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W

itam ponownie! Od razu
przepraszam
za opóźnienie w wydaniu
kolejnego numeru, ale
czasami tak się zdarza, fot. Archiwum
że technika, nawet najlepsza zawodzi. A co w czerwcowym numerze „Biuletynu Koła Grodzkiego”?
O tym już teraz.
Serdecznie polecam Państwu do przeczytania relację z wycieczki autokarowej do Kotliny Kłodzkiej. Niestety, ze względów
technicznych jest ona skrócona. Zainteresowanych dokładnym opisem tej wycieczki zapraszam do odwiedzenia serwisu „EBiuletyn”, gdzie zamieszczona jest cała relacja.
Ponieważ w bieżącym sezonie akcji „Nie
siedź w domu – idź na wycieczkę” niektóre
wycieczki górskie organizowane są w ramach Oddziałowego „Rajdu na raty – Siedem Wierchów Beskidzkich”, to na stronie
6 prezentujemy jego regulamin. Może trochę późno, ale jak to mówią „lepiej późno
niż wcale”. Tym bardziej, że dosyć duża
grupa uczestników tych wycieczek zaopatrzyła się w dzienniczki rajdowe.
Przypominam o serwisie internetowym
„E-BIULETYN”
www.kologrodzkie.republika.pl/biuletyn
gdzie przeczytać można nieopublikowane
artykuły.

Do zobaczenia!

K amil B arwacz
REDAKTOR NACZELNY
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Nie siedź w domu – idź na wycieczkę - maj
Tegoroczny maj za sprawą wielu wolnych dni dostarczył nam mnóstwa okazji do
pieszego odkrywania najpiękniejszych zakątków podkrakowskich okolic. I pomimo
nie zawsze sprzyjającej pogody, odbyły się wszystkie z 13 zaplanowanych wycieczek
terenowych w ramach znanej od lat akcji „Nie siedź w domu- idź na wycieczkę”
Majowe spacery rozpoczęliśmy oczywiście w długi weekend, podczas których odwiedziliśmy m.in. sanktuarium w Przegini, staropolskie dwory w okolicach Wadowic
oraz ruiny zamku Tenczyn w Rudnie – leżącego na Szlaku Orlich Gniazd.
Zamek zbudowany został ok. 1319 r., w pobliżu największego wniesienia Garbu
Tenczyńskiego. W połowie XV wieku dobudowano kaplicę, a w 1570 roku został rozbudowany w piękną, okazałą, renesansową rezydencję. W 1768r. od uderzenia pioruna
wybuchł pożar, który spalił zadaszenia wież i zabudowań. Od tego czasu zamek popadał w coraz większą ruinę. Zapewne za kilka lat pozostanie po nim jedynie kupka kamieni, niestety.
W trakcie kolejnych wycieczek odwiedziliśmy sanktuarium św. Stanisława Biskupa w Szczepanowie, Podgórki tynieckie i skałki Mnikowskie oraz piękny, pierwotnie
gotycki, a obecnie renesansowy, zbudowany przez króla Kazimierza Wielkiego zamek
w Pieskowej Skale. W jego wnętrzach zlokalizowana jest wystawa stała prezentująca
historię zamku, wystrój wnętrz od średniowiecza do okresu międzywojennego, malarstwo angielskie ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu oraz wystawy czasowe.
Zamek należy do Szlaku Orlich Gniazd.
W dniach 16-17 maja odbyły się z XI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.
Korzystając z możliwości zwiedzenia obiektów, na co dzień trudno lub wcale nie dos-tępnych dla turystów, obejrzeliśmy m.in. dwór Popielów w Ściborzycach, romański
kościół św. Mikołaja w Wysocicach oraz zabudowania dawnego folwarku w Pisarach.
W trakcie ostatniego majowego weekendu pogoda również nie dopisywała. Lecz
mimo to w sobotę znalazło się kilka osób, które chciały zwiedzić zabytki Lanckorony.
Nazajutrz ponad 20 osób dzielnie uczestniczyło w trudnej wycieczce przez pustynię
Błędowską.
Oczywiście wędrowaliśmy również po górach. Najpierw zdobyliśmy mierzący
1091 m n.p.m. Turbaczyk w Gorcach, a dwa tygodnie później Mędralową (1169 m
n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim. Obie wycieczki odbyły się w ramach XLIII Rajdu na
Raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”, organizowanego przez Komisję Turystyki
Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK.
