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1. WSTĘP 

Miniona kadencja Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu przypadła w trudnym dla świata

czasie.  Pandemia  koronawirusa  postawiła  przed  wszystkimi  nowe wyzwania,  w  tym tez  przed

Klubem. Siłą rzeczy dużo przewidzianych wypraw, spotkań oraz zawodów nie mogło się odbyć. 

Mimo  to  udało  się  zorganizować  wiele  wyjazdów,  z  wymienionych  wyżej  powodów  głównie

w Polsce. 

Oddajemy do Waszych rąk sprawozdanie z działalności Klubu w minionej kadencji. Jeśli

o czymś nie napisaliśmy, to z niewiedzy – apelujemy do członków naszego Klubu – dzielcie się

swoimi  dokonaniami!  Na  poprzednim  Walnym  Zebraniu  nowy  zarząd  został  zobowiązany  do

stworzenia  wykazu  przejść  na  stronie.  To  narzędzie  już  działa,  można  tam  wpisywać  swoje

przejścia. 

2. WŁADZE KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W POZNANIU – KADENCJA 2019 - 2022

Dnia  30  maja  2019  roku  w Brothers  Pub  (ul.  Szewska  19,  Poznań)  odbyło  się  Walne

Zebranie Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu. Celem zebrania było podsumowanie działalności

Zarządu KW w kadencji 2016-2019 oraz wybór nowych władz na następną 3-letnia kadencję.

Zarząd: 

• Jagoda Adamczyk – prezes, redaktor strony internetowej;

• Remigiusz Rajewski – wiceprezes, działalność górska, administrowanie stroną Klubu;

• Sławomir  Pela  –  wiceprezes,  sprawy  lokalu  klubowego  i  ścianki,  redaktor  strony

internetowej;

•  Przemysław Kęsy – sekretarz (od 09 marca 2021); poprzednik Łukasz Mielicki (rezygnacja

z funkcji);

• Przemysław Wróblewski  –  skarbnik  (od  09 marca  2021)  poprzednik  Monika  Kuklińska

(rezygnacja z funkcji) finanse klubowe;

• Marta Raczkowska – sprawy członkowskie;

• Monika Maniecka - Pela – członek zarządu, spotkania klubowe, media, kontakty z firmami

zewnętrznymi;

• Krzysztof Mularski – członek zarządu, działalność w górach wysokich;

• Maciej Przebitkowski – członek zarządu, narciarstwo wysokogórskie.



Sąd koleżeński:

• Marek Zierhoffer;

• Włodzimierz Jeżak;

• Piotr Bittner.

Delegaci na Walne Zgromadzenia PZA:

• Jagoda Adamczyk;

• Paweł Marchlewicz;

• Remigiusz Rajewski (zastępca);

• Sławomir Pela (zastępca).

Komisja rewizyjna:

• Jacek Wichłacz;

• Wojciech Sobczyński;

• Tomasz Cwityński.

Podczas trwania kadencji 2019 - 2022 odbyło się łącznie 16 zebrań zarządu KW Poznań.

Każde zebranie zarządu było protokołowane - wszystkie protokoły zostały oznaczone numerem i są

upublicznione na stronie www Klubu. Wszystkie uchwalone przez zarząd KW uchwały zostały

opisane w protokołach. Na stronie www Klubu dostępna jest lista uchwał wraz z ich numerem, datą

oraz numerem protokołu, w którym zostały opisane.

3. SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Podczas kadencji 2019 - 2022 r. do KW Poznań zostało przyjętych odpowiednio w latach:

  2019 –  35 osób

  2020 –  41 osób 

  2021 –  54 osoby

  2022 –  16 osób  (stan na 17.03.2022)

W poszczególnych latach stan osobowy Klubu wynosił (stan na 31 grudnia każdego roku): 

 2019 – 157 osób, 



 2020 –  152 osoby, 

 2021 –  161 osób.

Zgodnie z ustaleniami z ostatniego Walnego Zebrania Członków KW, od 2020 roku zmianie uległy

wysokości składek członkowskich, wynoszą one:

• dla pracujących: wpisowe 40 zł, składka roczna 100 zł;

• dla uczniów, studentów oraz osób po 65 roku życia: wpisowe 20 zł, składka roczna 60 zł;

• dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: wpisowe 20 zł, składka roczna 100 zł.

Bez  zmian  pozostała  możliwość  opłacenia  wpisowego  i  tylko  połowy składki  rocznej  podczas

zapisywania się w drugiej połowie roku. 

Opłacając składkę, można zrobić dobrowolną wpłatę na Fundusz Berbeki. W poszczególnych latach

Klub przekazał następujące kwoty, będące sumą wpłat od członków: 

 za 2019 - 800zł, 

 za 2020 - 550 zł, 

 za 2021 - 600 zł.

4. SPRAWY KLUBU 

Nowe miejsca na mapie Poznania

W dniu 11 maja 2021 roku na mapie Poznania pojawiły się  nowe nazwy ulic  i  placów

upamiętniające  naszych  zasłużonych  klubowiczów.  Trzech  nieżyjących  już  członków  naszego

Klubu zostało uhonorowanych swoimi miejscami. Są to Park Wojciecha Wróża, Zaułek Stanisława

Zierhoffera oraz Skwer Jana Stryczyńskiego na Grunwaldzie.

