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Żywieckie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, 
Żywiecka Informacja Turystyczna oraz Koło 

Przewodników Beskidzkich Karpacki Gazda zapraszają 
grupy zorganizowane na wycieczkę „Po zbójnickie skarby 

do Wąwozu Homole” 
 

POLSKA – PIENINY            Wycieczka objazdowa 1 dniowa 
W programie: Wąwóz Homole, obiad w góralskiej karczmie, zwiedzanie Szczawnicy   

 
 Oferta dla korporacji, firm, instytucji, szkół 
– idealny pomysł na imprezę integracyjną 

Program wycieczki „Po zbójnickie skarby do Wąwozu Homole” 

Wąwóz Homole to jeden z najpiękniejszych wąwozów w Pieninach. Leży niedaleko centrum Jaworek (w których co roku 
odbywa się słynny redyk w którym biorą udział zbójnicy z Pienińskiej Drużyny Zbójnickiej jak i Karpackie Zbóje z Żywca), skąd 
prowadzi znakowany zielony szlak turystyczny. Od ponad czterdziestu lat jest rezerwatem krajobrazowym, w którym możemy 
podziwiać piękne, prawie pionowe wapienne ściany, dochodzące do 120 m wysokości. Płynący przez cały „minikanion” potok 
Kamionka sprawia, że nawet w największe upały panuje tu przyjemny chłód, a po intensywnych opadach jest sprawcą 
niezapomnianego widowiska, przeciskając się pomiędzy ogromnymi głazami. Nazwa Wąwozu Homole w Małych Pieninach pochodzi od ruskiego słowa 
homoła, gomoła, które oznacza obły, bezrogi (nawiązanie do kształtu doliny). Ma długość ok. 800 m. Przez Małe Pieniny a w ich obrębie Wąwóz Homole 
przebiega Szlak Zbójników Karpackich. Do dnia dzisiejszego istnieją podania o zakopanych skarbach zbójnickich w dzikich ostępach Wąwozu 
Homole jak i na terenie całego masywu Małych Pienin. Takie miejscowości jak Biała Woda, Czarna Woda i Wroni Wierch nieodzownie wiążą 
się z postacią słynnego zbójnika Józefa Baczyńskiego zwanego Skawickim spod Babiej Góry, który na dość długi czas zawitał również  
w Pieniny.  

   

 

Harmonogram 
Czas trwania 

wycieczki 
Koszt wycieczki 

 
Ocena atrakcyjności 

krajoznawczej 

„Wąwóz Homole i Szczawnica” – wycieczka jednodniowa 

6:00  – odjazd z Żywca; 
10:00 – Spacer po Szczawnicy z przewodnikiem (m.in. zobaczymy 

część uzdrowiskową (Dom nad zdrojami, Pijalnia Wód 
Mineralnych, park zdrojowy, Inhalatorium, zabudowę 
zdrojów wód mineralnych Walerii i Szymona), XIX -

wieczną zabudowę Placu Dietla, zabytkowe wille,  kaplice 
w Parku Górnym i Dolnym, kościół św. Wojciecha); 

12:30 – Obiad w karczmie góralskiej; 
13:30 – Przejazd do Wąwozu Homole; 
17:00 – odjazd ze Szczawnicy; 

21:00 – przyjazd do Żywca. 

15:00 godz. 130 zł/os. (grupa 40 os.) 8/10 

W cenie wycieczki: przejazd komfortowym autokarem / busem (WC, klimatyzacja, bar, video), 

bilety do Pienińskiego Parku Narodowego, obiad w karczmie góralskiej: Madziarska zupa 
gulaszowa + Pasterska pieczeń z karczku z grulami i kapustą, całodniowa opieka 

licencjonowanego przewodnika beskidzkiego i pilota wycieczek, opieka przewodnika lokalnego w 
Szczawnicy i w wąwozie Homole, ubezpieczenie w Axa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż). 

