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DWUDNIOWA WYCIECZKA W PIENINY
DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Opracowanie: Elżbieta Paluchowska

Wycieczka jest podstawową formą pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły, umożliwiającą
uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju ojczystego lub innych
krajów pod względem środowiska geograficznego, historycznym, etnicznym, kulturowym lub
gospodarczym. W trakcie wycieczki uczniowie mają możliwość zweryfikowania wiedzy podręcznikowej,
szansę osobistego zetknięcia się z tymi rzeczami, zjawiskami, procesami, wydarzeniami, które znają
tylko z opisów lub opowiadań. Poza tym bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym to bardzo
ważny element edukacji ekologicznej, uczy wrażliwości na piękno przyrody i utwierdza młodzież w
przekonaniu o konieczności ochrony środowiska.

Wycieczka jest również doskonałą okazją do realizacji wielu celów wychowawczych: rozwijania
nawyku aktywnego wypoczynku, kształtowania postaw odpowiedzialności za własne decyzje,
nawiązywania kontaktów międzyludzkich, wzmacniania przyjaźni poprzez pracę w zespole,
kształtowania kultury osobistej. Wspólne wędrówki, swobodna wymiana myśli na różne tematy
pozwalają zbliżyć się do młodych ludzi, poznać ich zainteresowania, hierarchię wartości, problemy
którymi żyją.

Aby jednak wszystkie cele mogły zostać zrealizowane wycieczka musi być starannie
przygotowana, metodycznie przeprowadzona, a następnie omówiona i podsumowana. Tworząc
program wycieczki szkolnej musimy wiedzieć, gdzie chcemy się udać i w jakim celu, dokładnie
przemyśleć każdy jej etap.

Proponowaną dwudniową wycieczkę w Pieniny zrealizowałam ze swoją klasą Technikum
Hotelarskiego. Czułam ogromną satysfakcję, kiedy podczas lekcji poświęconej podsumowaniu
wycieczki uczniowie wyrażali same pozytywne opinie i pytali, kiedy następny wyjazd.

PIERWSZY DZIEŃ

• Wyjazd z Wadowic o godz. 9.00.
Trasa prowadzi przez Suchą Beskidzką, Maków Podhalański, Jordanów, Nowy Targ. Za Nowym
Targiem skręcamy w kierunku Niedzicy. Wkrótce po lewej stronie ukazuje się Zbiornik Czorsztyński.
Dojeżdżamy do zamku w Niedzicy.

Zamek stoi na wysokości 566m, około 35m nad taflą Jeziora Czorsztyńskiego. Jest to jeden z
najcenniejszych w Polsce zabytków architektury obronnej, bez przerwy zamieszkały. Składa się z trzech
części: zamku dolnego, gdzie obecnie ma siedzibę Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Historyków
Sztuki, hotel i Stacja Sejsmologiczna PAN; oraz zamku średniego i górnego- częściowo udostępnionych
do zwiedzania.
Wnętrza i ekspozycję muzealną zwiedza się w grupach pod opieką miejscowego przewodnika.
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• Po zwiedzeniu zamku udajemy się na zaporę.

Zapora na Dunajcu ma długość 404m i wysokość 56m. Zbudowana jest z prawie 5mln m3 skał, 421mln
m3 betonów technicznych oraz prawie 4,5tys. ton konstrukcji stalowych. Utworzone przez spiętrzenie
wód Dunajca Jezioro Czorsztyńskie ma długość 9km i szerokość 1-2,25km. Linia brzegowa jest silnie
rozwinięta. Jezioro zostało napełnione w latach 1994-97. U stóp zapory stoi elektrownia wodna: dwa
turbozespoły o mocy 90MW. Z zapory roztacza się wspaniały widok na jezioro oraz malownicze zamki
Niedzica i Czorsztyn.

• Udajemy się do Czorsztyna, gdzie zwiedzamy ruiny drugiego zamku nad Jeziorem Czorsztyńskim.

