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Nie siedź w domu – idź na wycieczkę
● Kamil Barwacz
W cieniu zielonych lasów – tak moŜna by zatytułować czerwcowy program
wycieczek akcji „Nie siedź w domu – idź na wycieczkę”, poniewaŜ wiele tras
wycieczek prowadziło przez piękne, podkrakowskie lasy. I choć wspomniane
lasy nie zawsze miały okazję, aby chronić nas przed słońcem, to z drugiej
strony przydały się podczas opadów deszczu.
Leśne wędrówki rozpoczęliśmy w BoŜe Ciało, spacerem przez Las Tęczyński do Krzeszowic. W kolejnym dniu odwiedziliśmy Puszczę Niepołomicką –
i zamiast planowanych 15 km, przeszliśmy aŜ 22 km i to ciągle naraŜeni na
ataki Ŝądnych naszej krwi komarzyc. Poza tym zajrzeliśmy do doliny Brzoskwini oraz rezerwatu Kajasówka.
W następnym tygodniu przy okazji wycieczki do doliny Cedronu, zobaczyliśmy powstałe w wyniku majowej powodzi osuwiska w rejonie Kalwarii. Na
drugi dzień odwiedziliśmy Lasy Radłowskie.
Dolina Mnikowska i las Bronaczowa to wycieczki, które odbyły się w trzecią sobotę czerwca, pomimo deszczowej aury. A w wyborczą niedzielę udaliśmy się do dworu w Kościelnikach.
Czerwiec poŜegnał nas pięknym i słonecznym weekendem, podczas którego spacerowaliśmy przez las Błędowski i Kleszczowski, a na koniec odwiedziliśmy połoŜone w okolicach Kozłowa lasy Tunelskie.
Lipiec zapowiada się ciepło i słonecznie, więc nie zabraknie powodów, aby
●●
uczestniczyć w kolejnych wycieczkach. Do zobaczenia na szlaku!

*************************************************
WSZYSTKIM CZŁONKOM I SYMPATYKOM KOŁA
GRODZKIEGO PTTK śYCZYMY UDANYCH DWÓCH WAKACYJNYCH MIESIĘCY I ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W NASZYCH WYCIECZKACH!
A KOLEJNY NUMER „BIULETYNU” UKAśE SIĘ WE WRZEŚNIU!

