
Sobotnie wędrówki z PTTK-iem czas zacząć! 
 

Szkolne koło PTTK „Wedrowiec” wznowiło swoją działalność. A wszystko 
za sprawą nowej opiekunki - pani Ali Skoczylas, która zachęciła dzieci, by wzięły 

udział w V Międzypokoleniowej Sztafecie Turystycznej. Zebrała się całkiem 

spora gromadka… 24 uczestników.  

Tradycyjnie wszyscy spotkaliśmy się na dworcu PKS. Oprócz pani Ali 

zjawiły się p. Grażynka Cisek (była opiekunka „Wędrowca”) oraz p. Kasia 

Kawalec. Tego dnia, tj. 29 września pogoda nawet dopisała. Od samego rana 

świeciło słońce. Po sprawdzeniu obecności weszliśmy do autokaru. Naszą 

przewodniczka na trasie była p. Dorota Michno i to ona zapoznała wszystkich 

uczestników z przebiegiem wyprawy. Najpierw zatrzymaliśmy się nieopodal 

cmentarza, by zapalić znicze na grobie naszego bohatera narodowego 

pułkownika Leopolda Lisa – Kuli, z którego biografią i dokonaniami zostaliśmy 

po krótce zaznajomieni. Następnie dotarliśmy do Strażowa- Bażantarni, skąd 

rozpoczęliśmy pieszą wędrówkę. Trasa była łatwa i wynosiła 8 km. Częściowo 

szliśmy lasem, ale też drogą utwardzoną. Bez przeszkód dotarliśmy  do 

Krzemienicy. Tu uwagę przykuł stary, drewniany kościółek pw. św. Jakuba 

Starszego. Został on zbudowany prawdopodobnie w latach 1750-1754 po 

pożarze wcześniejszego kościoła wzniesionego w 1452 r.  

Po niedługim czasie znów znaleźliśmy się w autokarze. Pan Kierowca 

przetransportował wszystkich do Leśnej Woli koło Głogowa. Tu czekało na 

wszystkich mnóstwo atrakcji. Najpierw pysznie ugrillowana kiełbaska, chlebek 

za smalczykiem, później cudowna szarlotka. Kto miał ochotę mógł jeździć 

alejkami na hulajnodze, na koniu czy kucyku pod okiem uważnych instruktorów 

od konnej jazdy (oczywiście w wyznaczonym miejscu), poszaleć z piłką, 

pozwiedzać okolicę w charakterze pasażera dorożki. Niektórzy uzupełniali sobie 

książeczki OTP. 

Na zakończenie - już w autokarze - każdy z uczestników rajdu otrzymał plecak 

firmy decathlon, która była jednym ze sponsorów imprezy (docelowo wzięło 

w niej udział 400 dzieci w różnym wieku). Około godziny 17.00. wróciliśmy do 

Rzeszowa. Humory dopisywały. Spędziliśmy radośnie cały dzień na świeżym 

powietrzu i w ruchu za jedyne 15 zł. Kolejna wyprawa prawdopodobnie 

w październiku, więc do zobaczenia  na szlaku!!! 

Wasz Sprawozdawca 


