Trasa:
Krościenko – rozstaje szlaków Toporzyska – Niżne Doliny – Burzana 724m n.p.m. – Czerteż 774 m n.p.m. – Czertezik 772 m
n.p.m. – Przełęcz Sosnów 665 m n.p.m. – Kazalnica – Sokolica 747 m n.p.m. – przeprawa flisacka przez Dunajec – Pawilon
Wystawowy PPN – Schronisko PTTK Orlica – Doliny Salomonowe – Palenica 722 m n.p.m. – Przełęcz Maćkówki –
Szafranówka 742 m n.p.m. – Witkula 736 m n.p.m. – Łaźne Skały 773 m n.p.m. – Cyrhle 774 m n.p.m. – węzeł szlaków pod
Huściawą – Durbaszka 942 m n.p.m. – Borsuczny 939 m n.p.m. Przełęcz Stachurówki – Przełęcz pod Wysoką – Wysoka 1050
m n.p.m. – Przełęcz pod Wysoką – Jameriskowe Skałki – Hala Bukowinki – Jaworki
kraj / pasmo:
• Polska:
◦ Pieniny Właściwe
◦ Małe Pieniny
Szlaki:

Czasy przejść:
• Krościenko – rozstaje szlaków Toporzyska: 35 minut / szlak:
• rozstaje szlaków Toporzyska – węzeł szlaków Burzana: 25 minut / szlak:
• węzeł szlaków Burzana – Czerteż:
• Czerteż – Czertezik – Przełęcz Sosnów: 15 minut / szlak:
• Przełęcz Sosnów – Kazalnica – Sokolica: 15 minut / szlak:
• Sokolica – przeprawa flisacka przez Dunajec – Pawilon Wystawowy PPN: 45 minut / szlak:
• Pawilon Wystawowy PPN – Schronisko PTTK Orlica: 20 minut / szlak:
• Schronisko PTTK Orlica – węzeł szlaków / Doliny Salomonowe: 35 minut / szlak:
• Doliny Salomonowe – Palenica:
• Palenica – Przełęcz Maćkówki – Szafranówka:
• Szafranówka – Witkula – Łaźne Skały – Cyrhle – węzeł szlaków pod Huściawą:
• węzeł szlaków pod Huściawą – Durbaszka: 45 minut / szlak:
• Durbaszka – Borsuczny – Przełęcz Stachurówki – Przełęcz pod Wysoką: 25
• Przełęcz pod Wysoką – Wysoka: 15 minut / szlak:
• Wysoka – Przełęcz pod Wysoką:

•
•

Jameriskowe Skałki – Hala Bukowinki – Jaworki: 30 minut / szlak: brak (przejście poza szlakiem)

Łączny czas przejścia trasy: 7 godziny 40 minut (patrz uwagi)
Dystanse:
• Krościenko – rozstaje szlaków Toporzyska: 1,5 km
• rozstaje szlaków Toporzyska – węzeł szlaków Burzana: 1,1 km
• węzeł szlaków Burzana – Czerteż – Czertezik – Przełęcz Sosnów – Przełęcz Sosnów – Kazalnica – Sokolica: 1,3 km
• Sokolica – przeprawa flisacka przez Dunajec – Pawilon Wystawowy PPN: 1,2 km
• Pawilon Wystawowy PPN – Schronisko PTTK Orlica – węzeł szlaków / Doliny Salomonowe: 1,4 km
• Doliny Salomonowe – Palenica: 25 minut / szlak: 1,4 km
• Palenica – Przełęcz Maćkówki – Szafranówka: 0,6 km
• Szafranówka – Witkula – Łaźne Skały – Cyrhle – węzeł szlaków pod Huściawą: 2,9 km
• węzeł szlaków pod Huściawą – Durbaszka: 2,9 km
• Durbaszka – Borsuczny – Przełęcz Stachurówki – Przełęcz pod Wysoką: 1,8 km
• Przełęcz pod Wysoką – Wysoka: 0,35 km
• Wysoka – Przełęcz pod Wysoką: 0,35 km
• Przełęcz pod Wysoką – Jameriskowe Skałki: 3,1 km
•
Jameriskowe Skałki – Hala Bukowinki – Jaworki (przejście poza szlakiem): 1,5 km
Łączny dystans: 21,4 km
Punktów według regulaminu GOT: 30
Suma podejść: 1372 m
Suma zejść: 1220 m
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Najwyższy punkt: Wysoka 1050 m n.p.m.
Oznaczenia szlaków / uwagi:
•

•
•

podane czasy przejścia trasy nie uwzględniają czasu koniecznego do przeprawienia się przed Dunajec
UWAGA – przeprawa flisacka przed Dunajec działa wyłącznie w okresie letnim od 01.04 do 01.10
czas zejścia od Jameriskowych Skałek przez Halę Bukowinki do Jaworek jest podany w przybliżeniu, zejście to prowadzi bowiem nie
znakowaną ścieżką

Start: Krościenko / przystanek PKS/BUS na rynku
Meta: Jaworki / przystanek PKS/BUS powyżej karczmy
Tytułem wstępu...

Pieniny to pasmo pod wieloma względami wyjątkowe, swoista miniatura skupiająca mnóstwo piękna i cech
innych pas, choćby Tatr Zachodnich, z licznymi pięknymi skałkami o niepowtarzalnych walorach widokowych,
oraz charakterystycznym wyglądzie masywów. Kopulaste to znów piramidalne zielone wyspy, z intensywnie
opadającymi ku Dunajcowi skalnymi ścianami, to znów rozległe zielone hale ze stadami białych owiec. Na
horyzoncie zaś bliskie już Tatry w kierunku przeciwnym szczyty Beskidu Sądeckiego. Miniaturowy zamknięty
doskonały świat piękna o niezliczonych obliczach… tak właśnie postrzegam – tak mam zapisane w sercu,
Pieniny do których odwiedzenia dziś zapraszam.

Pieniny to pasmo pod wieloma względami wyjątkowe, oferujące niespotykane nigdzie indziej wymiary piękna, tu widoki ze szczytu Wysokiej – najwyższego szczytu pasma, wchodzącego do
Korony Gór Polskich – szczytu do którego odwiedzenia zaproszę właśnie w niniejszym opisie...

Będzie to opis długiego szlaku o łącznej długości nieco ponad 21 kilometrów, wiodącego przez dwie części
tegoż pasma, tudzież Pieninki przy granicy Pienin Właściwych i Małe Pieniny. Od razu jednak pragnę zastrzec
że w kilku miejscach mogą pojawić się nieścisłości wynikające z typowych problemów z oznakowaniem dla
tego regionu. Mapy nie ważne jakiego wydawcy to podają dystanse to zaś nie, również czasy przejść potrafią
podawać inne, podobnie brak na nich informacji na temat licznych należących do szlaku ścieżek, jak choćby
podejście z siodła pod Wysoką na szczyt tej ostatniej. Stąd właśnie nie bądźcie zdziwieni że pojawią się tu
różnice pomiędzy czasami podanymi na mapach online, jak i danymi papierowymi. W niniejszym opisie bazuję
oczywiście w możliwie wierny sposób na danych z map, ale również a może przede wszystkim własnym
doświadczeniu.
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Pieniny to piękno pasmo o wielu obliczach które mocno wrosło w moje serce, tu po lewej autor na szczycie Wysokiej, po prawej widok na Dunajec w rejonie przeprawy Flisackiej na szlaku z
Sokolicy.

Opis i charakterystyka trasy:

Ze względu na charakterystykę trasy, tudzież start i metę w znacznie oddalonych od siebie miejscach, wskazane
jest skorzystać z licznie kursujących pomiędzy Jaworkami, Szczawnicą, a Krościenkiem prywatnymi BUS-ami,
tu jednak pewna uwaga, te ostatnie kończą kursy stosunkowo wcześniej, jest to jednak wartość zmienna w
zależności od pory roku, stąd należy to zawsze sprawdzić przed startem na szlak. Jeśli posiadamy własny
samochód korzystne może być pozostawienie go na parkingu tuż powyżej wejścia do Wąwozu Homole, lub w
samym centrum Jaworek, a następnie zjechanie do Szczawnicy, skąd kursują liczne, jak już nadmieniałem,
połączenia do Krościenka. Dzięki temu nie będziemy ograniczeni godzinami odjazdu BUS-ów z mety trasy.

Jeśli dysponujemy własnym samochodem dobrym pomysłem może być pozostawienie go w rejonie mety naszego szlaku, tudzież w rejonie centrum wsi Jaworki, lub na parkingu nieopodal
wejścia do Wąwozu Homole, co uwolni nas od konieczności wcześniejszego zejścia z trasy ze względu na jednak dość krótko kursujące BUS-y. Tu po lewej droga prowadząca z Jaworek do
wejścia do Wąwozu Homole widocznego po prawej.

Powróćmy już jednak do opisu szlaku. Trasę rozpoczynamy od dotarcia do centrum miejscowości Krościenko

Tuż obok niego prowadzi interesujący nas zielony szlak, wraz z
zaczynającym się nieopodal zabytkowego budynku kościoła szlakiem żółtym. Początkowo oba szlaki będą
prowadzić razem, jeśli więc trafiliśmy na znaki żółte, a nie odnaleźliśmy zielonych nic nie stoi na przeszkodzie
aby podążać za nim. Zwracamy się plecami do kościoła podążając chodnikiem wzdłuż rynku, by po chwili
dojść do ulicy Jagielońskiej – głównej szosy przelotowej (droga krajowa nr 969) prowadzącej w kierunku
Nowego Targu.
nad Dunajcem, przystanek przy rynku.
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Rozpoczynając trasę musimy dostać się do centrum Krościenka, jeśli jednak skorzystaliśmy z opcji pozostawienia samochodu w Jaworkach, wpierw musimy BUS-ami zjechać do centrum
Szczawnicy, a dopiero stamtąd kolejnym z nich do Krościenka. Tu na wszystkich zdjęciach centrum Szczawnicy, na górze po lewej główna szosa biegnąca przez miejscowość, dalej figura
przed wejściem do Parku Zdrojowego, na dole sam park, po prawej Grota pamięci marszałka Mikołaja dr. Zyblikiewicza, którą odwiedziłem podczas oczekiwania na kolejny BUS.

