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TRASA:  
Powro�nik, Krynica, Polany, Kamianna.  
ATRAKCJE:  
Zwiedzanie Centrum Apiterapii w Kamiannej, Pasieka Bar� im.Ks.Ostacha, Skansen Uli, 
degustacja miodu pitnego.�
 
 

 
KAMIANNA 
Jest to wie� poło�ona po �rodku trójk�ta utworzonego przez takie miasta jak Krynica-
Nowy S�cz- Grybów. Otoczona koron� gór poro�ni�tych lasami, głównie jodłowymi. 
Stwarza to niepowtarzalny mikroklimat. Lasy tworz� naturalny filtr, dzi�ki któremu jest  
tu spokój, czysta woda, czyste powietrze i czysta gleba. 
Historia Kamiannej jest stara i bogata, a udokumentowana ju� od 1577 roku, wtedy 
to Kamianna została wymieniona w dokumencie biskupa Piotra Myszkowskiego, 
nadaj�cym sołtysostwo wsi Jacka Łuczkowca i jego sukcesorów. W 1637 Biskup Jakub 
Zadzik ustanowił tutaj parafi� greko-katolick�. Do 1946-47 roku Kamiann� zamieszkiwali 
Łemkowie zwani równie� Rusinami. Znajdowały si� tutaj dwie cerkwie. Jedna unicka - 
przeniesiona do Bukowca koło Tarnowa i druga, czasownia, prawosławna, która stoi  
do dzi�, a swoim charakterem odzwierciedla dramatyczne dzieje tej ziemi. Wystrój  
i rze�by znajduj�ce si� w niej, wykonał p. Jan Stefaniak. Obecnie jest to ko�ciół rzymsko-
katolicki pod wezwaniem Nawiedzenia N M P. 
 
Pasieka znajduje si� na wysoko�ci około 650 m npm w górach i po�rodku lasów głównie 
szpilkowych (jodła). Sprawia to, �e pszczołom �yje si� tu trudniej, poniewa� klimat jest 
ostry. Głównym po�ytkiem, który wyst�puje w tej okolicy jest spad� szpilkowa. Potrafi by� 
obfita i wyst�powa� ju� od czerwca a� do pa�dziernika, zwykle apogeum zbiorów 
przypada na sierpie� - wrzesie�. Teren ma jednak swoje walory, które przemawiaj�  
za tym, aby tu trzyma� pszczoły. �rodowisko jest jeszcze nie ska�one i wyst�puj� du�e 
ilo�ci spadzi oraz na halach kwitnie mnóstwo ró�nych kwiatów, a to pozwala pozyska� 
produkty pszczele dobrej jako�ci. Pasieka "BAR	" stoi w enklawie, gdzie mo�na 
obserwowa� ciekawe �ycie społeczno�ci pszczelej. Pozyskuj�c dary natury pasieka 
przekazuje je ludziom. B�d�c w pasiece nale�y posmakowa� miody aby wybra� ten, 
który najlepiej przypadnie do gustu. Gabinet apiterapii udziela praktycznych porad. 
 
 
 

 
 
 

Cena: 
Zgodnie z aktualnym programem 

W cenie: 
Autokar lub mikrobus, przewodnik-pilot, 

miód pitny (dwójniak, trójniak, czwórniak), 
NNW w autokarze. 

Praktyczne informacje: 
Na wycieczki prosimy ubiera� obuwie sportowe 

 


