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TTTrrraaasssaaa   www yyyccciiieeeccczzzkkkiii :::    

 Rabka-Zdrój, Zaryte, 1:30 h (2.8 km) szlakiem niebieskim 

 

 Pod Luboniem, 0:20 h (0.7 km) szlakiem niebieskim / zielonym 

 

 Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim, 0:03 h (0.2 km) szlakiem czerwonym / żółtym 

 

 Luboń Wielki, Przerwa 1:00 h 

 

 Skrzyżowanie na Luboniu, 0:30 h (2 km) szlakiem czerwonym 

 

 Przełęcz Glisne, 0:05 h (0.3 km) szlakiem czerwonym / zielonym 

 

 Szczebel, Przerwa 0:30 h 

 

 Szczebel, 0:52 h (3.5 km) szlakiem czarnym 

 

 Mszana Dolna / Kasinka Mała stacja benzynowa ORLEN 

 

 CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 6H 00M, 11,8 KM 

TTTrrraaasssaaa   aaalll ttteeerrrnnnaaatttyyywwwnnnaaa   :::    

 Rabka-Zdrój, Zaryte, 1:30 h (2.8 km) szlakiem niebieskim 

 

 Pod Luboniem, 0:20 h (0.7 km) szlakiem niebieskim / zielonym 

 



 Schronisko PTTK na Luboniu Wielkim, 0:03 h (0.2 km) szlakiem czerwonym / żółtym 

 

 Luboń Wielki, Przerwa 1:00 h 

 

 Skrzyżowanie na Luboniu, 0:30 h (2 km) szlakiem czerwonym 

 

 Przełęcz Glisne, 0:05 h (0.3 km) szlakiem czerwonym / zielonym 

 

 Glisne, Michalaki, 1:23 h (5.3 km) szlakiem czerwonym 

 

 Przerwa 0:30 h 

 

 Mszana Dolna, 0:40 h (2,5 km) , droga 968 

 

 Mszana Dolna / Kasinka Mała stacja benzynowa ORLEN 

 

CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 6H 01M, 13,8 KM 

LLLUUUBBBOOOŃŃŃ    WWWIIIEEELLLKKKIII - Luboń Wielki (1022 m n.p.m.) – najwybitniejszy szczyt górski w Beskidzie 

Wyspowym, nazywany przez miejscowych Biernatką. Luboń Wielki jest popularnym celem turystów. U 

jego podnóża znajdują się miejscowości: Glisne, Krzeczów, Mszana Dolna, Raba Niżna, Rabka-

Zaryte, Skomielna Biała i Tenczyn. Od pobliskiego Szczebla oddziela go przełęcz Glisne. W kierunku 

zachodnim od szczytu odchodzi długi grzbiet, w którym znajduje się Luboń Mały, dochodzi ono aż do 

Naprawy. Ze znajdującej się na tym ramieniu Polany Surówki, przy niebieskim szlaku widoczna jest 

rozległa panorama Tatr, Gorców i Babiej Góry. Wszystkie potoki spływające z masywu Lubonia 

Wielkiego zasilają Rabę lub jej dopływ – Smugawkę. Masyw Lubonia Wielkiego wznosi się prawie 500 

m ponad dolinami tych rzek.  

Na szczycie znajduje się nieduże schronisko wybudowane w 1931 roku, radiowo-telewizyjna stacja 

nadawcza, punkt meteorologiczny, ławki i stoły dla turystów. Widoczna z daleka sylwetka przekaźnika 

pozwala na bezbłędne rozpoznanie góry. Przekaźnik został wybudowany w 1961 r. w celu 

umożliwienia transmisji mistrzostw świata FIS w Zakopanem. Ze szczytu rozlega się panorama na 

północ i zachód. Na południowo-wschodnim stoku utworzono rezerwat przyrody dla ochrony 

największego w Beskidzie Wyspowym gołoborza oraz skałek zwanych Dziurawymi Turniami i jaskini. 

Ze szczytem Lubonia związane jest wiele legend i opowieści ludowych.Góra porośnięta jest w dolnej 

części lasami świerkowo-jodłowymi, górą buczyną karpacką. Rozległy i silnie zalesiony Luboń Wielki 

stanowił w czasie II wojny światowej dobre schronienie dla partyzantów. W połowie długości Czarnego 

Potoku, w tzw. Jamach posiadali oni dobrze zamaskowany schron ziemny, a obok niego drewniany 

barak, kwaterowali także w schronisku na szczycie. Wybudowane w 1931 r. schronisko przetrwało 

wojnę. 

 

 

SSSzzzccceeebbbeeelll    – Szczebel lub Strzebel (977 m) – wybitny szczyt w Beskidzie Wyspowym. Znajdujący się tuż 

obok Zakopianki (S7) Szczebel wznosi się ponad miejscowościami: Mszana Dolna, Glisne, Tenczyn, 

Lubień i Kasinka Mała. Znajduje się w widłach Raby oraz Lubieńki i Tenczynki. Ponad Tenczyn wznosi 

się na 616 m. W masywie wyróżnia się cztery wierzchołki: Czechówka (721 m), Szczebel (Strzebel, 

977 m), Mały Szczebel (Mały Strzebel) i Mała Góra (883 m). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Minimalna_deniwelacja_wzgl%C4%99dna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Wyspowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskid_Wyspowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Schronisko_PTTK_na_Luboniu_Wielkim
https://pl.wikipedia.org/wiki/RTON_Lubo%C5%84_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/RTON_Lubo%C5%84_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Lubo%C5%84_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Go%C5%82oborze
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByzna_buczyna_karpacka


Eugeniusz Janota, autor pierwszego polskiego przewodnika tatrzańskiego (1860 r.), zanotował przy 

opisie drogi z Krakowa w Tatry: „na południe od Lubnia między Rabą od wschodu a Krzeczówką od 

zachodu piękna, lasem okryta piramidalna góra Strzebel (3087 st.). Widać ją zaraz od Myślenic, skąd 

w prostym kierunku odległa jest o 2 1/4 mili, a nawet z wzgórz od Krakowa”. 

