
 
  

 
 
 

 
 
 

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 ZARZADU 
                                              14.07.2009 wtorek w godz.18-20  
                                                 „Marchewka z Groszkiem” ul.Mostowa 
 
Obecni: 
  Anna Czas 

Maciej Florys 
Artur Krupiński 
Krzysztof Kulesza 
Rafał Misiuda 
Tomasz Nodzyński 

 
 

1. Szkolenia wewnętrzne  
W sobotę 20 czerwca odbyło się szkolenie przyrodnicze – wycieczka po torfowiskach 
orawskich z dr.W.Cichockim z Muzeum Tatrzańskiego (organizator Jacek Ślizowski) 
Mimo fatalnej pogody brało w nim udział prawie  20 osób z Koła, w ogólnej opinii 
szkolenie uznano za bardzo ciekawe i udane. 
Następne szkolenie planowane jest na październik. 

2. Wystawa w TPN (październik 2009) 
W rezultacie burzliwej dyskusji ustalono ogólna koncepcję wystawy – powinna ona  
zawierać elementy z przeszłości (wyprawy, kursy, imprezy itp. ) i teraźniejszości 
naszego Koła. Ustalono następujący podział pracy: 
R.Misuda – nadzór nad całościową koncepcją wystawy 
K.Kulesza – opracowanie  listy interesujących  dla ogółu wydarzeń z historii Koła, 
kontakt z osobami posiadającymi materiały archiwalne (zdjęcia itp.) 
M..Florys -  zbieranie eksponatów (sprzętu, wyposaŜenia itp.) z dawnych lat  
T.Nodzyński – kontakt z TPN w celu ustalenia ram organizacyjnych wystawy, koszty 
wykonania plansz 
W wyniku głosowania (5 osób za,  1 osoba wstrzymująca się) zdecydowano Ŝe budŜet 
wystawy powinien wynieśc nie więcej niŜ 3000 zł 

      2.  Lecie AKPT/SKPG 
Potwierdzono termin 28-29 listopada, jako miejsce wstępnie wybrano schronisko w 
dolinie Chochołowskiej. Sprawę prowadzi M.Florys.                                                                                

       3.  Kurs przewodnicki 
Z powodu nadchodzących zmian przepisów dotyczacych przewodnictwa decyzję o 
rozpoczęciu nowego kursu odsunięto do poczatku przyszłego roku.                          

            Po ostatnich ustaleniach i rozesłaniu informacji  o organizowanym 
doszkoleniu dla kursantów z poprzedniego kursu  zgłosiły się 4 osoby,dalsze 3  wahają 
się z podjeciem decyzji. Spotkanie w tej sprawie organizuje K.Liszka we wtorek 28 
lipca o godz 19.00 w „Marchewce”. 

      4.  Wyprawa AKPT na Ararat 
Na wniosek T.Nodzyńskiego zarząd podjał decyzję (jednogłośnie) o zmianie sposobu 
dofinansowania wyprawy – zamiast całościowej dotacji w wysokości 1500 zł 



  

zdecydowano  o dofinansowaniu kaŜdego biorącego udział w wyjeździe członka Koła 
(z uregulowanymi skladkami) kwotą 150zł. W chwili obecnej udział w wyjeździe 
zadeklarowało 15 osób z AKPT + 5 osób spoza Koła. 

       5. Rocznica urodzin W.H.Paryskiego 
Zobowiązano T.Nodzyńskiego do rozmów z plastykiem T.Dzięgielewskim w sprawie 
dokonania drobnych zmian w projekcie tablicy i wykonania jej gipsowego odlewu. 
K.Kulesza ma rozeznac sytuację dotyczaca wykonania finalnego odlewu tablicy. 
Ustalono Ŝe w październiku  zostanie przygotowane w Zakopanem  spotkanie przy 
okazji odsłonięcia tablicy ( i otwarcia naszej wystawy) , na którym zaproszeni goście 
wygłoszą krótkie prelekcje o naszym patronie.  

       6. Zmiany w Ustawie dot. Przewodnictwa 
K.Kulesza przedstawił pokrótce aktualny stan prac nad zmianą przepisów dotyczących 
przewodnictwa. Wszystko wskazuje na to Ŝe w wyniku nacisków CPT i środowiska 
przewodników tatrzańskich uregulowania nas dotyczące nie ulegna drastycznym 
zmianom – zostaną zachowane zarówno zakresy i tereny uprawnień jak i klasy 
przewodnickie. 

      7. Biwak na Polanie pod Wysoką  
Tak jak ustalono  biwak na Polanie pod Wysoką  odbędzie się od 25.07 do  2.08, 
formuła jak w latach ubiegłych czyli bez programu  i sztywnych ram czasowych, 
osobą odpowiedzialną jest A.Czas, spotkanie w tej sprawie we wtorek 21 lipca o 19.00 
w „Marchewce” 

      8.  Nowe blachy kołowe  
K.Kulesza przedstawił stan negocjacji z wytwórcami i zobowiązal się do 
zintensyfikowania (razem z wyznaczonym do tego na poprzednim zebraniu 
W.Kurzyńskim) prac które  miejmy nadzieję pozwolą w końcu osiagnąć zadowalającą 
jakośc blach i zrealizować zaległe zamówienia. 

      9.  Instruktorzy przewodnictwa 
K.Kulesza przedstawił propozycję osób wyznaczonych przez AKPT do wpisania na 
przygotowywaną przez CPT listę instruktorów przewodnictwa – warunkiem jest 
posiadanie wyŜszej klasy i przynajmniej kilkunastoletni staŜ przewodnicki.. 
Proponowane osoby to : 
- Z.Całyniuk 
- K. Kulesza 
- K.Liszka 
- P.Michalski 
-J.Mizerski 
-T.Nodzyński 
-J.Poręba 

9. Następne zebranie 
„Marchewka”15.09.2009 godz.18.00 

 
 
 
  


