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BIULETYN KOŁA GRODZKIEGO

REGULAMIN ODZNAKI „MIŁOŚNIKA OKOLIC KRAKOWA”
1. Koło Grodzkie PTTK - Redakcja " Polski - Gazety Krakowskiej"- w celu zachęcenia
mieszkańców Krakowa do uprawiania turystyki, oraz popularyzacji walorów turystyczno krajoznawczych okolic Krakowa ustanawiają odznakę "Miłośnika Okolic Krakowa".
2. Trzy stopniową odznakę "MOK" może zdobyć każdy kto ukończył 12 lat i spełni
warunki przewidziane niniejszym regulaminem.
3. Odznaka może być zdobywana wyłącznie podczas wycieczek organizowanych przez
Koło Grodzkie w ramach akcji "Nie siedź w domu, idź na wycieczkę" w okresie od
Niedzieli Palmowej do 31 października.
4. Trasa wycieczki powinna być szczegółowo wpisana do książeczki wycieczek i poświadczona przez prowadzącego wycieczkę przewodnika lub przodownika turystyki
pieszej.
5. Ubiegający się o "MOK" powinien udokumentować udział w określonej ilości
wycieczek: dla stopnia brązowego - 15 wycieczek, dla stopnia srebrnego - 30 wycieczek,
dla stopnia złotego - 50 wycieczek.
6. "MOK" w stopniu brązowym należy zdobyć w ciągu 1 sezonu (kwiecień - listopad).
"MOK" w stopniu srebrnym można zdobywać w ciągu 2 lat (2 kolejnych sezonów).
"MOK" w stopniu złotym można zdobywać w ciągu 3 lat (3 kolejnych sezonów).
7. "MOK" może być zdobywana jedynie w kolejności stopni.
8. Odznakę "MOK" można zdobywać równolegle z innymi odznakami krajoznawczo turystycznymi.
9. Wypełnioną książeczkę po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 5 Regulaminu
należy złożyć do weryfikacji w Kole Grodzkim do dnia 31 grudnia za dany rok.
10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Komisja przy Kole Grodzkim PTTK - Kraków –
ul. Jagiellońska 6.
11. Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień zawartych
w regulaminie.
Uwagi:
Książeczki wycieczek, można nabyć w Biurze Koła Grodzkiego PTTK - Kraków,
ul. Jagiellońska 6. Przy załatwianiu przyznania odznaki "MOK" drogą korespondencyjną
należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości przesyłki pocztowej jak przy nadaniu.

TABLICA OGŁOSZEŃ
Uwagi, sugestie, propozycje itp. prosimy zgłaszać w siedzibie Koła Grodzkiego
PTTK w Krakowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuletyn@poczta.onet.pl
Dziękujemy
PISZ BIULETYN RAZEM Z NAMI !!!
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy tworzeniu pisma.
Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Koła Grodzkiego oraz na
stronie www.kologrodzkie.republika.pl
Archiwalne wydania „Biuletynu” dostępne są w Centralnej Bibliotece Górskiej
PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 (II piętro) oraz na stronie
www.kologrodzkie.republika.pl

www.kologrodzkie.republika.pl/biuletyn

Red. prowadzący:
Kamil Barwacz

W tym numerze
- Spotkanie wielkanocne „U Szpinaka” – czytaj na stronie 3
- „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” – czytaj na
stronie 4-5
- „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę!” – czytaj na stronie 6
- Niedziela Palmowa w Paszynie – relacja z wycieczki autokarowej na stronie 7
- Regulamin odznaki „Miłośnika Okolic Krakowa” – czytaj na
stronie 8

Mamy już ROK !!!

We wtorek 10 kwietnia ub. roku
światło dzienne ujrzał
pierwszy numer naszego pisma!
Z tej okazji numer jubileuszowy
jest na kolorowym papierze
i w nowej szacie graficznej
Mamy nadzieję, że numer 13
nie będzie dla nas pechowy!

