Kraków, 8 stycznia 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO PTTK W KRAKOWIE
ZA ROK 2007
1. Władze Oddziału
Władze Oddziału na kolejne dwa lata zostały wybrane na XXXIV Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym
OA PTTK w Krakowie w dn. 30.03.2007 r.:
Zarząd: prezes Bernadetta Zawilińska, wiceprezes Małgorzata Fedas, skarbnik Małgorzata Bytom,
sekretarz Barbara Święch, członkowie: Aleksandra Całka, Natalia Figiel, Marta Waldon, Dominika
Lemler, Paweł Miśkowiec, Przemysław Wiktor, Krzysztof Kurlit
Komisja Rewizyjna: Piotr Dąbrowski , Paweł Klimek, Leszek Ogórek
Sąd Koleżeński: Jacek Wczelik, Jerzy Więckowski, Marcin Stawiarz, Elżbieta Marcinkowska, Justyna
Hareńczyk
Funkcje dodatkowe:
Przedstawiciel OA PTTK na Zjazdach Komisji Akademickiej PTTK - Kol. Natalia Figiel
Kierownik Regionalnej Pracowni Krajoznawczej przy OA PTTK w Krakowie - Małgorzata Fedas
Osoby odpowiedzialne za współpracę międzynarodową - Małgorzata Bytom, Barbara Święch,
Małgorzata Fedas, Bernadetta Zawlińska
W okresie od 30.03.2007 do końca 2007 roku odbyło się 15 zebrań zarządu. Zebrania miały charakter
otwarty, okazjonalnie uczestniczyli w nich również inni członkowie Oddziału aktywnie zaangażowani w
jego działalność.
Tematyka zebrań dotyczyła spraw bieżących Oddziału, funkcjonowania baz namiotowych
i schroniska „Kawiarska Koliba”, Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, działania kół, współpracy
z organizacjami zagranicznymi, do których należy Oddział.
2. Koła wchodzące w skład OA PTTK w Krakowie:
W skład Oddziału na dzień 31.12.2007 r. wchodziło 8 kół i klubów działających przy krakowskich
uczelniach oraz 2 koła przewodnickie o charakterze międzyuczelnianym:
 Koło nr 1 - Studenckie Koło Przewodników Górskich (43 członków)
 Koło nr 2 przy Akademii Górniczo-Hutniczej „Hawiarska Koliba” (23 członków)
 Koło nr 3 - Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich (11 członków)
 Koło nr 6 przy Akademii Wychowania Fizycznego (23 członków)
 Koło nr 7 przy Uniwersytecie Ekonomicznym (dawniej Akademia Ekonomiczna, 17 członków)
 Koło nr 8 przy Uniwersytecie Jagiellońskim – Akademicki Klub Turystyczny „Rozdroże” (21
członków)
 Koło nr 13 – członkowie nie zrzeszeni w kołach akademickich (24 członków)
 Koło nr 16 przy Akademii Pedagogicznej (4 członków)

W 2007 r. w Oddziale składki członkowskie opłaciło 166 osób (118 składek normalnych, 48 składek
ulgowych); pozostali członkowie kół i klubów Oddziału opłacają składki członkowskie
w oddziałach PTTK w swoich rodzinnych miejscowościach.
Składki na 2008 rok opłacane są do 31.03.2008 r. – tak więc dane dotyczące ilości członków
w bieżącym roku dostępne będą po tym terminie.
3. Biuro Oddziału
Funkcjonowanie biura Oddziału opiera się na działalności społecznej, Oddział nie zatrudniała żadnych
pracowników. Na podkreślenie zasługuje wkład pracy kol. Krzysztofa Marcinkowskiego, który prowadził
kasę i księgi Oddziału, a także zbiera składki członkowskie. Finansowanie pracy Kol. Marcinkowskiego
jest możliwe jedynie w przypadku realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym, które
przewidują taką możliwość.
Sprawy biurowe załatwiali członkowie zarządu, z prezesem na czele, według rozdzielonych wcześniej
obowiązków. Od 2007 r. siedziba oddziału i Regionalna Pracownia Krajoznawcza mieszczą się w tym
samym pomieszczeniu.
4. Baza noclegowa Oddziału
Oddział prowadzi w okresie letnim trzy studenckie bazy namiotowe: na Gorcu i Lubaniu w Gorcach
oraz w Radochnie w Beskidzie Niskim (baza ta obchodziła w tym roku 30-lecie swojej działalności)
oraz przez cały rok schronisko studenckie „Hawiarska Koliba” w Gorcach.
Bazy należące do Oddziału prowadzone są na zasadzie symbolicznej dzierżawy, a opiekę nad nimi
sprawuje Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie. Dofinansowanie na ich remonty
i zakup nowego wyposażenia pochodzi z funduszy Komisji Akademickiej przy ZG PTTK, która
corocznie przyznaje dotacje na ten cel. W roku 2007 wpłynęło także do OA dofinansowanie od osoby
prywatnej – Pani Anny Maciąg z Wielkiej Brytanii na rzecz schroniska „Hawiarska Koliba”; ze środków
tych przeprowadzony zostanie bieżący remont w obiekcie (stara góralska chałupa
w której znajduje się schronisko wymaga nieustającej opieki i napraw).
