PIENINY – Jesienny Redyk i nie tylko
14/15/16 października 2022

Łopuszna – przełęcz Snozka – Grywałd – Szczawnica
(redyk) – Szlachtowa - Jaworki
14 października 2022, piątek – 1 dzień
Wyjazd z Wrocławia o godz. 06:00 z placu Solidarności. Na trasie przerwa śniadaniowa.
Na trasie zwiedzimy kilka interesujących miejsc.

 Dwór Tetmajerów w Łopusznej

XVIII-wieczny dwór w Łopusznej to przykład starej siedziby szlacheckiej
należącej do rodzin Lisickich, Tetmajerów i Lgockich. "Dom drewniany w stylu
rodzimym wszystkich naszych dworów szlacheckich, obszerny, porządnie i mocno
postawiony, przyozdobiony gankiem, jak wszystkie nasze ganki, a na ganku
poboczne ławki do siedzenia, jak to wszędzie widzimy [...]. Przed domem
dziedziniec przestronny, mający po lewej ręce domu drugi domek mniejszy, czyli
oficynkę, gdzie kuchnia i mieszkanie służących, z prawej osłoniony budowlami
gospodarskimi". Tak opisał dworek Seweryn Goszczyński w 1832 r. W okresie
międzywojennym majątek pozostawał w rodzinie Lgockich. W gospodarstwie
wprowadzono wówczas nowoczesne maszyny rolnicze oraz wybudowano
największą na Podtatrzu owczarnię. W pamięci żyjących jeszcze mieszkańców
Łopusznej zachowali się ostatni właściciele jako żyjący skromnie dobrzy
gospodarze. Po wojnie majątek podzielił los wielu innych - przejęte przez Skarb
Państwa i przekazane państwowemu gospodarstwu rolnemu dwór i zabudowania,
niewłaściwie użytkowane i nieremontowane, stopniowo niszczały. W maju 1978 r.
zespół dworski przejęło Muzeum Tatrzańskie. Ekspozycja w dworku poświęcona
jest historii dworu, kuchni dworskiej, natomiast chałupa Klamerusów Sowów
pokaże nam wnętrze mieszkalne górali nowotarskich z okresu przed II wojną
światową.

 Przełęcz Snozka - (653 m)
Przełęcz w paśmie łączącym Gorce z Pieninami. W przeszłości prowadził tędy
trakt na Węgry. Rozciąga się stąd rozległy widok na Tatry, Pieniny, Magurę
Spiską, Pasmo Radziejowej oraz Zbiornik Czorsztyński. W pobliżu znajduje się,
odsłonięty
w
1966
roku,
13-metrowej
wysokości pomnik
„Organy” autorstwa Władysława Hasiora. Konstrukcja ta zwana jest organami,
gdyż twórca zaprojektował ją w ten sposób, aby wydawała dźwięki podczas
podmuchów wiatru.. Monument według autora miał być hołdem złożonym tym,
którzy zginęli w czasie i po wojnie na Podhalu. Jednak inskrypcja wyryta na

pomniku: „Wiernym synom Ojczyzny poległym na Podhalu w walce o utrwalenie
władzy ludowej.” sprawiła, że dla wielu pomnik stał się pochwałą dla
socjalistycznych rządów i czasów, w których największe sukcesy odnosił Hasior.
Obecnie napis jest skuty, a samą instalację odrestaurowano, mimo że wielu
mieszkańców domagało się jej zniszczenia.

 Kościół św. Marcina Biskupa w Grywałdzie
Gotycki, drewniany kościół pw. św. Marcina, wzniesiony w II połowie XV wieku,
na miejscu wcześniejszej świątyni. Podanie głosi, że jeszcze wcześniej w tym
właśnie miejscu znajdowała się pogańska gontyna. Przed 1618 rokiem kościół
znacznie przebudowano. Zmiany dotyczyły głównie konstrukcji dachu i stropów.
W tym okresie dostawiono również wieżę, a wnętrze pokryto polichromią. Kościół
zachował do dziś swój pierwotny gotycki charakter. Wnętrze pokrywa znacznie
zniszczona polichromia, zawierająca motywy figuralne i ornamentalne. W
prezbiterium strop zdobią malowane kasetony, a ściany - malowidła
przedstawiające scenę Ukrzyżowania, świętych Piotra i Pawła oraz ewangelistów.
Interesującą
scenę
przedstawia
malowidło
na
ścianie
za
głównym
ołtarzem: Michał Archanioł strąca do piekła szatana, przedstawionego w postaci
niedźwiedzia.

