
RAJD Z PERUKAMI 
 

W dniu 22.02. 2020 r. odbył się ,,XV Zlot Narciarsko-Pieszy”. Razem z naszym 

Szkolnym Kołem PTTK ,,Wędrowiec” udaliśmy się na trasę survivalową z Czudca 

do Siedliska ,,Janczar” w Pstrągowej. Do przejścia mieliśmy około 18 km.  

Spotkaliśmy się wszyscy w okolicach godz. 7:00 na dworcu PKP. Następnie, 

po przybyciu wszystkich uczestników rajdu, znaleźliśmy nasz pociąg  

i usadowiliśmy się na miejscach. Wyjazd z dworca miał nastąpić o 7:23. Podczas 

jazdy podziwialiśmy widoki z okien naszego przedziału. Po około półgodzinnej 

jeździe wysiadaliśmy już na stacji docelowej w Czudcu. Następnie w ciągu  

20 min marszu doszliśmy pod kościół p. w. Trójcy Świętej w Czudcu. Tam 

dołączyły do nas pozostałe grupy idące trasą survivalową. Wszyscy razem 

weszliśmy do kościoła. Nastąpiło tam odsłonięcie obrazu Matki Bożej Łaskawej. 

Następnie proboszcz parafii opowiedział nam o historii kościoła oraz ikony, 

 a potem zaprowadził nas do katakumb. Były one zamknięte przez ponad  

200 lat, a ich odrestaurowanie i ponowne otwarcie miały miejsce stosunkowo 

niedawno. W podziemnych pomieszczeniach pochowani są fundatorzy kościoła 

i osoby ważne dla miasta Czudec. Około godz. 8:30 wyruszyliśmy na trasę 

naszego rajdu. Szliśmy drogami asfaltowymi, szutrowymi oraz leśnymi. Mimo 

opadów deszczu we wcześniejszych dniach, błoto prawie w ogóle nie 

uprzykrzało nam marszu. Co pół godziny organizowano też czas wolny na 

zejście się grupy i drobne przekąski. Nasz przyjaciel Pigmej nazwał ten czas 

,,przerwą dla marudnych” . Oczywiście członkom Szkolnego Koła 

,,Wędrowiec” nie potrzebne było to zatrzymanie się w marszu. Wszyscy razem 

pewnym krokiem szliśmy z przodu grupy.  

Idąc przez las mogliśmy bliżej poznać dziką przyrodę. Pigmej pokazał nam 

obszar przeznaczony na zalesienie z nasadzeniami świerków, tzw. ,,Leśny 

żłobek”. Chwilę po tej ,,lekcji biologii” w terenie przez naszą drogę przebiegło 

stado saren!!! Dosłownie 10 metrów od czoła grupy!!! Dodatkowo tą niezwykłą 

atmosferę dopełniał zapach lasu, który nas otaczał. 

Po około czterech godzinach marszu zobaczyliśmy przy drodze znak  

z napisem ,,Pstrągowa”. Wiedzieliśmy, że cel naszego marszu jest blisko.  

Po kilkunastu minutach doszliśmy do ,,Siedliska Janczar”. Poczęstowano nas 



tam bigosem i pyszną herbatką. Następnie, po uzupełnieniu zapasów 

energetycznych (), każdy z Uczestników rajdu wybrał numer, z którym miał 

uczestniczyć w losowaniu. I tym razem naszych kolegów nie opuściło szczęście. 

Wylosowali oni bogato ilustrowaną książkę przyrodniczą oraz kubek termiczny. 

Następnie nadszedł czas na rozmowy. Ponieważ wygadaliśmy się przez całą 

trasę rajdu, stwierdziliśmy, że lepiej pobawić się razem i błaznować w perukach. 

Opiekunka naszego Koła PTTK - p. Alicja Skoczylas wraz z p. Bożeną Kukułką, nie 

zawiodły nas i razem z nami pozowały do szalonych zdjęć. Po chwili dołączył też 

do nas Pigmej.  

Kończąc wspaniałą zabawę, musieliśmy udać się do autokaru, który zawiózł 

nas do Rzeszowa. Wszyscy z niechęcią opuszczaliśmy Pstrągową licząc, że nie 

długo znowu spotkamy się na tak ciekawym i niezwykle udanym rajdzie. 

 

 

Z pozdrowieniami, 

Wasz nowy Sprawozdawca 

 

  



 

 
 

 

 


