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Protokół nr.1/2021 

z posiedzenia Wielkopolskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w Kaliszu w dniu 24 

października 2021 r. 

 

 Posiedzenie WKIK odbyło się podczas Zlotu WIK „Ziemia Kaliska jest nam Bliska” w 

którym uczestniczyło pięcioro instruktorów krajoznawstwa kol. kol. Maria Staszak, Zenon Biskup, 

Andrzej Matysiak, Mateusz Przyjazny i Jerzy Szociński. Na początku zlotu prezes kaliskiego 

O/PTTK im. Stanisława Graevego zaprezentował siedzibę Oddziału, Regionalną Pracownię 

Krajoznawczą oraz  pokoje przewodników i klubów PTTK. W niedzielę uczestnicy zlotu 

odwiedzili także biuro Oddziału przy ul Targowej. Bogaty program krajoznawczy przygotował i 

przedstawił kol. Andrzej Matysiak, prezes koła przewodników. Uczestnicy zlotu mogli poznać 

historię najstarszego miasta w Polsce, jego zabytki, kościoły i klasztory, pomniki, sylwetki 

wybitnych postaci związanych z miastem oraz wybrane obiekty sakralne i inne w Ołoboku, Kani, 

Nowych Skalmierzycach i Mikstacie. 

 W posiedzeniu WKIK w Kaliszu udział wzięli: Maria Staszak, Mateusz Przyjazny i Jerzy 

Szociński. Nieobecność  kol. kol. Elżbiety Horst i Pawła Andersa była usprawiedliwiona.  

Program posiedzenia. 

1. Powitanie. 

2. Sprawozdanie z działalności WKIK  w 2021 r. 

3. Informacja o przebiegu  kampanii wyborczej w PTTK.  

4. Rozpatrzenie wniosków  o nadanie  uprawnień IKR i mianowanie  na stopień IKP. 

5. Wolne głosy i wnioski. 

 ad.2.  

Na dzień 30 września 2021 r.  w Wielkopolsce mamy 111 IK w tym: 91 osób czynnych tj. 

potwierdzonych przez Oddziały. Z tego IKR- 66, IKP-20, ZIK-5. 20 Osób figuruje w zestawieniu, 

ale bez potwierdzenia. Mogą np. zalegać ze składkami członkowskimi w PTTK.  



W drugim roku pandemii korona wirusa ubyło nam trzech instruktorów: ZIK – Eugeniusz 

Kowalski  z Lubonia i Marian Jaskuła z Swarzędza oraz IKR – Stanisław Kalka z Pleszewa. Ich 

pamięć uczczono chwilą ciszy. Członkowie WKIK (P. A. i J. Sz.) uczestniczyli 11 kwietnia 2021 r. 

we mszy św. zamówionej przez WKO  za śp. Członków Honorowch PTTK: Eugeniusza 

Kowalskiego, Wojciecha Tomalaka i Mariana Jaskułę w kościele pw. św. Wojciecha na Wzgórzu 

Św. Wojciecha w Poznaniu. 

Z powodu ekspansji COVID-2019 trzeba było odwołać  zaplanowany w 2020 r. zlot WIK w 

Kaliszu i przenieść go na termin 23/24.11.2021r. W związku z powyższym  do tego terminu nie 

odbyło się żadne posiedzenie WKIK. Na początku 2021 r. przewodniczący KK ZG PTTK  

zorganizował telekonferencję z przewodniczącymi RKIK. WKIK  reprezentował w nim kol. Paweł 

Anders. On też uczestniczył w lubelskim CZAK-u oraz spotkaniu szkoleniowym  kierowników 

RPK  w Katowicach. 

17 sierpnia 2021 r. przewodniczący KK ZG PTTK kol. Szymon Bijak zwrócił się do Kolegiów z 

prośbą o przejrzenie listy obiektów do Odznaki Krajoznawczej Polski dotyczących korekt 

nazewnictwa muzeów albo propozycji obiektów, które mogłyby ubyć albo znaleźć się na liście 

obiektów. 

Po posiedzeniu WKIK w Swarzędzu przesłano zainteresowanym tabelę zmian w projekcie 

nowelizacji regulaminu WOTK „Przyjaciel Wielkopolski” w celu głosowania na tak bądź nie i 

komentarza. Dotąd jednak WKIK nie otrzymało  odpowiedzi i głosowania, więc nie można tej 

nowelizacji podsumować i zakończyć. 

WKIK otrzymało  dwa wnioski o nadanie uprawnień IKR z oddziału PTTK”Meblarz” w 

Swarzędzu i jeden wniosek o mianowanie IKR na stopień IKP.  

ad.3. 

Kol. Mateusz Przyjazny poinformował WKIK , że ZG PTTK z uwagi na obostrzenia sanitarne nie 

ustalił jeszcze terminu kampanii wyborczej i Zjazdu PTTK w 2022 r. 

ad.4. 

WKIK zaakceptowało i rekomendowało wniosek kol. Andrzeja Matysiaka z Kalisza o mianowanie 

go IKP i wniosek kol. Piotra Osiewicza o mianowanie go IKR. Wnioski przesłano listownie 

25.11.2021 r. do Krajowego Kolegium IK przy ZG PTTK w Warszawie. 

Wniosek kol. Kamili Budzińskiej z Swarzędza nie uzyskał pozytywnej akceptacji WKIK z powodu 

zbyt krótkiego członkostwa w PTTK.  

Kalisz, 24.11.2021 r.       Protokółował 

          Jerzy Szociński 
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