
Początek: Kościół pw. Miłosierdzia Bożego Podłopień 

Zakończenie:  Kościół pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubomierzu 

Czas przejścia: minimum 10 godzin 

 

Opis trasy: Podłopień –góra Łopień, przełęcz Rydza-Śmigłego – góra 

Mogielica, góra Jasień – Lubomierz Rzeki – Papieżówka w Gorcach; Polana 

Stawieniec, góra Kudłoń – Lubomierz kościół  

 

Długość trasy: 38,6 km 

Suma podejść : 2564 m 

 

Wychodząc z kościoła skręcamy w prawo i idziemy chodnikiem ok. 250 m do 

znaku drogowego Uwaga leśne zwierzęta. Skręcamy w lewo na drogę 

oznakowaną Podłopień Jakubówka. Idziemy nią do pierwszego skrzyżowania 

dróg osiedlowych. Skręcamy w prawo. Idziemy ok. 200 m. Skręcamy za 

czwartym budynkiem licząc od skrzyżowania w polną drogę. Uwaga! Droga ta 

wygląda jakby prowadziła na podwórko. Po lewej jej stronie 10 m od skrętu 

znajduje się drewniany garaż z wiatą. Idziemy tą drogą wzdłuż strumyka. 

Dochodzimy do kładki. Skręcamy w prawo przechodząc przez nią i 

kontynuujemy marsz polną drogą. Dochodzimy do drogi głównej, przez 

przechodzimy, skręcamy w prawo i idziemy poboczem ok. 30 m. Następnie 

skręcamy w lewo w polną drogę. Na jej początku stoi pomnik św. Kingi. 

 

†┼ Stacja I – Pomnik św. Kingi  (1 km 430 m) 

 

Od pomnika idziemy prosto polną drogą. Wchodząc do lasu spotykamy stacje 

drogi krzyżowej. Uwaga! Po minieciu stacji 1 i 2 trzymamy się drogi lekko 

skręcającej w lewo. Kontynuujemy marsz wzdłuż stacji. Dochodzimy do stacji 

13 i idziemy prosto aż do stromego zejścia na szeroką, leśną drogę. Schodzimy 

na nią i idziemy nią ok. 100 m aż do skrzyżowania leśnych dróg. Skręcamy w 

lewo. W tym miejscu wchodzimy na żółty szlak rowerowy. Prowadzi on nas aż 

do czarnego szlaku wyraźną leśną drogą wiodącą cały czas pod górę. Uwaga! 

Znaki są często mało widoczne. Dochodzimy do czarnego szlaku 

turystycznego i skręcamy w prawo. Kontynuujemy marsztrzymając się czarnego 

szlaku. Docieramy do domku myśliwskiego przed którym stoi kapliczka św. 

Huberta .   

 

Stacja II – Kapliczka św. Huberta przy domku myśliwskim ( 5 km 720 m) 

 

Idziemy dalej czarnym szlakiem turystycznym.Dochodzimy do połączenia ze 

szlakiem zielonym. Trzymamy się dalej szlaku zielonego. Do szczytu Łopienia 

biegnie on jeszcze w połączeniu ze szlakiem czarnym.  

 



Stacja III – Przy Krzyżu na górze Łopień (7km 900 m) 

 

Szlakiem zielonym schodzimy na przełęcz Rydza-Śmigłego. 

 

 

Stacja IV- Przy drewnianym krzyżu na przełęczy Rydza-Śmigłego (10km) 

 

Kontynuujemy wędrówkę zielonym szlakiem turystycznym, który zaprowadza 

nas na szczyt Mogielicy pod wieżę widokową. Idziemy jeszcze ok. 70 m prosto 

trzymając się szlaku zielonego i skręcamy w prawo w wyraźną ścieżkę 

prowadzącą do krzyża papieskiego. 

 

Stacja V- Przy krzyżu papieskim na Mogielicy (13 km 950m) 

 

Wracamy do rozwidlenia szlaków pod wieżę i skręcamy w lewo na szlak żółty i 

niebieski ( żółty prowadzący na Jasień, niebieski do Szczawy). Trzymając się 

szlaku żółtego i niebieskiego docieramy na przełęcz pod Małym Krzystonowem. 

Po prawej stronie znajduje się kapliczka Matki Bożej. 

 

Stacja VI- Kapliczka Matki Bożej na przełęczy pod Małym 

Krzystonowem(16 km 100 m) 

 

Od tego miejsca aż do miejscowości Lubomierz Rzeki trzymamy się szlaku 

żółtego (szlak niebieski odbija w lewo). W tym miejscu szlak żółty prowadzi 

pod górę. Idąc cały czas tym szlakiem docieramy na polanę na Kutrzycy. 

Znajduje się tutaj kapliczka. 

 

Stacja VII – Kapliczka Matki Bożej na Kutrzycy (19 km 400m)  

 

Idziemy dalej trzymając się szlaku żółtego . Uwaga! Na górze Jasień pojawi 

się szlak zielony. My skręcamy w lewo, tak jak prowadzi szlak żółty. 

Docieramy do osiedla Przysłopek.  

 

Stacja VIII – Drewniany szałas po przejściu przez asfaltową drogę 

osiedlową(22 km 300 m) 

 

Idziemy dalej szlakiem żółtym. Uwaga! Jest on w tym miejscu słabo 

oznakowany.  Schodzimy od szałasu drogą asfaltową w dół ok. 20 m i 

skręcamy w polną drogę prowadzącą pod górkę. Idziemy nią ok. 80 m i 

skręcamy w prawo.Kontynuując wędrówkę szlakiem dochodzimy do drogi 

głównej w miejscowości Lubomierz Przysłop. Przechodzimy na drugą stronę  i 

idziemy prosto asfaltowądrogą osiedlową prowadzącą do miejsca biwakowego 



GPN. Mijamy sklep, 2 domy po lewej naszej stronie i dochodzimy do kolejnej 

kapliczki. 

 

Stacja IX – Kapliczka Matki Bożej w Rzekach (Lubomierz Przysłop) (24 

km) 

 

Od tego miejsca idziemy dalej prosto drogą asfaltową aż do miejsca 

biwakowego GPN. Przechodzimy przez mostek i skręcamy w prawo na 

Papieżówkę . W tym miejscu ponownie wchodzimy na znakowany szlak – kolor 

niebieski.  Po około (w zależności od tempa marszu) 20- 30 minutach 

dochodzimy do drewnianego szałasu znajdującego się po naszej prawej stronie – 

Papieżówki.  

 

Stacja X – Papieżówka(28 km ) 

 

Od Papieżówki idziemy dalej szlakiem niebieskim prowadzącym na Przełęcz 

Borek aż do początku szlaku zielonego prowadzącego przez Polanę Stawieniec 

na Kudłoń. Skręcamy na szlak zielony. Prowadzi on cały czas pod górę. 

Docieramy nim na Polanę Stawieniec. 

 

Stacja XI – Pośrodku PolanyStawieniec; przy znakach drewnianych 

pokazujących kierunek szlaku ( 31 km 800 m)  

 

Kontynuujemy marsz pod górę aż  połączenia ze szlakiem żółtym na Gorcu 

Troszackim. Tutaj skręcamy w lewo na Kudłoń. Na Kudłoniu rozpoczyna się 

szlak czarny, którego trzymając się dotrzemy do kościoła  w Lubomierzu. Po 

drodze będziemy mijać kilka znacznej wielkości skał . Przy jednej z nich będzie 

kolejna stacja.  

 

Stacja XII –Kudłoński Baca (skała) (33km 900m) 

 

Idziemy dalej za znakami czarnymi cały czas na dół aż do wyjścia z lasu. Po 

wyjściu  z lasu po prawej stronie mamy drewniany szałas. Zaczynają się tutaj 

pola ogrodzone drutem. 

 

Stacja XIII – Szałas po wyjściu z lasu  (37 km 400m) 

 

Kontynuujemy wędrówkę szlakiem czarnym. Prowadzi on teraz drogą polną 

pomiędzy polami i łąkami. Należy uważać, gdyż w pewnym momencie szlak 

odbija z drogi polnej lekko w prawo.Idąc szlakiem trzeba będzie przejść przez 

strumień. Dochodzimy szlakiem do Kościoła w Lubomierzu. 

 

Stacja XIV – Kościół w Lubomierzu (38 km 700 m)  



 

Od Kościoła asfaltowa droga prowadzi do drogi głównej.  

 


