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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. Wydawca: Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie, Red. Naczelny: Kamil
Barwacz. Kontakt: Koło Grodzkie PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, tel. 012 429-14-93.
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W 325 rocznicę „Wiktorii Wiedeńskiej”
W tym roku przypadła rocznica 325-lecia bitwy pod Wiedniem. Bitwa była jednym z najbardziej znaczących zwycięstw
w historii oręża polskiego. Pokonanie Turków - pogan” przez króla Jana III Sobieskiego
pod Wiedniem w 1693
roku odbiło się szerokim echem nie tylko w
Polsce, ale w całej ówczesnej Europie. Jan III
Sobieski, główny zwycięzca został doceniony i przez stolicę apostolską i przez możnych Europy.
325-rocznicę tego wydarzenia
uczcili mieszkańcy Krakowa zainspirowani przez Urząd Miasta – Wydział
Promocji i Turystyki. Koło Grodzkie
miało również swój znaczący udział.
12 września, w sam dzień „wiedeńskiej walki” przewodnicy krakowscy,
poszerzając jakoby akcję „Zdobywamy
Odznakę Przyjaciela Krakowa” oprowadzali wszystkich chętnych - krakowian i nie tylko krakowian - „Szlakiem
Jana III Sobieskiego po Krakowie”.
Siedmiu przewodników w dwóch turach
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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pokazało miejsca i pamiątki po „wiktorii”. Kościoły i klasztory wystawiły specjalnie z tej okazji eksponaty, które na co dzień znajdują
się w skarbcach. Nie
zdziwiła zatem obecność straży miejskiej (w pełnej gali),
strzegącej tych najcenniejszych. M.in.
w kościele Mariackim
pokazano
szkatułkę srebrną
w kształcie kufla
z namiotu wielkiego
Wezyra (dar króla Jana Sobieskiego dla świątyni mariackiej) ,
u oo. Dominikanów
portrety
matki królewskiej,
Teofili, i
brata,
Marka Sobies-kiego oraz kapę
z fundacji Teofili
Sobieskiej, w kościele oo. Karmelitów „Na Piasku”:
kaplicę M.B. Piaskowej, malowidła w krużgankach , mini-muzeum,
w którym pamiątki „wiedeńskie” … i wiele innych. Szlakiem „Sobieskiego” podążyło około 250 chętnych.
Bogumiła Zając
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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„NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYCIECZKĘ”
AKTUALNOŚCI
Tegoroczny sezon akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”
nieubłagalnie chyli się ku końcowi. Przed nami ostatnie sobotnie i niedzielne wypady za Kraków.
W trakcie ich trwania odwiedzimy jeszcze m.in. Jurę, gotycki
zamek w Dębnie, uzdrowisko w Swoszowicach oraz podążymy szlakiem Tadeusza Kościuszki.. Wybierzemy się również w góry – na Pasmo Bukowca.
Sezon zakończymy w niedzielę 26 października spotykając się
przy Jaskini Nietoperzowej. Do wyboru są dwie trasy z przewodnikiem
– 6 i 10 km. Można również dojść na własną rękę. Na wszystkich czeka
zabawa przy muzyce i ognisku – trzeba pamiętać o wzięciu kiełbasek.
Początek o godz. 12. Serdecznie zapraszamy!
Październikowe wycieczki to również ostatnia w tym roku szansa, aby zdobyć punkty do odznaki „Miłośnika Okolic Krakowa” (ustanowionej przez Koło Grodzkie) jak i innych odznak: Odznaki Turystyki
Pieszej, odznaki „Miłośnika Jury” czy popularnego „GOT-u”.
Pomimo, że pogoda o tej porze roku nie zawsze sprzyja wędrówce, zapraszamy do udziału w wycieczkach! Teraz jeszcze w ramach akcji „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę”, a od 8 listopada na spacery
po Krakowie pn. „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”
Kamil Barwacz

„NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYCIECZKĘ”
Ciągle pada!
