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ZEBRANIE ZARZĄDU 

25.04.2017 r. wtorek w godz. 19.30-21.30 

„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa 

 

 

Obecni: 

 

Andrzej Grzechynka 

Maciej Florys 

Grzegorz Folta 

Anna Kwinta 

Kazimierz Liszka 

Marcin Radwan 

 

Tomasz Nodzyński (Komisja Rewizyjna) 

 

 

1. Ukonstytuowanie zarządu AKPT kadencja 2017-2019 

 

 Zarząd AKPT kadencji 2017-2019 ukonstytuował się w składzie: Andrzej Grzechynka 

(wiceprezes), Maciej Florys (prezes), Grzegorz Folta (komisja szkoleniowa), Anna Kwinta 

(sekretarz), Eliza Kujan, Kazimierz Liszka, Marcin Radwan (komisja szkoleniowa) oraz 

Adam Wnęk (skarbnik). Podział funkcji został zatwierdzony głosowaniem (wszyscy bobecni 

na zebraniu tj.6 osób ZA).  

 

 

 

2. Minione wydarzenia w AKPT 

 

 Wiosna w AKPT nie może obejść się bez dwóch tradycyjnych już spotkań. Pierwszym z nich 

jest Memoriał Ani, Basi i Bogdana, który w tym roku miał miejsce w pierwszy weekend 

kwietnia (1-2.04.) w rejonie Doliny Chochołowskiej. Pomimo mocno wiosennej aury 

panującej w Tatrach w drugiej połowie marca, udało się znaleźć wystarczającą ilość śniegu 

niezbędnego w przypadku zawodów narciarskich. Tym razem w zmaganiach skiturowych 

wzięło udział 6 trzyosobowych drużyn. Dzień spędzony na nartach podsumowała nocna 

biesiada integracyjna w schronisku na Polanie Chochołowskiej. Dziękujemy koledze 

Tomkowi Nodzyńskiemu za przygotowanie już po raz kolejny tego szczególnego spotkania.      

Drugą cykliczną wiosenną imprezą są Spotkania Przewodników z Umiejętnościami. Ich VI 

edycja przyciągnęła w weekend 22-23 kwietnia do znajdującej się na Polskim Spiszu małej 

wioski Dursztyn ponad 60 osób. Zgodnie z ustaloną formułą w sobotę uczestnicy spotkania 

mogli nie tylko odświeżyć swoją wiedzę, ale również nauczyć się nowych umiejętności 

podczas wybranych przez siebie z bogatej oferty warsztatów. Wszystkie zajęcia dotyczyły 

zagadnień bardzo potrzebnych i przydatnych w pracy przewodnika górskiego. Obok pierwszej 

pomocy, technik linowych i nawigacji pojawiły się nowe propozycje jak na przykład 
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podstawy języka słowackiego. Tradycyjnie po mocno szkoleniowej sobocie uczestnicy 

spotkania mogli sprawdzić poziom przyswojonych umiejętności rywalizując w niedzielnym 

drużynowym biegu na orientację. Wszystko to było możliwe dzięki inicjatywie i 

zaangażowaniu organizacyjnemu kolegi Maćka Florysa za co należą mu się wielkie 

podziękowania. 

 

 

3. Jubileusz 30-lecia AKPT 

 

 W 2017 roku mija równe 30 lat od historycznego oddzielenia się Akademickiego Koła 

Przewodników Tatrzańskich ze struktur Studenckiego Koła Przewodników Górskich. Jest to 

zatem symboliczna data, która nie powinna przejść w naszym kole bez echa. W związku z 

tym powstał projekt dwóch spotkań, które mają na celu zgromadzić w jednym miejscu 

wszystkie pokolenia AKPT, zintegrować absolwentów wszystkich kursów i przybliżyć 

młodszym rocznikom przewodnickim jakie były początki działalności koła. Pierwsze 

spotkanie o charakterze dyskusyjno-wspomnieniowym odbędzie się we środę 7 czerwca o 

godz. 18:00 w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6. 

Najstarsi stażem przewodnicy opowiedzą nam o ludziach i wydarzeniach mających miejsce u 

zarania działalności AKPT. Drugą ze wspomnianych propozycji jest weekendowe spotkanie 

wyjazdowe w formie integracyjnej imprezy tanecznej gdzieś w rejonie naszych tatrzańskich 

uprawnień. Trwają ustalenia najbardziej dogodnego terminu. Jak tylko będą znane większe 

szczegóły, będziemy przekazywać je drogą mailową.   

 

4. Szkolenie w AKPT 

 

 W minionym roku dało się zauważyć znaczne osłabienie działalności szkoleniowej koła. 

Pomimo wstępnych planów, nie udało się zorganizować ani szkolenia przyrodniczego ani 

wycieczki historycznej. Zmalała także znacznie liczba wtorkowych spotkań tematycznych w 

Marchewce z Groszkiem. Zauważalna jest potrzeba wprowadzenia pewnych zmian i 

zintensyfikowania szkolenia w AKPT. W związku z tym, zarząd koła wyłonił spośród siebie 

trzyosobową komisję, która zajmie się tym zadaniem w składzie Maciek Florys, Grzegorz 

Folta i Marcin Radwan. Zgodnie z ustaleniami w roku kalendarzowym powinny odbywać się 

minimum cztery wyjazdy szkoleniowe tj. Przewodników Spotkania z Umiejętnościami, 

przedsezonowe szkolenie lawinowe, wycieczka przyrodnicza i historyczno-kulturowa. 

Ponadto, mają być one uzupełniane przez stacjonarne wieczorne slajdowiska i prelekcje 

poruszające szeroko rozumianą tematykę górską. Do wakacji pozostało już niewiele czasu, 

niemniej jednak, chcielibyśmy, aby w czerwcu odbyło się szkolenie przyrodnicze. Zostały 

zaproponowane dwa jego tematy: „dzień w bacówce” czyli wszystko co przewodnik wiedzieć 

musi o kulturze pasterskiej oraz las czyli różne ciekawostki i ważne informacje odnośnie 

roślinności karpackiego lasu. Większe szczegóły organizacyjne zostaną podane w 

najbliższym czasie. Warto przy okazji podkreślić, że propozycje tematyki szkoleń powinny 

wynikać przede wszystkim z oczekiwań i pomysłów członków koła, dlatego zwracamy się z 

prośbą o zgłaszanie do zarządu na jaką wiedzę i umiejętności istnieje największe 

zapotrzebowanie. Wszelkie sugestie i chęci do przedstawienia danej tematyki mile widziane. 
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5. Wyprawa kołowa Tien Szan 2017 

 

 Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniach 22.07.-06.08.2017 organizowana jest 

wyprawa kołowa w góry Tien Szan na szczyt Pałatka (5020 m n. p. m.) leżący na terenie 

Kirgistanu. Na chwilę obecną bilety lotnicze kupiło 11 osób. Większość z nich to członkowie 

AKPT, ale jest też kilku sympatyków związanych z naszym kołem. Gdyby ktoś chciał zasilić 

ekipę wyprawową, może zwrócić się z prośbą o większe szczegóły organizacyjne do kolegi 

Kazimierza Liszki lub koleżanki Anny Kwinty.  

 

6. Kolejne zebranie zarządu AKPT – 24.05.2017         

 

 


