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W tym numerze
- „Od weekendu do weekendu” – majówki z Kołem Grodzkim
w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę- czytaj
na stronach 2-3
- „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę – Pierwszy dzień
lata!” – czytaj na stronie 4
- Autokarem z Kołem Grodzkim – relacje z wycieczek
autokarowych – czytaj na stronach 5,6,7
- Lato z Kołem Grodzkim – informator turystyczny – czytaj
na stronie 8

W

szystkim czytelnikom Biuletynu oraz uczestnikom wycieczek życzymy wesołego, ciepłego i pełnego przygód lata!
Do zobaczenia we wrześniu!
LATO Z KOŁEM GRODZKIM
informator turystyczny

Zapraszamy na wycieczki autokarowe pod nazwą „Zwiedzanie obiektów
na szlakach dziedzictwa kulturowego Małopolski” dofinansowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Cena każdej wycieczki wynosi 20 zł i obejmuje przejazd autokarem, przewodnika i
ubezpie-czenie NNW. Zapisy w Kole Grodzkim.
Program wycieczek w lipcu i sierpniu.

20.07.2008r. niedziela
02.08.2008r. sobota
24.08.2008r. sobota

Wolbrom, kościół w Dłużcu, zamek Rabsztyn i Bydlin.
Limanowa, kościoły: Chomranice, Pisarzowa, Męcina.
Architektura polskich uzdrowisk: Krynica, Tylicz,
d. cerkwie w Powroźniku i Wojkowej.

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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„NIE SIEDZ W DOMU, IDZ NA WYCIECZKE!”
„Od weekendu do weekendu”
– majówki z Kołem Grodzkim
Tegoroczny maj, za sprawą dwóch przedłużonych weekendów
dostarczył nam wielu okazji do cotygodniowego poznawania okolic
Krakowa.
Podczas pierwszego długiego weekendu, którym rozpoczęliśmy
spacery, urządziliśmy sobie m.in.
majówkę w lesie
Wolskim, poznaliśmy tajemnice
skrywane przez
rezerwat „Kajasówka” oraz Las
Bronaczowa k.
Radziszowa.
W lesie Bronaczowa
fot. W.Otfinowska
A w niedzielę,
ostatni dzień tego weekendu wybraliśmy się trochę dalej – na skraj Kotliny Sandomierskiej.
W następnym tygodniu zaproponowaliśmy chętnym trzy trasy,
w tym jedną górską - na Stare Wierchy. Znajduje się tam schronisko
PTTK, odbudowane w latach 70’ XX w., choć jego początki sięgają lat
1932-33. Jego patronem jest Czesław Trybowski – wieloletni działacz
PTT, później PTTK, założyciel i ratownik Grupy Rabczańskiej GOPR.
Na pozostałych wycieczkach zwiedziliśmy Dolinę Brzoskwini
k. Chrosnej oraz okolice stawów Zatorskich.

KOŁA GRODZKIEGO

NR 7-8 (16-17) ● LIPIEC-SIERPIEŃ 2008

3

W oczekiwaniu na kolejny przedłużony weekend wybraliśmy się
poznać kolejne urocze zakątki Jury Krakowsko-Częstochowskiej i nie
tylko. W sobotę odwiedziliśmy Dolinę Prądnika, pełną bujnej, majowej
roślinności i z licznymi wodospadzikami oraz kaskadami. Natomiast
w niedzielę celem naszej wędrówki były okolice Niepołomic.
I nadeszły kolejne dni
wolnego. W Boże Ciało wybraliśmy się w okolice jednej warowni jurajskiej – zamku
w Korzkwi. Ten piękny, odrestaurowany zabytek, służy dziś
jako hotel. W sobotę odwiedziliśmy Zakrzówek i Fort Winnica. Za to w niedzielę do wyboru W dolinie Brzoskwini – najmłodszy uczestnik
akcji miał ledwo ponad roczek.
były dwie trasy: nizinna – do
fot. W.Otfinowska
doliny Będkowskiej i górska na
Barnasiówkę
–
pasmo
górskie między Myślenicami
a Sułkowicami.
Wycieczką „Przez las
Tenczyński” zakończyliśmy
kolejny miesiąc akcji „Nie
siedź w domu, idź na wycieczkę” Pogoda dopisywała,
frekwencja też, czyli wycieW dol. Będkowskiej na tle słały o wdzięcznej
czki można uznać za udane.
nazwie „Dupa Słonia”
fot. W.Otfinowska
Kamil Barwacz

