
Rajd ,,Na Przekór” 

Beskid Sądecki  

10-13.11.2022  

Beskid Sądecki – pasmo górskie w Karpatach Zachodnich, należące do Beskidów Zachodnich. W granicach 

Polski rozciąga się na powierzchni ok. 670 km², pomiędzy Dunajcem na zachodzie a dolinami Kamienicy, 

Mochnaczki, Muszynki i Przełęczą Tylicką (688 m) na wschodzie. Najwyższym szczytem jest Radziejowa 

(1266 m).  

  

__________________________TRASA CZTERODNIOWA____________________________ 

DOJAZD:   

  

Zbiórka przed rajdem: 9 listopada (środa), godz. 21:45 w holu głównym nowego dworca przy "Le Crobag". 

Pociąg IC 87173 odjeżdżający z Poznania o 22:33 zabierze nas do Tarnowa – wysiadamy o 7:06. O godzinie 

7:45 wsiadamy do pociągu (a w zasadzie autobusu - komunikacja zastępcza do Nowego Sącza) POLREGIO, 

który zabierze nas na stację Rytro, gdzie wysiadamy. Według rozkładu jazdy nastąpi to o godz. 10:25. 

  

DZIEŃ I (czwartek)  
  

Trasa wspólna (15,3 km, ok. 6 h) https://pl.mapy.cz/s/corejopelo 

Po opuszczeniu dworca idziemy początkowo chodnikiem wzdłuż DK 87. Przed mostem skręcamy w lewo. 

Idziemy drogą przekraczając tory kolejowe. Po chwili skręcamy na czerwony szlak. Początkowo trasa 

wiedzie asfaltem, jednak wkrótce przekraczamy granicę Popradzkiego Parku Krajobrazowego, gdzie 

zarówno nawierzchnia, jak i krajobraz się zmieniają. Przechodzimy obok Chaty Kordowiec. W końcu, 

docierając do rozwidlenia, zmieniamy kolor szlaku na żółty. Po przebyciu 1,3 km skręcamy w prawo na 

ścieżkę pieszo-rowerową Sucha Dolina-Kosarzyska. Docieramy do czerwonego szlaku, wiodącego drogą 

asfaltową. Skręcamy w prawo i idziemy nim ok. 700 m. Przechodzimy obok sklepu spożywczego, gdzie 

będzie można uzupełnić zapasy prowiantu. Widząc drogowskaz “Chatka na Magórach”, obieramy ten 

kierunek i po około godzinie docieramy do Chaty Magóry, gdzie mamy nocleg. 

 

 

DZIEŃ II (piątek)  
  

Trasa długa (23,5 km, ok. 8h)    https://pl.mapy.cz/s/kafodemega 

 

Odnajdujemy szlak zielony i kierujemy się nim w prawo, wędrując wzdłuż granicy ze Słowacją. Docieramy 

do Eliaszówki (najwyższego szczytu Gór Lubowelskich, należącego do Korony Gór Słowacji), gdzie znajduje 

się wieża widokowa. Kontynuujemy nasz marsz szlakiem zielonym, dochodzimy do Obidzy. Tam szlak 

zielony początkowo łączy się ze szlakiem czerwonym, by po chwili mu ustąpić. Widząc na Litawcowej 

drogowskaz prowadzący na Wielki Rogacz (szlak niebieski) - właśnie ten kierunek obieramy. Wkrótce 

zmieniamy szlak ponownie na czerwony, kierując się w stronę Radziejowej - najwyższego szczytu Beskidu 

Sądeckiego. Znajduje się tam wieża widokowa, skąd przy ładnej pogodzie będziemy mogli podziwiać 

panoramę Pienin, Tatr i Doliny Popradu. Po odpoczynku, wzbogaconym miejmy nadzieję pięknymi 

widokami, ruszamy dalej szlakiem czerwonym w stronę Przehyby. Jeśli mamy wystarczająco dużo czasu, 

możemy zajrzeć do schroniska PTTK na Przehybie. Jeśli nie, to wcześniej, na Rozdrożu pod Wielką 

https://pl.mapy.cz/s/corejopelo
https://pl.mapy.cz/s/losevevamu
https://pl.mapy.cz/s/kafodemega


Przehybą, rozpoczynamy marsz szlakiem żółtym i niebieskim. Gdy się rozdzielają, pozostajemy na 

niebieskim. Mijamy Wietrzne Dziury i podążając cały czas tym samym szlakiem dotrzemy do miejscowości 

Rytro, gdzie w budynku OSP mamy nocleg. 

 

Trasa krótka (19,1 km, 6,5 h), wariant z Radziejową (20,9 km, 7,5 h) https://pl.mapy.cz/s/fomupezuta 

 

Odnajdujemy szlak zielony i kierujemy się nim w prawo, wędrując wzdłuż granicy ze Słowacją. Docieramy 

do Eliaszówki, gdzie znajduje się wieża widokowa. Kontynuujemy nasz marsz szlakiem zielonym, 

dochodzimy do Obidzy. Tam szlak zielony początkowo łączy się ze szlakiem czerwonym, by po chwili mu 

ustąpić. Widząc na Litawcowej drogowskaz prowadzący na Wielki Rogacz (szlak niebieski), właśnie go 

obieramy. Na Przełęczy Żłobki kierujemy się na szlak żółty. Zanim to jednak zrobimy, warto odwiedzić 

Radziejową -  najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego. Znajduje się tam wieża widokowa, skąd przy ładnej 

pogodzie będziemy mogli podziwiać panoramę Pienin, Tatr i Doliny Popradu. Po odpoczynku, wzbogaconym 

miejmy nadzieję pięknymi widokami, możemy wrócić na przełęcz i kontynuować nasz marsz szlakiem 

żółtym. Nim docieramy do miejscowości Rytro, gdzie w budynku OSP mamy nocleg. 

 

DZIEŃ III (sobota)  
  

Trasa wspólna (23,4 km, ok. 8 h) https://pl.mapy.cz/s/pabajecovo 

 

Idąc przez centrum wsi, kierujemy się w stronę dworca PKP. Szlak niebieski prowadzi nas przez most nad 

Popradem.Trzymając się szlaku niebieskiego, będącego częścią Głównego Szlaku Beskidzkiego, będziemy 

przechodzić obok Ruin Zamku w Rytrze, gdzie można się zatrzymać. Na Rozdrożu pod Makowicą 

zmieniamy szlak na zielony (kierunek Nowy Sącz). Na Rozdrożu Wilcze Doły obieramy szlak niebieski na 

Nawojową. W Nawojowej będziemy przechodzić obok XVI-wiecznego Pałacu Stadnickich, obecnie 

będącego w remoncie. Wchodzimy na Szlak Spacerowy Południowy, a następnie Szlak Spacerowy Wschodni. 

W końcu, będąc w Wyżnej Woli, opuszczamy go (szlak idzie w lewo, my podążamy w prawo) i przez 2 km 

wędrujemy do miejscowości Mystków, gdzie na sali OSP mamy zarezerwowany nocleg.  

 

DZIEŃ IV (niedziela)  

 
Trasa wspólna (12,3 km, ok. 4 h) https://pl.mapy.cz/s/lukaluloku 

 

Cofamy się do Wyżnej Woli i skręcamy na Szlak Spacerowy Wschodni. Nim dochodzimy do Nowego 

Sącza i idziemy na Dworzec PKP.  

Zbiórka o godzinie 13:45. Odjazd autokaru o 14:00. Autokar zabiera na do Krakowa (Dworzec Główny). 

O godz. 17:25 odjeżdża ze stacji Kraków Główny nasz pociąg IC 37102, którym planowo powinniśmy 

dotrzeć do Poznania o godz. 22:41. 

 

_____________________________TRASA TRZYDNIOWA_____________________________  

DOJAZD:   

  

Zbiórka przed rajdem: 10 listopada (czwartek), godz. 21:45 w holu głównym nowego dworca przy "Le 

Crobag". Pociąg IC 87173 odjeżdżający z Poznania o 22:33 zabierze nas do Tarnowa – wysiadamy o 7:06. 

O godzinie 7:45 wsiadamy do pociągu (a w zasadzie autobusu - komunikacja zastępcza do Nowego Sącza) 

POLREGIO, który zabierze nas na stację Piwniczna-Zdrój, gdzie wysiadamy. Według rozkładu jazdy 

nastąpi to o godz. 10:34. 

 

https://pl.mapy.cz/s/fomupezuta
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DZIEŃ I (piątek)  
  

Trasa długa (24,4 km, ok. 9 h) https://pl.mapy.cz/s/gepokodazu 

 

Wysiadamy na stacji Piwniczna Zdrój. Odnajdujemy szlak żółty i kierujemy się nim ulicą Kolejową, a 

następnie Krakowską. Przechodzimy przez Rynek, a następnie, zgodnie z prowadzącym nas szlakiem, 

skręcamy w ulicę Partyzantów. W końcu docieramy do drogowskazu na Niemcowej, po którym zmieniamy 

kolor szlaku na czerwony (kierunek Przehyba, Wielki Rogacz). Podążamy szlakiem czerwonym, kierując się 

w stronę Radziejowej - najwyższego szczytu Beskidu Sądeckiego. Znajduje się tam wieża widokowa, skąd 

przy ładnej pogodzie będziemy mogli podziwiać panoramę Pienin, Tatr i Doliny Popradu. Po odpoczynku, 

wzbogaconym miejmy nadzieję pięknymi widokami, ruszamy dalej szlakiem czerwonym w stronę Przehyby. 

