
Kolonia zdrowotna w PIENINACH  

od 26.07 do 06.08 2015r. 

w Uzdrowisku  Szczawnica – Jaworki 

 
,, O formach myśli i czynów ludzi decyduje nie tylko wychowanie ale przede 

wszystkim zdrowa tkanka mózgowa, która jest ekologicznie uwarunkowana..,,  
                                                                                           lekarz – prof. Julian Aleksandrowicz 
 

 

Temat:  Pokarm dla mózgu 
 

,, Mózg jest częścią ciała. Podobnie jak 

komórki wszystkich innych organów, tak 

samo komórki mózgu bezustannie odnawiają 

swoje elementy. Nasze jutrzejsze komórki 

zbudowane będą więc z tego, co zjemy dzisiaj 

…, aby lepiej to sobie wyobrazić, można by 

porównać mózg do wysoko 

wyspecjalizowanego silnika, któremu zamiast 

na najwyższej jakości benzynie, każemy 

pracować na bardzo marnym oleju 

napędowym … ,, 
lekarz - neurolog  dr David Servan-Schreiber 

 

 
 

Cel: w ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH. 
 Poprzez aktywny wypoczynek w górach, zdrowe nawyki żywieniowe, oazową  formę    

organizowania czasu oraz dbałość o duchowy rozwój. 
 

,, Błędy żywieniowe są również błędami wychowawczymi …,, 
lekarz -  Norman Walker 

A teraz najważniejsze ! Jak się za to zabrać ? 
Z naszej strony proponujemy 12 - dnią kolonie zdrowotne w Pieninach w 

Uzdrowisku Szczawnica - Jaworki.  
 

Kolonię zdrowotną poprowadzą; 

- Małgorzata Radwan – żywienie - Certyfikat Collegium Medicum UJ w Krakowie  

,, Zasady żywienia w cukrzycy, otyłości i innych chorobach metabolicznych ,, 

- Zbigniew Kuśnierz – pogadanki i wędrówki górskie 

podyplomowe studia Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego  UJ w Krakowie 

- lek. med. Janusz Wyrwalski – pediatra, pulmonolog, konsultacje 24h/dobę,  

- dobrą atmosferę i aktywne prowadzenie kolonii - WYCHOWAWCY ! 

- opieka duchowa ks. Bartłomiej Pająk. 



PROGRAM 

Dzień pierwszy 26.07.2015/ niedziela / 

 
Wyjazd grupy dzieci ze Słupska z Dworca Autobusowego PKS 19.10  

Proponujemy środek transportu i przewoźnika dający nam wszystkim jak największe 

poczucie bezpieczeństwa.  

Skorzystanie z połączenia liniowego PKS na trasie; 

Słupsk – Kraków – Szczawnica – Słupsk  w cenie wynegocjowanej z przewoźnikiem. 

Wynajem autokaru na wycieczki w miejscu zamieszkania. 

 

PROGRAM POBYTU – 10 dni 

27.07 – 05.08.2015 

Dzień drugi 27.07.2015 /poniedziałek/ 

 

* 10.00 przyjazd na Dworzec Autobusowy PKS w Szczawnicy  

Zakwaterowania  w Uzdrowisku Szczawnica - Jaworki 

 

*  10.00 – 11.00 śniadanie – bufet szwedzki; zawsze zaczynać będziemy od wypicia świeżego 

soku z jabłka i marchwi, sałatki owocowe i jarzynowe, musli orkiszowe, kaszka orkiszowa na 

ciepło z powidłami, pasztety orzechowe i warzywne, wiejski twaróg i jajka, pasty z nasion 

dyni i słonecznika, pasty z makreli, sałatki śledziowe a do tego pieczywo pełnoziarniste na 

zakwasie. Dlaczego taki wybór ? Po prostu jesteśmy na warsztatach zdrowia. Podczas 

wspólnego posiłku uczymy się nie tylko jeść w spokoju i przyjaznej atmosferze ale uczymy się 

właściwego doboru i kolejności spożywania pokarmu, właśnie dla mózgu. 

 

* 12.00 Praktycznie będzie to pierwszy dzień pobytu stąd też zapoznanie się z regulaminem 

KOLONII ZROWOTNEJ, programem pobytu, wstępnej aklimatyzacji rozpoczniemy od 

poznania miejsca pobytu. 

 

Na pierwszą wędrówkę górską wybierzemy się po najbliższej okolicy, poznać topografię 

miejsca, w którym spędzimy 10 dni. Pamiętajmy, że z wędrowaniem po górach jest jak w 

sporcie, należy wysiłek powoli stopniować. 

