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Beskid Niski choć nie imponuje wysokością szczytów tak jak jego liczni bracia, np. Beskid 

Śląski czy Żywiecki, to jednak jest największym obszarowo z polskich Beskidów. Rozciąga 

się od Przełęczy Tylickiej na zachodzie aż po Przełęcz Łupkowską na wschodzie. 

Najwyższym szczytem Beskidu Niskiego jest Lackowa (997m.n.p.m), o której wspominał 

Wojciech Bellon w "Pejzażach Harasymowiczowskich": 

 

I na niebie byłem ja jeden 

Plotąc pieśni w warkocze bukowe 

I schodziłem na ziemię za kwestą 

Przez skrzydlącą się bramę Lackowej 

 

Obecnie niemal bezludny, przyciąga turystów swą tajemniczością i określany jest jako 

ostatnie dzikie i niezagospodarowane góry w Polsce. Wędrując licznymi szlakami możemy 

cieszyć się otaczającą nas ciszą, bowiem prędzej spotkamy tu jelenia niż innego turystę. Ale 

Beskid Niski to nie tylko dzika przyroda, zalesione szczyty i widokowe polanki na zboczach 

gór. To także smutna historia wysiedlonych stąd ludzi w czasie akcji Wisła. Wśród gór z 

łatwością można odnaleźć ślady przeszłości - opuszczone wioski, dawne cmentarze i 

cerkwiska. Właśnie to połączenie natury i historii przyciąga ludzi w Beskid Niski i stanowi 

niepowtarzalny klimat tego regionu.  

 

I był Beskid i były słowa 

Zanurzone po pępki w cerkwi baniach 

Rozłożyście złotych 

Smagających się wiatrem do krw 

 



______________________TRASA CZTERODNIOWA____________________ 

 

DOJAZD: 

 

Zbiórka przed rajdem odbędzie się 9 listopada o godzinie 21:45 w holu głównym nowego 

dworca przy "Le Crobag". Pociąg IC ORION odjeżdżający z Poznania o godzinie 22:30 

zabierze Nas do Tarnowa, gdzie dotrzemy o 7.04. Następnie o godzinie 8.00 ruszamy 

wynajętym autokarem w dalszą trasę. Osoby idące trasą długą wysiadają w Bartnem, krótką 

przy Bacówce PTTK w Bartnem.  
 

DZIEŃ I (czwartek) 
 

Trasa długa (ok. 27km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 8h) 

Autokarem dojeżdżamy do Bartnego, skąd żółtym szlakiem kierujemy się w stronę rezerwatu 

skalnego Pod Kornutami. Na rozdrożu wybieramy szlak zielony i przez Wątkową docieramy 

do skrzyżowania z Głównym Szlakiem Beskidzkim. Skręcamy w stronę bacówki PTTK w 

Bartnem i podążamy w dół za czerwonymi znakami. Po przejściu bartniańskich bagienek 

możemy odpocząć chwilę w bacówce, skąd dalej czerwonym szlakiem udajemy się do 

Wołowca. Następnie mijamy Krzywą, którą zostawiamy z prawej strony. Później, wciąż 

trzymając się Głównego Szlaku Beskidzkiego zdobywamy Popowe Wierchy i schodzimy do 

Zdyni. Tam skręcamy w prawo i asfaltem docieramy do Gładyszowa. Tam ponownie 

skręcamy w prawo i docieramy w okolice dawnej cerkwi pw. Michała Archanioła. Nasz 

nocleg znajduje się w budynku o adresie Gładyszów 59, obok stadniny koni huculskich.  