Dolne partie zamku pochodzą z XIII wieku, górne z lat 1620-35. Długie metalowe schody wiodą do
monumentalnych ruin zamku górnego, zajmującego szczyt urwistej Góry Zamkowej, 53m nad lustrem
jeziora. Północną stronę tworzy mur tarczowy o długości 32m i wysokości 12m oraz masywna
czworoboczna wieża, zachowana do podstawy 3 kondygnacji. Z tarasu roztacza się wspaniały widok
na jezioro i Pieniny. Z tarasu schodzi się do pomieszczeń piwnicznych. Trzy sale zajmuje ekspozycja-
znalezione na zamku detale architektoniczne, plansze obrazujące historię Czorsztyna i budowy
zbiorników. W ostatnim pomieszczeniu znajduje się stylowa kawiarnia.

• Udajemy się teraz drogą przez Krościenko do Szczawnicy, pod dolną stację kolejki linowej na
Palenicę, która znajduje się nad potokiem Grajcarek.

Kolejkę oddano do użytku we wrześniu 1991 roku. 126 podwójnych krzesełek ma długość 780m i
pokonuje 263m różnicy wzniesień. Lina rozwieszona jest na 13 podporach.
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• Wjeżdżamy kolejką na Palenicę.
Na szczycie znajduje się dodatkowa atrakcja dla młodzieży- zjeżdżalnia grawitacyjna (tor o
długości 540m i 35m różnicy poziomów). Jest to doskonałe miejsce na krótką opowieść o
Pieninach.

Pieniny stanowią centralne wypiętrzenie tzw. Pienińskiego Pasa Skałkowego. Grupa górska Pienin
wznosi się na północny-wschód od Tatr, ma długość 35km i 4-5km szerokości. Pasmo dzieli się na trzy
odmienne charakterem grupy:
� Pieniny Właściwe, między Czorsztynem a Szczawnicą, z najwyższym szczytem Trzy Korony

(982mnpm)
� Hombarki, czyli Pieniny Spiskie, między zamkiem niedzickim a Białką, z najwyższym szczytem Żar

(883mnpm)
� Małe Pieniny, na wschód od wylotu przełomu Dunajca, z najwyższym szczytem całych Pienin-

Wysoka (1052mnpm)
Do dzisiaj przeszłość geologiczna tego pasma górskiego nie została do końca wyjaśniona. Pieniny
zbudowane są w przeważającej części ze skał wapiennych. Miękkie fragmenty uległy erozji, natomiast
twarde wapienie rogowcowe oparły się tym siłom i dlatego powstała tak charakterystyczna rzeźba
Pienin: z łagodnie sfałdowanych grzbietów wyrastają ostre, urwiste stożki. Piękno pienińskiego
krajobrazu sprawiło, że utworzono tu w 1955 roku Pieniński Park Narodowy.

• Po krótkim pobycie na Palenicy powracamy do Szczawnicy.
Można to zrobić kolejką. Zjeżdżając w dół możemy podziwiać widoki na znajdujące się w dole
uzdrowisko. Można też zejść pieszo szlakiem żółtym prowadzącym początkowo wzdłuż kolejki, a
później zakosami przez las. Zajmie nam to około 30 minut.

• Spacerem udajemy się teraz od dolnej stacji kolejki do dzielnicy zdrojowej, przechodzimy ulicę
Główną i ulicą Zdrojową po około 15 minutach docieramy do Parku Górnego.

Szczawnica jest uzdrowiskiem. Bazę leczniczą stanowią ciepły i łagodny klimat oraz źródła wód
mineralnych. Właściwym twórcą uzdrowiska był Józef Szalaj, który Szczawnicę objął po śmierci ojca w
roku 1839. Urządził Park Górny, wzniósł liczne budynki zdrojowe, które sam projektował, zaktywizował
miejscowych górali, ucząc ich higieny i postępowania z gośćmi. Obecnie leczy się w Szczawnicy
schorzenia dróg oddechowych, choroby alergiczne, stany nieżytowe układu trawienia. Szczawnickie
sanatoria i domy zdrojowe dysponują 1200 miejscami.
Centralnym miejscem Parku Górnego jest Plac Dietla, ozdobiony fontanną i obeliskiem zasłużonego
balneologa doktora Józefa Dietla. W zachodniej pierzei placu mieści się Muzeum Pienińskie.
Oczywiście nie możemy opuścić tej dzielnicy bez wypicia przynajmniej jednej szklanki wody mineralnej
w którejś z pijalni szczawnickich.

