SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU AKADEMICKIEGO PTTK W KRAKOWIE
ZA ROK 2008
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.
Skład i tryb pracy Zarządu
W roku 2008 Zarząd Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie pracował w następującym składzie:
 Bernadetta Zawilińska – prezes,
 Małgorzata Fedas – wiceprezes,
 Małgorzata Bytom – skarbnik,
 Barbara Święch – sekretarz,
 Aleksandra Całka, Natalia Figiel, Krzysztof Kurlit, Paweł Miśkowiec, Dominika Lemler, Marta
Waldon, Przemysław Wiktor – członkowie.
Odbyło się 21 zebrań, przeciętnie co dwa tygodnie, z wyjątkiem okresu wakacji akademickich.
Zebrania Zarządu miały charakter otwarty, a ich terminy były ogłaszane na oficjalnej stronie Oddziału:
http://oakrakow.pttk.pl. Oprócz członków Zarządu, w niemalże wszystkich zebraniach uczestniczyli członkowie
Komisji Rewizyjnej oraz goście z kół i klubów, a zwłaszcza prowadzący oraz opiekujący się bazami i uczestnicy
projektów współorganizowanych przez Oddział.
Tematyka zebrań dotyczyła głównie spraw bieżących Oddziału, funkcjonowania Regionalnej Pracowni
Krajoznawczej PTTK w Krakowie, studenckich baz namiotowych oraz chatki, działalności kół i możliwości
współpracy z nimi, imprez i projektów (także międzynarodowych) organizowanych lub współorganizowanych
przez Oddział, bilansów i sprawozdań, jak również współpracy z organizacjami międzynarodowymi. W dalszej
części sprawozdania najważniejsze zagadnienia zostały omówione szerzej.

2. Stan organizacyjny Oddziału.
W 2008 r. nastąpił nieznaczny spadek liczby członków do 154 osób; 92 członków kół i klubów PTTK zrzeszonych
w Oddziale opłaciło składki ulgowe i 62 członków składki pełne.

3. Biuro Oddziału
Funkcjonowanie biura Oddziału opiera się, tak jak w latach poprzednich, na działalności społecznej. Oddział
Akademicki nie zatrudniał żadnych pracowników, natomiast sprawy biurowe należały do obowiązków członków
Zarządu (według rozdzielonych funkcji).
Na szczególne podkreślenie zasługuje wkład pracy kol. Krzysztofa Marcinkowskiego, który od wielu lat prowadził
kasę i księgi Oddziału, jak również zbierał składki członkowskie. Finansowanie roli księgowego możliwe było
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jedynie w przypadku rozliczania projektów międzynarodowych, gdyż zewnętrzne dofinansowanie przewidywało
taką możliwość.

4. Finanse i majątek Oddziału.
Sprawozdanie finansowe Oddziału, tj. bilans i rachunek wyników za rok 2008, wykazuje co następuje:
 Suma bilansowa aktywów i pasywów wyniosła na koniec roku 25.170,90 zł.
 Rzeczowy majątek trwały Oddziału jest od lat całkowicie umorzony (wyposażenie baz, chatka
w Ochotnicy Górnej, księgozbiór biblioteki RPK). Na stan finansowych aktywów trwałych Oddziału
składają się udziały w spółce EKO-Tourist w kwocie 7.350 zł.
 Zobowiązania Oddziału wyniosły na koniec roku 4.621,04 zł.
 Przychody ogółem wyniosły 51. 341,35 zł. Koszty ukształtowały się na poziomie 52.075,38 zł.
 Straty za ostatni rok pomniejszają fundusz statutowy Oddziału, który na koniec roku wynosił 11.743,82
zł.
 Przychody z działalności statutowej wynosiły 46.171,35 zł, w tym składki organizacyjne i wpisowe
3.943,00 zł.
 Przychody ogółem wzrosły znacząco w związku z wyższą zaksięgowaną kwotą odpłatności uczestników
szkoleń.
 Koszty działalności statutowej wyniosły 48.470,29 zł, w tej kwocie koszty składek na rzecz Zarządu
Głównego PTTK wynosiły 1.869,00 zł.
