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Wchodzą w skład Beskidów Zachodnich. Zajmują one obszar 

około 530 km kwadratowych. Od północy stykają się z 

Beskidem Wyspowym, natomiast na wschodzie Dunajec 

oddziela je od Beskidu Sądeckiego. Zachodnią granicę Gorców stanowi Raba. 

Najwyższym szczytem Gorców jest Turbacz (1310m). Stanowi on jednocześnie centralną 

część całego masywu, skąd rozchodzi się kilka ramion. Jedynie Pasmo Lubania (1211m), 

które oddzielone jest od ramienia Kiczory (1282m) Przełęczą Knurowską (846m), jest 

dosyć mocno wyodrębnione od pozostałej części Gorców. Do najwyższych szczytów w 

Gorcach należą również: Jaworzyna (1288m), Kudłoń (1276m), Gorc (1228m), 

Mostownica (1251m). Najwartościowsze przyrodniczo obszary Gorców wchodzą w skład 

Gorczańskiego Parku Narodowego, stanowiącego około 13 procent całej powierzchni 

Gorców. W granicach parku znajdują prawie wszystkie ważniejsze szczyty gorczańskie: 

Jaworzyna Kamienicka, Kiczora, Kudłoń, Gorc, Mostownica, Czoło Turbacza, Obidowiec, 

Przysłop, Wierch Spalone. Poza parkiem znalazły się Turbacz i Lubań.  
 
TRASA 3-DNIOWA 
 
Przed rajdem zbieramy się na głównej hali Dworca Głównego PKP w Poznaniu, przy 

kasach, o godz. 22:00. Nasz pociąg IC odjeżdża o godz. 22:46. W Krakowie Głównym 

będziemy o godz. 5:31. Zaraz obok Dworca PKP na ulicy Pawiej znajduje się hotel 

Polonia, skąd odjedziemy o godz. 6:00 wynajętym autokarem, który zawiezie nas prosto 

pod szlaki Gorczańskiego Parku Narodowego. I tutaj uwaga: trasa długa wysiada jako 

pierwsza w Lubomierzu, natomiast trasa krótka w Szczawie. Istnieje też opcja, aby wysiąść 

w Rzekach. 
 
DZIEŃ 1 (piątek 18.03.2016) 
 
Trasa krótka – czas przejścia ok. 4:45 h 
Wyruszamy ze Szczawy (gdzie jest sklep spożywczy dla chętnych) szlakiem czarnym w 

stronę Nowej Polany, gdzie skręcamy w lewo i szlakiem niebieskim dochodzimy do Gorc 

Kamienickiego. 10 minut od tego szczytu wybieramy lewą odnogę zielonego szlaku, 

mijamy Jaworzynkę Gorcowską oraz Borysówkę. Przy Chryczkach skręcamy w lewo w 

stronę Ochotnicy Dolnej i szosą dochodzimy do niebieskiego szklaku. Na jego załamaniu, 

przy przystanku autobusowym mamy  nocleg w Ośrodku Wypoczynkowym Kudowianka. 
 
Trasa długa – czas przejścia ok. 9 h 
Z Lubomierza (gdzie można też odwiedzić sklep) kierujemy się szlakiem czarnym w stronę 

szczytu Kudłoń. Tam skręcamy w lewo i idąc szlakiem żółtym osiągamy kolejny szczyt - 

Gorc Troszacki. Za Gorcem Troszackim trzymamy się dalej szlaku żółtego, mijamy 

Jaworzynkę, a następnie przed przełęczą Przysłop skręcamy w prawo na szlak zielony. Z 

Trusiówki kierujemy się w lewo na szlak niebieski. Następnie, przy leśniczówce, dalej 

szlakiem niebieskim skręcamy w prawo i idziemy nim, mijając Nową Polanę, aż do Gorca 

Kamienickiego. 10 minut od tego szczytu wybieramy lewą odnogę zielonego szlaku, 

mijamy Jaworzynkę Gorcowską oraz Borysówkę. Przy Chryczkach skręcamy w lewo w 

stronę Ochotnicy Dolnej i szosą dochodzimy do niebieskiego szklaku. Na jego załamaniu, 

przy przystanku autobusowym mamy  nocleg w Ośrodku Wypoczynkowym Kudowianka. 
 
