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WYCIECZKA KRAJOZNAWCZO-AUTOKAROWA
„Zwiedzamy Nowy Sącz”
26 stycznia wybraliśmy się na wycieczkę do Nowego Sącza , dawnego miasta
wojewódzkiego. Spotkaliśmy się pod Domem Turysty o godzinie 6:45 i we wspaniałych
humorach wyruszyliśmy, aby poznać nowe miejsca.
Po dwóch godzinach jazdy bez przeszkód dotarliśmy do celu naszej podróży.
Podczas postoju do naszego przewodnika pana Stanisława Welca dołączyła pani przewodnik z Nowego Sącza.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od przejazdu autobusem wokół miasta. Mijaliśmy
między innymi stadion Sandecji, hale widowiskowo-sportową oraz Zakłady Naprawcze
Taboru Kolejowego. Wysiedliśmy w pobliżu dworca autobusowego i zaczęliśmy poznawać dokładniej Nowy Sącz. Zobaczyliśmy: pomnik Adama Mickiewicza, bazylikę św.
Małgorzaty, kościół św. Ducha, ruiny zamku, kościół św. Kazimierza - tzw. kaplicę
szkolna, budynek towarzystwa gimnastycznego „Sokół”, Muzeum Okręgowe „Dom Gotycki”, ratusz oraz Galerie Marii Ritter. Największą atrakcją okazało się, nieplanowane
wcześniej, zwiedzanie Galerii Sztuki „Dawna Synagoga”. Mogliśmy zobaczyć tam wiele
wspaniałych starodruków. Naszą wyprawę zakończyliśmy w restauracji Ratuszowej,
gdzie zajadaliśmy się pysznymi pierogami.
O 15:00 wyruszyliśmy do Krakowa. Podróż powrotna minęła bardzo szybko
szczególnie, że czas umilał nam pan przewodnik opowiadając wiele anegdot dotyczących PRL-u. Była to wspaniała wycieczka i już nie mogę doczekać się następnych.
Dominika Molenda

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

BIULETYN INFORMACYJNY
KOŁA GRODZKIEGO PTTK W KRAKOWIE
Miesięcznik
Nakład: 50 egz.
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Luty 2008
egzemplarz bezpłatny

W tym numerze:
- PAWIE PIÓRA ROZDANE!!! – czytaj na stronie 2-3
- „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” – czytaj na
stronie 4
- „Zwiedzamy Nowy Sącz” – relacja z wycieczki autokarowej
– czytaj na stronie 6

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

KONKURS!!!

WYBIERAMY NAZWĘ DLA „BIULETYNU KOŁA GRODZKIEGO”
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY –
NIESPODZIANKI!!!

Więcej informacji na stronie 5
******************************************
AKTUALNOŚCI
Półmetek tego sezonu akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” zdecydowanie
poza nami. W tym roku, akcja skończy się wyjątkowo wcześnie, bo w Niedzielę Palmową, 16
marca. Jednocześnie rozpocznie się 36-ta edycja akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”.
Dlatego wszystkim, którzy ubiegają się o odznaki „Przyjaciela Krakowa” przypomninamy o wymaganej ilości karnetów: na odznakę brązową – 12 karnetów, na srebrną – 16, na złotą
– 20, a na złotą z pawim piórem – 22 wycieczki i 10 prelekcji.
Ci, którzy posiadają już wymaganą liczbę karnetów mogą je składać do weryfikacji
w Biurze Koła Grodzkiego PTTK w godzinach jego pracy tzn. w poniedziałki od 12:00 – 15:00,
we wtorki i czwartki od 15:00-18:00.
Wszystkich miłośników Krakowa jak i jego okolic zapraszamy do udziału w wycieczkach w ramach obu akcji.
Redakcja
„BIULETYN KOŁA GRODZKIEGO PTTK” redaguje zespół.
redaktor naczelny: mgr Bogumiła Zając, redaktor prowadzący: Kamil Barwacz
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
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„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”

