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Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła 

Ostatnie Walne Zebranie członków Koła odbyło się 19 stycznia 2001 roku. Wybrano na nim
Zarząd Koła, który ukonstytuował się w składzie:

• Marcin Wojciechowski (Prezes Koła)
• Ryszard Wilk (Skarbnik Koła)
• Monika Pawelec (Sekretarz Koła)
• Mariusz Wiśniewski

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
• Bogdan Ziółkowski
• Aleksandra Milewska
• Franciszek Świderski

Zarząd  Koła  stanął  przed  dwoma  głównymi  zadaniami:  znalezienie  siedziby  dla  Koła
(korzystaliśmy  wtedy  z  gościnności  Klubu  Turystycznego  Elektryków  “Styki”),
uporządkowanie  strony  internowej  Koła  oraz  ożywienie  działalności  turystycznej  i
przyciągnięcie do Koła nowych członków.

Pierwsze zadanie okazało się bardzo trudne: w Gmachu Głównym PW nie było możliwości
uzyskania  jakiegokolwiek  lokalu,  również  w  odremontowanym  CeRuSie nie  było
możliwości uzyskania stałej siedziby, była jedynie możliwość organizowania tam spotkań w
ściśle określonych godzinach. Przedstawiciele Koła poszukiwali więc innych możliwości.
Po wielokrotnych próbach uzyskania pomocy ze strony Samorządu Studentów PW, wizycie
u Prorektora ds. studiów  i studentów mieliśmy wiele cennych deklaracji pomocy, aż  pod
koniec roku 2001 udało  się  (dzięki  staraniom  kol. Michała  Kality)  znaleźć  wymagające
remontu pomieszczenie nr 301 (dawny bar i klub “Kaczory”) w Gmachu Starej Chemii PW.
Koło uczestniczyło wraz z Chemicznym Kołem Naukowym “Flogiston” w finansowaniu (z
wykorzystaniem  środków  Komisji  Finansowo-Gospodarczej  SS  PW  oraz Oddziału
Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie) i wykonaniu remontu lokalu wiosną 2002 roku,
a w styczniu 2003 uzyskaliśmy formalne pozwolenie Dziekana Wydziału Chemicznego PW
na korzystanie z tego lokalu.

Trzecie zadanie postawione przed Zarządem Koła również było sukcesywnie realizowane:
– Wznowiono organizację kursów Organizatora Turystyki:

– wiosną 2001 roku rozpoczął się kurs z założenia organizowany wspólnymi siłami Koła
PTTK nr 1 oraz KTE “Styki”. Niestety,  w rzeczywistości udział członków naszego
Koła w organizacji tego kursu był praktycznie zerowy, a cały ciężar organizacji spadł
na KTE “Styki”.

– w  roku  2002  zorganizowany  został  kurs  OT  który  rozpoczął  się  tuż  po  feriach



zimowych a zakończył w maju: “Przejście” odbyło się w długi weekend w okolicach
1-3  maja  (tj. w  dniach  30.IV-5.V),  15.V  odbył  się  egzamin.  W  kursie  tym
uczestniczyło  15  osób,  z  czego  4  pomyślnie  zdały  egzamin.  Do  promocji  kursu
znacząco  przyczyniła  się  współpraca  z  AKTR  “Hałaburda”w  zakresie  akcji
informacyjnej  o  kursie  OT  oraz  kursie  Przodownika  Turystyki  Kolarskiej  PTTK.
Kierownictwo Kursu objął Marcin Wojciechowski.

– Kolejny  kurs  OT  został  zorganizowany  w  roku bieżącym  również  w  okresie
wiosennym,  uczestniczyły  w nim 23 osoby.  Kierownikiem Kursu  również  był Marcin
Wojciechowski.