Nazwy zostały nadane z inicjatywy Radnego Grzegorza Jury, który był pomysłodawcą tej idei. Po

konsultacji z zarządem Klubu, który odniósł się przychylnie do tego pomysłu rozpoczął On starania

o  uhonorowanie  naszych  poznańskich  wspinaczy.  Zarząd  zasugerował  również  nazwiska,  które

warto wziąć pod uwagę. 11 maja Rada Miasta Poznania pozytywnie rozpatrzyła wszystkie wnioski,

jedynie  lokalizacja  Parku  Wojciecha  Wróża  została  nieco  zmieniona  na  prośbę  Rady  Osiedla

Grunwald Południe.

Ze  względu  na  epidemię  uroczystości  związane  z  nadaniem  nazw  przesunęły  się  w  czasie

i planowane są na drugą połowę 2022 roku. 



 Dawid Czyż – in memorian

W dniu  8  sierpnia  2020  r.  doszło  do  tragicznego  wypadku  w  rejonie  Ostrego  Szczytu

w Tatrach, w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł nasz kolega klubowy, Dawid Czyż.

Dawid był członkiem KW Poznań od 2017 r. Dawid, mimo młodego wieku, był zdecydowanie

najbardziej  aktywnym taternikiem KW Poznań na przestrzeni ostatnich kilku, i prawdopodobnie

jednym z najbardziej  aktywnych w Tatrach członków KW Poznań w jego historii.  Ostatnie lata

życia właściwie spędził w Tatrach, planował poprzez doskonalenie umiejętności wspinaczkowych

osiągnąć wymarzony cel, mianowicie zostać zawodowym ratownikiem TOPR. W samym 2020 r.

przeszedł kilkadziesiąt dróg tatrzańskich (zimowo i letnio).

Na pogrzebie Śp. Dawida padło pytanie: dlaczego? Na tym świecie nikt na to pytanie nie odpowie,

natomiast z całą pewnością życiowym celem Dawida było zostanie ratownikiem TOPR i niesienie

pomocy  innym.  Wspinał  się  nie  tylko  dla  przyjemności,  ale  również  dla  realizacji  swojego

życiowego  celu.  Zginął  nie  tylko  śmiercią  taternika,  lecz  śmiercią  wszystkich  tych,  którzy

podejmują się zadań o znacznym stopniu ryzyka w imię wyższych wartości.

KW Poznań miał zaszczyt wspomóc darowizną stworzenie i zamontowanie tablicy pamiątkowej Śp.

Dawida  na  Symbolicznym  Cmentarzu  pod  Osterwą,  pomocy  w  tym  zakresie  udzielili  także

członkowie KW Poznań.

Każdy kto znał śp. Dawida, będzie go pamiętał do końca swoich dni.

Drogi Kolego, spoczywaj w pokoju.

Przegląd Filmów Górskich

21 listopada 2019 roku odbyła się druga edycja Przeglądu Filmów Górskich. W kinie Rialto

pokazaliśmy 5 filmów: „Chasing Balance”, „Frenchy”, „Mama”, „Piotr Malinowski.33 zgłoś się”

i „Pathan Project”. Przegląd cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, niestety padnemia Covid

19 i obostrzenia z tym związane nie pozwoliły nam na realizacje kolejnych edycji. Mamy nadzieje,

że w przyszłości wrócimy do organizacji podobnych przedsięwzięć. 

Partnerstwo w imprezach

 Klub był partnerem kilku imprez filmowych, takich jak: 

• Przegląd  kobiecych  filmów  górskich  i  podróżniczych,  organizowanych  przez  fundację

Wandalistki 1 – 3 kwietnia 2022 roku;

• Cykl  spotkań  z  filmem  górskim,  organizowanych  przez  Jack  Wolfskin  Poland  i



FilmyGorskie.pl w okresie od lutego do maja 2022 roku.

5. DZIAŁALNOŚĆ GÓRSKA I WYPRAWY

Niestety ze względów pandemicznych nie odbyła się żadna wyprawa w góry najwyższe.

Działalność  klubowiczów ograniczyła  się  co najwyżej  do szczytów cztero-  i  pięciotysięcznych.

Warte odnotowania są następujące wejścia:

• 16 VII 2019 –  Dome des Ecrins (4015 m n.p.m.) Ania Garczyńska, Magda Gramsz. 

• 15  VIII  2019  –  Nadelhorn  (4327  m  n.p.m.),  Aply  Walijskie,  PD  II,  granią  północno-

wschodnią, Karol Kłunejko, Jacek Wichłacz (46 czterotysięcznik Jacka Wichłacza);

• 15  VIII  2019  –  Stecknadelhorn  (4241  m  n.p.m.),  Aply  Walijskie,  AD  III,  granią

z Nadelhornu, Karol Kłunejko, Jacek Wichłacz (47);

• 16  VIII  2019  –  Lenzspitze  (4294  m n.p.m.),  Aply  Walijskie,  D-  IV,  granią  wschodnią

i północno-wschodnią, Karol Kłunejko, Radosław Sołtykowski (26);

• 16  VIII  2019  –  Nadelhorn  (4317  m  n.p.m.),  Aply  Walijskie,  AD+/D-  III+/IV,  granią

z Lenzspitze, Karol Kłunejko, Radosław Sołtykowski (27);

