
 

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE 

ODDZIAŁ MIĘDZYUCZELNIANY w Warszawie 

Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej 

 

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa 

   

 

        Warszawa, 14 marca 2014 

 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PTTK nr 1 przy PW 

w kadencji 13.03.2013-02.04.2014 

 

Na Walnym Zebraniu Koła, w dniu 13.03.2013r. wybrano: 

 

Zarząd:       Komisja rewizyjna: 

Karolina Aptowicz – prezes    Karolina Topolewska - przewodniczący 

Agnieszka Więsyk - wiceprezes   Aleksandra Karkowska 

Beata Kądziołka - sekretarz     Olga Łochowska 

Kamil Opiela - skarbnik       

Jan Bielawski – członek 

 

W  czasie trwania Kadencji Zarządu w Kole zorganizowano: 

 
1. 23-24.03.2013  Rajd Puszcza Biała, Kurpie, 11 osób 

2. 06-07.04.2013  Warsztaty architektoniczne, Toruń, 10 osób  

3. 07.04.2013  InO Puszcza Biała, Leszczydół-Nowiny k. Wyszkowa, 18 osób 

4. 13-14.04.2013  Rajd Ruinada, Jura Karkowsko-Częstochowska, 14 osób 

5. 20.04.2013  Wiosenna Łazęga, Puszcza Kamieniecka, 10 osób 

6. 30.04-05.05.2013   Majówka, Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie, 12 osób 

7. 26.05.2013  Przedmoście Warszawa, okolice Warszawy, 15 osób 

8. 30.05-02.06.2013  Czerwcówka, Góry Złote, 12 osób 

9. 15-16.06.2013  Ogólnopolskie InO Świętojańskie, Popowo k. Serocka, 48 osób 

10. 22-23.06.2013  XLVII Rajd Noc Świętojańska, Płońsk, 22 osoby 

11. 06-07.07.2013   Kazimierz i Lublin, 7 osób 

12. 02-13.07.2013  Wybrzeże na rowerze – szlakiem latarni morskich, 16 osób 

13. 27-28.07.2013  Rajd Winniczek, Nowy Sącz, 13 osób 

14. 08-13.08.2013  Kajaki Rospuda, 16 osób 

15. 16-30.08.2013  Rumunia, 9 osób 

16. 17-24.09.2013  Zerówka Jedynki, Słowacki Raj, 8 osób 

17. 19.10.2013  Jubileuszowe XVIII TRnO „Jesień Idzie” w Wołominie, 114 osób 

18. 26-27.10.2013  Rajd Na Dobry Początek Roku, Gorce, 10 osób 

19. 08-11.11.2013  Listopadówka, Pieniny, 11 osób  

20. 17.11.2013  Przedmoście Warszawa cz.2, okolice Warszawy, 14 osób 

21. 23-24.11.2013  AntyRajd, Beskid Sądecki, 8 osób 

22. 07.12.2013  Rajd Mikołajkowy, Puszcza Kampinoska, 23 osoby 

23. 14.12.2013  Puszcza Kampinoska, 5 osób 

24. 29.12.2013-01.01.2014 Sylwester Jedynki, Nidzica, 23 osoby 

25. 25.01.2014  IV ZiMnO, Młociny, 72 osoby 

26. 9.02.2014   Biegówki, Młociny, 6 osób 

27. 15-22.01.2014  ZWIS, Gorce, 12 osób 

28. 1-2.03.2014  X PoSesja, Myślenice i Okolice, 21 osób 

 



W planach: 

29-30.03.2014    XXII Rajd Ruinada, Ciechanów 

. 

Członkowie Koła:  

Koło na dzień 14 marca 2014 roku liczy sobie 24 członków, w tym 6 osób opłaca składki 

ulgowe (studenci).  

 

Kurs OT:  

Na pierwszym spotkaniu pojawiło się około 40 osób. Aktualnie pozostało 11 osób.  

