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ZEBRANIE ZARZĄDU
19.01.2016 r. wtorek w godz. 18.15-20.00
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa
Obecni:
Maciej Florys
Andrzej Grzechynka
Paweł Krupa
Anna Kwinta
Kazimierz Liszka
Rafał Misiuda (Komisja Rewizyjna)
Tomasz Nodzyński (Komisja Rewizyjna)
Marcin Radwan

1. Minione wydarzenia w AKPT
W końcówce 2015 roku członkowie naszego koła mieli okazję spotkać się kilkukrotnie nie
tylko w celach szkoleniowych. W sobotę 12 grudnia odbyła się wycieczka historyczna po
zazwyczaj omijanych miejscach na mapie Zakopanego. Dzięki staraniom naszych kołowych
kolegów Andrzeja Grzechynki, Pawła Krupy i Marcina Radwana mieliśmy wyjątkowa okazję
zwiedzenia wnętrz „Willi pod Jedlami”. Po czym, wraz z ciekawymi opowieściami Maćka
Krupy grupa udała się do Galerii Władysława Hasiora. Wydarzenie cieszyło się sporym
zainteresowaniem. W sumie wzięło w nim udział ponad 30 osób. Na początku sezonu
zimowego nie mogło zabraknąć organizowanego od kilku lat przez Tomka Nodzyńskiego
szkolenia lawinowego. W weekend 19-20 grudnia w Morskim Oku zjawiły się 23 osoby (w
tym około połowa członków AKPT). Pogoda sprzyjała i pomimo niewielkiej ilości śniegu jak
przystało na tę porę roku, uczestnicy mogli odświeżyć starą wiedzę i zdobyć nowe
umiejętności w temacie bezpiecznego poruszania się w terenie lawinowym. Oprócz szkoleń
była też szansa na spotkanie się przy wspólnym stole czyli organizowana przez AKPT i
SKPG kołowa wigilia. We wtorek 15 grudnia w COTG na ul. Jagiellońskiej środowisko
beskidzkie i tatrzańskie połączyły swoje siły by wspólnie złożyć sobie życzenia i spędzić miło
czas. Dziękujemy szczególnie wszystkim, którzy zdecydowali podzielić się swoimi
kulinarnymi zdolnościami i przynieśli smakołyki na wigilijny stół. Tegoroczne spotkanie
przedświąteczne było z racji obchodów 60-Lecia przygotowane przez AKPT i SKPG. Została
przedstawiona propozycja by ten model funkcjonował co roku, w zamian za naprzemienne
wymienianie się organizacją wigilii przez oba koła. Odbyło się głosowanie zarządu odnośnie
przedstawienia tego pomysłu członkom SKPG. Wynik głosowania jednomyślny tj. 6 osób
(wszyscy obecni) ZA.
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2. Kalendarze AKPT
Przypominamy, że w sklepie „Wierchy” są do odebrania kalendarze AKPT na 2016 rok. Dla
osób z opłaconymi kołowymi składkami są one bezpłatne. Natomiast Ci, którzy jeszcze ich
nie uiścili, mogą połączyć wizytę po kalendarz z dopełnieniem tego obowiązku. Składki dają
nam różne profity w ciągu całego roku, więc warto. Koszt wykonania 200 kalendarzy wyniósł
476 zł.
Pojawiają się głosy, że kalendarze powinny dotyczyć przede wszystkim kołowej działalności.
Tym razem tylko kilku z nas odpowiedziało na prośbę Andrzeja Grzechynki o nadsyłanie
zdjęć o tatrzańskiej tematyce z roku 2015. Zachęcamy do większej aktywności w tym
temacie, żeby kolejne kalendarze były odzwierciedleniem naszych aktywnych górskich
działań. Zdjęcia powinny być zbierane przez cały rok, tak aby w październiku był gotowy
materiał na rok następny. Powinny przede wszystkim przedstawiać członków AKPT w
górskim klimacie, a nie tylko krajobrazy. W celu zwiększenia skuteczności zbierania
ciekawych fotografii, zarząd rozważa zorganizowanie konkursu. Przygotowanie kolejnego
kalendarza będzie omówione dokładnie na pierwszym po wakacjach zebraniu.