• VIII  2019  –  Kazbek  (5033  m  n.p.m.),  Kaukaz  Wysoki,  Magda  Zielińska  i  osoby

towarzyszące;

• VIII 2019 – Urus (5423 m n.p.m.), Andy Peruwiańskie, F, Krzysztof Mularski, Weronika

Szliwa, Krzysztof Wilczak (wszyscy KW Poznań);

• IX 2019 – nieznany szczyt (~5530 m n.p.m.) około 1km na północny-zachód od Ishinca,

Alpy  Peruwiańskie,  PD-,  uczestnicy:  Krzysztof  Mularski,  Weronika  Szliwa,  Krzysztof

Wilczak;

• 6  VIII  2020  –  Zinalrothorn  (4221  m n.p.m.),  Alpy Walijskie,  AD-  granią  południowo-

wschodnią, Jacek Wichłacz (48), Radosław Sołtykowski (28), Maciej Przebitkowski;

• 8 VIII 2020 – Punta Giordani (4046 m n.p.m.), Alpy Walijskie, PD lodowcem od południa,

Jacek Wichłacz (49), Radosław Sołtykowski (29), Maciej Przebitkowski;

• 20 VIII 2021 – Aletschhorn (4195 m n.p.m.),  Alpy Berneńskie,  PD+ granią wschodnią,

Jacek Wichłacz (50), Radosław Sołtykowski (30).

Spośród wszystkich naszych klubowiczów działających w górach należy wyróżnić jedną osobę -  na

przestrzeni lat działalności nasz klubowicz Jacek Wichłacz w sierpniu 2021 roku wszedł na swój jak

dotąd ostatni czterotysięcznik i tym samym skompletował 50 czterotysięczników alpejskich. Jak

podkreśla Jacek, to nie koniec jego przygody ze szczytami alpejskimi. Trzymamy kciuki za kolejne

wejścia!!!



Ponadto  bardzo  aktywnym  wspinaczem  jest  Tomek  Urbański,  który  np.  w  sezonie  zimowym

2019/2020  zrobił  około  40  dróg  do  7+.  Najdłuższa  z  nich  to  Direttisima  MSW,  zrobił  też

łańcuchówkę na Tępej  liczącą 1800 m. 

Powyższe  informacje  zaczerpnięto  ze  strony  klubowej  (w  tym  z  wykazu  przejść  i  relacji

z wyjazdów naszych klubowiczów). Niemniej mamy świadomość, że nie odzwierciedlają one całej

aktywności klubowiczów. Ubolewamy, że nie wszyscy klubowicze uznali za stosowne podzielić się

swoimi sukcesami.

6. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, OBOZY KLUBOWE

W poziomie  sportowym naszych klubowiczów można zorientować się  analizując  wykaz

przejść  na  klubowej  stronie.  Bez  wątpienia  nie  daje  to  jednak  pełnego  obrazu,  ponieważ  nie

wszyscy  klubowicze  czują  potrzebę  zamieszczania  swoich  osiągnięć.  Dzieje  się  tak  mimo

regularnych zachęt ze strony Władz Klubu i poszczególnych jego członków. 

Trenerzy  i  instruktorzy  Klubu  prowadzą  regularne  zajęcia  w  ramach  sekcji  sportowych  na

poznańskich ścianach wspinaczkowych. Jest duże zainteresowanie taką formą zajęć i należy mieć

nadzieję, że przełoży się to na wyniki osiągane przez naszych klubowiczów w skałach. Wydaje się

zresztą, że takie przełożenie jest już zauważalne.

W Klubie dużo osób wspina się w skałkach, z czego na pewno warto wyróżnić kilku z nich (nie

przesądzając, czy nie należałoby wyróżnić jeszcze kolejnych, o których osiągnięciach jednak nie

wiemy):

• Grzegorz Twardecki: sportowe:  Hektor VI.5, Biały Pies, Dolina Wiercicy. 06-03-2021 RP

Golem VI.5, Czarny Kamień, Dolina Wiercicy 09-06-2020 RP Pi Ching VI.4+, Rzędkowice

04-04-2021  RP  Rekin  VI.4,  Biały  Pies,  Dolina  Wiercicy  06-03-2021  RP;  Tradowe:

Diamenty VI.3+, Husyckie Skały, Sokoliki. HP; Bulderowe Rajska 7c Rudawy Janowickie

RP Fart Joker 7B RP Katharsis 7a FL Wzgórze Wilhelma.

• Sławek  Szlagowski,  który  dużo  wspina  się  na  poważnych  drogach  w  skałach

piaskowcowych - Teplice, Adrspach itp.

• Szymon  Jeżak  –  Stawiam  na  Tolka  Banana  VI.5+  RP,  Rzędkowice  -Do  przerwy  0-1

VI.5+\VI.6 RP, Rzędkowice -American Beauty VIII+ RP, Mnich, Tatry -Katharsis 8A RP,

Przesieka 2021 -Jurajski poker VI.5 RP, Rzędkowice -Tytanowe implanty VI.5/+ RP 3pr.

Rzędkowice -Mini Sex 7C FLASH, Magic Wood -Jack The Chipper 7C FLASH, Magic



Wood -Never Ending Story 8A RP, Magic Wood -Zombie Nation 8A RP, Albarracin 2022

-Schiza 7C RP, Michałowice -Harry Spotter 7C/7C+ RP, Staniszów.