 2008 rok na działalności statutowej zamknął się stratą 2.298,81 zł. Strata za ostatni rok była
spowodowana wysokimi, rozliczonymi księgowo kosztami odpłatnych szkoleń.
 Koszty administracyjne, które niemal w całości związane są z czynszami i opłatą za telefon wyniosły
3.605,09 zł.
 Na pozostałe przychody operacyjne składają się w całości przychody z baz i chatki. Wynosiły one
3.700,00 zł .
 W okresie minionego roku nie wystąpiły inne koszty operacyjne.
 Dotacje na działalność statutową (wykazywane w przychodach z działalności statutowej wynosiły
11.149,99 zł i były związane z dotacjami na obiekty noclegowe Oddziału, doposażenie i księgozbiór
biblioteki RPK oraz na kurs inwentaryzacji krajoznawczej.
WNIOSKI:
Ogólnie należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Oddziału jest ustabilizowana, jednak Oddział w ostatnim roku
zanotował niewielką stratę.
Księgi rachunkowe, prowadzone wzorowo przez kol. Krzysztofa Marcinkowskiego, wykazują zapisy zgodne
z wymaganiami ustawy o rachunkowości.
Sprawozdania finansowe przedstawiają rzetelny i wierny obraz sytuacji finansowej Oddziału.

5. Studenckie Bazy Namiotowe i chatka studencka „Hawiarska Koliba”
W 2008 roku tradycyjnie funkcjonowały trzy nasze bazy namiotowe: na Gorcu, Lubaniu i w Radocynie oraz
chatka studencka w Ochotnicy Jamnem. Okres sprawozdawczy był czasem wielu dużych zmian zarówno na
bazach, jak i w chacie.
W 2008 r. na bazach na Gorcu i Lubaniu rozpoczął się czas zmian. Dotychczasowi, wieloletni bazowi postanowili
zrezygnować z opieki nad tymi bazami. Zostały podjęte działania w celu znalezienia nowych opiekunów tych baz.
W efekcie czego bazowymi Gorca zostali Natalia Figiel i Sławomir Suwaj, a Lubania Izabela Jędrzejek. Bazy
w sezonie 2008 ruszyły na zupełnie nowych zasadach, a ich funkcjonowanie nie byłoby możliwe gdyby nie
zaangażowanie wielu osób, głównie przewodników i kursantów z SKPG. Podczas GorcStoku 2008 uroczyście
podziękowano Marcie Motyce oraz Leszkowi Ogórkowi za niesamowity wkład w istnienie obu baz. Dziękujemy
raz jeszcze!
Wszystkie bazy szczęśliwie przetrwały, bazowi dalej są entuzjastycznie nastawieni do zagadnienia i wołają
o pomoc w nadchodzącym sezonie 2009.
W 2008 r. bazy udzieliły następującej ilości noclegów (w namiotach bazowych i własnych namiotach nocujących):
 Radocyna – 590 noclegów
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Gorc – 787 noclegów
Lubań – 668 noclegów

Ostatni rok był również okresem znacznych zmian w naszej chatce. Wiosną 2008 r. Klub Hawiarska Koliba
wystąpił do Zarządu Oddziału z prośbą o zniesienie nazwy z chatki oraz zrzekł się dotychczasowej opieki nad
chatą, motywując swoją prośbę złymi stosunkami z dzierżawcą oraz złym wpływem na dobre imię Klubu sytuacji
w chatce. Zarząd Oddziału przychylił się do tej prośby. We wrześniu 2008 r. nazwa została zniesiona, a 1 grudnia
2008 r., po rozstrzygnięciu ogłoszonego konkursu nadano chatce nowa nazwę: Gorczańsko-Ochotnicka Chatka
Akademicka, czyli GoCha. Równocześnie opiekę nad chatą powierzono SKPG.
W roku 2008 w chatce udzielono 2260 osobonoclegów.
