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>>„MŁODOPOLSKIE ZAKOPANE” – dokończenie ze strony 5
W drugiej części wycieczki
zwiedziliśmy Harendę Kasprowicza
oraz wzięliśmy udział w bardzo interesującej prelekcji w Izbie Regionalnej „U Gąsienicy” w Murzasichlu. Prelekcję poprowadził „góral z
krwi i kości” Adam Gąsienica. Oprócz opowiadań i pokazu slajdów
pan Adam dał nam pokaz swoich Po zakończeniu prelekcji – pamiątkowe zdjęcia z
umiejętności muzycznych. Grał na panem Adamem (w środku) fot. Ł. Muzyk
skrzypcach czy dudach. Wszyscy z
uśmiechami na twarzy opuściliśmy po 1,5 godziny to miejsce.
W drodze powrotnej zobaczyliśmy Kapliczkę na Jaszczurówce, Dom
pod Jedlami i Witkiewiczówkę. Pogoda dopisała i wszyscy w dobrych
humorach wróciliśmy do Krakowa.
Kamil Barwacz

TABLICA OGŁOSZEŃ
Wszelkie uwagi, sugestie czy propozycję dotyczące „Biuletynu” oraz życzenia,
pozdrowienia i inne ogłoszenia do zamieszczenia w tej rubryce, prosimy
zgłaszać w siedzibie Koła Grodzkiego osobiście lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: biuletyn@poczta.onet.pl
Dziękujemy.

PISZ BIULETYN RAZEM Z NAMI !!!
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy tworzeniu pisma.
Szczególnie poszukujemy osób, które uczestniczą w wycieczkach
autokarowych organizowanych przez Koło Grodzkie i mogłyby napisać z nich
krótkie sprawozdanie. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w siedzibie Koła
Grodzkiego osobiście lub za przez maila: biuletyn@poczta.onet.pl

Zapraszamy na stronę internetową Koła Grodzkiego –
www.kologrodzkie.republika.pl !!!

BIULETYN INFORMACYJNY
KOŁA GRODZKIEGO PTTK W KRAKOWIE

Miesięcznik
Nakład: 50 egz.

Nr 6/2007

Wrzesień
egzemplarz bezpłatny

Witamy po wakacjach

w nieco odświeżonej
szacie graficznej i gorąco zapraszamy do lektury !!!
W tym numerze:
- Z historią w tle!!! – czytaj na stronie 3
- Słowacki Spisz – relacja z wycieczki – czytaj na stronie 4
- Młodopolskie Zakopane – relacja – czytaj na stronie 5-6

„NIE SIEDŹ
W DOMU,
IDŹ NA
WYCIECZKĘ”
Przez ostatnie dwa miesiące, w każdą sobotę, razem z Kołem Grodzkim PTTK
zwiedzaliśmy zabytkowe, drewniane obiekty sakralne w okolicach Krakowa. Odbyliśmy
8 wycieczek i zobaczyliśmy aż 13 kościołów i jedną kaplicę.
Wakacje rozpoczęliśmy od wycieczki górskiej na Kostrzę (730 m n. p. m.),
podczas której zwiedziliśmy kościoły w miejscowościach Szyk i Jodłownik. Pierwszy
wybudowany został w XVII wieku, ale znaleźć w nim można kamienną chrzcielnice
z herbami z 1585 roku oraz renesansowy, pochodzący z początku XVI wieku, obraz
Matki Boskiej z Dzieciątkiem namalowany przez Stanisława Samostrzelnika. Natomiast
kościół w Jodłowniku, należący obecnie do Cystersów a wcześniej do zakonu
dominikanów, wybudowano w 1585 roku. Warto zobaczyć w nim rokokową
polichromię, medaliony z popiersiami świętych z zakonem dominikańskim, portret
fundatora - Przecława Niewiarowskiego, ambonę, dwa dzwony z XVI wieku i szereg
barokowych obrazów.
>> dokończenie na stronie nr 2

PISZ BIULETYN RAZEM Z NAMI !!! – WIĘCEJ NA STRONIE 6
„BIULETYN KOŁA GRODZKIEGO PTTK” przygotował zespół pod okiem mgr Bogumiły Zając.
Adres: Koło Grodzkie PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków z dopiskiem: „BIULETYN”
tel. 012 429-14-93; biuletyn@poczta.onet.pl www.kologrodzkie.republika.pl
Rok
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„Na Szlaku Architektury Drewnianej!!!” –
dokończenie z okładki
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WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO - AUTOKAROWE

