
Sobotnie wędrówki z PTTK-iem czas zacząć! Szkolne koło PTTK 

„Wedrowiec” wznowiło działalność po wakacjach.  Nie trzeba było długo 

namawiać dzieci do wzięcia udziału już w VI Międzypokoleniowej Sztafecie 

Turystycznej. Zgłosiło się 16 uczestników. Tradycyjnie wszyscy 

spotkaliśmy się na dworcu PKS. Oprócz pani Ali zjawiła się też pani Bożena 

Kukułka. Prognoza pogody na dzień wyjazdu nie przedstawiała się 

korzystnie. Zapowiadano opady deszczu. Na szczęście dla nas tym razem 

się nie sprawdziła. Tego dnia, tj. 28 września pokonywaliśmy trasę ciesząc 

się niejednokrotnie widokiem słońca. Po sprawdzeniu obecności weszliśmy 

do autokaru. Naszymi przewodnikami na trasie byli pan Jacek Dziwisz oraz 

pan Robert Bajorek i to oni zapoznali wszystkich uczestników z 

przebiegiem wyprawy. Pan Jacek wspomniał, że do miejsca, z którego 

wyruszymy na pieszą wędrówkę dojedziemy autokarem w ciągu godziny. 

Po drodze mijaliśmy m.in. takie miejscowości jak Strzyżów, Wiśniową, 

Stępinę. Pan przewodnik w trakcie jazdy przybliżał nam historię oraz 

ciekawe obiekty warte obejrzenia w tych miejscowościach. Naszym oczom 

ukazał się tunel schronowy w Stępinie. Jego historię niektórzy poznali 

będąc w tym miejscu podczas wycieczki klasowej. Zapamiętali to miejsce 

jako godne polecenia do zwiedzania.  Następnie dotarliśmy w okolicę Huty 

Gogołowskiej, skąd rozpoczęliśmy pieszą wędrówkę. Trasa wbrew 

pozorom nie należała do łatwych. Było kilka bardziej stromych podejść. 

Pokonaliśmy łącznie około 8 km. Częściowo szliśmy polami oraz lasem. 

Krótki odcinek pokonaliśmy drogą utwardzoną. Niektórzy uczestnicy 

przygotowali się na grzybobranie. Niestety naszym oczom nie ukazały się 

duże ilości grzybów jadalnych. Tylko jednemu  z naszych uczestników 

udało się zebrać większą ilość maślaków i podgrzybków. Mistrzem 

grzybobrania okazał się Kamilek Grzelak o pseudonimie „Bąbel”  .  

Poruszaliśmy się żółtym szklakiem wchodząc na górę Bardo, która liczy 

534 m. n.p.m. Tu zatrzymaliśmy się na 15-minutowy odpoczynek. 

Okazało się, że tabliczka opisująca nazwę szczytu i jego wysokość leżała 

zerwana w trawie. Panowie przewodnicy za punkt honoru postawili sobie 

przywieszenie jej na miejscu, gdzie wisiała przed uszkodzeniem. My w tym 

czasie zjedliśmy pyszne kanapki, owoce. Dalsza trasa prowadziła nas 

przez Rezerwat Góra Chełm. Naszym oczom ukazała się Góra Chełm. Jej 

wierzchołek pokrywa las mieszany z dużym udziałem modrzewia polskiego 

i bogatym podszytem o powierzchni 3 ha. Na skraju lasu na zachód od 

szczytu ustawiono drewniany krzyż poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi 

II. Udaliśmy się na punkt widokowy obok wielkiego krzyża, gdzie naszym 

oczom ukazały się piękne widoki.  

  Bez przeszkód dotarliśmy do Jaszczurowej, skąd zabrał nas autokar. 

Kolejnym już ostatnim punktem naszej wyprawy było „Siedlisko Janczar” 

w Pstrągowej.  Tu czekało na wszystkich mnóstwo atrakcji. Najpierw 

pysznie ugrillowana kiełbaska, chlebek ze smalczykiem, gorąca herbata. 



Kto miał ochotę mógł jeździć na koniu pod okiem instruktorów od konnej 

jazdy, poszaleć z piłką. Niektórzy uzupełniali sobie książeczki GOT. 

Podczas podsumowania VI Międzypokoleniowej Sztafety wręczono nagrody 

dla tych osób, które wzięły udział w konkursie plastycznym. Nasz uczeń 

Kamil Kuźma otrzymał wyróżnienie za swoją pracę. W nagrodę dostał 

przewodnik oraz grę planszową. Niestety nie mógł odebrać nagrody 

osobiście, zrobiliśmy to w jego imieniu. Na zakończenie wszyscy 

uczestnicy rajdu (około 600 osób) stanęli do wspólnego, pamiątkowego 

zdjęcia. W drodze powrotnej, w autokarze pan Robert Bajorek ogłosił 

konkurs. Pytanie brzmiało „Jak wysoka jest Góra Bardo?” Dwóch uczniów 

jednocześnie, najszybciej z obecnych w autokarze odpowiedziało na to 

pytanie. Byli to Kamil Grzelak oraz Michał Murjas. W nagrodę otrzymali 

banknot 100 zł, którym posługiwano się w XIX wieku. Postanowili zrobić 

ksero banknotu, aby każdy z nich cieszył się jego posiadaniem. 

Zadeklarowali się również wykonać duplikat na gazetkę Szkolnego Koła 

PTTK, aby każdy mógł go podziwiać. W autokarze uczestnicy rajdu 

otrzymali Certyfikat poświadczający ich udział oraz pamiątkowy znaczek. 

Około godziny 17.00 wróciliśmy do Rzeszowa, szczęśliwi z racji ciekawie 

spędzonej soboty. Już nie możemy się doczekać, kiedy będzie kolejna 

wyprawa!  

Wasz Sprawozdawca 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