 

Trasa krótka (ok. 18km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 5h) 

Autokarem dojeżdżamy do bacówki PTTK w Bartnem. Po męczącej, całonocnej podróży 

możemy odpocząć chwilę w bacówce, skąd dalej czerwonym szlakiem udajemy się do 

Wołowca. Następnie mijamy Krzywą, którą zostawiamy z prawej strony. Później, wciąż 

trzymając się Głównego Szlaku Beskidzkiego zdobywamy Popowe Wierchy i schodzimy do 

Zdyni. Tam skręcamy w prawo i asfaltem docieramy do Gładyszowa. Tam ponownie 

skręcamy w prawo i docieramy w okolice dawnej cerkwi pw. Michała Archanioła. Nasz 

nocleg znajduje się w budynku o adresie Gładyszów 59, obok stadniny koni huculskich. 

 

DZIEŃ II (piątek) 
 

Trasa długa (ok. 25km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 8) 

 

O poranku wyruszamy ze Zdyni szlakiem czerwonym i przez Rotundę, gdzie znajduje się 

cmentarz wojenny nr 51 z okresu I wojny światowej, docieramy do Regietowa. Mijamy 

czynną w sezonie letnim bazę namiotową SKPW w Warszawie i odbijamy na żółty szlak, 

który doprowadzi nas na Przełęcz Regetowską. Przez krótki odcinek poruszamy się szlakiem 

granicznym za żółtymi oraz niebieskimi znakami. Kolejno niebieskim szlakiem schodzimy do 

Wysowej-Zdroju, gdzie moglibyśmy z powodzeniem uzupełnić zapasy żywności, ale tego nie 

zrobimy, bo jest piątek 11-tego listopada i sklepy są raczej zamknięte. Z Wysowej zielonym 

szlakiem udajemy się przez Dolinę Łopacińskiego na Kozie Żebro. Tam ponownie wracamy 

na czerwony szlak i po skręceniu w lewo schodzimy do Hańczowej. Mijamy szkołę 

podstawową, następnie skręcamy w lewo i za kościołem skręcamy w prawo. Ścieżką przy 

bloku mieszkalnym docieramy do szkoły w Hańczowej, gdzie mamy nocleg.  

 



Trasa krótka (ok. 12km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 4h) 

 

O poranku wyruszamy ze Zdyni szlakiem czerwonym i przez Rotundę, gdzie znajduje się 

cmentarz wojenny nr 51 z okresu I wojny światowej, docieramy do Regietowa. Wierni 

czerwonym znakom ostro podchodzimy na Kozie Żebro, gdzie na krótki odcinek dołącza do 

nas szlak zielony. Następnie wciąż trzymając się czerwonego szlaku i pokonując kilka 

brodów docieramy do Hańczowej. Mijamy szkołę podstawową, następnie skręcamy w lewo i 

za kościołem skręcamy w prawo. Ścieżką przy bloku mieszkalnym docieramy do szkoły w 

Hańczowej, gdzie mamy nocleg.  
 

DZIEŃ III (sobota) 
 

Trasa długa (ok. 29km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 9h) 

 

Z Hańczowej wyruszamy czerwonym szlakiem w stronę Ropek. Następnie skręcamy w lewo i 

za niebieskimi znakami docieramy ponownie do Wysowej-Zdroju, gdzie robimy zakupy, 

gdyż nie mogliśmy zrobić tego wczoraj. Tam odnajdujemy zielony szlak i udajemy się w 

stronę granicy polsko-słowackiej. Na granicy zmieniamy szlak na czerwony i podchodzimy 

na Cigelkę. Dalej, wciąż trzymając się czerwonych znaków przez Ostry Wierch zdobywamy 

najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, czyli Lackową. Następnie ostro schodzimy na przełęcz 

Beskid, by ponownie wspiąć się na Czerteż i Dzielec. Tam wybieramy szlak zielony i 

schodzimy do Mrokowców. Po dotarciu do DK75 skręcamy w prawo i po około 5km 

wędrówki asfaltem docieramy do szkoły w Mochnaczce Wyżnej, gdzie odbędzie się meta 

rajdu.  

