Sprawozdanie z działalności Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich
przy Oddziale PTTK w Rzeszowie za 2019 rok.
Obecny Zarząd Koła został wybrany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 5.12.2016 r. i
działa w następującym składzie
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W 2019 roku Zarząd zbierał się 10 razy. Praca Zarządu udokumentowana jest w formie protokołów z
posiedzeń Zarządu. Przyjęty plan działań i imprez na rok 2019 został zrealizowany następująco:
7 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Przewodników, na którym zaprezentowano
przebieg wydarzeń w roku poprzednim oraz podziękowano prezesowi Koła Witoldowi Hasplowi za 20
lat pełnienia z wyboru funkcji prezesa Koła. W zebraniu wzięło udział 31 przewodników.
W ostatnim tygodniu stycznia tj. 26/27 stycznia odbyła się tradycyjna wycieczka z cyklu „Lwów mało
znany” połączona z zabawą karnawałową. Imprezę organizował i pilotował Witold Haspel,
uczestniczyło 28 osób.
W ostatni weekend lutego Koło organizowało tradycyjne zimowe przejście górskie, tym razem w
Beskid Żywiecki: Babia Góra a następnego dnia Pasmo Jałowieckie. Wycieczkę prowadził Marek
Korbecki. W imprezie wzięło udział 21 osób.
W miesiącu marcu odbył się Jubileusz 65 lecia Koła. Zrealizowano zaplanowany program tj.
02.03.2019 r. w sobotę odbyła się prezentacja okolicznościowa i wręczenie wyróżnień w sali
konferencyjna Oddziału PTTK przy ul. Matejki 2, zwiedzanie Muzeum Zamku w Łańcucie a wieczorem
odbył się Bal Przewodnicki przy orkiestrze „Na Drabinie” i biesiada w Restauracji TWIERDZA.
Następnego dnia 3.03.2019 r. w niedzielę rano uczestniczyliśmy we mszy świętej w Kościele
Garnizonowym w Rzeszowie a następnie chętni mogli wziąć udział w spacerze po Rzeszowie.
W Jubileuszu 65 lecia wzięło udział 80 przewodników z naszego Koła i zaprzyjaźnionych kół
przewodnickich.

W dniach 8 do 10 marca przewodnicy i sympatycy Koła w ilości 45 osób uczestniczyli w 35
Pielgrzymce Przewodników PTTK na Jasną Górę. Po drodze realizowano własny program
krajoznawczy, prowadził prezes Witold Haspel.
14 kwietnia Marek Latusek prowadził wycieczkę z Iwonicza Zdroju do Rymanowa Zdroju –
uczestniczyło 35 osób.
W Wielki Piątek 19 kwietnia tradycyjnie Koło organizowało Drogę Krzyżową w Bieszczadach.
Przewodniczyli Łukasz Kuczmarz i ksiądz Artur Świeży, uczestniczyło 48 osób. Droga prowadziła na
Hyrlatą.
19 maja Łukasz Kuczmarz prowadził wycieczkę w Góry Grybowskie, w której wzięło udział 49 osób.
16 czerwca Marek Latusek przewodniczył wycieczce górskiej w Beskidzie Niskim – do źródeł dwóch
rzek, w której uczestniczyły 34 osoby, a 14 lipca prowadził 49 osobową grupę do Jeziorek
Duszatyńskich.
Tradycyjnie w okresie letnim Koło organizowało dwa rajdy górskie jeden w Bieszczadach, drugi w
Karpatach ukraińskich.
Od 1 do 7 lipca 2019 r. odbył się XI Otwarty Rajd Górski Koła Przewodników PTTK w Rzeszowie na
Ukrainie z bazą w Polanicy. Komandorem Rajdu był Witold Haspel, przewodnikami na trasach
górskich byli: Sasza Nużnyj, Marek Korbecki, Ryszard Nykun, Masza Kałasznikowa, Zbigniew Maj.
Udział wzięło 120 osób z całej Polski.
W dniach 29 lipiec do 3 sierpnia 2019 roku odbyło się szkolenie na Bukowinie w Rumunii. Udział
wzięło 38 uczestników. Prowadził Jakub Gąsior i Witold Haspel.
W terminie 12 do 18 sierpnia 2019 r. Zarząd Koła organizował XIX Rajd Bieszczadzki z bazą na
Piotrowej Polanie w Wetlinie. Szefem Rajdu był prezes Witold Haspel, bazę rajdu prowadził Adam
Skiba, trasy górskie prowadzili: Marek Korbecki, Dorota Michnia, Artur Janocha, Stanisław Polański,
Artur Świeży, Łukasz Kuczmarz, Andrzej Wesół, Marek Hallada, Daniel Loegler, Ryszard Nykun,
Bogdan Naskręski. Witek Haspel prowadził 2 wycieczki autokarowe; na Ukrainę i na Słowację. W
rajdzie uczestniczyło 149 osób.
W dniach 7/8 września Marek Latusek przewodniczył wycieczce w Pieniny, w której wzięło udział 25
osób.
We wrześniu odbyły się dwie wycieczki szkoleniowe: w terminie 22-23.09. wycieczkę w Beskid
Sądecki prowadził Marek Korbecki – uczestniczyło 14 osób,
W dniach 27 – 29 września Witold Haspel organizował wyjazd autokarowy Cerkwie na Zakarpaciu, w
której uczestniczyły 33 osoby.
W listopadzie tradycyjnie odwiedziliśmy groby naszych zmarłych kolegów.
W tym miesiącu w dniach 16/17 dwudziestoosobowa grupa przewodników naszego Koła z prezesem
Witoldem Hasplem wzięła udział w kolejnym spotkaniu integracyjnym przewodników PTTK
województwa podkarpackiego, które w 2019 roku organizowało Koło z Przemyśla. W części
inauguracyjnej zostały wręczone „blachy przewodnickie” nowym przewodnikom uczestnikom kursu

