Relacja z Regionalnej Konferencji i Zgromadzenia
Przedstawicieli Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK

Konińscy delegaci tuż po wyborze 19.04.2017 r.
Ewa Mira Olszak, Piotr Pęcherski i Zbigniew
Szczypkowski

Ewa i Piotr w Poznaniu

Trzy mandaty

Spotkanie wyborcze odbyło się 28 maja 2017 roku w Poznaniu, w Domu
Kultury Kolejarza i trwało od godziny 10.00 do 16.00.
Konferencja poprowadzona została dość sprawnie. Oddziały wielkopolskie
reprezentowało 59 osób z prawem głosu. Obecny był ustępujący Zarząd WKO
PTTK oraz zaproszeni goście. Nie dotarł prezes ZG PTTK Roman Bargieł, ale
przesłał list na Konferencję. Bardzo aktywny był Dariusz Grajkowski prezes
Oddziału PTTK w Turku, który wznowił działalność po wielu latach. Życzymy
powodzenia i wytrwałości. Delegatami Konińskiego Oddziału byli: Mira Ewa
Olszak, Piotr Pęcherski (najmłodszy uczestnik) i Zbyszek Szczypkowski.
Andrzej Kudlaszyk odczytał sprawozdanie Zarządu WKO za kadencję
2013-2017. Znajdzie się ono w specjalnym numerze pisma Znad Warty.
Podsumowując kadencję pamiętano o osobach, które pracowały przez 4 lata.
Dyplom otrzymał m.in. Andrzej Miller, który pełnił funkcję sekretarza WKO.
Komisja Rewizyjna zaakceptowała działalność Zarządu i poprosiła o
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Delegaci zagłosowali za
udzieleniem absolutorium.
Andrzej Gordon rozdał uczestnikom swoje pismo dotyczące nowych
uregulowań prawnych w PTTK i prosił o przesyłanie uwag, ponieważ sprawa
jest ważna i poważna dla przyszłości naszej organizacji.
Następnie odbyły się wybory do Zarządu, do Komisji Rewizyjnej i wybory
delegatów na krajowy Zjazd Oddziałów PTTK. W międzyczasie głos zabierały
osoby w sprawach różnych. Przeważały głosy wskazujące na konieczność
odmłodzenia organizacji, zachęcenia dzieci i młodzieży do działań
turystyczno-krajoznawczych. Niestety, mimo wskazań niektórych delegatów na
konieczność ułatwień w dostępie do organizacji, w tym m.in. przystosowania
procedur rejestracyjnych do współczesnych realiów, czy pracę z młodzieżą w
szkołach większość delegatów zagłosowała przeciwko otwarciu organizacji dla
młodych. Najlepszym wyrazem dalszego zamknięcia wielkopolskiego PTTK na
dzieci i młodzież jest fakt, iż do władz dostały się te same, niestety już od
dawna nie młode osoby, co nie wróży dobrze dla przyszłości PTTK na naszym
terenie. To jest taka bardzo smutna refleksja delegatów konińskiego Oddziału.
Piotr Pęcherski nie został wybrany na delegata na krajowy zjazd, mimo że był
najmłodszym uczestnikiem spotkania i aktywnie działającym z młodzieżą
promotorem turystyki rodzinnej!! Sposób przeprowadzenia wyborów też budzi
wątpliwości, choćby dlatego, że kandydaci nie byli przedstawieni (prezentację
ograniczono do pokazania się osoby na forum). Osoby debiutujące na tego
typu spotkaniu, tak jak delegaci z Konina, nie mieli szans w zderzeniu z
utrwalonymi i kultywowanymi pieczołowicie schematami. Wśród delegatów
wspominano jednak o konieczności zmian w głosowaniu – być może przyczyni
się to do szerszej refleksji nad statusem WKO i w przyszłości zmian w
funkcjonowaniu korporacji.
Tekst: Mira Ewa Olszak i Piotr Pęcherski, zdjęcia Piotr Pęcherski i Zbyszek Szczypkowski

Mira Ewa

Piotr
Zbyszek
Andrzej Miller z dyplomem

Nasi na sali obrad w Domu Kultury Kolejarza w Poznaniu.

