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Zrealizowano w ramach międzynarodowego projektu SUSCOM 2012-2014 



    Wycieczkę zorganizowano w ramach międzynarodowego projektu 
„SUSCOM  - Sustainable Self-help Adult Community Learning Model 
and Tool-kit”, finansowanego przez Komisję Europejską  
(Program Partnerski Grundtvig 2012-2014) 
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 10 lipca 2014 roku - w ramach cyklu "PodróżujMY z S@S” – członkowie „Szkoły 
@ktywnego Seniora” wzięli udział w wycieczce edukacyjnej 
do dwóch miejscowości uzdrowiskowych w Małopolsce: Muszyny i Krynicy Zdrój.  

 
Organizacji całej wyprawy podjęła się pani Irena Łożyńska, należąca do Sekcji 
Krajoznawczej S@S, która była też pomysłodawczynią wyjazdu. 

 
Uczestnikom wycieczki towarzyszył przewodnik – pan Bogusław Grzybowski. 
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Park Zdrojowy ZAPOPRADZIE w Muszynie 
i Ogród Zmysłów  

    Zwiedzanie rozpoczęło się od wizyty w dawnej dzielnicy zdrojowej Muszyny,  
w której w ostatnich latach powstało Centrum Rekreacji i Sportu 
„Zapopradzie” z kompleksem odkrytych basenów, amfiteatrem, pijalnią wód 
mineralnych oraz uzupełniającymi je ścieżkami rowerowymi i spacerowymi. 

• Nad całością góruje i malowniczo rozpościera się wyjątkowy w skali kraju 
kompleks parkowy - Park Zdrojowy ZAPOPRADZIE.  

• Roztacza się z niego przepiękny widok na Dolinę Popradu oraz uzdrowisko. 
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• Główny element Parku stanowią tzw. Ogrody Sensoryczne  
(Ogrody Zmysłów), które poza funkcją spacerowo-rekreacyjną spełniają także funkcje 
terapeutyczne oraz edukacyjne dla osób niepełnosprawnych  
i dzieci.  

• Ogrody Sensoryczne podzielone są na strefy: zdrowia, zapachową, wzrokową, słuchową, 
dotykową i smakową.  

• Park to kompleks alejek spacerowych, sztucznych stawów, wodnych kaskad, ławeczek i 
stylowych latarni. Wszyscy spacerowicze mogą korzystać  
z zestawu urządzeń do ćwiczeń ruchowych. Z Parku, a szczególnie ze specjalnej platformy 
widokowej, roztacza się widok na rzekę i panoramę Muszyny z Beskidem Sądeckim w tle. 
 

• Źródło: http://zapopradzie.pl/muszyna-i-okolice.html 
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Cerkiew p.w. św. Dymitra w Muszynie-Złockiem 
 •Z Parku Zapopradzie uczestnicy wycieczki udali się do zabytkowej, XIX-wiecznej cerkwi 

łemkowskiej p.w. św. Dymitra w Muszynie-Złockiem (obecnie kościół parafialny 
rzymskokatolicki Narodzenia NMP).  

•Świątynia istniała tu już w końcu XVI w. Obecną wzniesiono w latach  
1867–1872. Budowlę postawiono na rzucie krzyża, zastosowanym na tym terenie po raz 
pierwszy i nakryto obcą architekturze tutejszych cerkwi ośmiopolową kopułą na tamburze. 
Wnętrze świątyni ma naturalną barwę drewna, w prezbiterium widnieje zachowana 
polichromia z 1873 r.  

•Cerkiew zdobią m.in.: ikonostas z 2. poł. XIX w., dwa ołtarze boczne z XIX w. oraz wiele 
ciekawych ikon. 

•Źródło: http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=249&word=Złockie 

 

11 www.sas.tpnk.org.pl 



12 www.sas.tpnk.org.pl 



13 www.sas.tpnk.org.pl 



Cerkiew grekokatolicka p.w. św. Dymitra Sołuńskiego  
w Szczawniku  

i źródło „Za Cerkwią” 

     Przy źródełku „Za Cerkwią” w Szczawniku (gm. Muszyna) raczyliśmy się leczniczą wodą 
oraz podziwialiśmy sąsiadującą z nim XIX-wieczną drewnianą cerkiew grekokatolicką p.w. 
św. Dymitra Sołuńskiego. 