Redaguje zespół. Red. Naczelny: Bogumiła Zając, Red. Prowadzący: Kamil Barwacz.
Kontakt: Koło Grodzkie PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, tel. 012 429-14-93.
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BIULETYN KOŁA GRODZKIEGO
Kraków, dnia 27 marca 2008 r.

DECYZJA
Jury Konkursu „Nazwa dla Biuletynu”
Koło Grodzkie PTTK w Krakowie – jako organizator konkursu - za
pośrednictwem Jury Konkursowego w składzie:
- mgr Bogumiła Zając – przewodnicząca Jury,
- Kamil Barwacz – członek,
- Dominika Molenda – członek,
na posiedzeniu w dniu 27 marca 2008 r.
POSTANAWIA
$1. Działając na podstawie pkt. 13 regulaminu ww. konkursu, odstąpić
od rozstrzygnięcia konkursu.
$2. Utrzymać dotychczasową nazwę „Biuletynu” tzn. „Biuletyn Koła
Grodzkiego”.

UZASADNIENIE
Ad.1. Jury konkursu postanowiło odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu „Nazwa
dla Biuletynu” na podstawie punktu 13 regulaminu Konkursu, którzy brzmi:
„Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego odwołania konkursu bądź
przesunięcia terminu jego rozstrzygnięcia, z przyczyn od niego niezależnych lub
jeżeli uzna to za stosowne”. Na dzień 27.03.2008r. złożono 3 propozycje, z
czego 2 zakwalifikowano jako propozycje konkursowe. W związku z tak małą
liczbą propozycji, niemożliwe jest prawidłowe przeprowadzenie postępowania
konkursowego.
Ad.2. W związku z odstąpieniem od rozstrzygnięcia konkursu, Jury postanowiło
utrzymać dotychczasową nazwę, z tym zastrzeżeniem, że została ona skrócona
do nazwy: „Biuletyn Koła Grodzkiego”.
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AUTOKAREM Z KOŁEM GRODZKIM
Niedziela Palmowa w Paszynie
Paszyn, niewielka wieś, położona na wschód od Nowego Sącza. Wycieczkę
prowadził Pan Przewodnik Stanisław Welc, który każdej wycieczce nadaje miły, serdeczny klimat.
Po przejechaniu pięknej, widokowej trasy, znaleźliśmy się w Paszynie, gdzie
czekał już na nas Ksiądz Proboszcz parafii, pw. Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia
w Paszynie. Ksiądz bardzo serdecznie nas przywitał, poświęcił nam ok. 1,5 godziny.
Opowiedział o kościele, który ma zaledwie 70 lat, wygląda jednak na znacznie starszy.
Jest to prawdopodobnie spowodowane bardzo licznymi rzeźbami, wykonanymi przez
miejscowych ludowych twórców. Są wyrzeźbione konfesjonały (z 4 porami roku), świeczniki, fotele w prezbiterium, ambona itp. Charakterystyczna jest też rzeźbiona droga
krzyżowa (14 stacji).
Widzieliśmy piękne palmy z gałęzi jodłowych i świerkowych przybranych kolorowymi wstążkami z bibuły, tatarakiem i trzciną. Palmy te są jednakowej wysokości,
dlatego, że są używane do przystrojenia Grobu Pańskiego – skrzyżowane tworzą szpaler
przed grobem. W Paszynie nie odbywa się konkurs palm.
Następnie zwiedziliśmy Muzeum Parafialne w Paszynie im. Ks. Edwarda Nitki
– jest to filia Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Oprowadzał nas Ks. Proboszcz. Na
350 m2 powierzchni są wystawione rzeźby, obrazy i obrazki na szkle i inne, wszystko
o charakterze sakralnym, są to prace miejscowych twórców, czasami ludzi niepełnosprawnych. Na koniec wzięliśmy udział w Mszy Św. z procesją palmową.
Następnie pojechaliśmy do Krużlowej, gdzie znajduje się późnogotycki drewniany kościół parafialny z 1520 r., znany ze słynnej rzeźby Pięknej Madonny. (…) Oryginał znajduje się w Muz. Bpa Erazma Ciołka w Krakowie, natomiast kopia w sanktuarium Przemienienia Pańskiego, naprzeciw kościoła.
Odwiedziliśmy jeszcze stary i nowy kościół w Mogilnie. Nowy kościół jest piękny, o niespotykanej nowoczesnej formie przypominający (z zewnątrz) budowle wschodnie (nie cerkwie). Stary drewniany kościół przeznaczony jest na prace z młodzieżą,