Przejazd do Ochotnicy Górnej na zakwaterowanie

15 października 2022, sobota – 2 dzień
Po śniadaniu udajemy się do Szczawnicy

 Jesienny redyk w Szczawnicy

Od świętego Wojciecha – do świętego Michała – tyle tradycyjnie trwa wypas
owiec na halach. Wiosną gospodarze oddają swoje owce bacy, który wraz z
towarzyszącymi mu pomocnikami – juhasami wyrusza na hale, tam owce
pozostają aż do jesieni. Na czas wypasu baca i juhasi mieszkają w bacówce,
która jest nie tylko schronieniem, ale służy też do wyrobu produktów z owczego
mleka: oscypków, bundzu, żętycy. Zarówno wiosenne wyprowadzenie owiec na
hale, jak i ich jesienny powrót w doliny ma charakter dużego uroczystego
folklorystycznego wydarzenia nazywanego redykiem. Towarzyszą mu specjalne
obrzędy, mające swoje źródło w dawnych pasterskich tradycjach. Odbywają się
też występy zespołów regionalnych i degustacje lokalnych wyrobów.
Inauguracja wiosennego sezonu pasterskiego tradycyjnie już ma miejsce w
kwietniu w niedzielę koło św. Wojciecha, w Ludźmierzu. W Sanktuarium Matki
Bożej Królowej Podhala odprawiane jest uroczyste nabożeństwo, w którym biorą
udział wszyscy bacowie – podhalańscy i beskidzcy. Otrzymują oni wtedy wodę
święconą i tzw. sajty – szczapy drewna z ogniska wielkanocnego, od którego
zapalą pierwszą watrę w bacówce.

Redyk Szczawnica 2021

Natomiast październik zwany jest miesiącem redyków, czyli uroczystych przejść
pasterzy ze stadami owiec z wypasu. To najbardziej magiczny czas w polskich
górach. W tym roku 15 października odbędzie się w Szczawnicy, jak zwykle,
największy i najbardziej widowiskowy redyk w Polsce. Wydarzeniu towarzyszyć
będą występy zespołów ludowych, nadarzy się możliwość degustacji specjałów
kuchni góralskiej. Będziemy mieli okazję uczestniczyć przez określony czas w
tym pięknym widowisku.
Po imprezie związanej z redykiem zajmiemy się zwiedzaniem Szczawnicy

 Szczawnica Zdrój
Uzdrowisko Szczawnica leży u stóp góry Bryjarki, w bezpośrednim sąsiedztwie
Pienińskiego
Parku
Narodowego,
w
malowniczej
dolinie
Grajcarka,
prawobrzeżnego dopływu Dunajca. Ze wszystkich stron wznoszą się górskie
zbocza, pokryte iglastymi i modrzewiowymi lasami. Po obu stronach górskiego
wąwozu położone są obiekty sanatoryjne, domy wczasowe i pensjonaty.
Szczawnica to doskonały punkt wypadowy do pieszych wędrówek po Pieninach.
Nazwa miejscowości pochodzi od kwaśnych wód zwanych przez górali
"szczawami". Dynamiczny rozwój Szczawnicy jako uzdrowiska przypada na
połowę XIX wieku, kiedy to właścicielem uzdrowiska został Józef Szalay, który
zbudował pierwsze łazienki, wystawił nowe budynki zdrojowe i pensjonaty, dał
oprawę architektoniczną odkrytym źródłom: Magdaleny, Walerii, Jana, Szymona,
Heleny i Anieli. Rozszerzył i unowocześnił Park Zdrojowy, wybudował kaplicę
zdrojową. Zapraszał do Szczawnicy wybitnych ludzi epoki, między innymi
wybitnego balneologa Józefa Dietla. Po II wojnie światowej nastąpiło
upaństwowienie zdrojowiska. W 1962 roku Szczawnicy nadano prawa miejskie
włączając do niej przyległe wsie - Szlachtową i Jaworki. Uzdrowisko posiada 12
źródeł wód mineralnych. Wody te to szczawy wodorowęglanowe, sodowe,
jodkowe, bromkowe bogate w sole mineralne i liczne mikroelementy. Szczególnie
wskazane przy schorzeniach dróg oddechowych, nieżytach żołądka, zaparciach,
skazie moczowej, miażdżycy tętnic, z wysokim poziomem cholesterolu,
osteoporozie.
Spacer po części uzdrowiskowej Szczawnicy

