
Protokół z zebrania Zarządu KW Poznań
nr 11/2022 (054)

W dniu 18 października 2022 r. o godz. 19:00 odbyło się zebranie Zarządu KW Poznań.
Obecni na zebraniu byli:

• Remigiusz Rajewski 
• Przemysław Wróblewski
• Maria Głowska
• Przemysław  Kęsy (komisja rewizyjna)

Na zebraniu obecni byli również Mieczysław Rożek, Piotr Bittner oraz Paweł Marchlewicz.

Przebieg zebrania Zarządu z 18 października 2022 r.:

1. 75-lecie KW Poznań
Zebranie  zostało  zorganizowane  wraz  z  zaproszonymi  członkami  Klubu  aby
przedyskutować i stworzyć okólną ideę organizacji 75-lecia Klubu, które odbędzie się za
niecałe 3 lata.
◦ Pierwszy przedyskutowany temat  to, charakter obchodów. Impreza może mieć formę

kameralną  skierowaną  dla  ludzi  związanych  z  Klubem  (spotkanie,  bankiet,  medale
pamiątkowe).  Inną  opcją  jest  zorganizowanie  ogólnodostępnej  kilkudniowej  imprezy
w stylu  festiwalu  dla  ludzi  gór  (prelekcje,  wystawy,  filmy,  meeting  wspinaczkowy,
spotkanie piknikowe na Cytadeli, atrakcje dla dzieci, banery reklamowe, itp.).

◦ Kolejnym poruszonym tematem było miejsce organizacji wydarzenia. Kol. Piotr Bittner
zaproponował Centrum Kultury Zamek. Zalety wymienionego miejsca to  odpowiednie
zaplecze na różne rzeczy, w tym: kino, zaplecze gastronomiczne, przestrzeń wystawowa,
pomieszczenia do organizacji prelekcji, itp.

◦ Następnie poruszono temat publikacji jaka potencjalnie  może być wydana z okazji 75-
lecia KW Poznań. Pierwszy problem, to wybór formy publikacji:  album czy książka.
Zaletą albumu to to, iż dość szybko można go stworzyć i wymaga mniejszego nakładu
pracy. Wady takiego rozwiązania z kolei, to mała atrakcyjność ze względu na małą ilość
treści,  Klub nie posiada dużej ilości zdjęć z okresu intensywnej działalności  górskiej
(mowa tutaj o początkowych latach istnienia Klubu). Wydaje się, że stworzenie książki
jest  lepszym rozwiązaniem  i  taka forma publikacji,  jest  bardziej  atrakcyjna  dla  osób
związanych z Klubem  czy z górami  ze  względu na merytoryczne  treści  pozwalające
dowiedzieć się czegoś o naszej działalności. Pozostaje kwestia samej treści. Kol. Piotr
Bittner  przedstawił  swój  pomysł,  a  mianowicie  na  początku  książki  widnieć  mogą
zdjęcia z nowszej działalności Klubu, wewnątrz kilkanaście rozdziałów, każdy napisany
przez kogoś innego, na końcu zdjęcia ze starszej działalności Klubu plus skrócony zarys
historyczny Klubu.

◦ Podjęto  rozważania  na  temat  finansowania  wydarzenia.  Wspomóc  może  Nas  Urząd
Miasta  i Urząd  Marszałkowski  w ramach  promocji  regionu,  a  także  sponsorzy.  Aby
starać  się  o dotacje  na  pewno,  należy  stworzyć  plan  imprezy  wraz  z  przybliżonymi
kosztami.

◦ Ostatnią  kwestią  związaną  z  obchodami  75-lecia  KW  Poznań  było  ustalenie,  że
koniecznym jest  utworzenie  Komitetu  Organizacyjnego,  który zajmie  się  wszystkimi



zadaniami  związanymi  z  przygotowaniem  wspomnianych  obchodów  75-lecia  KW
Poznań.

2. Inne sprawy
◦ Poruszono kwestię używania grafik i ich praw autorskich. Jako Klub używając oficjalnie

grafik powinniśmy mieć pisemną zgodę autora.

        Sporządziła: 03-10-2022
  Maria Głowska
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