Fundusze, pochodzące z dzierżawy 3 baz namiotowych jak i chatki, są ważnym składnikiem
w rocznym budżecie Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie. Dzierżawcy poszczególnych obiektów wpłacili
w 2008 r. do kasy Oddziału następujące kwoty czynszu dzierżawnego:
 Radocyna – 600 zł
 Gorc – 600 zł
 Lubań – 600 zł
 Hawiarska Koliba – 1200 zł
Razem – 3 000 zł
W ostatnim roku na bazach i w chacie bardzo dużo się zmieniło. Mamy na dzieję, że będą one funkcjonowały
dalej w jak najlepszy sposób, ale by tak było konieczne jest zaangażowanie wielu osób, dlatego zapraszamy do
pracy!

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 roku 2008 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;
 współpraca z „Nature Friends International” (NFI)
 uczestnictwo Oddziału w działaniach i projektach sieci CEEWEB (Central & East European Working
Group for the Enhancement of Biodiversity).
Youth and Environmental Europe (w skrócie YEE) to tzw. organizacja parasolowa, skupiająca organizacje
młodzieżowe z Europy (bardzo szeroko pojętej, bo sięgającej od Wysp Azorskich aż po Kaukaz) zajmujące się
wszystkim co związane z przyrodą i ochroną środowiska naturalnego. Wszystkich organizacji jest ok. 60, z czego
tylko niektóre wykazują jakąś istotniejszą aktywność. Oddział od kilku lat zaangażowany był w luźną współpracę
z YEE. Nasi członkowie biorą udział w seminariach i wyjazdach studyjnych, a także w dorocznych spotkaniach
YEE. Bardzo wymierny efekt członkowstwa w YEE to przetłumaczenie Statutu Oddziału na język angielski oraz
udział członków Oddziału w projektach YEE i organizacji w nim stowarzyszonych.
W okresie styczeń – grudzień 2008 były to następujące projekty:
1. Netwoking “Take nothing but photographs, leave nothing but footprints, kill nothing but time!”, Nature
Trust Malta i OA PTTK Kraków (III 2007 – II 2008).
Cel: Wydanie katalogu miejsc atrakcyjnych z punktu widzenia turystyki zrównoważonej; kontynuacja
wymiany na Malcie – artykuły autorstwa uczestników spotkania zebrane we wspólnym wydawnictwie.
Uczestnicy z OA PTTK: Dominika Lemler, Małgorzata Fedas, Małgorzata Bytom, Barbara Święch, Mateusz
Glista, Bernadetta Zawilińska
2. International Intercultural Meeting „Diversity our Value”, Tbilisi, Gruzja (1-7 IV 2008)
Cel: promote respect and friendship among youth from different countries; promote youth peaceful
interaction in the existing political processes; guide young people how to live in multicultural environment promote equality, human rights, tolerance - dispose youth against discrimination and prejudices
Uczestnicy z OA PTTK: Małgorzata Fedas, Paweł Miśkowiec
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Projekt „Diversity our value” był dla jego uczestników inspiracją do przekazania doświadczeń z pobytu
w Gruzji dalej. Na zakończenie Miesiąca Dialogu Międzykulturowego w Krakowie przygotowaliśmy pokazy
filmów dokumentalnych poświęconych konfliktowi abchasko-gruzińskiemu.
3. International Youth Conference for the Protection of Biological Diversity “Biodiversity on the Edge”, Bonn,
Niemcy (13-16 V 2008)
Cel: to Deal with the topic of biodiversity protection in a critical manner and to compose a resolution at the
end of the meeting (in face of the 9th Conference of Parties (COP9) for the Convention of Biological Diversity)
Uczestnicy z OA PTTK: Dobrosława Krzemień, Monika Kotulak, Magdalena Kusek (studentki biologii na UJ)
4. YEE Annual Meeting 2008 (reprezentant OA – Paweł Kula, koło nr 1 SKPG Kraków)

W ramach współpracy z organizacja CEEWEB przedstawicielka Oddziału Katarzyna Śliwa
uczestniczyła w XII spotkaniu Grupy Roboczej ds. Zrównoważonej Turystyki CEEWeb for Biodiversity,
które odbyło się w Bułgarii, w miejscowości Bojentsi. Spotkanie odbyło się w dniach 9-13 października
2008 r.
