
 
  

 
 
 

 
 
 

AKADEMICKIE  KOŁO PRZEWODNIKÓW TATRZA ŃSKICH 
im. Zofii i Witolda H. Paryskich 

przy OA PTTK Kraków 
Siedziba: COTG PTTK 31-010  Kraków ul. Jagiellońska 6 

tel.: 0-12- 422-28-40 
www.akpt.pl  

 
ZEBRANIE ZARZ ĄDU 

16.06.2009 (wtorek), godz. 18-20 
„Marchewka z Groszkiem ”, ul. Mostowa 

 
Obecni: 

Anna Czas,  
Maciej Florys,  
Andrzej Grzechynka, 
Artur Krupiński, 
Wojciech Kurzyński  
Kazimierz Liszka, 
Rafał Misiuda, 
Tomasz Nodzyński   

   
1. Szkolenia wewnętrzne 
W  okresie od ostatniego zebrania Zarządu odbyło się szkolenie Pienińskiego Parku Narodowego 
(23 maja), brało w nim udział 7 osób, ustalono Ŝe na przyszłość nie ma sensu organizowanie 
osobnych  terminów tylko dla AKPT, będziemy dołączali do innych grup. 
Przed wakacjami odbędzie się jeszcze szkolenie przyrodnicze – wycieczka z dr W.Cichockim z 
Muzeum Tatrzańskiego na torfowiska orawskie 20 czerwca . 
Zarząd zobowiązał K.Liszkę i A.Grzechynkę do przygotowania na nastepne zebranie 
harmonogramu szkoleń na okres jesienno-zimowy.  
M.Florys przedstawił propozycję zorganizowania szkolenia geologicznego z dr.J.Urbanem 
2. Spotkania wtorkowe. 
Od ostatniego zebrania zarządu odbyły się : 

• pokaz zdjęć z Afryki Wojtka Przybyłowicza (2.06) – organizator A.Czas, 
uczestniczyło prawie 20 osób 

• pokaz filmów górskich  (9.06)- -organizatorzy M.Florys, A.Grzechynka, 
uczestniczyło ok. 10 osób 

• pokaz zdjęć z wyprawy na Pik Lenina Przemka Wiktora (16.06) – organizator A.Czas, 
A.Grzechynka,uczestniczyło prawie 20 osób 

Wydaje się Ŝe pomysł pokazywania zdjęć, filmów etc na kaŜdym spotkaniu w niezobowiązującej 
formule zaczyna się sprawdzać – zarzad zobowiązał A.Czas do przygotowania planu spotkań na 
wrzesień, uwzględniających teŜ pokazy zdjęć archiwalnych z dawnych wyjazdów i  imprez 
kołowych.  
Zobowiązano takŜe A.Grzechynkę do przedstawienia propozycji zakupu rzutnika 
multimedialnego.    
3. Kurs przewodnicki 
Z powodu niestabilnej sytuacji związanej ze zmianą przepisów dotyczących przewodnictwa 
podjęto decyzję o wystąpieniu do Urzędu Marszałkowskiego z oficjalnym zapytaniem 
dotyczącym zasad ew. rozpoczęcia w 2010 roku nowego kursu przewodnickiego – do czasu 
uzyskania odpowiedzi decyzja o rozpoczęciu kursu zostaje zawieszona.  
Z racji na w/w zmiane przepisów moŜe się okazać Ŝe jesienny termin egazminów przewodnickich 
będzie ostatnim do którego będą mogli podejść absolwenci dotychczasowych kursów. Dlatego w 
celu zmotywowania pozostałych jeszcze absolwentów zdecydowano o zorganizowaniu dla nich 
szkolenia dokształcającego. Jego koszt wyniesie prawd ok. 700 zł i potrwa od lipca do 
października, prowadził jebędzie K.Liszka. Jego organizacja jest uwarunkowana zgłoszeniem się 
min 6-8 osób, zobowiązano T.Nodzyńskiego do rozesłania w/w informacji o tym doszkoleniu. 



  

4. Wystawa w Muzeum TPN październik 2009 
Po burzliwej dyskusji zdecydowano Ŝe wystawa będzie poświęcona głównie AKPT a tylko w 
części patronom Koła pp. Paryskim. Wystawa powinna być w jak największym stopniu 
„multimedialna”, plansze ze zdjęciami powinny być ograniczone do minimum 
Zarząd zobowiązał  J.Widlarz i R.Misiudę do  ostatecznego ustalenia i przedstawienia drogą 
mailową do końca lipca  koncepcji wystawy. 
5. Lecie AKPT/SKPG 
M.Florys poinformował o przekazaniu zarządowi SKPG informacji o proponowanym terminie 
Lecia 28-29 listopada, na razie brak zastrzeŜeń ze strony SKPG. 
Po dyskusji na temat propozycji dot.miejsca postawnowiono wstępnie rozpoznać lokalizacje 
tatrzańskie (Morskie Oko, Chochołowska) i podhalańskie – ma się tym zająć M.Florys 
6. Nowe blachy kołowe 
Z racji na nieobecność z przyczyn losowych prezesa  K.Kuleszy zarzad nie dysponował 
informacjami o postępie prac w tym temacie. 
Z racji na duŜe problemy i opóźnienia związane z tą prestiŜową sprawą zarząd zobowiązał 
W.Kurzyńskiego do pomocy prezesowi w jej rozwiązaniu. 
7. Rocznica urodzin W.H.Paryskiego 
Zapoznano się ze starym projektem tablicy autorstwa T.Dzięgielewskeigo który uzyskał ogólna 
akceptację, zmiany wymagają jedynie szczegóły (np. nowa blacha AKPT zamiast starej).  
Zarzad zobowiazał A.Grzechynke do pomocy prezesowi w wykonaniu i zainstalowaniu tablicy 
pamiatkowej na Wiktorówkach. 
8. Biwak na Polanie pod Wysoką  
Ustalono  termin kolejknego letniego  biwaku na Polanie pod Wysoką (25.07 – 2.08), formuła jak 
w latach ubiegłych czyli bez programu  i sztywnych ram czasowych.  
9. Wyprawa AKPT na Ararat 
T.Nodzyński i A.Grzechynka poinformowali o przygotowaniach do wyjazdu na Ararat (wstępny 
termin 5-13.06 2009, zainteresowanych ok. 10 osób) 
Zarząd jednogłośnie zaakceptował dofinansowanie wyprawy kwotą 1500 zł.  
10. Finanse  
Skarbnik A.Krupińskie przedstawił informacje o finansach Koła – na chwile obecną stan kasy to: 
9 642 zł, składki uregulował ok. 50 osób,  
11. Przepływ informacji  
T.Nodzyński poinformował Ŝe wskutek monitów jakie otrzymywał zdecydował się powrócic do 
rozysłania na bieŜąco informacji o imprezach kołowych za pomoca poczty mailowej a nie tylko za 
pomocą strony WWW. Na wniosek A.Czas zdecydowano o jednorazowym rozesłaniu pocztą 
tradycyjną informacji o Walnym Zebraniu i karencji składkowej – osoby które zadeklarują Ŝe 
wolą otrzymywać informacje z koła listownie będą je dostawały w tej formie. 
Zarząd wyraził zgodę na propozycję T.Nodzyńskiego upublicznienia bieŜących  sprawozdań z 
obrad zarządu za pomoca poczty mailowej i strony www 
12. Następne zebranie 
Z racji na okres wakacyjny termin następnego zebrania ustalono na  15.09.2009 , godz 18.00 
„Marchewka” 

 
 
 
  