• Adam Jarosz – niezwykle aktywny wspinacz, który w latach 2019-2021 pokonał 568 dróg

sportowych,  „piachowych”,  tatrzańskich,  zimowo-tatrzańskich  i  drytolowych  (m.  in.

Herrenpartie w Rathen, VIIIb OS, Kleopatrę w Skalaku, VIIIb OS, MiniMax w Sokołach,

VI.4/4+)

Z kobiet można wyróżnić m.in. Sylwie Antoniuk, która ma na koncie kilka dróg o trudności VI.3 +

i Weronika Mularska, m. in. Goering (Szczytna, VI.3 RP).

Do najbardziej aktywnych wspinaczy i wspinaczek należą, podobnie jak w ubiegłej kadencji Marta

Raczkowska,  Natalia  Kita,  Corrina  Konieczna,  Weronika  Mularska,  Maria  Głowska,  Magda

Gramsz, Ania Garczyńska, Przemek Kęsy, Przemek Wróblewski, Sławek Pela, Krzysztof Mularski,

Marek  Dorożała,  Łukasz  Mielicki,  Juliusz  Pukacki,  Stanisław  Krupienko,  Łukasz  Surowiecki,

Łukasz Szwarczyński.

Jeśli kogoś nie wymieniliśmy, to nie ze złej woli, a jedynie z braku wiedzy o jego dokonaniach.

7. NARCIARSTWO WYSOKOGÓSKIE 

Nasi  klubowicze  działają  także  na  polu  skialpinizmu.  Należy wymienić  tutaj  zwłaszcza

Wojtka Sobczyńskiego,  który w czasie  ostatniej  kadencji  (jak i  poprzednich)  był  bardzo często

gościem  w Dolomitach.  Wraz  z  towarzyszami  pokonywał  zjazdy  o  każdym  stopniu  trudności.

Ponieważ  skialpinizm  zyskuje  coraz  większą  popularność  także  wśród  amatorów,  chcemy

w kolejnych latach działania Klubu położyć większy nacisk na doszkalanie naszych klubowiczów

w tym zakresie oraz zorganizować wyjazdy typowo skitourowe.

Działalność  skialpinistyczna  w  ostatnich  trzech  sezonach  była  częściowo  utrudniona  przez

obostrzenia pandemiczne. Nie zmienia to faktu, że w tych latach dokonano wielu interesujących

przejść  głównie  w  Dolomitach.  Podczas  najbardziej  „covidowej”  zimy  2021/2022  działaliśmy

natomiast  w  szwajcarskiej  części  Alp  Penińskich,  odbył  się  także  klubowy  obóz  skiturowy

w Tatrach.  Przykładem „dobrej  roboty”  w Dolomitach może być zjazd  Canale Nord Antarsass

w grupie Puez-Odle w składzie Maciej Przebitkowski/Wojtek Sobczyński/Jacek Wichłacz w marcu

2020.  Najaktywniejszy   zespół  to  Ania  i  Wojtek  Sobczyńscy,  którzy   systematycznie  przez

wszystkie te sezony przeszli kilkadziesiąt interesujących tras głównie w Dolomitach. Większość

z nich  to  długie  ambitne  skiturowe i  skialpinistyczne  klasyki  o  każdej  skali  trudności.  Jednym



z najciekawszych może być rzadko robiony  trawers grupy Cadini di Misurina przez przełączki del

Nevaio i del Toci czy też monumentalny trawers masywu Croda Rossa przez Colfiedo.

8. ROWERYGÓRSKIE

Sporo członków Klubu uprawia też kolarstwo górskie oraz startuje w zawodach. 

Do najaktywniejszych należy Jacek Wichłacz, a poniżej jego dokonania: 

• Starty w cyklu BIKE MARATON na dystansie MEGA czyli 40 – 65 km.

• W 2019 - ilość maratonów: 8, miejsce w klasyfikacji generalnej w kat. M – 65:– 3 miejsce.

• 2020 -   ilość maratonów: 10, miejsce w klasyfikacji generalnej w kat. M – 65:- 2 miejsce.

• 2021 - ilość maratonów:11, miejsce w klasyfikacji generalnej w kat. M – 65:- 2 miejsce.

Zabrakło 1 pkt do 1 miejsca. 

Maratony odbywały się m.in w górskich miejscowościach np.:Polanica Zdrój, Szklarska Poręba,

Bielawa, Kowary, Srebrna Góra, Jelenia Góra, Świeradów Zdrój, a maraton Sella Rondo – HERO,

(Val Gardena) w Dolomitach i SALTZ KAMMERGUT (Dachstein) w Austrii.

Jacek Wichłacz startował też w zawodach MTB ( mountain bike) o zasięgu lokalnym np. Dziewicza

Góra, itp. 

Kolejnym klubowiczem, którego warto wspomnieć w kontekście kolarstwa górskiego jest Wojtek

Sobczyński, który intensywnie eksploruje okolice Masywy Sella w Dolomitach.

Z kolei w 2021 roku Paweł Marchlewicz wystartował w barwach klubowych w rajdzie rowerowym

Carpatia  Divide rozgrywanym w formule non stop i  bez wsparcia  z zewnątrz.  Trasa wymagała

przejechania ponad 600 kilometrów i  16 000 metrów przewyższenia.  Spośród 238 startujących

wyścig ukończyło 141 zawodników. Paweł ukończył zawody na 94 miejscu. 