7. Działalność szkoleniowa.
W ostatnim roku działalność szkoleniowa prowadzona jest głównie przez koła przewodnickie wchodzące w skład
oddziału. Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie prowadzi jednocześnie 2 kursy przewodników
beskidzkich (kursy są dwuletnie, rozpoczynają się co roku, w 2008 r. państwowe uprawnienia przewodnickie
uzyskało 22 osoby), Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskie prowadziło kurs przewodników tatrzańskich.
W dniach 24-26 października 2008 r. Oddział Akademicki organizował kurs inwentaryzacji krajoznawczej, który
odbył się w Lanckoronie. Kurs dofinansowany był ze środków Zarządu Głównego PTTK i współorganizowany
z Komisją Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK. Ze strony Oddziału główną organizatorką była Małgorzata
Fedas.
Dla celów szkoleniowych udostępniane są ponadto zbiory biblioteczne działającej przy Oddziale Regionalnej
Pracowni Krajoznawczej PTTK w Krakowie.

8. Regionalna Pracownia Krajoznawcza:
Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Krakowie jest jedną z 26 tego typu placówek działających obecnie
w Polsce. Jako nieodpłatna forma działalności Oddziału, utrzymuje się dzięki dotacjom z Zarządu Głównego
PTTK i społecznej pracy członków Oddziału. W przeciągu ostatnich kilku lat główną formą działalności Pracowni
jest udostępnianie wszystkim zainteresowanym bogatych zbiorów z dziedziny turystyki (głównie górskiej),
krajoznawstwa, ekologii, ochrony środowiska i innych.
Od 2005 r. trwa systematyczna inwentaryzacja i porządkowanie zbiorów biblioteki RPK. W 2008 r.
uporządkowano podstawowe sprawy związane z dokumentacją biblioteki. Odnalezione księgi inwentarzowe
zbiorów zostały uzupełnione o pozycje zakupione z dotacji ZG, pozostałe – nieskatalogowane dotychczas zbiory
– są systematyczne wpisywane do inwentarza. Jednocześnie trwa tworzenie internetowego katalogu książek,
map, czasopism, slajdów, filmów wideo, płyt CD i DVD. Istniejący niegdyś katalog kartkowy rzeczowy
i alfabetyczno-autorski nie jest kontynuowany, istniejący katalog elektroniczny (baza danych) został
przekonwertowany do pliku Excela i na jego bazie tworzony jest obecny katalog elektroniczny.
Od kilku lat obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania Pracownią, jej zbiorami i działaniami. W celu
dotarcia z informacją o ofercie Pracowni do szerszej grupy odbiorców opracowana została wydzielona część
strony internetowej Oddziału, poświęcona RPK i jej bibliotece i zawierająca aktualne informacje nt. działalności,
wydarzeń oraz katalog zbiorów. Ponadto Pracownia posiada swój e-mail, numer Gadu-Gadu i Skype, ogłasza się
w studenckich periodykach i newsletterach oddziałowych i kołowych, identyfikacji wizualnej służy też logotyp
RPK, opracowany przez Natalię Figiel.
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Na dzień 31 grudnia 2008 r. inwentarz biblioteki RPK liczył 8690 pozycji. Od 1 stycznia 2008 r. zinwentaryzowano
więc 1280 woluminów. Prace te prowadzone są społecznie przez członków SKPG Kraków, w połączeniu
z dyżurami, w trakcie których zbiory biblioteki udostępniane są zainteresowanym. W omawianym okresie funkcję
opiekuna/kierownika Pracowni pełniła nadal Małgorzata Fedas; regularnych dyżurów w bibliotece RPK podjęli się:
Anna Dobranowska, Magdalena Rawłów, Paweł Miśkowiec i Małgorzata Fedas. Z uwagi na ograniczona ilość
czasu, jaką mogą na nie poświęcić, porządkowanie katalogu wciąż nie zostało zakończone i wymaga jeszcze
wiele pracy. W pracach na rzecz RPK brało także udział wiele innych osób – głównie członków SKPG Kraków.
Kolejnym krokiem będzie pozyskanie profesjonalnego programu do obsługi biblioteki, tematyczne
uporządkowanie zbiorów oraz akcja promocyjna w środowiskach potencjalnych czytelników.
