
 
 
 
DZIESIĘĆ DNI W MUSZYNIE 

I OKOLICY 
Z PLECAKIEM 

Ścieżki spacerowe i szlaki turystyczne 

DZIEŃ PIERWSZY: trochę historii. 
Muszyna-Rynek przez Górę Zamkową na Zazamcze. 
Z Rynku kierujemy się ul. A. Kity w stronę mostu na Muszynce (po drodze 

możemy zwiedzić Muzeum Regionalne w starej karczmie), po przejściu mostu 
skręcamy w prawo oznakowaną na żółto ścieżką spacerową. Po wyjściu na grzbiet 
Baszty skręcamy w lewo i po przejściu ok. 100 m trafiamy na ruiny zamku. Z urwiska 
roztacza się widok na Muszynę, dolinę Popradu i okoliczne wzniesienia: Malnik (726), 
na pd. Wielka Polana (796), pd.wsch. Dubne (904), Zimne (918). Po zejściu ze wzgórza 
skręcamy w lewo, kierując się dalej szlakiem żółtym docieramy do ul. Zazamcze. 

Całość trasy ok. 40 min. 

DZIEŃ DRUGI: trasa atrakcyjna zwłaszcza jesienią, piękne widoki, w lecie 
mnóstwo czarnych jagód, jesienią grzybów. 
Muszyna-Rynek-Szczawnik-Schronisko Nad Wierchomlą. 
Z Muszyny piechotą ok. 10 km, ale lepiej autobusem Nr 3 do Szczawnika; 

wysiadamy na ostatnim przystanku i kierujemy się drogą przez wieś w kierunku pn.; 
droga następnie wchodzi w las, cały czas towarzyszy nam potok Szczawnik. Idziemy 
ok. l godz. 45 min. mając po prawej stronie drogi stoki Kotylniczego Wierchu (1033), 
a po lewej stronie stoki Pustej Wielkiej (1061), Jaworzynki (1002). Dochodzimy do 
betonowego mostku na potoku, przekraczamy go i po 20 min. wychodzimy na wielką 
halę ze stojącym na niej schroniskiem Nad Wierchomlą. Spod schroniska otwiera się 
rozległa panorama widokowa na okoliczne góry i pasma górskie. Na pd.wsch. pasmo 
Radziejowej (1262), za nim widoczne Małe Pieniny i przy dobrej widoczności Tatry 
Słowackie (Hawrań, Murań), na pn. zach. Hala Łabowska i Wierch nad Kamieniem 
(1084) w paśmie Jaworzyny Krynickiej, na wsch. Kotylniczy Wierch. Dysponując 
czasem i dobrą kondycją możemy niebieskim szlakiem dojść na Runek (1080), 
a następnie czerwonym szlakiem na Jaworzynę Krynicką (1114) i zejść do Muszyny lub 
Krynicy. My proponujemy udać się niebieskim szlakiem w stronę Pustej Wielkiej, a od 
kapliczki pod Jaworzynką żółtym szlakiem halami a potem lasem zejść do Szczawnika
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i MKS wrócić do Muszyny. 
Całość trasy ok. 4 godz., wyjazd z Muszyny 8.18 lub 9.30, powrót ze Szczawnika 

13.10 lub 14.05. 

DZIEŃ TRZECI: poznajemy okolice Muszyny. 
Muszyna Rynek-Malnik. 
Z Rynku ul. Piłsudskiego a następnie Ogrodową poprowadzą nas znaki żółte. 

Przejdziemy obok starego kirkutu a następnie stromo pod górę ok. 30 min. obok 
osiedla Stadło. Na szczycie Malnika (727) stoi stacja przekaźnika TV. Z góry widok na 
okoliczne wzniesienia: na pd. Wielka Polana (796), w głębi grupa Minczoła po 
słowackiej stronie, na prawo od Wielkiej Polany przy dobrej widoczności ostre szczyty 
Tatr Słowackich. Na wsch. Góra Zamkowa (638), Koziejówka (636), na pn. Góra 
Nowińska (710) i Jaworzyna Krynicka (1114) z widocznym przekaźnikiem TV. 
Z Malnika możemy zejść polną drogą w stronę pd.zach. przez osiedle Ćwierci do 
Muszyny. Możemy również kierując się dalej szlakiem żółtym przez Garby i Kidałki 
dojść do połączenia z szlakiem niebieskim biegnącym z Powroźnika do Dubnego. 
Schodząc w prawo w dół bez szlaku obok osiedla Miczuły i Ćwierci dojdziemy do 
Muszyny. 

Całość trasy od 2-3 godz. 

