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Bieñczyckie spacery z histori¹ i ciekawostkami w tle

SIEDEM WEJÆ JAK SIEDEM SAKRAMENTÓW
Za nami trzy spacery po dzielnicy. Najpierw by³y informacje dla mieszkañców podawane w dzielnicy, plakaty w szko³ach i przedszkolach. Wszystko
to za spraw¹ miejskiego projektu B¹d turyst¹ w swoim miecie  zwiedzaj Kraków. Poznaj swoj¹ dzielnicê realizowanego m.in. przez Krakowskie Biuro Festiwalowe.
Pierwszy spacer, nazwany historycznym, zacz¹³ siê przy Arce Pana i przez
pomnik Bogdana W³osika w osiedlu
Przy Arce, ucznia i pracownika Huty

im. Lenina, zamordowanego przez milicjê podczas antykomunistycznej demonstracji w Nowej Hucie, wiód³ na
Planty Bieñczyckie.

Dwa kolejne spacery, tzw. wodne,
zaczyna³y siê przy stawie na ulicy Kaczeñcowej i przez M³yn Lelitów przy
ulicy Kocmyrzowskiej, wiod³y a¿
nad Zalew Nowohucki przy ulicy Bulwarowej.
Przewodniczka, pani Ania, bardzo
szybko nawi¹zywa³a kontakt z prowadzon¹ przez siebie grup¹ spacerowiczów. Wród nich zarówno osoby starsze, jak i dzieci. Ka¿dy móg³ dowiedzieæ siê czego nowego, ciekawego,
zaskakuj¹cego. Jednoczenie móg³ poznaæ historiê i teraniejszoæ swojej
dzielnicy.
Chyba ma³o kto wie, ¿e do Kocio³a
Arka Pana prowadzi siedem wejæ,
symbolizuj¹cych siedem sakramentów,
a w kocielnym tabernakulum znaleæ
mo¿na kamieñ ksiê¿ycowy? Kto wie,
¿e w stawie przy ulicy Kaczeñcowej
¿yje limak d³ugow³osy? Te i wiele
innych ciekawostek z Bieñczyc przekazywa³a uczestnikom spaceru przewodniczka. Istotne by³o tak¿e dok³adne
wskazanie w ramach spacerów granic
Dzielnicy Bieñczyce, bo nawet niektórzy uczestnicy sami przyznawali, ¿e
mieli z tym wczeniej problem. Dzielnicowi radni z kolei nie ukrywali,
¿e mieli trochê obaw, co do frekwencji
i zainteresowania samym pomys³em,
zw³aszcza w dobie pandemii koronawirusa.
A wszystko to profesjonalnie przygotowane, w obowi¹zuj¹cych regu³ach
re¿imu sanitarnego, w odpowiedniej
odleg³oci miêdzy spacerowiczami i z
wykorzystaniem systemu multimedialnego. Ka¿dy z uczestników mia³ na
szyi zawieszony w³asny odbiornik i
s³uchawkê w uchu, aby dobrze s³yszeæ
przekaz przewodniczki.
Dzielnica XVI Bieñczyce zg³osi³a ju¿
organizatorom projektu Poznaj swoj¹
dzielnicê akces do wiosennej kontynuacji spacerów. Czeka te¿ na zg³oszenia
spacerowych pomys³ów mieszkañców,
którzy mog¹ je przesy³aæ na adres mailowy: rada@dzielnica16.krakow.pl
w temacie wpisuj¹c  Spacer po dzielnicy.
Wszystkie fotografie
 Zygmunt Biñczycki

Poznawanie Krakowa i jego historii

Bezp³atne spacery z przewodnikami po krakowskim Starym Miecie
Centrum M³odzie¿y, Dzielnica I oraz Muzeum Krakowa zapraszaj¹ na bezp³atne spacery z przewodnikami po krakowskim Starym Miecie. To druga
ju¿ edycja krakowskich spacerów, które tym razem organizowane s¹ w padzierniku i w listopadzie. Dodajmy, ¿e pierwsza edycja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem krakowian.
Wród propozycji ka¿dy znajdzie co
dla siebie. Mi³onicy odleg³ej historii
wybior¹ byæ mo¿e temat utraconego
dziedzictwa Krakowa, dziejów Kleparza czy genezy powstania krakowskich
Plant. Dla zainteresowanych architek-

tur¹, ciekawe mog¹ okazaæ siê informacje dotycz¹ce architektury przedmieæ Garbary i Stradom oraz realizacje Beniamina Torbe. Nie zabraknie
te¿ ciekawostek zwi¹zanych z god³ami
krakowskich kamienic, murami obron-

nymi, Cmentarzem Rakowickim i Ma³ym Rynkiem.
Program spacerów:
17.10.2020, godz.10.00  Szlakiem
gode³ krakowskich kamienic
17.10.2020, godz. 16.00  Szlakiem
utraconego dziedzictwa Krakowa
18.10.2020 godz. 10:00, 15:00  Spacer po Trasie Obronnoci
24.10.2020, godz. 10.00  Szlakiem
podkrakowskich przedmieæ: Kleparz
24.10.2020, godz. 16.00  Szlakiem

podkrakowskich przedmieæ: Garbary
25.10.2020, godz. 11.00  Cmentarz
Rakowicki
7.11.2020, godz. 10.00  Ma³y Rynek, Szpitalna
7.11.2020, godz. 10.00, 15.00  Szlakiem podkrakowskich przedmieæ:
Stradom
14.11.2020, godz.11.00  secesja Beniamina Torbe
14.11.2020, godz.10.00, 15.00  Szlakiem gode³ krakowskich kamienic.

Na wszystkie spacery obowi¹zuj¹ zapisy. Zainteresowani
znajd¹ wszystkie szczegó³y na
stronie: http://cmjordan.krak o w. p l / 2 0 2 0 / 0 9 /
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