
Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań
nr 9/2022 (052)

W dniu 20 września 2022 r. o godz. 19:00 odbyło się zebranie Zarządu KW Poznań w siedzibie
Klubu. Obecni na zebraniu byli:

• Remigiusz Rajewski (pełniący rolę przewodniczącego zebrania)
• Przemysław Wróblewski
• Maria Głowska
• Marta Raczkowska-Urbańska
• Jarosław Żurawski
• Przemysław Kęsy (komisja rewizyjna)

Plan zebrania Zarządu 20 września 2022 r.:

1. Wybranie osoby prowadzącej zebranie
2. Omówienie zagadnień z poprzedniego zebrania
3. Remont lokalu klubowego
4. Sprawy członkowskie
5. Nowe chwyty na ściankę klubuwą
6. Pyrołazy w Sokołach
7. Sprawozdanie z warsztatów klubowych
8. Sprawy urzędowe i bankowe
9. Wydarzenia klubowe
10. Inne sprawy
11. Termin i miejsce kolejnego zarządu

Ad 1. Wybranie osoby prowadzącej zebranie
 Prezes Remigiusz Rajewski został wybrany jako osoba prowadząca zebranie.

Ad 2. Omówienie zagadnień z poprzedniego zebrania 
 W skrócie omówiono, poszczególne punkty z poprzedniego zebrania a prezes Remigiusz

Rajewski sprawdził postęp wyznaczonych wówczas prac.

Ad 3. Remont lokalu klubowego
 Z informacji, które przekazał Kol. Sławomir Pela, w dalszym ciągu administracja budynku

nie określiła dokładnego terminu rozpoczęcia prac remontowych.

Ad 4. Sprawy członkowskie
 Kol. Marta Raczkowska-Urbańska przedstawiła sylwetki nowych kandydatów na członków

Klubu.  Odbyła  się  następnie  dyskusja  na  ten  temat.  Zarząd postanowił  przyjąć  dziesięć
nowych członków Klubu:  Mateusz Korobacz,  Magdalena  Korobacz,  Mateusz  Równicki,



Roland Jarosz, Tomasz Batura, Maja Złoczewska, Danuta Skoracka, Ewa Piorun, Andrzej
Müller i Grzegorz Twardecki.
W tej  sprawie  odbyło  się  głosowanie:  za  przyjęciem nowych członków było  5  głosów,
przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Ad 5. Nowe chwyty na ściankę klubuwą
 Omówiono  kwestię  nowych  chwytów  do  lokalu  klubowego.  Ustalono,  że  na  zestaw

chwytów i chwytotablicę może zostać przeznaczona kwota  około 2000 zł. W tej sprawie
odbyło się głosowanie: za przeznaczeniem takiej kwoty na zakupy było 5 głosów, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.

Ad 6. Pyrołazy w Sokołach
 Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zakończenie sezonu wspinaczkowego odbędzie się

w terminie  14-16  października.  Prezes  Remigiusz  Rajewski  poinformował,  że  ustalił
i zarezerwował ten termin na Taborze pod Krzywą.

 Poruszono  kwestię  fantów  na  coroczną  loterię.  Poszczególne  osoby  zadeklarowały,  że
porozmawiają z przedstawicielami sklepów/instytucji w celu pozyskania fantów na loterię. 

 Poruszono  kwestię  nowych  gadżetów,  które  będą  mogły  być  sprzedawane  podczas
Pyrołazów. Uzgodniono, że nowym gadżetem będzie kubek z logo Klubu.

Ad 7. Sprawozdanie z warsztatów klubowych
 Prezes Remigiusz Rajewski przedstawił w skrócie sprawozdanie z warsztatów klubowych,

które odbyły się  w lipcu  2022 w Podlesicach na Jurze Północnej.  Było 18 uczestników
i przerobionych było dużo tematów, od tych najprostszych jak pierwsze kroki w skałach po
te trudniejsze związane z autoratownictwem.

Ad 8. Sprawy urzędowe i bankowe
 Kol.  Przemysław  Wróblewski  poinformował,  że  wszelkie  opłaty  administracyjne  są

uregulowane terminowo.

Ad 9. Wydarzenia klubowe
 Remigiusz Rejewski Poinformował, że w związku, z otwarciem skweru i parku noszących

nazwy zasłużonych członków Klubu planowana jest emisja filmu „Hindukusz” z roku 1961.
Film ten jest dokumentacją z pierwszej powojennej polskiej wyprawy w góry najwyższe,
w którym brał udział nasz klubowicz Stanisław Zierhoffer.

 Poruszono kwestię powrotu do spotkań z prelekcjami górskimi. Wstępnie ustalono, że takie
spotkania mogłyby się odbywać w piątki.

 Poruszono kwestię ewentualnych zawodów wspinaczkowych i ich dofinansowania.
 Poruszono  kwestię  ewentualnych  wydarzeń  integracyjnych  dla  osób  niepełnosprawnych

organizowanych przez Klub.

Ad 10. Inne sprawy
 Ponieważ wpłynąła od członków Klucu prośba  utworzenia nowej grupy na Facebooku

zrzeszającej wyłącznie członków Klubu,  przedyskutowano tą kwestię i ustalono, że gdy
zaistnieje  wzmożona  potrzeba  wysyłania  i  tworzenia  informacji  przeznaczonych
wyłącznie dla członków Klubu Zarząd powróci do tematu i utworzy taką grupę. 

 Poruszono  kwestię  ewentualnych  podwyżek  składki  członkowskiej.  Temat  zostanie
ponownie poruszony na zebraniu w listopadzie.

 Poruszono  kwestię  stałych  dyżurów  w  lokalu  klubowym pełnionych  przez  członków
zarządu. Wstępnie ustalono, że dyżury mają się odbywać w piątki. Kwestia szczegółów
i grafiku będzie jeszcze ustalana na kolejnych zebraniach.



Ad 12. Termin i miejsce kolejnego zarządu
 Wstępnie  ustalono,  że  kolejne  zebranie  Zarządu  odbędzie  się  27  września  w  lokalu

klubowym.

UCHWAŁA NR 11/2022 Z DNIA 20 września 2022 r.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanowił przyjąć w poczet członków Klubu
dziesięć  nowych  osób: Mateusz  Korobacz,  Magdalena  Korobacz,  Mateusz  Równicki,
Roland Jarosz, Tomasz Batura, Maja Złoczewska, Danuta Skoracka, Ewa Piorun, Andrzej
Müller i Grzegorz Twardecki.

UCHWAŁA NR 12/2022 Z DNIA 20 września 2022 r.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanowił przeznaczyć łącznie kwotę około
2000 zł na nowe chwyty i chwytotablicę.

        Sporządziła: 24-09-2022
  Maria Głowska
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