DZIEŃ CZWARTY: Muszyna bez Jaworzyny Krynickiej to jak Zakopane 
bez 
Giewontu. 
Muszyna-Jaworzyna Krynicka do Krynicy. 
Z Muszyny Rynku możemy dojechać MKS-em Nr 3 do Zlockiego Szkoły lub 

przejść szlakiem zielonym 2 km do wsi Złockie ul. Kity i Zazamcze. Za pawilonem 
handlowym w Złockiem skręcamy w prawo i kierujemy się łagodnym wzniesieniem 
w stronę pn. Po prawej stronie w dolinie potoku Szczawniczek zabudowania 
Złockiego, po lewej stronie kompleks sanatoriów i domów wczasowych w Złockiem 
Zdroju. Mijamy XIX w. cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny i dochodzimy do lasu porastającego stoki Jaworzyny. Podchodzimy stromym 
podejściem przez las a następnie polany podszczytowe na szczyt Jaworzyny Krynickiej 
(1114). Ze szczytu rozległa panorama na Beskid Sądecki, Beskid Niski i Wyspowy, 
Pieniny, Gorce, Tatry Słowackie i Zachodnie, a nawet Babią Górę. Dokładny opis 
panoramy znajdziemy w schronisku usytuowanym pod szczytem. Obok schroniska 
dyżurka beskidzkiej grupy GOPR i Muzem Turystyki Górskiej. Z Jaworzyny 
Krynickiej do Krynicy zejść możemy szlakiem zielonym przez Górę Krzyżową, 
czerwonym przez Czarny Potok lub bitą drogą do Czarnego Potoku. Schodząc w dół 
miniemy malowniczy głaz zwany Diabelskim Kamieniem. Z Krynicy powrót auto-
busami MKS Nr l, 2, 3, lub PKS-em. 

Całość trasy ok 6 godz. 
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DZIEŃ PIĄTY: dla miłośników przyrody:  
Muszyna-Rynek-Rezerwat Lipowy „Obrożyska”-Zazamcze. 
Z Rynku ul. A. Kity przechodzimy przez most na Muszynce, a następnie most na 

Szczawniku i ul. Lipową z towarzyszącym nam po lewej stronie Popradem. Mijamy 
usytuowany po prawej stronie ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy Polskiego 
Związku Niewidomych oraz ośrodek wczasowy „Ełgród”, po lewej stronie rozlewnię 
wody mineralnej „Muszynianka”. Idziemy jeszcze ok. SOOrn i dochodzimy do potoku 
wypływającego z rezerwatu. Na dużym drzewie widać strzałkę z informacją o rezer-
wacie oraz czerwono-białe znaki ścieżki spacerowej. Skręcamy w prawo i kierując się 
oznakowaniem wchodzimy w las. Przechodzimy przez potok i zakosami wspinamy się 
w prawo na stok Góry Mikowej przecinając rezerwat lipy drobnolistnej, największy 
w Europie o pow. przeszło 80 ha. Trasa zarośnięta jest wysokimi lipami i innymi 
drzewami, bez widoków. Po wyjściu z rezerwatu dochodzimy do skrzyżowania ścieżek. 
Oznakowana biało-czerwona schodzi w prawo na ul. Zazamcze, ale możemy iść dalej 
grzebietem Wierchów i dojść do Szczawnika, lub zejść jakąkolwiek ścieżką w prawo do 
Złockiego Zdroju. Stamtąd wracamy pieszo do Muszyny lub MKS-em 3. 

DZIEŃ SZÓSTY: wycieczka atrakcyjna szczególnie przy ładnej pogodzie. 
Muszyna-Pusta Wielka-Żegiestów. 
Z Rynku MKS-em lub pieszo do Szczawnika żółtym szlakiem, ul. Kity, 

Zazamcze, Złockie Zdrój. Za mostem w Szczawniku skręcamy w lewo najpierw polami 
a potem przez las kierując się znakami żółtymi wychodzimy na halę pod Pustą Wielką. 
Nie dochodząc do znaków niebieskich, które poprowadzą nas w lewo na szczyt Pustej, 
możemy skrócić drogę skręcając w lewo pod lasem na ścieżkę, która doprowadzi nas 
do celu (po prawej stronie zabudowania bacówki - uwaga na psy pilnujące stada 
owiec). Ścieżką wijącą się przez łączki porośnięte krzewami czarnej borówki do-
chodzimy na szczyt Pustej Wielkiej (1061). Ze szczytu rozległa panorama widokowa 
(patrz dzień drugi). Z Pustej zejść możemy do Żegiestowa Wsi szlakiem żółtym (długie 
nużące przejście przez wieś 5 km), lub niebieskim do Żegiestowa Zdroju. Powrót do 
Muszyny PKS-em lub pociągiem. Całość trasy ok. 6 godz. licząc dojazd. Ponieważ 
z Pustej Wlk. do Żegiestowa zejście trwa ok. l godz. 40 min., dobrze byłoby 
zorientować się w rozkładzie jazdy PKS i PKP z Żegiestowa Zdroju do Muszyny, żeby 
dostosować czas wycieczki do możliwości powrotu do Muszyny. 