Studenci proszeni są o zabranie legitymacji. Uwaga: możliwość obsługi grupy w systemie Tour 
Guide System (system bezprzewodowego oprowadzania grup). W upalne dni prosimy 
pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! Kolejność 

zwiedzania może ulec zmianie. 

 

http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=732
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=d&id_menu=726
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=617
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=221
http://www.zbojnickiszlak.pl/index.php?menu=e&id_menu=658
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Szczegóły wycieczki:  

Wąwóz Homole 

Ściany wąwozu zbudowane są głównie ze skał wapiennych pochodzących z okresu jury i kredy z domieszką łupków i margli. Ma bardzo urozmaiconą rzeźbę i ciekawą budowę 

geologiczną. Dnem tego bardzo znanego wąwozu, uważanego za jeden z najpiękniejszych w Polsce, płynie potok Kamionka, który również odegrał dużą rolę w rzeźbieniu koryta 
wąwozu. Potok tworzy liczne kaskady, a w jego korycie znajdują się ogromne głazy. Płynie nim krystalicznie czysta woda. W górnej części wąwozu rumowisko osuwiskowe 

powstałe w okresie plejstocenu. Na wapiennych skałach wąwozu Homole rosną rzadkie gatunki roślin wapieniolubnych i liczne okazy światłolubnych jałowców. Od 1963 r. jest 
rezerwatem przyrody, licznie odwiedzanym przez turystów i wycieczki szkolne. 

     

                                     Fot. Wąwóz Homole.  

Właściwe formowanie wąwozu Homole zostało zapoczątkowane w neogenie. Nastąpiło wówczas obniżenie lokalnej bazy 

erozyjnej, w wyniku czego blok Homoli (w obrębie którego wąwóz jest położony) podlegał intensywnej erozji rzecznej. 
Przyjęto, iż blok uległ wydźwignięciu wzdłuż osi poprzecznej do pienińskiego pasa skałkowego, co spowodowało 
powstanie systemu rozłamowego wąwozu oraz uaktywniło uskoki grawitacyjne. W wyniku tego, na skutek erozji rzecznej, 

doszło do wypreparowania w podłożu skalnym głębokiego wąwozu. Wąwóz Homole został wyżłobiony przez płynący 
obecnie jego dnem niewielki potok Kamionka. Proces pogłębiania wąwozu prawdopodobnie trwa do dziś, gdyż blok 

Homoli w dalszym ciągu ulega powolnemu wznoszeniu.  

Od dawna (już w XV wieku) był on penetrowany przez poszukiwaczy skarbów. Istnieje wiele legend związanych 

z skarbami ukrytymi w nim, są również dokumenty historyczne. Jego nazwa znajduje się np. w testamencie Piotra 
Wydźgi, znanego w swoich czasach poszukiwacza skarbów. Dokument z roku 1529, tzw. „Castrum Homola”, wspomina 
o opustoszałym zamku zwanym Homola. Jak wskazują badania archeologiczne przeprowadzone w 1988 r., niegdyś w 

wąwozie Homole istniała warownia broniona przez skały oraz sztucznie wykonany przekop z wodą. Znaleziono m.in. XVI-
wieczne cegły i fragmenty ceramiki. W 1547 r. właścicielem całych Jaworek stał się Stanisław Nawojowski; być może, 

zamek został odbudowany. Później jednak popadł znów w ruinę. Przed utworzeniem rezerwatu wąwóz był wypasany, 
wpuszczonych do niego owiec nie trzeba było pilnować – i tak nie mogły z niego nigdzie wyjść. 