– Organizowano szereg rajdów i obozów:
– rok 2001:

– trasa  piesza  i  rowerowa na  rajdzie  “Czersk”.  W tym roku za  organizację  rajdu
odpowiedzialny był KTE “Styki” (trasę pieszą (ok. 10 osób) prowadziła Monika
Pawelec, trasę rowerową (2 os.) Marcin Wojciechowski)

– XXXVII Wiosenny Złaz Politechniki Warszawskiej “Puszcza Biała” - zakończenie
rajdu odbyło się w Długosiodle (organizował go Mariusz Wiśniewski)

– XXXVIII Rajd “Noc Świętojańska”
– obóz wędrowny na Roztoczu po jesiennej sesji egzaminacyjnej.
– letnie  wyjazdy  wakacyjne,  m.in.  obóz  wędrowny  w  Jurze  Krakowsko-

Częstochowskiej  (Bartek  Żukowski),  obóz  “geologiczny”  w  Sudetach  (Michał
Segit), obozy na Słowacji (Franek Świderski)

– Dwie  trasy  piesze  na  “Rajdzie  Nocnym”  KTE  “Styki”  (prowadzili  Marcin
Kędziorek oraz Bartek Żukowski)

– Rajd “Jesień w Tatrach” (Krzysztof Bieńkowski)
– Rajd “Jesień w Beskidach” (Łukasz Aranowski)

– rok 2002:
– Rajd “Czersk” - z tradycyjnie już dużym udziałem KTE “Styki” (organizował oraz

prowadził trasę kursu OT Marcin Wojciechowski)
– XXXVII Wiosenny Złaz Politechniki Warszawskiej “Puszcza Biała”. W tym roku

zakończenie rajdu odbyło się przy ognisku we wsi Porządzie. (organizacja i trasa
OT: Marcin Wojciechowski, trasa “1” Monika Pawelec)

– Mała Fatra (Słowacja) w czasie długiego weekendu majowego
– XXXIX Rajd “Noc Świętojańska” (Marcin Wojciechowski z pomocą uczestników

kursu OT)
– Letnie wyjazdy wakacyjne, m.in. obóz wędrowny w Beskidzie Niskim po chatkach

studenckich, obóz “Słowacki Raj” na przyjaznej turystom Słowacji we wspaniałym
krasowym terenie parku o powyższej nazwie, później zahaczający o Tatry Wysokie.

– rajd “Jesień w Beskidach” (Łukasz Aranowski)
– wyjazd sylwestrowy w Bieszczady (Ustrzyki Górne) (Marcin Kułak)
– członkowie Jedynki gościli również podczas Sylwestra w Chałupie Elektryków na

Polanach Surowicznych
– rok 2003:

– zimowisko w Małej Fatrze na Słowacji podczas przerwy międzysemestralnej: 
– imprezy  skierowanych  głównie  do  uczestników  kursu  Organizatora  Turystyki

PTTK: wycieczka do Kampinoskiego Parku Narodowego (Marcin Kułak), marsz na
orientację w okolicach Międzylesia (Marcin Wojciechowski)

– rajd  Arkadia:  8-9.III  (organizacja:  Marta  Banek,  prowadzenie  trasy:  Marcin
Wojciechowski)

– XI Rajd Czersk: 22-23.III (Marcin Wojciechowski)



– XXXIX  Złaz  Wiosenny  Politechniki  Warszawskiej  “Puszcza  Biała”:  12-13.IV,
uczestnicy szczelnie zapełnili sale szkoły podstawowej w  Wólce Grochowej koło
Długosiodła (Ryszard  Wilk,  prowadzenie  trasy pieszej  (m.in.  kursu OT) Marcin
Kędziorek)

– “Przejście”: 27.IV-4.V – obóz wędrowny w Beskidzie Niskim stanowiący egzamin
praktyczny  dla  uczestników  kursu  Organizatora  Turystyki  PTTK  (Marcin
Wojciechowski)

– majówka w Małej Fatrze na Słowacji: 1-4.V – tym razem można było powspinać się
w warunkach wiosennych.

