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UCHWAŁA NR 01/2010
Zarządu Koła Grodzkiego PTTK z dnia 14 stycznia 2010r.
ws. ustalenia wysokości składek członkowskich w Kole Grodzkim w roku 2010
Na podstawie Uchwały nr 30/Z/2009 Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK z dnia
9 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich w Oddziale
na rok 2010

www.kologrodzkie.republika.pl/biuletyn

Red. prowadzący:
Kamil Barwacz

Zarząd Koła Grodzkiego informuje o wysokości składek członkowskich
w Kole Grodzkim w roku 2010.
1. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych Koła Grodzkiego w roku
2010 wynosi:

- składka normalna:
- składka ulgowa:
- składka karencyjna:

32,00 zł
16,00 zł
32,00 zł

2.Składkę członkowską bieŜącą naleŜy wnieść jednorazowo najpóźniej do 31.12.2010r.
Okres waŜności składki normalnej i ulgowej - od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca
2011 roku.
Składka członkowska pobierana za rok 2010 będzie w całości odprowadzana do
Zarządu Głównego PTTK i Zarządu Oddziału Krakowskiego PTTK.
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 młodzieŜy szkolnej do poziomu szkoły ponad gimnazjalnej włącznie)
Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację, która wynosi 4 zł.
4. Uprawnieni do opłacania składki członkowskiej ulgowej:
- osoby małoletnie do 16 roku Ŝycia
- młodzieŜ szkolna i młodzieŜ akademicka studiująca (do ukończenia 26 roku Ŝycia)
- emeryci, renciści, bezrobotni
5. W roku 60-lecia PTTK w celu umoŜliwienia reaktywowania członkostwa w Towarzystwie Zarząd Główny PTTK wprowadził „składką karencyjną”, którą opłacić moŜna jednorazowo, niezaleŜnie od okresu, w którym nie opłacano składek. Opłacenie składki
karencyjnej powoduje zaliczenie do staŜu członkowskiego wyłącznie tych lat, w których
składka członkowska była regularnie opłacana (okres z przed przerwy). Składkę karencyjną naleŜy opłacić przy opłacaniu składki członkowskiej za rok 2010.
6. Osoby wstępujące do PTTK w roku 60-lecia PTTK otrzymują nieodpłatnie znaczek
organizacyjny PTTK.
7. Koło Grodzkie przyjmuje składki wyłącznie od członków Koła Grodzkiego. Osoby nie
naleŜące do Koła Grodzkiego powinny składkę członkowską opłacić w swoim Kole/Oddziale macierzystym.

Mamy ODYSA!!!
Szlakiem Świętego Mikołaja
Koncert charytatywny dla Koła Grodzkiego
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No to jest
prawdziwa zima! –
śnieg, mróz, lód.
Piękny prezent dostaliśmy na no-wy
2010 rok! Oby był
on lepszy od poprzedniego.
Rok 2010 to
rok rocznic: 200rocznica urodzin fot. Archiuwm
Fryderyka Chopina, 600-lecie zwycięskiej Bitwy pod
Grunwaldem i powiązana z nią 600rocznica powstania Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. W tym roku obchodzić będziemy równieŜ 60-tą rocznicę powstania PTTK. Wszystkie te rocznice znajdą odzwierciedlenie w programach naszych wycieczek.
A w „Biuletynie” podsumowujemy
ostatnie dni minionego 2009 roku. Jest
artykuł z wręczenia „Odysa” i z koncertu charytatywnego na rzecz Koła
Grodzkiego. Nie zabrakło równieŜ podsumowania kolejnego miesiąca akcji
„Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” oraz relacji z wycieczki autokarowej „Szlakiem Świętego Mikołaja” –
okazało się, Ŝe pełnej niespodzianek!
Zapraszam do lektury, a wszystkim
członkom Koła Grodzkiego przypominam o opłaceniu składki członkowskiej
za nowy 2010 rok.
K AMI L B ARW AC Z
RE D AKT OR N AC ZE LN Y

Koła Grodzkiego
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Spotkanie Opłatkowe
► Kamil Barwacz
Co roku Zarząd Koła Grodzkiego organizuje spotkanie opłatkowe, na którym spotyka się ze współpracującymi z Kołem przewodnikami – miejskimi,
terenowymi i beskidzkimi. Nie inaczej było w minionym juŜ 2009 roku. 16
grudnia w sali Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK zebrało się około 20 osób.