Latem 2008 przemeblowano pomieszczenie biblioteki - drzwi od szaf bibliotecznych zostały odkręcone
i wyniesione do piwnicy, pozwoliło to na przestawienie szaf bliżej siebie i uzyskanie miejsca na biurka i kącik
socjalny w wykuszu. Jesienią 2008 r., przy ogromnym nakładzie sił i energii członków Oddziału udało się
odświeżyć pomieszczenie, w którym mieści się Pracownia i zbiory biblioteczne. Odmalowano ściany i drzwi,
położono nowa wykładzinę. Sfinansowanie materiałów remontowych było dużym wydatkiem dla Oddziału (ok.
1 tys. zł). Z braku środków wstrzymane zostały dalsze, drobniejsze prace wykończeniowe (położenie listew
podłogowych, zakup i zamontowanie żaluzji na oknach, montaż nowego zamka w drzwiach do lokalu, etc.).
W sferze dalekich planów pozostaje wciąż wymiana szaf i domeblowanie pomieszczenia umożliwiające właściwe
i funkcjonalne przechowywanie i korzystanie ze zbiorów pracowni. W omawianym okresie dwukrotnie
przeprowadzono też akcje sprzątania biblioteki.
W 2008 r. zbiory i wyposażenie RPK zostały ubezpieczone (sprawę prowadził Piotr Dąbrowski).
Przedstawiciele RPK biorą corocznie udział w organizowanych przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego
PTTK szkoleniach kierowników Regionalnych Pracowni Krajoznawczych z całej Polski. W 2008 r. na szkoleniu
w Warszawie położono bardzo duży nacisk na prawidłowe przygotowywanie rozliczenia otrzymywanych z ZG
dotacji oraz na sposób prowadzenia dokumentacji bibliotek RPK. KK ZG PTTK ograniczyło możliwość przyznania
dotacji ze swoich środków tylko do tych RPK, które posiadają kompletne księgi inwentarzowe i prawidłowo
rozliczą dotacje. Było to bezpośrednim impulsem do uporządkowania tych spraw w krakowskiej RPK. Udział
w spotkaniach daje możliwość wymiany informacji i przedstawienia planów i potrzeb Pracowni na najbliższy rok,
co ma duże znaczenie podczas przydzielania dotacji.
Dzięki środkom pozyskanym z Komisji Krajoznawczej ZG PTTK udało się doposażyć Pracownię
o rzutnik multimedialny i router. Dodatkowo ze środków z ZG zakupiono też zestaw krzeseł i energooszczędny
grzejnik olejowy. Wiosną 2008 r. wyposażenie lokalu współdzielonego przez Oddział, Pracownie i jej bibliotekę
wzbogaciło się o drugi komputer, użyczony przez Małgorzatę Fedas na potrzeby Oddziału, w tym prowadzenia
księgowości i mający w przyszłości mieścić katalog biblioteki.
Bibliotece RPK corocznie przybywają nowe pozycje książkowe i prenumeraty czasopism o profilu krajoznawczoturystycznym. Część zbiorów biblioteki pozyskiwana jest przy okazji szkoleń i konferencji. Warto odnotować, iż
bardzo częstym przypadkiem są darowizny zarówno członków Oddziału, jak i osób z zewnątrz. Końcem 2008 r.
Tadeusz Syryjczyk przekazał Pracowni swoje zbiory turystyczno-krajoznawcze. Niestety, z braku miejsca i czasu,
nie zostały do chwili obecnej zinwentaryzowane. Ponadto regularnie zwracamy się do wydawnictw z prośbą
o nieodpłatne przekazanie nowości na rynku wydawniczym do zbiorów Pracowni.
W październiku 2008 r. Pracownia, na zlecenie KK ZG PTTK, zorganizowała kurs inwentaryzacji krajoznawczej.
Kurs odbył się w Lanckoronie, w dn. 24-26 X 2008 r., wzięło w nim udział 40 os. z centralnej i południowej części
Polski, a zainteresowanie tą tematyką przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Być może Pracownia rozszerzy
swoją działalność o inwentaryzację krajoznawczą, korzystając tu zarówno z doświadczeń PTTK, jak
i prowadzonej przez Oddział współpracy międzynarodowej w obszarze turystyki przyrodniczej i zrównoważonego
rozwoju. Liczymy też na kontynuację współpracy nawiązanej przy okazji organizacji kursu z Gminą Lanckorona
i Towarzystwem Przyjaciół Lanckorony.