Po około 450 m dotrzemy w rejon skrzyżowania gdzie zakręcamy w lewo, podążając za w górę początkowo
asfaltową droga dojazdowa do posesji (ulica Trzech Koron). Wkrótce po prawej miniemy charakterystyczną
zabytkową Kaplicę Św. Rocha, za którą asfalt się skończy przechodząc w drogę brukowana kamieniem. Wciąż
podążając w górę, mijając po prawej ostatnie zabudowania dotrzemy do miejsca gdzie bruk również się
skończy, dalej podążamy już drogą gruntową. Zdobywając kolejne metry wysokości po lewej otwierać będą się
przed nami malownicze panoramy na Beskid Sądecki, Małe Pieniny, a oglądając się nieco wstecz na
Krościenko.

Wycieczkę rozpoczynamy od dotarcia w rejon rynku w Krościenku, tu widocznego podczas remontów (sierpień 2020r) po lewej. W tle widoczna wieża zabytkowa kościółka gdzie rozpoczyna
się szlak żółty który początkowo będzie nam towarzyszył. Zwracamy się w kierunku przeciwnym do widocznego kościoła podążając wzdłuż rynku, chodnikiem do głównej szosy w kierunku
Nowego Targu (droga krajowa nr 969) widocznej na zdjęciu po prawej, wkrótce potem miniemy tuż przy drodze choinkę szlaków wraz z informacjami o samym Pienińskim Parku
Narodowym.

4 opis szlaku: „Krościenko – Sokolica – przeprawa flisacka – Palenica – Szafranówka – Durbaszka – Wysoka – Jameriskowe Skałki – Hala Bukowinki – Jaworki” / CC - Attribution
Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

...po około 450 m dotrzemy w rejon skrzyżowania gdzie zakręcamy w lewo, podążając za w górę początkowo asfaltową droga dojazdowa do posesji (ulica Trzech Koron). Wkrótce po prawej
miniemy charakterystyczną zabytkową Kaplicę Św. Rocha (na zdjęciu po lewej w górze), za którą asfalt się skończy przechodząc w drogę brukowana kamieniem.

Chwilę potem dotrzemy do granicy lasu, tu ścieżka prowadząc jego krawędzią ostro wyrwie w górę. Wokół
radować nas będą coraz rozleglejsze panoramy. Po kilku minutach mozolnego podchodzenia ścieżka zakręci w
prawo przechodząc w szerszą drogę gruntową. Niedługo potem doprowadzi nas do ściany lasu i rozwidlenia.
Tu opuszcza nas towarzyszący dotychczas szlak żółty, który odbija w prawo w kierunku widocznego nieco
wyżej wejścia do Pienińskiego Parku Narodowego. My podążamy za zielonymi znakami w lewo, w kierunku
Czertezika (i dalej Sokolicy), od którego dzieli nas 45 minut marszu, o czym poinformuje nas stosowny
drogowskaz po lewej stronie szlaku. Dotarcie do tego miejsca od chwili startu z przystanku BUS na rynku w
Krościenku powinno nam zająć około 35 minut.

Mijając ostatnie zabudowania dotrzemy do granicy lasu, tu ścieżka prowadzi przez chwilę lasem, następnie jego krawędzią ostro wyrywając w górę. Wokół roztaczać się będą coraz
rozleglejsze panoramy – wstecz na Krościenka i Dunajec, a ponad nim szczyty Beskidu Sądeckiego.

Ruszając dalej przechodzimy przez niewielki las liściasty, za którym trakt ponownie poprowadzi jego
krawędzią, trzymając się po lewej rozległych, malowniczych polan, o nazwie Niżne Doliny. Szlak na tym
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odcinku będzie wiódł wciąż w górę, choć już nie tak jednostajnie i intensywnie. Po kilku minutach ścieżka
chwilowo złagodnieje wprowadzając nas ponownie w piękny las liściasty z licznymi sędziwymi okazami
drzew, których zresztą obecność jest charakterystyczna dla tych lasów. Trakt zakręci w lewo, potem łagodnie w
prawo znów intensywniej wyrywając w górę. Charakterystyka taka utrzyma się przez najbliższe kilka minut aż
wciąż podążając w górę ścieżka zakręci ostrzej w prawą stronę by po pokonaniu krótkiego intensywnego
podejścia wyprowadzić nas na śródleśne siodło. Będzie to Burzana 724m n.p.m., przejścia tego odcinka, od
rozwidlenia gdzie rozstaliśmy się ze szlakiem żółtym, powinno nam zająć około 25 minut.

zdjęcia na górze, oraz w środkowej części po lewej i prawej – rozwidlenie tuż przy granicy wejścia do Pienińskiego Parku Narodowego, gdzie opuszcza nas towarzyszący nam od
Krościenka szlak żółty prowadzący do widocznych ławek i tablic parkowych i dalej na Trzy Korony, a my zakręcamy w lewo za zielonymi znakami obierając kierunek na Czertezik i dalej
Sokolicę, o czym poinformuje nad drogowskaz. Tuż za nim ścieżka prowadzać krawędzią lasu minie pierwszą z kilku malowniczych otwartych na lewo polan (Niżne Doliny), bo chwilę potem
wejść w las rozpoczynając początkowo łagodne podejście.

Na siodle nasz zielony szlak przetnie się z niebieskim, tu też proponuję właśnie opuścić szlak zielony i
podążyć za niebieskimi znakami. Nie jest to jednak obligatoryjne, szlak zielony podąża dalej, trawersując
zbocza masywu Czerteża, natomiast niebieski prowadzi przez jego szczyt.

Ten ostatni jest tylko częściowo
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otwarty, prowadzi jednak interesująca, choć bardziej wymagającą kondycyjnie ścieżką wzdłuż grani po
wapiennych skałkach. Jeśli więc nie czujemy się na siłach możemy pominąć przejście przez Czerteż i podążać
za zielonymi znakami aż do kolejnego skrzyżowania szlaków (około 10 – 15 minut), gdzie ten ostatni się
kończy wprowadzając na szlak niebieski, lub też wybrać właśnie przejście granią podążając za niebieskimi
znakami, co sam uczyniłem.

Ścieżka w większości prowadząc pięknym liściastym lasem w sporej części będzie wiodła intensywnie w górę, tylko chwilami łagodniejąc, aż po około 25 minutach od chwili opuszczenia
rozwidlenia gdzie opuścił nas szlak żółty, cały czas prowadząc w górę zakręci w prawo wyprowadzając na niewielkie śródleśne siodło, gdzie po lewej dostrzeżmy drewnianą kolibę, będzie to
już Burzana 724 m n.p.m. Na siodle nasz zielony szlak przetnie się z niebieskim, tu też proponuję właśnie opuścić szlak zielony i podążyć za niebieskimi znakami. Nie jest to jednak
obligatoryjne, szlak zielony podąża dalej, trawersując zbocza masywu Czerteża, natomiast niebieski prowadzi przez jego szczyt, jeśli jednak dysponujemy zapasem sił z pewnością warto go
odwiedzić...

Jeśli więc jak ja wybraliście dalszą wędrówkę za znakami niebieskimi rozpoczynamy podejście początkowo
prowadzące po gruntowych, umacnianych drewnianymi belkami stopniach, by za chwilę ścieżka wiodąc
wapiennymi skałkami ostro wyrywała w górę. Warto tu zachować wzmożoną uwagę, skałki są w wielu
miejscach mocno wyślizgane, łatwo tu o upadek, szczególnie po deszczu, gdy na szlaku zalega błoto. Warto
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wiedzieć że taka charakterystyka nawierzchni będzie typowa dla odcinków grzbietowych nie tylko tego szlaku,
ale także w rejonie Trzech Koron, Góry Zamkowej, czy Ostrego Wierchu.

Jeśli więc jak ja wybraliście dalszą wędrówkę za znakami niebieskimi rozpoczynamy podejście początkowo prowadzące po gruntowych, umacnianych drewnianymi belkami stopniach, by
za chwilę ścieżka wiodąc wapiennymi skałkami ostro wyrywała w górę. Niedługo potem ścieżka dotrze do grzbietu otwartego częściowo na prawą stronę, prowadząc po korzeniach i
wapiennych skałkach, miejsce to zostało dodatkowo ubezpieczone za pomocą metalowych barierek...

Po kilku minutach intensywnego podejścia ścieżka wyprowadzi nas w krawędź opadającej ku korytu Dunajca

Tuż przed kulminacją szlak po lewej zabezpieczono metalowymi barierkami, podobnie
na częściowo otwartej grani po stronie prawej. Dotarciu tu powinno nam zając około 10 minut od chwili startu
z rozstai pod Burzaną. Tuż za kulminacją ścieżka wciąż prowadząc po skałkach zacznie intensywnie opadać w
dół. W miejscu tym dodano ułatwiające pokonanie tego odcinka drewnianą drabinkę, oraz metalowe barierki.

skalnej ściany masywu.

Tu też z lewej strony do naszej dołączy inna ścieżka, to właśnie w tym miejscu kończy się zielony szlak
którym wcześniej podążaliśmy, to tu byśmy wyszli gdybyśmy zdecydowali się nim jednak podążać.
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Po około 15 minutach od opuszczenia rozwidlenia szlaków, gdzie przeszliśmy na szlak niebieski, dotrzemy do częściowo otwartego szczytu Czerteż 774 m n.p.m. skąd roztacza się piękna
panorama na okoliczne szczyty, już bliskie Tatry, jak i wijącą się w dole wstęgę Dunajca. Tuż za granią szlak bardzo intensywnie opada w dół, sprowadzając ze skałek szczytowych po
drewnianej ubezpieczonej metalowymi barierkami drabince. W dalszym przebiegu szlak wciąż opadają prowadzi ścieżka po licznych wystających tu korzeniach i wapiennych skałkach, które
są mocno wyślizgane stąd warto tu zachować wzmożoną uwagę.