KierKOT: Natalia Baryga, Daria Borodziuk, Beata Kądziołka, Karol Drabiński 

 

Odznaczeni: 

 

25 lat w PTTK 

Liliana Trzpil 

Bogdan Ziółkowski 

 

Zasłużony dla Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie 

Karolina Aptowicz - w stopniu brązowym 

Olga Łochowska - w stopniu brązowym 

Agnieszka Więsyk - w stopniu brązowym 

 

Stan sprzętu:  

 namioty – 12 szt w tym 5 uszkodzonych  

 altanka ogrodowa 

 garnki – 3 szt z pokrywką + 1 szt wiadro  

 sakwy rowerowe crosso dry – 4 kompl.  

 palniki – 3 szt. w tym 1 nowy dwusystemowy i dwa mocno zużyte jednosystemowe.  

 apteczki – 4 szt.  

 siekiera – 2 szt, w tym jedna sprawna fiscars.  

 ostrzałka – 1 szt.  

 rakiety śnieżne – 15 kompletów 

 2 czekany  

 materiały InO – lampiony, kredki, karty startowe,  

 4 kompasy 

 termosy – 2 szt. (5 litrów i 10 litrów) 

 rzutnik komputerowy  

 zestaw komputerowy z drukarką  

 struny do gitary 

 księgozbiór i pamiątki 

 

Co zakupiliśmy z OPP: 

 Kalendarzyki 500szt. 

 Materiały na wystawę :”Ruszaj w Polskę” 

 Uzupełnienie apteczek kołowych 

 Szpilki do namiotów 

 

Dofinansowanie z Politechniki: 

200zł – druk specjalistyczny- plakaty reklamujące kurs OT  



Postępujące i nowe problemy Zarządu i Koła, niepowodzenia Zarządu:  

 niewielka liczba studentów, w tym studentów PW w szeregach Koła oraz na 

wyjazdach, 

 mała frekwencja ludzi z koła w InO i na wyjazdach, 

 problem ze znalezieniem organizatorów wyjazdów 

 problem istnienia w Jedynce – „dla znaczka” 

 niewielkie dofinansowanie z PW – za mało studentów PW na imprezach, za dużo 

formalności związanych z pozyskaniem i rozliczaniem dofinansowania,  

 brak działań związanych z nową stroną Koła 

 nierozsyłanie newslettera Jedynki 

 niewystarczająca reklama Koła, zbyt późne reklamowanie wyjazdów 

 zaginięcie jednego kompasu 

 brak organizacji śpiewanek 

 

 

Co udało się Jedynce przez ten rok:  

 

Promocja: 

 udział w Targach Konik, ciekawe stoisko, wielu chętnych do obstawy, kol. Bolek 

 udział w projektach Kół Naukowych i Organizacji z PW:  

o Skołowany Weekend,  

o Integrator PW,  

o Wystawa Biblioteki Głównej.    Kol. Bolek 

 Przygotowanie informacji o Kole do biuletynów PW i na strony SSPW, pojawienie się 

informacji o Kole w Kalendarzu Akademickim 2013/14,  Zarząd 

 Zorganizowanie wystawy na PW: Ruszaj w Polskę, kol. Agnieszka i kol. Biceps 

 pojawiające się informacje o wyjazdach Koła na Newsletterze PW 

 prężna działalność Jedynki na portalu Facebook, kol. Opuncja 

 

Wyjazdy: 

 wczesne ustalenie kalendarza imprez na rok 2013/14, rozprowadzenie 500 sztuk 

kalendarzyków 

 uatrakcyjnienie wyjazdów weekendowych- więcej wyjazdów w góry 

 przygotowanie dobrej Akcji Lato, duże zainteresowanie członków Koła wakacyjnymi 

wyjazdami  

 udana organizacja Zerówki, kol. Agnieszka, Bolek, Marta, Daria 

 rajdy i imprezy kołowe zostały przeprowadzone zgodnie z kalendarzem, mimo 

trudności ze znalezieniem osób odpowiedzialnych za ich organizację 

 wprowadzenie nowej aktywności w Kole – Geocaching, zorganizowanie warsztatów 

dla PW, i kilku wyjść o tym charakterze. kol. Gofer, Agnieszka , Bolek  

 sukcesy organizacyjne w InO - duża frekwencja ludzi z zewnątrz, kol. Bambi, 

Cynamon, Biceps 

 

