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  Pieniny są jednym z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych pasm górskich                    
w Polsce. W niezwykły sposób podzielone zostały przez rzekę Dunajec na trzy grupy górskie: 
Pieniny Spiskie, Pieniny Środkowe i Pieniny Małe.  
          Pieniny Spiskie są wysunięte na zachód, obejmują obszar ciągnący się od Dursztyna, 
przez przełom czorsztyński - Jezioro Czorsztyńskie ograniczone rzeką Białką i rzeką Dunajec. 
Najwyższy szczyt Pienin Spiskich to Żar 883 m n.p.m.  

  Pieniny Środkowe to najciekawsza przyrodniczo i krajobrazowo część całych Pienin. 
Określane jako Pieniny pomiędzy którymi płynie Dunajec, tworząc słynny Przełom Dunajca. 
Rzeka przedzierając się przez pasmo Pienin na długości 8 km tworzy potężny skalny kanion. 
Północne zbocza opadają ku dolinom łagodnie, zaś od południa w stronę rzeki zbocza obrywają 
się efektownie ścianami wapiennymi o wysokości dochodzącej do 300 m. Pieniny Środkowe 
leżą pomiędzy Niedzicą do Przełomu Dunajca i dalej od Sromowiec po Szczawnicę. Znaczna 
część Pienin Środkowych leży na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego. Najbardziej 
znanymi szczytami tej części są Trzy Korony - Okrąglica 982 m n.p.m., Sokolica 747 m n.p.m., 
Czertezik 772 m n.p.m. oraz Zamkowa Góra 799 m n.p.m.      

Pieniny Małe znajdują się na wschód od przełomu Dunajca. Najwyższym szczytem tej 
części Pienin jest Wysoka 1052 m n.p.m. W Pieninach Małych na uwagę zasługuje Wąwóz 
Homole, rezerwat przyrody Wysokie Skałki oraz leżący na granicy z Beskidem Sądeckim 
przełom Białej Wody. 

 
 

Zbiórka przed rajdem odbędzie się o godzinie 22:00 (20.10 dla trasy trzydniowej                   
i 21.10 dla trasy dwudniowej) w holu głównym dworca kolejowego przy KFC pod 
nieistniejącym już neonem „Kwiaty” ☺. Planowy odjazd pociągu TLK relacji Szczecin-
Przemyśl z Poznania o godz. 22:42. Trasą przez Wrocław i Katowice, o godz. 7:28 powinniśmy 
dotrzeć do stacji Kraków Płaszów, gdzie czeka nas przesiadka na bezpośredni pociąg do 
Nowego Targu (08:01), w którym zawitamy o godz. 10:49. Spod dworca, na miejsce, gdzie 
rozpoczniemy zdobywanie górskich szczytów dotrzemy przy pomocy koni mechanicznych 
ukrytych pod maską busa. W przypadku trasy dwudniowej miejscem startu będzie Czorsztyn, 
do którego powinniśmy dotrzeć krótko po godz. 11:00, dla trasy trzydniowej wędrówka 
rozpocznie się w zależności od wybranego wariantu, w miejscowości Kluszkowce (ok. godz. 
11:00) lub w Jaworkach (ok. godz. 11:30). 

 
 
 
 

