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ZIEMIA SĄDECKA + KAMIANNA
W programie: Przejazd Doliną Popradu, Stary Sącz- źródełko św. Kingi, Klasztor św. Kingi, Klasztor Klarysek
(z zewnątrz), przejazd Dolina Kamienicy Nawojowskiej do Kamiannej – zwiedzanie obiektów pszczelarskich: Dom
Pszczelarza, mini skansen, pasieka uli figuralnych oraz zabytkowego Kościółka Parafialnego, degustacja miodów pitnych
Stary Sącz- przeszłość miasta sięga czasów zamierzchłych, pierwszego
okresu naszej państwowości. Niektórzy powstanie Sącza przypisują
jeszcze czasom Bolesława Chrobrego, kiedy to wzdłuż Dunajca i Popradu
prowadziła najłatwiejsza droga na Węgry i dalej na Południe Europy.
Pierwszą historyczną datą na jaką zwykł się powoływać Stary Sącz to rok
1257 (chociaż były i wcześniejsze), w którym to książę krakowsko –
sandomierski Bolesław zwany Wstydliwym jako zastaw za posag
wniesiony do Polski przez księżniczkę węgierską Kingę, zapisał jej Ziemię
Sądecką obejmującą tereny w trójkącie: Biecz – Limanowa – Podoliniec
(już na dzisiejszej Słowacji). Właśnie tu w centralnym miejscu trójkąta na
dogodnym szlaku handlowym, po drodze do rodzinnych Węgier – Pani
tych ziem Kunegunda lokuje dwa klasztory o regule franciszkańskiej męski
i żeński (o regule Św. Klary).
Stary Sącz – to najstarsze miasto Sądecczyzny, członek Kapituły Najstarszych Miast w Polsce, wpisane przez Ministra
Kultury i Sztuki na listę miast o doniosłym znaczeniu dla polskiej kultury - położone jest w miejscu, gdzie łączą się dwie
największe rzeki południowej Małopolski: Dunajec i Poprad.
Historia Kamiannej jest stara i bogata, a udokumentowana już od 1577
roku, wtedy to Kamianna została wymieniona w dokumencie biskupa
Piotra Myszkowskiego, nadającym sołtysostwo wsi Jacka Łuczkowca i jego
sukcesorów. W 1637 Biskup Jakub Zadzik ustanowił tutaj parafię grekokatolicką. Do 1946-47 roku Kamianną zamieszkiwali Łemkowie zwani
również Rusinami. Nazwa wioski jest typowa dla łemkowszczyzny. Po II
Wojnie Światowej i wysiedleniu Łemków do wioski napłynęła ludność,
głównie z Pienin, Gorców i okolicy. Znajdowały się tutaj dwie cerkwie.
Jedna unicka - przeniesiona do Bukowca koło Tarnowa i druga,
czasownia, prawosławna, która stoi do dziś, a swoim charakterem
odzwierciedla dramatyczne dzieje tej ziemi. Wystrój i rzeźby znajdujące się
w niej, wykonał p. Jan Stefaniak. Obecnie jest to kościół rzymsko-katolicki
pod wezwaniem Nawiedzenia N M P. Obecna historia Kamiannej związana
jest z osobą ks. dr Henryka Ostacha, który przez wiele lat pełnił funkcję prezesa polskich pszczelarzy
Tradycja Kamiannej nawiązuje do pasieki "BARĆ", która znajduje się w centrum wioski, nieopodal Kościółka i Domu
Pszczelarza. W pasiece znajduje się skansen, dział produkcji pasiecznej, dział farmacji, dział dydaktyczny i sklep
przypasieczny z pełnym asortymentem własnych miodów, produktów i przetworów.

Czas trwania ok. 7 godz.
Dla klientów indywidualnych wycieczka organizowana jest w następujących terminach kliknij tutaj
Dla grup wycieczka realizowana w dowolnym terminie.