Jesienią 2008 r., w oparciu o zaplecze RPK, reaktywowano działalność Terenowego Referatu Weryfikacyjnego
GOT przy Oddziale. Działająca przy Oddziale Komisja Ochrony Przyrody planuje powołanie Weryfikatu odznaki
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Turysta Przyrodnik, a w planach samej RPK znajduje się powołanie weryfikatu Odznaki Krajoznawczej (przy
okazji organizowanego w Krakowie CZAK-u można wyszkolić instruktorów krajoznawstwa).
W grudniu 2007 r. KK ZG PTTK przesłał do Pracowni pismo z prośbą o przygotowanie historii krakowskiej RPK.
Wyzwania tego podjął się Paweł Miśkowiec – po pracowitym przewertowaniu oddziałowych i pracowniowych
archiwów udało się w lutym 2009 r. przekazać gotowy tekst do kol. Anny Becker-Kulińskiej z KK ZG PTTK.
W chwili obecnej Pracownia to odmalowane, czyste, zadbane pomieszczanie, gdzie odbywają się spotkania
Zarządu Oddziału oraz Oddziałowych Komisji, Rad i Zespołów, a także szkolenia. Na co dzień znajduje tu dla
siebie miejsce każdy czytelnik chcący skorzystać ze zbiorów biblioteki. Cały czas trwają prace inwentaryzacyjne
i porządkowe. Pracownia „żyje”, choć nie da się ukryć, że na jej działalności kładzie się cieniem kilka problemów,
a co za tym idzie, także kilka potrzeb:
 potrzeba pozyskania nowych źródeł finansowania, w tym na prace zlecone (projekty);
 potrzeba odseparowania księgozbioru od czytelni i miejsca spotkań (drugie pomieszczenie);
 dokończenie katalogowania i inwentaryzacji księgozbioru oraz dofinansowania tych prac;
 umieszczenie katalogu w profesjonalnym programie bibliotecznym, włączenie się do sieci bibliotek;
 poszukiwanie kierunku dalszego rozwoju pracowni, ponowne sformułowanie grupy docelowej
użytkowników oraz dostosowanie prac RPK do ich potrzeb i oczekiwań.

9. Sprawy różne
Oddział podjął starania (jak np. zmiana statutu) w celu uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
Umożliwi to członkom i sympatykom Oddziału przekazywanie 1% podatku na wybraną działalność Oddziału (np.
bazy, chatkę RPK, koła i kluby).
Stroną internetową, działającą pod adresem http://oakrakow.pttk.pl prowadzi Kol. Przemek Wiktor (AKPT) oraz
– od jesieni 2008 r. – Marek Wieczorek. Strona od niedawna przybrała nową formę, dzięki czemu redagować
mogą ją wszyscy członkowie Zarządu Oddziału.
Kol. Małgorzata Bytom pełni funkcję „Ambasadora IYNF”, tj. osoby reprezentującej międzynarodową organizację
International Youth Nature Friends w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym.
Kol. Małgorzata Fedas zajmuje się współpracą Oddziału z organizacją Youth and Environment Europe,
w ramach której nasi członkowie maja okazje brać udział w ciekawych projektach międzynarodowych
Działa lista mailingowa władz Oddziału oraz lista mailingowa członków Oddziału – oficjalny kanał informacyjny nt.
działalności i bieżących spraw Oddziału (ok. 200 użytkowników).
W listopadzie 2008 odbył się „I Pojubileuszowy Rajd Oddziału - Rajd Zmiany Nazwy”, który przewidywał nocleg
między innymi w chatce „Hawiarska Koliba” (której nazwa wkrótce została zmieniona na Gorczańsko-Ochotnicką
Chatkę Akademicką - GoCha)
Dziękujemy wszystkim Członkom i Sympatykom Oddziału, z którymi mieliśmy okazję w tym roku
współpracować!
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