Wszystkich zgromadzonych
powitał
i podziękował za przybycie Prezes Koła
Grodzkiego, kol. Stanisław Welc. W swojej mowie podsumował mijający 2009 rok
i zmiany, jakie w jego
trwania zaszły, podziękował przewodni- Świąteczne Ŝyczenia
fot. W. Otfinowska
kom za dotychczassową współpracę, prosząc oczywiście o jej kontynuowanie i poinformował, ze
zdobyta niedawno nagroda „ODYS 2009” jest takŜe ich zasługą. ZłoŜył
wszystkim najlepsze świąteczne i noworoczne Ŝyczenia, po czym zaprosił do
podzielenia się opłatkiem.
Gdy juŜ kaŜdy z kaŜdemu złoŜył Ŝyczenia, nastała pora na tą mniej oficjalną część spotkania. Na pięknie udekorowanych stołach znalazło się mnóstwo
róŜnego rodzaju pyszności – ciast, ciasteczek, słodkich, słonych. Był równieŜ
barszcz czerwony.
Całość dopełniło wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie kol. Jurka BoŜyka, za co mu serdecznie dziękujemy. Zaprezentował on skomponowany specjalnie dla Koła jingiel, który będzie poprzedzał komunikaty o naszych
wycieczkach na antenie Radia Alfa.
Podsumowując, spotkanie przebiegło jak zwykle w miłej i rodzinnej atmosferze, co było zasługą wszystkich jego uczestników. Słowa podziękowania
i uznania naleŜą się kol. Madzie Gryglewskiej, Wiktorii Otwinowskiej, Stefanowi Grzechnikowi i innym, którzy pięknie udekorowali salę, stoły oraz przy◄◄
gotowali całe spotkanie.
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i nawa nakryte są dachem z gontu. Na dachu nad nawą jest sześcioboczna wieŜyczka na sygnaturkę. Z wnętrza kościoła na uwagę zasługują barokowe krucyfiksy z XVIII w., monstrancja z 1743r. i Stacje Męki Pańskiej z XVIII/XIX w.
Kościół otoczony jest cmentarzem, na którym znajdują się groby powstańców śląskich i ofiar września 1939 r. Obok wolno stojąca wieŜa z 1660r
We wsi Łąka zawsze w pierwszą niedzielę po 6 grudnia odbywa się obrzęd
nazwany Mikołajami. Po uroczystym naboŜeństwie w kościele połączonym
z procesją odbywa się tradycyjny odpust. Nie jest to jednak taki zwykły odpust
- nagle między kramami pojawiają się hałaśliwe postacie: „kościo-trupowata”
śmierć, diabeł i ktoś przypominający rogatego barana. Przymocowane na szerokich pasach dzwonki z daleka zwiastują ich nadejście. Barwnie przebrane
postacie zaczepiają dziewczyny, rozmawiają z przechodniami odwiedzają domy. W orszaku jest
trzech KsięŜyk, Mikołaj i śyd. Wszystkiemu
towarzyszy orkiestra.
Młodzi kultywują stare
tradycje ojców i dziadów.
Gdy przyjechaliśmy
do wsi lekko się ściemniało. Mocno oświetlony kościół połoŜony na
pagórku – jakby górował nad wsią. Na drodze znajdowały się
Mikołajowe niespodzianki w autokarze
liczne kramy, oświetlofot. W. Otfinowska
ne dość silnym światłem, mieniły się kolorami odpustowych towarów. W oddali słychać było muzykę – bęben i harmonię. I tu nagle znaleźliśmy się w samym centrum obrzędów związanych ze Św. Mikołajem. Było to przyjemne odczucie, wycieczka
stała się magiczna, chyba kaŜdemu z nas przypomniała dzieciństwo, kiedy
z zapartym tchem czekaliśmy na Mikołaja i prezenty.
Cała wycieczka była bardzo udana, nawet pogoda nam dopisała, były liczne przebłyski słońca. Pani przewodnik oddała nam całą swoją uwagę i czas,
zadbała o liczne niespodzianki. Zadowoleni wróciliśmy do Krakowa. ◄◄
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Mamy ODYSA !!!