Inne: 

 pozyskanie dofinansowania z Samorządu PW na plakaty promujące Kurs OT i Koło – 

200zł , kol. Biceps i Natalia 

 pozyskanie środków finansowych w ramach 1% podatku OPP, 

 podsumowanie Pucharu Jedynki w INO – kol. Bambi,  

 stworzenie regulaminu do NajTurysty – konkursu na najlepszego turystę – kol. Janek 



 stworzenie regulaminu wypożyczania sprzętu kołowego – kol. Agnieszka 

 regularne spotkania Zarządu 

 złożenie na uczelni wszelkich wymaganych sprawozdań oraz preliminarzy, co daje 

następcom możliwość starania się o fundusze, 

 dobry kontakt z Samorządem Studenckim i z Władzami Stołówki 

 uzupełnianie galerii Kołowej, kol Agnieszka i kol. Cynamon 

 aktywizacja kursantów w życie koła 

 spotkania integracyjne Koła (gofry, Andrzejki, gotowanie),  

 zorganizowanie Jajeczka i Wigilii Kołowej 

 duża frekwencja Kołowiczów na cotygodniowych spotkaniach środowych 

 wyróżnienie członków Koła Orderami – kol. Bambi 

 prężne działanie SKUJ 

 przyjazne nastawienie członków Koła do Zarządu , 

 stworzenie grup pracujących nad 60leciem Koła, przygotowanie planu ich pracy oraz 

rozpoczęcie działań. 

 

 

 

Wskazówki dla przyszłego Zarządu:  

 

 przeczytać to sprawozdanie, 

 uatrakcyjnić wyjazdy Kołowych – większym zainteresowaniem cieszą się 

weekendowe wypady w góry, rajdy z atrakcjami - zwiedzanie Zamków, pałacy, fabryk 

itd. 

 promować wyjazdy Kołowe- wcześniejsze planowanie wyjazdów, zwłaszcza letnich 

pozwala na zgromadzenie większej ilości uczestników  

 zorganizować Akcję Lato z różnorodną ofertą wyjazdów (zagraniczne, górskie, 

rowerowe, kajakowe) 

 wykorzystywać do promocji wyjazdów - Newsletter PW – najlepsza droga by dotrzeć 

do studentów 

 zorganizować atrakcyjną „Zerówki” – jest to szansa na pozyskanie nowych, młodych 

osób i zachęcać ich do kursu OT 

 zorganizować w ciągu roku dwa spotkania „naborowe” zachęcające do zapisania się 

do Jedynki 

 położyć nacisk na zorganizowanie kolejnej edycji kursu OT – wczesne ustalenie 

przede wszystkim kierownika/ów, reklamy, formy  

 wziąć udział w kolejnej edycji targów Konik w celu zareklamowania koła i kursu OT 

 zaangażować większć liczbę Kołowiczów w życie Koła, tj.:  

– głównie w reklamę kOT oraz imprez Koła  

– obsadę tras, imprez kołowych  

– studentów w pomoc w załatwianiu formalności na PW 

– organizację środowych spotkań 

 utrzymywać poprawnych kontakty z:  

- Samorządem PW  

- Zarządem OM  

- innymi zaprzyjaźnionymi kołami/klubami  

- administracją stołówki PW 

- Opiekunem Koła 

 ustalić i opublikować kalendarz imprez na kolejny rok na początku października,  



 obchody 60-lecia istnienia Jedynki wykorzystać do zaistnienia na uczelni 

 Uporządkować i skatalogowanie zbiór pamiątek oraz księgozbiór 

 organizować śpiewanki gitarowe, gdyż umiejętność w tym zakresie praktycznie 

zanikła wśród Kołowiczów, wydrukować śpiewnik kołowy  

 zachęcać do utrzymywania kontaktów z osobami, które kiedyś działały w Kole,  

 zapraszać na wyjazdy Kołowe zaprzyjaźnione Kluby- AKT Maluch, KTE Styki, itd.. 

 zwiększyć zaangażowanie studentów w działalność koła, w tym skuteczniej 

pozyskiwać środki z KFG, KD i z KSIT 

 pozyskiwać nowych członków koła spośród osób zaliczających w-f przez wycieczki 

organizowane przez Franka, zachęcać Jedynkowiczów do uczestnictwa w wyjazdach 

Wuefowych 

 reklamować Koło wśród nowych grup docelowych- licealistów 

 zwiększyć dbałość o jakość i terminowość zamieszczania informacji i ogłoszeń na 

stronie Koła oraz regularnie rozsyłać newsletter 

 dbać o wizerunek Koła na uczelni w tym porządkować dostępne gabloty (Biblioteka i 

Stołówka), zawieszać plakaty o imprezach oraz korzystać z innych uczelnianych 

środków komunikacji do zaistnienia jak np. wystawy, slajdowiska, newslettery, 

czasopisma, targi, juwenalia 

 regularnie organizować spotkania Zarządu. 

 

 

Życzymy przyszłemu Zarządowi, aby Koło nadal się kręciło i to coraz prężniej oraz rosło w 

siłę, najlepiej studencką...  

 


