
Sprawozdanie z zebrania zarządu 

Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego 

 

Na prośbę Prezesa Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego Pana Jana Mondzelewskiego zorganizowano 
zebranie Zarządu, które odbyło się 29 września 2021 roku. Zebranie zostało zorganizowane w celu 
omówienia bieżących spraw klubowych.  

 

Podczas zebrania zostały poruszone następujące tematy: 

1) W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Zarząd poruszył temat ocieplania budynku, w 
którym znajduje się ścianka klubowa. 
 

2) Poruszona została także kwestia organizacji przez Klub zawodów ogólnopolskich. 
Zarząd zdecydował, że następna edycja Pucharu Połonin odbędzie się na początku przyszłego roku 
kalendarzowego. Szczegóły wydarzenia zostaną omówione na osobnym spotkaniu, które zostanie 
zorganizowane bliżej wydarzenia.  
W marcu 2022 roku Zarząd planuje także zorganizować kolejną edycję zawodów wspinaczkowych 
„Boulderres”, jeśli środki finansowe pozwolą na przeprowadzenie wydarzenia na odpowiednim 
poziomie.  
 

3) Z okazji otwarcia ścianki drytoolowej Prezes RKW- Pan Jan Mondzelewski zaproponował 
zorganizowanie mitingu drytoolowego na skalę ogólnopolską, podczas którego miałyby się odbyć 
zawody drytoolowe.  Pozostali członkowie zarządu zaakceptowali ten pomysł. Zostało poruszonych 
w tej sprawie kilka tematów natury organizacyjnej takich jak: promocja wydarzenia, sposób 
przygotowania obiektu pod zawody, wsparcie finansowe ze strony Polskiego Związku Alpinizmu.  
 

4) Komunikacja w Zarządzie Klubu: Zarząd po okresie próbnym zgodził się na kontynuowanie 
komunikacji poprzez google chat. 
 

5) Zajęcia dla osób niepełnosprawnych: 
W związku z zainteresowaniem niektórych członków Klubu zajęciami dla osób niepełnosprawnych, 
Zarząd zdecydował się poprzeć ten pomysł. Wstępnie zgodził się na organizację takich zajęć, które 
mogłyby zostać przeprowadzane przed otwarciem ścianki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
 
 

6) Promocja wydarzeń organizowanych przez Rzeszowski Klub Wysokogórski:  
Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Zarząd podjął temat sposobu promowania 
najbliższych wydarzeń, miejsca oraz okresu trwania promocji.  
 

7) Sprawy księgowe związane z Klubem.  
 

8) Funkcjonowanie ścianki drytoolowej:  
Zostały poruszone kwestie rozwoju drytoolowni. Zarząd poruszył ten temat względu na problemy 
finansowe ścianki klubowej. Członkowie Zarządu przedstawiali swoje wnioski dotyczące rozwoju 
obiektu. Zostało zaproponowanych kilka rozwiązań, takich jak: przeprowadzanie szkoleń, zajęć i 
sekcji klubowych.  



 
 

9) Spotkania oraz mniejsze wydarzenia tematyczne organizowane przez Rzeszowski Klub 
Wysokogórski: wśród członków zarządu padło kilka propozycji związanych z rozwojem ścianki. 
Oprócz Ligi Boulderowej zarząd ma zamiar przeprowadzić tematyczne zawody boulderowe.  
W planach jest też kilka spotkań klubowych. 
 

 

Skład:  

Prezes Rzeszowskiego Klubu Wysokogórskiego- Jan Mondzelewski 

Sekretarz Klubu- Anna Balicka 

Krzysztof Stępień- Członek Zarządu 

Jakub Sadrakuła- Członek Zarządu 

Edward Twardowski- Członek Zarządu 

Maciej Bedrejczuk- Członek Zarządu 

 

 
 
 
 