► Kamil Barwacz
Zapewne juŜ wszyscy wiedzą, Ŝe z końcem minionego roku Koło Grodzkie PTTK za
szczególne osiągnięcia w turystyce otrzymało „ODYSA” –
prestiŜową nagrodę od 15 lat
przyznawaną małopolskim firmom i instytucjom z branŜy turystycznej przez Krakowską Izbę
Turystyki. Przyznana została ona
m.in. za organizowaną nieprzerwanie od 38 lat akcję „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Kra- Zarząd Koła wraz z p. Jerzym Gajewskim z Urzędu
Miasta Krakowa tuŜ po wręczeniu Odysa
kowa”. NaleŜy dodać, Ŝe jest to
fot. W. Otfinowska
juŜ nasz drugi „ODYS” – pierwszego dostaliśmy w 1997r.
Wręczenie nagrody odbyło się 14 grudnia 2009r. w Hotelu „Wyspiański” – Domu
Turysty PTTK, w sali konferencyjnej o nazwie „Polonia”. Uroczystość prowadziła Pani Redaktor Danuta Górszczyk – przedstawicielka „Polski-Gazety Krakowskiej”
w Kapitule Konkursu, zaś Przewodniczącym Kapituły był dr Krzysztof Borkowski
z AWF. W imieniu Koła Grodzkiego „Odysa” odebrał Stanisław Welc – prezes Koła
Grodzkiego.
W tegorocznej, 15 edycji konkursu oprócz nagrody specjalnej dla naszego Koła,
przyznano równieŜ trzy równorzędne nagrody za najlepszą jakość usług turystycznych
w Małopolsce dla Hotelu Wyspiański z Krakowa, Kocierz Hotel&SPA, biura MK
Tramping z Krakowa oraz wyróŜnienie dla Point Travel DMC.
Organizatorem konkursu „ODYS” jest Krakowska Izba Turystyki we współpracy
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W Kapitule Konkursu zasiedli równieŜ przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Organizacji Konsumentów,
eksperci, dziennikarze. Honorowym patronatem konkurs objęli Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski i Marszałek Małopolski Pan Marek Nawara.
Serdecznie dziękujemy Kapitule za przyznaną nagrodę oraz wszystkim uczestnikom i przewodnikom naszych wycieczek – bez których tej nagrody byśmy nie otrzymali.

◄◄
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Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa
► Kamil Barwacz
Minął drugi miesiąc trwania akcji Koła Grodzkiego „Zdobywamy Odznakę
Przyjaciela Krakowa”, w trakcie, którego poznaliśmy kolejne ciekawe wątki
z historii naszego miasta. A co widzieliśmy i co przeŜyliśmy, ten artykuł Wam
opowie – parafrazując klasyka.
Ci, którzy zdobywają brązową odznakę „Przyjaciela Krakowa” dowiedzieli
się, jakie zmiany w sztuce, w tym w krakowskiej architekturze niosły ze sobą
kolejne epoki – barok, klasycyzm, wiek XIX. A potem mogli porównać je
z budownictwem XX i XXI wieku – najciekawsze obiekty z ostatnich lat przybliŜył temat „Objazd współczesnego Krakowa”.
Podczas tematów na pozostałe stopnie odznaki zwiedziliśmy nazywany
perłą polskiego baroku Kościół Św. Anny, secesyjną klatkę schodową w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego, piękną, równieŜ secesyjną salę w Domu Pod
Globusem. Poszukiwaliśmy znaków krakowskiego przemysłu i śladów polskich noblistów.
„Galeria Rzemiosła Artystycznego”, „Malarstwo XX wieku” i „Barwa
i Broń” to ekspozycje, które oglądaliśmy w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Za to na Wawelu odwiedziliśmy Komnaty Reprezentacyjne i niedawno odnowioną wystawę „Wawel Zaginiony”, opowiadającą
o początkach zabudowy Wawelskiego Wzgórza. Zapoznaliśmy się równieŜ
z ekspozycjami w Muzeum UJ „Collegium Maius”, Muzeum Zoologicznym
UJ na ul. Grodzkiej, Muzeum Archidiecezjalnym oraz w Kamienicy Hipolitów
– oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Wysłuchaliśmy równieŜ wielu pięknych ballad i pieśni, podczas zorganizowanego na rzecz Koła Grodzkiego koncertu charytatywnego, w którym wystąpiły największe gwiazdy krakowskiej sceny muzycznej. Szerzej o koncercie
w dalszej części tego numeru. Polecam przeczytać.