9. SPOTKANIA KLUBOWE, IMPREZY INTEGRACYJNE 

Msza za tych co zostali w górach

Co roku z listopadzie w okolicach Świąt Wszystkich Świętych spotykamy się w kościele

oo. Dominikanów na  mszy św.  Poświęconej  naszym klubowym koleżankom i  kolegom,  którzy

zginęli w górach. W kadencji 2019-2022 do tego grona dołączył niestety nasz klubowicz Dawid

Czyż (27 lat), który zginął 8 VIII 2022 w rejonie Ostrego Wierchu w Tatrach Słowackich.



Imprezy integracyjne

Jako Klub organizujemy coroczne cykliczne imprezy integracyjne na Taborze pod Krzywą

w Sokolikach, podczas których, oprócz wspinania się,  przeprowadzamy różne prelekcje,  pokazy

i loterie fantowe. Cały wpływ z takich loterii przeznaczamy na „Nasze Skały”. Średnio jest to 1300

zł rocznie.

Lista wszystkich wyjazdów integracyjnych w mijającej kadencji jest następująca:

• Pyrołazy w Sokołach – 25 - 27 października 2019, impreza integracyjna na pożegnanie lata;

• Pyrołazy w Sokołach – 23 - 25 października 2020, impreza integracyjna na pożegnanie lata;

• Pyrołazy w Sokołach – 22 - 24 października 2021, impreza integracyjna na pożegnanie lata.

Prelekcje

• 25 listopada 2022 roku: Jacek Wichłacz :„Zdobycie 50 alpejskich 4-tysięczników.”

10. SZKOLENIA I KURSY

W minionej kadencji nasz Klub oferował sympatykom i członkom Klubu różnorodne kursy

począwszy  od  kursów  wspinaczkowych  na  sztucznej  ścianie  do  kursów  taternickich.  Kursy

wspinaczki  na  drogach  ubezpieczonych  było  prowadzone  przez  instruktorów  PZA:  Jagodę

Adamczyk  i  Szymona  Jeżaka  oraz  przez  instruktorów  sportu:  Sławka  Pelę,  Remigiusza

Rajewskiego oraz Andrzeja Jankę. Kursy wspinaczki skałkowej na własnej asekuracji prowadzone

były przez instruktorów PZA  Sławka Szlagowskiego i  Włodzimierza Jeżaka,  który  dodatkowo

prowadził  kursy  zimowej  turystyki  wysokogórskiej  I-go  i  II-  go  stopnia  oraz  letnie  kursy

taternickie. Kursy skituringu prowadzone były przez Sławka Szlagowskiego (poprowadził On też

jeden kurs turystyki I stopnia). Poza w/w kadrą klubowych instruktorów PZA uzupełniają Joanna

Piotrowicz – instruktor taternictwa.

Kadrę szkoleniową naszego Klubu stanowią:

Jagoda  Adamczyk,  Andrzej  Janka,  Remigiusz  Rajewski,  Sławek  Pela,  Szymon  Jeżak,  Sławek

Szlagowski, Włodek Jeżak, Joanna Piotrowicz. 

W  minionej  kadencji  odbywały  się  również  obozy  wspinaczkowe,  zarówno  w  skałkach  jak

i w górach, gdzie klubowicze mogli uczestniczyć w wielu szkoleniach.



Liczbę uczestników poszczególnych kursów wspinaczkowych obrazuje poniższa tabelka:

Rodzaj kursu Ilość osób

2019 2020 2021 2022 (do III.2022)

Kurs na sztucznej

ściance

36 13 22 2

Kurs skałkowy na

drogach

ubezpieczonych

22 12 13 0

Kurs skałkowy na

własnej

asekuracji

5 3 0 0

Kurs  turystyki

zimowej I stopień

12 8 6 16

Kurs  turystyki

zimowej  II

stopień 

3 0 0 0

Kurs  taternicki

letni

2 2 0 0

Kurs skituringu 0 0 0 5

11. OBOZY KLUBOWE I WARSZTATY WSPINACZKOWE

Obozy klubowe

Lista wszystkich obozów klubowych w mijającej kadencji jest następująca:

• 6 – 20 lipiec 2019, Masyw Ecrin, klubowy obóz letni;

• 6 - 12 lipiec 2020, Jura Północna, klubowe spotkanie integracyjne i wspólne wspinanie;

• 18 - 19 styczeń 2020, Lutynia, koleżeńskie spotkanie klubowiczów na drytoolu;

• 10 - 13 czerwiec 2021, Jura Południowa, wspinanie wielowyciągowe na Sokolicy;

• 15  -  22  sierpień  2021,  Jura  Południowa,  klubowe  spotkanie  integracyjne  i  wspólne

wspinanie;

• 15 - 16 styczeń 2022, Lutynia, koleżeńskie spotkanie klubowiczów na drytoolu;

• 14 - 20 luty 2022, Morskie Oko, klubowy obóz zimowy i wyjazd integracyjny;



Warsztaty wspinaczkowe

Jako Klub organizowaliśmy warsztaty wspinaczkowe zarówno dla naszych klubowiczów jak

i  osób  niezrzeszonych.  Podczas  warsztatów  przypominaliśmy  wiedzę  m.  in.  z  podstawowych

technik sprzętowo-linowych jak i wspinaczkowych. Nie zabrakło także elementów autoratownictwa

oraz prelekcji naszych doświadczonych klubowiczów. 

