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KOŁO GRODZKIE ZAPRASZA!!!
na piesze wycieczki krajoznawcze w ramach akcji
„Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” w miesiącu czerwcu 2007 r.
„PODGÓRKI TYNIECKIE”
Tyniec centrum – Bogucianka – Stępica – Wielogóra – Góra Sidzińska – ZagóBoże Ciało
rze – Ostra Góra – rez. Skołczanka – Kowodrza – Wielkanoc – Tyniec centrum
9.06.2007
„NA SZLAKU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ” – IWANOWICE
sobota
Iwanowice (zwiedzanie kościółka z XVIII w oraz muz. regionalnego) – Damice –
Narama – Dolina Naramki - Owczary
10.06.2007 „TAM GDZIE KWITNĄ KOSAĆCE”
niedziela
Kozłów (PKP) – Przysieka – rez. Biała Góra – Tunel – Podleśna Wola – Widnica
– Dziadówki (PKP)
16.06.2007 „NA SZLAKU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ” – WOLA RADZISZOWSKA
sobota
Radziszów (Dziecięcy Szpital Rehabilitacyjny) – Wola Radziszowska (kościół
z końca XV w.) – Podchybie – Pochów (392 m) – Ostra Góra – Radziszów
(Dziecięcy Szpital Rehabilitacyjny)
17.06.2007 „JASKINIA NIETOPERZOWA”
niedziela
Jerzmanowice Lepianka – Skałka (512 m) – Jaskinia Nietoperzowa – Dolina
Będkowska – Brama Będkowska - Będkowice
23.06.2007 „NA SZLAKU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ” – MODLNICA
sobota
Modlnica (kościół z XVI w.) – Tomaszowice – szlakiem rowerowym przez Łysą
Górę – Gacki - Bolechowice
24.06.2007 „ŚNIADANIE NA TRAWIE”
niedziela
Więcławice Stare – Wola Więcławska (ognisko – pieczenie kiełbasek na działce
P. Grzesia Dobrowolskiego) – Stara Wieś – Zamość – Kopanina – Wały –
zielonym szlakiem do Iwanowic
30.06.2007 „NA SZLAKU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ” – PACZÓŁTOWICE
sobota
Dubie – Dolina Racławki – Paczółtowice (kościół z XVI w.) – Boża Męka (451 m)
– Dębnik – Siedlec – Dubie
1.07.2007
„REZERWAT KAJASÓWKA”
niedziela
Czernichów – Las Żakowiec – Nowa Wieś Szlachecka (Skraj) – Rezerwat
Kajasówka – Czułówek – Czułów
Szczegółowy plan wycieczek na cały miesiąc można nabyć w Kole Grodzkim. Plan na najbliższy weekend z opisem krajoznawczym trasy w piątkowym wydaniu „Gazety Krakowskiej”.
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Czerwiec
egzemplarz bezpłatny

7.06.2007
czwartek

TABLICA OGŁOSZEŃ
Jeżeli chcesz zamieścić w „Biuletynie” jakieś ogłoszenie to tutaj jest na to miejsce. Skontaktuj się z
Kołem Grodzkim PTTK ul. Jagiellońska 6 (osobiście) lub za pomoca poczty e-mail:
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:

biuletyn@poczta.onet.pl

W tym numerze:
- Na majówkę w teren!!! – czytaj na
stronie 3
- Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem
Architektury Drewnianej w Polsce” –
regulamin – czytaj na stronach 4-5
WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO-AUTOKAROWE

„ZIEMIA ŁÓDZKA I ŁOWICKA”
W dniach 4-6 maja odbyła się 3-dniowa wycieczka do Łodzi
i okolic. Podczas niej zwiedziliśmy m.in.: Muz. Kinematografii i ul. Piotrkowską
w Łodzi, pałac i park w Nieborowie, rynek, katedrę i zespół pałacowy w Łowiczu, pola bitwy nad Bzurą w Sochaczewie. Odwiedziliśmy również sanktuarium MB Niepokalanej w Niepokalanowie.

„ZIEMIA SANDOMIERSKA”
19 maja Koło Grodzkie zorganizowało wycieczkę na Ziemię
Sandomierską. W Baranowie Sandomierskim zwiedziliśmy zamek, a podczas
wizyty w Sandomierzu zobaczyliśmy kościół św. Jakuba, katedrę oraz rynek.
Przeszliśmy również podziemnym korytarzem pod miastem.
Ze względu na duże zainteresowanie wycieczką, zostanie ona powtórzona na jesieni – 15 września 2007 roku. Prosimy o zgłoszenia w Kole
Grodzkim !!!

