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ZEBRANIE ZARZĄDU 

10.10.2017 r. środa w godz. 20:30-22:00 

„Morskie Oko” pl. Szczepański 

 

Obecni: 

Andrzej Grzechynka 

Maciej Florys 

Grzegorz Folta 

Eliza Kujan 

Anna Kwinta 

Kazimierz Liszka 

Marcin Radwan 

Adam Wnęk 

 

Tomek Nodzyński (Komisja Rewizyjna) 

 

1. Odwiedziny na grobach AKPT 

 

  Jak co roku początek listopada to czas kiedy wspominamy przewodników i przyjaciół 

AKPT, odwiedzamy cmentarze i zostawiamy na nich symboliczne gałązki kosodrzewiny. 

Dzięki zaangażowaniu grupy osób z naszego koła także i w tym roku dotarliśmy na wszystkie 

groby osób związanych z AKPT, które odeszły już za niebieską grań. Bardzo dziękujemy 

wszystkim, którzy poświęcili swój czas i umożliwili podtrzymywanie tego pięknego 

zwyczaju. 

 

2. Nadchodzące wydarzenia 

 

 Tradycyjnie sezon zimowy w AKPT zacznie się szkoleniem lawinowym prowadzonym 

przez kolegę Tomka Nodzyńskiego w rejonie Morskiego Oka. Tym razem odbędzie się ono w 

weekend 16-17 grudnia 2017. Praktyka jest bezdyskusyjnie najważniejsza, ale ponoć nie 

powinna istnieć bez dobrej teorii. W związku z tym we środę 13 grudnia warto przyjść do 

COTG przy ul. Jagiellońskiej 6 na wykład prowadzony przez Tomka poświęcony 

najważniejszym zagadnieniom z tematyki lawinowej wraz z uwzględnieniem zmian                

i nowości.  

 Okres przedświąteczny nie może obejść się też bez spotkania wigilijnego, na którym 

wspólnie z kolegami z SKPG spotykamy się we środę 20 grudnia o godz. 18:00 w COTG na 

Jagiellońskiej. 

 

3. Kołowe kalendarze 

 

 Jak zawsze przygotowane zostały kalendarze AKPT. Tegoroczna edycja odnosi się do 

wyprawy kołowej Tien Szan 2017. Zdjęcia do kalendarza nadesłali jej uczestnicy. Zgodnie z 

ustaleniami sprzed 2 lat kalendarze powinny nawiązywać do kołowej działalności, dlatego 
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powinny zawierać zdjęcia przedstawiające ludzi, a nie tylko same góry. Zachęcamy o 

pamiętaniu o tym w nadchodzącym roku. Zdjęcia do kalendarza może zrobić każdy z nas. 

 

4. Wydarzenia w AKPT – wiosna 2018 

 

  Ustalone zostały daty wydarzeń w AKPT wiosną 2018. Memoriał Ani, Basi i Bogdana 

odbędzie się w weekend 24-25 marca 2018, natomiast Spotkania Przewodników z 

Umiejętnościami zostały zaplanowane na trzeci weekend kwietnia czyli 14-15.o4.2018. Już 

teraz warto zapisać te wydarzenia w swoim prywatnym kalendarzu.  

 

5. Następne zebranie zarządu – 19.12.2017  

 