Wkrótce potem zejdziemy na niewielkie siodło, za nim po podejściu dotrzemy na kolejną bardziej otwartą na
prawo grań, będzie to szczyt Czertezika 774 m n.p.m., roztacza się stamtąd piękna panorama na okoliczne
szczyty, już bliskie Tatry, jak i wijącą się w dole wstęgę Dunajca. Ruszając dalej znów czeka nas ostro
opadające zejście, częściowo po skałkach, które wkrótce jednak dość szybko złagodnieje, a ścieżka stopniowo
będzie się rozszerzać. Przed nami kilka do kilkunastu minut marszu szeroką ścieżką wiodącą przez cały czas
lasem liściastym. Początkowo trzymająca się grani, wkrótce zakręci w lewo trawersując masyw Czertezika, by
za chwilę ponownie zakręcić w prawo delikatnie się wznosząc.
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Podobnie jak leżący w tym samym paśmie skałek Czerteż, tak i grań szczytowa na Czerteziku 774 m n.p.m. oferuje piękne panoramy na przełom Dunajca, okoliczne Pienińskie szczyty,
Podhale i Tatry, oraz widoczną po lewej na dole eksponowaną grań szczytową Sokolicy – nasz kolejny cel…

Niedługo potem po pokonaniu niewielkiego wzniesienia opadnie ku szerokiemu śródleśnemu siodłu. Będzie to
Przełęcz Sosnów 665 m n.p.m., oznacza że to że na stosunkowo krótkim odcinku szlaku wytraciliśmy aż 109 m
wysokości. Dotarcie do przełęczy z punktu widokowego na Czerteziku powinno nam zając nie więcej niż 15
minut. W miejscu tym znajdują się też stoły i ławy przy których możemy się posilić i odpocząć przed dalsza
drogą. W lewo z przełęczy odbija rozpoczynając się tu zielony szlak sprowadzający do koryta Dunajca i dalej
do centrum Krościenka, jest to jedna z alternatyw umożliwiająca nam wcześniejsze zakończenie trasy jeśli
zaszłaby taka potrzeba.

Niedługo po zejściu z szczytu Czertezika, po pokonaniu niewielkiego wzniesienia, szlak opadnie ku szerokiemu śródleśnemu siodłu. Będzie to Przełęcz Sosnów 665 m n.p.m. (po prawej)

Tuż za przełączą rozpoczynamy intensywne podejście pod szczyt Sokolicy, w górze, w odległości
kilkudziesięciu metrów dostrzeżemy drewnianą budkę kasy biletowej. Wejście na szczyt jest bowiem płatne,
cena biletu jest jednak umiarkowana i wynosi odpowiednio 8 zł za bilet normalny i 3 zł za ulgowy w okresie
od 1 lipca - 31 sierpnia, oraz 6 zł za bilet normalny i 3 zł ulowy 20 kwietnia - 30 czerwca i 1 września - 31
października (płatność wyłącznie gotówką). Aktualne ceny określa zawsze cennik zamieszczony na stronie
Pienińskiego Parku Narodowego («tutaj»). Trzeba przyznać że samo umiejscowienie kasy nie jest
najszczęśliwsze, tuż obok wąskiej ścieżki na ostrym podejściu, co sprzyja powstawaniu zatorów osób
wchodzących i schodzących ze szczytu…
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Tuż za Przełączą Sosnów rozpoczynamy intensywne podejście pod szczyt Sokolicy, w górze, w odległości kilkudziesięciu metrów dostrzeżemy drewnianą budkę kasy biletowej. Wejście na
szczyt jest bowiem płatne, cena biletu jest jednak umiarkowana, sama lokalizacja kasy jest jednak dość nieszczęśliwa, tuż przy rozwidleniu wąskich ścieżek sprzyja powstawaniu zatorów,
dokonawszy opłaty za wejście na szczyt zakręcamy za ścieżką w prawo rozpoczynając intensywne, acz niezbyt długie podeście na szczyt. Tu po prawej ostatnie metry przed eksponowaną
wapienną granią szczytową ubezpieczoną jak wcześniej metalowymi barierkami...

Dokonawszy formalności mijamy kasę i ruszamy w górę za intensywnie pnącą się ku szczytowi wąską ścieżką.
Wraz z nabieraniem wysokości ściółka zniknie a szlak będzie wiódł wapiennymi skałkami, tu po raz kolejny
zwracam uwagę na zachowanie ostrożności. Po kilkunastu minutach mozolnego podchodzenia (licząc od startu
z Przełęczy Sosnów) ścieżka zakręcając doprowadzi nas do widocznej w górze grani szczytowej ubezpieczonej
metalowymi barierkami. Będzie to już właściwy szczyt Sokolicy 747m n.p.m..
Szczyt Sokolicy geologicznie jest częścią Pienińskiego Pasa Skałkowego, zbudowana z odpornych na
wietrzenie wapieni rogowcowych. Północne stoki Sokolicy porasta las bukowo-jodłowy, a na szczycie rośnie
kilka reliktowych sosen. Z badań trzech okazów przeprowadzonych w latach 1995–1996 wynikało, że miały
wtedy ok. 550 lat i były najstarszymi sosnami w Polsce. Jesienią 2018 roku najbardziej znana z nich,
widniejąca na tysiącach zdjęć, kartek pocztowych, jak i odznakach parkowych, wyrastająca wprost z wapiennej
grani, tuż za barierkami, zostało uszkodzona przez śmigłowiec podczas akcji ratunkowej.

Sokolica 747m n.p.m.

Południowe, skalne ściany opadają uskokami prawie pionowo w 310 metrową przepaść do przełomu Dunajca.

Pod nią znajduje się
spiczasta skała zwana Głową Cukru (szczególnie okazale prezentująca się z Drogi Pienińskiej). Ściany te
porastają obficie porosty, smagliczka skalna, aster alpejski, złocień Zawadzkiego i inne naskalne rośliny
wapieniolubne. Z rzadkich w Polsce gatunków roślin występują: kokorycz żółtawa, oman plamisty, starzec
pomarańczowy i wiechlina styryjska. W urwiskach gniazdują pomurniki i pustułki. Pewną ciekawostkę jest że
bardzo trudną technicznie południową ścianą Sokolicy po raz pierwszy w 1960 r. wspięli się krakowscy
wspinacze: Roman Łazarski i Jerzy Potocki.
Najwyższy uskok pod szczytem Sokolicy to pionowa niemal ściana 100 m wysokości.
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Jednym z symboli Sokolicy, oraz całych Pienin jest z pewnością kultowa reliktowa sosna rosnąca na grani tuż za barierkami ubezpieczającymi, jej obraz na tle Pienin widnieje na tysiącach
pocztówek, zdjęć, oraz odznak, niestety jesienią 2018 roku podczas akcji ratunkowej GOPR w wyniku podmuchu wirnika śmigłowca doszło do odłamania jej górnego konaru (zdjęcie na dole
po lewej), został on jednak odnaleziony, następnie przebadany i po zabezpieczeniu wyeksponowany w pawilonie wystawowym PPN.

Od dawna była celem turystycznych
wypraw. Już w 1867 r. jej pierwszy album fotograficzny sporządził Franciszek Wyspiański, 10 lat wcześniej
malował ją Józef Szalay. W 1880 r. pisano w prasie: „Tylko osoby silne, umiejące dobrze chodzić po górach
wdzierają się na Sokolicę”. E. Gąsowski oglądający ją podczas spływu tratwami w 1879 r. pisał: „Prześliczny
stąd widok na Sokolicę, najwspanialszą ze wszystkich skał pioninskich”. Sokolica obok Trzech Koron jest
najpopularniejszym celem wycieczek turystycznych. Szczyt jest bardzo dobrym punktem widokowym na
Pieniński Przełom Dunajca, Pieniny Środkowe, Małe Pieniny, Magurę Spiską, Tatry Bielskie i Tatry Wysokie.

Nazwa szczytu pochodzi od tego, że dawniej gniazdowały w niej sokoły.

(na podstawie Wikipedii)

Ze szczytu schodzimy tym samym szlakiem mijając kasę biletową, gdzie zakręcamy w prawo podążając

Rozpoczynamy zejście z masywu, które w zdecydowanej większości będzie
prowadzić nas lasem, przez większość czasu intensywnie, szczególnie na początku, opadając w dół. W kilku
miejscach ścieżka została ubezpieczona drewnianymi belkami i deskami co przeciwdziała erozji gleby i
obsuwaniu się ścieżki. Wyjątkiem od powyższej charakterystyki będzie malownicza polana otwarta na lewo,
w kierunku Krościenka. Tuż za nią szlak ponownie wprowadzając w tu wysoki świerkowy las zacznie
intensywnie opadać w dół. Niedługo potem zacznie zakręcać w lewo, tu pomiędzy konarami drzew w dole
dostrzeżemy wstęgę Dunajca, do którego brzegu wkrótce powinniśmy dotrzeć.
nadal za niebieskimi znakami.
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Zdjęcia od góry od lewej: z Sokolicy schodzimy tą samą ścieżką do kasy biletowej, gdzie zakręcamy za niebieskimi znakami w prawo. Ścieżka początkowo ubezpieczona barierkami będzie
będzie intensywnie opadać w dół, trawersując zakosami masyw Sokolicy, prawie w całości prowadząc przez las, wyjątkiem będzie malownicza polana otwarta na pobliski szczyt Gronik
Długi (na zdjęciach na dole po lewej widoczny w prawym rogu), zabudowania Stodółki, Piasków, Świerkówka, oraz szczyty Beskidu Sądeckiego.

Po około 150 m wędrówki laskiem wzdłuż Dunajca ścieżka zakręci w prawo doprowadzając nad do jego
brzegu gdzie znajduje się przystań przeprawy Flisackiej, która umożliwi nam przedostanie się na drugi brzeg
rzeki. Dotarcie do tego miejsce od startu z Sokolicy powinno nam według mapy zając nie więcej niż 45
minut. Warto pamiętać że przeprawa jest czynna wyłącznie w okresie od 01.04 do 01.10, poza tym okresem
przedostanie się na drugi brzeg w tym miejscu, oraz kontynuowanie marszruty według tego opisu będzie nie
możliwe. Przeprawa jest płatna, jednak cena za tą samą w sobie będącą atrakcją usługę jest niewygórowana,
końcem sierpnia 2020 roku zapłaciłem za nią tylko 4 zł. Flisacy obsługują przeprawę wykorzystując takie same
jak używane do spływu Dunajcem tratwy, przeprawa w zależności od miesiąca jest czynna:
•
•
•
•

15.04 – 30.06 w godz. 8.00 – 19.00
01.07 – 31.08 w godz. 8.00 – 20.00
01.09 – 30.09 w godz. 8.00 – 18.00
01.10 – 31.10 w godz. 8.00 – 17.00
(aktualne godziny otwarcia i ceny dostępne są tu: www.pieniny-na-weekend.pl)
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Szlak z Sokolicy cały czas prowadząc w dół lasem, w wielu miejscach został ubezpieczony drewnianymi belkami i stopniami i choć nie jest to wygodne dla naszych kolan, ma za zadanie
zapobiec dalszemu poszerzaniu szlaku, oraz erozji gleby. Po około 45 minutach od opuszczenia Sokolicy powinniśmy dotrzeć w rejon Dunajca, tam ścieżka zakręci w lewo by po około 150
metrach zakręcić w prawo wyprowadzając nad jego brzeg gdzie znajduje się przystań Przeprawy Flisackiej, która umożliwi nam przedostanie się za niewielką opłatą na drugi brzeg i
kontynuowanie szlaku. Tu uwaga! Przeprawa jest czynna wyłącznie w okresie od 01.04 do 01.10, poza tym okresem przedostanie się na drugi brzeg w tym miejscu, oraz kontynuowanie
marszruty według tego opisu będzie nie możliwe.