Lista wszystkich warsztatów wspinaczkowych w mijającej kadencji jest następująca:

• 6 - 12 lipiec 2020, Jura Północna (około 40 osób jako uczestników warsztatów!);

• 20 - 23 maja 2021, Sokoliki;

• 15 - 18 lipiec 2021, Jura Północna;

• 17 - 22 sierpień 2021, Jura Południowa.

12. LOKAL KLUBOWY

1. Wykonane prace oraz modernizacje

• Wykonano nowe materace amortyzujące w bulderowni. Wysokiej jakości piankę pozyskano

za darmo bezpośrednio od producenta. Następnie zlecono wykonanie poszycia z wysokiej

jakości plandeki wraz z logo KW Poznań;

• Stworzenie bazy sprzętu wspinaczkowego oraz uruchomienie wypożyczalni klubowej; 

• Zakupiono dwie skrzynie drewniane na sprzęt z wypożyczalni klubowej;

• Zakupiono regał oszklony na książki oraz czasopisma z biblioteczki klubowej;

• Dzięki ofiarności klubowiczów oraz sympatyków Klubu biblioteczka klubowa wzbogaciła

się o dziesiątki egzemplarzy;

• Zakupiono  oraz  wykonano  około  pięćdziesięciu  chwytów  wspinaczkowych  w  różnych

rozmiarach;

• Usunięto awarię odpływu nieczystości oraz wymieniono na nowy rozdrabniacz WC;

• Wykonano naprawy drzwi wejściowych do lokalu oraz wymieniono zamki.

2. Frekwencja w Bulderowni

Ze  względu  na  obowiązujący  stan  pandemii  frekwencja  klubowej  ścianki  nieco  spadła

względem okresu trwania poprzedniej kadencji zarządu i wyniosła  średnio ok. 2500  odwiedzin w

skali roku. 

3. Sekcje Wspinaczkowe



Przez  dziewięć  miesięcy  w  roku  odbywały  się  regularne  sekcje  wspinaczkowe  od

poniedziałku  do  czwartku.  W miesiącach  lipiec  -  wrzesień  zajęcia  odbywały znacznie  rzadziej

i nieregularnie.  Otworzono  11  grup,  w których  łącznie  uczestniczyło  ok.  70  osób.  Co oznacza

więcej względem poprzedniej kadencji.

4. Zawody sportowe

Ze względu na stan pandemii zawody wspinaczkowe nie odbywały się. 

5. Finanse lokalu

Funkcjonowanie  lokalu  klubowego  pozwoliło  na  zapewnienie  niezbędnych  środków  na

opłaty za użytkowanie lokalu oraz szereg remontów i modernizacji. 

6. Dalsza modernizacja ścianki oraz lokalu klubowego

Potrzeby na kolejną kadencję:

• Gruntowny remont korytarza oraz pomieszczenia biurowego;

• Wymiana części wyposażenia pomieszczenia biurowego oraz korytarza;

• Wykonanie systemu wentylacji w lokalu;

• Koordynacja  oraz  poczynienie  niezbędnych  przygotowań  w  związku  z  planowanym

remontem kamienicy (wymiana okien,  doprowadzenie CWU, doprowadzenie ogrzewania

miejskiego);

• Niezbędne prace związane z utrzymaniem bulderowni (odnowienie struktury ścian, zakup

chwytów, struktur, pomocy treningowych).

13. WYPOŻYCZALNIA KLUBOWA ORAZ BIBLIOTECZKA

W  2021  roku  oferta  naszego  Klubu  poszerzyła  się  o  klubową  wypożyczalnię  sprzętu

wspinaczkowego  i  turystycznego.  Klubowicze  oraz  uczestnicy  naszych  sekcji  wspinaczkowych

i kursów mogą u nas pożyczyć m.in. czekany, raki, linę czy zestaw lawinowy. Oferta jest ciągle

dopasowywana do potrzeb oraz rozszerzana. W ubiegłym roku z naszej oferty skorzystano 47 razy. 

W obecnym roku, do końca marca w oferty skorzystano 21 razy. 

Klub posiada też księgozbiór, który obecnie wprowadzany jest do bazy danych. Zapraszamy

do naszego lokalu w celu poczytania książek bądź ich wypożyczenia. 



14. STRONA WWW, MEDIA

O  działalności  Klubu  informujemy  naszych  klubowiczów  przez  stronę  internetową

www.kw.poznan.pl.

Zamieszczamy na niej informacje organizacyjne, relacje z zawodów sportowych, wypraw i obozów.

Do popularyzowania sportów górskich oraz wymiany informacji między członkami i sympatykami

Klubu wykorzystujemy także nasze profile na portalu Facebook:

Strona Klubu: 

https://www.facebook.com/Klub-Wysokog%C3%B3rski-w-Poznaniu-211150482375813

Grupa Kw Poznań: 

https://www.facebook.com/groups/kwpoznan

Instagram: 

https://www.instagram.com/klubwysokogorskiwpoznaniu/

Administracją  strony  www  zajmuje  się  Remigiusz  Rajewski,  redakcją  dodatkowo  Jagoda

Adamczyk.

Prowadzeniem kont na facebooku zajmuje się Jagoda Adamczyk.

Prowadzeniem konta na instagramie zajmuje się Przemysław Wróblewski.

