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KOŁO GRODZKIE ZAPRASZA!!!

_

na wycieczki autokarowe pod nazwą
„Zwiedzanie obiektów na szlakach dziedzictwa kulturowego Małopolski”
W 2008 r. Koło Grodzkie PTTK organizuje 15 wycieczek 1-dniowych,
które umożliwią poznanie trudniej dostępnych komunikacyjnie obiektów i będą
kontynuacją prowadzonej od kilku lat przez Koło Grodzkie PTTK przy wsparciu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego akcji pieszego poznawania obiektów na Szlakach Architektury Drewnianej, Szlaku Romańskiego,
Szlaku Gotyckiego, Szlaku Zamków i Warowni, miejsc kultu religijnego, parków
etnograficznych itp.
Niska cena uczestnictwa w ww. wycieczkach wynika z przyznanej przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dotacji w ramach konkursu
“Małopolska Gościnna”.

Cena każdej wycieczki wynosi 20 zł od osoby.
Cena obejmuje: przejazd autokarem turystycznym, przewodnika,
ubezpieczenie NNW
Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
Program wycieczek w maju 2008 r.
17.05.2008 r.
Drewniane kościoły na Ziemii Oświęcimskiej: Nidek,
sobota
Osiek
25.05.2008 r.
Architektura polskich uzdrowisk – Szczawnica,
niedziela
Krościenko
Informacje i zapisy w Biurze Koła Grodzkiego w Krakowie
przy ul. Jagiellońskiej 6.
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
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
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W tym numerze
- „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę!” - czytaj na stronie 2
- „Pieniny – Sromowce Niżne” – relacja z rozpoczęcia sezonu
turystyki górskiej 2008 – czytaj na stronie 3
- „Nizina Nadwiślańska” - relacja z wycieczki autokarowej na
stronach 4-5

KOŁO GRODZKIE
W TELEWIZJI!!!
W niedzielę 13 kwietnia, podczas wycieczki ,,Przez Garb
Tenczyński” ekipa programu ,,Pora dla Seniora” z Telewizji Kraków
nagrała wywiad z panem Wiceprezesem Koła Grodzkiego Stanisławem Welcem. Wywiad dotyczył akcji ,,Nie siedź w domu, idź na
wycieczkę”. Zachęcał on Seniorów do uczestnictwa w naszej akcji.
Program zostanie wyemitowany najprawdopodobniej w połowie maja, w paśmie lokalnym TVP Info – Kraków. W momencie
zamykania tego numeru, nie znaliśmy jeszcze dokładnego terminu
emisji programu. Zapraszamy do oglądania!
______________________________________________________________________

