
 

IX MIĘDZYPOKOLENIOWA SZTAFETA TURYSTYCZNA   

 

W dniu 24 września 2022 r. (sobota) odbyła się IX Międzypokoleniowa Sztafeta 

Turystyczna połączona z Jubileuszem 70 -lecia Koła Terenowego nr 32. W rajdzie uczestniczyli 

członkowie oraz sympatycy Szkolnego Koła PTTK „Wędrowiec”. 

Nasza przygoda rozpoczęła się o godzinie 8:00 na Dworcu PKS. Wsiedliśmy do autokaru 

z oznaczoną trasą B i udaliśmy się do miejscowości zwanej Szaflary. Tam otrzymaliśmy 

instrukcje, według których mieliśmy poruszać się po lesie.  

Na samym początku trasy dostrzegliśmy znak informujący nas, że w lesie możemy 

napotkać niedźwiedzie. Trochę mieliśmy wątpliwości, czy faktycznie one tu przebywają. Pan 

przewodnik potwierdził te informacje. Mimo obaw weszliśmy do lasu i poruszaliśmy się po nim 

bez wyznaczonego szlaku, brnąc pomiędzy drzewami. Pogoda nam dopisała, trafiliśmy na 

słoneczny dzień. Nasza grupa liczyła około 50 osób. W jej skład wchodziły dzieci z różnych szkół 

oraz ich opiekunowie. Były również rodziny z dziećmi. Nad naszym bezpieczeństwem czuwała 

p. Alicja Skoczylas – opiekun szkolnego koła PTTK.  W lesie spędziliśmy 3,5 godziny. Ze względu 

na jesienną porę naszym oczom ukazały się grzyby jadalne. „Szczęściarze” uzbierali borowiki 

szlachetne.  Była to ciekawa lekcja przyrody w terenie sprawiająca nam wiele radości. Po 

przejściu trasy dotarliśmy do „Boskiej Doliny” w Dylągówce. Naszym oczom ukazały się piękne 

koniki znajdujące się na pastwisku.  Na miejscu zostaliśmy przywitani ciepłą herbatką, pieczoną 

kiełbaską oraz smacznym sosem zawierającym rydze. Były przepyszne! Później korzystaliśmy 

z atrakcji dla nas przygotowanych (huśtawki, domek na drzewie, wiszące opony do 

wspinaczki).  Po tych wesołych zajęciach udaliśmy się do stajni, gdzie czekały na nas koniki. 

Osoby chętne skorzystały z możliwości jazdy na lonży. Wszyscy uczestnicy rajdu zostali 

nagrodzeni gadżetami z PTTK (notatniki, przywieszki, znaczki okolicznościowe, mapy, odblaski 

itp.). Na koniec czekała na nas największa niespodzianka. Z racji Jubileuszu 70 – lecia Koła 

Terenowego nr 32 nie mogło zabraknąć ciasta. Naszym oczom ukazał się pięknie 

udekorowany, duży tort.  Wszyscy bili brawo i życzyli kolejnych, owocnych lat działalności koła. 

Oczywiście każdy uczestnik został poczęstowany smakowitym ciastem oraz serniczkiem. Na 

zakończenie imprezy liczącej około 180 osób (różne trasy przejścia) podziękowaliśmy 

organizatorom za tak świetne przygotowanie kolejnej już IX Międzypokoleniowej Sztafety 

Turystycznej.  Wróciliśmy do Rzeszowa w świetnym nastroju.  

                                         

 Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Z turystycznym pozdrowieniem 

Wasz Sprawozdawca 😊 

 

Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć poniżej ↓ 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 