Pokonanie Dunajca jest równocześnie swoistym punktem rozpoczynającym drugą część naszej wędrówki.

Wysiadając kierujemy się na deptak prowadzący wzdłuż nurtu rzeki zakręcając w lewo, podążając nim przez
najbliższe kilkanaście minut. W miejscu tym włączymy się również w szlak niebieski, któremu towarzyszyć
będzie początkowo szlak czerwony. W oddali po prawej stronie dostrzeżemy charakterystyczny budynek
pawilonu wystawowego Pienińskiego Parku Narodowego. Mijamy go, oraz zanudzającą się nieopodal w
skalnej ścianie pieczarę, a chwilę potem po prawej w górze dostrzeżemy drewniany budynek Schroniska PTTK
Orlica, to właśnie ono jest naszym kolejnym celem.

Po przeprawieniu się przez Dunajec wkraczamy na główny deptak wiodący wzdłuż jego brzegu, tu zakręcamy w lewo podążając nadal za niebieskimi znakami, którym towarzyszyć będzie
przez chwilę szlak czerwony, kierując się w stronę widocznego nieopodal budynku pawilonu wystawowego Pienińskiego Parku Narodowego, tuż za nim miniemy pieczarę z wapiennym
zboczu, niedługo potem w górze po prawej stronie dostrzeżemy drewniany budynek Schroniska PTTK Orlica obok którego prowadzi nasz niebieski szlak...

Po przejściu około 150 metrów, opuszczamy główny deptak zakręcając w prawo za niebieskimi znakami, w
ostro wyrywającą ku górze drogę dojazdową do schroniska. Tu też mniemy choinkę szlaków informującą nas
że do naszego kolejnego celu, podążając wciąż za niebieskim szlakiem, tudzież do Szafranówki powinniśmy
dotrzeć za około godzinę. Przed nami kilkaset metrów bardzo intensywnego podejścia, po pokonaniu którego
staniemy przed schroniskiem Orlica, w miejscu tym możemy odpocząć i się posilić przed dalszą wędrówką,
tym bardziej że przed nami kolejne bardzo intensywne podejście.
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Po przejściu około 150 metrów, opuszczamy główny deptak zakręcając w prawo za niebieskimi znakami, w ostro wyrywającą ku górze drogę dojazdową do schroniska...

Ruszając w dalszą wędrówkę mijamy schronisko i zakręcając za niebieskimi znakami w prawo, wchodzimy w
niski las liściasty. Ścieżka początkowo łagodna, zakręci ponownie w prawo przeprowadzając nas na drugą
stronę niewielkiego potoku, by tuż za nim zakręcając w lewo ostro wyrwać w górę. Przed nami do zdobycia
kilkadziesiąt metrów deniwelacji pionowej. Po około 15 minutach mozolnego zdobywania wysokości
powinniśmy dotrzeć do przesieki, a następnie otwartej na prawo polany, tu ścieżka prowadząc jej krawędzią
zakręci łagodnie w lewo, po czym znów w prawo ostro pnąc się w górę. Ta część podejście nie będzie jednak
już tak długa jak pierwsza i wkrótce powinniśmy dotrzeć do zarośnięto grzbietu wzniesienia, gdzie ścieżka
zacznie łagodnieć.

Szlak mijając Schronisko PTTK Orlica zakręci w prawo, wprowadzając w niski las liściasty. Ścieżka początkowo łagodna, zakręci ponownie w prawo przeprowadzając nas na drugą stronę
niewielkiego potoku, by tuż za nim zakręcając w lewo ostro wyrwać w górę. Przed nami do zdobycia kilkadziesiąt metrów deniwelacji pionowej. Po kilkunastu minutach podchodzenia
dotrzemy do otwartej na prawo rozległej polany, tu ścieżka prowadząc jej krawędzią zakręci łagodnie w lewo, po czym znów w prawo ostro pnąc się w górę...

Po przejściu niewielkiego mieszanego młodnika dotrzemy do otwartej na obie strony polany, z tym że po
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stronie lewej o znacznie szerszym zakresie panoram. Chwilę potem po prawej stronie ścieżki dostrzeżemy
choinkę szlaków, będzie to Siodło Pod Szafranówką 630m n.p.m.. W miejscu tym szlak prowadzi wzdłuż
granicy państwa, w prawo odbija stamtąd Słowacki – żółto znakowany szlak, prowadzący do wsi Leśnica
(Lesnica), my oczywiście nadal podążamy na wprost za znakami niebieskimi. Dotarcie do tego miejsca od
chwili opuszczenia deptaku nad Dunajcem, nie licząc oczywiście postoju w schronisku Orlica, powinno nam
zając według map około 25 minut, mi samemu zajęło jednak 45 minut, warto więc uwzględnić dodatkowy
zapas czasu dopasowując czasy przejść do własnych możliwości.

Po przejściu niewielkiego mieszanego młodnika dotrzemy do otwartej na obie strony polany, z tym że po stronie lewej o znacznie szerszym zakresie panoram. Chwilę potem po prawej
stronie ścieżki dostrzeżemy choinkę szlaków, będzie to Siodło Pod Szafranówką 630m n.p.m.. Z miejsca to w prawo prowadzi żółty Słowacki szlak Lesnicy, my podążamy nadal w górę w
kierunku pobliskiego niskiego lasu porastającego dawną przecinkę graniczną.

Ruszając dalej, trzymamy się grzbietu, podążając za ścieżką w stronę gęstego młodnika porastającego dawną
przesiekę graniczną, dziś skrywającą nie tylko tę ostatnią, ale również i słupki graniczne. Jako ciekawostkę
dodam że w dawnych latach pierwotny przebieg szlaku prowadził właśnie dokładnie w osi zarośniętej dziś
przesieki. Tuż przed wejściem w las po lewej stronie dostrzeżemy nasz następny cel – zabudowania
gastronomii, oraz górną stację kolejki linowej na szczycie Palenicy.

Ruszając dalej, trzymamy się grzbietu, podążając za ścieżką w stronę gęstego młodnika porastającego dawną przesiekę graniczną, dziś skrywającą nie tylko tę ostatnią, ale również i słupki
graniczne. Jako ciekawostkę dodam że w dawnych latach pierwotny przebieg szlaku prowadził właśnie dokładnie w osi zarośniętej dziś przesieki. Niedługo potem w po lewej w przesiece
dostrzeżemy nasz kolejny cel Palenicę, z dobrze widoczną górną stacją kolejki krzesełkowej, oraz zabudowaniami gastronomi.

Wchodzimy w las podążając za wciąż wznoszącą się, acz już znacznie mniej intensywnie, ścieżką. Kilka minut
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potem ścieżka wyprowadzi nas na krawędź otwartej na lewo polany, będą się stamtąd roztaczały ponownie
widoki na pobliską już Palenicą a bardziej w lewo na Sokolicę i rozrzucone po stokach zabudowania. Ponownie
wkraczamy w szybko przerzedzający się lasek, by niedługo potem znów go opuścić stając u stóp siodła
pomiędzy Palenicą, a Szafranówką po prawej. Tu zachęcam do opuszczenia na chwilę naszego niebieskiego
szlaku i skorzystaniu z punktu gastronomicznego pod Palenicą. Tym bardziej że w dalszej części szlaku nie
będzie już żadnego innego podobnego tuż przy nim gdzie moglibyśmy się posilić.

Tuż przed siodłem pomiędzy Palenicą, a Szafranówką zachęcam by odbić za ścieżką w lewo w kierunku karczmy pod szczytem Palenicy, można tam odpocząć i się posilić, tym bardziej że w
dalszym przebiegu szlaku nie będzie już takiej okazji, z wyłączeniem znajdującego się nieopodal Durbaszki prywatnego schroniska. Na dole po lewej autor w karczmie pod Palenicą, z której
ruszając w dalszą drogę podążamy chwilowo za żółtymi znakami wędrując przez siodło, a następnie pokonując podejście pod widoczny po prawej na dole szczyt Szafranówki.

W miejscu tym jak już wspominałem na szczycie Palenicy znajduje się górna stacja kolejki krzesełkowej ze
Szczawnicy, może być to też alternatywa umożliwiająca szybkie zakończenie wędrówki jeśli zaszłaby taka
konieczność, można też odwrotnie dopiero w tym miejscu trasę zacząć, dzieląc ją na dwie, tudzież Krościenko
– Sokolica i osobno Palenica – Durbaszka – Wysoka. Może się to okazać nawet konieczne w przypadku
gdybyśmy pokonywali tą trasę w czasie niefunkcjonowania przeprawy przez Dunajec. Rozpoczynając dalszą
wędrówkę musimy wrócić na nasz niebieski szlak, czyli dotrzeć na szczyt Szafranówki. Prowadzi tam szlak
żółty, wiodąc wzdłuż doskonale widocznej szerokiej drogi gruntowej przez siodło w kierunku szczytu tej
ostatniej. Wokół niej rozmieszczono elementy ścieżki edukacyjnej, na którą składają się gigantyczne grzyby
jadalne i muchomory, owady i zwierzęta wraz z ich opisami, stanowi to na pewno nie lada atrakcję dla
najmłodszych piechurów, ale i dal dorosłych będzie z pewnością interesujące.
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Pomiędzy Palenicą, a Szafranówką, w obrębie siodła powstała ciekawa ścieżka edukacyjna, można tam zobaczyć gigantycznych przedstawicieli fauny i flory w tym mrówkę, szerszenia,
motyle, ważkę, czy grzyby, każdy z okazów został opatrzony stosowną tabliczką opisującą dany gatunek.

