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POLSKIE TOWARZYSTWO  
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE 

ODDZIAŁ MIĘDZYUCZELNIANY w WARSZAWIE 
Koło PTTK nr  1 przy Politechnice Warszawskiej 

 
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa   http://jedynka.om.pttk.pl             

 

 
Warszawa, dn. 22.05.2011 

 
 
 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PTTK nr 1 przy PW 
w kadencji 08.04.2010 – 25.05.2011 

 
 
Ostatnie Walne Zebranie członków Koła odbyło się 07.04.2010 r., na którym wybrano: 
 
Zarząd w składzie: 
Kamil Opiela – Prezes 
Aleksandra Pagórska – v-ce Prezes 
Ryszard Wilk – Skarbnik 
Danuta Wlizło – Sekretarz 
Urszula Majdak  
 

 
Komisję Rewizyjną w składzie: 
Karolina Topolewska – przewodnicząca 
Aleksandra Karkowska 
Edyta Tomczyszyn

 
W czasie trwania kadencji Zarządu Koło zorganizowało następujące imprezy 
turystyczne: 
 

0 Rajd Puszcza Biała – ODWOŁANY z powodu żałoby narodowej 16 - 17.04 

1 Majówka w Sudetach 29.04 - 03.05 

2 Majówka rowerowa na Mazurach 01.05 - 03.05 

3 AntyRajd 28.05 - 30.05 

4 InO Puszcza Biała 12.06 

5 Ognisko Pokursowe 16.06 

6 XLVI Rajd Noc Świętojańska 19.05 - 20.06 

7 VI InO Świętojańskie 27.06 

8 Z Jedynką na Grunwald 06 - 08.08 

9 Włóczenie się po Bieszczadach 28.08 - 08.09 

10 Łiiikendowy spływ kajakowy 18 -19.09 

11 pozMROCZNY rajd na dobry początek roku  08 - 09.10 

12 Trasa piesza i rowerowa na obchodach 50-lecia OM 16 -17.10 

13 InO Jesień Idzie 06.11 

14 Orlické Hory i Góry Bystrzyckie 11 - 14.11  

15 Wyjazd na Jurę 27 - 28.11 

16 Rajd Mikołajkowy 05.12  

17 Jabadabadooo - Sylwester z Jaskiniowcem 28.12 - 02.12 

18 Biegówki 06.01 

19 Zimowe spacery 16.01  

20 ZiMnO 05.02  

21 VII Rajd PoSesja 12 -13.02 
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22 Beskid Niski jest mi bliski 14 - 20.02  

23 Rajd z okazji Dnia Kobiet 05 - 06.03  

24 Zimowe spacery cz.5 12.03  

25 Czersk – Ruinada 26 - 27.03 

26 Puszcza Biała wraz z InO 16 - 17.04  

    27 Majówka Rowerowa nad Bugiem 30.04 - 03.05 

28 Rowerem do Czerska 07.05 

 
 
 
Ponadto Koło wzięło udział w: 
 Juwenaliach PW 2010, 
 prezentacji na Targach Organizacji Studenckich PW KONIK 2010, 
 współorganizowaniu czwartkowych slajdowisk, 
 pomocy przy organizacji kursu OInO,  
 obchodach 50-lecia OM. 

 

 
 
Członkowie Koła: 
Koło na dzień 18 maja 2011 roku liczy sobie 53 członków, w tym 18 osób opłaca składki 
ulgowe (studenci). 
 
 
 
Kurs OT: 
Zaczęło 15 osób, aktywnych pozostało ok. 10 osób, do egzaminu w pierwszym terminie 
podeszły 3 osoby. 
 
 
 
Kurs OInO: 
Organizacji kursu OInO I AInO w tym roku podjęła się Komisja InO przy OM, Koło 
zorganizowało salę w GG PW na spotkania kursowe. 
 
 
 

Stan sprzętu: 
 namioty – 12 szt w tym 5 uszkodzonych 
 gary – 3 szt z pokrywką + 1 szt wiadro 
 sakwy rowerowe – 4 kompl. 
 palniki – 2 szt. 
 apteczki – 4 szt. 
 siekiera – 2 szt. 
 ostrzałka – 1 szt. 
 rakiety śnieżne – 5 kompl. 
 materiały InO – lampiony, kredki, karty startowe, termosy – 2 szt. 
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Odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny PTTK na obchodach 50-lecia OM: 
 

