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spacer z cyklu „Małopolskie klasztory i sanktuaria”

Z MAGIERKĄ I HABITEM
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Start: Tyniec (centrum) (przystanek autobusowy KMK)
Meta: Tyniec (centrum) (przystanek autobusowy KMK)
Jak dojechać? autobus KMK nr 112 z Osiedla Podwawelskiego
Jak wrócić? autobus KMK nr 112 z Tyńca
Tyniec centrum (KMK) -  Opactwo oo. Benedyktynów z XI w. - wałem Wisły - Grodzisko
(280 m) - Stępnica (266 m) - Kozobica (282 m) - Ostra Góra - rezerwat „Skołczanka”
(zbiorowisko muraw napiaskowych i roślin kserotermicznych) - Duża Kowodrza (260 m) Tyniec centrum (KMK)
trasa ok. 11 km; pkt do odznak: OTP i Miłośnika Jury: 11

Warte zobaczenia:
Tyniec i opactwo oo. Benedyktynów
Tyniec to słowo uniwersalne we wszystkich językach słowiańskich
(oznaczające miejsce warowne) i jak mało które pasujące do tego
miejsca. Nie bardzo wiadomo czy mnisi od razu po przyjeździe rozgościli się tutaj, czy osiedli na Wawelu i stamtąd zostali przegnani.
Wśród murów klasztornych władcy wybudowali zamek, strzegący niedalekiej granicy ze Śląskiem i przeprawy przez Wisłę.
Zakonnicy żyjący według reguły św. Benedykta, zawierającej się
w trzech słowach: ora et labora (módl się i pracuj), dorobili się nielichego majątku składającego się z 5 miast i ponad 300 wsi i folwarków.
Pozwalało to na szybką odbudowę kompleksu w sposób nowoczesny
i modny, po zniszczeniach zafundowanych przez Tatarów w 1259 r.,
Szwedów w 1655 r. i Rosjan w 1771 r.
Zakonnicy umieli wypośrodkować czas pomiędzy obowiązki i powinności duchowe, sprawne zarządzanie ogromnym majątkiem i pozytywne oddziaływanie na całą okolicę. Nie zapominali o obowiązkach
wobec Ojczyzny (potop szwedzki i konfederacja barska), co poskutkowało kasatą zakonu przez zaborców. W 1816 klasztor stał się siedzibą
diecezji tynieckiej, przeniesionej po kilku latach do Bochni i Tarnowa.
Kres świętemu miejscu przyniósł wielki pożar w 1831 roku.
Benedyktyni powrócili tu w przededniu II wojny światowej i mozolnie
przez lata odbudowywali Wielką Ruinę. Jest to miejsce niezwykłe, pełne uroku i jakieś niezwykłej duchowej mocy, szczególnie wtedy, gdy
wyłania się z mgieł i oparzelisk, wznosząc ku niebu w promieniach
słońca. Zachwycony tym Henryk Sienkiewicz tu umieścił pierwsze sceny swej powieści „Krzyżacy".

grodzisko w Tyńcu
to wznoszące się około 70 m nad poziomem Wisły wzgórze w Krakowie, na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, najbardziej na zachód wysunięte wzniesienie Wzgórz Tynieckich. Wraz ze
znajdującymi się na drugim brzegu Wisły Skałkami Piekarskimi tworzy
przełom zwany Bramą Tyniecką. Znajdują się na nim ślady istniejącego niegdyś grodziska, którego najstarsze pozostałości pochodzą
z okresu kultury łużyckiej. Z wzgórzem związana jest także legenda
o Walgierzu Wdałym i Helgundzie.

rezerwat przyrody „Skołczanka”
to rezerwat faunistyczny, zlokalizowany na Dużej Kowodrzy – północnym wzniesieniu Wzgórz Tynieckich, w obrębie Bielańsko-Tynieckiego
Parku Krajobrazowego. Zajmuj obszar o powierzchni 36,77 ha. Utworzony został w 1957 r. w ówczesnej wsi Tyniec w celu ochrony lasu
sosonowo-jodłowo-bukowego, roślinności kserotermicznej i około 500
gatunków rzadkich motyli i błonówek. Występują tu liczne gatunki
chronionych roślin, jak np. dziewięćsił bezłodygowy, sasanka łąkowa,
czy macierzanka pannońska. W południowej części znajdują się dwie
zbiorowe mogiły - około 500 Żydów – ofiar niemieckiego ludobójstwa,
zamordowanych w lecie 1942 r.
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