   

*14.00 obiad – pełnowartościowy,  z barem sałatkowo-surówkowym  

*15.00 zajęcia sportowo-rekreacyjne. 

*18.00 kolacja 
*19.00 podsumowanie dnia przy ognisku  przy muzyce i wspólnym śpiewie, przecież każdy 

śpiewać może, raz lepiej raz gorzej ! 

 

Dzień trzeci 28.07.2015 /wtorek/ 

*  8.00 Dzień rozpoczynamy od spaceru z kijkami ścieżkami, jeszcze przed śniadaniem. 

Dlaczego ? Śniadanie jest bardzo ważnym posiłkiem, dającym nam siłę na najbardziej 

aktywną część dnia do obiadu. Spacer z kijkami połączony z gimnastyką na powietrzu 

pobudzi do życia nasz metabolizm, soki trawienne przygotuje na  spożycie 

pełnowartościowego śniadania przygotowanego w zawsze w formie stołu szwedzkiego. 

 

*  9.00 bufet szwedzki – uczymy się wybierać pokarmy zdrowe dla naszego mózgu a tym 

samym dla całego organizmu. Poranny posiłek jest bardzo ważny i decyduje o naszej 

wydolności fizycznej i umysłowej przez cały dzień ! 



* 10.00 czas na wędrówkę górską –  Rezerwat Białej Wody do Bacówki, gdzie 

zobaczymy wypas owiec a może spróbujemy jak smakuje ser w Bacówce na hali ? 

*14.00 obiad, pełnowartościowy z barem sałatkowo-surówkowym 

*16.00 spotkanie z lekarzem, pogadanka;  

,, DLACZEGO AKTYWNIE POWINNIŚMY DBAĆ O WŁASNE CIAŁO ,, 
a po wykładzie wspólna dyskusja przy herbatce i  szarlotce 

*18.00 kolacja – bufet szwedzki.  

*19.00 podsumowanie dnia, dyskoteka 

 

Dzień czwarty 29.07.2015 / środa / 

 

* 8.00 spacer z kijkami.  

* 9.00 śniadanie – bufet szwedzki 

*10.00 czas na wędrówkę górską – WĄWÓZ HOMOLE ze ścieżką edukacyjną 

Pienińskiego Parku Narodowego będzie dzisiejszym celem wyprawy. W Wąwozie Homole 

nakręcone zostały sceny do filmu ,, Ogniem i mieczem ,, wg. powieści Henryka Sienkiewicza 

* 14.00 obiad, zawsze pełnowartościowy z barem sałatkowo-surówkowym 

*18.00 kolacja  

*19.00 podsumowanie kolejnego dnia spędzonego na górskim obozie wakacyjnym, czas na 

ognisko i wspólną biesiadę  

 

Dzień piąty  30.07.2015 / czwartek/ 

 

* 8.00 spacer z kijkami .  

* 9.00 śniadanie – bufet szwedzki 

*10.00 czas na całodzienną wycieczkę, PRZEŁOM DUNAJCA, który jest wyjątkową 

osobliwością przyrodniczą, uznaną za jednym z najpiękniejszych przełomów rzecznych w 

Europie. Pojedziemy autokarem do krainy historyczno-geograficznej SPISZ i z miejscowości 

z Sromowce Niżne przesiądziemy się na tratwy i  stąd rozpoczniemy spływ Dunajcem do 

Szczawnicy, ale przedtem zrobimy sobie jeszcze wycieczkę do ruin Zamku Czorsztyn i 

Zamku Niedzica  

* 17.00 obiadokolacja, pełnowartościowa z barem sałatkowo-surówkowym. 

spędzonego na wycieczce. 

* 20.00 podsumowanie dnia i zakończenie dyskoteką  
 

Dzień szósty  31.07.2015 /piątek / 

 
* 8.00 spacer z kijkami. 

* 9.00 śniadanie – bufet szwedzki 

*10.00 czas na wędrówkę górską – zdobywamy szczyt punktowany do GOT – górskiej 

odznaki turystycznej – PALENICA – punkt widokowy, zjazd kolejką krzesełkową   
*15.00 obiad pełnowartościowy z barem sałatkowo-surówkowym 

*16.00 czas na zajęcia bardziej rekreacyjne niż sportowe 

*19.00 kolacja 

 *20.00 podsumowanie dnia, czas na ognisko. 

 

 

 



Dzień siódmy 01.08.2015 / sobota/ 

 
* 8.00 spacer z kijkami  

* 9.00 śniadanie – bufet szwedzki  

*10.00 czas na wędrówkę górką – bacówka pod Bereśnikiem,  tzw. ,,Dach Szczawnicy ,, 

*14.00 obiad pełnowartościowy z barem sałatkowo-surówkowym 

*15.00  czas na zajęcia rekreacyjne 

*18.00 kolacja  

*19.00 podsumowanie dnia, dyskoteka. 

