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WYBORY W KOLE GRODZKIM!
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła
Grodzkiego odbędzie się 14 stycznia 2009r.
o godz. 17.00 w sali konferencyjnej przy ul. Jagiellońskiej 6 – I p.
W zebraniu uczestniczyć mogą członkowie
Koła Grodzkiego z opłaconymi składkami co
najmniej za rok 2007.
Redaguje zespół. Red. Naczelny: Kamil Barwacz. Wydawca: Zarząd Koła Grodzkiego PTTK w
Krakowie. Kontakt: Koło Grodzkie PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, tel. 012 429-14-93.
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Szanowni Członkowie Koła Grodzkiego PTTK, uczestnicy naszych wspólnych wycieczek!
Począwszy od października 2008 roku w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK) rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania sprawozdawczo-wyborcza, której celem jest ocena dotychczasowej działalności turystycznej we wszystkich
jednostkach organizacyjnych oraz wybór, zgodnie ze Statutem, nowych władz do kół,
oddziałów terenowych oraz do Zarządu Głównego PTTK na dalszą 4-letnią kadencję.
Władze Koła Grodzkiego PTTK wybrane z końcem 2004 roku kończą swoją kadencję w roku 2008, przygotowują do walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
swoich członków, na którym jego uczestnicy będą mogli dokonać oceny działalności
władz Koła za okres 2005 do 2008 oraz wyboru kandydatów do nowego Zarządu
i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.
Władze Koła Grodzkiego PTTK odczuwają trudności w prowadzeniu działalności turystycznej i dlatego poddają pod rozwagę i jako tematy do dyskusji na zebraniu następujące problemy:
1. zwiększenie stabilności finansowania wynagrodzeń przewodników oprowadzających grupy w naszych akcjach turystycznych i poszukiwanie nowych sponsorów.
2. sposoby promocji turystyki wśród społeczeństwa w celu naboru nowych członków, szczególnie młodzieży, do Koła Grodzkiego /wg statystyki na koniec roku 2007
wśród zarejestrowanych członków Koła było tylko 2% młodzieży w wieku do 15 lat oraz
18,3 % od 16 do 25 lat/.
3. poszukiwanie sposobów zwiększenia płatności zaległych składek członkowskich wśród zarejestrowanych członków /wg statystyki na koniec roku 2007 wśród zarejestrowanych członków tylko 47,6 % płaciło regularnie składki członkowskie/.
4. sposoby zwiększenia organizacyjnej więzi Koła z członkami Koła.

Szanowny Wyborco!
Przyjdź na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła
Grodzkiego z legitymacją PTTK i opłaconymi składkami przynajmniej za rok 2007,
w dniu 14 stycznia 2009 r. o godz.17.00 do sali konferencyjnej
przy ulicy Jagiellońskiej 6 I p. i dokonaj wyboru nowych władz
Koła.
Z turystycznym pozdrowieniem
Zarząd Koła Grodzkiego PTTK
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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Wywiad z …
Panią Bogumiłą Zając (na zdjęciu)