 

Trasa krótka (ok. 18km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 5h 30min) 

 

Z Hańczowej wyruszamy czerwonym szlakiem i kierujemy się w stronę Ropek. Na chwilę 

dołącza do nas szlak niebieski, a następnie żółty. My jednak wciąż trzymamy się czerwonych 

znaków i przez przełęcz Czerteż docieramy do Banicy, gdzie znajduje się sklep. Następnie 

wciąż czerwonym szlakiem wędrujemy w stronę Mochnaczki Niżnej. Po dotarciu do 

miejscowości przy cerkwi skręcamy w prawo i dalej przez około 3 km idziemy asfaltem do 

Mochnaczki Wyżnej, gdzie odbędzie się meta rajdu.   

 

 

 

 
 

_________________________TRASA TRZYDNIOWA______________________ 

 

DOJAZD: 

 
Zbiórka przed rajdem odbędzie się 10 listopada o godzinie 21:45 w holu głównym nowego 

dworca przy "Le Crobag". Pociąg IC ORION odjeżdżający z Poznania o godzinie 22:30 

zabierze Nas do Tarnowa, gdzie dotrzemy o 7.04. Następnie o godzinie 8.00 ruszamy 

wynajętym autokarem w dalszą trasę. Osoby idące trasą długą wysiadają w Bielance przy 

leśniczówce, krótką na Przełęczy Małastowskiej.   
 

 

 



DZIEŃ I (piątek) 

 

Trasa długa (ok. 28km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 9h) 

 

Z autokaru wysiadamy w Bielance koło leśniczówki. Stamtąd zielonym i żółtym szlakiem 

podchodzimy na przełęcz Żdżar. Tam zostawiamy żółty szlak i odbijamy w prawo za 

zielonymi znakami i przez dwie Sołtysie Góry oraz Wierch docieramy na Magurę 

Małastowską. Tam dołącza do nas szlak niebieski i udajemy się w stronę schroniska PTTK na 

Magurze Małastowskiej, gdzie możemy chwilę odpocząć. Następnie wciąż zielonym szlakiem 

przechodzimy przez miejscowości Smerekowiec i Skwirtne. Później wspinamy się na Kozie 

Żebro, gdzie tuż przed szczytem zmieniamy kolor szlaku na czerwony i docieramy do szkoły 

w Hańczowej. Chętne osoby mogą oczywiście wejść na szczyt Koziego Żebra. W Hańczowej 

mijamy szkołę podstawową, następnie skręcamy w lewo i za kościołem skręcamy w prawo. 

Ścieżką przy bloku mieszkalnym docieramy do szkoły w Hańczowej, gdzie mamy nocleg.  
 

Trasa krótka (ok. 17km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 5h 30min) 

 

Z autokaru wysiadamy na Przełęczy Małastowskiej. Stamtąd niebieskim szlakiem 

podchodzimy do schroniska PTTK na Magurze Małastowskiej. Chętne osoby mogą dalej 

niebieskim szlakiem udać się na szczyt Magury Małastowskiej. Pozostali zmieniają szlak na 

zielony. Następnie przechodzimy przez miejscowości Smerekowiec i Skwirtne. Później 

wspinamy się na Kozie Żebro, gdzie tuż przed szczytem zmieniamy kolor szlaku na czerwony 

i docieramy do szkoły w Hańczowej. Chętne osoby mogą oczywiście wejść na szczyt 

Koziego Żebra. W Hańczowej mijamy szkołę podstawową, następnie skręcamy w lewo i za 

kościołem skręcamy w prawo. Ścieżką przy bloku mieszkalnym docieramy do szkoły w 

Hańczowej, gdzie mamy nocleg.  
 

DZIEŃ II (sobota) 
 

Patrz DZIEŃ III trasy czterodniowej.  