„Młodopolskie Zakopane”

Podczas kolejnej wycieczki zwiedziliśmy dwa nieco młodsze obiekty:
pochodzący z XVIII wieku kościół w Krzyżanowicach oraz z XIX wieku
w Gawłowie. Oba posiadają konstrukcję zrębową, jednak starszy ma również
murowaną zakrystię. Z kolei młodszy pod wezwaniem świętego Andrzeja
Boboli w Gawłowie pierwotnie został wybudowany jako świątynia ewangelicka
dopiero później przekształcono go na kościół katolicki.
W lipcu mieliśmy także okazję zobaczyć obiekty w Sosnowicach
i Krzęcinie (oba z XVI wieku) oraz w Skawnikach (z XVIII wieku). Na
szczególną uwagę zasługuje świątynia w Sosnowicach - jednonawowa
o konstrukcji zrębowej. Najważniejszym zabytkiem tego kościoła są kamienne
płyty nagrobne rodu Strzałów z XVI wieku, niestety, obecnie przykryte
posadzką.
Również w sierpniu nie zabrakło wspaniałych atrakcji. 4 sierpnia
zobaczyliśmy kościół we wsi Biórków Wielki i kaplicę w Wilkowie z XVII
wieku, a 11 sierpnia kościół w Racławicach w gminie Jerzmanowice. Pochodzi
on z początku XVI wieku a jego najważniejszym zabytkiem jest gotycka rzeźba
Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Na następnej wycieczce zwiedziliśmy aż trzy świątynie-w Radoczy,
Woźnikach i Graboszycach. Najstarszym z nich, bo wzniesionym w 1525 roku,
jest kościół w Radoczy, jednak to w Woźnikach znajduje się najstarszy zabytekgotycki krucyfiks z XIV wieku.
Nasze wakacyjne wędrowanie szlakiem architektury drewnianej
zakończyło się w Strzelcach Wielkich. Podczas wycieczki malowniczą Doliną
Nadwiślańską zwiedziliśmy wybudowany tam w latach 1784-1785 kościół. Jego
wyposażenie stanowią obiekty pochodzące z późnego baroku i rokoka.
Chociaż skończyły się już wakacje to jednak nie koniec wspólnego
wędrowania szlakiem drewnianych świątyń naszego województwa. Jeszcze we
wrześniu i październiku zapraszamy do poznawania najwspanialszych obiektów
architektury drewnianej w okolicach Krakowa.

Dominika Molenda

Stanisław Witkiewicz, Karol Szymanowski, Jan Kasprowicz – to ci
młodopolscy twórcy, których los związał z Zakopanym i Tatrami,
przyczynili się do jego rozkwitu XIX wieku. Zakopane z czasów Młodej
Polski było tematem przewodnim wycieczki zorganizowanej przez Koło
Grodzkie w dniu 18 sierpnia 2007 roku. Wycieczkę poprowadził kol. Józef
Sacha – przewodnik beskidzki i terenowy.
Zwiedzanie Zakopanego rozpoczęliśmy od odwiedzenia willi
„Koliba” – pierwszego budynku zbudowanego w stylu zakopiańskim –
oczywiście wg projektu Stanisława Witkiewicza.
Następnie udaliśmy się ulicą Koście-liską na
zabytkowy Cmentarz na Pęksowym Brzyzku,
gdzie spoczywa wiele zasłużonych dla Tatr i
Podhala osób. Po zwiedzeniu cmentarza
weszliśmy do drewnianego kościółka p.w.
Matki Boskiej Częstochowskiej, pierwszego
kościoła
Grób Stanisława Witkiewicza na
parafialnego w
Pęksowym Brzyzk fot. Ł .Muzyk
Zakopanym.
Kolejnym przystankiem na naszej
trasie była willa „Atma” – muzeum biograficzne Karola Szymanowskiego. Kompozytor spędził w tym domu ostatnie lata
swojego życia, ale ten dom na zawsze
Willa „Atma” w Zakopanym,
fot.
Muzeum
Narodowe w Krakowie
połączył Szymanowskiego z Zakopanym.

>>dokończenie na stronie 6
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WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO - AUTOKAROWE

Z historią w tle!!!