Plac Dietla

 Plac Dietla

Pijalnia Wód Mineralnych

Zabudowa uzdrowiskowa w Szczawnicy to cały kompleks starodawnych,
niezwykłych budynków, które służą kuracjuszom i mieszkańcom miasta
nieprzerwanie od czasów XX-lecia międzywojennego. Większość budynków
powstała za czasów, kiedy były własnością Szalayów, przyczyniających się do
rozwoju części uzdrowiskowej miasta. Z tego względu największa część
zabudowy znajduje się w okolicach placu Dietla. Kompleks sanatoryjny służy do

dziś i uważany jest za jedną z najładniejszych części Szczawnicy. Wokół placu
Dietla zlokalizowane są najważniejsze obiekty całej zabudowy uzdrowiskowej.
Znajduje się tam m.in. nowy Dom Zdrojowy, pijalnia wód “Jan” i pijalnia wód
“Magdalena”. W obrębie placu znajduje się skromny obelisk poświęcony Józefowi
Szalayowi, który był propagatorem tworzenia polskich uzdrowisk. W niedalekiej
odległości znajduje się najbardziej okazała willa w Szczawnicy - Pałac, w której
do niedawna funkcjonowało Muzeum Pienińskie.

 Pijalnia Wód Mineralnych
Budynek nazywany jest także Domem nad Zdrojami, a jego historia sięga
początków XIX w. Początkowo znajdował się tu pawilon, w którym czerpano wodę
mineralną ze znajdującej się pośrodku studni. Gdy w 1828 r. Józefina i Stefan
Szalayowie kupili Szczawnicę nadali dwóm tutejszym źródłom swoje imiona.
Wybudowali też na miejscu pawilonu altanę z Galerią Spacerową, po której
przechadzali się kuracjusze. Ich syn, Józef, twórca świetności Szczawnicy, na
miejscu altany wzniósł budynek Domu nad Zdrojami i połączył go z Galerią
Spacerową. W 2002 r. pożar zniszczył szczawnicką pijalnię. Odbudowano ją z
dbałością o historyczne elementy i ponownie połączono z zabudowaną już Galerią
Spacerową, w której działa obecnie kawiarnia. Pijalnia jest piętrowym budynkiem
w stylu szwajcarskim, z drewnianymi rzeźbionymi elementami dekoracyjnymi
oraz malowidłami figuralnymi. Na parterze znajduje się hala ze źródłami
wykończona w drewnie w stylu alpejskim, zaś na piętrze galeria, w której
prezentowane są wystawy czasowe.

 Galeria Sztuki Ludowej i Rękodzieła Krzywa
Jabłonka

Jest to miejsce od lat przyciągające artystów i turystów. Jeśli poszukujemy
czegoś, co wyróżni i ozdobi nasz dom, mieszkanie lub biuro, jeśli szukamy
prezentu dla bliskich lub pamiątki z gór – to warto zajrzeć do tego jedynego w
swoim rodzaju miejsca, w którym można podziwiać i nabyć artystyczne wyroby
oraz szeroko pojęte rękodzieło. Tu znajdziemy m.in obrazy malowane na szkle,
płótnie, drewnie, ikony, rzeźby i płaskorzeźby, witraże, hafty, ceramikę, biżuterię
etniczną oraz inne techniki artystycznego wyrazu. Odwiedzając szczawnicką
Galerię „Krzywa Jabłonka’’ mogą być Państwo pewni jednego: wśród prac zawsze
znajdziecie wyroby artystyczne stworzone przez tutejszych rodzimych artystów.
Oczywiście odwiedzimy to miejsce.

