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RUSZA KOLEJNY SEZON AKCJI

„NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYCIECZKĘ”
czyli cykl wycieczek po pięknych, często niedocenianych i niejednokrotnie tajemniczych
okolicach naszego miasta.
W tym roku akcja organizowana przez nasze Koło przy współpracy wcześniej
„Echa Krakowa”, a obecnie „Gazety Krakowskiej”, Urzędu Marszałkowskiego oraz
Klubu Przewodników Terenowych i Beskidzkich PTTK, wystartowała po raz 35.
Wycieczki organizowane w ramach akcji trwającej od 1 kwietnia do 28
października b.r., będą przebiegać przepięknymi podkrakowskimi okolicami takimi jak:
Tyniec, Bielany, Wieliczka, Niepołomice, Las Wolski czy dolinki jurajskie. Raz
w miesiącu będziemy wędrować urokliwymi krainami Beskidów, Pienin czy Tatr.
Urządzane będą w każdą sobotę, niedzielę oraz w święta. Trasy będą tak dobrane, że
oprócz walorów krajoznawczych pozwolą realizować również walory rekreacyjne
poprzez ruch na świeżym powietrzu.
Tegoroczną akcję zaczęliśmy w Niedzielę Palmową tradycyjnie, wycieczką na
„Pucheroki” do Bibic oraz do Kalwarii Zebrzydowskiej. W kwietniu oprócz
wspomnianych wyżej tras, odbędą się również wyprawy m.in. do Tyńca, Wieliczki,
Lasku Wolskiego czy okolic Tenczyna.
W ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” można zdobywać
ustanowioną przez Koło Grodzkie odznakę „Miłośnika Okolic Krakowa” oraz inne
odznaki krajoznawcze, m.in. Odznaka „Miłośnik Jury” czy turystyczne: Odznaka
Turystyki Pieszej, Górska Odznaka Turystyczna (na wycieczkach górskich)
Dokładny plan wycieczek, regulamin zdobywania odznaki „MOK” oraz inne
informacje można uzyskać w biurze Koła Grodzkiego.
Zapraszamy na wycieczki!!!
Kamil Barwacz
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AKTUALNOŚCI
ZAKOŃCZENIE SEZONU
1 kwietnia br., wycieczką na konkurs palm w Lipnicy Murowanej zakończyła
się 35. edycja akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”, organizowanej
przez Koło Grodzkie PTTK w Krakowie. Przez 5 miesięcy w ponad stu
tematycznych wycieczkach po Krakowie udział wzięło ok. 12 000 osób.
W momencie zakończenia akcji przyznano ok. 60 odznak różnych stopni. Liczba
ta na pewno wzrośnie, gdyż nie wszyscy jeszcze przynieśli zdobyte karnety do
weryfikacji. Kolejna akcja już w listopadzie.
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Więcej informacji na stronie 4.

TABLICA OGŁOSZEŃ
Jeżeliposzukujeszkogoś na wspólną wyprawę lubchciaby
ł ś złożyć życzeniaurodzinowe,
imieninowe etc.któremuś z członków naszego Koła tomo ż esz zamieścićjena łamach
„Biuletynu”.
Wystarczyprzyjść do Koła izostawićtreść ogłoszenialubwysłać jemailem na adres:
biuletyn@poczta.onet.pl.

PISZ BIULETYN RAZEM Z NAMI!!!
Wszystkich chętnych do współredagowania „Biuletynu” prosimy o kontakt z Kołem
Grodzkim przy ul. Jagiellońskiej 6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
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„BIULETYN INFORMACYJNY KOŁA GRODZKIEGO PTTK W KRAKOWIE” redagują:
Kamil Barwacz – redaktor odpowiedzialny, oprawa graficzna; Dominika Molenda, Bogumiła
Zając - redaktor koordynujący pracę
Pomysłodawca, założyciel – Kamil Barwacz
Adres: Koło Grodzkie PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków z dopiskiem: „BIULETYN”
tel. 012 429-14-93; biuletyn@poczta.onet.pl
Nakład: 50 egz.