Słowami tej popularnej w latach 70-tych piosenki zespołu Czerwone Gitary, można by opisać wrześniową pogodę. Albo przysłowiem
„Kwiecień plecień, wciąż przeplata, trochę zimy, trochę lata”, zmieniając kwiecień na wrzesień. Ale pomimo niezbyt sprzyjających warunków
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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atmosferycznych nie zabrakło amatorów spacerowania podkrakowskimi
ścieżkami.
W trakcie wrześniowych wycieczek wielokrotnie odwiedzaliśmy
tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Były to: Las Wolski, dolina
Naramki, tzw. Podkrakowskie wulkany, rez. Skołczanka i uroczysko
Skotniki, zamek w Lipowcu oraz zalew Chechło.
Na trasie naszych wędrówek znalazło się również Pogórze Świątnickie z Sieprawiem oraz rezerwaty: Kępie
i Biała Góra w „dzikich” lasach tunelskich.
Nie zabrakło również wycieczek górskich, podczas których zdobyliśmy Lubań (1211
m) – jeden z najwyższych szczytów Gorców, Klimas (801 m)
i Zembalową (852 m) w Beskidzie Wyspowym oraz Magurkę nad Suchą Beskidzką.
Astronomiczne i kalendarzowe lato dobiegło
końca, mamy jesień. Już niedługo przestawimy zegar-ki
na czas zimowy. Ale jesz-cze
do końca października zapraszamy na piesze wy-cieczki
w ramach naszej akcji „Nie
siedź w domu, idź na wycieczkę!”.
Kamil Barwacz
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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„NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYCIECZKĘ”
13.09.2008r. – Przez Pogórze Świątnickie
W dniu 13 września, przy ostatnim słonecznym dniu tego lata 34 osoby
pod przewodnictwem Pana Stefana Grzechnika, wybrały się na wycieczkę, w okolice Świątnik Górnych.
Świątniki Górne (od 1997r. miasto) położone są na południe od Krakowa,
na wzniesieniu Pogórza Wielickiego, tzw. Płaskowyżu Świątnickim. Z miasta rozciąga się wspaniała panorama na pasma Gorców i Beskidów z masywem Babiej
Góry. W pogodne dni można zobaczyć Tatry. Z północnej strony roztacza się piękny widok Krakowa.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od muzeum, które znajduje się w budynku
szkoły ślusarskiej, założonej w 1888r. Zajmuje dwie sale:
Sala pierwsza to eksponaty związane z kowalstwem i ślusarstwem. Odtworzono tu warsztat kowalski i ślusarski ze starymi narzędziami, znajduje się kolekcja zabytkowych kłódek.
Druga sala poświęcona jest pracy Świątników wawelskich. Eksponowane
są dokumenty, stare publikacje i fotografie. Najcenniejsze to portret Świątnika Katedry Wawelskiej Stanisława Synowca, namalowany przez Leona Wyczółkowskiego oraz strój Świątnika Katedry Wawelskiej.
Po muzeum wstąpiliśmy do kościoła, gdzie znajdują się XVIII w. ołtarze
wawelskie, podarowane z Katedry.
Po opuszczeniu kościoła, przeszliśmy przez dużą część miasta w kierunku
Sieprawia. Siepraw, jest wsią położoną na bardzo urozmaiconym terenie, na tzw.
Garbach Sieprawskich. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1327r. i związane są
z przebiegającym przez te tereny węgierskim szlakiem handlowym.
W centrum wsi znajdują się: kościół pw. Św. Michała Archanioła z XVII
w. oraz Sanktuarium z XX w. z ołtarzem i relikwiami błogosławionej Anieli Salawy. Następnie przeszliśmy do starego modrzewiowego kościółka z XV w. pw. Św.
Marcina. Mieszkańcy Sieprawia zajmują się m.in. wyrobem szczotek.
