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ZEBRANIE ZARZĄDU 

18.04.2019 r. czwartek w godz. 20:00-22:00 

„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa 

 

 

Obecni: 

 

Andrzej Grzechynka 

Lucyna Kuchno 

Eliza Kujan 

Anna Kwinta 

Małgorzata Radwan 

Kazimierz Stagrowski 

 

Rafał Misiuda (Komisja Rewizyjna) 

 

 

1. Ukonstytuowanie się nowego zarządu 

 

Zebranie było pierwszym spotkaniem zarządu wybranego podczas zebrania walnego 

20.03.2019 r. W nowym, mocno odświeżonym składzie zaproponowano, a następnie 

przegłosowano następujący podział funkcji: 

 

Kazimierz Stagrowski – prezes (stanowisko obsadzone podczas zebrania walnego) 

Andrzej Grzechynka – wiceprezes 

Anna Kwinta – sekretarz 

Adam Wnęk – skarbnik 

 

Lucyna Kuchno 

Eliza Kujan 

Kazimierz Liszka członkowie zarządu 

Małgorzata Radwan 

 

 

2. Przewodników Spotkania z Umiejętnościami  

 

 W przedświąteczny weekend 13-14 kwietnia 2019 w malowniczo położonej spiskiej wsi 

Dursztynie odbyły się kolejne, bo już VI Spotkania Przewodników z Umiejętnościami. Ta 

niezwykła impreza szkoleniowa stworzona przez kolegę Maćka Florysa niezmiennie 

przyciąga sporą grupę chętnych z różnych środowisk przewodnickich. Tym razem pomimo 

nienajlepszych prognoz pogody do Dursztyna dotarło 28 osób plus cała kadra dydaktyczna. 

Tradycyjnie oferta warsztatowa była bogata i zawierała szeroko ujęta tematykę z zakresu 

pierwszej pomocy, nawigację w terenie za pomocą nowoczesnych urządzeń i nie tylko, 

techniki linowe i pracę z głosem. Pracowitą sobotę podsumowała dyskusja prowadzona przez 
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Krzysztofa Kuleszę i Dominika Wolskiego odnośnie aktualnej prawnej sytuacji 

przewodnictwa górskiego w Polsce. Niedziela zgodnie z utartym wcześniej zwyczajem była 

dniem poświęconym drużynowym wyścigom w biegu na orientację, w których wystartowało 

5 zespołów. Bardzo dziękujemy głównemu organizatorowi i wszystkim, którzy poświęcili 

swój czas by przekazać przewodnikom solidną garść cennej i praktycznej wiedzy. 

 

3. Nadchodzące wydarzenia w AKPT 

 

 Ostatnie dwa miesiące przed wakacjami to szczególnie pracowity czas dla większości 

przewodników. W związku z tym zachęcamy już dziś by zarezerwować w swoich 

kalendarzach datę 2 czerwca kiedy nasze koło planuje organizację Linowego Dnia Dziecka. 

Warto przyprowadzić do Doliny Kobylańskiej młodszych członków swojej rodziny, a przede 

wszystkim włączyć się czynnie w przygotowanie i obsługę wszystkich atrakcji.  

 Na lato na ten moment zaplanowane zostały dwa wydarzenia w naszym kole. Po pierwsze w 

sobotę 6 lipca zapraszamy do Ochotnicy na trzecią edycję Szkolenia Oscypkowego. 

Sprzyjającą okolicznością jest tradycyjna impreza w bazie namiotowej na Gorcu, która będzie 

miała miejsce w ten sam weekend. Można zatem połączyć w jednym wyjeździe w góry naukę 

i zabawę w doborowym górskim towarzystwie. Podczas wakacji nie może oczywiście 

zabraknąć kołowego biwaku na Polanie pod Wysoką. W tym roku działamy w Dolinie 

Białej Wody w dniach 10-18 sierpnia.   

 

4. Jesień w AKPT  
 

 Do jesieni jeszcze daleko, ale już dziś warto zarezerwować czas na kołowe wydarzenia i 

wyjazdy. Zgodnie z kilkuletnim zwyczajem także i w tym roku planowany jest weekend 

AKPT w Tatrach Słowackich. Tym razem najprawdopodobniej będzie to jeden z 

październikowych weekendów w Dolinie Kieżmarskiej. Będziemy podawać większe 

szczegóły trochę bliżej samego wyjazdu. Listopad to jak zawsze miesiąc, w którym 

organizowane jest Lecie SKPG/AKPT. Tym razem będziemy świętować na beskidzkim 

terenie uprawnień w dniach 16-17.11.2019 

 

5. Nowy kurs w AKPT 

 

  Uroczystym inauguracyjnym wykładem „Być przewodnikiem” poprowadzonym przez 

Pawła Skawińskiego rozpoczął się nowy kurs dla kandydatów na przewodników tatrzańskich 

klasy III. W związku z bardzo dużą ilością chętnych kierownictwo stanęło przed niełatwym 

zadaniem ułożenia ostatecznej listy 55 osób, które zostały przyjęte na kurs. Przed nimi blisko 

2 lata tatrzańskich zmagań i przygotowań do egzaminów państwowych. Zachęcamy bardzo 

do uczestnictwa w wykładach i wyjazdach szkoleniowych, aby nasi przyszli kołowi koledzy 

mogli lepiej poznać AKPT i zintegrować się z resztą koła. Pierwszy weekend kursowy w 

Tatrach zaplanowany został w dniach 11-12 maja 2019. 
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6. Media AKPT 

 

 Od dłuższego czasu dostrzegalna jest potrzeba pewnej renowacji i zdynamizowania działań 

na stronie internetowej AKPT. Na zebraniu nowego zarządu przeprowadzono dyskusję, w 

której wskazano konkretne kroki, jakie należy podjąć, aby poprawić medialne 

funkcjonowanie naszego koła. Koordynacji pracy nad tym przedsięwzięciem podjęła się 

koleżanka Małgorzata Radwan. 

 

7.Następne zebranie zarządu AKPT – 30.05.2019 