 

Dzień ósmy 02.08.2015 / niedziela / 

 
* 8.00. spacer z kijkami. 

* 9.00 śniadanie – bufet szwedzki 

*10.00 czas do dyspozycji, jest to Dzień Pański, w tradycji  bardzo ważny, warto zobaczyć 

jak cztery pokolenia w ramię w ramię idą do kościółka na niedzielną mszę świętą, 

*11.00 msza święta  

*13.00 obiad pełnowartościowy z barem sałatkowo – surówkowym 

*14.00 czas na wycieczkę do Starego Sącza, zwiedzimy zespół klasztorny sióstr Klarysek,  

Pokłonimy się św. Kindze, pospacerujemy po Starym Mieście. W drodze powrotnej 

odwiedzimy Centrum Oazowe Ruchu Światło i Życie w Krościenku 

*18.30 kolacja 

*19.00 czas na podsumowanie dnia, zaplanujemy wspólnie następny dzień 

 a w planach; wejście na TRZY KORONY !!! –  punkty do GOT 

 

Dzień dziewiąty 03.08.2015 / poniedziałek / 

 
* 8.00. spacer z kijkami. 

* 9.00 śniadanie – bufet szwedzki 

*10.00 czas na wędrówkę górską – wyprawa na TRZY KORONY – najwyższy szczyt w 

Pieninach – zdobywamy punkty do GOT ! 

*17.00 obiadokolacja z barem sałatkowo-surówkowym 

*19.00 podsumowanie dnia, a jest o czym porozmawiać i pogratulować sobie nawzajem ! 

 

Dzień dziesiąty 04.08.2015 / wtorek / 

 
* 8.00 spacer z kijkami. 

* 9.00 śniadanie – bufet szwedzki 

*10.00 czas na wędrówkę pieszą Drogą Pienińską wzdłuż Dunajca a powrót od strony 

Słowacji szlakiem przez schronisko Orlica 

*14.00 obiad z barem sałatkowo-surówkowym 

*15.00 czas na zajęcia rekreacyjne 

*18.00 kolacja 

*19.00 podsumowanie dnia przy ognisku, muzyce i śpiewie 

 

 

 



 

Dzień jedenasty 05.08.2015 / środa / 

 
* 8.00 spacer z kijkami. Jest to ostatni dzień pobytu w Pieninach. Myślę, że codzienne 

poranne spacery wraz gimnastyką w tak cudownym miejscu powinny dobrze się zapamiętać. 

* 9.00 śniadanie – bufet szwedzki 

*10.00 czas na podsumowanie KOLONII ZDROWOTNEJ w Pieninach w Uzdrowisku 

Szczawnica – Jaworki. . Zdobyliśmy kolejne punkty na odznakę turystyczną GOT, 

Na pewno powód do dumy z samego siebie, ale z całej drużyny obozowej. Zawsze lepiej 

wędrować w górach jak i przez całe życie razem z innymi. 

Podziękujemy sobie na wzajemnie, na pamiątkę pobytu otrzymamy dyplomy i upominki 

przypominające pobyt w Pieninach. 

*13.00 obiad pełnowartościowy z barem sałatkowo – surówkowym 

*15.00 czas na porządki w pokojach, przygotowujemy się do powrotu do domu. 

*17.00 pożegnalna kolacja, prowiant na drogę powrotną do domu. 

*19.30 wyjazd z Dworca PKS w Szczawnicy autobusem do Słupska.  

 

Dzień dwunasty 06.08.2015 / czwartek / 
 

* 9.10 przyjazd do Słupska   

 

A teraz pozostaje tylko to wszystko podliczyć finansowo, ile będzie nas kosztować.  

 

Koszt wyjazdu: 950 zł (dla dzieci i młodzieży z grup parafialnych) 

      1050 zł (dla dzieci i młodzieży spoza grup parafialnych). 

 

Cena obejmuje: Wstępy: (spływ Dunajcem; Zamek w Niedzicy; zjazd kolejką krzesełkową, 

do Pienińskiego Parku Narodowego, autokar na wycieczki do: Starego Sącza i na spływ 

Dunajcem); upominki i dyplomy, prowadzenie wędrówek, ubezpieczenie, pogadanki  

o zdrowym stylu życia, wycieczki; przejazd na trasie; Słupsk – Kraków - Szczawnica – 

Słupsk (połączenie liniowe PKS). 

 

 

 

Zgłoszenia u ks. Bartłomieja Pająka, email: barpaj@poczta.fm  

Zapisy do końca kwietnia 2015r.  
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