OD REDAKCJI:
Ze względów technicznych kolejny numer “Biuletynu Koła Grodzkiego”
ukaże się w lipcu. Wszystkich uczestników wycieczek zapraszamy do
współpracy. Więcej informacji na ostatniej stronie oraz w na stronie www.
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!”
„Wędrując przez Jurę!”
W kwietniu w ramach 36-tej edycji akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” zorganizowanych zostało 8 wycieczek nizinnych i 1 górska. Wszystkie
trasy nizinne, za wyjątkiem jednej, prowadziły uczestników przez teren Jury
Krakowsko-Częstochowskiej.
W trakcie pierwszej wycieczki odwiedziliśmy Lasek Wolski, gdzie po
raz kolejny podziwialiśmy widoki z Kopców: Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego. Następnego dnia udaliśmy się w okolice Tyńca. Wędrując przez Podgórki Tynieckie podziwialiśmy się budzącą do życia przyrodę na terenie rezerwatu „Skołczanka”.
W następnym tygodniu, podczas sobotniej wycieczki przewędrowaliśmy
przez dolinki Bolechowicką i Kobylańską oraz podziwialiśmy widoki roztaczające się ze wzgórza Krzemionka, na Kraków i Garb Tenczyński. A nazajutrz,
w niedzielę przeszliśmy przez ów Garb i zdobyliśmy górę Chełm (371 m).
Warto wspomnieć, że podczas tej wycieczki kanał TVP INFO – Kraków nagrał
materiał do lokalnego programu „Pora dla Seniora”.
Podczas kolejnego weekendu na trasie naszych wycieczek znalazł się
Ojcowski Park Narodowy i Tenczyński Park Krajobrazowy. W sobotę zwiedziliśmy dolinę Sąspowską i XIV-wieczny zamek w Pieskowej Skale, wzorowany
na Zamku Królewskim na Wawelu. Natomiast w niedzielę odwiedziliśmy wąwóz Półrzeczki i rezerwat „Dolina Mnikowska”.
Oprócz wycieczki nizinnej, w niedzielę, zorganizowana została wycieczka górska, autokarowa w Pieniny na rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej
2008 przy schronisku PTTK „Trzy Korony” w Sromowcach Niżnych. Więcej
o tej wycieczce można przeczytać w osobnym materiale.
W ostatnim tygodniu wybraliśmy w okolice Krzeszowic i Lanckorony.
Na trasie sobotniej wyprawy znalazła się dolina Krzeszówki i kompleks klasztorny OO. Karmelitów w Czernej. Na ostatniej kwietniowej wycieczce zwiedziliśmy i poznaliśmy zabudowę rynku i zamek w Lanckoronie.
Choć pogoda nie zawsze była sprzyjająca to wszyscy byli zadowoleni.
Zapraszamy na wycieczki w maju! Program jest interesujący.
Kamil Barwacz
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AUTOKAREM Z KOŁEM GRODZKIM - NIZINA NADWIŚLANSKA – dokończenie
Będąc w Zalipiu wstąpiliśmy do kościoła p.w. św. Józefa, który wyróżnia się niecodziennym wystrojem, ponieważ znajdują się w nim kompozycje
wykonane przez malarki zalipiańskie, w zakrystii natomiast mogliśmy zobaczyć
haftowane ornaty i szaty liturgiczne. Na przykościelnym cmentarzu znajduje się
grób Felicji Curyłowej malowany w kwiaty, który zdobiła za życia spoczywająca w nim malarka. Przejeżdżając przez wieś podziwialiśmy malowane zagrody,
znajduje się tutaj także Dom Malarek, będący ośrodkiem pracy twórczej artystów ludowych, w którym to oglądaliśmy ekspozycję sztuki ludowej oraz bogato
zdobioną ceramikę. Dom Malarek propaguje i wspiera tradycję zdobienia zagród. Warta odwiedzenia była także zagroda Felicji Curyłowej, zachowany oryginalny dom ozdobiony archaicznym wzornictwem, wyposażony w oryginalne
meble, narzędzia rolnicze, sprzęty, naczynia, elementy stroju ludowego, oleodruki i pamiątki po zmarłej artystce. Obecnie dom ten jest oddziałem Muzeum
Okręgowego w Tarnowie.
Z Zalipia pojechaliśmy do Żelichowa, miejscowości w powiecie dąbrowskim, gdzie stoi drewniany kościół p.w. św. Zygmunta zbudowany w 1642
roku w Pleśnej a przeniesiony do Żelichowa w 1938 roku. We wnętrzu naszą
uwagę zwrócił przepiękny ołtarz główny z późnogotyckim poliptykiem z 1515
roku z malowanymi płaskorzeźbami na skrzydłach, wykonany przez ucznia Wita Stwosza. Stacje Drogi Krzyżowej malował uczeń Jana Matejki Do cennych
zabytków XVIII –wiecznych należą: ambona, liczne obrazy świętych, krucyfiks
oraz rzeźby. Do zakrystii prowadził ozdobny portal z datą 1642.
Końcowym etapem naszej wycieczki był Szczucin, a w nim Muzeum
Drogownictwa. Ponieważ muzeum było zamknięte oglądaliśmy ekspozycję maszyn i urządzeń drogowych oraz fragmenty różnych nawierzchni stosowanych
w drogownictwie i wykonanych z autentycznych materiałów używanych do budowy dróg. Ekspozycja znajduje się w skansenie na zewnątrz budynku muzeum.
