
Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań
nr 10/2022 (053)

W dniu 27 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
• Agata Terepka
• Marta Raczkowska-Urbańska
• Jarosław Żurawski

Plan zebrania Zarządu 27 września 2022 r.:

1. Wybranie osoby prowadzącej zebranie
2. Sprawy urzędowe i bankowe
3. Film Hindukusz
4. Zimowy wyjazd do Morskiego Oka
5. Zakończenie sezonu, czyli „Pyrołazy w Sokołach”
6. Sprawy członkowskie
7. Nowe chwyty
8. Inne sprawy
9. Termin i miejsce kolejnego zarządu

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

Ad 2. Sprawy urzędowe i bankowe
 Kol.  Przemysław  Wróblewski  poinformował,  że  sytuacja  finansowa  Klubu  nie  uległa

zmianie  od  poprzedniego  zebrania  i  wszystkie  rachunki  zostały  opłacone  na  bieżąco,
w związku z czym klub nie zalega z żadną opłatą.

Ad 3. Film Hindukusz
 Prezes  Remigiusz  Rejewski  poinformował,  że  w  związku,  z  otwarciem  skweru,  zaułku

i parku  noszących  nazwy  zasłużonych  członków  Klubu  planowana  jest  emisja  filmu
„Hindukusz” z roku 1961. Reprezentując Klub podpisał  dokument dotyczący licencji  na
jego emisję. Film będzie sprowadzony z Warszawy.

 Trwają jeszcze rozmowy z Miastem w celu ustalenia konkretnej daty oficjalnego otwarcia
wspomnianych miejsc na mapie Poznania. Ponadto jest jeszcze w trakcie ustalania dokładne
miejsce gdzie film będzie wyświetlany.

Ad 4. Zimowy wyjazd do Morskiego Oka
 Kol. Przemysław Wróblewski poinformował, że zarezerwował w Schronisku Morskie Oko

dwa pokoje (13 i 16 osobowy) w terminie 12 – 19 luty 2023 r.



 Będzie  utworzone  i  udostępnione  wydarzenie  na  mediach  społecznościowych  w  celu
promocji tego wyjazdu klubowego. 

 Wyjazd ma mieć charakter integracyjny z elementami szkolenia.
 Na stronie  internetowej  zostanie  utworzony  specjalny  formularz,  gdzie  uczestnicy  będą

mogli zgłosić swoje zainteresowanie konkretny szkoleniem. Od tego będzie zależała liczba
instruktorów zaangażowanych w szkolenia na tym wyjeździe.

 Przy zapisie na oferowane szkolenia będzie obowiązywać stosowna przedpłata.

Ad 5. Zakończenie sezonu, czyli „Pyrołazy w Sokołach”
 Ustalono, że szczegóły działania związane z Pyrołazami, będą podejmowane i realizowane

na bieżąco, poprzez poszczególnych Członków Zarządu.
 Podjęto dyskusję na temat  fantów na coroczną loterię. Poza fantami podarowanymi przez

zaprzyjaźnione sklepy  (Alpin i Rock&Ice)  i ścianki  (Blok Line, Climbing Spot i Karma),
Klub  zapewni  fanty  takie  jak: klubowe  koszulki,  naklejki,  naszywki,  1  składka
członkowska,  alkohol,  czekolada,  przewodnik  wspinaczkowy,  kubki  z  logo  Klubu,
wejściówki na ściankę klubową, itp.

 Kol. Przemysław Wróblewski przedstawił ofertę kubków z grawerowanym logiem Klubu.

Ad 6. Sprawy członkowskie 
 Kol.  Marta  Raczkowska-Urbańska  przedstawiła  sylwetkę  nowego  kandydata  na  członka

Klubu.  Odbyła  się  następnie  dyskusja  na  ten  temat.  Zarząd postanowił  przyjąć  jednego
nowego członka Klubu: Marcin Czaja.
W  tej  sprawie  odbyło  się  głosowanie:  za  przyjęciem  nowego  członka  było  6  głosów,
przeciw 0, wstrzymujących się 0.

 Podjęto rozmowę na temat kosztów wyrobienia duplikatu legitymacji klubowej. Przyjęto, że
wyrobienie takiej legitymacji kosztuje 20 zł.

Ad 7. Nowe chwyty
 Z  informacji  przekazanych  przez  prezesa  Remigiusz  Rajewskiego,  Kol.  Sławomir  Pela

zajmie się zakupem nowych chwytów i chwytotablicy dla klubowej ścianki „U Sokoła”.

Ad 8. Inne sprawy
 Poruszono kwestię wydania książki z okazji obchodów 75-lecia istnienia Klubu.
 Poruszono kwestię  udziału  Klubu w cyklu prelekcji  górskich organizowanych w gminie

Pobiedziska.
 Poruszono kwestię utworzenia banneru promocyjnego z logo Klubu.

Ad 12. Termin i miejsce kolejnego zarządu
 Wstępnie  ustalono,  że  kolejne  zebranie  Zarządu  odbędzie  się  18  października  w lokalu

klubowym.

UCHWAŁA NR 13/2022 Z DNIA 27 września 2022 r.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu postanowił przyjąć w poczet członków Klubu
jedną nową osobę: Czaja Marcin.

        Sporządziła: 03-10-2022
  Maria Głowska
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