkich do opłacania składek członkowskich w AKPT. Można to zrobić 

przelewem lub osobiście w Sklepie Wierchy. Wszystkie potrzebne dane znajdują się na naszej 

stronie internetowej w zakładce „Ogłoszenia”. Opłacenie składek jest warunkiem koniecznym 

do bezpłatnego uczestniczenia członków koła we wszystkich szkoleniach organizowanych 

przez koło oraz reklamy usług przewodnickich za pośrednictwem strony internetowej AKPT. 
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Przypominamy jednocześnie o opłaceniu składek PTTK, gdyż nasze koło jest członkiem 

Oddziału Akademickiego PTTK. 

7. Następne zebranie zarządu – 7 lutego 2018 

   


