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WYCIECZKI KRAJOZNWACZO – AUTOKAROWE
Szlakiem Mikołaja Reja i wielkich hetmanów
23 czerwca, czyli w dzień poprzedzający Noc Świętojańską
odbyła się wycieczka na kielecczyznę, szlakiem wielkich Polaków.
Zobaczyliśmy muzeum Mikołaja Reja w Nagłowicach, kościół
z nagrobkiem Stefana Czarnieckiego w Czarncy oraz Szczekociny – miejsce bitwy Tadeusza Kościuszki. Zobaczyliśmy również kościół i XVIII
wieczny pałac w Koniecpolu oraz miejscowości takie jak Lelów, Nakło
i Secewin.
Odwiedziliśmy również, osławioną ostatnio przez naszych polityków, za sprawą stacji kolejowej Włoszczowę. Zwiedziliśmy tam rynek
oraz sanktuarium maryjne. Oczywiście, nie zabrakło nas również na stacji
kolejowej ekspresu Edward Malinowski – Włoszczowa Północ.
Pogoda dopisała, więc ogólnie wycieczka się udała.
Kamil Barwacz

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

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ
KOŁA GRODZKIEGO !!!
Pod adresem www.kologrodzkie.republika.pl znajdziecie
regulaminy odznak turystycznych, ich historię, informacje
o wycieczkach i wiele innych rzeczy !!! Zapraszamy !!!

Miłych, spokojnych i turystycznych wakacji czytelnikom
„Biuletynu” życzy Redakcja.

DO ZOBACZENIA PO WAKACJACH!!!
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Lipiec-Sierpień
egzemplarz bezpłatny

W tym numerze:
- Na Szlaku Architektury Drewnianej i do dolinek – czytaj
na stronie 2
- Wycieczki krajoznawczo-autokarowe – czytaj na stronach
3-4

WYCIECZKA
DO
KOPERNI !!!
3 czerwca „Gazeta
Krakowska” wraz z Kołem Grodzkim zorgani-zowała wycieczkę do
Koperni – wsi, gdzie 750 lat wcześniej książę Bole-sław Wstydliwy wraz
z żoną Kingą i matką Grzymisławą podpisał akt lo-kacji Krakowa. Na
wycieczkę pojechały 3 autokary, w tym 2 z Koła Gro-dzkiego.
>> dokończenie na stronie 3.

***
Zapraszamy na stronę internetową Koła Grodzkiego !!!
Pod adresem www.kologrodzkie.republika.pl znajdziecie
regulaminy odznak turystycznych Koła Grodzkiego, historie akcji i Koła
oraz wiele innych informacji! Zapraszamy!!!
„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”

Na Szlaku Architektury Drewnianej i do dolinek!
W ostatnim miesiącu naszych wspólnych wycieczek, jak zwykle,
poznaliśmy wiele niezwykłych miejsc w okolicach Krakowa. Wspaniała
letnia pogoda sprawiła, że mogliśmy bez przeszkód podziwiać uroki
naszego województwa.
Największą atrakcją minionego miesiąca była wycieczka
autokarowa do Koperni koło Pińczowa o której mogą Państwo dokładniej
przeczytać w osobnym artykule.
W każdą sobotę odwiedzaliśmy nowe miejsca na szlaku architektury drewnianej. Były to przede wszystkim obiekty sakralne. Dzięki
dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego mogliśmy, pokrywając jedynie koszty dojazdu, zwiedzić kościoły
między innymi w Czulicach, Modlnicy, Iwanowicach, Paczółtowicach, na
Woli Radziszowskiej czy Górce Kościelnickiej.
Jak zwykle nie zabrakło wycieczek na których zobaczyliśmy piękno małopolskiej przyrody. W rezerwacie Biała Góra znaleźliśmy takie
rośliny jak kosaciec bezlistny, oman wąskolistny, oman szerokolistny, turzyce, storczyki i wiele wiele innych. W rezerwacie Kajasówka podziwialiśmy budowę geologiczną okolicznych terenów. Natomiast podczas
wycieczki do Jaskini Nietoperzowej poznaliśmy wiele uroczych zakątków
Doliny Będkowskiej.
Wycieczki były niezwykle interesujące i dały nam możliwość
lepszego poznania okolic naszego miasta. Plan na wakacje zapowiada się
równie ciekawie.
Zapraszamy na wycieczki!
Dominika Molenda
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WYCIECZKA DO KOPERNI !!!
>> dokończenie ze strony tytułowej

W drodze do Koperni zwiedziliśmy Wiślicę – miejsce ważnych rezydencji piastowskich, Młodzawę – wieś słynącą z ogrodu „Na Rozstajach” o powierzchni 1 ha oraz Pińczów.
Od godziny 14 uczestniczyliśmy w zorganizowanych przez burmistrza
Pińczowa uroczystościach. Na Błoniach Koperniańskich została zlokalizowana
średniowieczna osada rycerska z wieloma osobliwymi stanowiskami.
Obejrzeliśmy pokazy walk, spektakl opowiadający o fachu katowskim
wraz z inscenizacją procesu o czary, pokaz tortur i egzekucji. Zobaczyliśmy
również jak w starym glinianym piecu wypiekało się chleb i podpłomyki,
pokazy trudnej sztuki kowalstwa, konwój i orszak książęcy czy pokaz
średniowiecznych tańców i ballad. Oprócz strawy dla ducha, była również
strawa dla ciała.
W iście plebejskiej zabawie towarzyszyła nam muzyka średniowiecznych trubadurów.
Na pamiątkę można było, samodzielnie w książęcej mennicy wybić
okolicznościową monetę.
Choć pogoda nie dopisała, wycieczka ogólnie się udała.
Z niecierpliwością czekamy na 800 rocznicę lokacji !!!
Kamil Barwacz

***

***

***

WYCIECZKI KRAJOZNWACZO – AUTOKAROWE
Gorlice i okolice
W dniach 9-10 czerwca odbyła się 2-dniowa wycieczka krajoznawcza w rejon
Beskidu Niskiego, podczas której odwiedziliśmy zabytkowe kościoły i cerkwie.
W Szalowej zobaczyliśmy drewniany kościół w stylu barokowym z XVIII
wieku, a w Łosiach kościół z wieku XVII. Natomiast w Bartnym i Kwiatoniu
obejrzeliśmy drewniane cerkwie. Cerkiew w Bartnym pochodzi z XIX w, a w Kwiatoniu jest o dwa wieki starsza.
Odwiedziliśmy również Gorlice, gdzie nocowaliśmy, uzdrowisko – Wapienne
oraz uroczą miejscowość z trzech stron otoczoną wzniesieniami Beskidu Niskiego,
a z jednej jeziorem Klimkówka – Uście Gorlickie.
Wycieczka ze wszech miar się udała. Humory dopisywały, pogoda też.
Kamil Barwacz