Szymon Bijak 1 srebrna honorowa 

Karolina Pawlak 1 srebrna honorowa 

Michał Segit 1 srebrna honorowa 

Ryszard Wilk 1 srebrna honorowa 

Bogdan Ziółkowski 1 srebrna honorowa 

Maciej Florek 1 dyplom PTTK 

Marcin Grabowski 1 dyplom PTTK 

Urszula Majdak (zd. Wapniarska) 1 dyplom PTTK 

Łukasz Skłodowski 1 dyplom PTTK 

 
 
 

Postępujące i nowe problemy Zarządu i Koła, niepowodzenia Zarządu: 
 
 do 16 maja 2011r. – brak siedziby Koła, ciągłe odwlekanie decyzji PW o przyznaniu 

planowanej sali, 
 

 bałagan w dokumentacji kołowej, który utrudnił rozpoczęcie działalności, 
 
 spadek liczby Kołowiczów na tradycyjnych rajdach Koła (Ruinada, Puszcza Biała),  
 
 spadek liczby Kołowiczów na spotkaniach okolicznościowych Koła (Wigilia, Jajo),  
 
 niewielka liczba studentów, w tym studentów PW w szeregach Koła, 
 
 postępujące starzenie się Koła, 
 
 emerycki wiek części Zarządu wpłynął na obciążenie jedynego studenta PW w Zarządzie 

(czyt. Prezesa) formalnościami do spełnienia na PW i załatwiania siedziby, 
 
 nierównomierny podział obowiązków w Zarządzie, 
 
 znikome dofinansowanie imprez z PW – za mało studentów PW na imprezach, za dużo 

formalności związanych z pozyskaniem i rozliczaniem dofinansowania, 
 
 niewystarczająca reklama Koła, 
 
 zawirusowanie strony Koła, 
 
 brak relacji z imprez stronie,  
 
 namioty wymagające napraw po zeszłorocznych wypożyczeniach, 
 
 mała liczba ogólnodostępnych obozów w trakcie wakacji 2010. 
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Co się jednak udało: 
 
 uzyskanie nowej siedziby dla Koła w gmachu stołówki PW pok. 56, 

 
 ogarnięcie bałaganu w papierach Koła, 

 
 ogarnięcie stanu sprzętu Koła, 
 
 uchwalenie regulaminu Puchar InO Jedynki,  
 
 liczny odzew Kołowiczów w sprawie projektu nowej koszulki, 

 
 wykonanie koszulek, 

 
 pojawienie się Jedynki na portalu Facebook, 

 
 wczesne ustalenie kalendarza imprez na rok 2011 (wykonanie w związku z tym 

kalendarzyka), co ułatwiło organizację, 
 

 utrzymywanie dobrych kontaktów z AKT Maluch, 
 

 złożenie na uczelni wszelkich wymaganych sprawozdań oraz preliminarzy daje 
następcom możliwość starania się o fundusze. 
 

 
 
  
Wskazówki dla przyszłego Zarządu: 
 
 zorganizowanie „Zerówki” – szansa na pozyskanie nowych, młodych osób i zachęcenie 

ich do kursu OT, 
 
 położenie nacisku na zorganizowanie kolejnej edycji kursu OT – wczesne ustalenie 

przede wszystkim kierownika/ów, reklamy, formy –  jest to uwaga do CAŁEGO Koła, nie 
tylko przyszłego Zarządu, 

 
 zaangażowanie większej ilości Kołowiczów w życie Koła, tj.: 

– głównie w reklamę kOT oraz imprez Koła  
– obsadę tras, imprez kołowych 
– studentów w pomoc w biurokracji na PW, 
 

 utrzymywanie poprawnych kontaktów z: 
–  Samorządem PW 
–  Zarządem OM  
 innymi wcześniej zakolegowanymi kołami/klubami 
 administracją stołówki PW, 
 

 wczesne ustalenie kalendarza imprez na kolejny rok, 
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 wcześniejsze planowanie obozów letnich, zerówki – zrobienie skutecznej reklamy, 
 
 większe zaangażowanie licznej kadry kołowej do robienia wycieczek, a pozostałych do 

zdobywania uprawnień, 
 

 lepsze rozliczanie pożyczanego sprzętu i egzekwowanie jego naprawiania gdy zostanie 
uszkodzony, 
 

 zorganizowanie akcji reklamowej wśród studentów PW, 
  

 organizowanie śpiewanek gitarowych gdyż umiejętność w tym zakresie praktycznie 
zanikła wśród Kołowiczów, śpiewnik kołowy? 

 

 lepsze zachęcanie do utrzymywania kontaktów, osób które kiedyś działały w Kole,  
 

 lepsze promowanie i pozyskiwanie funduszy z OPP 
 
 
 
Kończąc… 
 

Życzymy powodzenia nowemu Zarządowi, aby Koło dalej fajnie się kręciło. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


