
     PTTK O/Mysłowice serdecznie zaprasza w dn. 2 lipca 2011 roku na wycieczkę    
krajoznawczą, w trakcie której poznamy jedno z najciekawszych miast Małopolski 
                                          

                                                       TARNÓW 

dodatkową atrakcją będą odbywające się w tym dniu DNI TARNOWA, w ramach których odbędzie się wiele 
imprez i słynny Jarmark Galicyjski (www.it.tarnów.pl). 

PROGRAM 

 2 lipiec ( sobota ) – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 7
00

 w Mysłowicach przy ul. Powstańców , rejon 

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

 Zwiedzanie rozpoczniemy od rynku. Przy rynku Bazylika i Muzeum Diecezjalne 

Tarnowski Rynek jest jednym z najpiękniejszych w kraju. Otoczony zabytkowymi perełkami w postaci 

renesansowych kamieniczek z podcieniami. Pośrodku stoi dwukondygnacyjny ratusz, z zachowanymi gotyckimi 

fragmentami pierwotnej architektury, zwieńczony wysoką attyką z charakterystycznymi 14 maszkaronami. 

Autorem renesansowej formy budowli jest Jan Maria Padovano. Wieża ratusza (wysoka na 30 m) skrywa 

mechanizm najstarszego działającego w Polsce, ręcznie nakręcanego zegara ratuszowego.  

Bazylika Katedralna to najważniejsza świątynia miasta i diecezji tarnowskiej. Słynie z najwyższych w Europie, 

ponad 13-metrowych, monumentalnych pomników nagrobnych rodu Tarnowskich i Ostrogskich. Ponadto w 

tarnowskiej katedrze znajduje się najpiękniejsza rzeźba przedstawiająca kobietę doby renesansu. 

Następnymi punktami zwiedzania będą; Muzeum Etnograficzne, Park Strzelecki, 

Fontanna. 
Muzeum Etnograficzne, znane z jedynej w Europie stałej wystawy poświęconej historii i kulturze Romów. Na 

dziedzińcu muzeum można obejrzeć prawdziwe cygańskie wozy a na życzenie wziąć udział w cygańskim ognisku i 

podziwiać tańce Cyganek ubranych w barwne stroje. Każdego roku w lipcu wyrusza stąd "Tabor Pamięci", który 

ściąga do Tarnowa turystów z całego świata. Podczas kilkudniowej wędrówki po Ziemi Tarnowskiej zaznać można 

koczowniczego życia Cyganów. 

Park Strzelecki, który pierwotnie nosił nazwę Ogrodu Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, został założony w 1866 

roku, na terenach folwarku miejskiego. Jest to ogród w stylu angielskim, o nieregularnej kompozycji ze stawem w 

części północnej, który w lecie pokryty jest liliami wodnymi (nenufarami). Pośrodku stawu wzniesiono pokaźnych 

rozmiarów Mauzoleum gen. J. Bema, bohatera walk o niepodległość narodu polskiego i węgierskiego, podczas 

Powstania Listopadowego i Wiosny Ludów. Mauzoleum jest sarkofagiem, spoczywającym na sześciu kolumnach o 

korynckich kapitelach. Prochy generała Bema zostały złożone w sarkofagu w dniu 30 czerwca 1929r. Fontanna – 

układ słoneczny. Najnowsza atrakcja dla najmłodszych – fontanna ze słońcem i układem słonecznym. 

Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz. 21
00

. 
 

          CENA ; 40 zł – członkowie PTTK        35 zł – członkowie SKKT                        Niezrzeszeni  - 50 zł 
 
ŚWIADCZENIA: przejazd PKP, NNW, opieka pilota/przodownika turystyki kolarskiej,  noclegi wg              programu. 

 
 WE WŁASNYM ZAKRESIE: wyżywienie, opłaty za zwiedzane miejsca . 

 

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. 13
00

 do 17
00

 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.  


