
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE 

ODDZIAŁ MIĘDZYUCZELNIANY w Warszawie 

Koło PTTK nr 1 przy Politechnice Warszawskiej 

 

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa 

   

                  Warszawa, 4 maja 2017 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła PTTK nr 1 przy PW 

w kadencji 16.03.2016 - 24.05.2017 

 

W wyniku Walnego Zebrania Koła z dnia 16.03.2016 wybrano: 

Zarząd:      Komisja rewizyjna: 

Kinga Błaszczyk – prezes    Karolina Linek – przewodnicząca 

Ryszard Wilk – wiceprezes    Kamil Opiela 

Maciej Jasiński – skarbnik     Natalia Baryga  

 

W  czasie trwania Kadencji Zarządu w Kole zorganizowano: 

Opisywana kadencja obejmowała w większości 62 rok działalności Koła, który obfitował w liczne 

inicjatywy o charakterze turystycznym, rekreacyjnym, popularyzatorskim oraz szkolenia. 

Były to głównie wycieczki (jedno i wielodniowe, weekendowe) tak w okolicach (Mazowsze), jak 

i w kraju oraz poza jego granicami, obejmujące różne rodzaje turystyki: pieszą, rowerową, kajakową, 

marsze na orientację, ale także inne wydarzenia jak slajdowiska, wykłady tematyczne, spotkania 

integracyjne, spacery krajoznawcze. W Kole zorganizowano kilka obozów letnich w ramach Akcji 

Lato w tym rowerowy GreenVelo czy wyjazd do Szkocji. Koło było organizatorem Ogólnopolskich 

Marszów na Orientację „InO Świętojańskie” oraz zawodów w randze wojewódzkiej i lokalnej. 

Wszystkie imprezy odbyły się dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu członków i sympatyków Koła 

– przy zachowaniu rozsądnych kosztów organizacji. 

 

1. Puszcza Biała (19-20 marca) Puszcza Biała, Natalia Baryga        

2. Na tropie krokusów (15-17 kwietnia) Tatry,  Kinga Błaszczyk    

3. Góry Sowie z Jedynką (22-24 kwietnia) Góry Sowie, Karolina Linek      

4. Majówka Beskid Niski (29 kwietnia – 3 maja) Chałupa Elektryków, Bogdan Ziółkowski   

5. InO 2 lampiony z kontrą (11 maja) Warszawa, Pole Mokotowskie, Szymon Bijak  

6. Ruinada 2.0 XXIV edycja (14-15 maja) Kazimierz Dolny i okolice, Ilona Bachanek, Kinga 

Błaszczyk 

7. Lody w Jadowie (22 maja) Jadów, Karolina Linek   

8. Rezerwat Jata (28 maja) Rezerwat Jata,  Arkadiusz Pietrucha    

9. Noc Świętojańska (18 maja) Wyspa Rembezy, Szymon Bijak 

10. Spływak (9-10 maja) Wólka Proszewska, Liwiec, Agnieszka i Kamil Opiela 

11. XII OMnO „InO Świętojańskie” (25-26 czerwca) Wólka Radzymińska, Kamil Opiela  

12. Spływ Wkrą (16 lipca) Wkra, Joniec, Konrad Górski        

13. Turnus na Kujawach (16-17 lipca) Toruń, Inowrocław, Ciechocinek, Kinga Błaszczyk 

14. Sobotnia Wycieczka Rowerowa (23 lipca) Warszawa, Ryszard Wilk   

15. GreenVelo Mazury i Podlasie (31 lipca – 12 sierpnia) Marlena i Konrad Górscy 

16. Masyw Śnieżnika (1-7 sierpnia) Szymon Bijak     



17. Do Źródeł (13-15 sierpnia) Gniezno i okolice, Karolina Linek   

18. Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą (27 sierpnia) Mława, Ryszard Wilk      