Pokonawszy podejście z siodła pod masyw Szafranówki dotrzemy do górnej stacji niewielkiego wyciągu
orczykowego. W miejscu tym należy zachować wzmożoną czujność, dalszy przebieg szlaku jest bowiem mało
intuicyjny i łatwo może dojść do pomyłki,

to właśnie tu bowiem opuszczamy kończący się szlak żółty
powracając na niebieski prowadzący w kierunku Durbaszki. Teoretycznie szlak zakręca w prawo prowadząc w
górę na sam szczyt Szafranówki, gdzie następnie zakręca lewo i wraca prowadząc nas wzdłuż zarośniętej
dawnej przesieki granicznej. Faktycznie jednak nie ma sensu podążać nim na tym odcinku, chyba że chcemy
podejść na punkt widokowy na Szafranówce, w przeciwnym razie podążamy nadal za szerokim traktem
dojazdowym w dół, do widocznego rozwidlenia. Tu zakręcamy w prawo wchodząc w las, wkrótce potem
dotrzemy w rejon dawnej przesieki granicznej i niebieskiego szlaku.

Pokonawszy podejście z siodła pod masyw Szafranówki dotrzemy do górnej stacji niewielkiego wyciągu orczykowego (po lewej). W miejscu tym należy zachować wzmożoną czujność,
dalszy przebieg szlaku jest bowiem mało intuicyjny i łatwo może dojść do pomyłki, teoretycznie nasz niebieski szlak zakręca w prawo wyprowadzając na punkt widokowy nieopodal szczytu
Szafranówki (zdjęcie po prawej) a następnie zakręca z powrotem w lewo prowadząc mocno zarośniętą dawną przecinką graniczną, by po chwili sprowadzić w rejon rozwidlenia widocznego
po lewej, można ten odcinek uprościć, opuszczając jednak wymieniony punkt widokowy podążając drogą przez Szafranówkę (obok górnej stacji orczyka) i odbijając tam w leśną drogę w
prawo, wkrótce spotykając się z niebieskimi znakami.

Jest to zresztą istotna cecha niniejszego szlaku, będzie on bowiem prowadził przez większość czasu wzdłuż
granicy państwa, co znacząco ułatwi nam nawigację w otwartych jego odcinkach (a tych nie brak), wystarczy
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bowiem przez cały czas trzymać się granicy aby dotrzeć do siodła pod Wysoką. Informacja ta może nam się
szczególnie przydać w przypadku załamania pogody, deszczu i mgły. Szlak bowiem w wielu miejscach ma
mało intuicyjny przebieg, brak również na halach przez jakie prowadzi znanych z Beskidów tyczek.
Ścieżka prowadząc przez las mieszany po chwilowym odcinku prowadzącym w dół ponownie ostro wyrwie w
górę, miejscami prowadząc po wystających z gruntu wapiennych skałkach. Pokonawszy podejście, na w pełni
zalesionym szczycie po raz kolejny dostrzeżemy słupek graniczny, świadectwo podążania wzdłuż granicy
państwa, a równocześnie potwierdzenie poprawnego kierunku marszu. Będzie to już szczyt Witkuli 736 m
n.p.m. i znów tuż za nim ścieżka równie intensywnie jak wiodła w górę zacznie opadać, wyprowadzając nas
wkrótce na rozległą polanę otwartą na lewo, oferującej piękne widoki na zabudowania Szczawnicy w dolinie, a
powyżej szczyty sąsiedniego Beskidu Sądeckiego. Widoki na to pasmo będą nam zresztą towarzyszyć w dużej
części dalszej części szlaku.

Mijając Szafranówkę szlak zacznie intensywnie opadać w dół, by chwilę potem rozpocząć intensywne podejście pod zalesiony szczyt Witkuli, po minięciu którego szlak wyprowadzi nas
wkrótce na rozległą polanę otwartą na lewo, oferującej piękne widoki na zabudowania Szczawnicy w dolinie, a powyżej szczyty sąsiedniego Beskidu Sądeckiego.

Mijając polanę szlak będzie wiódł cały czas jej krawędzią tuż przy linii lasu, do którego ponownie nas
wprowadzi by już kilka chwil potem doprowadzić na kolejną, tym razem o wiele rozleglejsza halę szczytową,
ciągnącą się wzdłuż stoków aż do dolin. W miejscu tym ścieżka zakręca w prawo wciąż trzymając się niskiego
lasu po prawej stronie, by po kilku minutach ponownie do niego wprowadzić. Znajdując się na rzeczowej hali,
spoglądając wprost przed siebie dostrzeżemy kopulasty szczyt Jarmuty 794 m n.p.m. z charakterystycznym
nadajnikiem na szczycie, a za nim inne szczyty Małych Pienin. Po lewej nadal zabudowania Szczawnicy, a nad
nimi dominujące w pejzażu szczyty Beskidu Sądeckiego.

Mijając polanę szlak będzie wiódł cały czas jej krawędzią tuż przy linii lasu, do którego ponownie nas wprowadzi by już kilka chwil potem doprowadzić na kolejną, tym razem o wiele
rozleglejsza halę szczytową, ciągnącą się wzdłuż stoków aż do dolin, gdzie po lewej dostrzeżemy kopulasty szczyt Jarmuty 794 m n.p.m. z charakterystycznym nadajnikiem na szczycie, a
za nim inne szczyty Małych Pienin, po lewej nadal zabudowania Szczawnicy, a nad nimi dominujące w pejzażu szczyty Beskidu Sądeckiego. Będzie tam też można dostrzec dalszy przebieg
naszego szlaku (zdjęcie po prawej) prowadzącego wzdłuż linii drzew trawersując kolejny szczyt...

Tu też pewna ciekawostka, ile raz bym nie był w tym rejonie tyle razy się zastanawiam i podziwiam piękno
rosnących tam niskich drzew liściastych. Wiele z nich posiada charakterystyczne podcięcie listowia w dolnej
części pnia, zupełnie jak w przypadku pielęgnowanych drzew w sadach… wygląda to doprawdy uroczo i
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nietuzinkowo. Dobrze wróćmy jednak do naszej wędrówki, spoglądając nieco w prawo od szczytu Jarmuty
dostrzeżemy kolejny kopulasty szczyt w linii granicy państwa, będzie też widoczna dobrze prowadząca przez
nieco gruntowa droga, to właśnie tamtędy prowadzi w dalszej części nasz szlak, to tam za chwilkę będziemy
wędrować.

Pewną ciekawostką, niezmiennie mnie od lat fascynującą, której genezy do dziś nie znam, jest nie spotkany przeze mnie w żadnym innym paśmie i miejscu wygląd drzew… dolne gałęzie
wyrastają z pnia na idealnie równej wysokości, wyglądając jak starannie przystrzyżone.

Mijając halę, po przejściu krótkiego zagajnika, ponownie wyjdziemy na nieco mniejszą halę, tuż za
zagajnikiem po lewej zobaczymy pod drzewami drewnianą ławę i stół. Szlak to prowadząc lasem, to polanami,
wyrwie wkrótce w górę prowadząc pod widziany wcześniej częściowo zalesiony szczyt, będą to już Łaźne
Skały 773 m n.p.m. za którymi szlak ponownie zacznie opadać, acz nie na długo, wkrótce po minięciu
następnej z hal ponownie zacznie piąć się w górę, nie będzie to jednak podejście szczególnie intensywne, raczej
łagodne, doprowadzając do kolejnego ze szczytów na naszej trasie, tudzież Cyrhle 774 m n.p.m.. Warto tu
jednak dodać że większość ze szczytów szlak trawersuje ich zboczami, nie osiągając samej kulminacji, jeśli
jednak ktoś byłby chętny do ich zdobycia nic nie stoi temu na przeszkodzie, zasada jaką należy się tu
kierować była wymieniona wcześniej, należy po prostu podążać wzdłuż granicy państwa i zawsze w którymś
momencie ponownie trafimy na szlak.

...mijając halę, po przejściu krótkiego zagajnika, ponownie wyjdziemy na nieco mniejszą halę, tuż za zagajnikiem po lewej zobaczymy pod drzewami drewnianą ławę i stół. Szlak to
prowadząc lasem, to polanami, wyrwie wkrótce w górę prowadząc pod widziany wcześniej częściowo zalesiony szczyt, będą to już Łaźne Skały 773 m n.p.m. za którymi szlak ponownie
zacznie opadać, acz nie na długo, wkrótce po minięciu następnej z hal ponownie zacznie piąć się w górę, nie będzie to jednak podejście szczególnie intensywne, raczej łagodne,
doprowadzając do kolejnego ze szczytów na naszej trasie, tudzież Cyrhle 774 m n.p.m

Sprawę ułatwia, a równocześnie paradoksalnie komplikuje, fakt że w większości takich miejsc istnieją dobrze
widoczne i przedeptane ścieżki, a nawet drogi gruntowe, z których korzystając pasterze prowadzący stada
owiec. Paradoksalnie jednak te właśnie liczne ścieżki i drogi mogą stanowić utrudnienie w określeniu
właściwego przebiegu szlaku, a jak już pisałem brak tu dodatkowych tyczek takowy wytyczających. Z
pewnością nie na wszystkie szczyty warto też wchodzić, tak jest na przykład w przypadku Łaźnych Skał, który
w większości jest zalesiony, ale w innych jak w przypadku znajdującego się dalej Rabsztyna i Wysokiego
Wierchu z pewnością warto zadać sobie dodatkowy trud, oferują one bowiem piękne o pełnym zakresie
panoramy.
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Mijając kolejną polanę znów wchodzimy w niski i krótki las za którym szlak doprowadzi nas do następnej hali,
początkowo prowadząc tuż przy linii drzew, by chwilę potem zakręcając w lewo, tu miniemy charakterystyczną
rozłożystą sosnę, zakręcić w prawo i znów w lewo doprowadzając do rozległej, ciągnącej się aż po widoczny w
górze szczyt hali. Wędrując wśród łanów traw, będziemy mogli się rozkoszować wspaniałymi, o szerokim
zakresie panoramami. Po prawej dostrzeżemy piramidalny kształt bezimiennego Słowackiego szczytu, po lewej
zaś w górze Huściawy 818 m n.p.m., oglądając się zaś nieco wstecz zobaczymy charakterystyczna wapienne
ściany Trzech Koron, dalej Górę Zamkową, oraz częściowo zasłoniętą Sokolicę. Szlak poprowadzi nas w dół
do otwartego siodła gdzie natrafimy na węzeł i choinkę szlaków – będzie to Skrzyżowanie Pod Huściawą 748m
n.p.m. W miejscu tym od lewej dołączy do nas żółty szlak prowadzący do wsi Szlachtowa. Dotarcie do tego
miejsca od chwili startu z Szafranówki powinno nam zająć około 50 minut.