DZIEŃ 2 (sobota 19.03.2016) 
 
Trasa krótka – czas przejścia ok. 5:50 h 
Kierujemy się w stronę Chryczków i szosą idziemy aż do miejsca, gdzie po prawej stronie 

rozpoczyna się szlak żółty. Po drodze odwiedzamy schronisko PTTK Gorczańska Chata. 

Gdy szlak żółty się skończy skręcamy w lewo w szlak zielony. Warto zatrzymać się przy 

miejscu widokowym na szczycie Przysłop oraz dalej przy Polanie Jaworzynie, które 

znajdują się bezpośrednio przy szlaku. Jaworzyna Kamienicka jest drugim, co do 

wysokości, szczytem Gorców. Znajduje się na niej Kapliczka Bulandy z 1904 r. oraz  

Zbójecka Jama. Kiedy osiągniemy następny szczyt na tym szlaku - Kiczorę, skręcamy w 

prawo na szlak czerwony, którym bezpośrednio trafimy do schroniska PTTK Turbacz na 

nocleg. Polecamy również przejść się na najwyższy szczyt Gorców - Turbacz (1310 m), 

znajdujący się blisko schroniska. 
 

Trasa długa – czas przejścia ok. 6:45 h (dla chętnych dodatkowo 1:20 h) 
Kierujemy się w stronę Chryczków, skąd zielonym szlakiem idziemy w stronę Polany 

Morgi. (W tym miejscu polecamy dla chętnych udać się w stronę Lubania. Lubań ma dwa 

wierzchołki, jego wierzchołek zachodni (1211 m), oraz polana Wierch Lubania słynie z 

pięknych panoram na Tatry, Pieniny i Beskidy, widoczne szczególnie wczesnym rankiem). 

W miejscu Polany Morgi skręcamy w prawo na szlak czerwony. Szlakiem tym wędrujemy 

mijając liczne szczyty oraz punkty widokowe, takie jak te w Studzionkach, aż do 

schroniska PTTK Turbacz na nocleg. Polecamy również przejść się na najwyższy szczyt 

Gorców - Turbacz (1310 m), znajdujący się blisko schroniska. 
 

TRASA 2-DNIOWA 
 
Przed rajdem zbieramy się na głównej hali Dworca Głównego PKP w Poznaniu, przy 

kasach, o godz. 22:00. Nasz pociąg IC odjeżdża o godz. 22:46. W Krakowie Głównym 

będziemy o godz. 5:31. Zaraz obok Dworca PKP na ulicy Pawiej znajduje się hotel 

Polonia, skąd odjedziemy o godz. 6:00 wynajętym autokarem, który zawiezie nas prosto 

pod szlaki Gorczańskiego Parku Narodowego. I tutaj uwaga: trasa długa wysiada jako 

pierwsza w Lubomierzu, natomiast trasa krótka w Rzekach. 
 
DZIEŃ 1 (niedziela 19.03.2016) 
 
Trasa krótka – czas przejścia ok. 6:10 h 
Wyruszamy z Rzek szlakiem niebieskim w stronę Nowej Polany. Dalej idąc tym szlakiem 

zdobywamy szczyt Gorc Kamienicki i, 10 minut za nim, schodzimy na szlak zielony po 

stronie prawej. Po drodze warto zatrzymać się przy miejscu widokowym na szczycie 



Przysłop oraz przy Polanie Jaworzynie, które znajdują się bezpośrednio przy szlaku. 

Jaworzyna Kamienicka jest drugim, co do wysokości, szczytem Gorców. Znajduje się na 

niej Kapliczka Bulandy z 1904 r. oraz Zbójecka Jama. Kiedy osiągniemy następny szczyt 

na tym szlaku - Kiczorę, skręcamy w prawo na szlak czerwony, którym bezpośrednio 

trafimy do schroniska PTTK Turbacz na nocleg. Polecamy również przejść się na 

najwyższy szczyt Gorców - Turbacz (1310 m), znajdujący się blisko schroniska. 
 
Trasa długa – czas przejścia ok. 8:50 h (ok.  km) 
Z Lubomierza (gdzie można też odwiedzić sklep) kierujemy się szlakiem czarnym w stronę 

szczytu Kudłoń. Tam skręcamy w lewo i idąc szlakiem żółtym osiągamy kolejny szczyt - 

Gorc Troszacki. Za Gorcem Troszackim trzymamy się dalej szlaku żółtego, mijamy 

Jaworzynkę, a następnie przed przełęczą Przysłop skręcamy w prawo na szlak zielony. Z 

Trusiówki kierujemy się w prawo na szlak niebieski. Szlakiem tym idziemy aż do 

przełęczy Borek. Tam wybieramy szlak żółty biegnący w lewą stronę. Gdy dotrzemy do 

miejsca spotkania się szlaków żółtego, zielonego i niebieskiego, możemy pokusić się na 

zdobycie po prawej stronie Czoła Turbacza z punktem widokowym. Stamtąd niebieskim 

szlakiem dojdziemy bezpośrednio do schroniska PTTK Turbacz na nocleg. Polecamy 

również przejść się na najwyższy szczyt Gorców - Turbacz (1310 m), znajdujący się blisko 

schroniska. 
 