• Wracamy do centrum i autokarem udajemy się do wsi Jaworki, skąd wyruszamy do Wąwozu
Homole.

Homole jest głęboko wciętym, stromościennym wąwozem w Małych Pieninach. Skalna część jest V-
kształtna i ma 0,8 km długości. Wąskim dnem spływa potok Kamionka, tworząc malownicze kaskady.
Dno wąwozu jest wąskie, a ściany z kolorowych wapieni, osiągające 100 metrów wysokości, opadają
stromo. Wspinaczkę ułatwiają drewniane schody zabezpieczone poręczami. Wąwóz kończy się
polanką, gdzie przy tzw. Kamiennych Księgach (charakterystyczne skały) znajduje się doskonałe
miejsce na krótki odpoczynek.



4

• Zwiedzanie wąwozu Homole trwa około jednej godziny. Potem autokarem udajemy się na nocleg.

Proponowany nocleg w Szczawnicy:

Kwatery prywatne – Andrzej Racięga
34-460 Szczawnica
ul. Pienińska 6
tel. 0-18 2621246

Schronisko turystyczne „Orlica”
34-460 Szczawnica
ul. Pienińska 12
tel. 0-18 2622245

DRUGI DZIEŃ

• Wyruszamy na słowacką stronę.
Z kierowcą autokaru umawiamy się w Krościenku, na parkingu przy końcowej przystani flisackiej
(bezpłatny), około godziny 1600. Ruszamy czerwonym szlakiem przepiękną krajobrazowo Drogą
Pienińską zamkniętą dla ruchu pojazdów, która zaczyna się przy przystani flisackiej na Dunajcu.
Droga wiedzie wzdłuż prawego brzegu Dunajca. Mijamy pawilon wystawowy Pienińskiego Parku
Narodowego. Po 1,5 km (20 minut) przekraczamy granicę i udajemy się słowacką stroną w górę
Leśnego Potoku, gdzie biegnie droga do schroniska „Chata Pienińska”, a dalej do wsi Leśnica.
Droga prowadzi u podnóża Wylizanej Skały, opadającej stromą ścianą, co powoduje wspaniałe
wrażenia.

• Powracamy tą samą drogą do Polski i dalej do przystani promowej Nowy Przewóz.
Przeprawiamy się przez Dunajec. Prom zabiera około 16 osób. Udajemy się teraz niebieskim

szlakiem na Sokolicę (od przystani promowej około 1 godz.). aby wejść na szczyt trzeba wykupić
bilet.

Sokolica (747 m n.p.m.) to najpiękniejszy i najpopularniejszy szczyt Pieninek. Od wschodu opada
stromo 312-metrową ścianą. Z zabezpieczonego poręczami wierzchołka wychylonego nad Dunajec
otwiera się niezapomniany widok na przełom Dunajca, Małe Pieniny i Tatry. Grań zdobią znane ze zdjęć
karłowate sosny powykręcane przez wiatr.
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• Z Sokolicy wędrujemy dalej za znakami niebieskimi, a przy pierwszym drogowskazie schodzimy na
szlak zielony, który w ciągu godziny doprowadzi nas do Krościenka. Tu możemy odpocząć i zjeść
posiłek.

• Wsiadamy do autokaru i kierujemy się w drogę powrotną, przez Krośnicę, Nowe Maniowy (wzdłuż
Zbiornika Czorsztyńskiego), do Dębna Podhalańskiego.
Tutaj zwiedzamy stary drewniany kościółek.

Kościół św. Michała Archanioła pochodzi z końca XV wieku. Został wybudowany bez użycia nawet
jednego gwoździa. Legenda przypisuje budowę kościółka zbójnikom, którym jego patron miał się
objawić na dębie. Kościół od czasów budowy zachował się wraz z wystrojem w niemal nie zmienionym
stanie. Wnętrze zdobi oryginalna dekoracja malarska na drewnie z około 1500 roku. Krucyfiks na belce
tęczowej datowany jest na około 1380 rok.

• Kościółek w Dębnie Podhalańskim to ostatni punkt naszej wycieczki. Teraz możemy już wracać do
Wadowic.