______________________TRASA DWUDNIOWA_______________________ 
 
DZIEŃ I (sobota) 
Wariant I (czas przejścia ok. 5h 50min) 
Przygodę rozpoczynamy w Czorsztynie. Spragnieni mocnych wrażeń historycy powinni 
skierować swoje kroki (ok.25min) ku ruinom Zamku Czorsztyńskiego (bilet normalny:4zł, 
ulgowy:2zł). Trasę rozpoczynamy wchodząc na niebieski szlak, który towarzyszył będzie nam, 
przez całą wędrówkę. Mijając przełęcz Osice, Macelak i przełęcz Trzy Kopce docieramy na 
siodło przełęczy Szopka (zwanej też „Chwała Bogu”), skrzyżowania dwóch najważniejszych 
pienińskich szlaków. Łąka na przełęczy to idealne miejsce, aby odpocząć i zachwycać się 
pięknem przyrody oraz widokami (m. in. wspaniały widok na Tatry). Przed nami wejście na 
górę, która stała się symbolem Pienin – Trzy Korony (szczyt Okrąglica – 982m n.p.m.). Pod 
samym szczytem czeka nas niespodzianka w postaci kasy biletowej☺. Wejście na platformę 
widokową jest płatne (bilet normalny:4zł, ulgowy:2zł – upoważnia również do wejścia na 
platformę na Sokolicy) jednak widok jaki się z niej roztacza – bezcenny. Kolejnym ciekawym 
punktem naszej wędrówki jest Góra Zamkowa (799m n.p.m.) z kolejnymi ruinami – Zamku 
Pieniny. Kierując się dalej niebieskimi strzałkami zdobywamy kolejno: Czertezik (772m 
n.p.m.) i Sokolicę (747m n.p.m.). Docieramy do przeprawy obsługiwanej przez flisaków (koszt 
2zł) dzięki, którym przedostaniemy się na drugi brzeg Dunajca. Stąd już „rzut beretem” (lub 
czymkolwiek w przypadku braku beretu) do Schroniska PTTK „Orlica” gdzie przewidziany jest 
nocleg i gdzie odbędzie się META.  
Wariant II  (czas przejścia ok. 6h30min) 
Początek trasy wygląda identycznie jak w przypadku Wariantu I. Różnica zaczyna się                      
w momencie zejścia z Trzech Koron. Zamiast udać się na Górę Zamkową, opuszczamy 
niebieski szlak, na rzecz zielonego, którym schodzimy do skrzyżowania ze szlakiem żółtym w 
pobliżu Schroniska „Trzy Korony”. Następnie kierujemy się ku centrum miejscowości 
Sromowce Niżne, gdzie pokonujemy kładkę nad Dunajcem, przekraczając równocześnie 
granicę Polski i wkraczając na terytorium kraju znanego z doskonałych tras narciarskich. Jeżeli 
czas nam na to pozwoli to warto zwiedzić znajdujący się w miejscowości klasztor z XIV wieku. 
Wędrówkę kontynuujemy tzw. Drogą Pienińską wzdłuż, której prowadzi czerwony szlak. 
Podczas pokonywania tego odcinka nieustannie towarzyszyć nam będzie szum Dunajca.                   
Po ok. 2,5 h docieramy na metę do Schroniska PTTK „Orlica”.    
   ______________________TRASA TRZYDNIOWA______________________ 
 
DZIEŃ I (piątek) 
Wariant I (czas przejścia ok. 5h 10min) 
Uczestnicy trasy trzydniowej docierają do Jaworek tuż przed południem. Już na samym 
początku czeka na nas spore wyzwanie – podejście pod Wysoką (1050m n.p.m.), która jest 
najwyższym szczytem całego masywu Pienin. Zielony szlak prowadzi nas m.in. przez 
malowniczy Wąwóz Homole. Po dotarciu do rozwidlenia, zmieniamy szlak na niebieski, 
którym wzdłuż granicy ze Słowacją udajemy się przez Durbaszkę (942m n.p.m.), Wysoki 
Wierch (900m n.p.m.) i Łaźne Skały (772m n.p.m.) w kierunku Szafranówki (742m n.p.m). 
Dalej kierując się żółtymi znakami, przez Palenicę (719m n.p.m.), w cieniu kolejki linowej 
docieramy do Szczawnicy, która oprócz walorów turystycznych wydaje się idealnym miejscem 
do uzupełnienia zapasów, przed wieczorem i kolejnym dniem wędrówki. Ostatni etap to ok. 
40min podejście do Bacówki  „Pod Bereśnikiem” gdzie będziemy nocować. 



