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>> DOKOŃCZENIE Z OKŁADKI

Wszyscy, którzy uczestniczą w spacerach, mogą zdobywać odznakę „Przyjaciela Krakowa”, którą do tej pory zdobyło już ponad 30 tys.
osób. Ze względów technicznych nie
zamieściliśmy regulaminu jej zdobywania w „Biuletynie”. Natomiast jest
on dostępny w Biurze Koła Grodzkiego oraz na stronie internetowej
www.kologrodzkie.republika.pl .
Serdecznie zapraszamy do udziału
w akcji, bo warto! Do zobaczenia na
Odznaka brązowa, srebrna
i złota
zbiórkach!
Kamil Barwacz
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

BIULETYN INFORMACYJNY
KOŁA GRODZKIEGO PTTK W KRAKOWIE
Miesięcznik
Nakład: 50 egz.

Zwiedzamy: Katedra w Katowicach, Muzeum Narodowe w Katowicach, Pałac
w Pawłowicach Śląskich, Izba Bojowska (pieczebnie chleba).
Cena: dla członków Koła Grodzkiego: 38 zł dla pozostałych: 40 zł
Cena zawiera: przejazd autokarem, przewodnika, ubezpieczenie NNW
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

Zakup biletów na wycieczkę w biurze Koła Grodzkiego!!!

TABLICA OGŁOSZEŃ
Wszelkie uwagi, sugestie czy propozycję dotyczące „Biuletynu” 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 przez maila: biuletyn@poczta.onet.pl

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

Listopad-Grudzień
egzemplarz bezpłatny

W tym numerze:
- „NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYCIECZKĘ 2007” – czytaj na
stronach 2-6
- „Zakończenie Sezonu Turystyki Górskiej 2007 – Hala
Krupowa” – relacja z wycieczki na stronie 7

Zapraszamy na 36-ty sezon
„Przyjaciela Krakowa”!!!

KOŁO GRODZKIE ZAPRASZA!!!
na wycieczkę krajoznawczo-autokarową “Zabytki Górnego Śląska”
w dniu 8 grudnia 2007 r. (sobota)

Nr 8-9/2007

Właśnie rozpoczęliśmy 36-ty sezon akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Akcja
rozpoczęła się w listopadzie 1972 roku. Na tytułowej stronie „Echa Krakowa” ukazał się tekst
zapraszający Czytelników do udziału w wycieczkach. Na pierwszej
zbiórce pod Wieżą Ratuszową na Rynku zebrało się 700-set krakowian.
Akcja zaplanowana na jeden sezon, trwa do dnia dzisiejszego, co jest
rezultatem dużego nią zainteresowania. Szczególnie coraz bardziej wśród
młodzieży szkolnej.
W ramach akcji organizowane są w soboty i niedzielę spacery po
Krakowie, po specjalnie opracowanych, ponad 100 tematycznych trasach.
Podczas tegorocznej edycji zwiedziliśmy już Cmentarz Rakowicki, Salwatorski i Podgórski. Obejrzeliśmy wystawę „Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791” w Muzeum Historycznym M. Krakowa. Powędrowaliśmy również Szlakiem Niepodległości
Polski. Przed nami kolejne spacery – zwiedzimy m.in. Podgórze i Kleparz, poznamy najstarsze dzieje Krakowa.

Odznaka
„Złota z pawim piórem”