ministrantami, scholie dziewczęce itp., w tym czasie odbywała się inscenizacja Męki
Pańskiej.
Poza zwiedzanymi obiektami należało spojrzeć na piękne widoki i oznaki budzącej się wiosny. Widzieliśmy kwitnące na słonecznych stokach podbiały, w zacienionych, wilgotniejszych częściach lasu, kwitły zawilce, jeszcze malutkie, a już piękne.
Przez całą drogę spotykaliśmy różne odmiany bazi.
Posileni strawą duchową, na koniec zatrzymaliśmy się w karczmie w Gosprzydowej, aby było też coś dla ciała. Po posiłku wszyscy zadowoleni wrócili do Krakowa.
Krystyna Grdal
Pełna wersja artykułu na stronie internetowej: www.kologrodzkie.republika.pl/biuletyn
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Podsumowanie 36-tej edycji akcji
„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”
To już 36-ta edycja „Przyjaciela Krakowa”. Od 3 listopada ubiegłego roku do
16 marca b.r., zaproponowaliśmy chętnym 98 rozmaitych tras. Wyruszyło na nie 411
grup wycieczkowych, które liczyły po ok. 25 –40 osób. Odbyło się również 12 specjalistycznych odczytów z historii i sztuki, na których frekwencja wynosiła po ok. 40-50
osób. Łącznie więc poznawało z nami Kraków ponad 12 tys. osób.
Z przyjemnością stwierdzamy, że poza nielicznymi wyjątkami, na hasło „Przyjaciel Krakowa” otwierały się przed nami niedostępne obiekty zabytkowe: kaplice, skarbce kościelne, wnętrza muzealne i teatralne, wnętrza obiektów zabytkowych. Spotykaliśmy się z ogromną życzliwością, często serdecznością i zrozumieniem. Wiele znanych
osobistości Krakowa dzieliło się z nami swoją wiedzą. W czasie naszego minionego sezonu propagowaliśmy tematy związane z aktualnie obchodzonymi uroczystościami,
m.in. 750-lokacji Krakowa oraz Rokiem Wyspiańskiego. Wprowadzaliśmy nowe tematy, np. Czas ucieka - rzecz o krakowskich zegarach, Dwa secesyjne wnętrza, Zwyczaje
i obyczaje bożonarodzeniowe w Krakowie, Gabinet Archeologiczny UJ, Muzeum B-pa
Erazma Ciołka; spotkania ze znanymi krakowianami: Krakowskie Rody - wspominała
Maria Rostworowska, czy Osiągnięcia polskiej archeologii przedstawił prof. Jan Chochorowski.
Chcieliśmy serdecznie podziękować naszym organizatorom i współorganizatorom: Urzędowi Miasta Krakowa - Biuru d/s Turystyki – za wsparcie finansowe, członkom Koła Grodzkiego: Bogumile Zając /organizatorowi i kierownikowi akcji/, Halinie
i Romanowi Czepiżakom, Wiktorii Otfinowskiej i Robertowi Sygutowi. Prezesowi Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa prof. dr hab. Jerzemu Wyrozumskiemu i p. Irenie Szulc - za pomoc merytoryczną i organizacyjną , zwłaszcza przy odczytach dla uczestników odznaki złotej z pawim piórem, wszystkim wykładowcom
Tow. Mił. Hist. I Zab. Krak.: Andrzejowi Banachowi, Jerzemu Bukowskiemu, Andrzejowi Chwalbie, Stanisławowi Dziedzicowi, Bogusławowi Krasnowolskiemu, Janowi M.
Małeckiemu, Konradowi Myślikowi, Jackowi Purchla, Michałowi Rożkowi, Jackowi
Urbanowi, Jerzemu Wyrozumskiemu, przewodnikom po Krakowie: Barbarze Bednarskiej, Krystynie i Stanisławowi Cyrulikom, Arturowi Gerhardtowi, Magdalenie Gryglewskiej-Meyerhold, Sylwii Kaczmarskiej-Zając, Małgorzacie Kałka, Krzysztofowi Karwanowi, Lidii Kolbusz, Stanisławowi Jackowi Kołodziejczykowi, Barbarze Kurek, Magdalenie Litwa, Barbarze Łada, Henrykowi Łukasikowi, Annie Migo-Foryciarz, Aleksandrze Mirskiej, Urszuli Morawiec, Ewie Pastuszak, Jolancie Polańskiej, Ewie Rudnickiej, Dominice Stęclik, Krzysztofowi Szafrańcowi, Hannie Tomaszek, Jerzemu Weżgowcowii, Elżbiecie Woźniak.
Bogumiła Zając
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„Zdobywamy Odznakę
Przyjaciela Krakowa”
W tym roku akcja „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”
zakończyła się bardzo szybko bo już w połowie marca. Przez cały miesiąc