4

NR 7-8 (16-17) ● LIPIEC-SIERPIEŃ 2008

BIULETYN

„NIE SIEDZ W DOMU, IDZ NA WYCIECZKE!”
Pierwszy dzień lata!
Piękna i słoneczna pogoda, panująca przez cały czerwiec, sprawiła,
że jeszcze chętniej niż zwykle uczestniczyliśmy w wycieczkach Koła Grodzkiego. Jak zwykle obfitowały one w wiele atrakcji i były bardzo różnorodne.
W tym miesiącu nasze wspólne wędrowanie rozpoczęliśmy w dniu
dziecka od doliny Kluczwody. Podczas tego spaceru mieliśmy okazję podziwiać wiele przepięknych form krasowych. W następnym tygodniu miały
miejsce aż trzy wycieczki:
jedna górska na Babicę (727
m n.p.m.) i Sularzówkę (617
m n.p.m.) oraz dwie nizinne
do doliny Szklarki i Grodziska w Tyńcu. Czternastego
i piętnastego czerwca poznaliśmy bliżej wiele podkrakowskich wsi. W czasie naszych dwóch wspólnych wycieczek odwiedziliśmy mięNa wycieczce „Grodzisko w Tyńcu”
dzy
innymi: Tonie, Modlnifot. W. Otfinowska
cę, Tomaszowice czy Mogilany. Podczas następnego weekendu tak samo jak wcześniej mieliśmy do
wyboru aż trzy wycieczki. Pierwszy dzień lata spędziliśmy na pustyni
Starczynowskiej niedaleko Olkusza a następny w dolinie Racławiki lub
wspinając się na Draboż (435 m n.p.m.). 28 czerwca już tradycyjnie przywitaliśmy lato podczas ogniska na działce u pana Grzegorza Dobrowolskiego. Poza pieczeniem kiełbasek mogliśmy także zrywać czereśnie. Cały
miesiąc wycieczek zakończyliśmy w niedzielę 29 czerwca zwiedzając
fragmenty twierdzy Kraków.
Jak widać wycieczki przygotowane w czerwcu przez Koło Grodzkie były bardzo różnorodne czyli „dla każdego coś miłego”. Sądzę, że równie ciekawe wyprawy będą miały miejsce w następnych miesiącach wakacyjnych i dlatego serdecznie na nie zapraszam.
Dominika Molenda
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AUTOKAREM Z KOŁEM GRODZKIM.
11 maja 2008r. – „Święto Kwitnącej Jabłoni”
11 maja pojechaliśmy z Kołem Grodzkim do Łącka. Trasa bardzo widokowa
przebiegała przez Myślenice, Lubień, Mszanę Dolną, Lubomierz, przełęcz Przysłop
(z widokiem na Gorce), Szczawę do Łącka nad Dunajcem. Wycieczkę prowadził Pan
Przewodnik Stanisław Welc, który zrobił wszystko, aby wycieczka była miła, ciekawa
i atrakcyjna.
Gmina Łącko leży na pograniczu Beskidu Wyspowego i Sądeckiego, przy
ujściu potoku Czarna Woda. Potok przepływa środkiem wsi i wpada do Dunajca.
Dzień rozpoczął się Mszą Św. w kościele w Łącku – kościół parafialny p.w.
Jana Chrzciciela z XVIII w. Kościół jest murowany, trójnawowy z kwadratową wieżą.
Na uwagę zasługuje wczesnobarokowy ołtarz główny oraz kamienna chrzcielnica
z 1493 r.
Największą imprezą folklorystyczną jest Święto Kwitnącej Jabłoni, organizowane w amfiteatrze usytuowanym na stoku Jeżowej Góry. Po Mszy Św. ulicami Łącka, aż do amfiteatru przeszedł korowód, w którym udział wzięli przedstawiciele władz,
zespoły regionalne, orkiestry dęte, artyści scen polskich i zaproszeni goście.
Gmina Łącko słynie z sadownictwa; są to głównie sady jabłoni, śliw, wiśni
i plantacje czarnej porzeczki. Będąc w Łącku należy wspomnieć o śliwowicy - ten
bezbarwny napój alkoholowy o mocy 70%, cechuje się charakterystycznym śliwkowym aromatem. Śliwowica Łącka zaliczona została w 1992 r. przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków do niematerialnego dobra kultury.
Z Łącka pojechaliśmy do Czarnego Potoku, gdzie zobaczyliśmy kościół parafialny p.w. św. Marcina. Został on wybudowany z drewna modrzewiowego w XVII
w. Wewnątrz znajduje się obraz Matki Boskiej Bolesnej „Czarnopotocka Madonna”
z 1644 r.
Odwiedziliśmy wieś Łukowica, gdzie znajduje się drewniany kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Apostoła. Budowla ma charakter zrębowy i wieżę o konstrukcji
słupowej.
W niedalekim Świdniku znajduje się dworek wiejski. Jest to obiekt w całości
drewniany, o konstrukcji zrębowej, parterowy, nakryty wysokim czterospadowym dachem.
Na rozległym stokach Beskidów rozpościerają się jak okiem sięgnąć sady jabłoni, które w czasie kwitnienia są szczególnie piękne, pozostawiają niezapomniane
