Protokół zebrania Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK w dniu 3.12.2014 r.
Zebranie odbyło się w siedzibie Oddziału Regionalnego w Gdańsku i Pomorskiego
Porozumienia Oddziałów PTTK przy ul. Ogarnej 72. Rozpoczęło się o godzinie 16.
W zebraniu udział wzięli wszyscy członkowie nowego składu Pomorskiej Komisji
Turystyki Narciarskiej oraz członkini nowego składu Terenowego Referatu
Weryfikacyjnego Odznak Narciarskich w Gdańsku. W załączeniu lista obecności.
Realizowano następujący program zebrania:
1. Zatwierdzono jednogłośnie zaproponowany przez przewodniczącego porządek
zebrania (w załączeniu).
2. Przyjęto bez uwag protokół z zebrania aktywu z 28 października 2014 r.
3. Kol. Ryszard Gerszewski zrelacjonował posiedzenie Komisji Turystyki Narciarskiej
Zarządu Głównego PTTK w Krakowie w dniu 22 listopada br. ze szczególnym
uwzględnieniem spraw naszej Komisji i referatów. Przedstawione przez nas składy
osobowe zostały zatwierdzone. KTN ZG PTTK przyjęła też sprawozdanie TRW ON PTTK
w Gdańsku za sezon 2014/2015.
Komisja TN ZG PTTK z zainteresowaniem i przychylnością przyjęła do wiadomości
odnowienie pomorskiej petetekowskiej działalności narciarskiej.
4. Po dyskusji i głosowaniach (w obu sprawach jednogłośnie):
a) przyjęto regulamin Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK określający
zakres, zasady i tryb pracy jej działania. Regulamin PKTN w załączeniu.
b) Pomorska Komisja Turystyki Narciarskiej PTTK ukonstytuowała się w następującym
składzie:
Ryszard Betcher –
Przewodniczący Komisji
Jarosław Pykacz –
Wiceprzewodniczący Komisji
Ryszard Gierszewski – Sekretarz Komisji
Adam Moczarski –
Członek Komisji
Jacek Kukliński –
Członek Komisji
Jerzy Szelągowicz –
Członek Honorowy Komisji
5. Komendant I Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego „Zemowe Wandre” Ryszard
Gerszewski przedstawił stan przygotowań do imprezy oraz postęp prac jaki nastąpił
od zebrania w dniu 28 października. Przedstawił projekt odznaki rajdowej.
Członkowie Komisji otrzymali po kilka regulaminów w celu rozpropagowania w ich
środowiskach turystycznych czy np. miejscach pracy. Poproszeni zostali o rozesłanie
go znajomym narciarzom z całej Polski, a w razie potrzeby o wydrukowanie i np.
rozwieszenie w miejscach, które uznają za najlepsze.
6. Przewodniczący Komisji przedstawił zarys Złazu/Sejmiku Pomorskiego Aktywu
Narciarskiego PTTK. Ma to być w tym sezonie (na razie jeszcze) jednodniowa około
dwunastokilometrowa wycieczka narciarska z Sopotu Kamiennego Potoku przez
Bernadowo do leśniczówki w Gołębiewie. Ten pierwszy odcinek trasy ma
poprowadzić Adam Moczarski. Tam w wynajętej wiacie z ogniskiem odbędzie się

godzinne spotkanie pomorskich narciarzy m.in. z Prezesem Oddziału Regionalnego
PTTK kol. Lechem Zalewskim oraz z członkami PKTN. Powrót przez Wielką Gwiazdę do
Sopotu Kamiennego Potoku. Komisja zaakceptowała taki schemat imprezy. Natomiast
termin uzależniony jest od zaistnienia pokrywy śnieżnej. Rozważano w pierwszej
kolejności sobotę lub niedzielę 27 i 28 grudnia 2014 r, a jeśli nie będzie to możliwe ‐
jeden z dni weekendowych w styczniu 2015 r. Decyzję o wyborze terminu podejmie
przewodniczący w zależności od prognoz pogodowych, a pozostali członkowie Komisji
zadbają w swoich miejscach działania o frekwencję.
7. Przewodniczący poinformował, że biuro O/Regionalnego PTTK zamówiło w COTG
w Krakowie na początek kilkanaście Książeczek Odznak Narciarskich. Same odznaki
NON i GON (małe, duże) na pewno są w pobliskim O/Gdańskim ul. Długa 45.
Sekretarz Komisji jest w posiadaniu kilku Dziecięcych Odznak Narciarskich w trzech
stopniach.
8. Przewodniczący na podstawie dokumentacji przedstawił nowemu składowi kilka
historycznych faktów z działalności naszego referatu (pierwszy wpis z 24.11.1972 r.
dotyczył przyznania GON brązowej dla 5 osób) oraz Komisji, która ukonstytuowała się
11.11.1977 r. Jej pierwszym przewodniczącym został Zbigniew Fołtyn. Kolega Jerzy
Szelągowicz po raz pierwszy wziął udział w zebraniu 21.11.1979 r. Jej
przewodniczącym został 3.12.1985 r. (29 lat!). Ostatnie protokołowane zebranie
odbyło się 29.10.1990 r. Jednak członkami Komisji byli od tego roku przodownicy Jan
Szwed, Barbara Augusiak i Stanisław Czarnuszewicz. Kolega Jerzy Szelągowicz
poproszony został o odnalezienie kontaktu (telefon, adres lub e‐mail) do tych lub
innych jeszcze (B. Staniszewski, J.Okła, …) pomorskich przodowników lub
instruktorów aby Komisja mogła ich zaprosić na imprezy lub nawet włączyć do swoich
działań.
9. W sprawach wniesionych Ryszard Gierszewski poruszył temat szkoleń. Jednak ze
względu na szeroki zakres zagadnienia poproszony został o całościowe przygotowanie
tego tematu na następne zebranie Komisji.
Termin następnego zebrania ustalono ogólnie na koniec sezonu narciarskiego lub
wiosnę (najprawdopodobniej pierwsza środa marca lub kwietnia). Na tym zebranie
zakończono o godzinie 18.
[10. Po zebraniu Komisji członkowie gdańskiego referatu przy obecności
przewodniczącego referatu kościerskiego referatu omówili sposób jego prowadzenia
przyjmując uwagi dotychczasowego szefa ‐ kolegi Jerzego Szelągowicza.]
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