19. Scotland, AYE!  (9-18 września) Szkocja, Cairngorms National Park, Kinga Błaszczyk 

20. I Rajd Znakarski (2 października) Warszawa Choszczówka, Ryszard Wilk    

21. InO Jesień Idzie (23 października) Uroczysko Wieliszew, Ryszard Wilk   

22. Stoczkowskie armaty, Zabielskie Tatry (5 listopada) Stoczek Łukowski, Arkadiusz 

Pietrucha 

23. Przedmoście Warszawa cz. IV (26 listopada) Bogdan Ziółkowski 

24. Rajd Mikołajkowy, (3 grudnia) Mikołaj Rogiński 

25. Rajd Sylwestrowy Ale Meksyk, (30-31 grudnia), Agata Rogińska, Mikołaj Rogiński 

26. Spacer po Nowym Mieście, (18 stycznia), Hanna Słomińska 

27. VII Zimowe Marsze na Orientację „ZiMnO 2017” (29 stycznia 2017), Szymon Bijak 

28. Rajd „Społem” (PoSesja), Kampinoski Park Narodowy (26 lutego), Ryszard Wilk 

29. Rajd Pomiechówek – w poszukiwaniu wiosny (4 marca), Ryszard Wilk 

30. JURA. Wyjazd szkoleniowy (11-12 marca), Piotr Stachowiak, Natalia Baryga, Kinga 

Błaszczyk 

31. Wiosenny spacer po Warszawie (22 marca), Hanna Słomińska 

32. ZWiEJ przed Bambim, Szkoleniowa wycieczka po Mazowieckim Parku Krajobrazowym (26 

marca), Szymon Bijak 

33. Manewry Topograficzne Jedynki" (29 marca) Ryszard Wilk, Dariusz Mazurek 

34. Spływ kajakowy Świdrem (1 kwietnia), Mateusz Ambroziak 

35. Rajd "Szynobusem do Sierpca" (2 kwietnia), Maciej Jasiński 

36. Weekend w Górach Świętokrzyskich (8-9 kwietnia), Karol Tomczyk 

37. Krokusy II. Przywitanie wiosny w Tatrach (7-9 kwietnia) Karolina Linek 

38. Warsztaty architektoniczne (18 kwietnia), Edyta Karpińska, Hanna Słomińska 

39. Majówka Beskid Niski  (29 kwietnia – 3 maja), Beskid Niski, Bogdan Ziółkowski 

 

oraz 4 pokazów slajdów (Agata i Mikołaj Rogińscy, Beata Kądziołka, Kinga Błaszczyk, Aleksandra 

Pagórska, Mateusz Rzepkowski) i 1 wykład tematyczny (Mikołaj Rogiński) 

 

W planach: 

Południowe Podlasie, czyli majówka nad Bugiem (6-7 maja), Arkadiusz Pietrucha 

 

Członkowie Koła:  

Koło na dzień 4 maja 2017 roku liczy sobie 54 członków. 

 

Odznaczenia: 

Beata Kądziołka – Dyplom Zarządu Głównego PTTK 

Łukasz Skłodowski– Brązowa honorowa oznaka PTTK 

Szymon Bijak, Ryszard Wilk, Bogdan Ziółkowski - Złota oznaka honorowa PTTK 

Konrad Górski – zasłużony dla OM w stopniu srebrnym 

 

Kurs OT: 

 duże zaangażowanie Członków Koła  

 aktywizacja „uśpionych” Kołowiczów 

 

http://jedynka.om.pttk.pl/2017/01/zimno2017/
http://jedynka.om.pttk.pl/2017/03/rajd-pomiechowek/
http://jedynka.om.pttk.pl/2017/04/6-7-05-poludniowe-podlasie-czyli-majowka-nad-bugiem/


 

Sukcesy mijającej kadencji:  

 wzrost liczby członków 

 wzrost liczby studentów 

 liczne i różnorodne rajdy oraz inne aktywności (wspólne wyjścia, wykłady, pokazy slajdów, 

szkolenia, nowe wyjazdy jak np. rajd znakarski, spacery po mieście, Krokusy) 

 różnorodna oferta Akcji Lato 

 szeroko prowadzona komunikacja i promocja inicjatyw Koła (Newsletter PW, Facebook, na 

bieżąco aktualizowana strona www, „sezonowe” plakaty), nowe kanały promocji jak Biuletyn 

Biura Promocji PW, wypracowanie standardów komunikacyjnych, graficznych materiałów 

promocyjnych Koła 

 regularne tworzenie portfolio imprez i wysoka skuteczność w ich realizowaniu 

 wydanie kolejnej edycji kalendarzyków 

 sukcesy organizacyjne w InO, duża frekwencja ludzi z zewnątrz, kol. Szymon, Ryszard, 