wrażenia.
Krystyna Grdal
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AUTOKAREM Z KOŁEM GRODZKIM
17 maja 2008 –
„Szlak architektury drewnianej na Ziemi Oświęcimskiej”
Koło Grodzkie zawiozło nas do mniej znanych zakątków Polski południowej. Wycieczkę prowadził Pan Przewodnik Stanisław Welc, do programu ramowego, dodał wiele ciekawych obiektów. Zaszczyciła naszą wycieczkę Prezes Koła
– Pani Bogumiła Zając.
Generalnie odwiedziliśmy Kotlinę Oświęcimską. Teren piękny, lekko
pofalowany, jedynie na południu majaczyły zamglone stoki Beskidów. Gospodarczo Kotlina Oświęcimska to kraina
karpia. Widzieliśmy liczne stawy
hodowlane, które przy pięknej pogodzie błyszczały wśród zieleni.
Pierwszym
obiektem
była
Polanka Wielka, gdzie zobaczyliśmy
kościół p.w. św. Mikołaja z XVI w.
Kościół jest drewniany, o konstrukcji
zrębowej, z wieżą konstrukcji
Kościół w Grójcu fot. www.malopolskie.pl słupowo-ramowej. Dach jest dwuspadowy, jednokalenicowy. Ołtarze
są rokokowe z XVIII w. Obrazy: matka Boska Częstochowska z XVII w.
i Najświętsza Maria Panna z dzieciątkiem z ok. 1600 r. znajdują się w nowym
kościele. W Polance Wielkiej znajduje się też Pałac, nieste-ty jest w kiepskim
stanie, na razie nie zagospodarowany.
Następnie pojechaliśmy do Poręby Wielkiej, gdzie znajduje się późnogotycki kościół p.w. św. Bartłomieja z XVI w. Jest on drewniany, konstrukcji zrębowej, częściowo oszalowany, otoczony podcieniami (soboty), z wieżą konstrukcji
słupowej. Dach jest dwuspadowy, dwukalenicowy. Zachowały się późnogotyckie
portale z nadprożami w ośle grzbiety. Ołtarze i ambona rokokowa z XVIII w.
Ściany i stropy pokryte polichromią z okresu Młodej Polski.
W Grojcu kościół p.w. św. Wawrzyńca z 1671 r. mogliśmy podziwiać
jedynie z zewnątrz. Był on kilkakrotnie przebudowywany, obecnie jest drewnianomurowany. Dach jest dwuspadowy, jednokalenicowy z barokową wieżyczką.
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Serdecznie nas przyjęto w skansenie pszczelarskim w Grojcu. Zobaczyliśmy pięknie rzeźbione ule (zapewne zabytkowe) zebrane z różnych regionów Polski, a także z zagranicy. Zbiór uli dopełniają unikalne miodarki i inne akcesoria
pszczelarskie.
W pięknym starym parku, w budynku Pałacu, znajduje się obecnie szkoła
podstawowa, z wmurowana tablicą o pobycie malarza Artura Grottegera.
Następną miejscowością był Osiek. Znajduje się tu kościół p.w. św. Andrzeja z pierwszej połowy XVI w., drewniany, późnogotycki, jednonawowy, konstrukcji zrębowej, pokryty gontem. We wnętrzu na stropach i ścianach zachowały
się fragmenty malowideł z XVI, XVII, XVIII wieku. Do najcenniejszych zabytków należą: kamienna chrzcielnica, płyta nagrobna i manierystyczny ołtarz Karola
Boromeusza. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej zwieńczona jest hełmem ostrosłupowym.
Na uwagę zasługuje Pałac w Osieku, prawdopodobnie z XVI w. Obecny
Pałac został przebudowany w stylu
orientalnym przed 1840 r. Architekt
przekształcił go, przedłużając jedno
ze skrzydeł i nadbudował je wieżą na
planie kwadratu, z latarnią o cebulowatym zwieńczeniu i półksiężycem.
Zmienił tez wygląd okien. Wnętrza
(nie widzieliśmy, jedynie przez okna)
przebudowane w stylu mauretańskim.
Pałac położony jest w rozległym XIX
Kościół w Osieku – fot. www.malopolskie.pl
w. parku krajobrazowym, w którym
znajdują się klasycystyczne i neogotyckie zabudowania podworskie.
Ostatnim punktem naszej wycieczki był kościół w Nidku p.w. Szymona
i Judy Tadeusza Apostołów z I-połowy XVI w., późnogotycki, o konstrukcji zrębowej. Zachowany jest bez większych zmian od czasu budowy. Wnętrza nie udało
się zobaczyć. W II-połowie XVI w. kościół został zamieniony na zbór kalwiński,
później ariański.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Wadowicach. Wycieczka była
udana, dopisało dobre towarzystwo i piękna słoneczna pogoda.
Krystyna Grdal
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Z KOŁEM GRODZKIM