3. Nadchodzące wydarzenia AKPT
W najbliższych tygodniach w kołowym grafiku zaplanowane są dwa wydarzenia. Po
pierwsze, osoby chcące potańczyć i uczcić okres karnawału, mogą zjawić się w sobotę 23
stycznia w Domu Kolejarza przy ul. Św. Filipa w Krakowie na Balu Przewodnika.
Członkowie SKPG zapraszają wszystkich zainteresowanych do zabawy w klimatach
afrykańskiej dżungli. Nieco później, bo w sobotę 6 lutego na krakowskim Zakrzówku
odbędzie się już 6 edycja Mityngu Drytoolowego – Trytool 2016. Nasze koło kolejny już
raz zostało poproszone o uświetnienie tego spotkania tyrolką. Zachęcamy nie tylko do
wsparcia inicjatywy, ale też skorzystania z oferty tej nietypowej w miejskich warunkach
imprezy.
Przypominamy jednocześnie, iż w kalendarzu kołowym na 2016 rok są już wpisane
następujące wydarzenia: Memoriał Basi, Ani i Bogdana, który odbędzie się w weekend 2-3
kwietnia 2016 oraz Przewodników Spotkania z Umiejętnościami zaplanowane na weekend
16-17 kwietnia 2016. Ponadto, imprezą wartą powtórzenia jest organizowany od kilku lat
linowy dzień dziecka. Jeśli tylko znajdzie się grupa chętnych do przygotowania nadziemnych
zabaw dla dzieci, z pewnością odbędzie się ona także w tym roku na przełomie maja i
czerwca. Zgodnie z tradycją biwak na Polanie pod Wysoką będzie miał miejsce w sierpniu.
Jako, że 15 sierpnia w 2016 r. wypada w poniedziałek z dużą pewnością będziemy działać w
Dolinie Białej Wody od 13 do 21 sierpnia. Data zostanie potwierdzona na 100% w
najbliższym czasie.
4. Wtorki tematyczne
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Zachęcamy do przygotowania i prowadzenia prelekcji tematycznych podczas cyklicznych
wtorkowych spotkań w Marchewce z Groszkiem. Warto dzielić się swoimi górskimi i
podróżniczymi doświadczeniami. Inspiracji nigdy dość! Prezentacje nie muszą dotyczyć
konkretnych wypraw, mile widziana jest także wszelka inna tematyka przydatna w szeroko
pojętej działalności outdoorowej. Wciąż jest kilka wolnych terminów na okres
przedwakacyjny. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do kolegi Marcina Radwana.
5. Wyprawa Kołowa
Po dłuższej przerwie warto rozważyć organizację wyprawy członków AKPT w góry wyższe i
bardziej odległe niż Tatry. Do tego jednak potrzebne są pomysły odnośnie celu i czasu
wyprawy. Gdyby ktoś miał propozycje w tym temacie, prosimy o zgłaszanie ich do zarządu
koła. Kwestia wyprawy zostanie omówiona bardziej szczegółowo na kolejnym zebraniu.
6. 1% podatku dla AKPT
Podobnie jak w roku poprzednim, także i w tym będzie możliwość odpisania 1% podatku
dochodowego na rzecz AKPT. Szczegóły zostaną podane po kolejnym zebraniu.
7. AKPT w Radiu Kraków
W związku z dużą ilością wypadków w Tatrach na przełomie roku, nasze koło zostało
poproszone o wypowiedź w tym temacie dla słuchaczy Radia Kraków. Zadania tego podjął
się kolega Grzegorz Folta. Warto odsłuchać jego kilkuminutowego wystąpienia. Link do
audycji znajduje się na stronie AKPT.
8. Egzamin Państwowy na Trzecią Klasę
Istnieje możliwość zorganizowania w sezonie wiosennym egzaminu państwowego na III
klasę. Osoby zainteresowane powinny jak najszybciej złożyć w tej sprawie wniosek w
Urzędzie Marszałkowskim. Warunkiem jego zorganizowania jest otrzymanie przez urząd
minimum 10 takich wniosków.
9. Następne zebranie – 8 marca 2016
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