15. WALNE ZGROMADZENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

W minionej kadencji delegaci naszego Klubu dwukrotnie uczestniczyli w obradach Walnego

Zjazdu Delegatów PZA. Nasz lub reprezentowali delegaci:

 XXIII Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZA (Chęciny, 12 września 2019 roku) –

Jagoda Adamczyk, Paweł Marchlewicz.

Paweł  Marchlewicz  zasiadał  w  prezydium  zjazdu  pełniąc  funkcję  zastępcy  Przewodniczącego

Zebrania.

Jagoda Adamczyk była członkiem Komisji Wnioskowej. 

 XXIV Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZA (Lądek Zdrój, 18 września, 2021

roku) – Jagoda Adamczyk, Remigiusz Rajewski 

Jagoda Adamczyk była Przewodniczącą Komisji Wnioskowej. 

https://www.facebook.com/Klub-Wysokog%C3%B3rski-w-Poznaniu-211150482375813
https://www.instagram.com/klubwysokogorskiwpoznaniu/
https://www.facebook.com/groups/kwpoznan


16. WYKAZ UCHWAŁ ZARZĄDU KW POZNAŃ KADENCJA 2019 – 2022

ROK 2019

• Uchwała nr.05/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

Przyjęcie do Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu nowych członków, którymi są: Dawid Żakowski,

Radosław Górka, Ivan Novgorodtsev, Jakub Zieliński, Małgorzata Cicha.

• Uchwała nr 06/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Zarząd  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  postanawia  przyjąć  do  klubu  nowych  członków,

którymi są: Romuald Rozwadowski, Piotr Hermanowski, Kamil Augustyniak, Katarzyna Jadaluk,

Marcin Stachowiak, Paulina Sterczyńska, Samuel Hunter Walter, Piotr Orciuch.

• Uchwała nr 07/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Zarząd  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  postanawia  podwyższyć  wysokość  składki

członkowskiej w ten sposób, że wysokość składki normalnej będzie wynosiła 100 zł/rok, wysokość

składki ulgowej 60 zł/rok. Osoby zapisujące się do klubu w drugiej połowie roku (od lipca) będą

opłacały połowę wysokości odpowiedniej składki. Wysokość wpisowego nie uległa zmianie. Nowe

kwoty obowiązywać będą dla składek opłacanych za rok 2020.

ROK 2020

• Uchwała nr 01/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.

Zarząd  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  postanawia  przyjąć  do  klubu  nowych  członków,

którymi są: Igor Bartos, Marcin Kruszyński, Yahor Mikheyenka, Radosław Dominiak, Kamil Klar,

Patryk Kołodziejczak,  Andrzej  Rychlewski,  Maciej  Kowal,  Marcin Jędrzejczyk,  Michał  Palicki,

Grzegorz Plenzler, Józef Pudełko, Patryk Brychcy.

• Uchwała nr 02/2020 z dnia 5 marca 2020 r.

Zarząd  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  postanawia  przyjąć  do  klubu  nowych  członków,

którymi są: Jan Kłak, Magdalena Nowak, Adam Kozłowski, Filip Pijanowski, Patryk Król, Jakub

Kowalik,  Dawid  Kwapiński,  Dominik  Zieliński,  Krzysztof  Otto,  Agnieszka  Rymdejko,  Sylwia

Antoniuk, Paweł Sieradzki, Hubert Siwczak, Jarosław Bogacki, Tomasz Hałas, Michał Cymerman,

Wojciech Błaszczyk i Rafał Waraczewski.

• Uchwała nr 03/2020 z dnia 5 marca 2020 r.

Zarząd  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  postanawia  dofinansować  członkom  Klubu

Wysokogórskiego w Poznaniu udział w organizowanym przez klub kursie pierwszej pomocy. Koszt

dofinansowania wyniesie 30.00 zł/os.



• Uchwała nr 04/2020 z dnia 8 września 2020 r.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanawia przeznaczyć kwotę 1500.00 zł (słownie:

tysiąc pięćset złotych) na zakup chwytów wspinaczkowych na potrzeby klubowej ścianki.

• Uchwała nr 05/2020 z dnia 8 września 2020 r.

Zarząd  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  postanawia  przyjąć  do  klubu  nowych  członków,

którymi  są:  Rafał  Waraczewski,  Lech  Nowacki,  Damian  Kubiak,  Maciej  Piechowiak,  Michał

Kałuża,  Jakub Bielawski,  Małgorzata Jackowska, Aleksandra Rutkowska, Jan Czerneńko, Agata

Terepka,  Sławomir  Michalak,  Marta  Sowula,  Anna  Łyczkowska-Ożdzińska,  Anna  Szmatoła,

Dominik Drygas, Borysław Iwanejko, Konrad Dąbek.

• Uchwała nr 06/2020 z dnia 20 grudnia 2020 r.

Zarząd  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  postanawia  przyjąć  do  klubu  nowych  członków,

którymi są: Marika Drogla i Sławomir Drogla.

ROK 2021

• Uchwała nr 01/2021 z dnia 9 marca 2021 r.

Zarząd  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  postanawia  przyjąć  do  zarządu  Klubu  nowych

członków, którymi są: Przemysław Kęsy i Przemysław Wróblewski. 

• Uchwała nr 02/2021 z dnia 9 marca 2021 r. 