DO ZOBACZENIA!!!
Redakcja

ZOSTAŃ CZŁONKIEM
KOŁA GRODZKIEGO PTTK!!!
– TO SIĘ OPŁACA!!!
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Uff jak gorąco!
Puff jak gorąco!!!
Początek lipca powitał nas prawdziwie
południowymi upałami. Po stosunkowo
chłodnej i deszczowej
wiośnie, tegoroczne
lato zapowiada się
naprawdę słonecznie fot. Archiwum
i upalnie. MoŜna
powiedzieć, Ŝe w końcu.
Wiele osób narzeka na upały, ale równie wiele na nie z niecierpliwością czeka.
Wszak jest w końcu okazja, aby wybrać
się na plaŜę!
Dla tych, którzy za upałami nie specjalnie przepadają mamy sposób, jak je
przetrwać. Są to piesze wycieczki w ramach akcji „Nie siedź w domu – idź na
wycieczkę”. Na wycieczce, szczególnie
w lesie jest chłodniej niŜ w mieście. Zapraszam równieŜ na wycieczki autokarowe – są jeszcze wolne miejsca.
A co w „Biuletynie”? Po pierwsze
tekst zapraszający do zapisywania się do
PTTK – opisane są w nim korzyści jakie
płyną z bycia członkiem PTTK. Poza tym
przeczytać moŜna relację z wycieczek autokarowych na Słowacką Orawę oraz na
Rycerzowi. Nie zabrakło równieŜ sprawozdania z kolejnego miesiąca akcji „Nie
siedź w domu – idź na wycieczkę”.
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Rajd na Raty – Wielka Rycerzowa
● Kamil Barwacz
6 czerwca, w piękną i od rana słoneczną niedzielę pod przewodnictwem kol.
Henryka Łukasika wybraliśmy w Beskid śywiecki, aby zdobyć Wielką Rycerzową (1226 m n.p.m.) – IV etap organizowanego przez Oddział Krakowski PTTK
„Rajdu na Raty – Siedem Wierchów Beskidzkich”. Jednak od samego początku
piętrzyły się przed nami okoliczności utrudniające osiągnięcie tego celu.
Z Krakowa wyjechaliśmy „zakopianką”, po czym skręciliśmy na Wadowice
i dalej przez Andrychów dojechaliśmy do Targanic. Na śywiecczyznę przedostać
się chcieliśmy przez przełęcz Kocierską – wszystko szło dobrze do czasu, gdy na
przełęczy właśnie została zagrodzona droga. Powodem tego była niedawna powódź, która podmyła i uszkodziła drogę.. Zmuszeni byliśmy zawrócić do Andrychowa, w którym skręciliśmy na Kęty, a potem przez Porąbkę, wzdłuŜ jezior na
Sole dotarliśmy do śywca. Stamtąd juŜ bez większych problemów przez Węgierską Górkę, Milówkę, Rajczę dojechaliśmy do Soblówki.
Po dokonaniu niezbędnych czynności organizacyjnych skierowaliśmy się na
Ŝółty szlak, który powitał nas na dzień dobry stromym podejściem. Szliśmy lasem,
raz po płaskim, raz pod górę. Po dotarciu na wysokość ponad 1100 m n.p.m. skręciliśmy na szlak zielony, którym przez Rycerzową Małą (1201 m n.p.m.), a następnie czerwonym szlakiem przez przełęcz Halną doszliśmy na szczyt Wielkiej
Rycerzowej (1226 m n.p.m.). Po odpoczynku i chwili dla fotoreporterów przy
słupku granicznym zeszliśmy do połoŜonego poniŜej schroniska - bacówki PTTK
„Na Rycerzowej” (1220 m n.p.m.) z urzekającą panoramą Tatr.
Po godzinie 14 czarnym szlakiem ruszyliśmy w drogę powrotną. Autokar czekał na nas na parkingu obok pola namiotowego w Soblówce. Po doprowadzeniu
się „do porządku” wsiedliśmy do autokaru i przez Rajczę, śywiec, Suchą Beskidzką zmierzaliśmy do Krakowa.
Jednak i na zakończenie tego dnia czekały na nas niespodzianki: pierwszą był
zamknięty most na odcinku Sucha-Sułkowice i związany z tym objazd przez Wadowice – a dokładniej stanie w korku. Druga niespodzianka spotkała nas, gdy juŜ
wyjechaliśmy z Wadowic i przez Kalwarię Zebrzydowską dojechaliśmy do zakopianki – tradycyjny zator przed Krakowem.
Po długiej i męczącej drodze powrotnej (w upale, a autobus był bez klimatyzacji) o dziwo cali i w miarę zdrowi dotarliśmy do Krakowa. I pomimo licznych nie●●
spodzianek, całą wycieczkę moŜna zaliczyć do udanych.

6

Biuletyn Koła Grodzkiego

Nr 7-8 (40-41)