     Szczawnik to wieś, której nazwa wywodzi się od licznych na tym terenie źródeł 
mineralnych (wody typu szczaw wodorowęglanowo – sodowo –magnezowo – wapniowo 
- żelazistych z dużą zawartością dwutlenku węgla). 
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• Cerkiew filialna greckokatolicka św. Dymitra w Szczawniku (obecnie kościół filialny 
rzymskokatolicki) została zbudowana w 1841 r. Remontowano ją kilkakrotnie  
w 2. poł. XX w.  

• Jest to trójdzielna cerkiew zachodniołemkowska o konstrukcji zrębowej  
i pokrytych gontem ścianach. Polichromia figuralno-ornamentalna wykonana została 
w latach 1936–37.  

• W wyposażeniu świątyni znajdują się późnobarokowy ikonostas z przeł. XVIII i XIX w., 
w prezbiterium ołtarz z ikoną Ukrzyżowania z XIX w., w nawie późnobarokowe 
ołtarze boczne z obrazami Przemienienia Pańskiego i Opłakiwania Chrystusa.  

• Na ścianach prezbiterium podziwiać można zbiór ciekawych ikon. 
 

• Źródło: http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=192 
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Góra Baszta i ruiny zamku biskupiego w Muszynie 

• Uczestnicy wycieczki, wzmocnieni leczniczą wodą ze źródła  
w Szczawniku, weszli na Górę Baszta w Muszynie (527 m n.p.m.),  
na której szczycie znajdują się ruiny zamku z XIV wieku oraz figura Matki Boskiej.  

• Nagrodą za trud wspinania się na szczyt wzniesienia był wspaniały widok 
rozciągający się z jego wierzchołka.  
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 Część źródeł podaje, że zamek w Muszynie powstał w 1301 roku  

dzięki fundacji królewskiej; inne, że na przełomie XV i XVI wieku,  

po zburzeniu najstarszej warowni znajdującej się w Muszynie w wyniku najazdu 

Macieja Korwina na początku lat 70. XV wieku. 

 Zamek na Górze Baszta strzegł granic między Polską a Węgrami; jego załoga czuwała 

nad bezpieczeństwem szlaku handlowego biegnącego wzdłuż Popradu na Węgry. 

Przez długi czas stanowił rezydencję starostów tzw. Państwa Muszyńskiego 

pozostającego we władaniu biskupów krakowskich do rozbiorów Polski.  

 Zamek został opuszczony w drugiej połowie XVIII wieku i popadł w ruinę.  

  

 Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Muszynie 
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Cerkiew p.w. św. Jakuba Apostoła w Powroźniku  

• Ostatnią odwiedzoną w ramach wycieczki „Szkoły @ktywnego Seniora-S@S” 
świątynią grekokatolicką była drewniana cerkiew p.w. św. Jakuba Apostoła w 
Powroźniku (gm. Muszyna). Obecnie jest to rzymskokatolicki kościół parafialny.  

• Cerkiew powstała w 1600 r., jest więc najstarszą cerkwią w polskich Karpatach.  

• W 2013 r. świątynia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO! 
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 Świątynia była wielokrotnie remontowana,  

a w latach 1813-14, po powodzi, przeniesiono ją na obecne 

miejsce. 

 Układ wnętrza jest trójdzielny o kwadratowych 

pomieszczeniach.  Ściany zakrystii pokrywa cenna polichromia 

figuralna z początku XVII w.  

 Bogate wyposażenie świątyni stanowią m.in. ikonostas z lat 

1743–44, obecnie częściowo rozmontowany, barokowy ołtarz 

boczny z XVIII w. z obrazem Chrystusa u Słupa oraz wiele 

cennych ikon (m.in. Sąd Ostateczny  z 1623 r.).  

  

 Źródło: http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=obiekty&id=154 
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Krynica-Zdrój 
 

• Kolejnym punktem wycieczki był spacer po zabytkowym centrum  
Krynicy-Zdroju.  

• Historia tej miejscowości sięga 1547 r., kiedy Danko z Miastka założył tu wieś 
Krzenycze. Od początku istnienia do pierwszego rozbioru Polski Krynica wchodziła 
w skład tzw. Kresu Muszyńskiego, należącego do biskupów krakowskich.  