informator turystyczny

I nadeszło lato. Czas wyczekiwanych urlopów, okres odpoczynku. Część osób
już sobie zaplanowała, jak go spędzi. Jedni wyjadą w góry lub nad morze, inni
zostaną w mieście. Wszystkich, którzy nie mają pomysłu jak spędzić tych kilka
wolnych dni, zapraszamy do skorzystania z letniej oferty Koła Grodzkiego. Tutaj
każdy znajdzie coś dla siebie.
Jedną z możliwości jest udział w wycieczkach pieszych w ramach akcji „Nie
siedź w domu, idź na wycieczkę”. Udział może wziąć w nich każdy chętny, kto
stawi się na miejscu zbiórki o określonej godzinie.
Przegląd tras wycieczek w lipcu br.
12.07.2008r. sobota
„WYCIECZKA GÓRSKA – LUBOMIR”
13.07.2008r. niedziela
„KOPIEC GRUNWALDZKI W NIEPOŁOMICACH”
19.07.2008r. sobota
„PUSZCZA DULOWSKA”
20.07.2008r. niedziela
„LEGENDA SKAŁY KMITY”
26.07.2008r. sobota
„ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO”
27.07.2008r. niedziela
„JASKINIE WIERZCHOWSKIE”
Oferujemy również wycieczki autokarowe – należy wcześniej się zapisać i wykupić bilet-miejscówkę. Program na wakacje.
Cena dla
Cena dla
data
Opis wycieczki
członków
pozostałych
Koła
12-13.07.2008r.
„BESKID NISKI’
145 zł
155 zł
Wycieczka krajoznawcza 2-dniowa.
sobota-niedziela
15-17.08.2008r.
„SŁOWACKI KRAS –
piątek – sobota
SŁOWACJA”
275 zł
295 zł
Wycieczka krajoznawcza 3-dniowa
-niedziela
30.08.2008r.
„PONIDZIE”
30 zł
33 zł
Zwiedzamy okolice Pińczowa.
sobota
Informacje i zapisy w Biurze Koła Grodzkiego
w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6, tel. 012 429-14-93
Godziny pracy: poniedziałek 12-15, wtorek i czwartek 15-18.

TABLICA OGŁOSZEŃ
Uwagi, sugestie, propozycje itp. prosimy zgłaszać w siedzibie Koła Grodzkiego PTTK
w Krakowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuletyn@poczta.onet.pl
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