 

 

 

 

 
 

____________________POWRÓT DLA WSZYSTKICH________________ 

 

DZIEŃ IV (niedziela) 

 
Trasa dla wszystkich (ok. 5km, czas przejścia bez odpoczynków ok. 2h) 

 
Ze szkoły w Mochnaczce Wyżnej wychodzimy w miarę wcześnie, aby spokojnie wyruszyć 

asfaltem w stronę Mochnaczki Niżnej. Tam skręcamy w prawo na czerwony szlak i 

podchodzimy na Huzary. Następnie skręcamy na czarny szlak i schodzimy nim do Krynicy-

Zdroju. Tam, przy Kopcu Pułaskiego będzie oczekiwał na nas autokar, który o godzinie 12.00 

zawiezie nas do Tarnowa. Stamtąd o godzinie 14.27 pociągiem IC SIEMIRADZKI udajemy 

się w stronę Wielkopolski. W Poznaniu na dworcu głównym wysiadamy o godzinie 22.21. 

 



Co należy zabrać: 

 
- wygodne buty za kostkę + ochraniacze (stuptuty), obuwie na zmianę do schroniska 

- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową 

- ciepłą odzież (wskazane czapka i rękawiczki) zabezpieczoną w plecaku przed 

deszczem 

- śpiwór i karimatę (obowiązkowo) 

- latarkę/czołówkę, element odblaskowy 

- legitymację studencką 

- długopis na trasę specjalną 

- coś na ząb, kubek, termos, ew. menażkę 

- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy 

- kompas, mapę (polecamy odwiedzić sklep Globeo w Pasażu Apollo, na hasło "Halny" 

przysługuje 10% rabatu.  

- dobry samopoczucie i jeszcze lepszy humor 

- oczywiście pakując się pamiętajmy, że wszystko, co zabierzemy, trzeba będzie później 

dźwigać na własnych plecach. :) 

 

Informacje dodatkowe:  

 

Żaden z trzech noclegów nie przewiduje łóżek dla wszystkich osób. Dodatkowo, nocleg w 

Hańczowej i Mochnaczce Wyżnej przewidziany jest w szkole, dlatego obowiązkowo należy 

zabrać karimatę. O kolejności zajmowania łóżek decyduje kolejność wpłat. 

 

Miejsca, w których znajdują się sklepy podamy później, jednak należy pamiętać, że 11 

listopada jest dniem wolnym od pracy i sklepy mogą być zamknięte. 

 

Czasy przejść podane w informatorku są orientacyjne i nie uwzględniają odpoczynków, a 

także mogą wydłużyć się ze względu na niekorzystne warunku atmosferyczne (np. śnieg). 
 

 

Organizatorzy:  
 

Natalia Łożykowska          tel. 501 260 007 

Magda Gajek          tel. 888 478 970 

rajdnaprzekor2016@gmail.com 

 
 

Zapisy: 

 
Zapisy odbywają się poprzez formularz. Osoby jadące z nami po raz pierwszy prosimy o 

osobiste zapisy na spotkaniu Klubu 8 listopada o godzinie 19:00 lub po czwartkowych 

pokazach slajdów (3 listopada, godz. 19.30, sala CW1). Ostatnim dniem zapisów jest wtorek 

8 listopada. Liczba uczestników jest ograniczona. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koszty: 
 

 Trasa czterodniowa Trasa trzydniowa 

Studenci 149zł 128zł 

Halniacy studenci 135zł 115zł 

Nie-studenci 243zł 221zł 

Halniacy nie-studenci 220zł 200zł 

 
 

 

Podane ceny pokrywają koszty dojazdu, noclegów, znaczka rajdowego i innych materiałów. 

 

Numer ratunkowy w górach 

: +48 601 100 300 

 

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizatorzy i Klub 

nie zapewniają usług przewodnickich. 

 

 

Noclegi:  
 

 nocleg w Gładyszowie (kwatera prywatna) 

ul. Gładyszów 59 

38-315 Gładyszów 

 Tel.: 18 351 02 07 

 

 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej 

Hańczowa 80,  

38-316 Wysowa Zdrój 

Tel.: 18 353 05 24 

 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mochnaczce Wyżnej 

Mochnaczka Wyżna b/n 

33-383 Tylicz 

 Tel.: 505 108 954 

 
 