Lipiec-Sierpień 2010

Drugim waŜnym obiektem zamku dolnego jest Pałac Jerzego Thurzy. Jego
budowę rozpoczął w połowie XVI w. Franciszek Turzo, a z początkiem XVII
w. zakończył syn Jerzy. Do najpiękniejszych pomieszczeń pałacu naleŜy
pierwsza galeria zamkowa, salonik czerwony i salonik myśliwski.
Pałace: Korvina i Jana z Dębowca to części zamku średniego. Pałac Korvina zbudowany został w końcu XV w. przez króla węgierskiego Mateja Korvina. Pierwotnie późnogotycki, przebudowany został na początku XIX w. przez
hrabiego Jozefa Palffy’ego w stylu romanizmu. W środku znajdują się sale
Rycerska, herbowa i druga galeria
zamkowa. Pałac Jana z Dębowca
pochodzi z połowy XVI w.
W skład zamku średniego wchodzi
równieŜ wieŜa mieszkalna, która pamięta XIII-wieczny romański zamek.
W jej wnętrzu znajduje się późnogotyckie malowidła ścienne, niestety
Aqua Park „Meander” w Oravicach
obecnie nie dostępne do zwiedzania.
fot. P. Jezioro
Cytadela to jedna z najstarszych
części zamku i jedyna udostępniona do zwiedzania część zamku górnego. Na
parterze znajduje się cysterna, wyciosana w skalnym podłoŜu, która była jedynym zbiornikiem wody w historii zamku.
Prezentowana w zamku ekspozycja przedstawia historię zamku, ze szczególnym uwzględnieniem epoki Thurzonów. Jest teŜ ekspozycja przyrodniczoetnograficzna Orawy. Po zwiedzeniu Orawskiego Zamku udaliśmy się do Zuberca, gdzie na polanie Brestowa znajduje się Muzeum Wsi Orawskiej. Na obszarze ok. 20 ha prezentowane są zabudowania mieszkalne, gospodarcze, budynki sakralne z terenu całej Orawy. Ekspozycja podzielona jest na pięć części: Rynek Dolnoorawski, Młyn nad potokiem, Ulica Zamagórska, Góralskie
Łazy oraz cmentarz i późnogotycki drewniany kościół św. ElŜbiety.
Na koniec naszej wycieczki odwiedziliśmy Oravice, gdzie odpoczęliśmy na
termalnych kąpieliskach. Część grupy, która nie chciała się moczyć, udała się
na spacer zboczem Skorusiny.
Przez cały dzień było ciepło i słonecznie, humory wszystkim dopisywały.
●●
Do Krakowa wróciliśmy zadowoleni, choć nie co zmęczeni.

Nr 7-8 (40-41)

Lipiec-Sierpień 2010

Biuletyn Koła Grodzkiego

3

Zostań członkiem Koła Grodzkiego PTTK –
TO SIĘ OPŁACA !!!
● Kamil Barwacz
Dlaczego warto zostać członkiem Koła
Grodzkiego PTTK? Co trzeba zrobić, aby
zapisać się do PTTK? Te często podające na
wycieczkach i podczas dyŜurów pytania
skłoniły mnie, do napisania tego artykułu.
Chcę w nim przybliŜyć działalność PTTK,
które w tym roku obchodzi 60-lecie
powstania.

• Co to jest PTTK?
PTTK, czyli Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest stowarzyszeniem, które w swych ponad 300 oddziałach zlokalizowanych w całej Polsce
zrzesza ponad 70 tysięcy miłośników turystyki i krajoznawstwa. PTTK zajmuje się m.in. propagowaniem i organizowaniem turystyki, krajoznawstwa, aktywnych form wypoczynku, chroni miejsca pamięci narodowej i dziedzictwa
kulturowego, przyrodniczego Polski. Wspiera swoich członków w zakresie
wspomnianej wyŜej działalności turystycznej i krajoznawczej.

• Jakie obowiązki mają członkowie?
NajwaŜniejszym obowiązkiem kaŜdego członka PTTK jest regularne opłacanie składki członkowskiej. Oprócz tego kaŜdy członek powinien równieŜ aktywnie uczestniczyć w Ŝyciu i pracach swojego Koła/Klubu.

• Co mi daje członkowstwo w PTTK?
Bycie członkiem PTTK daje przede wszystkim moŜliwość rozwijania swoich
pasji – turystyki i krajoznawstwa – indywidualnie jak i grupowo. Poza tym
członkom PTTK, którzy okaŜą waŜną legitymację członkowską w wielu miejscach przysługują zniŜki, m.in. w schroniskach, muzeach, biurach podróŜy,
księgarniach turystycznych, punktach fotograficznych czy teŜ w sklepach ze
specjalistycznym sprzętem i ubiorem turystycznym. Szczegółowy wykaz
miejsc, gdzie udzielane są rabaty oraz zasady ich udzielania znajdują się na
stronie internetowej: www.pttk.pl w zakładce „Rabaty”.
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• PTTK ubezpiecza swoich członków!
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Słowacka Orawa

Wszyscy członkowie PTTK, którzy mają opłaconą składkę członkowska są
podczas wycieczek organizowanych przez PTTK jak i indywidualnych objęci
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku wycieczek indywidualnych warunkiem ubezpieczenia jest zdobywanie jednej
z odznak PTTK. Umowa-polisa ubezpieczeniowa została zawarta z firmą Signal Iduna Polska TU S.A. Zakres ochrony ubezpieczeniowej i inne informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej: www.pttk.pl

• Członkowie Koła Grodzkiego PTTK dostają więcej!
To prawda. Będąc członkiem Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie otrzymuje
się zniŜkę i pierwszeństwo zapisu na wycieczki autokarowe, organizowane
przez Koło Grodzkie.