      

Turystyczna ścieżka przekracza kilkakrotnie potok. Dawniej pokonywano go przeskakując po dużych kamieniach na jego dnie,  

co wymagało nieco zręczności, obecnie dla wygody turystów wykonano metalowe mostki. Wejście do wąwozu leży tuż obok szosy 
prowadzącej przez Jaworki, zaraz za parkingiem i oznakowane jest dużą tablicą. Przed wejściem do wąwozu estetycznie wykonane 

tablice informacyjne i w sezonie turystycznym punkt pobierania opłat za zwiedzanie. Po przejściu przez drewniany mostek potoku 
Kamionka, zaraz po lewej stronie skała zwana Wapiennik, a za nią ciągnie się dalej długa niemal pionowa ściana Grzebienia. Po 
przeciwległej (prawej) stronie ciągną się wyższa od nich i równie stroma Prokwitowska Homola. Istnieją w niej szyby górnicze – w 

przeszłości poszukiwano tu złota. Za Grzebieniem znajduje się Niska Skała o wysokości 70 m, a za nią Wysoka Skała, mająca aż 120 
m wysokości. Skały te mają czerwonawe zabarwienie, świadczące o zawartości żelaza. Dalej trasa prowadzi lesistym i zawalonym 

rumowiskiem dużych głazów zboczem, po lewej stronie potoku. Dość strome podejście ułatwiają drewniane stopnie i poręcze. 
Towarzyszy nam szum potoku spadającego po kaskadach. Potok rozwidla się w kilku miejscach. Ścieżka wyprowadza na 
Dubantowską Dolinkę, gdzie znajduje się koszona polana, ławki i stoły dla turystów. Znajdują się tutaj tzw. Kamienne Księgi - 

skały, na których według miejscowych podań zapisano ludzkie losy aż do końca świata. Od strony wyjścia z wąwozu wał kamienny,  
a dookoła polanki wykonana z naturalnych kamieni ścieżka. Idąc nią można z bliska przyglądnąć się wapiennym, zabarwionym na 

czerwonawo ścianom skalnym na otaczających polankę zboczach. 

Karczma góralska w Dolinie Szczawnika  

 
Po zwiedzeniu Wąwozu udamy się na obiad do zaprzyjaźnionej karczmy góralskiej w najbliższej okolicy Szczawnicy. Serwowane tam specjały kuchni regionalnej zachwycą podniebienia 
najbardziej wybrednych turystów. Karczma usytuowana jest w malowniczym miejscu nad wodospadem "Zaskalnik", będącym zarazem największym wodospadem Beskidu 

Sądeckiego. Jest to teren Popradzkiego Parku Krajobrazowego, przy szlaku pieszo-rowerowym, prowadzącym na główne szlaki pasma Radziejowej: Przechybę, Przysłop, Wielki Rogacz 
i dalej na Obidzę, do Starego Sącza, Rytra i Piwnicznej. Są to również ulubione miejsca przejażdżek konnych a także jedno z często odwiedzanych miejsc szczawnickich fiakrów z 

gośćmi. 
 
Dawniej szlak ten był ważnym traktem wiodącym na Węgry, przy którym też powstała pierwsza karczma w Szczawnicy. Tradycja karczmy sięga końca XIX w. gdy odwiedzać zaczęli ją  

kuracjusze i goście Józefa Szalaya. Była ona miejscem odpoczynku, a otaczający ją wokół las kojąco wpływał na górne drogi oddechowe. Po drugiej wojnie światowej karczma 
służyła turystom jako "góralska gospoda", w której spędzano chętnie wolny czas na zabawie, hulankach i swawolach. Nie sposób nie wspomnieć tu nieżyjącego już dziś Tadeusza 

Zachwieji "Bulisia", który gazdował karczmą na przełomie lat 60-tych i 70-tych.  
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Cały swój żywot poświęcił na popularyzowaniu tradycji regionu Pienin i Podhala, jednym słowem wszystkiego co związane z góralszczyzną i gwarą. Opowiadając przekazywał 

potomnym i przybyłym szczawnickim gościom o zwyczajach, historii i kulturze regionu. Wśród przybyłych rozpopularyzował baraninę, sporządzaną w/g staroświeckich receptur. Można 
było również spróbować pstrąga wyłowionego prosto z potoku sopotnickiego. 

 

    
Fot. Karczma góralska w dolinie Szczawnika.  

