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M

inął już deszczowy w tym
roku czerwiec, końca dobiega upalny lipiec. Można powiedzieć, że lato w pełni. A u nas zaszły
wielkie zmiany! Koło Grodzkie zmieniło siedzibę! 23
lipca biuro Koła
przeniesione zostało z ul. Jagiellońskiej do pomieszczeń
w
Oddziale Krakowskim PTTK
na ul. Zyblikiewicza 2b. Szefot. Archiwum
rzej o tym piszemy na stronie 3.
W bieżącym dwumiesięcznym nu-merze znajdziecie m.in. relację z pięknej wycieczki krajoznawczo-autokaro-wej „Do źródeł Wisły”, która odbyła
się 20 czerwca br., którą serdecznie polecam przeczytać.
Lato w pełni, więc i akcja „Nie siedź
w domu, idź na wycieczkę” działa pełną
parą, frekwencja na wycieczkach dopisuje. O czerwcowych wyprawach piszemy ostatniej stronie.
A teraz już nie zanudzam i zapraszam do przeczytania „Biuletynu”. I je-szcze jedno - kolejny numer ukaże się
we wrześniu!
Miłych wakacji i do zobaczenia na
małopolskich szlakach!

K amil B arwacz
REDAKTOR NACZELNY

Koła Grodzkiego

NR 7-8 (28-29) ● LIPIEC-SIERPIEŃ 2009

3

UWAGA!!!
W czwartek 23 lipca 2009r. zmieniła się siedziba
Biura Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie!
Zapraszamy teraz do pomieszczeń Oddziału Krakowskiego PTTK w Domu Turysty – pod adresem
ul. Zyblikiewicza 2b – wejście obok kasyna.
Dotychczasowe numery telefonów są NIEAKTUALNE!!!
Do czasu podłączenia NOWEGO telefonu stacjonarnego, działać będzie tymczasowy numer komórkowy:

0-798-227-761 (sieć Orange)
Godziny dyżurów pozostaną bez zmian, tzn.
w poniedziałki od godz. 12 do 15
we wtorki i czwartki od godz. 15 do 18.
Aktualne informacje, w tym numery telefonów podane
są na stronie internetowej Koła Grodzkiego:
www.kologrodzkie.republika.pl
Serdecznie zapraszamy do nowej siedziby!
Nowy adres:
Koło Grodzkie PTTK
ul. Zyblikiewicza 2b
31-029 Kraków

