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Warszawa 23 lutego 2006 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła

Ostatnie Walne Zebranie członków Koła odbyło się 2 marca 2005 roku. Wybrano na nim 
Zarząd Koła, który ukonstytuował się w składzie:

• Łukasz Skłodowski (Prezes Koła)
• Maciej Florek (V-ce Prezes Koła)
• Marcin Mazur (Skarbnik)
• Aleksandra Alberska (Sekretarz)
• Dorota Mróz (Członek Zarządu)
• Marta Otto (Członek Zarządu)
• Michał Segit (Członek Zarządu, rezygnacja w styczniu 2006)

Oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
• Ryszard Wilk (Przewodniczący KR)
• Marcin Kędziorek (Członek KR)
• Konrad Górski (Członek KR)

Nowemu Zarządowi postawiono też dodatkowe cele:
- Załatwienia sprawy siedziby Koła na Wydziale Chemicznym
- Doprowadzenia Internetu do siedziby Koła
- zorganizowanie akcji promocyjnej „1 % podatku na OPP OM Warszawa dla Jedynki ”

Na samym początku działalności zorganiowano akcję promocyjną „1 % OPP”, wysyłając 
informację do uczestników 50-lecia Koła w Wildze oraz umieszczając informację na stronie 
internetowej. Akcja okazała się bardzo opłacalna, gdyż na nasze Koło wpłynęło 1831,62 zł. 
Zarząd postanowił te pieniądze przeznaczyć częściowo na bieżące wydatki Koła, a częściowo 
na zakup sprzętu i promocję. I tak zakupiono 2 namioty (3-os.), 2 apteczki, siekierę, banner, 
kalendarzyki na rok 2006… Rozliczeniem zajął się Skarbnik. Zostało ono złożone w terminie 
do Zarządu OM. Sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków OPP jest dostępne w 
odrębnym dokumencie. 

Na początku swej działalności Zarząd Koła wystąpił o odznaczenia PTTK dla zasłużonych 
członków Koła do ZG PTTK. Wnioski utknęły jednak w Odzialę Międzyuczelnianym i 
prawodopodobnie nie dotarły nigdy do ZG. Dalszy bieg tej sprawy nie jest jednak znany. 

23 lutego 2005 rozpoczął się Kurs Organizatora Turystyki. Jak się później okazało, był to 
ostatni kurs w starej formie – trwający 1 semsetr. Jako kierownictwo Kursu zgłosili się 
Michał Segit (kierownik) oraz Aleksandra Alberska i Łukasz Skłodowski. Niestety z powodu 
braku czasu, a później i porozumienia, kursem do końca zajmował się już Michał Segit., który 
mocno zabiegał o podniesienie poziomu kursu, uporządkowanie skryptów i spraw organizacji 
szkolenia. Kurs ukończyło zdanym egzaminem w OM 7 osób, 3 osoby ukończyły kurs ale nie 



zdały egzaminu. Szczególny wkład w dalsze życie koła wniosła kursantka Ula Wapniarska, 
która od pażdzienika 2005 zajęła się prowadzeniem kolejnego Kursu OT, już w nowej formie. 
Wiele osób, które ukończyły Kurs zajmie się w nadchodzącym sezonie organizacją 
tradycyjnych rajdów (ustalony został preliminarz).

Po raz drugi został zorganizowany w Kole Kurs Organizatora Imprez na Orientację. Kurs 
ukończyła m.in. Katarzyna „nietoperek” Kalinczuk, która oprócz Michała Segita i Maćka 
Ostrowskiego jest teraz w Kole główną siłą napędową przy organizowaniu InO 
towarzyszącym tradycyjnym Rajdom.

Dzięki nawiązanym przez Zarząd Koła kontaktom z innymi uczelnianymi kołami PTTK, 
Koło brało udział w Ursynaliach, imprezie promującej turystykę studencją na terenie SGGW. 
Organizatorami pikniku były dwa kluby z SGGW : AKT oraz SKP4. Koło wystąpiło też na 
Juwenaliach Warszawskich, w Wiosce Akademickiej zorganizowanej na Polach 
Mokotowskich przez Samorząd Studentów PW. W obu imprezach Koło występowało 
wspólnie z zaprzyjaźnionym Klubem Elektryków KTE Styki. 
W kwietniu Koło aktywnie pomogło przy organizacji koncertu „W Górach jest Wszystko co 
Kocham” na Dużej Auli PW. Organizatorami imprezy byli: KTE Styki oraz SKPB W-wa.

Na czas wakacji nie uzyskaliśmy pozwolenia do klucza do powierzonych nam sal na 
Wydziale Chemicznym. Pomimo złożonych dokumentów spotkaliśmy się z oporem władz 
Wydziału. Musieliśmy znaleźć dla Koła opiekuna. Dzięki staraniom V-ce prezesa Maćka 
Florka, opiekunem Koła na Wydziale Chemicznym został prof. Zygmunt Gontarz. 
Dopełnienie tych formalności nie pozowliło jednak na załatwienie sprawy Sali. Pojawiły się 
nowe problemy ze strony administracji gmachu. W październiku okazało się że źródłem 
problemów są minione wydarzenia na Wydziale – śmiertelne wypadki w labolatoriach. 
Władze budynku z tego powodu zaostrzają przepisy. Odbiło się to oczywiście na naszym 
użytkowaniu sal 301 i 353B. Dopiero w połowie października uzyskaliśmy (choć 
ograniczone) prawo do klucza, dzięki życzliwości dziekana progf. M.Szafrana, który stanął w 
obronie koła przed administracją budynku. 
Zarzucono na pewien czas starania o podłączenie internetu do siedziby Koła.