Rok 2009 zakończyliśmy jak zwykle poświątecznymi spacerami po Krakowie – Drogą Królewską i Szlakiem krakowskiego Lajkonika.
Nie jest nowe stwierdzenie, Ŝe pomimo nie zawsze pogodnej aury, frekwencja na naszych wycieczkach dopisuje. Nie inaczej było w grudniu, za co
dziękujemy i zapraszamy do udziały w kolejnych spacerach, wycieczkach i innych imprezach Koła Grodzkiego, w nowym 2010 roku. Do zobaczenia!◄◄
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Ambona rokokowa pochodzi z XVIII w. Polichromia odnowiona współcześnie.
Następnie pojechaliśmy do Pierśćca - wsi na Śląsku Cieszyńskim, niedaleko Skoczowa, która słynie z Sanktuarium Św. Mikołaja.
Historia wsi jest związana z kultem łaskami słynącej figury Św. Mikołaja.
Pierwsza kaplica poświęcona Św. Mikołajowi powstała prawdopodobnie XIV
w. Rozwój wioski i wzrost ruchu pielgrzymkowego, spowodowały potrzebę
wybudowania nowego, większego kościoła.
Nowy kościół wybudowany został
w ciągu roku, a konsekrowany w 1888r.
przez biskupa cieszyńskiego. W ołtarzu
głównym znajduje się cudowna figura
Św. Mikołaja. Ze starego kościoła pozostało wiele cennych pamiątek: cztery
barokowe płaskorzeźby, figury aniołów,
płaskorzeźba Św. Jana z nad chrzcielnicy.
Po zrealizowaniu programu nastąpił
czas, przygotowanych z wielką starannością przez Panią Madzię niespodzianek.
Zobaczyliśmy drewniany, naleŜący Sanktuarium św. Mikołaja
do szlaku architektury drewnianej, ko- w Pierśćcu
fot. P. Jezioro
ściół w Wiśle Małej. Kościół p.w. Św.
Jakuba Starszego Apostoła pochodzi z 1775 r., a wieŜa dobudowana została w
1782 r. Zbudowany jest na miejscu starej świątyni protestanckiej. Jest on konstrukcji zrębowej, oparty obecnie na ceglanej podmurówce z prostokątną nawą
i orientowanym, niŜszym od nawy prezbiterium, otoczony sobotami. Dwukalenicowy dach i soboty kryte są gontem. Piękne wnętrze świątyni ma charakter
barokowy. Dookoła kościoła znajduje się cmentarz.
W dalszej drodze minęliśmy Strumień – niewielkie miasteczko nad Wisłą,
z rynkiem i ratuszem z XVII w, kamieniczkami i kościołem parafialnym
z XVIII w.
Na koniec dojechaliśmy do połoŜonej nad zbiornikiem Goczałkowickim
wsi Łąka, w której znajduje się pochodzący z 1660r. kościół p.w. Św. Mikołaja. W kolejnych latach był on znacznie przebudowywany. Kościół jest orientowany, konstrukcji zrębowej, na wysokiej pochodzącej z XIX w. ceglanej
►►
podmurówce.
►► Posiada zamknięte trójbocznie prezbiterium, prostokątną nawę z dwiema
kruchtami, murowaną kaplicę od północy i zakrystię od południa. Prezbiterium
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►► Działała teŜ Szkoła Pracy Społecznej ZHP. Do 1939r. kierował nią twórca polskiego ruchu zuchowego, późniejszy Ŝołnierz AK Aleksander Kamiński.
Zofia Kossak Szczucka – Szatkowska była córką Tadeusza Kossaka - brata
bliźniaka znanego malarza – Juliusza. Urodzona w Kośminie nad Wieprzem,
dzieciństwo i młodość spędziła na Lubelszczyźnie i na Wołyniu, gdzie przeŜyła piekło rewolucji. Tam równieŜ straciła męŜa Stefana Szczuckiego.
W 1922 r. dawny dwór w Górkach Wielkich zakupił ojciec Zofii, Tadeusz
Kossak i zamieszkał tam z rodziną. Zofia po śmierci męŜa osiadła w 1923r.
u rodziców. Ponownie wyszła za mąŜ, tym razem za Zygmunta Szatkowskiego
– oficera WP i historyka wojskowości.