ZAPRASZAMY!!!
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Z Kołem Grodzkim do źródeł Wisły
W chłodny, deszczowy poranek 20 czerwca wyruszyliśmy na wycieczkę do źródeł naszej królowej rzek – Wisły, którą prowadził Pan
przewodnik Krzysztof Szafraniec. Z Krakowa przez Suchą Beskidzką,
Żywiec, Węgierską Górkę, Milówkę dojechaliśmy do Koniakowa, gdzie
byliśmy umówieni z miejscowym przewodnikiem panem Gustawem
Czyżem. Pogoda nam nie dopisała, przez co nie mogliśmy podziwiać
widoków, znajdujących się na naszej trasie.
Na początek pojechaliśmy na przełęcz Kubalonka, gdzie 14 dzielnych śmiałków, na czele z przewodnikiem Krzysztofem Szafrańcem
udało się na pieszą wycieczkę w kierunku Baraniej Góry (1220 m
n.p.m.) – drugiego, co do wysokości szczytu polskiej części Beskidu
Śląskiego.
Podczas ponad 2 godzinnego marszu
biegnącą wzdłuż czerwonego szlaku
drogą asfaltową zobaczyliśmy pochodzący z 1956 r. drewniany kościół na
Stecówce p.w. MB Fatimskiej oraz tuż
pod schroniskiem Izbę Leśną – muzeum
miejscowego leśnictwa.
W trakcie przerwy w schronisku PTTK
na Przysłopie, biorąc pod uwagę niemal
bez przerwy padający deszcz, perspektywę braku widoków oraz konieczność
zmagania się z błotem, zdecydowaliśmy
się nie zdobywać szczytu Baraniej Góry.
Korzystając z przerwy kilka osób odW drodze do schroniska
wiedziło mieszczący się za schroniskiem
fot. K. Barwacz w drewnianym domku Baraniogórski
Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK, dokumentujący i prezentujący w swoich wnętrzach historię rozwoju turystyki w tym rejonie oraz
historię samego schroniska pod Baranią Górą.
Pierwsze schronisko na polanie Przysłop (880-995 m n.p.m.) pod Baranią Górą powstało z inicjatywy PTT w 1925r. w pochodzącym
z 1897r. drewnianym „zameczku” myśliwskim cieszyńskich Habsbur-
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gów. Zameczek został w 1985r. rozebrany i przeniesiony do Wisły. Nowe, obecne schronisko PTTK otwarte zostało w 1979r. i niestety swoim
wyglądem bardziej przypomina miniaturę Hotelu Górskiego na Kalatówkach, niż typowe dla polskich Beskidów schronisko górskie.
Po godzinnym odpoczynku wyruszyliśmy w drogę powrotną. Czarnym szlakiem, biegnącym doliną Czarnej Wisełki dotarliśmy do Wisły
Czarne, gdzie połączyliśmy się z uczestnikami trasy krajoznawczej.
W trakcie całej naszej wędrówki prawie cały czas padał deszcz, jednakże towarzyszący nam przez 90% drogi asfalt pomagał w dotarciu do
celu.
W tym czasie pozostała
grupa zwiedzanie rozpoczęła
od Istebnej – wsi położonej
w Beskidzie Śląskim, na
wysokości
590-620
m
n.p.m., nad rzeką Olzą.
Najpierw odwiedziliśmy
Kurną Chatę Kawuloków bardzo popularną izbę regionalną, znajdującą się w gó- Zamek Górny w Wiśle
fot. P. Jezioro
ralskiej chałupie z XIX w.
Chałupa była równocześnie warsztatem Jana Kawuloka, znakomitego
gawędziarza, twórcy i wirtuoza gry na instrumentach pasterskich. Na
uwagę zasługuje piec bez komina, różne narzędzia i zbiór instrumentów
muzycznych.
Przyjął nas młody Gospodarz Janek Kawulok, który pięknie opowiadał w gwarze góralskiej oraz zagrał na kilku różnych instrumentach ludowych tak piękne, że nie chciało się opuszczać gościnnej chaty.
Byliśmy także w kościele katolickim p.w. Dobrego Pasterza. Znajduje się on w centrum wsi, zbudowany w latach 1792-1794, na miejscu
drewnianej kaplicy. Rozbudowany w latach 1928-1929 przybrał obecny
kształt. W nawie głównej powstały wówczas polichromie i freski przedstawiające między innymi: Piekło i Niebo, autorstwa istebniańskich artystów: L. Konarzewskiego i J. Wałacha. W ołtarzu głównym znajduje
się obraz Chrystusa na Krzyżu w rozmowie z Dobrym Łotrem. Ciekawe
są: ambona w kształcie łodzi i chrzcielnica w kształcie muszli.
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W Istebnej znajduje się również Izba Pamięci Jerzego Kukuczki.
Następny był niezwykle położony Koniaków. Zabudowania wsi
wzniesiono wysoko na grzbiecie
w pobliżu charakterystycznego szczytu Ochodzita. W dodatku przez wieś
przechodzi europejski dział wodny,
pomiędzy zlewiskami Bałtyku i Morza Czarnego.
Koniaków słynie z pięknych koronek, które powstawały już w XIX
wieku. Koronkowe obrusy trafiały na
stoły europejskich królowych, papieży, a także za ocean. Koronka z Koniakowa robiona jest szydełkiem
z białego lub kremowego kordonka.
Poszczególne
elementy
koronki,
głównie wzory roślinne wykonywane Nowa skocznia narciarska w
fot.
osobno, są ze sobą łączone, tworząc Wiśle-Malince
P.Jezioro
wspaniałe obrusy i serwety. Młode
pokolenie koronczarek, idąc z duchem czasu wykonuje bieliznę –
zwłaszcza budzące kontrowersje stringi.