• W 1783 r. Krynicę wraz z całymi dobrami muszyńskimi przejął skarb austriacki, 
który wkrótce wysłał tu krajowego radcę górniczego, profesora uniwersytetu 
lwowskiego Baltazara Hacqueta w celu zbadania i oceny krynickich źródeł. Jego 
pozytywna opinia legła u podstaw późniejszego rozwoju krynickiego zdrojowiska. 
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Szybki rozwój Krynicy nastąpił dopiero po 1856 roku dzięki działalności  
prof. Józefa Dietla.  
W roku 1877 kuracjuszy przyjmowano w 11 domach uzdrowiskowych oraz  
w 64 domach prywatnych, w tym samym okresie powstała Komisja Zdrojowa.  
U schyłku XIX stulecia Krynickie Zdroje odwiedzało blisko 6000 kuracjuszy rocznie, a w rok 
przed wybuchem II wojny światowej - 38000 osób.   
Ograbiona przez wojska niemieckie i zdewastowana przez żołnierzy Armii Czerwonej 
Krynica odrodziła się w pod koniec lat 50. XX w. 
 
W Krynicy żył i tworzył malarz prymitywista pochodzenia łemkowskiego – Nikifor Krynicki. 
Z tą miejscowością związany był również śpiewak i aktor – Jan Kiepura. 

 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Krynica-Zdr%C3%B3j#Historia 
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Wspólne grillowanie w Krzyżówce 

• Po spacerze po centrum Krynicy, połączonym z piciem wód zdrojowych w Pijalni Wód, 
uczestnicy wycieczki pojechali do podkrynickiej miejscowości Krzyżówka, gdzie  
w gospodarstwie agroturystycznym zorganizowany został dla nich grill i kolacja. 
Wspólne biesiadowanie przyczyniło się do jeszcze większej integracji grupy.  
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Dziękujemy Paniom: 

Irenie Łożyńskiej („Szkoła @ktywnego Seniora”) i Magdalenie Pazdańskiej 

(WBP w Krakowie) za zaangażowanie i włączenie się w organizację tak 

dużego przedsięwzięcia (w wyjeździe wzięło udział  

51 osób) 

 

Panu Bogusławowi Grzybowskiemu - za przygotowanie interesującej trasy  

i przekazanie nam części swojej olbrzymiej wiedzy na temat regionu. 
 

 

GALERIA ZDJĘĆ Z WYCIECZKI>>> 

https://photos.google.com/share/AF1QipNmvwv4PhSosfRGwlYOgG1XEC5EnKwlz0cbi8BAzybt0gFSBqaj3nSRwSAEX6Jg6A?key=WG5tUnhfZnRVaGhQdVBDWkt3RHhURWRtdzR5dWNB
https://photos.google.com/share/AF1QipNmvwv4PhSosfRGwlYOgG1XEC5EnKwlz0cbi8BAzybt0gFSBqaj3nSRwSAEX6Jg6A?key=WG5tUnhfZnRVaGhQdVBDWkt3RHhURWRtdzR5dWNB
https://photos.google.com/share/AF1QipNmvwv4PhSosfRGwlYOgG1XEC5EnKwlz0cbi8BAzybt0gFSBqaj3nSRwSAEX6Jg6A?key=WG5tUnhfZnRVaGhQdVBDWkt3RHhURWRtdzR5dWNB
https://photos.google.com/share/AF1QipNmvwv4PhSosfRGwlYOgG1XEC5EnKwlz0cbi8BAzybt0gFSBqaj3nSRwSAEX6Jg6A?key=WG5tUnhfZnRVaGhQdVBDWkt3RHhURWRtdzR5dWNB
https://photos.google.com/share/AF1QipNmvwv4PhSosfRGwlYOgG1XEC5EnKwlz0cbi8BAzybt0gFSBqaj3nSRwSAEX6Jg6A?key=WG5tUnhfZnRVaGhQdVBDWkt3RHhURWRtdzR5dWNB
https://photos.google.com/share/AF1QipNmvwv4PhSosfRGwlYOgG1XEC5EnKwlz0cbi8BAzybt0gFSBqaj3nSRwSAEX6Jg6A?key=WG5tUnhfZnRVaGhQdVBDWkt3RHhURWRtdzR5dWNB
https://photos.google.com/share/AF1QipNmvwv4PhSosfRGwlYOgG1XEC5EnKwlz0cbi8BAzybt0gFSBqaj3nSRwSAEX6Jg6A?key=WG5tUnhfZnRVaGhQdVBDWkt3RHhURWRtdzR5dWNB
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 Prezentację przygotowali Członkowie  
„Szkoły @ktywnego Seniora-S@S”: 

•Barbara Grzechynka 
•Irena Łożyńska 
•Maria Sałapska 

•Stanisław Sałapski 
•Wiesław Zagórny 

 
 

Koordynator Programu „Szkoła @ktywnego Seniora-S@S”: 
dr Lidia Maria Jedlińska 
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