 Spacer promenadą wzdłuż Grajcarka

Spacer odbędziemy tylko wtedy jeśli pozwoli nam na to czas ponieważ
priorytetem będzie udział w redyku. Trudno powiedzieć z wyprzedzeniem jaki
będzie to wymiar czasu.
Promenada spacerowa w Szczawnicy została stworzona dla wygody
mieszkańców, turystów i kuracjuszy sanatoryjnych. Jest to trakt spacerowy z

widokami na góry i potok Grajcarka. Deptak ma długość ok 1800 metrów i jest
jednym z najdłuższych w Polsce. Rozpoczyna się pod dolną stacją kolejki na
Palenicę i ciągnie się wzdłuż potoku Grajcarek. Promenada usytuowana jest raz z
jednej, raz z drugiej strony potoku, a jej ciągłość zapewniają urocze mostki.

Promenada nad Grajcarką

Kolejka krzesełkowa na Palenicę

 Wjazd i zjazd kolejką krzesełkową na Palenicę

Palenica (722 m.n.p.m.) to popularny szczyt w Pieninach, na który można
powędrować pieszo lub wjechać kolejką górską. Kolej linowa na Palenicę (PKL) to
ciekawa atrakcja Szczawnicy, stacja dolna znajduje się dosłownie w centrum
miasta, tam gdzie rozpoczyna się piękny, najdłuższy w Polsce deptak promenada nad Grajcarkiem. Wjeżdża się wygodnymi 4-osobowymi kanapami.
Na szczycie Palenicy znajduje się schronisko “Groń”, obiekty gastronomiczne
oraz zjeżdżalnia grawitacyjna (letni tor saneczkowy), zimą czynne są wyciągi
narciarskie. Z góry rozciąga się piękny widok na Pieniny i Beskid Sądecki. Miejmy
nadzieję że będzie sprzyjająca pogoda.
Informacje praktyczne dot. wyciągu krzesełkowego stacji Palenica
– długość 786 m,
– różnica poziomów 263 m,
– czas wyjazdu – 3 min.
– przepustowość 2200 os / h
Powrót do pensjonatu na obiadokolację

16 października 2022, niedziela – 3 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd w okolice Szczawnicy

 Muzeum Pienińskie w Szlachtowej
Muzeum Pienińskie jest oddziałem Muzeum Okręgowego

w
Nowym Sączu. Jego zbiory obejmują eksponaty związane z życiem górali
pienińskich oraz dotyczące historii uzdrowiska Szczawnica. Tradycje Muzeum
Pienińskiego sięgają dwudziestolecia międzywojennego. Początkowo mieściło się
ono w Dworku Gościnnym w Szczawnicy, który jednak został strawiony przez
pożar. W późniejszym czasie kilkukrotnie zmieniało siedzibę. Najdłużej zbiory
eksponowane były w Szczawnicy w dawnym Pałacu Szalaya. Gdy w początkach
XXI
w.
uzdrowisko
zostało
odzyskane
przez
potomków
ostatniego
przedwojennego właściciela Szczawnicy, hrabiego Adama Stadnickiego muzeum
musiało zmienić siedzibę. Zostało przeniesione do Szlachtowej, do nieużywanego
już budynku Straży Granicznej. Główna ekspozycja muzealna dotyczy życia
górali pienińskich, ich tradycyjnych zajęć, wyposażenia domów oraz strojów.