DZIEŃ 3 - dla wszystkich (niedziela 20.03.2016) 
 
Czas przejścia ok. 2:00 h 
Uwaga! Ze schroniska wychodzimy na tyle wcześnie, aby zdążyć na autokar w Porębie 

Wielkiej na godz. 12:00 :)  Ze schroniska szlakiem niebieskim kierujemy się na Czoło 

Turbacza. Cały czas idąc tym samym szlakiem, mijamy Suchy Groń i Koninki. Kawałek za 

Huciskiem znajduje się przystanek autobusowy, gdzie będzie na nas czekał autokar. 

 
Msze święte: dla chętnych przy pierwszych Koninkach na naszym niebieskim szlaku 

znajduje się Parafia Matki Bożej Fatimskiej, gdzie msze św. są o godz. 8:00 i 10:00. 
 

Powrót 
Z Poręby Wielkiej do Krakowa zawiezie nas wynajęty autokar. O godz: 15:04 wyruszamy 

pociągiem IC do Poznania. Na miejscu będziemy o godz. 20:35. 

 
UWAGA:  Podane czasy przejść są orientacyjne i nie uwzględniają warunków 

pogodowych utrudniających marsz, np. śnieg.  Trasa specjalna przewidziana jest dla dnia 

drugiego trasy trzydniowej oraz dla dnia pierwszego trasy dwudniowej.   
Co należy zabrać: 

 wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), 

 obuwie do schroniska, 

 kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową, 

 ciepłą odzież (czapka i rękawiczki wskazane) 

 śpiwór 

 latarkę/czołówkę, 

 długopis na trasę specjalną 

 jedzenie, kubek, termos, ew. menażki (może nie być garnków) 

 gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy, 

 kompas, mapę (w pasażu Apollo, w księgarni Globeo zniżka 15% na hasło 

HALNY) 

 dużo optymizmu i dobrego humoru! 

oczywiście pakując się pamiętajmy że wszystko co zabierzemy trzeba będzie później 

dźwigać na własnych plecach :) 
 
WYŻYWIENIE 

Kudowianka: Zamówione obiady wydawane będą o dwóch porach 17 oraz 20.  
Turbacz: W schronisku znajduję się bufet czynny w godzinach 8-20.  
 
Charakterystyka noclegów: 

 Ośrodek Wypoczynkowy Kudowianka 

           os. Kudowe 211a, Ochotnica Dolna( małopolskie) 
           18 262-47-84, 507-131-046 

 Schronisko PTTK im. Władysława Orkana na Turbaczu 

           ul. Kowaniec 1, 34-400, Nowy Targ 
            18 266-77-80, 602-118-889 

Kosztorys: 

 Studenci Nie studenci 

Trasa 3-dniowa 155zł(140)* 223zł(200)* 
Trasa 2-dniowa 137zł(123)* 205zł(185)* 
()*Halniacy z opłaconą składką członkowską 

 
Cena pokrywa koszty przejazdów, noclegów, znaczka rajdowego i informatorka. 
 
Zapisy odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie www.halny.org. Osoby jadące 

na rajd po raz pierwszy zobowiązane są do pojawienia się  na spotkaniu klubu 08.03 lub 

15.03 od godziny 19:00 lub po pokazie slajdów 03.03 lub 10.03 o 19:30 (Centrum 

Wykładowe PP sala CW1). 
 
Uwaga! 
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
Organizatorzy i Klub nie zapewniają usług przewodnickich oraz ubezpieczenia – 
polecamy ubezpieczyć się we własnym zakresie. 
 
Organizatorzy:  
Sonia Szała tel.: 691 942 595 
Judyta Sobótko tel.: 500 602 964  
e-mail: rajdprzebisniegowy2016@gmail.com 
 

http://www.halny.org/
mailto:rajdprzebisniegowy2016@gmail.com