pogoda nas nie rozpieszczała ale mimo to wytrwale braliśmy udział w przygotowanych wycieczkach.
Program Przyjaciela Krakowa był szczególnie interesujący, ponieważ
zawierał wiele nowości. Po raz pierwszy mogliśmy poznać: redakcję Gazety
Krakowskiej, Prądnik Czerwony oraz Muzeum „Pałac biskupa Erazma Ciołka”.
Nowością był również Zakon OO. Bernardynów – którego przedstawiciele po
raz pierwszy włączyli się w oprowadzanie po nim.
Pozostałe wycieczki również były warte zobaczenia. W marcu były to:
Place Krakowa, Bulwary Wisły, Święty Brat Albert – „człowiek, który wybrał
większą wolność”, Szukamy wiosny w Parku Jordana oraz szlakiem czterech
krakowskich kopców.
Jak zwykle miały miejsce także wykłady w ramach odznaki złotej z pawim piórem. Przybliżyły nam one historię Krakowa i jego regionu.
Wysłuchaliśmy następujących: „Kraków na przełomie XIX i XX wieku” Jacka
Purchli, „Rada miasta Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej. Fakty i mity”
Michała Kozioła, a także „Kraków w okresie międzywojennym i w czasie II
wojny światowej” Andrzeja Chwalby.
Na zakończenie tej edycji, tradycyjnie w Niedzielę Palmową
zorganizowana została wycieczka autokarowa. W tym roku, obejrzeliśmy palmy
w Paszynie k. Nowego Sącza. Więcej o tej wycieczce można przeczytać w osobnym artykule na stronie 7.
W minionym miesiącu poznaliśmy wiele wspaniałych miejsc.
Zakończyliśmy już zwiedzanie Krakowa i teraz zapraszamy do dokładnego
poznania jego okolic.
Dominika Molenda
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„NIE SIEDZ W DOMU, IDZ NA WYCIECZKE!”
„Święta, święta…. i po świętach”
W Niedzielę Palmową, rozpoczęła się 36-ta edycja akcji „Nie siedź
w domu, idź na wycieczkę!”. Podczas akcji, której głównym organizatorem jest
Koło Grodzkie PTTK w Krakowie, patronem medialnym Redakcja „Polski –
Gazety Krakowskiej”, organizowane są w soboty, niedziele i święta wycieczkispacery do podkrakowskich miejscowości. Oprócz przebywania w pięknym
otoczeniu małopolskich zakątków, poznaje się również historię regionu.
Marcowe trasy, oprócz walorów turystycznych, zaprezentowały nam
również walory krajoznawcze. Przez wszystkie trasy przewijał się pewien wątek
historyczny.
W trakcie pierwszej wycieczki w tym sezonie, tradycyjnie odwiedziliśmy Bibice, gdzie obejrzeliśmy występy Pucheroków. Pucheroki to ludowa
tradycja, występująca w okolicy Krakowa. Dawniej byli to żacy krakowscy, którzy przygotowywali się do studiów.
W Lany Poniedziałek, a raczej „sypki” (jak podawano we wszystkich
serwisach informacyjnych i pogodowych) pomimo bardzo niesprzyjającej pogody, znalazło się kilku śmiałków w liczbie 5-ciu sztuk, którzy wyruszyli do
Wieliczki i okolic, aby zobaczyć Siudą Babę.
W ostatni weekend marca odbyły się dwie wycieczki. W sobotę tematem były „Dwory staropolskie” w północno-zachodniej części Pogórza
Wielickiego. Jest to teren ciekawy pod względem turystycznym jak i krajoznawczym, ale nie doceniany i rzadko przez turystów odwiedzany. Podczas
wycieczki spotkaliśmy budowle i ślady świadczące o ich świetności od XIII do
XVI w, w Sosnowicach, Marcyporębie, Pobiedrzu i Brzeźnicy.
Niedzielny spacer zaprowadził nas na teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a dokładniej na Garb Tenczyński. Trasa spaceru prowadziła przez
Puszczę Dulowską do popadających w coraz większą ruinę pozostałości zamku
Tenczyn w Rudnie, a dalej do Krzeszowic.
Przypominamy, że podczas wycieczek w ramach akcji można zdobywać
odznaki krajoznawczo-turystyczne, m.in.: OTP, Miłośnika Okolic Krakowa,
GOT. Zapraszamy na kolejne wycieczki. W programie na kwiecień jest wiele
ciekawych tras. Do zobaczenia!
Kamil Barwacz
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Spotkanie Wielkanocne „U Szpinaka”

