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ZEBRANIE ZARZĄDU
29.05.2017 r. wtorek w godz. 20:00-22:00
„Marchewka z Groszkiem” ul. Mostowa

Obecni:
Andrzej Grzechynka
Maciej Florys
Grzegorz Folta
Anna Kwinta
Kazimierz Liszka
Adam Wnęk
Tomasz Nodzyński (Komisja Rewizyjna)

1. Minione wydarzenia w AKPT
W weekend 19-21 maja 2017 już po raz trzeci koleżanki Ewa Polańska i Ania Brzoza
zorganizowały dla członków AKPT spotkanie w Jaworkach pod nazwą Niekonwencjonalna
Wycieczka w Pieniny. Głównym celem tego cyklicznego wydarzenia jest propagowanie
turystyki jeździeckiej. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i tym razem przewodnicy z
AKPT wraz z rodzinami mogli zapoznać się z podstawami jazdy konnej, wziąć udział w
szkoleniu w siodle i sprawdzić swoje jeździeckie umiejętności w terenie w urokliwym
Rezerwacie Biała Woda. Tym, którzy dotychczas nie pojawili się w Jaworkach polecamy
nadrobić zaległości w przyszłym roku. Bardzo dziękujemy dziewczynom za zaangażowanie i
organizację tego wyjątkowego spotkania.
2. Nadchodzące wydarzenia w AKPT
Czerwiec w AKPT nie może już chyba rozpocząć się bez Linowego Dnia Dziecka. W tym
roku impreza zaplanowana została na niedzielę 4 czerwca. Z roku na rok przybywa nam
małych klientów, a wraz z nimi rośnie rozmach tego szczególnego wydarzenia. Tym razem w
przygotowanie spotkania włączyły się inne górskie krakowskie organizacje tj. KPT im.
Macieja Sieczki oraz KW Kraków (Taterniczek).
Czerwiec to także miesiąc, w którym rozpoczynamy obchody 30-Lecia AKPT.
Rozpoczynamy je refleksyjnie i wspomnieniowo spotkaniem zorganizowanym przez kolegę
Kazia Liszkę w COTG przy ul. Jagiellońskiej we środę 7 czerwca. Zapraszamy wszystkich
chcących poznać ludzi i wydarzenia z początków działalności naszego koła.
3. Lato 2017 w AKPT
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Jak na porządne koło tatrzańskie przystało poważna rocznica powinna zostać uczczona
zdobyciem dużej góry. Przypominamy wszystkim, którzy jeszcze się wahają, że w dniach
22.07.-06.08.2017 organizujemy wyprawę kołową w góry Tien Szan na Pik Pałatka (5020).
Gdyby ktoś był jeszcze zainteresowany, zachęcamy do kontaktu z kolegą Kaziem Liszką lub
koleżanką Anią Kwintą.
Tym, którzy nie mają czasu lub ochoty wybrać się wyżej niż w Tatry, przypominamy o
naszym tradycyjnym Biwaku na Polanie pod Wysoką przypadającym w tym roku na tydzień
12.08.-20.08. Jak co roku nie powinno nas tam zabraknąć.
4. Szkolenie w AKPT
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zarząd AKPT stara się stworzyć plan szkoleniowy
dla członków naszego koła na najbliższy rok roboczy tj. do czerwca 2018. Pracujemy nad
ustaleniem terminów i tematów szkoleń. Jednym z pierwszych pomysłów jest „szkolenie w
bacówce” dające możliwość poznania życia bacy na własnej skórze i zrobienia własnymi
rękami oscypków. Po wstępnych rozmowach ze znajomym pasterzem, który chciałby
przeprowadzić dla nas takie szkolenie, najprawdopodobniej ze względu na jego ograniczenia
czasowe odbędzie się ono dopiero po wakacjach. Będziemy przekazywać szczegółowe
informacje z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Jubileusz 30-Lecia – spotkanie AKPT Pokolenia
Okrągły jubileusz 30-Lecia naszego koła nie powinien obejść się bez spotkania w formule
towarzysko-tanecznej. Zależy nam, aby zgodnie z nazwą imprezy dotarła na nie jak
największa ilość członków AKPT bez względu na aktualną górską kondycję i wiek. W
związku z tym szukamy dogodnego miejsca na Podtatrzu, tak aby nikt nie miał problemów z
dojazdem. Zgodnie z wynikami głosowania spotkanie będzie miało miejsce w weekend
30.09.-01.10.2017. Gotowość przybycia w tym terminie zgłosiło ponad 40 osób. Ustaleniem i
dopięciem wszystkich szczegółów zajmie się Komitet Organizacji Lecia w składzie Artur
Krupiński, Anna Kwinta i Joanna Stasielak. Gdy tylko będą znane bardziej konkret
informacje, będziemy je przekazywać za pośrednictwem naszej listy mailowej.
6. Kolejne zebranie zarządu AKPT – ostatni weekend czerwca 2017
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