Przed nami kolejne wycieczki. Zapraszamy do udziału, gdyż program jest bardzo
interesujący. Do zobaczenia!
KAMIL BARWACZ
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Autokarem z Kołem Grodzkim na Ziemię Kłodzką
W piękny majowy weekend razem z Kołem Grodzkim wybraliśmy się na Ziemię
Kłodzką. Wycieczka była zaplanowana, zorganizowana i poprowadzona bardzo profesjonalnie, a Pan przewodnik Stefan Grzechnik chciał każdemu uczestnikowi nieba
przychylić. Autostradą z Krakowa przejechaliśmy przez Śląsk, a następnie przez Nysę
do Paczkowa. Po drodze zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, aby zobaczyć jezioro Otmuchowskie.
Pierwszą miejscowością, którą zobaczyliśmy
był założony w 1254r. na prawie flamandzkim
Paczków. Miasto w swoim celu obronne zostało
ufortyfikowane podwójnymi murami. Do dzisiaj
zachowały się mury obronne z basztami i 3 bramami: Kłodzką, Wrocławską i Ząbkowicką. Jest
to tzw. polskie Carcassonne. Zobaczyliśmy też
ogromny gotycki kościół z XIVw.
Po zwiedzeniu Paczkowa pojechaliśmy do miasta Złoty Stok, położonego u podnóża Gór Złotych. Znajduje się tam najstarsza w Polsce, powstała w XIII w kopalnia złota i arsenu. Podziemną trasę turystyczną „Kopalnia Złota” otwarto w 1996r. Do zwiedzania udostępniona jest
W Kopalni Złota
sztolnia „Gertruda” i „Czarna Górna”.
fot. P. Jezioro
W godzinach popołudniowych przez przełęcz
Kłodzką, piękną, widokową drogą dojechaliśmy do Kłodzka. Jest to główne miasto historycznej krainy zwanej Ziemią Kłodzką. Położone jest nad Nysą Kłodzką. Pierwsza
wzmianka o grodzie obronnym pochodzi z 981r. Prawdopodobnie lokacja Kłodzka na
prawie niemieckim, odbyła się w latach 1253-1278. W Kłodzku zwiedziliśmy twierdzę, Starówkę oraz kamienny gotycki most na Młynówce, przypominający most Karola w Pradze.
Po zwiedzeniu Kłodzka pojechaliśmy do Polanicy na nocleg, do ośrodka „Karolinka”. Po kolacji wybraliśmy się do centrum Polanicy Zdroju - do Parku, w okolice Domu Zdrojowego, pijalni i fontann, które miały być podświetlone dopiero o godz. 22.
Drugi dzień rozpoczęliśmy do zwiedzenia Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
Zdroju. Jest to miasto położone nad rzeką Bystrzycą Dusznicką. W 1968r. w starym
XVII w. młynie papierniczym utworzono Muzeum Papiernictwa, gromadzące eksponaty dotyczące historii papiernictwa i rozwoju przemysłu papierniczego. Młyn
w Dusznikach to zabytek techniki. Następnie spacerowaliśmy po Parku Zdrojowym
oraz w dworku Chopina wysłuchaliśmy koncertu.
Później udaliśmy się do Czermnej, gdzie znajduje się słynna, założona w 1776r.
Kaplica Czaszek. Jest to wspólny grobowiec żołnierzy poległych w wojnach Śląskich,
toczonych w XVII-XVIII w., oraz mieszkańców zmarłych na zarazy. W sumie składa
się na nią ok. 30 tys. istnień ludzkich.
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Drogą Stu Zakrętów wyruszyliśmy na podbój Parku Narodowego Gór Stołowych.
Góry Stołowe są bardzo nielicznymi w Europie górami płytowymi. Płyty z piaskowców ułożone są poziomo – jak stoliwa,
stąd nazwa Góry Stołowe. Do Polski należy jedynie wschodnia część gór ze
Szczelińcem Wielkim, pozostała większa
część gór należy do Republiki Czeskiej.
W trakcie wycieczki przeszliśmy skalnym labiryntem w Błędnych Skałach
oraz zdobyliśmy Szczeliniec Wielki.