Wariant II (czas przejścia ok. 8h 45min) 
Zaczynamy podobnie jak w przypadku Wariantu I, docierając przez Wąwóz Homole pod 
Wysoką, gdzie odbijamy na szlak niebieski. Jednak po dotarciu do skrzyżowania ze szlakiem 
żółtym, udajemy się w kierunku położonego na terenie Słowacji Lesnickego Sedla. Kierując się 
dalej szlakiem czerwonym docieramy do Przełęczy Pod Plasnou, gdzie wchodzimy na szlak 
zielony prowadzący ku miejscowości Lesnica, którą mijamy prowadzeni strzałkami koloru 
niebieskiego. Po ok. 20 min, zostawiamy asfalt i zachodnim zboczem Cervenej Hory (592m 
n.p.m.), szlakiem żółtym maszerujemy, by znów zmienić kolor trasy. Tym razem na niebieski, 
który prowadzi nas na szczyt Szafranówki. Dalej już tylko żółtym szlakiem (z przystankiem na 
Palenicy i w Szczawnicy) ku Bacówce „Pod Bereśnikiem” gdzie czeka na nas ciepłe łóżko. 
Wariant III (czas przejścia ok. 7h 50min) 
Trasa dla uważających, że wędrówka szlakami Małych Pienin to za mało. Startujemy                 
z miejscowości Kluszkowice, z których niebieskim szlakiem udajemy się na szczyt Lubania 
(1211m n.p.m.). Po osiągnięciu wierzchołka chęć przygody pcha nas szlakiem czerwonym do 
Krościenka nad Dunajcem, a dalej ku Dzwonkówce (983m n.p.m.). Stąd już niedaleko do 
Bacówki „Pod Bereśnikiem”, gdzie tak jak reszta „trzydniowców” mamy zagwarantowany 
nocleg.    

 
DZIEŃ II  (sobota)  
Wariant I (czas przejścia ok. 8h 30min) 
Wędrówkę rozpoczynamy od podejścia żółtym szlakiem, z którego po osiągnięciu 
Dzwonkówki (983m n.p.m.) odbijamy na szlak czerwony w kierunku Krościenka nad 
Dunajcem. Miejscowość opuszczamy żółtym szlakiem, kierując się ku przełęczy Szopka. Po 
krótkim odpoczynku ruszamy w dalszą drogę szlakiem niebieskim ku Trzem Koronom                 
(wejście na platformę widokową – płatne; patrz trasa dwudniowa)  i Górze Zamkowej.  
Nasyceni pięknem widoków i legendami związanymi z Zamkiem Pieniny zmierzamy ku 
kolejnym górom symbolom Pienin: Czertezikowi (772m n.p.m.) i Sokolicy (747m n.p.m.). 
Zejście z tej ostatniej, prowadzące nad Dunajec powinno zająć nam ok. 50 min. Aby przedostać 
się na drugi brzeg musimy skorzystać z pomocy flisaków (2zł). Kiedy już staniemy suchą stopą 
po właściwej stronie rzeki, czeka nas kilkunastominutowy spacer czerwonym szlakiem do 
Schroniska PTTK „Orlica” gdzie odbędzie się META. 
Wariant II (czas przejścia ok. 9h 45min) 
Schronisko opuszczamy biorąc pod uwagę czas przejścia i słońce, które o tej porze roku 
zachodzi zdecydowane za szybko. Trasa przebiega podobnie do tej z Wariantu I, jednak po 
zejściu z Trzech Koron, zamiast kierować się dalej szlakiem niebieskim, my opuszczamy go na 
rzecz zielonego. Następnie kierując się kolorem żółtym, mijając po drodze Schronisko „Trzy 
Korony” docieramy do kładki nad Dunajcem, łączącej polskie Sromowce Niżne ze słowacką 
miejscowością Cerveny Klastor. Dalsze kroki powinniśmy skierować ku tzw. Drodze 
Pienińskiej, która w asyście koloru czerwonego i szumu rzeki, w ciągu 2,5 h powinna 
doprowadzić nas do Schroniska PTTK „Orlica”, na miejsce METY. 
Wariant III – TRASA SPECJALNA (czas przejścia ok. ??h ??min) 
Wiadomo, że uczestniczyć w niej mogą drużyny dwuosobowe, i że do wygrania są cenne 
nagrody ufundowane przez sponsora, reszta owiana jest tajemnicą, tak jak Pienińskie doliny              
o poranku ☺. 