Jest to góra o zalesionym wierzchołku i większej części zboczy. W północnej części, przy czarnym 

szlaku turystycznym, na zboczach Małego Szczebla znajduje się jaskinia Zimna Dziura, opisywana 

przez geologów już w I połowie XIX w.. Lód utrzymuje się w niej czasami do lata. Wchodząc od strony 

północnej szlakiem papieskim z Lubnia, lub czarnym, tuż przed szczytem mija się niewielką polanę z 

wiatrołomami, z której rozpościera się rozległy widok na Lubomir, Lubogoszcz i dolinę Raby. 

Na szczycie znajduje się pomnik poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II, który był na Strzeblu 

dwukrotnie. Na wierzchołku znajduje się również flaga Polski. W pobliżu krzyż upamiętniający śmierć 

w tym miejscu księdza z Krakowa. W 2010 roku w ramach akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” na szczycie 

Szczebla ustawiono kilka stołów i ławek, urządzono miejsce ogniskowe oraz umieszczono mapę 

powiatu myślenickiego. W maju 2011 roku, niedaleko szczytu, przy czarnym szlaku z Lubnia z 

inicjatywy ludzi uprawiających paralotniarstwo powstało miejsce, z którego przy dobrej pogodzie mogą 

startować paralotnie. 

Wschodnie zbocze Szczebla jest bardzo strome, gwałtownie opada ku dolinie Raby. Znajdują się w 

nim kilkunastometrowej wysokości wychodnie skalne w formie ścian i progów. 

Pod nazwą Strzebel w latach 1830-37 opisywany był przez Albrechta Sydowa, Ludwika Zejsznera, 

Eugeniusza Janotę czy Marię Steczkowską. Ta nazwa pochodzić miała od podobno często 

występującej dawniej w jego potokach ryby strzebli potokowej. Ten źródłosłów jednak wydaje się mało 

prawdopodobny, gdyż nazwa ryby jest rodzaju żeńskiego, a góry – męskiego. Nazwa ta jest wciąż 

używana przez miejscowych. Niektóre źródła mówią że szczyt jeszcze wcześniej nazywał się: Strebl. 

Według innej teorii góra ma taką nazwę ze względu na swój „strzeblisty” kształt. 

Nazwa Szczebel została spopularyzowana przez współczesnych autorów przewodników 

turystycznych. Nieporozumienie wzięło się z niezrozumienia miejscowej gwary, która zbitkę „strz” 

wymawia jako „szcz” (charakterystyczna cecha gwary sądeckiej i kliszczackiej, stąd „Strzebel” 

wymawiane jak „Szczebel”). Jako dowód przytacza się opinię etnografów, wedle której gdyby nazwa 

góry brzmiała „Szczebel” (jak szczebel od drabiny), to tamtejsi mieszkańcy wymawialiby ją jako 

„scybel” (jest to mazurzenie, charakterystyczne m.in. dla gwary sądeckiej), co nie ma miejsca. 

W Notatkach do historyi miasta Myślenic dr. J. W. Kutrzeby znaleźć można informację jakoby w 

dawnych czasach na górze Szczebel znajdowała się kopalnia złota. Przeczytać można: „(...) zresztą 

także Starowolski i Rzączyński podają za Długoszem, że sąsiednie góry Kotoń i Strzebel miały 

obfitować w złoto i że je stamtąd dobywano.” 

Z kolei Eugeniusz Janota w swym przewodniku z 1860 r. podaje przy opisie góry: „W boku zachodnim 

wyborne źródło, zwane Rząca woda (+ 8.4° C.Z.); drugie prawie pod szczytem zwane na Krzynowisku 

(+ 8.2° C.Z.). Pod szczytem dwie szczelinowate jamy w piaskowcu, w których wyobraźnia ludu 

umieściła zaklęte skarby” 

 

 



 

w razie awarii na trasie: 693 909 551 

Uwaga: Powyższe informacje zostały stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby wycieczki Klubu 

Górskiego OSP Korabniki w dniu 09 września 2018. Wszelkie podane informacje w zakresie 

odległości, czasów przejścia, cen itp. są zaczerpnięte z ogólnodostępnych źródeł oraz wynikają ze 

średniej arytmetycznej czasów przejść osoby dorosłej przez powyższe szlaki. Należy brać pod 

uwagę indywidualne zdolności i formę fizyczną każdego z uczestników.  Organizator zaleca, nie 

spożywanie napojów wyskokowych podczas wchodzenia na szczyty. 

Przypomnienie: Jest to wycieczka górska, nie spacer po parku w niedzielne popołudnie, pomimo 

trasy o średnim poziomie trudności, należy obowiązkowo wyposażyć się w odpowiednie ubranie, a 

przede wszystkim obuwie, zadbać o właściwy prowiant i napoje. Trzeba wziąć pod uwagę zmieniająca 

się pogodę. W przypadku zgubienia się, lub innej przygody, należy natychmiast powiadomić 

organizatora o swoim położeniu. 
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