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ZEBRANIE ZARZĄDU 

20.11.2018 r. środa w godz. 19:30-21:00 

„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa 

 

 

Obecni: 

 

Andrzej Grzechynka 

Maciej Florys 

Grzegorz Folta 

Anna Kwinta 

Kazimierz Liszka 

Marcin Radwan 

 

1.Minione wydarzenia w AKPT 

 

 Od kilku lat w naszym kole staramy się podtrzymywać zwyczaj jesiennych wyjazdów 

integracyjnych. Dzięki zaangażowaniu koleżanki Elizy Kujan takiego spotkania nie zabrakło  

i tym razem. W weekend 19-21 października trzynastoosobową ekipą przewodników               

i sympatyków AKPT zajęliśmy schronisko „Plesniviec”. Pogoda jak na tę porę roku przystało 

była zmienna, ale jednocześnie całkiem łaskawa, co umożliwiło działalność górską w rejonie 

Doliny Kieżmarskiej i w Tatrach Bielskich. Dopełnieniem jak zwykle były wieczorne 

rozmowy i śpiewy w doborowym tatrzańskim towarzystwie. Wielkie podziękowania dla 

organizatorki wyjazdu. 

 Drugim żelaznym punktem w kołowym jesiennym grafiku jest Lecie SKPG/AKPT. 

Tegoroczna edycja tej szczególnej imprezy odbyła się z dużym sukcesem dzięki staraniom     

i solidnej pracy kolegi Roberta Staszkiewicza. W dniach 17-18 listopada w Domu 

Wczasowym Harnaś w Kościelisku pojawiło się około 120 osób. Jak zwykle w zdecydowanej 

większości byli to członkowie bratniego beskidzkiego koła, ale nie zabrakło też reprezentacji 

osób z AKPT. Po stałych punktach programu typu wspólna kolacja i blachowanie nowych 

przewodników przy watrze rozpoczęła się impreza taneczna, która trwała do pierwszych 

promieni wschodzącego w niedzielny poranek słońca. 

 

2.Wspomnienie zmarłych z AKPT 

 

 Listopad to czas kiedy szczególnie wspominamy osoby, których nie ma już wśród nas. Jako 

górska tatrzańska społeczność pamiętamy o wszystkich członkach i przyjaciołach naszego 

koła, którzy odeszli za niebieską grań. Dając wyraz naszej pamięci, każdego roku zanosimy 

na ich groby gałązki kosodrzewiny. Nie zabrakło ich także i tej jesieni. Dziękujemy 

wszystkim, którzy poświęcili czas i włączyli się w tą szczególną akcję.   
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3.Nadchodzące wydarzenia w AKPT 

 

 Przed końcem 2018 jak zwykle czekają nas jeszcze dwa ważne kołowe wydarzenia. 

Pierwszym z nich jest wspólna wigilia AKPT/SKPG. Już dziś zapraszamy na to szczególne 

spotkanie we środę 19 grudnia do COTG przy ul. Jagiellońskiej 6. Szczegółowe informacje 

będziemy przekazywać na bieżąco. 

 Na początku zimy nie może zabraknąć też przedsezonowego szkolenia lawinowego. W tym 

roku będzie ono miało miejsce w przedświąteczny weekend 22-23 grudnia. Tradycyjnie 

spotykamy się i działamy w rejonie Morskiego Oka. 

 

4.Kalendarze AKPT na 2019 rok 

 

 Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i przesłali zdjęcia na potrzeby 

naszego nowego kołowego kalendarza. Dzięki temu powstały dwa ciekawe projekt. Gotowe 

kalendarze będzie można odebrać jeszcze przed końcem bieżącego roku. 

 

5.Kurs dla kandydatów na przewodników tatrzańskich w AKPT 

 

 Zgodnie z zapowiedziami na wiosnę 2019 rusza w AKPT nowy kurs dla przewodników 

tatrzańskich. Data spotkania informacyjnego dla wszystkich zainteresowanych została 

ustalona na 12 grudnia 2018. Odbędzie się ono w COTG przy ul. Jagiellońskiej 6 o godz. 

18:30. 

 

6.Rekomendacje osób z AKPT dla CPT 

 

 Zgodnie z regulaminem Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego każde z aktywnie 

działających kół powinno przekazywać swoje rekomendacje do funkcji Instruktora 

Przewodnictwa CPT i do komisji technicznej. Na mocy głosowania zdecydowano, że AKPT 

złoży rekomendacje dwóch kolejnych przewodników do funkcji instruktora metodyki oraz 

dwóch osób do komisji technicznej. Zanim informacja zostanie przekazana do CPT ustalenia 

zarządu zostaną skonsultowane z każdą z tych osób osobiście. 

 

7.Następne zebranie zarządu – styczeń 2019 

 

 