PISZ BIULETYN RAZEM Z NAMI!!!!

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 6.

„BIULETYN KOŁA GRODZKIEGO PTTK” redagują: Kamil Barwacz – redaktor odpowiedzialny, oprawa
graficzna; Dominika Molenda, Bogumiła Zając – redaktor koordynujący pracę
Adres: Koło Grodzkie PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków z dopiskiem: „BIULETYN”
tel. 012 429-14-93; biuletyn@poczta.onet.pl
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„NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYCIECZKĘ”
Drodzy czytelnicy – a jednocześnie uczestnicy akcji „Nie
siedź w domu, idź na wycieczkę”.
Tegoroczna edycja naszej akcji rozpoczęła się na dobre. W ciągu
dwóch pierwszych miesięcy zwiedziliśmy m.in. dolinki podkrakowskie,
Garb Tenczyński, okolice Ojcowa, pustynie: Starczynowską i Błędowską.
Odbyła się też wycieczka górska na Zembalową.
Na początku maja został rozstrzygnięty konkurs, ogłoszony przez
Urząd Marszałkowski w Krakowie „Małopolska Gościnna 2007”, w którym nasze Koło uzyskało dofinansowanie akcji w zakresie imprez promujących obiekty sakralne na Szlaku Architektury Drewnianej. W okresie od
czerwca do października zorganizujemy 21 imprez-wycieczek (w soboty),
które będą przebiegać tym szlakiem. Udział w nich będzie bezpłatny.
W ramach tych wycieczek będzie można zdobywać ustanowioną
przez Regionalny Oddział Szczeciński PTTK odznakę krajoznawczą
„Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce”, której regulamin zamieściliśmy w dalszej części tego numeru. Dostępny jest on również na stronie internetowej naszego Towarzystwa: www.pttk.pl .
W bieżącym miesiącu zwiedzimy obiekty sakralne w Czulicach,
Górze Kościelnickiej, Iwanowicach, Modlnicy, Paczółtowicach i Woli
Radziszowskiej. Pozostałe wyprawy zaprowadzą nas m.in. w okolice rezerwatów Skołczanka, Białej Góry i Kajasówki, do doliny Będkowskiej
i Jaskini Nietoperzowej.
Serdecznie zapraszamy na wycieczki.
Kamil Barwacz
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3.4. Za obiekty architektury drewnianej uznaje się: wiatraki., młyny wodne, obiekty
kultu religijnego o konstrukcji drewnianej (kościoły, cerkwie, kaplice, meczety itp.)
chaty, dwory, spichlerze, karczmy, zabudowania gospodarcze.
4. Zakres poszczególnych stopni odznaki
Stopień
odznaki

Liczba obiektów ogółem

Brązowy
Srebrny
Złoty

50
75
125

wiatraki,
młyny wodne
5
10
15

- w tym minimum:
muzea etnograobiekty kultu
ficzne, skanseny
religijnego
3
5
7
10
10
15

5. Warunki dodatkowe
5.1. Obiekty pojedyncze, będące w obrębie ekspozycji muzeum, czy skansenu nie mogą być zaliczane jak obiekty wg powyższej tabeli (w osobnej pozycji).
5.2. Do obiektów architektury drewnianej zalicza się także budowle
o konstrukcji ryglowej, gdzie konstrukcją nośną są elementy wykonane z drewna (belki, stropy, ławy podwalinowe), a wypełnienie ścian z innego materiału budowlanego
(np. cegła).
5.3. W przypadku grupy zabytków (np. wiatraki w Śmiglu, czy Koszutach) lub zabudowy ciągłej (np. domy w ciągu ulicy - Rakoniewice), należy ją traktować jako jedną
pozycję, opisując całą grupę.
6. Weryfikacja odznaki
6.1. Weryfikacji odznaki dokonuje się na podstawie kroniki-dzienniczka zawierającej
spełnienie warunków odpowiedniego stopnia odznaki.
6.2. Weryfikacji dokonuje Komisja Krajoznawcza Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. Stefana Kaczmarka (70-415 Szczecin, Al. Jedności Narodowej 49 A,
tel. /091/434-56-24), gdzie również można nabyć odznakę oraz niniejszy regulamin.
6.3. Przewiduje się ewentualne wykorzystanie informacji o zabytkach architektury
drewnianej, zawartych w kronikach dla potrzeb krajoznawczych PTTK.
6.4. Kroniki po weryfikacji zwracane będą autorom.
7. Postanowienia końcowe
Regulamin Odznaki Krajoznawczej "Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce"
został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 17.11.2000 r.
(uchwała nr 453/2000).
źródło: www.pttk.pl
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Regulamin zdobywania Odznaki Krajoznawczej
"Szlakiem Architektury Drewnianej w Polsce"

„NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYCIECZKĘ”

Na majówkę w teren!!!
1. Wstęp

To już drugi miesiąc wspólnych, cotygodniowych spacerów podczas, których poznajemy uroki okolic Krakowa. Jak zwykle proponowane
trasy były bardzo interesujące i zachęcały do wyjścia z domu.
W tym miesiącu głównym celem naszych wycieczek była Wyżyna
Krakowsko-Częstochowska. Zwiedziliśmy takie miejsca jak: zamek
w Pieskowej Skale, ruiny zamku w Rabsztynie, Grodzisko koło Skały,
Pustynię Błędowską, wieś Klucze, Dolinę Sąspowską czy Muzeum OPN
w Ojcowie.
W ramach IX. Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego mogliśmy odwiedzić: pałace w Igołomi i Kościelnikach, gotycki kościółek
i zamek w Dębnie Brzeskim, park i pałac Morsztynów w Pławowicach,
kościół i klasztor Norbertanów w Hebdowie oraz kościół pod wezwaniem
świętego Mikołaja i kaplica Firlejów w Bejscach.
Zwiedzaliśmy także Szczepanów, wieś, w której urodził się święty
Stanisław - biskup krakowski skazany na śmierć przez Bolesława Śmiałego w 1079 r.
Nie zabrakło również wycieczki górskiej. W tym miesiącu wyruszając z Lubnia zdobyliśmy takie szczyty jak: Klimas (801 m n.p.m.) oraz
Zembalową (852 m n.p.m.).
Wycieczki były niezwykle ciekawe, a poza wieloma zabytkami
mogliśmy podziwiać piękno, jakże cudownej w maju, przyrody.
Zapraszamy na dalsze wycieczki w czerwcu.
Dominika Molenda

Drewno przez wiele stuleci było głównym materiałem budowlanym. Niestety od czasu
wprowadzenia w budownictwie betonu, żelbetu, czy stali zaczęło być coraz bardziej
wypierane w konstrukcjach architektonicznych. Co gorsze - z uwagi na mniejszą
trwałość i zaniedbanie konserwatorskie obiekty architektury drewnianej zaczęły ginąć
z polskiego krajobrazu. Znikają, tak bardzo polskie wiatraki typu "koźlak", młyny wodne, dworki, a nawet obiekty architektury sakralnej i kultu religijnego.
Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka - Komisja Krajoznawcza, chcąc "ocalić od zapomnienia" ustanawia Odznakę Krajoznawczą "Szlakiem
Architektury Drewnianej w Polsce".
2. Postanowienia ogólne
2.1. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty.
2.2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem ich zdobycia jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów architektury drewnianej, określonej w niniejszym
regulaminie.
2.3 . Obiekty zaliczone na jeden stopień odznaki nie mogą być zaliczane do innych
stopni.
2.4. Odznakę można zdobywać na terenie całej Polski również podczas zdobywania
innych odznak turystycznych i krajoznawczych.
2.5. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 roku życia.
3. Warunki zdobywania odznaki
3.1. Czas zdobywania kolejnych stopni odznaki jest dowolny.
3.2. Kolejność zdobywania - według ustanowionych stopni.
3.3. Potwierdzenia należy uzyskiwać w założonej specjalnie kronice-dzienniczku.
Potwierdzenie winno być uzyskane w miejscu lokalizacji zabytku.
W przypadku obiektu o charakterze muzealnym - potwierdzenie pieczątką tego obiektu. Oprócz potwierdzenia, należy podać krótki opis, datę zwiedzania, stan techniczny
obiektu. Można zamieścić widokówkę, szkic, czy własnoręcznie wykonane zdjęcie.

