
PTTK o / Mysłowice organizuje w dniu 17 kwietnia 2011 r. wyjazd na 
uroczystości 

 
NIEDZIELI PALMOWEJ W TOKARNI 

 
Tego dnia w Tokarni odbędzie się tradycyjny pokaz palm wielkanocnych. Tokarnia 

jest miejscowością niezwykłą, rzec by można - bastionem tradycji. Nieczęsto się bowiem 
zdarza, by pod koniec XX wieku budowano współczesne dróżki kalwaryjskie lub tworzono 
wierną kopię rzeki Jordan w stawie przy kościele - razem z naturalnej wielkości figurą Pana 
Jezusa przyjmującego chrzest. W Tokarni zachował się (a raczej został wskrzeszony) 
pradawny zwyczaj ciągnięcia w procesji figurki Chrystusa na osiołku. Wieziona podczas 
procesji dookoła kościoła figura Chrystusa na osiołku została wyrzeźbiona przez 
miejscowego artystę ludowego i jednocześnie kościelnego, Józefa Wronę. Na zboczu 
pobliskiej Urbaniej Góry zbudowano całkiem współczesną kalwarię z kapliczkami 
wykonanymi przez tutejszego rzeźbiarza ludowego, oczywiście Józefa Wronę. 
 
PROGRAM  
 

17 kwietnia 2011 r. – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 8 30 w Mysłowicach przy 
ul. Powstańców , rejon stacji PKP , Poczty Głównej . Przejazd autokarem na trasie Mysłowice 
– A-4 – Kraków – Pcim - Tokarnia. Planowany przyjazd do  Tokarni  na godz. 10 30. Od godz. 
1100  msza św. a po mszy procesja. Uroczystościom towarzyszy ludowy jarmark. Po mszy św. 
zostanie zorganizowane spotkanie z autorem Kalwarii Tokarskiej, jednym 
z najwybitniejszych rzeźbiarzy ludowych w Polsce – Józefem Wroną. Pan Józef zaprezentuje 
kilka ze swoich prac, istnieje możliwość kupna czy zamówienia rzeźby u p. Józefa. 

O 1430  wyjazd z Tokarni, w drodze powrotnej przejazd przez Wadowice, Zator. 
Krajoznawcy nazywają ten region „Żabim Krajem” ze względu na dużą ilość stawów rybnych. 
W pobliżu Zatora zatrzymamy się w miejscowości Łączany. W przeszłości mieszkańcy tej 
nadwiślańskiej miejscowości specjalizowali się w produkcji galarów a większość z nich była 
wiślańskimi flisakami. Jeden z galarów został zachowany i znajduje się przy tutejszym 
kościele. W Łączanach miejscowi krajoznawcy zaprezentują nam historię żeglugi wiślanej, 
która niejednokrotnie rozpoczynała się przy Trójkącie Trzech Cesarzy. Natomiast panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich przygotują dla mysłowickich turystów specjalność kulinarną 
regionu czyli rybę z okolicznych stawów (prawdopodobnie będzie to sum). Z Łączan 
przejedziemy przez most na Wiśle . Znajduje się tu stopień wodny, kanał prowadzący do 
elektrowni w Skawinie oraz mała elektrownia wodna wybudowana przez firmę Skanska. 
Wieś posiada także rezerwat przyrody. Planowany przyjazd do Mysłowic na godz.1800 . 

CENA: 36zł - członkowie PTTK 
30zł - SKKT  
45 zł – niezrzeszeni 

ŚWIADCZENIA : przejazd autokarem, opieka pilota i uprawnionego przewodnika, 
ubezpieczenie NNW. 
 
We własnym zakresie: wyżywienie 
 

Zapisy i szczegółowe informacje w biurze PTTK  O / Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 
Polecamy naszą stronę www.myslowice.pttk.pl   E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl.    Tel/faks (032) 222 56 06 . 

Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700 Składka roczna ulgowa dla; uczących się (do 26 lat), opiekunów 
SKKT i bezrobotnych wynosi 18 zł., ulgowa dla emerytów, rencistów wynosi 20 zł, normalna 36 zł.  

Nowo wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulg. i 10 zł dla składki normalnej. 


