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- Rozpoczynamy kolejny sezon akcji „Zdobywamy Odznakę
Przyjaciela Krakowa”! – czytaj na stronie 6
- Regulamin zdobywania Odznaki „Przyjaciela Krakowa” – czytaj na stronie 7
- Koło Grodzkie zaprasza! – informator turystyczny – czytaj na
stronie 8

OGŁOSZENIE KOŁA GRODZKIEGO!
W związku ze zbliżającym się XXXII Zjazdem Oddziału
Krakowskiego, który odbędzie się pod koniec marca 2009r.,
wszystkie Koła PTTK muszą do końca grudnia przeprowadzić
kampanie sprawozdawczo-wyborcze.
Dlatego Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie prosi, aby wszyscy członkowie Koła, chcący podjąć się w nowej kadencji pracy w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Koła Grodzkiego
zgłaszali się do Biura, przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie.
Tel. 012 429-14-93. Godziny pracy: poniedziałki od 12 do 15,
we wtorki i czwartki od 15 do 18.
Redaguje zespół. Red. Naczelny: Kamil Barwacz. Wydawca: Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w
Krakowie. Kontakt: Koło Grodzkie PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, tel. 012 429-14-93.
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Podsumowanie akcji

„Nie siedź w domu, idź na wycieczkę!”
W minioną niedzielę, czyli 26 października, zakończyliśmy kolejny sezon wycieczek „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”. Na zakończeniu przy Jaskini Nietoperzowej pojawiło się ponad 90 uczestników. Świadczy to o dużym zainteresowaniu Akcją.
Przypominamy, że nasza Akcja trwa nieprzerwanie od 36 lat.
Głównym organizatorem jest Koło Grodzkie PTTK w Krakowie, patronem medialnym jest obecnie „Polska – Gazeta Krakowska”, w tym roku
Koło Grodzkie dostało również dotację finansową w konkursie „Małopolska Gościnna” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Trasy prowadziły wokół Krakowa. Były tak ułożone, by oprócz
walorów krajoznawczych pozwoliły na rekreację przez ruch na świeżym
powietrzu.
W bieżącym sezonie rozpoczęliśmy wędrówki 16 marca, a zakończyliśmy 26 października. Z ramienia Koła Grodzkiego PTTK merytorycznie i organizacyjnie był za nie odpowiedzialny wiceprezes
Koła, kol. Stanisław Welc.
W tym roku zorganizowanych zostało 81 wycieczek, w tym 67
nizinnych i 14 górskich. Ogółem wzięło w nich udział 2450 osób. Wycieczki proponowane były wg następujących cykli: warownie jurajskie,
jaskinie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, dolinki podkrakowskie,
staropolskie dwory, zabytki na szlaku architektury drewnianej oraz pustynie: Błędowska i Starczynowska. Grupy wędrowały pod opieką 11 licencjonowanych przewodników. Prowadzili: Edward Fietko, Leszek
Gołembski, Magdalena Gryglewska-Meyerhold, Stefan Grzechnik,
Krzysztof Karwan, Henryk Łukasik, Ryszard Makieła, Józef Sacha,
Krzysztof Szafraniec, Stanisław Welc, Leszek Zagórski.
Materiał opracowany przez Stanisława Welca.
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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„NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYCIECZKĘ!”
Październik
Październik to już od 36 lat miesiąc, w którym kończy się akcja
„Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”. Nie inaczej było w tym roku,
sezon zakończyliśmy w niedzielę 26 października, ale o tym później.
W minionym miesiącu Koło Grodzkie w ramach akcji zorganizowało 9
wycieczek nizinnych oraz 2 górskie.
W pierwszy weekend października
odwiedziliśmy Jurę Krakowsko-Częstochowską. W deszczową sobotę na
wycieczce „Dębnickie Marmury”
zwiedziliśmy wąwóz Zbrza, a podczas słonecznej niedzieli przeszliśmy
przez Zapadlisko Cholerzyńskie. Wybraliśmy się również w góry, na Halę
Krupową w Beskidzie Żywieckim, na
organizowany przez Oddział Krakowski PTTK 54 Zlot Turystów Górskich.
W następnym tygodniu przypomnieliśmy sobie postać Tadeusza
Kościuszki – wielkiego bohatera narodowego. Odwiedziliśmy tereny,
gdzie w czasie Insurekcji w roku 1794 przebywał i formował swoje oddziały. Poznaliśmy również klejnot budownictwa gotyckiego w Małopolsce – urokliwy zamek w Dębnie.
Kolejny weekend to kolejne wycieczki. W sobotę do wyboru były dwie trasy: nizinna ze Świątnik Górnych (gdzie niedawno byliśmy)
do krakowskiego uzdrowiska czyli do Swoszowic. Podczas wycieczki
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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górskiej przeszliśmy Pasmem Bukowca (431 m) z Biertowic przez
Wierzchgórę (414 m) i Wilkówkę (374 m) do Krzyszkowic. Za to
w niedzielę wędrowaliśmy „Szlakiem Pumy” – czyli odwiedziliśmy zachodnie obrzeża Krakowa (Jeziorzany, Piekary, Kryspinów), gdzie kilka
tygodni temu widziano coś co przypominało dużego kota. Mówili wtedy
o tym w większości ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych.
Tajemniczego zwierzęcia nie znaleźliśmy, ale może to i dobrze, bo dzięki temu cało wróciliśmy do domów.
Ostatni weekend to ostatnie wycieczki. W sobotę zwiedziliśmy
las Zbrze i Dolinę Aleksandrowicką, a w niedzielę spotkaliśmy się przy Jaskini
Nietoperzowej. Na zakończenie sezonu letniego można było wybrać jedną
z dwóch zaproponowanych
tras: 6 km z Bębła przez dolinę Będkowską lub 10 km z
Kobylan przez Łączki Kobylańskie, dolinę Będkowską i źródło Będkówki. Można było również
dojść samodzielnie. W zakończeniu uczestniczyło w sumie ponad 90
osób! Dodając, że pogoda dopisała, to wniosek jest jeden – impreza się
udała!
I tak oto, dobiegła końca 36-ta edycja akcji „Nie siedź w domu,
idź na wycieczkę”. Wszystkim Miłośnikom Okolic Krakowa, którzy
byli na odpowiedniej liczbie wycieczek, przypominamy o złożeniu książeczek odznaki MOK do weryfikacji w biurze Koła. Do zobaczenia na
wycieczkach za rok!
Kamil Barwacz
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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AUTOKAREM Z KOŁEM GRODZKIM
HALA KRUPOWA 2008
5 października 2008r., w nieco pochmurną i chłodną z rana niedzielę, spotkaliśmy się na 54. Zlocie Turystów Górskich na Hali Krupowej. Wycieczkę prowadził pan przewodnik Stefan Grzechnik.
Do schroniska na wys. 1126 m wspinaliśmy się z Sidziny Wielkiej Polany. Zostało ono zbudowane w 1935r. przez Oddział PTT w
Jordanowie, przy współpracy Oddziału PTT Łódź. Wycofujące się
w 1944r. oddziały Wojska III Rzeszy, spaliły schronisko. Po wojennych
zniszczeniach zostało
odbudowane
przez
Oddział
Krakowski
PTTK i oddane do
użytku w 1955r.
O godz. 12 rozpoczęły się uroczystości
zlotowe. Na Okrąglicy odbyła się Msza
Święta, celebrowana
przez ks. Macieja
Ostrowskiego. Po mszy, przed schroniskiem podsumowano mijający sezon i wręczono nagrody dla najliczniejszych grup.
Po zakończeniu Zlotu wyruszyliśmy w drogę powrotną, do Sidziny - Wielkiej Polany, gdzie czekał autokar. Po drodze naszym oczom
ukazały się piękne panoramy okolic.
Wycieczka przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.
Kamil Barwacz

Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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Rozpoczynamy kolejny sezon akcji

„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”!
Już w sobotę, 8 listopada rozpoczniemy kolejną edycję akcji
„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”, podczas której uczestnicy poznają historię podwawelskiego grodu.
Początki akcji sięgają roku 1972, kiedy to w listopadzie na
pierwszej zbiórce pod Wieżą Ratuszową na Rynku zebrało się blisko
700 krakowian, gotowych na zwiedzanie miasta. Obecnie w akcji, w
ciągu jednego sezonu (od listopada do marca następnego roku) w około
100 tematycznych trasach udział bierze ok. 12 tysięcy osób. Większość
z nich przy okazji spacerów zdobywa tytułową odznakę „Przyjaciela
Krakowa”. Jej regulamin zamieściliśmy obok.
Spacery odbywają się w soboty, niedziele i inne dni świąteczne,
a uczestnicy pokrywają jedynie ewentualne koszty wstępu do zwiedzanych obiektów.
Głównym organizatorem jest Koło Grodzkie PTTK w Krakowie,
które opracowuje trasy, zatrudnia przewodników i szkoli ich w przypadku nietypowych tematów oraz czuwa nad całością. Redakcja „PolskiGazety Krakowskiej” sprawuje patronat medialny nad akcją, zamieszczając w piątkowych wydaniach „Gazety” program na bieżący weekend. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa organizuje
wykłady na odznakę złotą z pawim piórem. Finansowo akcję wspiera
Urząd Miasta Krakowa.
W bieżącym miesiącu w ramach 37ej edycji akcji, przewidziane
są następujące trasy: Budownictwo gotyckie w Krakowie, cmentarze:
Rakowicki, Salwatorski i Żydowski, Kraków w dobie renesansu, Kraków w legendzie, Najstarsze dzieje Krakowa, Podgórze i jego zabytki,
Szlakiem Niepodległości Polski w 90-rocznicę uzyskania Niepodległości, Stanisław Wyspiański w 101 rocznicę śmierci, wystawa „Wawel zaginiony” oraz wykład prof. St. Rodzińskiego pt.: „Wkład profesorów
i studentów ASP w odzyskanie niepodległości Polski”.
Zapraszamy do udziału w spacerach. Do zobaczenia na zbiórkach!
Kamil Barwacz
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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REGULAMIN ZDOBYWANIA ODZNAKI