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanawia zmienić funkcję sprawowaną w zarządzie

przez Kol. Monikę Kulińską do czasu wpłynięcia pisemnej rezygnacji z bycia przez nią członkiem

zarządu.

• Uchwała nr 03/2021 z dnia 9 marca 2021 r

 Zarząd  Klubu  Wysokogórskiego  w  Poznaniu  postanawia  przyjąć  do  klubu  dziesięciu  nowych

członków. 

• Uchwała nr 04/2021 z dnia 8maja 2021 r.

Przyjęcie do KW Poznań nowych członków w liczbie 13. Wszyscy obecni na zebraniu głosowali za

przyjęciem.

• Uchwała 05/2021 z dnia 18maja 2021 r.

Zarząd Klubu postanowił o pobieraniu kaucji w wysokości 50 pln za wypożyczenie przewodnika

wspinaczkowego. W przeprowadzonym głosowaniu wszyscy obecni członkowie zarządu głosowali

jednomyślnie (8 za, 0 przeciw,0 wstrzymujących).

• Uchwała nr 06/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanowił o pobieraniu opłat za wypożyczenie

przewodników po rejonach w Polsce w wysokości 5 pln i po rejonach zagranicznych w 



wysokości 10 pln.

• Uchwała nr 07/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Zarząd Klubu postanowił o pobieraniu opłat za naklejki klubowe w wysokości:1 pln za pojedynczą

sztukę oraz 5 pln za komplet naklejek.

• Uchwała nr 08/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Zarząd KW Poznań postanawia przyjąć do klubu jednego członka.

• Uchwała nr 09/2021 z dnia 28 września 2021 r.

Zarząd postanowił przyjąć 6 nowych członków klubu . W tej sprawie odbyło się głosowanie.

Za przyjęciem nowych członków głosów 7, przeciw 0 ,wstrzymujących 0.

ROK 2022

• Uchwała nr 01/2022 z dnia 05 stycznia 2022 r.

Zarząd postanowił przyjąć 7 nowych członków klubu . W tej sprawie odbyło się głosowanie.

Za przyjęciem nowych członków głosów 6, przeciw 0, wstrzymujących 0.

• Uchwała nr 03/2022 z dnia 16 marca 2022 r.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego ustalił termin Walnego Zebrania Członków na dzień 26 kwietnia

2022 r. godz 18:30 w miejscu Pub Dubliner przy ulicy Św Marcin 80/82. 

• Uchwała nr 04/2022 z dnia 16 marca 2022 r.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanowił przyjąć jednego nowego członka. 

• Uchwała nr 05/2022 z dnia 06 kwietnia 2022 r.

Zarząd KW Poznań postanowił przyjąć 7 nowych członków.

• Uchwała nr 06/2022 z dnia 06 kwietnia 2022 r.

Zarząd KW Poznań podjął decyzję o przekazaniu kwoty 200 pln na konto Fundacji Wandalistki.

17. SPRAWOZDANIE FINASOWE KW POZNAŃ ZA LATA 2019-2021

Sytuacja finansowa Klubu jest stabilna – Klub posiada oszczędności pozwalające na bieżące

funkcjonowanie oraz na inwestycje w kolejnej kadencji. Klub nie zalega z opłatami związanymi z

lokalem klubowym  a  także  nie  ma  innego  zadłużenia.  Wynik  ujemny  za  rok  2021  wynika  z

poczynionych  zakupów  oraz  dofinansowań.  Zakupiony  został  sprzęt  do  wypożyczalni  (m.in.

zestawy lawinowe za kilka tysięcy złotych), który sukcesywnie na siebie zarabia. Na wszystkie

nasze  warsztaty  wspinaczkowe  klubowicze  otrzymują  dofinansowania.  Rozpoczęte  działania,

mające  na  celu  kolejne  wzbogacenie  klubowego  sprzętu  oraz  zwiększenie  kwalifikacji  jego

członków generują jak wiadomo cyklicznie ponoszone przez Klub wydatki, które przekładają się na



późniejsze podniesienie poziomu oraz bezpieczeństwa naszych działań w górach oraz skałach. 

Przychody z działalności za okres 2019-2021 w szczególnych latach wynosiły:

 Rok 2019:  72 742,31 PLN

Składki brutto:   14 130,00PLN

Inne przychody określone statutem:   58 612,31 PLN

 Rok 2020:   41 793,05 PLN

Składki brutto:   13 225,00PLN

Inne przychody określone statutem: 28 568,05 PLN

 Rok 2021:  50 796,39 PLN

Składki brutto:   13 130,00PLN

Inne przychody określone statutem: 37 666,39 PLN

   Koszty 2019 - 2021 w poszczególnych latach wynosiły:

 Rok 2019: 62 763,80 PLN

 Rok 2020: 38 713,57 PLN

 Rok 2021: 56 187,75 PLN

  Wynik finansowy za poszczególne lata przedstawia się następująco:

 Rok 2019: 9 978,51 PLN 

 Rok 2020: 3 079,48 PLN  

 Rok 2021: - 5 391,36 PLN  

Sprawozdanie sporządzili:

Jagoda Adamczyk

Remigiusz Rajewski 

Sławomir Pela 

Przemysław Kęsy

Przemysław Wróblewski

Marta Raczkowska 

Monika Maniecka - Pela

Krzysztof Mularski 

Maciej Przebitkowski