 
Starzy Szczawniczanie do dziś wspominają ówczesne potańcówki, gdzie oczywiście często nie obywało się bez "bitki". Dziś turysta znajduje w tym malowniczym miejscu ukojenie przy 
dźwiękach muzyki góralskiej i cygańskiej, a regionalna kuchnia ,przygotowująca pieczołowicie oryginalne potrawy według staroświeckich receptur stara się spełnić oczekiwania 

najbardziej wymagających gust i smaków.....wystrój zaś starych góralskich izb, wprowadza w klimat tamtych czasów. O jej ponadczasowym znaczeniu świadczą liczne nagromadzone 
tu pamiątki dawnych lat, przedmioty i narzędzia codziennego użytku, ciężkiej pracy na roli i w lesie, którymi posługiwali się na przełomie lat mieszkańcy tutejszych terenów - górale 

Pienin i Podhala. 
 
Obejrzeć tu można stare portrety i zdjęcia górali szczawnickich, rzemieślników i ludzi związanych z historią tego lokalu - dziś już owianych legendą. Można też 

zobaczyć czym trudnili się dawni mieszkańcy, jak żyli i jak wyglądał dawny góralski "przyodziewek". 
 

Na estradzie obok karczmy często obejrzeć można występy zespołów regionalnych i rozrywkowych, oraz baca opowie o wypasie owiec, wyrobie oscypka  
a nawet zademonstruje strzyżenie owiec i wyrób sera. Nie braknie tu również zabaw i konkurencji dla dzieci i dorosłych. 
 

Szczawnica 
 

Szczawnica znajduje się na granicy Małych Pienin i Beskidu Sądeckiego w dolinie Grajcarka. Jej atrakcyjne położenie sprawia, że panuje tu wyjątkowy mikroklimat, duże 
nasłonecznienie i mała ilość opadów. Szczawnica jest otoczona przez szczyty górskie chętnie odwiedzane przez turystów: Rabsztyn, Wysoka, Trzy Korony i Sokolica. Miasto jest 

położone na wysokości od 430 do 510 m n.p.m. 
 
Pierwsze wzmianki o Szczawnicy pochodzą z 1413 roku, choć osady na tym terenie istniały już wcześniej. W połowie XIV wieku Szczawnica była parafią, by w 1529 roku stać się filią 

parafii krościeńskiej (do 1889 roku). W połowie XVI wieku istniała w Szczawnicy instytucja sołtysa i wybraniectwa (przywilej wolnego chłopa zwolnionego z pańszczyzny w zamian za 
służbę wojskową na rzecz króla). 

 
Po pierwszym rozbiorze Polski, Szczawnica weszła w skład zaboru austriackiego. W 1828 r. Szczawnicę nabyli Stefan i Józefina Szalayowie, po śmierci Stefana Szalaya uzdrowisko 
przejął w 1839 r. syn Józef Szalay. To właśnie on jest uważany za twórcę uzdrowiska. W 1876 zapisał uzdrowisko krakowskiej Akademii Umiejętności. W 1909 r. od Akademii 

uzdrowisko kupił hr. Adam Stadnicki, po II wojnie światowej nastąpiło upaństwowienie zdrojowiska. 
 

Usytuowanie Uzdrowiska w dolinie Grajcarka, prawobrzeżnego dopływu Dunajca pomiędzy łańcuchem Pienin i Beskidem Sądeckim tworzy znakomity mikroklimat sprzyjający 
poprawie zdrowia i kondycji górnych dróg oddechowych. 
 

Na terenie Uzdrowiska znajdują się źródła dwunastu kwaśnych wód - szczaw, o walorach których pierwsze wzmianki pochodzą aż z XVI wieku. Po dziś dzień z ich leczniczych 
właściwości korzystają zarówno mieszkańcy jak i kuracjusze z niemalże całego świata. 

 

    
Fot. Szczawnica / promenada / przewodnik po Szczawnicy Andrzej Dziedzina Wiwer. 