„PRZYJACIELA KRAKOWA”
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

Odznakę "Przyjaciela Krakowa" może zdobyć każdy, kto odbędzie następującą
ilość wycieczek - spacerów po Krakowie w ramach akcji "Zdobywamy Odznakę
Przyjaciela Krakowa" organizowanych w każdą sobotę, niedzielę i inny dzień
świąteczny w okresie od listopada do Niedzieli Palmowej roku następnego.
Ilość wycieczek wymaganych dla uzyskania poszczególnych stopni jest następująca: na odznakę brązową – 12 wycieczek, na srebrną – 16 wycieczek, na złotą –
20 wycieczek, na złotą z pawim piórem – 22 wycieczki + 10 prelekcji.
W ramach każdego cyklu wycieczek wyznaczane są specjalne trasy na poszczególne stopnie odznaki, od brązowej do złotej.
Osoby zdobywające odznakę złotą z pawim piórem wybierają dowolne z przygotowanych tras.
Odznaki zdobywa się w kolejności stopni, od brązowej do złotej z pawim piórem. W jednym cyklu wycieczek można zdobyć tylko jeden stopień. Maksymalny czas zdobywania stopnia: brązowego i srebrnego wynosi - 1 sezon, złotego 2 sezony, złotego z pawim piórem - 3 sezony
Dowodem potwierdzającym udział w wycieczkach są specjalne karnety, wydawane przez Kierownika obsługi tras lub przewodnika.
W jednym dniu do odznaki można zaliczyć tylko jeden karnet.
Zebrane karnety po uzyskaniu normy na zdobywaną odznakę, należy doręczyć
lub przysłać na adres koordynatora akcji - Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie,
z podaniem dokładnego adresu nadawcy, ewentualnej koperty zwrotnej ze znaczkiem i numerem odznaki brązowej (jeżeli została wcześniej zdobyta).
Termin nadsyłania karnetów upływa z dniem 30 czerwca.
Przyznane odznaki można wykupić w Biurze Koła Grodzkiego PTTK na podstawie otrzymanej legitymacji.
Bieżące informacje o wycieczkach ukazują się w wydaniach piątkowych "Polski
- Gazety Krakowskiej".
Programy miesięczne wycieczek są dostępne w Biurze Koła Grodzkiego, u Kierownika obsługi tras, w gablotach informacyjnych Koła przy ul. Szpitalnej 30
i Jagiellońskiej 6.
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie wstęp do
niektórych zwiedzanych obiektów i przejazdy środkami komunikacji publicznej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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KOŁO GRODZKIE ZAPRASZA!
na wycieczki autokarowe dofinansowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
pod nazwą „Zwiedzanie

obiektów na szlakach
dziedzictwa kulturowego Małopolski”

Cena każdej wycieczki wynosi 20 zł.
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika
i ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

Program wycieczek:
11.11.2008r. Cmentarze I wojny światowej – kościoły Gromwtorek
nik, Siemiechów
22.11.2008r. Grybów, kościoły: Kąclowa, Szalowa, Polna,
sobota
Wilczyska
29.11.2008r. Drewniane kościoły na Ziemi Zatorskiej Głębosobota
wice, Gierałtowice
06.12.2008r. Drewniane kościoły Beskidu Wyspowego –
sobota
Dobra, Kasina Wielka, Wilkowisko, Jodłownik
Szczegółowe 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
Wszelkie uwagi, sugestie itp. oraz chęć współpracy proszę zgłaszać
osobiście w Biurze Koła Grodzkiego , telefoniczne lub
drogą elektroniczną: biuletyn@poczta.onet.pl
Szczegółowe informacje na www.kologrodzkie.republika.pl/biuletyn
Archiwalne wydania „Biuletynu” dostępne są w Centralnej Bibliotece
Górskiej PTTK COTG w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6 (II piętro)
oraz na stronie: www.kologrodzkie.republika.pl/biuletyn
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn

