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Start: Kraków Czerwone Maki (dworzec tramwajowo-autobusowy)
Meta: Mogilany (przystanek autobusowy KMK)
Jak dojechać? tramwajami lub autobusami na pętle Czerwone Maki
Jak wrócić? autobus KMK nr 245, 275, 285 z Mogilan
Czerwone Maki (KMK) - Kobierzyn – zielonym szlakiem – ul. Spacerowa – nad autostradą –
Sidzina (dwór) – Libertów (dwór) –
Gaj (miejsce pobytu gen. Bema w latach 1801-1809, sanktuarium) – Mogilany (KMK)

trasa ok. 13 km; pkt do odznak: OTP: 13

Warte zobaczenia:
gen. Józef Bem
to wybitny dowódca wojskowy i wielki patriota. Był dowódcą artylerii
w Powstaniu Listopadowym, działaczem emigracyjnym, bojownikiem
podczas Wiosny Ludów a także dowódcą podczas Rewolucji Wiedeńskiej i powstania na Węgrzech. Po upadku tego ostatniego wstąpił do
armii tureckiej, przybierając imię Murad (stąd tytuł naszej wycieczki),
aby dalej walczyć z wrogami Polski. Z naszym regionem był mocno
związany w młodości i ten okres jego życia upamiętnia trasa naszej
wycieczki.

Szpital im. dr Józefa Babińskiego
to szpital psychiatryczny z bogatą historią i o ciekawej architekturze.
Pierwszy zamysł budowy szpitala powstał już w 1903 r. W 1907 r.
sejm galicyjski uchwalił jego budowę, a otwarcie (spóźnione z powodu wojny) nastąpiło w roku 1917. W okresie międzywojennym szpital
rozwijał się i był wiodącą placówką tego typu. W czasie II wojny światowej okupanci dokonali masowej eksterminacji przebywających
w nim chorych, zginęło wtedy ponad 500 pacjentów. Po wojnie aż do
czasów obecnych szpital rozwijał się zarówno jako placówka medyczna jak i ośrodek naukowy. Założenie architektoniczne szpitala
stworzone na początku zeszłego wieku jest znakomitym przykładem
realizacji idei miasta ogrodu, zaś same budynki szpitalne są znakomitym przykładem krakowskiej secesji.

 Gaj – rodzinny majątek Bemów
W Gaju w rodzinnym majątku Bemów młody Józef Bem mieszkał
z rodzicami w latach 1801-1809.

 kościół w Gaju
to podkrakowskie sanktuarium z obrazem Matki Bożej Gajowskiej
oraz ze słynącym z cudów źródłem w podziemiach kościoła. Obraz
Matki Bożej umieścili w XIII w. w wybudowanym przez siebie drewnianym kościele Benedyktyni z Tyńca. Pierwotny obraz zaginął i zastąpiony został XV-wiecznym wizerunkiem, który dziś umieszczony jest
w XVII-wiecznym kościele, stojącym na miejscu dawnego. Mimo tych
zmian sanktuarium jest celem pielgrzymek nieprzerwanie od 750 lat.

Dwór w Mogilanach
jest cenną pamiątka historyczną i zabytkiem architektury. Pierwszy
dwór postawił w XVI wieku Wawrzyniec Spytek Jordan, jeden z najbardziej wpływowych polityków schyłku epoki Jagiellonów, patron
artystów i naukowców. Na jego zaproszenie w Mogilanach gościł
m.in. Mikołaj Rej. Obecny klasycystyczny dwór wznieśli Konopkowie
w XIX w. Dwór otoczony jest zabytkowym parkiem składających się
z ogrodów w stylu angielskim, włoskim i leśnym, a od południa tarasem, z którego przy ładnej pogodzie jest przepiękny widok na Beskidy
i Tatry.
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