
  

Ballada o Tarnowie 

Żył kiedyś przed laty, pan Spytko bogaty, a d a  
Co herb miał na tarczy Leliwa, G C C7 
Zbudował tu miasto, z księżycem i gwiazdą, F G C a 
A gwiazda to była szczęśliwa: d E a a7 

 Pan burmistrz miał pannę, zlotowłosą Annę,  
 Piekarczyk dał serce jej w dani.  
 Lecz burmistrz bogaty, precz pędził od chaty,  
 Bo miał on piekarczyka za nic.  

I rzekł mu raz w złości, - A niech cię wciurności,  
Oddam ci ja moją Anulę,  
Gdy uczeń piekarzy, przyniesie mi w darze,  
Gwiazdeczkę ze złotym księżycem.  

 Szedł biedny piekarczyk, bez herbu i tarczy,  
 I ludzi z daleka omijał.  
 Wtem spojrzy ku wieży i oczom nie wierzy,  
 Leliwa się w słońcu odbija.  

Blankami ratusza, na wieżę wyrusza,  
Leliwę do serca przytulił.  
Burmistrzu mój panie, co chciałeś dostaniesz  
Nie będziesz już bronił Anuli.  

 Hej ! koniec ballady gawiedzi swarliwa,  
 gawiedzi wesoła i płocha.  
 I wiedz, że w Tarnowie każdemu kto kocha  
 Wnet szczęście przyniesie Leliwa. 

Stanisław Wróbel  
 

POLSKIE TOWARZYSTWO 
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 
ODDZIAŁ „ZIEMI TARNOWSKIEJ” 

W TARNOWIE 

 
ZAPRASZA NA 

XI RAJD 
PRZEDSZKOLAKA 

 

TARNÓW  9 MAJ 2018 
 



I. ORGANIZATORAMI XI RAJDU PRZEDSZKOLAKA są: Komisja 
Krajoznawcza i Turystyki Pieszej oraz Koło Przewodników „Leliwa”.  
 

                                                
 

II. CEL RAJDU PRZEDSZKOLAKA:  popularyzacja wśród dzieci wiedzy 
o Tarnowie, jego historii, zabytkach i ciekawych miejscach.  

 
II. TRASA RAJDU, czyli jak będą wędrować uczestnicy XI Rajdu 
Przedszkolaka: Tarnów Rynek - ul. Kapitulna do połączenia z ul. Wałową 
- ul. Wałowa - pl. Starej Synagogi.  
 
III. PROGRAM IMPREZY, czyli jak przebiegał będzie XI Rajd 
Przedszkolaka. 
 
930 Zbiórka uczestników pod Ratuszem na Rynku w Tarnowie. Rajd będzie 
przebiegał w formie spaceru po Tarnowie. Zakończenie Rajdu 
przewidziane jest o 1100 na placu Starej Synagogi (ul. Żydowska). 

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA, czyli co zrobić by wziąć udział 
w XI Rajdzie Przedszkolaka: 
 
1. W imprezie mogą brać udział drużyny do 30 osób.  
2. Zgłoszenia z listą uczestników na formularzu załączonym do 

regulaminu powinny zostać potwierdzone przez Dyrekcję 
przedszkola. 

3. Zgłoszenia z listą uczestników i opiekunów oraz wpłatą należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2018 r. w: 

 
BIURZE ODDZIAŁU PTTK ZIEMI TARNOWSKIEJ 

 ul. Żydowska 20 
33 – 100 Tarnów 

tel: +48 14 655 43 53 lub +48 14 655 43 52 
 e-mail: pttk@is.net.pl 

Wpłata może być na konto: Credit Agricole Bank Polska 
S.A. 62 1940 1076 3028 5525 0000 0000 

 
Opłata za udział  w Rajdzie wynosi 6 zł (słownie: sześć zł) od osoby. 
 
5. Zgłoszona drużyna powinna posiadać ubiór dostosowany do wędrówki 
po mieście i warunków atmosferycznych. 
6. Obowiązek ubezpieczenia uczestników ciąży na jednostce 
zgłaszającej. 
7. W przypadku niesprzyjającej pogody, czy innych przeszkód 
niezależnych od organizatorów, kierownictwo Rajdu zastrzega sobie 
prawo do zmiany terminu Rajdu oraz czasu jego zakończenia. 
8.    Brak udziału w Złazie powoduje przepadek wpisowego. 
 
W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ, czyli 
co uczestnicy otrzymają: 
 

� Słodki upominek dla każdego uczestnika Rajdu; 
� Pamiątkowy znaczek (typ button); 
� Pamiątkowy dyplom dla każdej drużyny; 
� Obsługę tras Rajdu przez przewodników; 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ      
   ZABAWY !!! 