Nieodłącznym elementem Uzdrowiska jest wspaniała Pijalnia Wód Mineralnych, gdzie do dyspozycji gości są szczawy wodorowęglanowe, sodowe, jodkowe i bromkowe bogate  
w sole mineralne oraz liczne mikroelementy. 

 
Na przybywających do pienińskiego kurortu czekają Sanatoria Uzdrowiskowe i Zakład Przyrodoleczniczy. Wykonywane są w nich 42 rodzaje zabiegów z zakresu hydroterapii, 
inhalacji (wyjątkowo skuteczne inhalacje celkowe), fizykoterapii, kinezyterapii oraz kuracji pitnej. 

 
Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu chorób dróg oddechowych, w tym przewlekłych stanów zapalnych nosa i gardła, schorzeń aparatu głosowego; schorzeń alergicznych dróg 

oddechowych, astmy oskrzelowej; schorzeń układu ruchu tj. chorób zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa, a także chorób reumatycznych i reumatoidalnego zapalenia stawów. 
 
Do leczenia gości kurortu wykorzystuje się własne surowce balneologiczne w postaci należących do Uzdrowiska wód mineralnych, jak również walory środowiskowe jakim jest leczniczy 

mikroklimat. 
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DDaannee  ddoo  ffaakkttuurryy  //  pprrzzeelleewwuu::  

  

ZZBBÓÓJJNNIICCKKII  SSZZLLAAKK  LLEESSZZEEKK  MMŁŁOODDZZIIAANNOOWWSSKKII             

UUll..  JJaannaa  IIIIII  SSoobbiieesskkiieeggoo  77,,  3344--330000  ŻŻYYWWIIEECC 

NNIIPP::  55553322330066334400            RREEGGOONN::  224400774455114455  

TTeell//ffaaxx  ++4488  3333  44775599665522  ||  MMoobbiillee  ++4488  660099778899887799  

ee--mmaaiill::  marketing@zbojnickie.pl www.zbojnickie.pl  
 
 
 

zywiec.turystyka.pl | zywiec.org | zbojnickitravel.pl | karpackigazda.pl |karpackiezboje.pl | goralskicatering.pl | jacentyignatowicz.pl | kuligi.beskidy.com.pl | zbojnickisklep.na.allegro.pl 
 

zbojnickie.pl|sylwesterzkuligiem.pl|balkany-incentive.pl|goralomania.pl|parzenica.com.pl|strojegoralskie.pl|serdaki.pl|zbojnicy.com.pl|kompaniazbojnicka.com.pl|folkzboje.pl 
 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944     Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 

Szczawnica posiada obecnie 8 czynnych źródeł mineralnych. Są to szczawy alkaliczno - słone zawierające znaczne ilości chlorków, sodków, bromków, boru  

i jodu. 

 
CENA od 130 zł / os. Cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego. 
  
Ustalana zawsze indywidualnie. Jest ona zależna od: 
 
 Terminu i miejsca podstawienia autobusu; 
 ilości osób biorących udział w wycieczce; 
 dodatkowych atrakcji. 
 
Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek 

regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście dla uhonorowania najważniejszych postaci Twojej 

imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań. 

 

Rezerwacja wycieczki „Po zbójnickie skarby do Wąwozu Homole” 

 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można 

dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc 

maila: marketing@zbojnickie.pl Każda wyprawa z naszym biurem jest nie tylko pełna wrażeń, ale też zapewnia niezbędne bezpieczeństwo.  

Dane do przelewu: 
 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 ŻYWIEC 
Ul. Jana III Sobieskiego 7 
NIP: 553 – 230 – 63 – 40 
REGON: 240 745 145 
 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 
 
Projekt „SZLAK ZBÓJNIKÓW KARPACKICH” FIRMY ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły  
i rozwiązania na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 stanowią własność autora. Projekt 

ZBÓJNICKI SZLAK ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody autora. 

 
 
 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 
 

 

mailto:marketing@zbojnickie.pl