– XL Rajd “Noc Świętojańska”: 19-22.VI – impreza o najdłuższej tradycji w Kole, od
kilkunastu już lat zakończenie (wianki, śpiewy i pieczenie kiełbasek przy ognisku)
odbywa  się  na  wyspie  na  Liwcu w  okolicach  Świniotopu  (4-dniowa  trasa  XL:
Marcin Wojciechowski, trasa 2-dniowa: Maciej Florek)

– obóz  wędrowny  na  Roztoczu:  1-10.VIII  –  kierowany  był  głównie  do  nowo
przyjętych  studentów  PW,  z  założenia  niedrogi,  nie  wymagający  specjalnego
wyposażenia  obóz  w  pięknych  okolicach  Roztoczańskiego Parku  Narodowego
(Michał Hubert, Marcin Kędziorek)

– obóz  wędrowny w  Grecji:  1-24.VIII  –  uczestnicy  zwiedzali  zabytki  starożytnej
Grecji,  zdobywali  Olimp  i  Parnas,  odpoczywali  nad  morzem Egejskim (Franek
Świderski)

– wypad w Alpy: 8.VIII-1.IX: wyjazd dla ambitnych turystów  obytych z wysokimi
górami (Robert Jakubowski)

– liczne jedno- i dwudniowe wypady “za miasto” pracujących w te wakacje członków
Koła

– Rajd “Na dobry początek roku” w okolicach Pilawy (Michał Hubert)
– trasa Koła na Rajdzie Nocnym KTE Styki (Michał Hubert)
– Rajd “Jesień w Beskidach” (Łukasz Aranowski)
W  organizację  imprez  jak  zwykle  bardzo  duży  wkład  wniósł  Franek  Świderski
prowadząc turystyczne zajęcia WF (nie wymienione w powyższym zestawieniu) oraz
organizując wiele wyjazdów (w tym wszystkie wyjazdy na Słowację).

– Koło  włączało  się  w  miarę  możliwości  w  inicjatywy  okołoturystyczne,  jak  np.
organizacja koncertu z cyklu “W górach jest wszystko co kocham” w grudniu 2002 oraz
organizowało spotkania okolicznościowe przy okazji świąt Wielkiej Nocy oraz Bożego
Narodzenia.

– Obecnie trwają starania nad uruchomieniem cyklu slajdowisk firmowanych przez Koło
PTTK nr 1 oraz SKPB Warszawa (zajmują się tym Michał Segit oraz Maciej Florek)

Ocenę  na  ile  rezultaty  działań  mających  na  celu  zainteresowanie  większej  liczby  osób
działalnością w Kole są satysfakcjonujące pozostawiamy zebranym tutaj członkom Koła.

Oprócz zadań postawionych przed Zarządem na poprzednim Walnym Zebraniu członków
Koła  w  międzyczasie  organizacje  turystyczne  na  Politechnice  stanęły  przed  faktem
zlikwidowania  użytkowanej  przez  nie  tablicy  informacyjnej  w  holu  głównym GG  PW.
Wobec braku funduszy na nową tablicę (Samorząd Studentów oferował nowe lokalizacje
tablicy pod warunkiem pokrycia kosztów gablot w których są umieszczane ogłoszenia w
GG) Koło było zmuszone działać bez tego dobrze znanego źródła informacji o imprezach
turystycznych.  Dopiero  na  przełomie  2002  i  2003  roku  udało  się  przywrócić  działanie
tablicy  informacyjnej  w  nowej  lokalizacji,  tj.  przy  wejściu  do  wypożyczalni  Biblioteki
Głównej PW.



Ostatnim z osiągnięć dotychczasowego Zarządu Koła jest pozyskanie z Komisji Finansowo-
Gospodarczej  SS PW środków na  zakup komputera  i  drukarki  do  siedziby  Koła.  Duży
wkład w pokonywanie przeszkód natury formalnej (wpisanie komputera do inwentaryzacji)
wniósł tegoroczny absolwent Kursu OT Maciej Florek. 

Marcin Wojciechowski