organizowanym w latach 2017 –2019 przez nasze Koło, a któremu przewodniczył Łukasz Kuczmarz.
Ponadto przedstawiciele stowarzyszenia przewodników górskich Ukrainy wręczyli odznaki z
uprawnieniami do oprowadzania turystów po Karpatach ukraińskich, które grupa naszych
przewodników uzyskała po kursie i egzaminie organizowanym od kwietnia do lipca 2019 roku na
Ukrainie.
Na zakończenie listopada odbyły się tradycyjne Andrzejki w Hermanowej organizowane przez
Aleksandra Dawidziaka, w której wzięło udział 40 osób.
Także 30 listopada pięcioosobowa grupa naszych przewodników z prezesem Witoldem Hasplem
uczestniczyła w Jubileuszu 50 lecia przybycia Rodziny Ostrowskich do Wetliny.
W dniach 7,8 grudnia prezes Witold Haspel organizował wycieczkę do Lwowa połączoną z zabawą
adwentową, uczestniczyło 75 osób.
Na tradycyjnej Wigilii w lesie, którą od lat prowadzi Józefa Ślemp było 31 osób, impreza odbyła się 15
grudnia 2019.
Koło Przewodników wzorem lat poprzednich prowadziło szkolenia w ramach wykładów w
poniedziałki w Sali konferencyjnej Oddziału PTTK w Rzeszowie. W 2019 roku odbyło się 20 szkoleń w
formie wykładów, prelekcji o zróżnicowanej tematyce: historycznej, krajoznawczej, religijnej, z
zakresu sztuki a także o faunie i florze. Wykładowcami były zarówno nasi przewodnicy jak też osoby z
zewnątrz.
Na wykładach uczestniczyło od kilkunastu do ponad 100 osób.
Członkowie Koła uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Parki Narodowe, przez
Nadleśnictwa. Brali również udział w imprezach organizowanych przez inne Koła, w Forum
Przewodników, w Rajdzie Górskim Ogólnopolskim, w Jubileuszach innych kół przewodnickich.

Na dzień dzisiejszy Koło Przewodników Terenowych i Beskidzkich przy Oddziale PTTK w Rzeszowie
skupia 180 przewodników. Składkę na Fundusz Przewodnicki za rok 2019 opłaciło….osób. Koledzy,
którzy osiągnęli wiek 70 lat są zwolnieni z opłacania składki. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą
Zarządu członkowie Koła Przewodników korzystają ze zniżek przy wycieczkach organizowanych przez
nasze Koło jeżeli opłacili składkę na Fundusz Przewodnicki za dany rok do 30 kwietnia.
Zarząd Koła prowadzi Kronikę Koła, w której dokumentowane są imprezy organizowane przez
nasze Koło. Wszyscy przewodnicy, którzy prowadzą imprezy zgodnie z kalendarzem zatwierdzonym
przez Zarząd są proszeni o dostarczanie do Oddziału zdjęć i ciekawostek z odbytych wycieczek i
innych imprez turystycznych. Prowadzimy również stronę internetową, która jest na bieżąco
aktualizowana. Ze spraw nie zrealizowanych pozostaje organizacja kursu przygotowującego do
egzaminu na przewodnika terenowego PTTK.
W imieniu Zarządu Koła składam podziękowanie wszystkim koleżankom i kolegom,
którzy brali udział w imprezach organizowanych przez nasze Koło a także innych imprezach
wyjazdowych przewodnickich. Składam również podziękowanie Zarządowi Oddziału PTTK oraz
pracownikom Biura. Zwracam się z apelem do wszystkich koleżanek i kolegów o aktywne włączenie
się w organizację wszystkich przyszłorocznych imprez. Zapraszam na nasze tradycyjne rajdy górskie,
wycieczki krajoznawcze, szkolenia. W bieżącym roku organizujemy dwie prestiżowe imprezy
turystyczne: XX Jubileuszowy Rajd w Bieszczadach z bazą w Wetlinie oraz Ogólnopolski Rajd Górski

Przewodników PTTK na Ukrainie z bazą w Polanicy. Zapraszamy wszystkich członków Koła o aktywne
włączenie się w organizowane imprezy Koła.