Prezesem Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie
przeprowadził Kamil Barwacz
Witam serdecznie, dziękuję za poświęcenie czasu na nasze spotkanie.
Bogumiła Zając: Dzień dobry.
Jest pani Prezesem Koła od 2 kadencji, czyli
od 2001 roku. Czy mogła by Pani opowie-dzieć przebieg swojej „kariery” w PTTK?
B.Z.: To znaczy Prezesem Koła jestem od 2,5 kadencji, dlatego, że dwa pierwsze lata pełniłam obowiązki
Prezesa na prośbę Prezesa Oddziału Krakowskiego –
Jerzego Kapłona. Koło Grodzkie praktycznie się rozpadło, Zarząd się rozwiązał. Powstała kwestia jego
dalszej działalności. Zgodziłam się objąć stanowisko
p.o. Prezesa, a potem przez następne dwie kadencje
byłam Prezesem.
Członkiem Koła Grodzkiego jestem od 1962r. Najpierw należałam do Klubu Włóczęgów PTTK
w środowisku akademickim, a po rozpoczęciu pracy
fot. Archiwum KG
zawodowej przeniosłam swój akces do Koła Grodzkiego.
Jako przewodnik, już kiedy zdobyłam uprawnienia przewodnickie, oprowadzałam wycieczki w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”, później
w ramach akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”, a także kilka
czy kilkanaście wycieczek autokarowych również dla Koła Grodzkiego.
Odpowiada pani również za akcję „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Czy to ciężka praca?
B.Z.: Teraz oprócz prezesostwa prowadzę akcję „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Mówię: nie była to dla mnie nowość, dlatego, że wcześniej
jako przewodnik brałam w niej udział, wiedziałam na czym cała praca polega,
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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a później po prostu włączyłam się już jako organizator. Czy jest to ciężka praca? Na pewno wymagająca wielu godzin czasu, bo przed samymi wycieczkami
trzeba organizacyjnie wszystko przygotować: a więc wizyty, rozmowy, telefony, kontakty z poszczególnymi obiektami muzealnymi, zabytkowymi, z osobami. Tematów jest dużo, dużo też jest przygotowań organizacyjnych przed zwiedzaniem.
A co jest trudniejsze, bardziej absorbujące – praca Prezesa Koła
czy kierownika akcji?
B.Z.: Powiedziałam bym tak: jedno i drugie jest czasochłonne, z tym, że przygotowanie do akcji, organizacja i jej realizacja – to sporo pracy (ale tylko
przez pięć miesięcy w roku). Prezesowanie trwa przez cały rok. Jestem typem
człowieka, który sam musi wszystkiego doglądnąć – dlatego i tutaj potrzebne
jest duże zaangażowanie czasowe.
Czy miała Pani jakieś konkretne plany, cele itp. wizje, które chciała
zrealizować, obejmując prezesurę?
B.Z.: Tak jak mówiłam, prezesura, zwłaszcza przez te pierwsze dwa lata była
dla mnie zaskoczeniem, cały szereg rzeczy było dla mnie nowych, musiałam
się wgryźć w temat. Później zależało mi na tym, żeby akcje które prowadzi
Koło Grodzkie czyli „Przyjaciel Krakowa” i „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”, były dobrze zorganizowane, miały dobrą obsadę przewodnicką, żeby
każdy rok przynosił nowe tematy, nowe wycieczki, aby imprezy przynosiły
uczestnikom zadowolenie, aby wycieczki, spacery po kraju i Krakowie uczyły
historii, dawały możliwość poznawania Polski i naszego grodu. Jeśli chodzi
o wycieczki autokarowe Koła Grodzkiego, proponowaliśmy nowe trasy, zresztą pomagali w tym także i uczestnicy wycieczek przedstawiając propozycje.
Bardzo mi zależało, żeby turystyka i krajoznawstwo szło równolegle, a atmosfera była serdeczna i „rodzinna”.
A było coś czego się nieudało zrealizować?
B.Z.: Zawsze jest coś takiego, czego się nie uda zrealizować. Jest na pewno
naszą bolączką, że Koło Grodzkie stale zmniejsza swój stan ilościowy, a poza
tym, że Koło Grodzkie się starzeje. Coraz mniej młodych ludzi przychodzi do
Koła Grodzkiego, a co za tym idzie, będzie problem z dalszą działalnością, istnieniem Koła.

Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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No właśnie, porozmawiajmy teraz chwilę o nadchodzących wyborach. Czy będzie się Pani starać o reelekcję?
B.Z.: Postanowiłam, że nie będę się starać o ponowne kandydowanie do władz
Zarządu. Wydaje mi się, że 10 lat dla Koła Grodzkiego, to już jest sporo, a po
za tym nie ukrywam, że wiek również daje o sobie znać. Rutyna nie jest dobrym sposobem na rozwój Koła. A i współpraca z Oddziałem Krakowskim
PTTK jest coraz trudniejsza.
To w takim razie co będzie z akcją „Przyjaciela Krakowa”?
B.Z.: Na pewno będę chciała w tym roku skończyć tę edycję akcji. Czyli do
końca marca, a właściwe do Niedzieli Palmowej, będę ją chciała prowadzić.
Równocześnie przygotowuję już młodych przewodników, którzy (mam nadzieję) nie pozwolą akcji „umrzeć”.
Wiem, że wiele osób chciałoby aby Pani była nadal Prezesem
Koła. Mówią, że nikt tak dobrze nie pokieruje Kołem jak i akcją, tak
jak Pani?
B.Z.: Spotykam się z takimi zdaniami, ale tak jak i sportowcy, tak i ja wolę
odejść w pełni sił, pozostawić po sobie Koło prosperujące bardzo dobrze.
To czy w takim razie, ma Pani jakiś kandydatów na swoje miejsce?
Zarówno na stanowisko Prezesa jak i kierownika akcji?
B.Z.: Myśmy na poprzednich zebraniach Zarządu Koła Grodzkiego dużo na
ten temat rozmawiali. Podjęliśmy pewne decyzje odnośnie osób, które będą
kandydowały do nowego Zarządu, podjęliśmy rozmowy z członkami Koła
Grodzkiego, żeby w jakiś sposób zachęcić ich do aktywnej pracy w Zarządzie
Koła Grodzkiego. Gorzej może będzie z prezesowaniem, bo akuratnie ta funkcja wymaga przede wszystkim bardzo dużo wolnego czasu i bardzo dużo chęci
do pracy, którą kiedyś nazywało się społeczną, no a teraz charytatywną.
Czy tych kandydatów może Pani przedstawić czy to jest na razie
objęte tajemnicą?
B.Z.: Nie, na razie jest to objęte tajemnicą. Zawsze ustępujący Zarząd podaje
swoje kandydatury, swoją listę, na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym,
a obecni aprobują lub nie.
dokończenie na następnej stronie ->
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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Ma pani jakieś rady dla nowego Prezesa i Zarządu?
B.Z.: Przede wszystkim będę życzyć sukcesów, cierpliwości i owocnej pracy.
A jakie rady? Życzę nowych pomysłów, nowych zagadnień do realizacji, „odmłodzenia” Koła Grodzkiego, poprzez wstępowanie do Koła młodych, nowych, wartościowych ludzi.
Kilka słów do Czytelników?
B.Z.: Bardzo się cieszę, że powstał „Biuletyn Koła Grodzkiego”. Tutaj ukłon
w stronę Kamila Barwacza, który właściwie zainicjował ten „Biuletyn”, który
jest jego dobrą duszą i całym inicjatorem. Zresztą według mojego uznania
i nie tylko mojego robi to bardzo dobrze. Zdradzę tajemnicę, że widzę go w nowym Zarządzie Koła Grodzkiego.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
B.Z.: Dziękuję.

**********************************************************

Spotkanie wigilijne Koła Grodzkiego
W poniedziałek, 15 grudnia Zarząd Koła Grodzkiego wraz ze współpracującymi przewodnikami spotkał się na tradycyjnym „opłatku”.
Na początku głos zabrała Pani Prezes Bogumiła Zając: wszystkich serdecznie powitała i podziękowała za przybycie, pokrótce podsumowała mijający
rok, a następnie zaprosiła wszystkich do podzielenie się opłatkiem i złożenia życzeń.
W dalszej części (artystycznej) głównym aktorem był kol. Jurek Bożyk.
Akompaniując na keyboardzie zachęcał do wspólnego śpiewania kolęd (na co nie
trzeba było długo czekać). Zaczęto od kolędy „Wśród nocnej ciszy”, by skończyć
na „Bóg się rodzi” – jak zwykle.
Spotkanie przebiegło w ciepłej, rodzinnej atmosferze, co było zasługą
wszystkich jego uczestników. Szczególne słowa uznania należą się panią: Elżbiecie Gruszce, Lidia Kolbusz i Magdalenie Litwie, które odpowiednio wcześniej nakryły do stołów i pięknie udekorowały salę.
Nie można zapomnieć o trzyletnim Mateuszu, który po spotkaniu dzielnie
pomagał swojej mamie w sprzątaniu. Zuch chłopak!
Kolejne spotkanie już za rok!
Kamil Barwacz

Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”
To już drugi miesiąc bieżącej edycji akcji Koła Grodzkiego PTTK pod
nazwą „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. W dalszym ciągu na na-sze wycieczki-spotkania przychodzi wielu chętnych, chcących poznać zabytki
Krakowa, muzea, obiekty sakralne, spotykać się z ciekawymi ludźmi i wreszcie pożytecznie spędzić weekendy.
W miesiącu grudniu zdobywający punkty na odznakę brązową w dalszym ciągu kontynuowali tematy związane z przemianami stylowymi, poznawali epoki baroku, neoklasycyzmu, architekturę drugiej połowy XIX wieku,
secesję, współczesność. Pozostali byli gośćmi m.in. w Obserwatorium U.J.,
zwiedzali ekspozycje muzealne: Muzeum Narodowego w Nowym Gmachu:
Galerię Rzemiosła Artystycznego, Sztukę XX wieku, wystawę czasową (stosunkowo słabo znanej polskiej artystki) Zofii Stryjeńskiej, Muzeum Archidiecezjalnego także piękną wystawę motyli
i muszli Muzeum Zoologicznym UJ (dziale
przy ul. Grodzkiej, dodatkowo znajdującym
się w ładnych gotyckich piwnicach).
Tradycyjnie w ostatnią sobotę
przed świętami Bożego Narodzenia wzięliśmy udział w wykładzie prof. Michała Rożka, którego tematem była 325 rocznica
wielkiej wiktorii – Odsieczy Wiedeńskiej.
A pod sam koniec miesiąca proponowaliśmy tematy świąteczne, najbardziej
krakowskie z krakowskich: Drogą Królewską na Wawel i Szlakiem krakowskiego
Lajkonika. Poznaliśmy też zwyczaje bożo- Przed nowym krakowskim pomnikiem –
narodzeniowe, poznaliśmy wybitnych pro- ku pamięci Józefa Piłsudskiego
fot. W .Otfinowska
fesorów i uczniów Akademii Krakowskiej,
zadumaliśmy się nad upływającym nieubłagalnie czasem na wycieczce zatytułowanej „Czas ucieka…krakowskie
zegary”.
Miejmy nadzieję, że zbliżający się Nowy 2009 Rok znów powita nas
ciekawymi spotkaniami.
Bogumiła Zając
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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Relacja z koncertu
„Jerzy Bożyk i inni artyści dla Koła Grodzkiego”
W sobotę, 6 grudnia już po raz kolejny ok. 100 uczestników
i sympatyków akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” wzięło udział w charytatywnym koncercie na rzecz Koła Grodzkiego PTTK
w Krakowie. Spotkanie pod nazwą „Jerzy Bożyk i inni artyści dla Koła
Grodzkiego” odbyło się w sali kina „Wrzos” w Krakowie.
Swoim
występem
koncert uświetniło wielu
znanych krakowskich artystów, związanych m.in.
z „Piwnicą pod Baranami”.
Byli to: Anna Tretter, Anna
Sta-nek-Włodarczyk, Kinga
Gizbert-Studnicka, Tamara
Kalinowska, Piotr Bożyk,
Stanisław Figiel, Aleksander
Łodzia-Kobyliński „Maki-no”, Kazimierz Oćwieja, Podziękowania dla głównego organizatora –
Mieczysław Święcicki, Le-kol. Jerzego Bożyka; w tle występujący arty-szek Wójcicki, Adam Zie-ści
fot. W. Otfinowska
mianin oraz TRIO jazzowe:
Jerzy Michał Bożyk, Andrzej Marchewka i Marek Michalski.
Koncert po mistrzowsku, z odpowiednią dozą humoru poprowadził Kazimierz Oćwieja, a nad całością „artystyczną” czuwał Jerzy Bożyk.
W trakcie spotkania usłyszeliśmy wiele pięknych utworów
(m.in. jazzowych, swingowych czy ballad), również po angielsku i rosyjsku. Każdy występ nagradzany był olbrzymimi oklaskami.
Na koniec, w podzięce za udział każdy artysta otrzymał od Zarządu Koła symbolicznego kwiatka.
Kamil Barwacz

Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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Po koncercie na kilka pytań dla „Biuletynu” zgodziła się
odpowiedzieć Anna Tretter.
Wywiad przeprowadził Kamil Barwacz
Gościem „Biuletynu” jest znana krakowska artystka – Anna Tretter, witam serdecznie.
Anna Tretter: Dzień dobry.
Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w koncercie dla Koła
Grodzkiego?
AT: Po prostu doceniam i popieram wszelkie akcje charytatywne, wszelkie
rzeczy, które mają coś na celu. Ponieważ sama prowadzę fundację, która walczy o to, żeby dać szansę młodym ludziom, młodym śpiewającym, tworzącym
teksty, grającym, więc wiem jaki to wielki trud, żeby cokolwiek zorganizować
i wiem, jak bardzo ludzi trzeba zmobilizować do tego, żeby zechcieli coś zrobić dla innych. Ponieważ się tym zajmuje, więc wzięłam również udział w tym
państwa przedsięwzięciu.
A skąd zna Pani Jurka Bożyka – naszego kolegę z Koła?
AT: Jurka Bożyka chyba znają wszyscy w Krakowie, nie ma takiej możliwości,
żeby ktoś go nie znał, ponieważ jest jedną z takich postaci, która jest wpisana
w klimat tego miasta. Nasze miasto się tym charakteryzuje (śmiech), że właśnie takie postacie po nim krążą i jedną z nich jest Jurek.
Czy bierze Pani czasami udział w akcjach, wycieczkach organizowanych przez nasze Koło – Koło Grodzkie?
AT: Szczerze powiedziawszy nie, ale wszystko przede mną. Myślę, że po tym
koncercie nastąpi zbliżenie moje z wiedzą o państwa Kole i … kto wie. Zawsze
mi się marzyło, żeby właśnie pochodzić po górach, a wy robicie tego typu wycieczki?
Są, w okresie wiosenno-letnim.
AT: No to, z wielką chęcią, jak mnie tylko państwo zawiadomicie, to będę
uczestniczyć.
Serdecznie dziękuję za rozmowę, mam tu dla pani folder informacyjny o Kole i kalendarzyk. Życzę wszystkiego dobrego i wesołych
świąt!
AT: Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego, powodzenia.
Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn
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Ogłoszenie o wysokości składek członkowskich PTTK
w roku 2009
Na podstawie Uchwały nr 104/Z/2008 Zarządu Oddziału Krakowskiego
PTTK z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości składek
członkowskich w Oddziale na rok 2009

ZARZĄD KOŁA GRODZKIEGO INFORMUJE O WYSOKOŚCI
SKŁADEK CZŁONKOWSKICH W KOLE GRODZKIM W ROKU 2009
1. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Koła Grodzkiego w roku 2009 wynosi:
- składka normalna:
42,00 zł
- składka ulgowa:
21,00 zł
2.Składkę członkowską należy wnieść jednorazowo najpóźniej do 31.12.2009r.
Okres ważności składki normalnej i ulgowej - od 1 stycznia 2009 roku do 31
marca 2010 roku.
3. Wysokość wpisowego wynosi:
- 10,00 zł
- dla osób opłacających składkę normalną
- 6,00 zł
- dla osób opłacających składkę ulgową
- 4,00 zł
- dla osób opłacających składkę ulgową (przysługuje
dzieciom i młodzieży szkolnej do poziomu szkoły ponad gimnazjalnej włącznie)
Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację.
4. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej:
- osoby małoletnie do 16 roku życia
- młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca (do ukończenia
26 roku życia)
- emeryci, renciści, bezrobotni, żołnierze niezawodowi
5. Członkowie zwyczajni PTTK przy wnoszeniu składki członkowskiej otrzymują znaczek organizacyjny PTTK.

TABLICA OGŁOSZEŃ
Wszelkie uwagi, sugestie itp. oraz chęć współpracy proszę zgłaszać osobiście w Biurze Koła
Grodzkiego , telefoniczne lub drogą elektroniczną: biuletyn@poczta.onet.pl
Szczegółowe informacje na 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: www.kologrodzkie.republika.pl/biuletyn

Więcej na www.kologrodzkie.republika.pl/ebiuletyn