Za szczytem Cyrhle, którego samą kulminację szlak trawersuje po lewej stronie, dotrzemy do następnej dużej i wybitnie malowniczej hali, ścieżka opadając do jej centrum poprowadzi obok
charakterystycznej rozłożystej sosny (na górze po lewej), a przed nami po lewej szczyt Huściawy (po prawej na górze). Chwilę potem po prawej zobaczymy bezimienny Słowacki pobliski
słowacki szczyt (na dole po lewej), a spoglądając w lewo zabudowania wsi Szlachtowa i szczyty Beskidu Sądeckiego. W centrum hali znajduje się również węzeł szlaków, gdzie od lewej
dołączy do naszego szlak żółty prowadzący z Szlachtowej, będzie on nam przez chwilę w dalszej wędrówce towarzyszył.

Przez pewien czas oba szlaki będą podążały razem, prowadząc przez halę w górę za zakręcającą w prawo
ścieżką, w kierunku masywu Rabsztyna, który jednak szlak strawersuje lewą stroną. Po pokonaniu podejścia,
wciąż wędrując wybitnie malowniczymi halami, ścieżka łagodnie zacznie opadać w dół. Po prawej stronie
dostrzeżemy wysoki i w dużej części otwarty masyw Wysokiego Wierchu (Slachtovsky Vrch), roztacza się
stamtąd wspaniała inspirująca panorama. Jest to jeden z tych szczytów które właśnie warto odwiedzić,
prowadzi tam doskonale widoczne szeroka ścieżka, odbijająca od naszej w prawo. Niestety w dniu kiedy dane
mi było odwiedzić to miejsce pogoda okazała się mało sprzyjająca ich podziwianiu, dlatego tym razem
zrezygnowałem z podejścia pod niego podążając nadal za niebieskimi znakami.
Jeśli jednak aura by wam sprzyjała a i czas nie ścigał, warto tu zboczyć i wejść na szczyt. Nawigacja w tym
miejscu nie przedstawia większych trudności, prowadzi tamtędy – wzdłuż granicy – doskonale widoczna
ścieżka. Nacieszywszy oczy pięknymi widokami, wciąż podążamy wzdłuż granicy za wspomnianą ścieżką.
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Wkrótce rozpoczynając intensywne zejście, prowadzące częściowo przez niskie zagajniki i młodniki, by po
około 15 – 20 minutach powrócić na opuszczony niebieski i wciąż towarzyszący nam żółty szlak.

Po lewej widoki z hali pomiędzy Huścawą, a Cyrhle w kierunku Sokolicy i Trzech Koron, po prawej podejście pod widoczny w górze Rabsztyn i dalej Wysoki Wierch, który nasz niebieski
szlak mija z lewej, można na niego jednak bardzo łatwo podejść dobrze przedeptaną ścieżką. Warto to szczególnie uczynić przy dobrych warunkach pogodowych, szczyt jest częściowo
otwarty oferując piękne panoramy, w tym na bliskie już Tatry, powrót na szlak jest prosty i nie powinien nam nastręczyć trudności, wystarczy abyśmy pamiętali by trzymać się przebiegu
granicy państwowej i z pewnością w końcu natrafimy na niebieskie znaki.

Jeśli jednak zdecydowaliśmy się podążać cały czas za niebieskimi znakami, szlak zakręcając w lewo podążając
zboczami Wysokiego Wierchu poprowadzi nas w kierunku starych bacówek, jednej znajdującej się tuż przy
szlaku po prawej stronie, drugiej nieco oddalonej na hali po lewej. Co ciekawe ta zlokalizowana tuż przy szlaku
nosi nazwę „Bacówka Pod Huściawą” i oferuje turystom noclegi. Tuż za nią ścieżka łagodnie zakręcając w
prawo znów zacznie się wznosić. Pokonawszy podejście szlak ponownie wróci na grzbiet masywu, prowadzać
wzdłuż granicy, to właśnie tutaj również jeśli zdecydowaliśmy się odwiedzić Wysoki Wierch ponownie
włączymy się w znakowany szlak.
Niedługo potem szlak sprowadzi nas na otwarte siodło, będzie to skrzyżowanie pod Wysokim Wierchem 823 m
n.p.m., gdzie natrafimy na kolejną choinkę szlaków. W miejscu tym opuszcza nas towarzyszący dotychczas
nam szlak żółty, odbijając w prawo i prowadząc w dalszym przebiegu na Przełęcz Pod Tokarnią już po
Słowackiej stronie granicy. My mijając siodło rozpoczynamy łagodne ale dość długie podejście, mające około
dwóch kilometrów. Szlak będzie wiódł w tym rejonie cały czas otwartą częścią grzbietu pasma, oferując piękne
panoramy na lewą stronę, po prawej ograniczone przez pobliską krawędź lasu.

Niebieski szlak trawersuje masyw Rabsztyna i Wysokiego Wierchu (Ślachtovsky Vrch), prowadząc obok bacówki (na zdjęciu po prawej) oferującej turystom noclegi, tuż za nią szlak zakręca
w prawo w górę, powracając do linii granicy państwa.

Pokonawszy około kilometra, dotrzemy do następnego rozwidlenia oraz drogowskazu, będzie to skrzyżowanie
pod Durbaszką 880 m n.p.m., gdzie w lewo odbija nieznakowana ścieżka sprowadzająca w około 10 minut do
prywatnego schroniska górskiego „Pod Durbaszką”, a ściślej Górskiego Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego.

Jak łatwo policzyć różnica wysokości pomiędzy rozwidleniem gdzie opuścił nas żółty szlak, a miejscem
opisanym teraz wynosi 57 m, to jednak wciąż tylko połowa czekającego nas podejścia, przed nami kolejny jego
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kilometr, po pokonaniu którego dotrzemy na widokowy szczyt

Durbaszki 942 m n.p.m.. Łączna różnica
wysokości między skrzyżowaniem pod Wysokim Wierchem a Durbaszką wyniesie więc 119 m, dotarcie na
szczyt Durbaszki od startu ze Skrzyżowania Pod Huściawą powinno nam zająć około 45 minut.

...niedługo potem szlak sprowadzi nas na otwarte siodło, będzie to skrzyżowanie pod Wysokim Wierchem 823 m n.p.m., gdzie natrafimy na kolejną choinkę szlaków, w miejscu tym
rozstajemy się ze szlakiem żółtym, my wciąż podążamy za znakami niebieskimi w kierunku Wysokiej.

Przed nami krótkie acz intensywne zejście, prowadzące w dużej części lasem, a następnie równie
intensywne podejście pod szczyt Borsucznego 939 m n.p.m., mijając go szlak ponownie zacznie intensywnie

Tam na chwilę łagodniejąc
poprowadzi wzdłuż młodników i pobliskiego lasu w kierunku dobrze widocznej charakterystyczna kopulastego
masywu Wysokiej. Po kilku minutach ścieżka wprowadzi nas ponownie w las, a zaraz potem wyrwie ostro w
górę. Będzie to już przed ostatnie podejście na tym szlaku, a równocześnie ostatnie tak intensywne. Przyznam
że mi samemu dało ono mocno popalić, chwilami nachylenie stoku jest wyjątkowo duże…

opadać sprowadzając wkrótce na częściowo tylko otwartą Przełęcz Stachurówki.

Po lewej oglądając się wstecz na Wysoki Wierch (Slachtovsky Vrch), po prawej rozstaje pod Durbaszką, skąd w lewo odbija nieznakowana ścieżka prowadząca do Górskiego Ośrodka
Szkolno-Wypoczynkowego pod Durbaszką, my zakręcamy w lewo podążając w kierunku szczytu tego ostatniego...
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Po lewej kierdel owiec pod Durbaszką, po prawej mijając szczyt szlak sprowadzi nas w dół, a następnie wprowadzając w las rozpocznie intensywne podejście pod szczyt Borsucznego, z
miejsca tego dostrzeżemy już nas cel – masyw Wysokiej.

Po kilkunastu minutach mozolnego podchodzenia ścieżka złagodnieje, wijąc się wśród skałek, by po chwili
lekko opadając doprowadzić nas do śródleśnego siodła. Będzie to już Skrzyżowanie Pod Wysoką, dotarcie tu
licząc od Durbaszki powinno nam zająć około 30 minut , choć jak zawsze jest to wyłącznie czas orientacyjny
zależny od naszej formy i tempa marszu, mi zajęło blisko godzinę. W miejscu tym nasz niebieski szlak odbija
w lewo, od razu sprowadzając w dół z pominięciem kulminacji Wysokiej. Ja oczywiście gorąco zachęcam do
odwiedzenia tej ostatniej, wszakże jest to jeden z głównych celów naszego wypadu, a wybitne walory
widokowego szczytu z całą pewnością wynagrodzą nam poniesiony na jego zdobycie trud.
Na szczyt Wysokiej prowadzi krótki 15 minutowy szlak znakowany za pomocą niebieskiego trójkąta w białej

Podejście pomimo że stosunkowo krótkie, chwilami jest bardzo intensywne, początkowo prowadzi
ono ścieżką po korzeniach i kamieniach, jednak w dalszym przebiegu już po sztucznych ułatwieniach, to jest
schodach z metalowych kratownic. Pokonując ostatnie metry podejścia wkroczymy na ubezpieczoną barierką
otwartą grań szczytową Wysokiej 1050 m n.p.m. (w Słowacji Vysoke Skalky). Jest to przyznaję jeden z moich
ulubionych szczytów, o niezrównanych walorach widokowych, z którego panoramy szczególnie imponująco
prezentuje się podczas zachodu słońca. Szczyt ten jest równocześnie najwyższym w całych Pieninach i jako
taki wchodzi do Korony Gór Polskich, o czym informuje również stosowna tabliczka. Pod nią dostrzeżemy
również niewielką drewnianą budkę a w niej pieczątkę potwierdzającą nasz tam pobyt, informacja ta
szczególnie może się przydać osobom zdobywającym odznakę KGP.
obwódce.