W 1939r. wyjechała do
Warszawy i tam spędziła lata
okupacji,
zaangaŜowana
w pracę konspiracyjną. Po
wojnie zmuszona była do
opuszczenia kraju, przebywała w Anglii. W 1957r. pisarka powróciła do Polski
i osiadła w Górkach Wielkich. Zamieszkała w domku
ogrodnika (dwór spłonął),
w którym obecnie mieści się
Muzeum Zofii Kossak-Szczuckiej w Górkach
muzeum.
Zmarła w 1968r.
fot. P. Jezioro
i pochowana została na
cmentarzu w Górkach Wielkich, gdzie odwiedziliśmy jej grób.
Muzeum powstało z inicjatywy męŜa pisarki w 1973r. Sam porządkował
zbiory i udostępniał je zwiedzającym. Znajdują się tam archiwalne zdjęcia,
pamiątki rodzinne, maszynopisy i rękopisy utworów autorki. Znajduje się cenny zbiór ksiąŜek i pamiątkowy zegar.
Dodatkowo zwiedziliśmy unikalny zabytek – drewniany, najstarszy
ustroński kościółek p.w. Św. Anny w Ustroniu Nierodzimiu, wzniesiony
w 1769r. z fundacji Antoniego Goczałkowskiego.
Kościół jest konstrukcji zrębowej, zwrócony prezbiterium na zachód. Okna
zamknięte półkoliście, dach dwuspadowy, kryty gontem. Nad nawą od wschodu wznosi się czworoboczna wieŜa, nadbudowana w 1938r., zwieńczona cebulastym hełmem z latarnią.
WyposaŜenie kościoła późnobarokowe z XVIII w i początku XIX w. Ołtarz
główny z rzeźbami Boga Ojca w glorii oraz świętych Józefa i Jakuba. W kościele znajduje się teŜ obraz z 1704r. przedstawiający Św. Annę Samotrzecią.
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Koncert charytatywny dla Koła Grodzkiego
► Krystyna Grdal
Z inicjatywą zorganizowania koncertu, juŜ trzy lata temu wystąpili: Dyrektor Domu Kultury Podgórze – Pani Marta Perucka oraz Dyrektor Kina
„Wrzos” Pan Janusz Korsadowicz. Dzięki ich uprzejmości – 12. XII. 2009
r. odbył się Koncert Charytatywny, przeznaczony na akcje wycieczkowe
dla Koła Grodzkiego PTTK.
Licznie zgromadzonych gości powitał Prezes Zarządu Koła Grodzkiego
PTTK kol. Stanisław Welc. Koncert prowadził znany, Krakowski Bard Kazimierz Oćwieja. Zainteresowany piosenką lwowską, która stanowi bezcenny dokument polskiej kultury obyczajowej i muzycznej oraz języka
lwowskiego z okresu
dwudziestolecia międzywojennego. Kierownikiem muzycznym koncertu był Jerzy
Michał BoŜyk.
W koncercie wystąpiły Gwiazdy Krakowskiej Estrady: Jako pierwsza Zofia
Wszyscy artyści na scenie fot. W. Otfinowska
Dubiel, która zaprezentowała przedwojenne i powojenne evergreeny. Anna Stanek-Włodarczyk obdarzona najwyŜszym w Krakowie sopranem zaprezentowała swing.
Alicja Stanisławczyk występowała solo i ze swym bratem Andrzejem
Stanisławczykiem, a w duecie z Kazimierzem Oćwieją wykonała arię
z KsięŜniczki Czardasza. Kinga Gizbert-Studnicka prezentowała Rytmy
Łacińskie i melodię rodzeństwa Carpenters. Wykonała teŜ melodię w duecie z Jerzym BoŜykiem.
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Gwiazda Kabaretu Loch Camelot – Jaga Wrońska – pieśniarka, kompozytorka, poetka oczarowała publiczność melodiami z repertuaru Edith Piaf
i Charles a Aznavoura. Gdy wykonywała piosenkę Edith Piaf „NON JE NE
REGRETTE RIEN” salę zaległa cisza, jedynie drŜały ściany i nasze serca.
Aleksander Andrzejewski – potomek polskich ksiąŜąt, na stałe mieszkający w Kijowie, wykonał ukraińską dumkę Bohuna z „Ogniem i mieczem”
oraz romans. Piotr BoŜyk – brat kierownika muzycznego koncertu, akompaniując sobie na gitarze, wykonał melodie i piosenki w językach: polskim,
angielskim i rosyjskim.
