
Relacja z wycieczki do Muszyny (Beskid Sądecki)  

 

W dniach 28-30 maja 2018 r. odbyła się szkolna 

wycieczka w rejon Beskidu Sądeckiego, w której 

uczestniczyło około 40 osób z naszej szkoły i kilka osób z 

poza niej. Naszymi opiekunami byli p.prof. Barbara Wysota, 

p.prof. Adam Krynicki oraz p.prof. Robert Brzeziecki. 

Zbiórka była zorganizowana przez budynkiem ZUS-u o 

godzinie 5 rano. Po zajęciu miejsc i sprawdzeniu obecności 

wyruszyliśmy w drogę. Podróż przebiegła bezawaryjnie, 

jednak na pewnym odcinku drogi doszło do wypadku, który utrudniał ruch drogowy przez co staliśmy w korku około 

1,5 godziny. Około godziny 11 dojechaliśmy do pierwszego celu. 

 

Pierwszym miejscem, które zwiedziliśmy było 

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu znajdujące się w 

południowo-zachodniej części Krakowa, usytuowane na 

wapiennym Wzgórzu Klasztornym nad Wisłą. Po wejściu na 

teren opactwa musieliśmy poczekać parę minut na panią 

przewodnik. W tym czasie część osób robiła zdjęcia 

panoramie Krakowa albo wylegiwała się na ławkach w cieniu 

drzew. Gdy pani przewodnik przyszła po nas, zostaliśmy 

podzieleni na dwie grupy. Część grupy poszła zwiedzać 

klasztor Benedyktynów natomiast druga część poszła na 

warsztaty kaligraficzne, gdzie poznawaliśmy tajniki 

posługiwania się gęsim piórem oraz uczyliśmy się pisać 

czcionką charakterystyczną dla Benedyktynów w tamtych 

czasach.  Po zwiedzaniu i ciekawych warsztatach zrobiliśmy 

pamiątkowe zdjęcie.  

 

Następnie udaliśmy się na Sankostradę (najdłuższy w 

Polsce tor saneczkowy) umiejscowiony na zachodnim 

wzniesieniu miasteczka uzdrowiskowego w Krynicy-Zdrój.  

Po tej atrakcji udaliśmy się do naszego ośrodka 

wypoczynkowego "MIMOZA" w Muszynie. Gdy 

dojechaliśmy na miejsce zakwaterowaliśmy się i poszliśmy do 

swoich pokoi. Następnie udaliśmy się na obiadokolację 

(pomidorowa, zawijasy, ziemniaki, kapusta gotowana, kompot i na deser ciasto drożdżowe).   



Po obiadokolacji mieliśmy czas wolny. Około godziny 

20:30 wybraliśmy się do pobliskich ruin zamku z okresu 

średniowiecza położonego nieopodal naszego miejsca noclegu. 

Na ruinach zamku (od strony południowej) stała na kamiennym 

postumencie figura Najświętszej Marii Panny. Na tzw. 

"Baszcie" można było zobaczyć panoramę Muszyny. Po zejściu 

z ruin zamku udaliśmy się do ośrodka na nocleg. 

 

Drugiego dnia po śniadaniu, wyruszyliśmy w drogę 

pieszo. Naszym celem było zdobycie Jaworzyny Krynickiej 

(1114m n.p.m.). Aby dojść do szlaku musieliśmy pokonać 

kilku kilometrową drogę asfaltową i polną drogę, która była na 

znacznym wzniesieniu. Po kilkunastu minutach doszliśmy do 

zielonego szlaku. Od tego czasu zaczęła się "prawdziwa" 

wspinaczka po górach. Idąc można było dostrzec dużą 

różnorodność gatunkową roślin. Po czterogodzinnej wędrówce 

udało nam się wejść na szczyt. Wędrówka była ciężka, ale 

wynagrodziły nam ją niesamowite widoki. Na szczycie 

znajdowały się; górna stacja gondolowa, schronisko, karczmy, 

sklepiki z pamiątkami oraz baza narciarska. Po krótkim czasie 

na odpoczynek zrobiliśmy zdjęcie grupowe i zaczęliśmy 

schodzić w dół. Zejście było trudniejsze niż wejście. Na skutek 

złego oznakowania szlaku i krętego zejścia utworzyły się dwie 

grupy; większa która szybko schodziła zielonym 

„ekstremalnym” szlakiem i mniejsza która schodziła drogą dla 

„emerytów” ;). 

Oczywiście nie obyło się bez drobnej kontuzji. Przez co nie 

mogliśmy dalej iść i dzięki temu, ku naszemu zadowoleniu 

przyjechał po nas nasz ukochany autokar (w którym 

szwankowała klima). Następnie pojechaliśmy do centrum 

Krynicy i udaliśmy się do „Pijalni wód mineralnych”, 

znajdującej się przy głównym deptaku. W pijalni wód 

mogliśmy skosztować wody mineralne o różnych 

właściwościach leczniczych i oczywiście każda z nich miała 

swoją własną nazwę np. Jan, Zuber, Kryniczanka, Tadeusz, 

Słotwinianka. Po regeneracji sił i wzbogaceniu w cenne 

minerały mieliśmy czas wolny na zakupienie pamiątek. Około 

godziny 17 pojechaliśmy na obiadokolację i nocleg do naszej kwatery. 

 



Ostatniego dnia zjedliśmy wcześnie śniadanie i poszliśmy się szybko pakować. Wykwaterowaliśmy się 

punktualnie o 8:15. 

Po drodze do domu zatrzymaliśmy się w Elektrowni Wodnej 

w Rożnowie. Przy głównej bramie czekał na nas ochroniarz i 

emerytowany pracownik elektrowni, który oprowadził nas po 

terenie całej elektrowni opowiadając historię, zasadę działania 

i różne ciekawostki związane z elektrownią. Ostatnim 

przystankiem w drodze do domu było zwiedzanie zamku w 

Nowym Wiśniczu. Zamek stoi na północnym skraju cypla 

wcinającego się w dolinę Leksandrówki. Ma formę regularnej, 

czteroskrzydłowej budowli z dziedzińcem i czterema wieżami. 

Po zamku oprowadzała nas bardzo zabawna przewodniczka 

(podobna do Magdy Gessler - tylko że brunetka). Opowiadała 

bardzo, bardzo ciekawie, ale strzelała takie miny, że 

słuchający jej uczestnik wycieczki w ciągu kilku sekund 

przechodził od stanu lękowego do stanu w którym potrzebne 

były pampersy. Na zakończenie zrobiliśmy sobie jeszcze 

tradycyjnie pamiątkowe zdjęcie grupowe i udaliśmy się do autokaru. 

W drodze do domu zatrzymaliśmy się jeszcze w Olkuszu, zapełniając wygłodzone brzuchy w McDonaldzie i około 

godziny 21:00 dotarliśmy szczęśliwie do Sieradza. 
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