Mijając Przełęcz Stachurówki rozpoczniemy bardzo intensywne podejście na Siodło Pod Wysoką tu widoczne na obu zdjęciach. W miejscu tym nasz niebieski szlak zakręca w dół w lewo, ja
jednak zachęcam by podejść na pobliski już (15 minut) szczyt Wysokiej – ścieżka na ten ostatnie wiedzie na wprost, oznakowaną ją niebieskimi trójkątami z białej obwódce.

Pewną ciekawostką może być tu że dawniej szczyt ten miał również inne, lokalne nazwy Pamiarky, Kiczera.
Używana przez tutejszą ludność (Łemków) nazwa Pamiarky pochodziła prawdopodobnie od istniejącej tu
niegdyś wieży triangulacyjnej, nazwa „Kiczera” od Połoniny Kiczera znajdującej się pod szczytem, na
południowo-zachodniej stronie góry. Równie często używana była też nazwa „Wysoka”. Cały obszar Wysokiej
jest chroniony prawnie. Południowe zbocza opadające do doliny Horbalowego Potoku leżą na terenie
25 opis szlaku: „Krościenko – Sokolica – przeprawa flisacka – Palenica – Szafranówka – Durbaszka – Wysoka – Jameriskowe Skałki – Hala Bukowinki – Jaworki” / CC - Attribution
Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych, oraz z uznaniem i zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

słowackiego Pienińskiego Parku Narodowego, na północno-zachodnim stoku (polska strona) utworzono w
1961 rezerwat przyrody Wysokie Skałki.

Ostatni odcinek podejścia z siodła na szczyt Wysokiej prowadzi po metalowych schodach, które doprowadzają na skałki szczytowe ubezpieczone metalowymi barierkami.

Szczyt notowany jest już w starych źródłach historycznych. Prowadzono na nim nawet poszukiwania górnicze i
już wtedy wiedziano, że jest najwyższym szczytem Pienin. W dokumencie górniczym z 1739 r. przeczytać
możemy: „Ta góra jest najwyższa między innymi górami i okrągła, na której skała jest jako zamek. Przystęp do
niej jest zbyt przykry, zaledwie człek pieszy wniść może.” Od dawna też była zwiedzana przez turystów. W
1929 r. odnotowano pierwsze wejście zimowe na nartach dokonane przez Mariana Gotkiewicza z
towarzyszami.

Szczyt Wysokiej 1050 m n.p.m. (w Słowacji Vysoke Skalky) jako najwyższy w Pieninach wchodzi w skład Korony Gór Polskich, o czym informuje nas stosowana tabliczka, znajduje się tam
również niewielka drewniana budka a w niej pieczątką potwierdzająca naszą tam obecność w przypadku zbierania punktów do KGP, lub odznak GOT. Szczyt ten jest wybitnie widokowy, nie
bez powodu jest jednym z celów licznych fotografów odwiedzających Pieniny, oferują imponujące, rozległe panoramy na Beskid Sądecki, Pieniny, Podhale, oraz Tatry...

Szczyt zbudowany jest z czerwonych wapieni krynoidowych. Od wschodniej i południowo-wschodniej strony
tworzy strome urwiska skalne o wysokości 5-20 m, w kierunku zachodnim na jego grani występuje kilka
skalistych garbów oraz wystające skałki: Szurdakowa Skała i Fidrykowa Skała. Na przełęczy Kapralowa
Wysoka dawniej znajdowała się polana, obecnie już zarosła lasem. Cały masyw porośnięty jest lasem, jedynie
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sam wierzchołek ma charakter kopuły skalnej wystającej ponad linię świerkowego lasu. Roztaczają się stąd
imponujące widoki na Tatry, Babią Górę, Pasmo Radziejowej, Magurę Spiską, Góry Lewockie i Pieniny. Te
ostatnie reprezentowane są między innymi przez dobrze tu widoczne Trzy Korony, Górę Zamkową i Sokolice.
(na podstawie Wikipedii)

Szczyt Wysokiej 1050 m n.p.m. (w Słowacji Vysoke Skalky) – malownicze panoramy z niego szczególnie pięknie prezentują się o zachodzie słońca...

Rozpoczynając dalszą wędrówkę ze szczytu powracamy tą samą ścieżką na Skrzyżowanie Pod Wysoką, tam

Szlak nieco lawirując wśród zarośli wpierw
poprowadzi w dół, by następnie zakręcając w prawo poprowadzić w górę. Po pokonaniu krótkiego podejścia
zakręci w lewo rozpoczynając bardzo intensywne zejście zboczami masywu Wysokiej. Warto tu z pewnością

zakręcamy w prawo ponownie podążając za niebieskimi znakami.

zachować wzmożoną uwagę, w wielu miejscach grunt został wymyty odsłaniając śliskie skałki i korzenie.
Podobnie grunt jest również mało stabilny, mocno zerodowany. Bardzo łatwo tu o pośliźnięcie, szczególnie w
przypadku złamania pogody, podczas deszczu, czy zimą.

Po kilku minutach męczącego zejścia dotrzemy do specyficznie zlokalizowanego w połowie stoku
skrzyżowania szlaków. Tu opuszczamy nasz niebieski szlak, który zakręca w prawo, trawersując masyw
Wysokiej prowadzi dalej na Jaworzynę, a jeszcze dalej, wzdłuż granicy państwa, aż do Beskidu Sądeckiego
przez Przełęcz Rozdziela. My włączamy się tu w szlak zielony – tu istotna uwaga, szlak ten również zakręca z
naszym opuszczanym tu niebieskim w prawo, my kierujemy się za zielonymi znakami w dół masywu. Przed
nami jeszcze około 300 m równie intensywnego zejścia z Wysokiej, a globalnie blisko dwu kilometrowy
odcinek prowadzący do Jameriskowych Skałek.
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Ruszając w dalszą drogę, powracamy ze szczytu Wysokiej na siodło pod nim, gdzie zakręcając w prawo za niebieskimi znakami rozpoczynamy zejście w dół, po kilku / kilkunastu minutach
dotrzemy do zlokalizowanego na stoku Wysokiej rozwidlenia, gdzie opuszczamy nasz niebieski szlak, włączając się w zielony prowadzący w kierunku Wąwozu Homole przez Jameriskowe
Skałki. Szlak wciąż intensywnie opadając, po krótkim odcinku prowadzącym lasem zakręci w lewo wyprowadzając na rozległe hale, poprzez które będziemy podążali w dół, żegnani
pięknymi widokami na Pieniny po lewej i częściowo prawej, oraz Beskid Sądecki na wprost.

Pokonawszy nie najmilsze, szczególnie dla naszych kolan, zejście z Wysokiej szlak zakręci w prawo prowadząc
przez chwilę lasem, by niedługo potem wyprowadzić na rozległe hale. Tu ścieżka zakręca w lewo, opadając w
dół, przez kolejne kilkanaście minut prowadząc właśnie nimi. Wędrując będziemy żegnani majestatycznymi
widokami na pobliskie pienińskie szczyty, oraz górujące nad nimi po prawej szczyty Beskidu Sądeckiego. Jest
to wyjątkowo piękny odcinek szlaku, z pewnością warto tu też na chwilkę usiąść by nacieszyć oczy tym
pięknem. Po lewej stronie dostrzeżemy kolejną ściętą piramidę szczytu Góra Homole której zbocza opadają ku
głęboko wciętemu Wąwozowi Homole. Idąc miniemy kilka rozłożystych starych drzew wspaniale wpisujących
się w ten rajski widok. W sezonie wypasu możemy też tam spotkać liczne kierdle prowadzone w górę na hale
przez Baców.

Niedługo przed zejściem do dna doliny, po prawej stronie w dole dostrzeżemy też chatę bazy namiotowej „Pod
Wysoką” prowadzoną przez SKPB Łódź (czynna w okresie od 01.07 do 31.08). Wkrótce potem ścieżka
zakręcając w prawo zacznie intensywniej opadać wprowadzając w krótki las, gdzie zakręci wpierw w lewo,
następnie ponownie w prawo sprowadzając nad do doliny. Chwilę potem dotrzemy do koryta potoku
Kamionka. Przekraczamy go i kierujemy się w górę wędrując szeroką terenową drogą dojazdową. Pokonawszy
krótkie podejście szlak zakręci w lewo, by prowadząc w większości w dół, wciąż lasem, po przejściu około 650
metrów wyprowadzić na obszerną polanę, z charakterystycznymi skałkami po jej prawej stronie.
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Schodząc w dół, po prawej miniemy chatę w bazie namiotowej SKPB Łódź „Pod Wysoką” tu na zdjęciu po lewej, gdzie miałem przyjemność właśnie „bazować” przez kilka dni, szlak
trawersując zbocze, sprowadzi do dna doliny (po prawej) następnie zakręci odbijając w lewo...

Będą to już Jameriskowe Skałki, w miejscu tym opuszczamy zielony szlak, który zakręca w dół, w lewo,
prowadząc do Wąwozu Homole. Ten ostatni może się pochwalić wybitnymi walorami przyrodniczymi, toteż
jeśli nie mieliśmy jeszcze okazji go nigdy odwiedzić, a mamy jeszcze zapas sił i czasu, możemy wybrać
właśnie ten wariant zejścia. W takim przypadku pokonanie go od rzeczowych Jameriskowych Skałkek do
wylotu w miejscowości Jaworki, gdzie nieopodal wejścia do wąwozu znajduje się przystanek BUS-ów powinno
nam zająć około 35 - 45 minut. Uwaga, ze względu na charakterystykę tego szlaku, tudzież liczne odcinki
prowadzące po skałkach, w wielu miejscach zalegające błoto, w przypadku niekorzystnych warunków
pogodowych wskazana jest rezygnacja z jego pokonania, schodząc nieznakowaną trasą o której będzie niżej.
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Chwilę potem dotrzemy do koryta potoku Kamionka. Przekraczamy go i kierujemy się w górę wędrując szeroką terenową drogą dojazdową. Pokonawszy krótkie podejście szlak zakręci w
lewo, by prowadząc w większości w dół, wciąż lasem, po przejściu około 650 metrów wyprowadzić na obszerną polanę, z charakterystycznymi skałkami po jej prawej stronie – będą to już
Jameriskowe Skałki. W miejscu tym natrafimy na rozwidlenie dróg, zielony szlak którym podążaliśmy dotychczas zakręca w lewo prowadząc do Wąwozu Homole, w tym opisie zachęcam
jednak do wybrania nieznakowanej trasy która doprowadzi nas w niespełna 30 minut do wsi Jaworki. Jeśli właśnie ten wariant wybraliśmy podążamy dalej prosto za drogą, w kierunku
Kolejki Linowej i Szałasu Bukowinki (w kierunku Hali Bukowinki).