>> dokończenie na stronie 8
„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 I
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„NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ
Podsumowanie tegorocznej akcji
Akcja nasza trwała od 1 kwietnia b.r. do 28 października. Zaproponowano chętnym 69 tras, na wycieczkach pojawiło się ok. 2 260 uczestników. Wycieczek nizinnych było 46, górskich 9; siedem tras przeprowadzono razem z wycieczkami „Na Szlaku Architektury Drewnianej”. W sezonie bieżącym dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego zorganizowaliśmy w ramach cyklu „Na Szlaku Architektury Drewnianej” poznanie 34 drewnianych kościołów w Województwie
Małopolskim. Zwiedziło je 704 osoby. Imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Sezon uważamy za udany, mimo nie zawsze sprzyjających warunków pogodowych. Stało się to m.in. dzięki zaangażowaniu sprawdzonych
przewodników prowadzących trasy, którzy dołożyli wszelkich starań, by
spacery przebiegały sprawnie, bezpiecznie, atrakcyjnie. Tradycyjnie dziękujemy im za to! Oprowadzali: Jerzy Michał Bożyk, Edward Fietko,
Leszek Gołębski, Magdalena Gryglewska, Stefan Grzechnik, Krzysztof
Karwan, Ryszard Makieła, Józef Sacha, Krzysztof Szafraniec, Elżbieta
Woźniak i Stanisław Welc.
Ponadto Zarząd Koła Grodzkiego PTTK dziękuje kol. wiceprezesowi Stanisławowi Welcowi, kol. Magdalenie Gryglewskiej i Andrzejowi Tumidajskiemu za opracowywanie tras, organizowanie oraz za troskę o prawidłowy przebieg imprez, a Halinie i Romanowi Czepiżakom za
przepisywanie i drukowanie miesięcznych programów.
Bogumiła Zając i Stanisław Welc
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Zakończenie sezonu Turystyki Górskiej 2007 –
Hala Krupowa
W dniu 7.10.2007 r. spotkaliśmy się na Hali Krupowej. Z Sidziny
Wielka Polana wspinaliśmy się na wys. 1126 m n.p.m. do schroniska.
Zostało ono zbudowane w 1935 roku przez Oddział PTT Jordanów, przy
współpracy Oddziału PTT Łódź. W 1944 roku zostało spalone przez
Niemców. Odbudowane po zniszczeniach przez Oddział Krakowski
PTTK i oddane do użytku w 1955 r.
A więc nieprzerwanie przez 53 lata trwają zloty niestrudzonych
turystów górskich w każdą
pierwszą niedzielę października. W tym roku mimo nieciekawej pogody – ale bez deszczu – zebrało się nas ok. 400
osób. Oprócz dorosłych prym w
konkursach i zawodach wiodła
młodzież szkolna, a nagrody
były
atrakcyjne.
Kilka
Pamiątkowe zdjęcie na tle schroniska
fot. W. Otfinowska czworonogów też dotarło ze
swoimi opiekunami.
Msza Święta o godz. 12 na Okrąglicy, w spowitej gęstą mgłą
aurze – pozwoliła każdemu z nas na refleksję nad minionym sezonem
szczęśliwych wojaży w różnych warunkach atmosferycznych.
Trochę zziębnięci po mszy udaliśmy się do schroniska na
wspaniały żurek, bigosik – do wyboru. A szarlotka – palce lizać. Tam
atmosfera jest super, trzeba być.
Do zobaczenia za rok.
Elżbieta Gruszka
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„NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ
Na Szlaku Architektury Drewnianej
Tokarnia, Łętownia
Dnia 20 października b.r. wybraliśmy się na wycieczkę autokarową do
Tokarni – wsi na pograniczu Beskidu Makowskiego i Wyspowego.
Przy głównej drodze w centrum Tokarni stoi kościół parafialny p.w.
Matki Bożej Śnieżnej z 1 połowy XVIII wieku. Jest to świątynia jednonawowa,
wzniesiona w konstrukcji
zrębowej, składa się z nawy
z przedsionkiem od zachodu oraz z trójbocznie zamkniętego prezbiterium, do
którego dobudowano przedsionek i zakrystię. Na zewnątrz kościół został oszalowany i nakryty dachami
dwuspadowymi, podbitymi
gontami. Nad prezbiterium znajduje się wieżyczka z sygnaturką z latarnią
nakryta baniastym hełmem. Obok kościoła stoi dzwonnica wzniesiona w 1970
roku.
Nie mieliśmy możliwości zwiedzenia kościoła wewnątrz, ponieważ
obecnie jest on w trakcie rozbiórki i będzie przeniesiony do skansenu
w Zubrzycy Górnej.
Niecodzienną atrakcję stanowiło stado pawi spacerujących przy plebani
i kościółku.

www.kologrodzkie.republika.pl
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NA WYCIECZKĘ 2007”
Następnie udaliśmy się na Kalwarię Tokarską, gdzie na zboczu Urbaniej
Góry znajdują się rzeźby plenerowe wkomponowane w leśny krajobraz,
wykonane przez miejscowego rzeźbiarza ludowego p. Józefa Wronę.
Wycieczka podzieliła się na dwie grupy. Trasa wycieczki autokarowej
prowadziła do Sanktuarium Maryjnego w Skomielnej Czarnej oraz do Łętowni,
gdzie zwiedzano zabytkowy drewniany kościół z XVIII w, natomiast pozostała
część osób kontynuowała łagodnym podejściem wśród uroczo zaśnieżonych
lasów, pieszą wędrówkę na Zembalową (854 m).
Po zejściu ze szczytu na skraju lasu ukazał się nam zachwycający widok
i piękna panorama pokrytych śniegiem drzew, pól, wzgórz i zabudowań. Dalsza
trasa prowadziła do Krzeczowa, wszyscy uczestnicy wycieczki zwiedzili
malowniczo położony kościół p.w. św. Wojciecha, który został zbudowany na
przełomie XVI i XVII w. w Łętowni, a w 1760 r. przeniesiony do Krzeczowa.
Ściany wewnątrz świątyni pokryte są polichromią figuralną z XVIII w.
W ołtarzu głównym znajduje się późnogotycki obraz Matki Bożej Szkaplerznej
z XVII w. uważany za cudowny, po bokach ołtarza dwa malowane skrzydła
tryptyku z XVI w. W bocznym ołtarzu z prawej strony figura Serca Pana Jezusa, z lewej strony w ołtarzu figura św. Józefa. Na północnej ścianie kościoła
ołtarz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z XVIII w, z tego też okresu
pochodzą: barokowa ambona i kamienna chrzcielnica.
Proboszcz parafii ks. Antoni Płaczek każdemu ze zwiedzających kościół
podarował publikację „Dzieje parafii Krzeczów” opracowaną przez ks. St.
Tomczyka i E. Tomczyka.
Była to ostatnia z wycieczek występujących pod hasłem „Na Szlaku
Architektury Drewnianej”.
Teresa Wnęk
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NA WYCIECZKĘ 2007”