Po opuszczeniu urokliwych Gór Stołowych udaliśmy się do Wambierzyc,
zwanych śląską Jerozolimą. Jest to wieś Muzuem Papiernictwa w Dusznikach
o zabudowie przypominającej miasteczfot. P. Jezioro
ko, a centralne miejsce zajmuje barokowa Bazylika p.w. Nawiedzenia NMP z XVIII w. Niedaleko kościoła mieści się sławna,
zabytkowa szopka z 800 figurkami, w tym 500 ruchomymi. Jest to dzieło miejscowego
cieśli Wittiga. Cały układ Wambierzyc z licznymi kaplicami, krzyżami, stacjami kalwaryjskimi i figurami na okolicznych wzgórzach nawiązuje do historii biblijnej.
Ostatni dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania czeskiej części Gór Stołowych - Skalnego Miasta
w Skałach Adrszpaskich. Płynęliśmy również łódką
po jeziorku zamkniętym pomiędzy stromymi skałami.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Kudowie
Zdroju, gdzie pospacerowaliśmy po założonym
w XVIII wieku Parku Zdrojowym. Posiada on piękną i zróżnicowaną roślinność, np. agawy, opuncje,
draceny i rododendrony. Odwiedziliśmy Pijalnię
Wód Mineralnych, gdzie spróbowaliśmy wody ze
źródeł Marchlewski i Śniadecki.
Po południu wyjechaliśmy do Krakowa. Droga
przebiegała sprawnie, choć na niektórych odcinkach napotykaliśmy znaczne korki. Wróciliśmy zadowoleni w późnych godzinach wieczornych.
O udanej wycieczce świadczyć mogą liczne podziękowania od uczestników dla Organizatora
i przewodnika wycieczki.
„Rękawica” w Ardszpaskich
KRYSTYNA GRDAL
Skałach
fot. P. Jezioro
Pełna relacja z wycieczki na stronie www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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Regulamin „Rajdu na raty – Siedem Wierchów Beskidzkich”
1. Organizatorem „Rajdu na raty – Siedem Wierchów Beskidzkich” jest Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Krakowskiego PTTK w Krakowie
przy ul. Westerplatte 5.
2. Celem Rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku wśród osób dorosłych, młodzieży szkolnej, członków i sympatyków PTTK, poznawanie
piękna polskich Beskidów oraz umożliwienie uczestnikom zdobywania
kolejnych stopni Górskiej Odznaki Turystycznej.
3. Rajd odbywa się na terenie Beskidów Zachodnich i przylegającego doń
części Pogórza Karpackiego.
4. Uczestnicy „Rajdu” wędrują na ustalane corocznie przez organizatorów
szczyty (wierchy) dowolnymi, wybranymi przez siebie trasami.
5. Uczestnicy potwierdzają zdobycie „wierchu” w dzienniczku rajdowym
wydawanym przez organizatorów odpłatnie.
6. Potwierdzeń w dzienniczkach rajdowych dokonują przedstawiciele organizatora dyżurujący na punktach etapowych (wierchach) w dniu przewidzianym w programie imprezy w godz. 12.00-14.00.
7. Warunkiem ukończenia „Rajdu” jest uzyskanie w dzienniczku rajdowym
potwierdzeń zdobycia – wejścia na minimum 4 z 7 szczytów będących
w programie imprezy.
8. Dzienniczki rajdowe z uzyskanymi potwierdzeniami należy przesłać na
adres organizatora w terminie do dnia 15 października danego roku.
9. Uczestnicy, którzy spełnią warunki ukończenia „Rajdu” określone niniejszym regulaminem otrzymują pamiątkową plakietkę i dyplom, a wyróżniające się zespoły (drużyny, koła) nagrody książkowe.
10. Wpisowe na „Rajd” wynosi 3,50 zł, pobierane jest przez organizatorów
przy wydawaniu dzienniczka rajdowego.
11. Uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we
własnym zakresie.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez
uczestników „Rajdu” w trakcie jego trwania.

Pozostałe punkty etapowe tegorocznego Rajdu:
XLIII Rajd na raty „Siedem Wierchów Beskidzkich”
21 czerwca 2009r. etap V
Pilsko (Beskid Żywiecki)
6 września 2009r. etap VI Niemcowa (Beskid Sądecki)
20 września 2009r. etap VII, zakończenie Rajdu Lubomir (Beskid Makowski)