5. Działalność szkoleniowa
W ostatnich latach działalność szkoleniowa prowadzona jest głównie przez koła przewodnickie
wchodzące w skład oddziału SKPG prowadzi jednocześnie 2 kursy przewodników beskidzkich (kursy
są dwuletnie, rozpoczynają się co rok, w 2007 r. państwowe uprawnienia przewodnickie uzyskało 23
osoby, które zostały przyjęte do koła w listopadzie 2007 r. ), AKPT prowadzi kurs przewodników
tatrzańskich.
Oddział w miarę możliwości współorganizuje sympozja i konferencje naukowe o tematyce związanej z
turystyką bądź ochroną przyrody. Dla celów szkoleniowych udostępniane są zbiory działającej przy
Oddziale Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
6. Współpraca międzynarodowa
Od kilku lat Oddział prowadzi bardzo ożywiona współpracę międzynarodową, będąc członkiem trzech
międzynarodowych organizacji młodzieżowych skupiających swą działalność wokół turystyki i ochrony
przyrody. W 2007 r. należy odnotować:
 uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach „Programu Młodzież”;
 uczestnictwo w seminariach i spotkaniach „Youth and Environment Europe” (YEE);
 działalność prowadzona w ramach „International Youth Nature Friends” (IYNF) - spotkania,
seminaria, obozy, organizacja spotkania statutowego IYNF w Warszawie w grudniu 2007 r.;
 współpraca z „Nature Friends International” (NFI);
 uczestnictwo Oddziału w działaniach i projektach sieci CEEWEB (Central & East European
Working Group for the Enhancement of Biodiversity).
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7. Regionalna Pracownia Krajoznawcza
RPK udostępnia wszystkim zainteresowanym bogate zbiory z dziedziny turystyki (głównie górskiej),
krajoznawstwa, ekologii, ochrony środowiska i innych. Dyżury prowadzone są społecznie przez
członków Oddziału.
Wciąż trwa inwentaryzacja księgozbioru oraz prace zmierzające do uporządkowania zbiorów pracowni,
pilna sprawą jest też odświeżenie wyglądu lokalu (odmalowanie ścian i drzwi).
W dalszej perspektywie planujemy remont pomieszczenia, wyposażenie pracowni i stworzenie salki
szkoleniowej, co umożliwi prowadzenie intensywnej działalności szkoleniowej.
W bibliotece RPK corocznie przybywają nowe pozycje książkowe i prenumeraty czasopism
o profilu krajoznawczo-turystycznym (zakupy z dotacji celowej ZG PTTK). Z dotacji celowej ZG PTTK
został także zakupiony sprzęt do pracowni – komputer, skaner i drukarka oraz komplet krzeseł.
Uzyskaliśmy też dostęp do Internetu, co umożliwia efektywniejszą inwentaryzację zbiorów i ułatwia
prowadzenie biura Oddziału.
8. Wyjazdy i wycieczki
W ramach swojej działalności Koła zrzeszone w Oddziale organizują wyjazdy, kierowane przede
wszystkim do studentów uczelni, na których się znajdują, oraz członków tychże kół. W większości są to
piesze wyjazdy górskie oraz wycieczki objazdowe.
Ponadto w listopadzie 2007 r. Oddział Akademicki PTTK w Krakowie zorganizował Rajd 50-lecia
Oddziału, który cieszył się dużym zainteresowaniem (wzięło w nim udział ok. 150 os.); z tego względu
planujemy uczynić z tej imprezy stałą pozycje w kalendarzu imprez turystycznych.
9. Sprawy różne
 funkcjonuje strona internetowa Oddziału http://oakrakow.pttk.pl (zajmuje się nią Kol. Przemek
Wiktor), która od niedawna przybrała nową formę, dzięki czemu redagować mogą ją wszyscy
członkowie OA.
 działa lista mailingowa władz Oddziału oraz lista mailingowa członków Oddziału – oficjalny kanał
informacyjny NT. działalności i bieżących spraw Oddziału (ok. 200 uzytkowników)
 w 2007 r. obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia powstania Oddziału Akademickiego PTTK
w Krakowie; z tej okazji zorganizowany został szereg imprez, w tym m.in.: „Bal Pokoleń”
(10.02.2007), Jubileuszowy Zjazd Oddziału (30.03.2007), podczas którego zaprezentowano
zaprojektowana przez Janusza „Jutrzenkę” Trzebiatowskiego (znanego polskiego grafika
i zarazem pierwszego prezesa Oddziału,) Odznakę Jubileuszową, Rajd 50-lecia Oddziału
w Gorcach (9-11.11.2007) i Koncert Piosenki Turystycznej w wykonaniu artystów związanych z
Oddziałem (14.12.2007).
 20.11.2007 r. została powołana w ramach Oddziału Komisja Ochrony Przyrody, która skupiać
się będzie na promocji turystyki przyrodniczej, w tym organizacji imprez, ożywieniu działającego
niegdyś przy Oddziale Turystycznego Ośrodka Informacji o Terenach Chronionych, promocja i
weryfikacja odznaki PTTK "Turysta Przyrodnik", etc.
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