Dzięki staraniom członków Zarządu Koła, nawiązaliśmy kontakt z Radiem Aktywnym – 
studencją rozgłosnią radiową. Co tydzień w niedzielę w radiu ogłaszane są informacje o 
imprezach i wydarzeniach w Kole. W październiku miało uczestniczyć też w obchodach 
urodzin Radia, niestey z przyczyn od nas niezależnych do występu nie doszło. 

W październiku 2005 Koło wystąpiło na uczelnianych targach kół naukowych i organizacji 
studenckich KONIK 2005. Była to druga edycja targów i drugi występ Koła. Tak jak w 
zeszłym roku – towarzyszył nam Klub Turystyczny Elektryków Styki. Występ ten okazał się 
owocny, gdyż na rozpoczynający się właśnie kurs OT trafili nowi ludzie…
Przy okazji targów wydany został uczelniany informator o organizacjach i kołach na PW. 
Dzięki staraniom Zarządu, w informatorze znalazły się pełne informacje o Kole i jego 
działalności.

W październiku ruszyła nowa edycja Kursu OT. Kierwonictwem zajęli się : Ula Wapniarska, 
świeżo upieczona kursantka z wielkim zapałem do pracy, oraz obecny prezes – Łukasz 
Skłodowski. Kurs cieszy się powodzeniem, a dzięki wcześniejszej pracy kierownika 
poprzedniego kursu, Michała Segita, organizacja przebiega bez większych problemów. 



W listopadzie Zarząd Koła postanowił wydrukować tradycyjne już kalendarzyki promocyjne. 
Udało się uzyskać dofinansowanie z FKW wysokości 500 zł, resztę kosztów pokryły środki z 
opp. 

U boku SKPB W-wa oraz Stowarzyszenia „Geoida”, Koło współorganizowało czwartkowe 
turystyczne pokazy slajdów na Politechnice Warszawskiej. 

W czasie twania kadencji Zarządu zorganiowano szereg wycieczek, rajdów i obozów:

7. Rajd "ARKADIA-NIEBORÓW" . 12-13 marca – (Maciek Florek)
8. XIII Rajd "CZERSK-Ruinada" 2-3 kwietnia – (Łukasz Skłodowski)
9.  XLI  Złaz  Wiosenny  Politechniki  Warszawskiej  w  Puszczy  Białej  +  InO  -  19-20 
kwietnia (Michał Segit)
10. Obóz Przejście Kursu OT - 29 kwietnia - 4 maja (Michał Segit)
11. Juwenalia warszawskie 2005 – 12,13,14 maja
 a) Udział w Ursynaliach na SGGW 
 b) Udział w Wiosce Akademickiej na Polach Mokotowskich, 
12. XLII Rajd „Noc Świętojańska” – 25-26 czerwca, (Dorota Mróz, Marta Otto)
13.  Obóz  w  Beskidzie  Niskim  i  Bieszczadach  -  30  lipca  -  17  sierpnia  –  (Łukasz 
Skłodowski)
14. Obóz  wspinaczkowy w Alpach Francuskich - 1 – 20 sierpnia (Michał Hubert)
15. Obóz w Górach Rumunii – 6 - 23 sierpnia  - (Michał Segit)
16. Rajd na Dobry Początek Roku - 15 pażdziernika (Ryszard Wilk, Marcin Mazur)
18.  Udział  w  Targach  Kół  Naukowych  i  Organizacji  Studenckich  KONIK 25-26 
października – (Ł.Skłodowski, A.Alberska, D.Mróz. M.Florek)
19. trasa Koła na Rajdzie Nocnym KTE Styki – 5-6 listopada –(Łukasz Skłodowski) 
20. Jesień w Beskidach - 11-13 listopada –(Łukasz Aranowski) 
21. X TRnO "Jesien Idzie"  19 listopada – (Maciek Ostrowski, Kasia Kalinczuk, Franek 
Świderski)
22. Radziejowice i Okolice – 3 grudnia (Franek Świderski)
23. Radziejowice i Okolice – 10 grudnia. (Franek Świderski)
24. Rajd Mikołajkowy - 10 grudnia – (Marcin Mazur)
25.  Obóz  Sylwestrowy  w  Sromowcach  Niżnych  –  29  grudnia  –  2  stycznia  (Łukasz 
Skłodowski, Dorota Mróz)
26. Wycieczka w MPK dla grupy WF – 7 stycznia – (Franciszek Świderski)
27. Wycieczka architektoniczna – warszawska starówka – 21 stycznia – (Piotr Majdak)
28. II Rajd PoSesja! - MPK – 11 lutego – (Konrad Górski)
29. ZWIS Jedynki czyli Zimowy Wyjazd Integracyjno-Szkoleniowy – Beskid Niski – 13-
19 lutego  - (Szymon Bijak)

W czasie twania kadencji Zarządu nowe uprawnienia uzyskało 9 osób:
OT : 7 osób
PTP : 1 osoba
OInO : 1 osoba
PinO : 1 osoba
Do koła przystąpiło 15  nowych członków.



Zaktualizowana została kartoteka papierowa i elektroniczna Koła, zajmował się tym 
Skarbnik, ponieważ Sekretarz Koła Aleksandra Alberska odsunęła się z przyczyn osobistych 
od spraw formalnych Koła.

Dnia 18 stycznia Michał Segit z powodu wyjazdu i planowanej długiej nieobecności złożył 
rezygnację ze stanowiska członka Zarządu Koła.

Sporządził
Prezes Zarządu Koła

Łukasz Skłodowski