Znany przewodnik górski – Stanisław Figiel, autor wielu przewodników, wykonał własne kompozycje, z własnym tekstem, w tym kołysankę
dla córki Natalii (redaktora „Gazety Górskiej”).
Mieczysław Święcicki – wielki artysta, Bard Krakowa znany jako KsiąŜe Nastroju, jak zawsze oczarował publiczność romansami cygańskimi i rosyjskimi, wykonał romans w języku rosyjskim.
Mieczysław Święcicki w 1963r. otrzymał wyróŜnienie na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu za piosenkę „Nie wołaj mnie”. Wykonuje utwory
głównie z repertuaru Aleksandra Wertyńskiego.
Wielu wykonawcom akompaniował Jerzy Michał BoŜyk, urodzony we
Lwowie, prezentował wiązankę melodii lwowskich. W jego wykonaniu
piosenka „Tylko we Lwowie” wykonana tak pięknie jak tylko Lwowiak
potrafi, podbiła całą salę, refren wraz z artystą śpiewali wszyscy.
Na zakończenie wystąpił mistrz improwizacji jazzowej skrzypek Jacek
Kołodziejczyk.
Wszystkim Wykonawcom, wszystkim Osobom, które umoŜliwiły przeprowadzenie koncertu, Panu Filipowi Kozaczkiewiczowi za techniczne zabezpieczenie akustyki całego koncertu Serdecznie dziękuje Koło Grodzkie.
Dziękujemy równieŜ wszystkim Gościom uczestniczącym w koncercie.
Szczególne podziękowanie składam Panu Jerzemu BoŜykowi za spotkanie i cenne wskazówki dotyczące koncertu. Bez Jego pomocy nie byłoby tego artykułu.
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Szlakiem Świętego Mikołaja
► Krystyna Grdal
W dzień Św. Mikołaja wyjechaliśmy z Krakowa drogą przez Wadowice do
Bielska. Wycieczkę prowadziła przewodnik Pani Magdalena Gryglewska, jak
zawsze bardzo dobrze przygotowana do tematu. Początkowo była dość duŜa
mgła, lecz w okolicach Andrychowa opadła i mogliśmy podziwiać piękne
grzbiety Beskidu Małego.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od BielskoBiałej, gdzie znajduje się Katedra p.w. Św.
Mikołaja. Kościół został wzniesiony w latach 1443 – 1447. Pierwotnie był w stylu
gotyckim, jednak w latach 1908 – 1910
został gruntownie przebudowany według
projektu wiedeńskiego architekta Leopolda Bauera.
Wówczas wzniesiono, liczącą 61 m
wysokości wieŜę w stylu włoskim, zwieńczoną kilkoma kondygnacjami galerii widokowej. WieŜa była prawdopodobnie
wzorowana na dzwonnicy Św. Marka w
Wenecji.
Katedra składa się jakby z dwóch częKatedra Św. Mikołaja w BielskoBiałej
fot. P. Jezioro
ści – w wyŜszej znajdują się kolorowe, secesyjne witraŜe z 1912r. Odmienne stylistycznie witraŜe w niŜszej części nawy wykonano w 1894r. w Pradze.
W ołtarzu głównym znajduje się obraz z 1845r. przedstawiający Św. Mikołaja,
ratującego rozbitków z tonącego okrętu.
Wewnątrz katedry znajduje się Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Od
1729r. w kaplicy wisi łaskami słynący obraz, przywieziony z Tokaju. Kaplica
znana jest z naboŜeństw polskich, jakie odprawiał w niej na początku XX w,
słynny działacz polski ks. Stanisław Stojałowski.
Wejście do świątyni zdobi wielki, stylizowany, neoromański portal z figurą
Chrystusa, otoczoną medalionami z wizerunkiem dwunastu apostołów, nad
którym umieszczono posągi Św. Mikołaja, Św. Jadwigi Śląskiej i Św. Jana
Nepomucena.
Z Bielska pojechaliśmy do Górek Wielkich koło Skoczowa. Wieś juŜ od
1305 r. naleŜała do Księstwa Cieszyńskiego. W 1931r. na wzgórzu Bucze powstała Stanica ZHP, a następnie Centralna Szkoła Instruktorek ZHP. ►►

