
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 22 listopada 2014 dzieci i młodzież ze 
szkolnych kół krajoznawczo – turystycznych  

na wycieczkę do 

 KRAKOWA 
 
PROGRAM 
22 listopada (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon 

stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, A4, Kraków. Zwiedzanie 

rozpoczynamy od Muzeum Lotnictwa Polskiego. 

Muzeum zajmuje mały fragment terenu i część obiektów dawnego lotniska wojskowego Rakowice-Czyżyny.  Było to 

jedno z najstarszych stałych lotnisk w Europie. Założone zostało w 1912 roku dla potrzeb lotnictwa Austro-Węgier. 

Liczba eksponowanych obecnie statków powietrznych przekracza 200. 

Przejazd do krakowskiej dzielnicy Kazimierz. Tu w budynkach najstarszej krakowskiej zajezdni tramwaju 

konnego i elektrycznego znajduje się Muzeum Inżynierii Miejskiej.  

Zwiedzimy dwie wystawy tego muzeum;  „Z dziejów  polskiej motoryzacji” a w zabytkowej hali zajezdni tramwajowej, 

datowanej na rok 1913, zobaczymy najcenniejsze historyczne wozy tramwajowe, a wśród nich: zrekonstruowany 

wagon letni tramwaju konnego na  oryginalnym podwoziu z 1882 r., wagon silnikowy normalnotorowy, jeden z 

dwudziestu wyprodukowanych na zamówienie w Sanoku  dla Krakowskiej Spółki Tramwajowej w latach 1912 – 1914, 

 wagon  SN2  z 1939 r. (Sanok),  PN2 z 1938 r. Prezentowane są również przedmioty  związane z  wyposażeniem 

historycznych wagonów. 

Przejazd autokarem pod Wawel. Tu zwiedzać będziemy wybrane ekspozycje stałe zamku 
królewskiego na Wawelu. Zwiedzimy z przewodnikiem zamkowym reprezentacyjne komnaty 
królewskie. Dodatkowo będziemy mogli zobaczyć obraz Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem” 
 
Dama z Gronostajem, własność Fundacji XX Czartoryskich w Krakowie, depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie, 

jest niewątpliwie najcenniejszym obrazem w zbiorach polskich i jednym z  najcenniejszych obrazów na świecie. Obraz 

pozostanie w Zamku Królewskim na Wawelu do ukończenia remontu w Muzeum Książąt Czartoryskich. 

 

Jeżeli czas pozwoli to przejście piesze z Wawelu do krakowskiego rynku. Tu zwiedzanie Sukiennic 
i kościółka p.w. Św. Wojciecha. Będziemy mogli też usłyszeć słynny hejnał z wieży kościoła 
mariackiego. Dla zainteresowanych wizyta w Mcdonalds. Powrót do parkingu pod Wawel. 
Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 1800 

 
CENA;   35  zł członkowie SKKT           
 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, 
opłaty za zwiedzane miejsca. 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;   wyżywienie.  

Szczegółowe informacje w biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie 

www.myslowice.pttk.pl     Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13
00

 do 17
00

.  
Tel/faks 32 2225606. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl  Składka roczna ulgowa dla uczących się (do 26 lat), 
opiekunów SKKT, osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz  bezrobotnych wynosi 20 zł, ulgowa dla emerytów i 
rencistów wynosi 25 zł. Składka  normalna wynosi 40 zł. W przypadku nowo występujących obowiązuje wpisowe w 
wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej.  