Po zakończeniu zwiedzania wszystkich obiektów zaplanowanych w programie wycieczki wyruszyliśmy w drogę powrotną do Krakowa. Pogoda tego
dnia była słoneczna, więc obserwowaliśmy budzącą się do życia wiosnę, której
zwiastunem były pierwsze bociany.
Teresa Wnęk
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AUTOKAREM Z KOŁEM GRODZKIM
6.04.2008 - „NIZINA NADWIŚLAŃSKA”
W niedzielny mglisty poranek wybraliśmy się na wycieczkę krajoznawczo-autokarową z przewodnikiem. Trasa prowadziła wzdłuż biegu rze-ki Wisły.
Pierwszym obiektem, który zwiedzaliśmy był drewniany XIX-wieczny
dwór w Dołędze, który zapisał w historii swoją piękną kartę. Dwór związany był
z działalnością niepodległościową w okresie Powstania Styczniowego. Do dzisiaj zachowały się w nim liczne pamiątki z tego okresu, które zgromadzono
w kilku pomieszczeniach m.in. salonie, jadalni oraz gabinecie.
Po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się do Odporyszowa, gdzie mieliśmy możliwość wstąpienia do Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, w którym to znajduje się cudami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Przy kościele mieści się Muzeum Parafialne im. Jana Wnęka poświęcone twórczości samouka-rzeźbiarza i pierwszego lotnika oraz innych miejscowych twórców.
Zwiedzając muzeum podziwialiśmy rzeźby wykonane w drewnie m.in. Sceny
Zwiastowania, Narodzenia Pana Jezusa, Ukrzyżowania i Zmartwychwstania, będące żywym świadectwem jego geniuszu. Wychodząc z muzeum mijaliśmy
dwumetrową rzeźbę przedstawiająca uskrzydloną postać rzeźbiarza Jana Wnęka.
Następnie udaliśmy się w miejsce, gdzie znajdują się kaplice - stacje Siedmiu
Boleści Matki Bożej a w nich płaskorzeźby wykonane m.in. przez Jana Wnęka.
Kolejną miejscowością, do której przyjechaliśmy była Dąbrowa Tarnowska. Tu zwiedzaliśmy dwa kościoły, murowany oraz drewniany. Kościół
drewniany p.w. Wszystkich Świętych zbudowany został w 1771 roku. Jest to
świątynia barokowa o konstrukcji zrębowej, trójnawowa, z dachem dwuspadowym pokrytym blachą oraz wieżyczką na sygnaturkę. We wnętrzu ściany pokryte są polichromią figuralną i ornamentalną z XIX wieku, w ołtarzu głównym
znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII wieku.
Z Dąbrowy Tarnowskiej udaliśmy się do Zalipia, malowanej wsi położonej na Powiślu Dąbrowskim, gdzie pielęgnowany jest z pokolenia na pokolenie zwyczaj malowania domów i wnętrz mieszkalnych w oryginalne motywy
kwiatowe.
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AUTOKAREM Z KOŁEM GRODZKIM
20.04.2008 – „PIENINY – SROMOWCE NIŻNE”
Rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej 2008
Dzień 20.04.2008 r. – niedziela – zbiórka godz. 6.45 – Dom Turysty w Krakowie. Tradycyjnie Koło Grodzkie PTTK zorganizowało wyjazd autokarem na rozpoczęcie sezonu turystyki górskiej – w tym roku do
schroniska na Trzech Koronach.
Pochmurny, mglisty poranek powitał nas smutno. Ale przewodnik
– Pan Stefan Grzechnik – umiał sobie i z tym poradzić. Trasa przez Nowy
Targ – Czorsztyn do Czerwonego Klasztoru na Słowacji przebiegła bardzo szybko, bo w sposób ciekawy i wyczerpujący informował nas na bieżąco o otaczającym krajobrazie, ciekawostkach dotyczących mijanych
miast i miasteczek.
Czerwony Klasztor i znajdujące się w nim Muzeum obejrzeliśmy
szczegółowo, a potem szybkim spacerem doszliśmy do schroniska. Msza
Święta o godz. 12 przy polowym ołtarzu obok schroniska zgromadziła ok.
350 osób.
Schronisko (470 m n.p.m.) zostało zbudowane w latach 1929-30
na południowych zboczach Trzech Koron u wylotu wąwozu Sopczańskiego zw. Pienińskimi „Kościeliskami” przez powołaną Komisję Turystyki
Woj. Śląskiego z Katowic. Do 1939 r. było miejscem dla kolonii dla dzieci ze Śląska, a w czasie II wojny i po jako Strażnica WOP. W 1965 r.
powstał tutaj ośrodek wczasowy oddziału PTTK dla Huty im. Lenina,
a od 1973 r. przejął go OZOT PTTK.
Koniec Mszy Św. i błogosławieństwo na rozpoczęty sezon dało
hasło oficjalnego otwarcia. Posiłek przy schronisku – przy sprzyjającej
aurze – pozwolił na spotkanie znajomych i przyjaciół ze szlaków.
Nasza Grupa wyruszyła na dalszą drogę w stronę Czerwonego
Klasztoru, następnie Drogą Pienińską do Szczawnicy, czyli ok. 10 km.
Wyśmienite humory dopisywały do Krakowa, o co zadbał Pan Grzechnik.
Do zobaczenia na szlakach.
________________________________________ _______________ Elżbieta Gruszka
Więcej relacji na stronie www.kologrodzkie.republika.pl/biuletyn w zakładce “E-BIULETYN”.