Kamil 

 podsumowanie Pucharu Jedynki w InO – kol. Szymon,  

 aktywizacja „uśpionych” Kołowiczów, zwłaszcza podczas Kursu OT  

 zorganizowanie tradycyjnych spotkań: Jajeczka i Wigilii Kołowej 

 udział w imprezach przedstawicieli innych klubów turystycznych 

 nawiązanie współpracy i uzyskanie wsparcia z Samorządem Terytorialnym podczas 

organizowania zawodów na orientację 

 popularyzacja turystyki i krajoznawstwa poprzez slajdy, wykłady, rajd znakarski 

 prezentacja Koła na Targach KONIK kol. Maciej, Arkadiusz 

 współorganizowanie Kursu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK Kol. Ryszard 

 podjęcie próby współpracy z Samorządem Studentów PW w pracach nad kalendarzem PW 

i promocją Koła 

 udana współpraca z administracją stołówki PW 

 udana współpraca z Kierownictwem OJA PW, Wydziałem EiTI 

 pełnienie przez członków Koła funkcji w strukturach OM (Kol. Szymon, Ryszard, Karolina, 

Kamil, Bogdan, Konrad) 

 ustalenie Opiekuna Koła, dobry kontakt z Opiekunem 

 utrzymywanie porządku w siedzibie Koła (akcje sprzątania), nowe wyposażenie siedziby, 

poprawa, ocieplenie wizerunku, Kol. Kinga 

 współpraca ze Studium WF PW (mgr inż. F. Świderski), wykłady promujące pozyskanie 

nowych członków, udział studentów zaliczających wf na rajdach Koła 

 postęp w pracach nad aktualizacją Regulaminu Koła 

 aktualizacja galerii na stronie Koła za rok 2016 

 zorganizowanie Kursu OT, sukces promocyjny, znaczny wzrost liczby kursantów, 

zaangażowanie nowych prowadzących do wykładów i wycieczek 

 

 

Problemy Koła, niepowodzenia Zarządu:  

 wciąż niewielka liczba studentów, w tym studentów PW, w szeregach Koła  

 niewystarczająca „widzialność” Koła w przestrzeni promocyjnej PW i świadomości studentów 



 niezrealizowanie wszystkich założonych inicjatyw – np. zerówka, wyjazd w długi weekend 

„Trzech Króli” 

 niepowodzenie w realizacji kalendarza PW z logo Jedynki (odpowiedzialność po stronie KIP 

SSPW – projekt odwołano) 

 organizacja rajdów tradycyjnych a ich jakość i atrakcyjność 

 trudności w zaangażowaniu kursantów w życie Koła 

 rosnące ryzyko braków kadrowych dla kursu OT  

 ulotki „jednorazowe” 

 

Wskazówki dla przyszłego Zarządu:  

 przygotować odpowiednio urozmaiconą i dostatecznie rozpropagowaną Akcję Lato – głównie 

wśród studentów PW,  

 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  

 ustalać i publikować kalendarz imprez na kolejne 2 miesiące  

 większa obecność Koła w przestrzeni promocyjnej w tym porządkowanie dostępnych gablot 

(biblioteka i stołówka) 

 dalsza współpraca ze Studium WF (mgr inż. F. Świderski), wykłady promujące 

 wydruk ulotek uniwersalnych 

 dbałość o atrakcyjność wyjazdów kołowych – jakość ponad tradycję 

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

 rowerowe, kajakowe) 

 zorganizować „Zerówkę” – szansa na pozyskanie studentów i przyszłych kursantów 

 stale angażować Kołowiczów w życie Koła (promocja imprez, zaproszenia do organizacji, 

wyjścia nieformalne, atrakcyjne imprezy jednodniowe i spotkania środowe) 

 utrzymywanie poprawnych kontaktów z: Samorządem PW, Zarządem OM innymi 

zaprzyjaźnionymi kołami/klubami, administracją stołówki PW, Opiekunem Koła 

 uporządkować i skatalogowanie zbiór pamiątek oraz księgozbiór 

 skuteczniej pozyskiwać środki z KFG, KD i z KSIT 

 regularnie organizować spotkania Zarządu 

 zaktywizować całą kadrę kołową do częstszego angażowania się w życie kołowe 

i zdobywanie kolejnych umiejętności i uprawnień. 

 postarać się o nowy komputer/laptop, drukarkę i rzutnik dla Koła od SSPW 

 zorganizować co roku min. 2 atrakcyjne wyjazdy w ciekawe miejsca pozwalające na 

przyciągnięcie studentów do Koła (tradycja + nowoczesność) 

 zadbać o spotkania aktywności powyjazdowe (galeria, relacje, spotkania) 

 

 