„Słowacki Spisz”

Już jesień. Dwa miesiące wakacji minęły jak z bicza strzelił.
Minęły szybko, ale i bardzo atrakcyjnie, bo na wycieczkach z Kołem
Grodzkim każdy znalazł coś dla siebie. Większość niedzielnych wypraw
tematycznie była związana z historią naszego regionu.
Lipiec rozpoczęliśmy wycieczką po terenie, gdzie w kwietniu
1794 roku przebywał Tadeusz Kościuszko. Po odniesionym zwycięstwie
pod Racławicami, przybył do Bosutowa, gdzie w ciągu 3 tygodni podwoił
swoją armię.
Dwa razy gościliśmy w Puszczy Niepołomickiej. Najpierw za
sprawą 597. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, zobaczyliśmy usypany
przez mieszkańców Niepołomic Kopiec Grunwaldzki oraz zwiedziliśmy
Galerię Malarstwa Polskiego na Zamku Królewskim w Niepołomicach.
Podczas drugiej wizyty obejrzeliśmy dwa zabytkowe dęby: „Batorego”
i „Augusta II” oraz rezerwat przyrody rzadkiej paproci „długosza
królewskiego”
Odwiedzaliśmy również Jurę Krakowsko-Częstochowską.
Podczas tych wycieczek, weszliśmy na owianą XVI-wieczną legendą
Skałę Kmity, obejrzeliśmy ruiny zamków w Tenczynie i Lipowcu,
skansen w Wygiełzowie czy górną cześć Jaskini Wierzchowskiej.
Na trasie naszych wycieczek, znalazł się także XVI-wieczny Pałac
Mirów w Książu Wielkim.
Pomimo, że wszystkie wycieczki były bardzo ciekawe i interesujące, to największym „hitem” tych wakacji była wycieczka do Lasku
Wolskiego połączona ze zwiedzaniem kościoła i eremu ojców Kamedułów na Bielanach, w Święto Wniebowstąpienia NMP.
Podsumowując. Wszystkie trasy, którymi wędrowaliśmy w czasie
tegorocznych wakacji dostarczyły nam wielu pozytywnych, niezapomnianych wrażeń.
Kamil Barwacz

Kolejna wycieczka autokarowa za nami ! Tym razem Koło Grodzkie 8
lipca wybrało się na Słowacki Spisz. Przewodnikiem wycieczki był Pan Henryk
Łukasik.
Zobaczyliśmy Słowacką Galerię Narodową, w której jest mnóstwo
ciekawych obrazów. Niektóre liczą nawet po kilkaset lat. Oczywiście pilotka po
galerii mówiła po słowacku. Kto zna język słowacki, ten zrozumiał .
Następnie pojechaliśmy do Podolinca. Tam mieliśmy zwiedzić Katolicki
Kościół Wniebowzięcia NPM i klasztor pijarów i kościół klasztorny. Niestety,
oba budynki były zamknięte.
Kolejnym etapem wycieczki był zamek i skansen w Starej Lubowni.
Zamek bardzo zauroczył uczestników, wspaniałe eksponaty oraz bardzo miła
i śliczna pilotka, która nawet troszkę mówiła po polsku. Najodważniejsi wyszli
na wieżę zamku (710 m), skąd rozlegał się przepiękny widok na Tatry
Słowackie oraz na Trzy Korony. Widok był naprawdę przepiękny ! Następnie
w ruinach zamku odbył się fantastyczny pokaz „ptasich sztuczek”. Mogliśmy
podziwiać m.in. sokoła i kruka. Wszyscy świetnie bawili. Zwłaszcza wtedy, gdy
ptaki leciały im 10 cm nad głowami.
Po zwiedzeniu zamku, poszliśmy w kierunku skansenu. Chętni, mogli
go zwiedzić, a inni mogli coś zjeść w pobliskiej restauracji. O godz. 17. wszyscy
zebrali się przed autokarem i ruszyliśmy w drogę powrotną. Przejechaliśmy
jeszcze koło Czerwonego Klasztoru. Niestety, z braku czasu nie mogliśmy go
zwiedzić. Następnie, z autokaru ukazał nam się przepiękny widok na Trzy
Korony i Dunajec. Przed przekroczeniem granicy w Łysej Polanie nad
Dunajcem zatrzymaliśmy się jeszcze by wydać w pobliskich sklepach ostatnie
korony słowackie ;-).
Gdy jechaliśmy na Słowację i z powrotem bardzo często towarzyszyły
nam przepiękne widoki Tatr !
Pogoda dopisała, cały dzień świeciło słońce. Do Krakowa wróciliśmy
o godz. 21. Wszyscy cali i zdrowi i co najważniejsze bardzo zadowoleni !
Do zobaczenia na kolejnych wycieczkach Koła Grodzkiego ! 

Łukasz Muzyk