Nasza droga przebiegała pomiędzy licznymi domami, w których oglądaliśmy piękne ogródki. Ogromne ilości jesiennych i letnich kwiatów mieniły się kolorami w słońcu, swoją urodą przyciągały wzrok. Minąwszy Siepraw, weszliśmy
w trawiastą, częściowo zalesioną dolinę Sieprawki. Po opuszczeniu doliny znaleźliśmy się na terenie wsi Włosa, skąd rozpostarły się ładne widoki. Zobaczyliśmy
nowe piękne domy, takie „współczesne pałace”:
Wycieczka przebiegła w miłej, spokojnej atmosferze, co było dużą zasługą Pana Przewodnika.
Krystyna Grdal
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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JESIEŃ Z KOŁEM GRODZKIM
informator turystyczny

„NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYCIECZKĘ”
Przegląd tras w październiku 2008r.
11.10.2008r. sobota
„SZLAKIEM KOŚCIUSZKI”
12.10.2008r. niedziela „GOTYCKI ZAMEK W DĘBNIE”
18.10.2008r. sobota
„DO SWOSZOWIC”
18.10.2008r. sobota
„WYCIECZKA GÓRSKA – PASMO BUKOWCA”
19.10.2008r. niedziela „DO PIEKAR”
25.10.2008r. sobota
„DOLINA ALEKSANDROWICKA”
26.10.2008r. niedziela ZAKOŃCZENIE SEZONU LETNIEGO – SPOTKANIE PRZY JASKINII NIETOPERZOWEJ
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 ubezpieczenie NNW. Zapisy w Kole Grodzkim.
Program wycieczek do końca roku.
18.10.2008r.
Na romańskim szlaku – Prandocin, Wysocice, Kościelec
sobota
11.11.2008r.
Cmentarze I wojny światowej
wtorek
– kościoły Gromnik, Siemiechów
21.11.2008r.
Grybów, kościoły: Kąclowa, Szalowa, Polna, Wilczyska
sobota
29.11.2008r.
Drewniane kościoły na Ziemi Zatorskiej:
sobota
Głębowice, Gierałtowice
06.12.2008r.
Drewniane kościoły Beskidu Wyspowego:
sobota
Dobra, Kasina Wlk., Wilkowisko i 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.
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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AUTOKAREM Z KOŁEM GRODZKIM
„Łańcut – Leżajsk”
13 września w chłodny poranek, wyruszyliśmy w dobrych humorach do Leżajska – miasta jednego z najstarszych na terenie Polski
południowo-wschodniej.
W 1397r. Leżajsk otrzymał prawa miejskie z rąk Władysława Jagiełły. Od 1424r. stał się siedzibą starostwa założonego przez Spytka z
Tarnowa i Jarosława herbu Leliwa. Począwszy od końca XV w, najazdy
Tatarów, Wołochów zupełnie zniszczyły miasto, a ludność zabrano w jasyr. Po tych tragicznych wydarzeniach król Zygmunt I Stary wydał we
Lwowie, 23.09.1534r. dokument, mocą którego przeniósł Leżajsk znad
Sanu na dzisiejsze, bardziej obronne miejsce. Okresem niepomyślnym
dla rozwoju Leżajska były najazdy Szwedów w latach 1655-56, rozbiór
Polski w 1772r., I wojna światowa i związane z nią bitwy nad Sanem
oraz II wojna światowa.
W 1608 r. przybyli do Leżajska bernardyni. Obecną monumentalną świątynię wzniesiono w latach 1618-1628. Wczesnobarokowe wyposażenie wnętrz przeznaczonych do kultu i klasztoru wykonali w swym
warsztacie sami bernardyni. Konsekracja kościoła w 1630 r., przez biskupa przemyskiego Adama Nowodworskiego. W 1928r. kościół Ojców
Bernardynów został podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej.
Bazylika Zwiastowania NMP i klasztor bernardynów w Leżajsku
są jednymi z najcenniejszych zabytków architektury kościelnej
z pogranicza renesansu i baroku.
Grupa nasza uczestniczyła w koncercie organowym. Niesamowite przeżycie. Organy stanowią jeden z najcenniejszych w Europie zabytWięcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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ków sztuki w zakresie budowy i zdobnictwa tego instrumentu. Pochodzą z 2 połowy XVII w. Nadzwyczajna bogata dekoracja snycerska prospektu organowego wykonana została przez samych braci zakonnych.