„BIULETYN INFORMACYJNY”

Nr 1/2007

Strona 2

35. sezon akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela
Krakowa” podsumowała Pani Prezes Bogumiła Zając.
To już 35. sezon „Przyjaciela Krakowa”. Od 4 listopada ub. r. do 25
marca, zaproponowaliśmy 107 rozmaitych tras. Wyruszyło na nie 476 grup,
które liczyły po 25-40 osób. Odbyło się 12 odczytów o historii i sztuce, na
których frekwencja wynosiła po 40-50 osób. Łącznie poznawało z nami Kraków prawie 12 tys. osób.
Z przyjemnością muszę stwierdzić, że na hasło „Przyjaciel Krakowa”
otwierały się przed nami niedostępne obiekty: kaplice, skarbce kościelne,
wnętrza muzealne i teatralne. Wiele znanych osobistości Krakowa dzieliło
się z nami swoją wiedzą. Chciałabym im serdecznie podziękować, tak jak
i naszym organizatorom i współorganizatorom: Urzędowi Miasta KrakowaBiuru Promocji i Turystyki - za wsparcie finansowe, członkom Koła Grodzkiego: Halinie i Romanowi Czepiżakom, Wiktorii Otfinowskiej i Robertowi
Sygutowi. Specjalne podziękowania należą się prezesowi TMHiZ Krakowa
prof. dr hab. Jerzemu Wyrozumskiemu, a także Irenie Szulc - za pomoc merytoryczną i organizacyjną. Wszystkim wykładowcom: Andrzejowi Banachowi, Jerzemu Łukowskiemu, Andrzejowi Chwalcie, Stanisławowi Dziedzicowi, Bogusławowi Krasnowolskiemu, Janowi M. Małeckiemu, Konradowi Myślikowi, Jackowi Urbanowi, Jerzemu Wyrozumskiemu – dziękuję.
Słowa uznania należą się przewodnikom: Barbarze Bednarskiej, Krystynie
i Stanisławowi Cyrulikom, Marcie Firek, Arturowi Gerhardtowi, Magdalenie
Gryglewskiej-Meyerhold, Małgorzacie Kałce, Krzysztofowi Karwanowi,
Stanisławowi Jackowi Kołodziejczykowi, Barbarze Kurek, Magdalenie
Litwie, Barbarze Ładzie, Aleksandrze Mirskiej, Urszuli Morawiec, Teresie
Morek, Ewie Pastuszak, Jolancie Polańskiej, Ewie Rudnickiej, Dominice
Stęclik, Hannie Tomaszek, Jerzemu Weżgowcowi, Elżbiecie Woźniak
i Leszkowi Zagórskiemu.

Bogumiła Zając
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,,Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”
Od Kościoła na Skałce poprzez muzea do wycieczki na konkurs palm w Lipnicy Murowanej!!!
Podobno „w marcu jak w garncu”, ale nam – Przyjacielom Krakowa to nie
przeszkodziło, aby w soboty i niedziele uczestniczyć w wycieczkach po mieście
królów polskich.
Pomimo, że był to ostatni miesiąc wycieczek w tegorocznej edycji akcji
„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”, nie zabrakło wielu ciekawych
i bardzo oryginalnych pomysłów na spędzenie weekendu. Jednym z nich był koncert
„Jerzy Bożyk i inni... dla Koła Grodzkiego”. Wystąpiło w nim, oprócz tytułowego
artysty, wiele gwiazd krakowskiej estrady.
Inną nietypową wycieczką było szukanie oznak wiosny wokół krakowskich
błoń i w Parku Jordana. Pogoda dopisała i mogliśmy spacerować poznając historię
tych miejsc oraz podziwiając piękno budzącej się do życia przyrody.
Jak zwykle zobaczyliśmy wiele pięknych, chociaż często niedostrzeganych,
miejsc naszego miasta takich jak: Kościoły Bożego Ciała i Bonifratów, nowy
Cmentarz Żydowski, Muzeum Farmacji, Muzeum Achidiecezjalne czy MuzeumDom Józefa Mehoffera.
Oczywiście nie zabrakło znanych, ale jakże przez nas uwielbianych rejonów
Krakowa. W marcu były to: Kościół na Skałce, miejsca związane z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II, klasztor ojców Cystersów w Mogile i żydowski Kazimierz.
Wycieczki zakończyliśmy tradycyjnie, wyjazdem w Niedzielę Palmową.
W tym roku pojechaliśmy do Lipnicy Murowanej. Odbywający się tam już po raz
49. konkurs palm dał nam możliwość obejrzenia wspaniałych dzieł miejscowej
ludności.
Niestety, to już koniec tegorocznej akcji. Przypominamy, że karnety do
weryfikacji należy składać do 30 czerwca w biurze Koła Grodzkiego PTTK.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne wycieczki, gdzie poznamy dalsze tajemnice
naszego miasta.
Dominika Molenda