PAWIE PIÓRA
W dniu 13 stycznia 2008 r. odbyła się ważna uroczystość
dla uczestników akcji pod nazwą „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela
Krakowa”. Akcji organizowanej nieprzerwanie od roku 1972 przez
nasze Koło Grodzkie PTTK, przy współpracy medialnej , niegdyś „Echa Krakowa”, a obecnie „Polski. Gazety Krakowskiej”, przy wsparciu finansowym Urzędu
Miasta Krakowa, przy współudziale Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa. Odbyła się ona w auli Polskiej
Akademii Umiejętności w Krakowie.
Odznaka złota z pawim piórem –
Rozpoczęła ją prezes Koła Grodzkiego
oto trofeum, które zdobyli !!!
fot. Archiwum PTTK, Bogumiła Zając, również
główna organizatorka wymienionej
Akcji. Przywita przybyłych gości. Przede wszystkim prof. Jerzego
Wyrozumskiego, Sekretarza Generalnego PAU, a jednocześnie
Prezesa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa,
przedstawicieli „Gazety Krakowskiej” w osobach: red. Danuty
Górszczyk (odpowiedzialnej w „Gazecie” za stronę medialną akcji)
oraz red. Adama Wojnara, fotografa „GK” oraz Jerzego Michała
Bożyka i Aleksandra „Makino” Kobylińskiego – artystów, „od
oprawy muzycznej” wręczenia odznak z pawim piórem.
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Z okazji zbliżającej się pierwszej rocznicy powstania „Biuletynu”,
która będzie w kwietniu br., zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pod nazwą: „Nazwa dla Biuletynu”. Poniżej przedstawiamy
regulamin konkursu.
REGULAMIN KONKURSU „NAZWA DLA BIULETYNU”
1. Organizatorem konkursu „Nazwa dla Biuletynu” jest Koło Grodzkie PTTK w Krakowie, zwane
dalej Organizatorem.
2. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie nowej nazwy dla „Biuletynu Informacyjnego Koła
Grodzkiego PTTK w Krakowie”, zwanego dalej „Biuletynem”.
3. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy chętni Czytelnicy „Biuletynu”.
4. Dopuszcza się prace indywidualne i zbiorowe.
5. Pojedyncze hasła składające się na propozycje jak i całe frazy powinny nawiązywać do historii
Krakowa bądź działalności Koła Grodzkiego.
6. Propozycje można składać na trzy sposoby:
A - osobiście w Biurze Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej 6
B – listownie – pocztą tradycyjną na adres: Koło Grodzkie PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010
Kraków z dopiskiem „KONKURS”.
C – listownie – pocztą elektroniczną na adres: biuletyn@poczta.onet.pl . W tytule wiadomości
należy wpisać hasło: KONKURS
7. Wszystkie propozycje winny być opatrzone imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania
autora.
8. Nieprzekraczalnym terminem składania propozycji jest 14.03.2008 r. W propozycjach
składanych listownie decyduje data stempla pocztowego.
9. Propozycji przyjętych na konkurs Organizator nie zwraca.
10. Jury nie musi przyznać nagrody głównej.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi na początku kwietnia br.
11.1 Dokładny termin zostanie podany w marcu na stronie internetowej:
www.kologrodzkie.republika.pl
11.2 Wyniki konkursu zostaną opublikowane w kwietniowym numerze „Biuletynu”; umieszczone
na stronie internetowej: www.kologrodzkie.republika.pl ; oraz w gablotach informacyjnych Koła
Grodzkiego przy ul. Jagiellońskiej 6 i Szpitalnej 30.
11.3 Laureaci zostaną poinformowani o wynikach listownie.
12. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego odwołania konkursu bądź przesunięcia
terminu jego rozstrzygnięcia, z przyczyn od niego niezależnych lub jeżeli uzna to za stosowne.
14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
Skład Jury:
mgr Bogumiła Zając, Kamil Barwacz, Dominika Molenda
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„Zdobywamy Odznakę
Przyjaciela Krakowa”
W rok 2008 weszliśmy uczestnictwem w kolejnych wycieczkach w ramach akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”.
W Nowy Rok na tradycyjnym spacerze w okolicach Tyńca,
pomimo konieczności „rannego” wstania po sylwestrowych szaleństwach, frekwencja dopisała! Wzięło w nim udział ponad 60 osób,
które przeszły od Kamieniołomu w Tyńcu do Opactwa Benedyktynów. W południe część osób uczestniczyła we Mszy Świętej.
W ramach styczniowych wycieczek poznaliśmy dzieje Rynku Głównego, pomniki i tablice pamiątkowe w obrębie „Starego
Krakowa”, zwiedziliśmy kościół Mariacki, kościół św. Floriana, obejrzeliśmy pokonkursową wystawę szopek krakowskich. Poznaliśmy
również historię największych zbrodni i procesów, jakie miały
miejsce w Krakowie.
Ci, którzy kupili wcześniej miejscówki, mogli m.in. poznać
pamiątki i eksponaty zgromadzone w Muzeum Czartoryskich, Teatr
im. Juliusza Słowackiego, Collegium Maius UJ oraz wziąć udział
w objeździe współczesnego Krakowa. Odwiedzając oddziały
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zobaczyliśmy m.in. jak
wyglądało życie w Krakowie w wieku XVII – XX oraz poznaliśmy
dzieje krakowskiego teatru.
Przed nami luty. Program spacerów jest interesujący i różnorodny, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy!!!
Kamil Barwacz
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ROZDANE!!!
Prezes krótko przypomniała historię Akcji, a następnie
przystąpiono do wręczenia odznak z „pawim piórem”. Otrzymali je:
Teresa Cieślik-Sapiejka, Grzegorz Dobrowolski, Karol Dobrucki,
Karolina Dybek, Andrzej Geruszczak, Maria Korzeniak, Hanna
Kowalska, Mieczysław Kumala, Kazimiera Majewska-Albin, Artur
Nikorowicz, Anna Ochmańska, Aleksandra Rosołowska, Adam
Sobecki, Anna Trudzik, Barbara Urbańska-Batowska, Elżbieta
Wrona oraz cztery osoby z Warszawy: Romuald Buczek, Krystyna
Kawalec, Grażyna Kozińska i Elżbieta Piasecka (ewenement uczestnictwa w spotkaniach).
Po części oficjalnej
Szczęśliwi zdobywcy pawich piór !!!
nastąpiła krótka część
fot. A.Wojnar
artystyczna:
Jerzy
Michał Bożyk i Aleksander „Makino” Kobyliński uświetnili swoimi
piosenkami i melodiami o Krakowie naszą uroczystość. Wspólnie
zaśpiewano też kolędy. Zrobiło się ciepło i rodzinnie.
Potem tradycyjnie już profesor Jerzy Wyrozumski wygłosił
wykład o Krakowie „Kraków polokacyjny”.
Bogumiła Zając

