
2. Mogielica (Beskid Wyspowy) - trasa obejściowa. 

 Najwyższy szczyt tego pasma górskiego, położony w centralnej jego części. 

Prowadzące na wierzchołek szlaki turystyczne pozwalają na wybór wielu wariantów 

tras wejściowych i zejściowych.  

Trasa obejściowa: Przełęcz Rydza Śmigłego - Mogielica - Słopnice 

Królewskie - Przełęcz Rydza Śmigłego. 

 Z Krakowa dojazd samochodem lub autobusem to odległość ok. 80 km przez 

Myślenice i Mszanę Dolną lub 65 km przez Wieliczkę i Kasinę Wielką. Należy 

przyjechać na Przełęcz Rydza Śmigłego. Jadąc drogą DK28 z Mszany Dolnej w 

kierunku Limanowej, w miejscowości Dobra skręcić w prawo na Jurków. Po 

przejechaniu 2,6 km w środku miejscowości w lewo na drogę lokalną do Słopnicy. Na 

przełęczy znajduje się parking obok monumentów upamiętniających walkę o 

niepodległość Polski w okresie I i II Wojny Światowej a także ku pamięci Marszałka 

Edwarda Rydza-Śmigłego.  

 

 Wycieczkę rozpoczynamy szlakiem zielonym udając się w kierunku 

południowym. Droga najpierw przez lasek wyprowadza nas do małego osiedla Sarysz.  

 



 Dalej asfaltem do ostatnich domów a następnie wśród pól uprawnych, łąk i 

nieużytków dochodzimy do granicy lasu pod masywem Mogielicy. Z tego miejsca 

rozpościera się wspaniały widok w kierunku północno-zachodnim na  najbardziej 

rozpoznawalne szczyty Beskidu Wyspowego - Ćwilin, Śnieżnicę i najbliżej położony 

Łopień. Po przejściu polany Mocurka, rozpoczyna się podejście, najpierw łagodne a 

potem dość intensywne. Jeśli idziemy po deszczu lub zimowych roztopach, to 

trudności potęguje błoto na śliskich kamieniach fliszu karpackiego. Wznosząc się o 

ponad 300 m wysokości mozolnie osiągamy następną polanę - Wyśnikówkę, z 

poziomu szlaku wyglądającą jak hala wierzchołkowa na szczycie góry. To jednak tylko 

złudzenie, kolejne metry pozwalają przekonać się, że do szczytu zostaje jeszcze 

kilkaset metrów drogi. Przy dobrej pogodzie możemy podziwiać stąd wspaniałą 

panoramę Gorców i Tatr w oddali oraz bliżej położonych szczytów Beskidu 

Wyspowego.  

 

Wchodzimy znowu do lasu i wznosimy się wśród powalonych starych drzewostanów 

regla górnego, jedynego w całym Beskidzie Wyspowym. Dla ochrony przyrody tej 

części Beskidu stworzony został rezerwat przyrody "Mogielica" obejmujący 

wierzchołek góry wraz z przyległymi terenami leśnymi, chroniący rzadkich gatunków 

ptaków a także formy skalne. Po drodze mijamy formacje skalne z których najbardziej 

znana nosi nazwę "Zbójnicki Stół". Za ok. 15-20 minut osiągamy wierzchołek 

Mogielicy mający wysokość 1170 m.n.p.m. z widoczną wieżą widokową.  

 



 Wieża została wybudowana w 2008 roku. Ma wysokość ok. 20 m i jest 

konstrukcji drewnianej. Jest postawiona na miejscu poprzedniej, która zawaliła się w 

latach 80 ubiegłego wieku w wyniku upływu czasu. Na wierzchołek prowadzą bardzo 

strome schody przypominające drabinę. Taras widokowy jest w stanie pomieścić 

kilkanaście osób. Atrakcja raczej dla osób nie mających problemów z wysokością. 

Jednak widoki jakie możemy zobaczyć, będą na pewno nagrodą za trudy wejścia i 

zejścia z wieży. Ze szczytu idziemy dalej w kierunku wschodnim i po ok. 100 m 

dochodzimy do stromo opadającej w kierunku południowo-wschodnim polany 

porośniętej gęsto niską roślinnością krzaczastą i niewielkimi drzewami. Na jej brzegu 

znajduje się charakterystyczny Krzyż Papieski postawiony w 2004 roku a 

upamiętniający wędrówkę kard. Karola Wojtyły na Mogielicę. 

 

Z tego miejsca można upajać się widokami południowej części Beskidu Wyspowego, 

Gorców a w oddali Beskidu Sądeckiego. Jest to świetne miejsce na krótki postój z 

posiłkiem.  

 Następnie dochodzimy do rozwidlenia szlaków turystycznych. Dalej schodzimy 

szlakiem żółtym, mocno obniżając wysokość. Po ok. 30 minutach wychodzimy na 

dużą polanę. Po lewej stronie od szlaku znajduje się tablica informacyjna 

Nadleśnictwa Limanowa o oddziale partyzanckim działającym na tym terenie podczas 

II Wojny Światowej. Ciekawostką jest, że polana ta obfituje w drzewa owocowe 

posadzone w równym szyku (bardzo smaczne i soczyste jabłka). Jest też dowodem, że 

w poprzednich dziesięcioleciach teren ten był zamieszkały i intensywnie 

zagospodarowany rolniczo.  Po dojściu do małego lasu szlak  ostro skręca w lewo i 

opada w dół mijając  jeden z dopływów Czarnego Potoku. Dochodzimy do drogi 

szutrowej, którą łagodnie osiągamy osiedle Koczury należące do Stopnicy 

Królewskiej. Skręcamy w lewo i dalej drogą z Jurkowa do Słopnicy podchodzimy 1,6 

km szlakiem czerwonym wzdłuż asfaltu na Przełęcz Rydza-Śmigłego. 

 

 



 

 

Długość trasy: ok. 9,5  km. 

Czas przejścia: ok. 3,2 - 4 godz. (bez podziwiania widoków z wieży widokowej, w 

warunkach zimowych od 20% do 50% więcej). 

Deniwelacja: 585 m↗ oraz 585m ↘.  
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