
Po Certyfikat do Kielnarowej 
 

 31 maj 2014 r. grupka zapaleńców – miłośników sobotnich rajdów czeka na stanowisku 

M rzeszowskiego PKS - u. Przyjeżdża autokar. Młodzi turyści zajmują tzw. „tyły”. Po zaledwie 30 

min. docierają do celu. Wędrówkę swą zaczynają od spaceru do cudownego źródełka i groty 

z figurką Matki Bożej Fatimskiej. Chwila modlitwy i zadumy, łyk zimnej wody i powrót 

w kierunku klasztoru ojców dominikanów w Borku Starym. We wnętrzu świątyni spotkanie  

z księdzem – przewodnikiem, który przybliża historię klasztoru, zwanego przez okoliczną ludność 

Podkarpacką Częstochową. Po wysłuchaniu mini wykładu wyruszamy na trasę.  

Wędrówka trwa 2 godziny. Bez przygód dochodzimy do siedziby WSiZ-u w Kielnarowej. Najpierw 

udajemy się do alpakarni, czyli miejsca hodowli alpaków, które trafiły tu aż z Chile. Wyposażeni 

w kawałki świeżej marchewki próbujemy zbliżyć się do zwierząt, które przypominają lamy, ale 

mają piękne grube niczym u owcy runo. Kasia nie wiadomo kiedy zdążyła sobie kupić 10 dkg 

tego cudeńka i ciągle sprawdza jego miękkość. Następnie smakujemy kiełbaskę z grilla, po czym 

przygotowujemy niezapominajkowe stroje. Modelkami zostają Zuzia B. i Emilka B. Stroje prawie 

gotowe, a wtedy pojawia się pani Agata Samborska  i mówi o możliwości jazdy konnej. Poza 

dziewczynkami wystrojonymi w bibułkowe kreacje nikt nie chce odpuścić.  

Po jeździe konnej w barwnym, niezapominajkowym korowodzie udajemy się do mini-zoo. Ono 

naprawdę jest mini. Ze zdumieniem odkrywamy, że znajdują się tam dwa brązowe dziki i dwa 

kucyki, które przestraszone zaczynają brykać po swoim kojcu. Czmychamy stamtąd czym 

prędzej!!! 

 W końcu rozstrzygnięcie konkursu. Same pierwsze miejsca. Może to i dobrze, bo stroje są 

naprawdę ładne i mogłyby być pretensje do jury, a tak spokój. Każda szkoła czy koło dostaje 

piłkę i paletki do tenisa oraz CERTYFIKAT UDZIAŁU W XI ŚWIĘCIE POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI.  

Radośni i zadowoleni udajemy się do autokaru. Po drodze żegnamy Emilkę, która wysiada 

w Tyczynie, bo tam mieszka. Reszta jedzie do Rzeszowa. Na stacji PKS czekają już rodzice. 

Żegnamy panią Grażynkę C. i do domu.  

Było świetnie i nawet deszcz wytrzymał, a straszono nas burzową pogodą.  

 