*

*

*

W tym opisie jednak zachęcam do skorzystania z innej możliwości zejścia kończącego nasz wypad, wiodącego
przez widokową Polanę Bukowinki. Decydując się właśnie na tą trasę zamiast zakręcać za zielonymi znakami
w prawo, idziemy prosto za drogą. Wkrótce za krawędzią polany miniemy drogowskaz kierujący do górnej
stacji kolejki krzesełkowej „Homole”, oraz znajdującej się powyżej niej platformy widokowej. Droga
zakręcając w prawo poprowadzi w górę, by po pokonaniu krótkiego podejścia wyprowadzić na krawędzi
rozległej, wybitnie widokowej Polany Bukowinki. W niewielkiej odległości dostrzeżemy starą góralską
bacówkę „U Wojtka”, prowadzona tam jest sprzedaż owczych skór, rękodzieła, oraz oczywiście wyrabianych na
miejscu serów i oscypków.
Tuż za bacówką zobaczymy również drewniany budynek karczmy „Szałas Bukowinki”. Spoglądając bardziej w
prawo dostrzeżemy wspomnianą już kolejką krzesełkową, a nieco bardzo po prawej w górze platformę
widokową. W miejscu tym możemy też dokonać kolejnego wyboru, nie musimy pieszo schodzić w dół,
możemy skorzystać właśnie z możliwości zjazdu kolejką krzesełkową, acz w tym przypadku należy pamiętać
że kursuje ona wyłącznie od 9 do 17, przy czym informację tę koniecznie należy zweryfikować przed
planowanym wypadem na stronie Areny Narciarskiej Jaworki Homole («tutaj») w skład której wchodzi właśnie
wymieniony Szałas Bukowinki, Bacówka u Wojtka, kolejka, oraz punkt widokowy.
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Mijając polanę pod Jameriskowymi Skałkami droga wznosząc się zakręci w prawo by chwilę potem wyprowadzić nas na skraj malowniczej Hali Bukowinki, na wprost w dole zobaczymy
zabudowania gastronomii „Szałas Bukowinki”, po prawej zaś w górze platformę punktu widokowego, natomiast w dole linię kolejki krzesełkowej którą również możemy zjechać do
Jaworek...

Jeśli jednak wybraliśmy zejście piesze, do czego zachęcam zważywszy na stopień jej łatwości, oraz walory
widokowe trasy, mijamy zabudowania Szałasu Bukowinki po prawej, podążając gruntową drogą. W pobliżu
tego ostatniego miniemy również drogowskaz informujący że do naszego celu, tudzież Jaworek pozostało 900
metrów. Droga wkrótce zacznie opadać w dół, wciąż jeszcze prowadząc otwartą przestrzenią, oferując
wspaniałe widoki na rozrzucone w dole zabudowania wsi Jaworki i Biała Woda, a ponad nimi wysokie szczyty
Beskidu Sądeckiego.

Ha Hali Bukowinki, nieopodal karczmy, po prawej dostrzeżemy starą góralską bacówkę „U Wojtka” gdzie prowadzona jest sprzedaż owczych skór, oraz serów i oscypków. Mijając
zabudowania „Szałasu Bukowinki” gruntową drogą z lewej, miniemy drogowskaz informujący nas że do Jaworek pozostało 900 metrów.

Chwilę potem droga intensywniej opadając doprowadzi nas do granicy lasu. Tu pomiędzy drzewami po lewej
dostrzeżemy bliskie już zabudowania Jaworek, oraz charakterystyczną bryłę zabytkowego kościółka, dawnej
łemkowskiej cerkwi greckokatolickiej, zbudowanej w 1798 roku, pod wezwaniem św. Jana Chryzostoma, która
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została w 1946 przejęta przez kościół rzymskokatolicki i użytkowana jako kościół filialny pw. św. Jana
Chrzciciela parafii w Szlachtowej.

Hala Bukowinki – po lewej na dole, mijając halę droga opadając doprowadzi nas do krawędzi lasu, tam w dole po lewej dostrzeżemy już charakterystyczny budynek dawnej cerkwi, dziś
kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem św. Jana Chryzostoma, oraz zabudowania wsi Jaworki, po prawej na dole widok wstecz...

Droga wciąż opadając zakręci w prawo, a następnie w lewo i ponownie w prawo by niedługo potem
doprowadzić do pierwszych zabudowań Jaworek. Mijając domy docieramy do głównej szosy wiodącej przez
wieś. Przekraczamy ją zakręcając w prawo. Miniemy tu estetyczny, wykładany granitową kostką plac z
ławkami i kamiennymi słupami krytymi gontem (skwer Czarna Woda), na których zamontowano tablicy z
opisami okolicznych ciekawostek.
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Droga opadając, poprowadzi przez rzadki las, na którego krawędzi dostrzeżemy na przydrożnej sośnie kapliczkę, wkrótce potem trakt zakręci w lewo, a następnie w prawo sprowadzając w
kierunku pobliskich już zabudowań Jaworek.

Tuż za placem, obok rozwidlenia, zobaczymy drewniany budynek karczmy „Jaworki”. W miejscu tym
zakręcamy w lewo (w ulicę Czarna Woda), wchodząc na most drogowy przerzucony nad korytem Grajcarka i
podążając wzdłuż szosy kierujemy się w górę. Po prawej miniemy budynek ochotniczej straży pożarnej
przejściu około 30 metrów dotrzeć do kolejnego rozwidlenia. Tu zakręcamy w lewo mijając sklep
wielobranżowy Jawor i docieramy do przystanku BUS-ów, kończąc naszą piękną, długą wędrówkę.
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Dotarłszy za drogą do głównej szosy biegnącej przez Jaworki, o ile chcemy dostać się na przystanek BUS-ów, przekraczamy ją zakręcając w prawo, wchodząc na brukowany plac (skwer
Czarna Woda), mijamy go docierając do skrzyżowania przy którym znajduje się karczma „Jaworki” w miejscu tym zakręcamy w lewo (w ulicę Czarna Woda), wchodząc na most drogowy
przerzucony nad korytem Grajcarka i podążając wzdłuż szosy kierujemy się w górę. Po prawej miniemy budynek ochotniczej straży pożarnej przejściu około 30 metrów dotrzeć do
kolejnego rozwidlenia. Tu zakręcamy w lewo mijając sklep wielobranżowy Jawor i docieramy do przystanku BUS-ów, kończąc naszą piękną, długą wędrówkę.

Dostępność trasy / ostrzeżenia:

Trasa o wybitnych walorach widokowych, prowadząca przez Sokolicę w Pieninkach (przy granicy z Pieninami
Właściwymi) i główny grzbiet Małych Pienin do najwyższego szczytu pasma Wysokiej. Dostępna przez cały
rok, przy czym ze względu na konieczność skorzystania z przeprawy flisackiej na Dunajcu, czynnej wyłącznie
w okresie od 01.04 do 01.10, zawęża to możliwość jej całościowego pokonania do tych właśnie miesięcy.

Poza nimi konieczne będzie jej podzielenie na dwie odrębne trasy, tudzież Krościenko – Sokolica, oraz osobno
Palenica – Durbaszka – Wysoka – Jaworki.
Trasa długa o licznych intensywnych podejściach i zejściach, wymagająca właściwego przygotowania
kondycyjnego,

możliwa jednak do pokonania również przez osoby o słabszej kondycji, w takim jednak
przypadku należy do podanych na mapach czasów doliczyć odpowiednią jego rezerwę uwzględniającą nasze
tempo marszu. Planując trasę należy również uwzględnić fakt że ostatnie BUS-y z Jaworek odjeżdżają około
17 – 18. Należy mieć również na uwadze utrudnioną orientację w otwartych odcinkach szlaku, szczególnie
przy zamgleniu i opadach deszczu. Na odcinku od Szafranówki do Wysokiej nie występują naturalne źródła
wody a pomiędzy Palenicą, a Durbaszką nie ma również innych punktów gastronomicznych, należy więc
pamiętać o zabraniu odpowiedniego zapasu wody pitnej.
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Przydatne linki:
•
•
•
•
•
•

Pieniński Park Narodowy – https://www.pieninypn.pl/
Przeprawa Flisacka Przez Dunajec – http://pieniny-na-weekend.pl/atrakcje-turystyczne-pienin/przeprawa-przez-dunajec/
Arena Narciarska Jaworki Homole – https://arenanarciarska.pl/
Kolejka linowa na Palenicę – https://www.pkl.pl/palenica/palenica.html
Górski Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowego pod Durbaszką – http://www.durbaszka.pl/
Baza namiotowa SKPB Łódź „Pod Wysoką” – https://www.jaworki.skpb.lodz.pl/

Ważne telefony / e-mail:
•
•
•

GOPR numer alarmowy – 985 lub 601 100 300
międzynarodowy numer ratunkowy – 112
Pieniński Park Narodowy / informacja turystyczna – 535 500 627

Wikipedia / wykorzystane źródła:
•
•
•

Sokolica – https://pl.wikipedia.org/wiki/Sokolica_(Pieniny)
Wysoka (Wysokie Skałki) – https://pl.wikipedia.org/wiki/Wysokie_Ska%C5%82ki
Cerkiew św. Jana Chryzostoma w Jaworkach – https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_%C5%9Bw._Jana_Chryzostoma_w_Jaworkach

opracowanie i zdjęcia:
Sebastian Nikiel
publikacja: 29.09.2020

www.zyciepisanegorami.pl
kontakt: zyciepisanegorami@gmail.com

Informacja: autor dokłada wszelkich starań aby opis danej trasy był jak najbardziej wiarygodny i szczegółowy, przy czy nie ponosi odpowiedzialności za zmiany danych
zawartych w opisie, to jest dostępności punktów gastronomiczny, kolejek, typu i jakości oznakowania szlaków oraz ich przebiegu i tym podobnych, jak i skutków złej oceny
własnych umiejętności i przygotowania fizycznego, oraz zmian charakterystyki szlaku ze względu na panujące warunki pogodowe.
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