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ZEBRANIE ZARZĄDU 

30.06.2015 r. wtorek w godz. 18-19.30 

„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa 

 

Obecni:  

 

Maciej Florys 

Andrzej Grzechynka 

Paweł Krupa 

Krzysztof Kulesza 

Anna Kwinta 

Kazimierz Liszka 

Tomasz Nodzyński 

Marcin Radwan 

Adam Wnęk 

 

 

1. Minione imprezy AKPT 

 

W minionym miesiącu (tj. czerwiec 2015) miały miejsce dwa istotne wydarzenia 

zorganizowane przez AKPT. Było coś dla miłośników kultury i historii, ale też coś dla osób 

chcących uzupełnić swoją wiedzę na temat tatrzańskiej przyrody. Dnia 13 czerwca w 

słoneczną sobotę odbyła się Wycieczka Retro na Polanę Kopieniec. Jej uczestnicy niosąc ze 

sobą tomiki poezji oraz tradycyjną strawę w wiklinowych koszykach pokonali trasę z 

Jaszczurówki do Kuźnic. Pojawiły się głosy o bardzo słabym przepływie informacji i 

kiepskiej promocji tego wydarzenia. Ostatecznie w Wycieczce Retro wzięły udział 4 osoby, a 

zainteresowanych było znacznie więcej. Warto o tym pamiętać przy organizacji kolejnych 

imprez! Jeśli chodzi o miłośników przyrody, to mogli oni pogłębić swoją wiedzę na 

Szkoleniu przyrodniczym z dr Pawłem Skawińskim w sobotę 27 czerwca. W sumie 

uczestniczyło w nim 22 osoby. Przejście z Kir do Wantul w Dolinie Miętusiej i z powrotem 

zajęło ok. 6 godzin. W tym czasie Paweł Skawiński przekazał członkom AKPT wiele cennej i 

interesującej wiedzy na różne tematy związane z tatrzańską fauną i florą. Szkolenie trzeba 

ocenić jako bardzo udane. Dodatkowym jego plusem było spotkanie i integracja 

przewodników AKPT z różnych „przewodnickich pokoleń”. Czekamy z niecierpliwością na 

kolejne! 

 

2. Kurs na wyższe klasy przewodnickie 

 

Zgodnie z ustaleniami Rady CPT na jesień tego roku zostało zaplanowane rozpoczęcie kursu 

na wyższe klasy przewodnickie. Kurs powinien ruszyć na początku października. W dniach 3-

4 października odbędzie się egzamin wstępny. Wymagania dotyczące wykazu przejść 

górskich jakie muszą spełniać kandydaci na kurs można znaleźć na stronie CPT. 

Przewidywany koszt to 6000 zł. 
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3. Ubrania przewodnickie 

 

W minionym miesiącu zrealizowane zostało zamówienie na koszulki firmy Odlo. Członkowie 

koła, którzy dotychczas ich nie odebrali, powinni zgłosić się do Sklepu Wierchy przy           

ul. Szewskiej, gdzie czekają na swoich właścicieli. Na ten rok planowane jest również 

stworzenie koszulek związanych z obchodami 60-lecia AKPT i SKPG. Jak tylko poznane 

zostaną większe szczegóły, będzie podana informacja. Jak na razie czekamy na ostateczną 

wersję ich projektu. 

 

4. Biwak AKPT na Polanie pod Wysoką 

 

Zgodnie z długoletnią tradycją w sierpniu 2015 planowany jest tygodniowy biwak AKPT na 

Polanie pod Wysoką w Dolinie Białej Wody. W związku z licznymi głosami stałych 

bywalców, że bardziej odpowiedni byłby dla nich trzeci, a nie drugi tydzień sierpnia, 

postanowiono przesunąć spotkanie o jeden tydzień. Tak więc, w tym roku zapraszamy na 

Polanę od 15 do 23 sierpnia! 

 

5. Wyprawa do Iranu  

 

Coraz większymi krokami zbliża się wyprawa AKPT i SKPG do Iranu na Demawend. 

Spotkanie w Teheranie wszystkich chętnych do zdobycia tego szczytu zostało ustalone na 11 

września 2015. Natomiast ostateczny termin zgromadzenia kompletu niezbędnych 

dokumentów do uzyskania wizy irańskiej upływa 20 lipca. 

 

6. Jesienny weekend AKPT w Tatrach Słowackich 

 

Podobnie jak w ubiegłych latach, także tego roku planowana jest organizacja towarzyskiego 

weekendu AKPT w Tatrach Słowackich. Wstępnie będzie to jeden z weekendów 

października. Pojawiła się propozycja, aby dla odmiany odwiedzić Tatry Zachodnie, a 

dokładnie Dolinę Zuberską. Szczegóły będą podawane na bieżąco. 

 

7. Następne zebranie zarządu  

 

Kolejne zebranie zarządu AKPT zostało zaplanowane na 11 sierpnia 2015. 

 

 