 
 

____________________POWRÓT DLA WSZYSTKICH___________________ 
 
DZIEŃ III  (niedziela)  
Trasa niedzielna dla grupy dwudniowej i trzydniowej (ok. 2h 10 min) 
Po udanej mecie chcących rozprostować kości przed kilkugodzinnym powrotem do Poznania 
czeka spacer niebieskim szlakiem pod Szafranówkę i dalej żółtym, przez Palenicę do 
Szczawnicy. Wersja dla leniwych to 10 minutowy spacer czerwonym szlakiem do przystanku 
PKS Obłazy. Pienińską przygodę kończymy wsiadając o godz. 10:00 do podstawionego busa 
(Dworzec PKS Szczawnica; ew. przystanek PKS Obłazy), który dostarczy nas pod Dworzec PKP 
w Nowym Targu. Odjazd pociągu godz. 11:39 (planowana jest jedna przesiadka, na najbardziej 
znanej stacji w Polsce). Według rozkładu do Poznania docieramy punktualnie o godz. 22:34.                  
! KONKURS NA NAJZABAWNIEJSZE ZDJ ĘCIE !  
Wszystkie osoby, które chciałby wziąć udział w tym konkursie prosimy o zapakowanie swojego 
najzabawniejszego zdjęcia do plecaka (oryginał, skan, kserokopia + kilka słów o tym co 
przedstawia). Prezentacja nastąpi podczas METY. Posiadacze najzabawniejszych zdjęć zostaną 
sowicie nagrodzeni. Liczymy na pomysłowość i duże poczucie humoru ☺. 
 
Koszt całkowity rajdu 
Dla członków klubu z opłaconymi składkami zniżka 15%. 
Grupa trzydniowa: 130zł (ze zniżką 110zł) 
Grupa dwudniowa: 110zł (ze zniżką 95zł) 
Cena nie zawiera ubezpieczenia, radzimy ubezpieczyć się we własnym zakresie.  
Zapisy na rajd 
We wtorek 4.10. i 11.10.2011 w siedzibie klubu oraz w czwartek 6.10. i 13.10.2011 po pokazie 
slajdów.      
Osoby, które jadą z nami po raz pierwszy prosimy o osobiste pojawienie się przy zapisie.  
Co należy zabrać: 

- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie do schroniska 
- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, ciepłą odzież! 
- śpiwór, karimatę 
- latarkę/czołówkę 
- jedzonko, kubek, menażkę, termos 
- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy 
- kompas, mapę 
- dobry humor 
- oczywiście pakując się pamiętamy, że wszystko trzeba będzie dźwigać na własnych 

plecach 
Informacje dodatkowe:  
W Bacówce „Pod Bereśnikiem” jak i w Schronisku PTTK „Orlica” jest dostęp do kuchni, gdzie 
można przyrządzić sobie ciepły posiłek. Więcej informacji na stronach internetowych schronisk.  
KONTAKT: 
Justyna Grzelak, juglana@interia.pl, tel. 605 381 942                                        SPONSORZY: 
Mikołaj Kręciołek, mikolajkreciolek@gmail.com, tel. 793 723 961  
Bacówka „Pod Bereśnikiem” ,tel. +48 18 262-13-56, 
http://www.beresnik.pl 
Schronisko PTTK „Orlica”, tel. +48 18 262-22-45, 
 http://www.orlica.com 