W

piątek, 14, marca w izbie folklorystycznej „Chałupa U

Szpinaka” w Nowohuckim Centrum Kultury, zostało zorganizowane spotkanie wielkanocne Koła Grodzkiego. Udział
w nim wzięło ok. 25 osób, m.in. członkowie władz Koła Grodzkiego
i przewodnicy z nim współpracujący. W zagrodzie pana Jerzego Kujawskiego, Koło Grodzkie gościło już w grudniu, kiedy to odbyło się tam
spotkanie noworoczne dla uczestników akcji „Zdobywamy Odznakę
Przyjaciela Krakowa”.
Na początku pani Prezes Koła Grodzkiego Bogumiła Zając pokrótce podsumowała kończącą się akcję „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”, podziękowała przewodnikom za współpracę w ramach
akcji oraz zaprosiła do rozpoczynającej się akcji „Nie siedź w domu, idź
na wycieczkę!”.
Następnie pałeczkę przejął pan Jerzy Kujawski, gospodarz izby,
harcerz z długoletnim stażem, członek PTTK. Podczas swojej prelekcji
przedstawił swoisty folklor krakowski, począwszy od tradycyjnych krakowskich powitań, skończywszy na kulturze ludowej, niestety, dziś nieco
zapomniany. Izba wypełniona jest wieloma eksponatami – od tradycyjnych glinianych naczyń, żaren itp. po „szczyt” elektroniki lat 60-tych XX
w., czyli słynne radio Szarotka, a nawet tablice z nazwami ulic z Nowej
Huty. Uczestnicy mogli spróbować m.in. pierogów ze szpinakiem, grzanek czosnkowych czy pęgla chleba wiejskiego.
Spotkanie przebiegło w miłej i bardzo wesołej atmosferze, o czym
świadczyły miny uczestników.
Kamil Barwacz