• Co zrobić, aby się zapisać do PTTK?
Aby zostać członkiem Koła Grodzkiego PTTK naleŜy przyjść na dyŜur Koła z 1
zdjęciem do legitymacji, wypełnić deklaracje członkowską i opłacić składkę.
Legitymacja członkowska wydawana jest od ręki. W roku 2010 składka członkowska wynosi: 32 zł normalna, 16 zł ulgowa – dla dzieci i młodzieŜy uczącej
się do 26 r.Ŝ., rencistom, emerytom, bezrobotnym i niepełnosprawnym. Osoby
nowo wstępujące opłacają równieŜ wpisowe w wysokości: 10 zł dla składki
normalnej, 6 zł dla składki ulgowej, 4 zł dla dzieci i młodzieŜy do 18 r.Ŝ.

• Mam jeszcze inne pytania
JeŜeli masz jeszcze inne pytania to odpowiedzi znajdziesz na stronie internetowej PTTK: www.pttk.pl, albo skontaktuj się bezpośrednio z nami.

KOŁO GRODZKIE
Oddziału Krakowskiego PTTK im. ks. Karola Wojtyły
31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 2b
tel. 12 422-85-28
kologrodzkie@gmail.com
www.kologrodzkie.republika.pl
Zapraszamy na nasze dyŜury:
w poniedziałki od 12.00 do 15.00
we wtorki i czwartki od 15.00 do 18.00
●●

● Kamil Barwacz
W niedzielę 27 czerwca, o poranku spotkaliśmy się pod Domem Turysty
PTTK, aby udać się na wycieczkę, której trasa tym razem prowadziła na Słowację, a dokładniej na Orawę. Przewodnikiem
naszej grupy kol. Henryk Łukasik. Granicę
polsko-słowacką przekroczyliśmy w ChyŜnym.
Pierwszym punktem naszej wyprawy była
jedna z najwspanialszych słowackich warowni – wznoszący się na skale, na wysokości
112 m nad rzeką Orawą Zamek Orawski.
Jego początki sięgają XIII wieku, jednak
obecny stan i wygląd pochodzi w większości
z wieku XIX. Zamek praktycznie nigdy nie
został zdobyty siłą, a kres jego świetności
związany jest z rokiem 1800, kiedy to wszysSkansen w Zubercu
fot. P. Jezioro tkie drewniane elementy zamku spłonęły
w takcie czternastodniowego poŜaru.
W latach 1953-1968 został odrestaurowany i utworzono w nim Oddział Muzeum Orawskiego w Dolnym Kubinie.
Zamek Orawski składa się z trzech części: zamku dolnego, zamku średniego i zamku górnego. Wejście na zamek prowadzi przez 3 zabytkowe bramy.
Druga brama wyposaŜona jest w działający do dziś most zwodzony.
W skład zamku dolnego wchodzi m.in. renesansowa kaplica św. Michała
oraz Pałac Jerzego Thurzy. Kaplica św. Michała zbudowana została w latach
1610-1611 przez Jerzego Thurzo. Wejście do niej zdobi renesansowy portal.
Wewnątrz podziwiać moŜna XVIII w. barokowy ołtarz główny. W jego centralnej części znajduje się obraz z wizerunkiem św. Michała Archanioła. Po
bokach i nad obrazem umieszczone są rzeźby św. Anny, św. Joachima, aniołów i grupa koronowania św. Marii Panny ze św. Trójcą. Zastąpił on pierwotny renesansowy ołtarz pochodzący z 1611r., który przewieziony został do Turcianskych Necpal.