Jeśli mamy wystarczająco dużo czasu, możemy zajrzeć do schroniska PTTK na Przehybie. Jeśli nie, to 

wcześniej, na Rozdrożu pod Wielką Przehybą, rozpoczynamy marsz szlakiem żółtym i niebieskim. Gdy się 

rozdzielają, pozostajemy na niebieskim. Mijamy Wietrzne Dziury i podążając cały czas tym samym szlakiem 

dotrzemy do miejscowości Rytro, gdzie w budynku OSP mamy nocleg. 

 

Trasa krótka (20,2 km, ok. 7 h), wariant z Radziejową (22 km, 8 h) https://pl.mapy.cz/s/lohutulaka 

Wysiadamy na stacji Piwniczna Zdrój. Odnajdujemy szlak żółty i kierujemy się nim ulicą Kolejową, a 

następnie Krakowską. Przechodzimy przez Rynek, a następnie, zgodnie z prowadzącym nas szlakiem, 

skręcamy w ulicę Partyzantów. W końcu docieramy do drogowskazu na Niemcowej, po którym zmieniamy 

kolor szlaku na czerwony (kierunek Przehyba, Wielki Rogacz). Na Przełęczy Żłobki kierujemy się na szlak 

żółty. Zanim to jednak zrobimy, warto odwiedzić Radziejową -  najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego. 

Znajduje się tam wieża widokowa, skąd przy ładnej pogodzie będziemy mogli podziwiać panoramę Pienin, 

Tatr i Doliny Popradu. Po odpoczynku, wzbogaconym miejmy nadzieję pięknymi widokami, możemy wrócić 

na przełęcz i kontynuować nasz marsz szlakiem żółtym. Nim docieramy do miejscowości Rytro, gdzie w 

budynku OSP mamy nocleg. 

 

DZIEŃ II (sobota) i DZIEŃ III (niedziela)  
  

Tak jak dzień III i IV trasy czterodniowej.  

Co należy zabrać:  
  

- wygodne buty, obuwie na zmianę do miejsc noclegowych 

- kurtkę przeciwdeszczowo-wiatrową  

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

- śpiwór i karimatę (obowiązkowo)  

- latarkę/czołówkę, element odblaskowy  

- legitymację studencką/potwierdzenie innych ulg na PKP  

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

- gitarę lub inny instrument, śpiewnik rajdowy  

- kompas, mapę   

- dobre samopoczucie i jeszcze lepszy humor  

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

własnych plecach :)  
   

 

https://pl.mapy.cz/s/gepokodazu
https://pl.mapy.cz/s/lohutulaka


Informacje dodatkowe:   

  

• W Chacie Magóry (trasa czterodniowa) znajduje się 35 łóżek/materacy oraz 15 miejsc na glebie  

• Dwa pozostałe noclegi - tylko gleba  

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

wydłużyć się ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.  

• W listopadzie ściemnia się już bardzo szybko - obowiązkowe czołówki, latarki i elementy 

odblaskowe.  

• Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Koordynatorzy i Klub nie 

zapewniają usług przewodnickich.  

• Numer ratunkowy w górach: +48 601 100 300  

  

Noclegi:  
  

• Chata Magóry, Magóry 11, 33-350 Piwniczna, tel. 18 446 56 06, 697 345 953, współrzędne 49.4076, 

20.6623 

  

• OSP Rytro, 33-343 Rytro, współrzędne 49.4898, 20.6789 

 

• OSP Mystków, 33-334 Mystków, 49.6053, 20.7894 

  

  

Zapisy:  
  
Zapisy rozpoczynają się 28.10. poprzez formularz zgłoszeń online. Liczba uczestników jest ograniczona.  

Osoby jadące z nami po raz pierwszy zapraszamy na spotkanie Klubu we wtorek 08.11. 

  

 Koszty:  

 

 trasa 4-dniowa trasa 3-dniowa 

nie student, nie halniak 274 238 

nie student, halniak 248 215 

student, nie halniak 206 169 

student, halniak 186 153 

  

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

  

Koordynatorzy:   
 

Ola Kamińska  

tel. 536 173 696 

Michał Bauza  

tel. 664 720 364 

 

rajdnaprzekor2022@gmail.com 