Spotkanie przy Jaskinii Nietoperzowej

Spacery wśród spadających liści

28 października 2007 r. odbyła się ostatnia wycieczka w sezonie 2007
w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”!. Tym razem zakończenie miało
odbyć się pod Jaskinią Nietoperzową. Do wyboru była trasa czterokilometrowa z przewodnikiem lub dojazd na własną rękę.
Zakończenie sezonu rozpoczęło się o godzinie 12:00 – wtedy też przyszła ok. 20-osobowa grupa pod przewodnictwem p. Stanisława
Welca. Na miejscu czekało już kilkunastu
stałych bywalców wycieczek. Zaczęła się
zabawa i biesiada. Muzykę grał dobrze znany
Jedno ze wspólnych pamiątkowych
wszystkim Pan Zdzisław Pięta. Kilka osób
zdjęć
fot. B.Kopiec
cały
czas tańczyło, a pozostali, siedzieli, gaworzyli
i jedli sobie różne przysmaki głównie kiełbaski.
Ok. 12.30 zajrzał do nas bardzo lubiany przez
wszystkich przewodnik Józef Sacha, wszyscy go
serdecznie przywitali.
W międzyczasie kilka osób wybrało się
na zwiedzenie Jaskini Nietoperzowej. Bilet był
drogi, ale po powrocie stwierdzono, że warto Zabawa na całego!!! fot. B. Kopiec

W październiku pogoda nas nie rozpieszczała. Mimo to, ciepło
ubrani, niestrudzenie wędrowaliśmy, aby podczas akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, poznać kolejne przepiękne zakątki naszej okolicy.
A naprawdę było warto.
Miesiąc rozpoczęliśmy 6 października od zwiedzania kościołów
w Gruszowie i Raciechowicach. Następnie część uczestników wybrała się
na wycieczkę górską na Grodzisko, Diabli Kamień, Pustelnię do Pogorzan. Druga grupa natomiast wybrała przejazd autokarem do Szczyrzyca,
gdzie zwiedzali klasztor oo. Cystersów.
W następnym tygodniu zawitaliśmy do Dobrej i Alwerni. W pierwszej miejscowości zobaczyliśmy drewniany kościół p.w. Świętych Szymona i Judy Tadeusza Apostołów z końca XVII wieku. Do Alwerni zaś
dotarliśmy po uroczym spacerze z Przegini Murowanej przez Czarny Las,
Mirów aż do Zalewu Skowronek.
20 października odbyliśmy wycieczkę do Tokarni i Łętowni,
o czym możecie Państwo przeczytać w osobnym artykule. Natomiast 21
października, podczas spaceru z Więcławic Starych do Iwanowic, wstąpiliśmy na działkę do pana Grzegorza Dobrowolskiego, gdzie przy ognisku
piekliśmy kiełbaski.
Sezon zakończyliśmy krótkim spacerem i spotkaniem przy Jaskini
Nietoperzowej, gdzie oczywiście nie mogło zabraknąć ogniska.
Był to już ostatni miesiąc naszych wspólnych wycieczek w tym
sezonie. Pomimo, iż tegoroczna akcja „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” dobiegła końca, zapraszamy do samodzielnego poznawania okolic
Krakowa.
Do zobaczenia za rok!
Dominika Molenda

było ją zobaczyć. Przy piecu z kiełbaskami było dość tłoczno, ale wszyscy się najedli.
Pan Przewodnik Stanisław Welc rozdawał wszystkim pamiątkowe certyfikaty z Zarządu
Głównego PTTK za udział w imprezach w ramach projektu „Rok szlaków turystycznych
PTTK” i odznaki.
Atmosfera była super. Pogoda nawet dopisała, słońca nie było, ale deszczu też
na szczęście nie. Cała impreza zakończyła się około godziny 14.00 – będziemy ją mile
wspominać.

Łukasz Muzyk

