
Protokół nr. 2/2019

z wyjazdowego posiedzenia Wielkopolskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w
Białymstoku w dniu 11 maja 2019 r.

W posiedzeniu oprócz troje obecnych członków Kolegium: Marii Staszak, Pawła 
Andersa i Jerzego Szocińskiego uczestniczyła także kol. Aleksandra Staszak członek Zarządu 
Głównego PTTK, a zarazem wiceprzewodnicząca Podlaskiego Kolegium Instruktorów 
Krajoznawstwa. Nieobecność na posiedzeniu dwoje członków WKIK: kol. Elżbiety Horst i kol. 
Mateusza Przyjaznego była usprawiedliwiona.

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie protokołu z posiedzenia WKIK odbytego w Łęknie koło Zaniemyśla.
2. Przyjęcie rezygnacji kol. Anny Bręczewskiej z członka WKIK.
3. Zatwierdzenie regulaminu i preliminarza kosztów Zlotu WIK.
4. Rozpatrzenie oferty Oddziału PTTK „Meblarz” z Swarzędza propozycji programowo- 

organizacyjnej Wielkopolskiego Sejmiku przed VII Kongresem Krajoznawstwa 
Polskiego.

5. Wolne głosy i wnioski.
Ad.1.

Przewodniczący WKIK – J. Szociński nie odczytał protokołu z ostatniego  posiedzenia 
w Łęknie koło Zaniemyśla, bowiem jego treść była już znana obecnym na posiedzeniu 
członkom Kolegium. Obowiązki prowadzenia ewidencji instruktorów krajoznawstwa 
Wielkopolski przejęła po kol. Annie Bręczewskiej kol. Maria Staszak. Przekazana ewidencja 
wymaga dalszych uzupełnień i aktualizacji. W związku z tym WKIK zwróci się z zapytaniem do
Oddziałów PTTK czy Instruktorzy Krajoznawstwa zaewidencjonowani dotychczas w WKIK 
mają opłacone składki członkowskie PTTK i aktualne adresy korespondencyjne ?

Przewodniczący WKIK-J. Szociński odczytał pismo kol. Anny Bręczewskiej z dnia 
28.04.2019 r., która prosi o przyjęcie rezygnacji z funkcji członka WKIK z powodu 
zamieszkania w Krakowie i niemożnością  uczestniczenia w spotkaniach WKIK.

 Kolegium przyjęło tę rezygnację i zobowiązało przewodniczącego WKIK  do 
pisemnego powiadomienia  prezesa WKO i przewodniczącego KK ZG PTTK o dokonanej 
zmianie członka WKIK z kol. Anny Bręczewskiej na kol. Marię Staszak ze Środy Wlkp.

Ad.3.

Członkowie Kolegium zaaprobowali przedstawiony przez kol. Marcina Klemenskiego 
regulamin 4 Zlotu Wielkopolskich Instruktorów Krajoznawstwa „Ziemia Leszczyńska’2019” i 
preliminarz jego kosztów z następującymi uwagami:

Ad.pkt.1 – przy współpracy Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego



Ad.pkt.4 – na adres wyłącznie mailowy

Ad.pkt.5 – opłata za udział w zlocie wynosi: 140 zł od IK i 150  zł za pozostałą osobę, 

 - konto bankowe Kaliskiego Oddziału PTTK nr. 33 1090 1128 0000 0000 1201 5712 a 
dopiskiem „Zlot IK Ziemia Leszczyńska’2019”

- obiad w niedzielę należy zarezerwować także w Lesznie.

Po opracowaniu karty zgłoszeń na zlot i dokonaniu korekty w projekcie regulaminu należy go
opublikować na zakładce  WKIK strony internetowej Kaliskiego Oddziału PTTK.

Ad.4

Po zapoznaniu się z ofertą programowo- organizacyjną  sejmiku przed VII Kongresem 
Krajoznawstwa Polskiego złożoną przez O/PTTK  „Meblarz” w Swarzędzu WKIK 
zaakceptowało termin sejmiku w dniu 29 lutego 2020 r. WKIK proponuje załatwienie miejsca 
obrad w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki. Sejmik poprzedzić może turystyczno – 
rekreacyjna ino i spacer po mieście. WKIK sugeruje  aby zaproponować dyrektorce CHiS 
przygotowanie  wystawy pt. „PTTK w Wielkopolsce” z wyeksponowaniem działalności i 
osiągnięć O/PTTK „Meblarz”.

O terminie sejmiku należy powiadomić WKO i i KK ZG PTTK w Warszawie. Na sejmik 
należy zaprosić kol. Szymona Bijaka – przewodniczącego Komisji Krajoznawczej ZG PTTK i 
poprosić go o wystąpienie na rozpoczęciu- zakończeniu – podsumowaniu sejmiku wobec VII 
Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Łodzi.

Doświadczenia WKIK  zaprezentuje na sejmiku kol. Paweł Anders.

Zakłada się , że liczba uczestników sejmiku nie będzie większa niż 50 osób. 
Zaproszeniem – rekrutacją uczestników sejmiku  winien się zająć organizator O/PTTK 
„Meblarz” w Swarzędzu. WKIK zwróci się z wnioskiem do prezesa WKO, aby koszty (kawy, 
herbaty, napojów i ciasta) pokrył budżet korporacji. Jeżeli chodzi o obiad to należałoby w 
zaproszeniu zaznaczyć, „że obiad we własnym zakresie”. Organizator może wskazać chętnym
wybrany lokal do konsumpcji. Prelegentów sejmiku należałoby zaprosić i poinformować  o 
bez kosztowym przedsięwzięciu organizatora.

Wiceprzewodniczący WKIK kol. Paweł Anders  udzieli pomocy merytorycznej  w 
przygotowaniu wystawy „PTTK w Wielkopolsce”.

Ad.5.

Wyjazdowe posiedzenie WKIK  odbyło się w Centrum Kultury Prawosławnej w 
Białymstoku. Poprzedziło je : spacer po białostockiej starówce i ogrodach – parku Branickich, 
uczestnictwo w musicalu Webbera „Upiór w operze”  w Operze Podlaskiej, zwiedzanie 
Muzeum Ikon i Monasteru Męskiego Zwiastowania Najświętszej Marii Panny , pałacu i 
kaplicy grobowej Buchholtzów, Zachertów, bulwarów im. W. Wołkowa  nad Supraślą w 
uzdrowisku Supraśl oraz niedzielny spacer w Sanktuarium w Świętej Wodzie koło Wasilkowa.
Sprawną i miłą obsługę przewodnicką zapewniła nam kol. Aleksandra Staszak za co 
dziękujemy.



Następne posiedzenie – spotkanie członków WKIK prawdopodobnie podczas Zlotu 
WIK w Osiecznej. Protokołował J.Sz.