W Koniakowie w Izbie Pamięci Marii Gwarek, znajduje się Muzeum
Koronki, które powstało w 1962r. Gospodarz muzeum barwnie opowiadał o życiu mieszkańców w dawnym Koniakowie, o pasterzach owiec,
o porozumiewaniu się bez telefonów itp. Zagrał różne melodie na drewnianych ludowych instrumentach, szczególnie ładnie odegrał hejnał mariacki.
Wspomnieć należy o Trójstyku. Trójstyk to popularna nazwa miejsca
we wsi Jaworzynka, w którym stykają się granice trzech państw: Polski,
Czech i Słowacji.
W kierunku Wisły pojechaliśmy przez znajdującą się na wysokości
761 m n.p.m. przełęcz Kubalonka, z której zjechaliśmy do Wisły Czarnego, obok Zameczku Prezydenta. Zamek wybudowany został w latach
1921-1931 według projektu A. Szyszko-Bohusza. Był darem ludu śląskiego dla Ignacego Mościckiego.
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Na cały zabytkowy zespół składają się: Zamek Górny – historyczna
rezydencja prezydenta I. Mościckiego, wybudowana w stylu alpejskim,
drewniana, zabytkowa kaplica z 1909 r. oraz Zamek Dolny i Gajówka.
Jadąc dalej zatrzymaliśmy się przy wysokiej na 36 metrów zaporze
na Jeziorze Czerniańskim – utworzonym w 1974r. rezerwuarze wody
pitnej. Jezioro znajduje się w miejscu połączenia Białej i Czarnej Wisełki, a jego powierzchnia wynosi 360 000 m2, natomiast objętość 470 000
m3. Kawałek dalej, gdy potoki Biała i Czarna Wisełka oraz Malinka łączą się powstaje rzeka o nazwie Wisła.
W dolinie Malinki obejrzeliśmy nowo wybudowaną, oddaną we
wrześniu 2008r skocznie narciarską „Malinka”.
Po spotkaniu z grupą „górską” pojechaliśmy do centrum Wisły.
Wisła to znany ośrodek wypoczynkowy, turystyczny i sportowy. Jest to
miasto ekumeniczne, zamieszkane
przez ludność wielu wyznań, głównie
protestantów, ale również i katolików
baptystów, epifanistów i innych. Posiada wiele dzielnic zajmujących
głównie doliny potoków, np. Centrum,
Czarne, Dziechcinka, Łabajów, Malinka i inne.
Pospacerowaliśmy po centrum, obejrzeliśmy m.in.: stare drewniane budownictwo, ewangelicki kościół w stylu klasycystycznym, a w Domu Zdrojowym zobaczyliśmy wykonaną z białej czekolady rzeźbę Adama Małysza
z nartami.
Pomnik Adama Małysza z białej
Wracaliśmy przez Ustroń, Skoczów,
czekolady w Wiśle fot. P.Jezioro
Bielsko, Kęty i Wadowice. Cały dzień
towarzyszył nam deszcz o różnym natężeniu. Zadowoleni, choć zmoknięci wróciliśmy do Krakowa.
KRYSTYNA GRDAL & KAMIL BARWACZ
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Nie siedź w domu – idź na wycieczkę
Czerwiec – kolejny miesiąc akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę” już
za nami. Co prawda, za sprawą wielu deszczowych dni - pogoda nas nie rozpieszczała, to jednak zawsze znalazło się kilka chętnych osób gotowych stawieniu czoła
trudom pieszej wędrówki, a przy okazji możliwości zobaczenia wielu ciekawych
miejsc na małopolskich szlakach.
Na początek odwiedziliśmy kolejną jurajską warownię – pięknie odrestaurowany, XIV-wieczny Zamek
w Korzkwi, obecnie zaadaptowany na luksusowy hotel. Na drugi
dzień wędrowaliśmy szlakiem
powstania styczniowego w rejo-nie Goszczy i Słomnik.
W następnym tygodniu, za
sprawą święta Bożego Ciała odbyły się trzy wycieczki. Podzi-wialiśmy rezerwat Kajasówka
koło Czernichowa oraz piękną
Przed Zamkiem w Korzkwi fot. W. Otfinowska Puszczę Niepołomicką wraz
z Kopcem Grunwaldzkim. Chętni
mogli zwiedzić eksponowaną obecnie na niepołomickim zamku, przeniesioną na
czas remontu z krakowskich Sukiennic Galerię Malarstwa Polskiego. W ostatnim
dniu tegoż weekendu, niedzielę odwiedziliśmy pana Grzesia Dobrowolskiego na
jego działce w Woli Więcławskiej, gdzie zajadaliśmy się pysznymi, własnoręcznie
upieczonymi na ognisku kiełbaskami.
Kolejny weekend spędziliśmy na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
W sobotę odwiedziliśmy jedną z największych jaskiń na Jurze – Jaskinie Wierzchowską Górną, a w niedzielę spacerowaliśmy długą 7 kilometrową doliną Będkowską.
W ostatni weekend zawitaliśmy do urokliwej doliny Racławki, a następnego
dnia pojechaliśmy do Bochni. W tym niedużym, acz ciekawym miasteczku zwiedziliśmy m.in. cmentarz z okresu I Wojny Światowej, kościół św. Mikołaja oraz
co stanowiło największą atrakcję – Kopalnię Soli.
W czerwcu, ostatnim miesiącu roku szkolnego, a zarazem pierwszym miesiącu
lata nie zabrakło oczywiście wycieczek górskich. I tak 7 czerwca, w ramach XLIII
„Rajdu na Raty” zdobyliśmy leżącą w Małych Pieninach Durbaszkę (942 m
n.p.m.), a trzy tygodnie później udaliśmy na Draboż – na Pogórzu Wielickim.
Na wszystkich wycieczkach, pomimo często niesprzyjającej pogody było miło
i sympatycznie.
KAMIL BARWACZ

