PROTOKÓŁ NR.3/2018
Z posiedzenia Wielkopolskiego Kolegium Instruktorów
Krajoznawstwa odbytego w dniu 20 października 2018 r. podczas
Zlotu Wielkopolskich Instruktorów Krajoznawstwa „Wzgórza
Ostrzeszowskie’2018” w Ostrzeszowie.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WKIK: Elżbieta Horst, Paweł
Anders i Jerzy Szociński oraz Kol. Aleksandra Staszak – członek ZG PTTK i b.
przewodnicząca WKIK; w części I także uczestnicy Zlotu (9), instruktorzy (4),
kandydaci na instruktorów z Kaliskiego O/PTTK (2) i osoby towarzyszące (3).
Przewodniczący WKIK - Jerzy Szociński powitał zebranych i przedstawił
porządek obrad, który zaaprobowano bez uwag.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Odczytanie protokołu z posiedzenia w dniu 16 czerwca 2018 r. we
Włoszanowie.
3. Przebieg tegorocznego CZAK-u w Kaliszu.
4. CZAK w 2019 r. w Poznaniu.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.
Ad.2 Przewodniczący J. Szociński odczytał protokół z posiedzenia wyjazdowego
WKIK we Włoszanowie.
Ad.3 O tegorocznym CZAK-u w Kaliszu mówili jego uczestnicy Elżbieta i Stefan
Horstowie z Piły – pochwalając dobra i sprawną logistykę kaliskiego CZAK-u oraz
Kol. Paweł Anders, który krytycznie oceniał wybór powszechnie znanych krajoznawcom miejscowości i obiektów krajoznawczych na trasach autokarowych
Zlotu, w tym czterokrotny przejazd jednego dnia przez Pyzdry, a także pomijanie obiektów w odwiedzanych miejscowościach – jak klasztor Nazaretanek w
Ostrzeszowie, punkt widokowy na Bałczynie, czy nie zatrzymanie się choćby na
chwilę w Miłosławiu.

Ad.4 Przeprowadzenie CZAK-u w 2019 r. przyznano Oddziałowi Poznańskiemu
PTTK. Jeśli jego organizacją zajmie się Kol. Jerzy Rogal, należy mieć nadzieję, że
będzie to impreza udana. Należy udzielić pomocy podczas CZAK-u, ale jest to
sprawa indywidualna instruktorów.
Ad.5 Kol. J.Szociński poinformował zebranych, że zwracał się z prośbą do
przewodniczącego WKO kol. Andrzeja Kudlaszyka o przekazanie informacji
Oddziałom PTTK w Wielkopolsce o możliwości uczestnictwa w Zlocie
Krajoznawców w Ostrzeszowie z uwagi na 7 wolnych miejsc w busie. Podobny
apel skierował do wybranych członków O/PTTK w Swarzędzu i Wągrowcu, ale
nikt nie skorzystał z okazji.
W sierpniu Kol. Paweł Anders wręczył w RPK w Poznaniu legitymację nr.
2362/R/18 nowo mianowanemu instruktorowi krajoznawstwa regionu Kol.
Surdykowi ze Skoków.
O potrzebie przygotowania omówienia udziału i przygotowania wystąpienia
Wielkopolski na Kongresie Krajoznawstwa w 2020 r. w Łodzi mówił Paweł
Anders. Propozycje tematyki referatów należy zgłosić do końca grudnia br.
Kol. Jerzy Szociński referował swoje spostrzeżenia z uczestnictwa w rajdzie
rowerowym śladami Powstania Wielkopolskiego na froncie północnym na
Pałukach, w okolicy Kcyni – Gromadna, relacjonował rodzinną uroczystość
oznakowania grobu Wojciecha Łuczki Powstańca Wielkopolskiego na
cmentarzu w Wenecji oraz patriotyczną uroczystość nadania imion
pomnikowym drzewom w parku przy dworskim w dawnej majętności Unrugów
w Sielcu w powiecie żnińskim. Polecał odwiedzenie Izby Admiralskiej w
„Dworze marzeń” zorganizowanej przez jego obecną właścicielkę, panią
Katarzynę Rodziewicz oraz zapoznanie się z biografią pt. „Admirał Unrug 18841973” napisaną przez Mariusza Borowiaka, zamieszkałego w Cielimowie koło
Gniezna.
Kol. Marcin Klemenski z Włoszakowic zadeklarował chęć organizacji kolejnego
Zlotu IK w okolicach Leszna w październiku 2019 r. co zostało przyjęte z entuzjazmem przez instruktorów.

W drugiej części zlotowego spotkania krajoznawców w świetlicy Hotelu
OSiR w Ostrzeszowie Kol. Paweł Anders przedstawił przy pomocy ekranu swego
laptopa, sylwetkę wybitnego wielkopolskiego krajoznawcy, członka
honorowego PTTK Franciszka Jaśkowiaka oraz zdjęcia murali związanych
tematycznie z Powstaniem Wielkopolskim.

Na zakończenie posiedzenia obecni członkowie Kolegium zaakceptowali
po dyskusji wniosek Kol. Romana Domańskiego o mianowanie IKR i z uznaniem
zapoznali się z dorobkiem Kol. Rafała Sochy (oboje z Oddziału PTTK „Meblarz” w
Swarzędzu) rekomendując KK ZG PTTK mianowanie go IKR.
Na tym posiedzenie zakończono.
Ostrzeszów, dnia 20 października 2018 r.