Można tu zobaczyć odtworzony wygląd góralskiej izby, sprzęty domowe i
gospodarskie, a także wyroby rękodzieła ludowego. Druga z wystaw prezentuje
historię uzdrowiska w Szczawnicy, a jej ozdobą są malowane herby domów,
których sporządzenie propagował Józef Szalay. Na ostatniej wystawie
biograficznej zobaczyć można przedmioty związane z postacią Józefa Szalaya
oraz związanego ze Szczawnicą pisarza, publicysty i społecznika, Jana Wiktora

 Cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela w Jaworkach
Cerkiew p.w. Św. Jana Chrzciciela, która obecnie funkcjonuje jako kościół
katolicki, powstała w Jaworkach jako świątynia Rusinów, mieszkających na
okolicznych terenach po II wojnie światowej.

Budynek powstał pod koniec XVIII wieku i wzniesiono go w stylu józefińskiego
kościółka wiejskiego. W cerkwi znaleźć można elementy klasycystyczne i
późnobarokowe. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest wielostrefowy

rokokowy ikonostas z końca XVIII w. z ikoną św. Jana Chryzostoma. Uderza w
nim niezwykłe bogactwo elementów dekoracyjnych wypełniających jego wolne
pola.

 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Szlachtowej

Dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka, wzniesiona w latach 1895–1920. W
1946 cerkiew została przejęta przez kościół rzymskokatolicki i odtąd użytkowana
jest jako kościół parafialny pw. Matki Boskiej Pośredniczki Łask. Poprzednio stała
tu stara drewniana XVII-wieczna łemkowska cerkiewka która została rozebrana w
1905 a pozostałości jej wyposażenia znajdują się w Muzeum Diecezjalnym w
Przemyślu. Budowa nowej cerkwi ciągnęła się latami z powodu jej wysokich
kosztów, fundusze zbierano w całej diecezji

Na dodatek w 1907 roku zawaliła się środkowa kopuła na skutek błędu
architektonicznego. Wreszcie w 1920 roku budowa została ukończona. Po wejściu
do wnętrza, rzuca się w oczy bogactwo barw polichromii z 1919roku.
Ciekawostką jest ambona z XVIII wieku ozdobiona postaciami Ewangelistów.
Twarze posiadają rysy ludowe. Prawdopodobnie zostały wykonane przez
miejscowego artyste w stylu określanym jako "chłopski barok".
Na tym zakończymy i zaczniemy powrót do Wrocławia. Na trasie zjemy
zorganizowany obiad.

Cena ;
800 zł + wstępy 40 zł (płatne dodatkowo w autokarze) zaliczka 50 %- 400 zł płatna do 12 września 2022
Dla posiadaczy Karty Seniora - 780 zł +wstępy 40 zł
(płatne dodatkowo w autokarze) – zaliczka50% - 390 zł
– płatna do 12 września 2022
Cena zawiera;




przejazd autokarem lub busem (w zależności od ilości uczestników), opłaty
autostradowe, parkingi
obsługa i opieka pilota-organizatora
obsługa przewodnika terenowego










2 noclegi w pokojach 2 i 3-osobowych z łazienkami
Wyżywienie; 2 śniadania, 2 obiadokolacje
Wieczór przy grillu z muzyką góralską
Obiad w dniu powrotu
Obowiązkowa składka na Fundusz Gwarancyjny
Zestaw słuchawkowy
Ubezpieczenie NW, OC
podatek VAT, marża Biura

Cena nie zawiera grupowych biletów wstępów - 40 zł/os








Dwór Tetmajerów – 5 zł/os
Kościół w Grywałdzie – 2 zł/os
Galeria Pod Krzywą Jabłonką – 5 zł/os
Wjazd i zjazd na Palenicę – 16 zł/os
Muzeum Pienińskie – 8 zł/os
Kościół w Jaworkach – 2 zł/os
Kościół w Szlachtowej – 2 zł/os

Suma; 40 zł







Muzeum Instrumentów Ludowych w zamku - Szydłowiec – 15zł/os
Muzeum J.Malczewskiego – 16zł/os
Wsola Muzeum Witolda Gombrowicza – 3 zł/os
Katedra – 2 zł/os
Muzeum Wsi Radomskiej – 9 zł/os

Suma; 45 zł/os

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych
obiektów bez uszczerbku dla całości programu.