Trzy samodzielne instrumenty tworzą jeden monumentalny zespół organowy, na którym – jedynym na świecie – może grać 3 organistów równocześnie. Dodatkowe urządzenia jak kukułka, ptaszki tworzą
w czasie koncertu przyjemność dla ciała i duszy.
Dalej droga wiodła do Łańcuta.
Za datę lokacji miasta przyjmuje się
rok 1349r. Obecny zamek wzniesiony
został na polecenie St. Lubomirskiego
w latach 1629-1642. W 2 połowie
XVIII w. ówczesna właścicielka Izabela z Czartoryskich Lubomirska przekształciła fortecę w zespół pała-cowoparkowy. Należał wtedy Łańcut do najwspanialszych rezydencji w Polsce.
Zamek posiada znakomite dzieła sztuOrgany w Bazylice oo.Bernardynów w
ki, zbiory poroży, oranżerię.
Leżajsku fot. www.wikipedia.org
Z zachwytem oglądaliśmy dużą liczbę
rzadkich i cennych storczyków
w Storczykarni.
Nasza Pani Przewodnik – Magda Gryglewska – wyczerpująco
opowiadała o zwiedzanych zabytkach i ciekawostkach.
Bogaci o nowe wrażenia wróciliśmy wieczorem do Krakowa.
Elżbieta Gruszka

Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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KOŁO GRODZKIE ZAPRASZA!
na zakończenie sezonu letniego –
Spotkanie przy Jaskini Nietoperzowej
w niedzielę 26 października 2008r.
Trasa 1:
Bębło (MPK) – Dolina Będkowska – Jaskinia Nietoperzowa – Dolina Będkowska – Bębło (MPK) (6 km, 6 pkt do OTP i Mił. Jury)
Zbiórka: pętla tramwajowa Bronowice Małe os. Widok na przystanku autobusu MPK nr
210 o godz. 10:40. Odjazd autobusu MPK nr 210 o godz. 10:50.
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny: 2,50 zł, ulgowy aglomeracyjny 1,45/1,30 zł.
Wymarsz z Bębna o godz. 11:20.
Powrót: autobus MPK nr 210 z Bębna o godz. 15:32.
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny: 2,50 zł, ulgowy aglomeracyjny 1,45/1,30 zł.
Przyjazd do Krakowa ok. godz. 16:00.
Trasa 2:
Kobylany (skrzyżowanie do Brzezinki) (MPK) – Łączki Kobylańskie – Dolina Będkowska – Brandysowi – źródło Będkówki – Jaskinia Nietoperzowa - Jerzmanowice Lepianka (10 km, 10 pkt do OTP i Mił. Jury)
Zbiórka: pętla tramwajowa Bronowice Małe os. Widok na przystanku autobusu MPK nr
278 o godz. 7:45. Odjazd autobusu MPK nr 278 o godz. 8:00.
Ceny biletów: normalny aglomeracyjny: 2,50 zł, ulgowy aglomeracyjny 1,45/1,30 zł.
Wymarsz na trasę z przystanku w Kobylanach na skrzyż. do Brzezinki o godz. 8:30.
Powrót: przystanki PKS i busów w Jerzmanowicach. Cena biletu: ok. 3 zł.

Można również dojechać we własnym zakresie.
UWAGA!
- za wycieczkę nie pobieramy odpłatności
- przewidywane rozpoczęcie zakończenia przy Jaskini Nietoperzowej ok. godz. 12:15
- na miejscu spotkania można będzie zakupić zimne i ciepłe napoje
- prosimy zaopatrzyć się w kiełbasę na ognisko i piwo

TABLICA OGŁOSZEŃ
Osoby, które mają jakieś uwagi lub sugestie dot. „Biuletynu” oraz osoby, które chcą
go współredagować proszone są o zgłaszanie się do Biura Koła Grodzkiego osobiście lub telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuletyn@poczta.onet.pl
Szczegółowe informacje na stronie: 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 internetowej www.kologrodzkie.republika.pl/biuletyn
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn

