Sprawozdanie
z działalności Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej w latach 2014-2017
28 października 2014 roku powołana została Pomorska Komisja Turystyki Narciarskiej
w nowym składzie. Podczas zebrania w dniu 3 grudnia 2014 roku ukonstytuowała się w następująco:
1. Ryszard Betcher - Przewodniczący Komisji
2. Jarosław Pykacz - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Ryszard Gerszewski - Sekretarz Komisji
4. Adam Moczarski - Członek Komisji
5. Jacek Kukliński - Członek Komisji
6. Jerzy Szelągowicz - Honorowy Członek Komisji - przez 29 lat jej Przewodniczący
Komisja w niepełnej, bo trzyletniej kadencji, odbyła sześć protokołowanych zebrań (przed- i
posezonowych).
Koledzy Ryszard Betcher, Jarosław Pykacz i Ryszard Gerszewski uczestniczyli we wszystkich.
Ze względu na stan zdrowia koledzy Jerzy Szelągowicz w dwóch,
natomiast Adam Moczarski w trzech zebraniach Komisji.
Jerzy Kukliński do czasu swej rezygnacji w pracach Komisji z powodów zawodowych dnia 7 grudnia
2015 r. uczestniczył w dwóch zebraniach.
Ponadto we wszystkich zebraniach poza konstytuującym aktywnie uczestniczył jako zapraszony gość
kolega Ryszard Czeszlak.
Oprócz protokołowanych zebrań członkowie Komisji utrzymywali regularne kontakty podczas imprez
narciarskich i innych, a także omawiali wiele zagadnień telefoniczne i poprzez pocztę elektroniczną.
Na początku swojej kadencji Komisja opracowała i przyjęła regulamin określający zakres jej
działalności, zasady wyboru i tryb pracy (jest na witrynie internetowej Komisji).
Następnie:
1) Komisja przystąpiła do organizacji Pomorskiego Sejmiku Pomorskich Turystów Narciarzy jako
corocznej imprezy integrującej środowiska narciarskie Pomorza. Ze względu na brak śniegu w 2015
roku odbyły się dotąd dwa sejmiki z ogniskiem pod wiatą w Lasach Sopockich.
2) opracowała historię Komisji od jej powstania w 1977 do 2015 roku (także jest na witrynie Komisji).
3) Komisja objęła pieczę na Terenowym Referatem Weryfikacyjnym Odznak Narciarskich w Gdańsku
ustalając jego skład (w poszczególnych sezonach przyznał on kolejno 8, 8 i 7 odznak i norm wcześniej przez 2 lata nie było żadnej weryfikacji). Komisja zadbała o sprowadzenie książeczek
odznak narciarskich.
Warto wspomnieć, że na terenie działania Komisji powstał jeszcze jeden Terenowy Referat
Weryfikacyjny Odznak Narciarskich - w Kościerzynie (przyznał on w kolejnych sezonach 3, 3 i 21
odznak oraz norm za wytrwałość).
Łącznie referaty w trakcie kadencji dokonały 52 weryfikacji odznak narciarskich i norm.
4) Komisja przystąpiła wraz z NKT Szuraczek i KTP Bąbelki do współorganizacji czterech kolejnych
edycji pięciodniowego Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego „Zemowe Wandre” (Wieżyca w 2015,

Garczyn w 2016, Kłobuczyno w 2017 i obecnie w trakcie organizowania w Ostrzycach -> 7-11 lutego
2018 r.). Rajd ten ma zawsze prowadzone przez przodowników turystyki narciarskiej dwie
równoczesne trasy z poczęstunkiem (w soboty tradycją jest dzik), noclegi w łóżkach, śniadania,
metalowe odznaki , wieczorne prelekcje krajoznawcze i pierwszej pomocy, a nawet kurs tańca.
W 2015 roku podczas rajdu przeprowadzony został kurs i egzamin na uprawnienia przodownika
turystyki narciarskiej dla ośmiorga osób z województwa pomorskiego, lubuskiego i mazowieckiego.
Komisja pilotowała później otrzymanie przez jego absolwentów uprawnień.
5) Komisja przygotowała obszerne materiały do swojej witryny internetowej.
Wykonana ona została przez kol. Piotra Bojasa (KTP Bąbelki), a korzysta z serwera ZG PTTK pod
adresem www.pktn.pomorskie.po.pttk.pl
[Można wpisać w wyszukiwarkę nazwę: >> Pomorska Komisja Turystyki Narciarskiej <<.]
Znajdują się na niej, oprócz wspomnianych historii i regulaminu Komisji, regulaminy i wzory odznak
narciarskich, regulaminy przodownika i instruktora narciarskiego, informacje o pomorskich referatach
weryfikacyjnych, protokoły i dokumenty Komisji oraz informacje o zbliżających się imprezach.
6) Komisja wsparła ideę szkoleń podczas organizowanych przez Sekretarza Komisji Ryszarda
Gerszewskiego i Ryszarda Czeszlaka (wraz z NKT Szuraczek) dwóch edycji pięciodniowych
Szkoleniowych Rajdów Narciarskich „Beskid Niski” w Krempnej oraz szkolenie przez trenera PZN i
instruktora- wykładowcę SITN w Weremienie k/Leska. Obejmowało ono zaawansowane techniki jak
ześlizgi boczne i skośne, skręty równoległe, elementy telemarku, serwisowanie nart. Uczestniczyło
czworo Przodowników TN z celem zdobycia uprawnień instruktorskich.
7) członkowie Komisji w czasie kadencji brali udział w szkoleniach unifikacyjnych i egzaminach
rozszerzając swoje uprawnienia (nizinne) na tereny górskie - głównie na Sudety i Beskidy Wschodnie.
Ponadto członkowie Komisji uczestnicząc w trakcie kadencji w kilkunastu imprezach organizowanych
przez różne środowiska narciarskie z całej Polski nabierali doświadczeń czerpiąc je od członków
Komisji TN ZG PTTK, regionalnych i oddziałowych komisji oraz instruktorów, przodowników i
organizatorów narciarskich. Poznali dziesiątki turystów narciarzy z innych województw.
Wiceprzewodniczący Komisji Jarosław Pykacz jest od lat prowadzącym trasę narciarską podczas
Sudeckiego Rajdu Narciarskiego „Wstęga Sudetów” organizowanego przez wrocławski Klub Turystyki
Narciarskiej „Psie Pole”. Sekretarz Komisji Ryszard Gerszewski jest stałym współpracownikiem Komisji
Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie.
Dziękuję Ryśkowi Gerszewskiemu i Jarkowi Pykaczowi - aktywnym przez cały czas trwania
kadencji członkom Komisji, którzy wykazali ogromne zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz
turystyki narciarskiej. A także Adamowi Moczarskiemu - tylko zdrowie nie pozwoliło mu uczestniczyć
stale w jej działalności. Zapewne również dzięki włączeniu się do pracy koleżeństwa Marioli i Ryszarda
Ceszlaków oraz Małgosi Gerszewskiej staliśmy się w kończącej kadencji jednym z silniejszych pod
względem organizacyjnym petetekowskim środowiskiem turystów narciarzy nizinnych.
Ryszard Betcher
Przewodniczący Pomorskiej Komisji Turystyki Narciarskiej PTTK
w kadencji 2014-2017
Gdańsk, 29 listopada 2017 roku