DZIEŃ SIÓDMY: spacer na Nowińską Górę 
Z Rynku ul. 21-go Stycznia przechodzimy do mostu na Muszynce. Za mostem po 

prawej stronie znajduje się źródło „Anna” z bardzo dobrą wodą mineralną. Kierujemy 
się znakami żółtymi ostro na stok Baszty i po wejściu na grzbiet skręcamy w prawo. 
Krótkim stromym podejściem osiągamy Koziejówkę (636) i idąc dalej w stronę pn. po 
przejściu ok. l km dochodzimy do rozległej łąki. Pokonujemy małe podejście i jesteśmy 
na szczycie Góry Nowińskiej. W lesie po prawej stronie pozostałości po wieży 
triangulacyjnej. Jesienią na Nowińskiej Górze można zbierać maślaki i rydze. Ze 
szczytu góry zobaczymy na pn.zach. Pustą Wielką (1061), na pn. Jaworzynę Krynicką 
(1114), na pd. Wielką Polanę (796) i Magurę Kurczyńską (926), a w oddali Tatry 
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Słowackie. Z Nowińskiej Góry schodząc w lewo (na zach.) dojdziemy do wsi Złockie, 
na wsch. na ul. Grunwaldzką. Idąc dalej w stronę pn. zejdziemy do wsi Jastrzębik. 
Powrót do Muszyny MKS-em 4 lub pieszo. We wsi XIX w. drewniana cerkiewka pod 
wezwaniem św. Łukasza. Całość trasy 2-3 godz. 

DZIEŃ ÓSMY: ta wycieczka może odbyć się w dzień pochmurny, ponieważ 
większość trasy biegnie przez las. Należy pilnie śledzić oznakowanie trasy, 
ponieważ drzewa ze znakami mogą być wycięte lub powalone.  
Muszyna-Malnik-Dubne-Zimne-Leluchów. 
Z Muszyny ul. Ogrodową (patrz dzień trzeci) szlakiem żółtym przez 

Malnik i Garby dochodzimy do połączenia ze szlakiem niebieskim (którym 
możemy idąc w lewo dojść do wsi Powroźnik). My kierujemy się na pd. znakami 
niebieskimi, przechodzimy przez Dubne (904), Zimne (918) i Kraczonik (934) i cały 
czas idąc lasem schodzimy do wsi Leluchów. We wsi XIX w. cerkiew pod 
wezwaniem św. Dymitra. Z Leluchowa powrót do Muszyny szosą 9 km. lub 
pociągiem kursującym 2 razy dziennie. Wskazane zapoznanie się z rozkładem jazdy. 
Leluchów jest wsią graniczącą ze Słowacją. Tuż za potokiem Smreczek jest asfaltowa 
szosa i wieś słowacka Ruska Vola. Należy mieć przy sobie dowód osobisty ze 
względu na strefę nadgraniczną. Całość trasy 4 godz. plus powrót. 

DZIEŃ DZIEWIĄTY: w lecie jagody, jesienią grzyby i orzechy. 
Uwaga: przy sobie dowody osobiste. 
Większe grupy powinny zgłosić wycieczkę w Straży Granicznej. 
Muszyna-Wielka Polana-Wesołówka-Folwark. Trasa nie oznakowana. 
Z Rynku ul. J. Piłsudskiego do mostu na Popradzie, który przekraczamy i idziemy 

AL Zdrojową mijając po lewej stronie sanatorium „Żerań” i „Ursus” oraz „Borutę”. 
Za tym ośrodkiem skręcamy w lewo i drogą a następnie ścieżką przez zabudowania 
podchodzimy pod górę i skręcając potem w prawo wychodzimy na rozległą łąkę 
Wielkiej Polany (796). Tuż przy granicy biegnie polna droga, którą idąc w lewo 
dochodzimy do osiedla na Wesołówce. W dole widoczny jest Poprad z rozciągniętymi 
wzdłuż niego zabudowaniami Folwarku. Schodzimy w stronę zabudowań począt-
kowo łąkami, a następnie lasem do mostu na rzece Poprad. Skręcając za mostem 
w lewo po przejściu l km. dochodzimy do dworca kolejowego a następnie do Rynku. 
Całość trasy ok. 2 godz. 

DZIEŃ DZIESIĄTY: trasa dla turystów zaawansowanych, całodzienna ale 
bardzo atrakcyjna. 
Muszyna-Rynek-Hala Łabowska-Hala Pisana-Makowica-Rytro. 
Z Muszyny MKS-em 3 do ostatniego przystanku w Szczawniku, stamtąd trasą 

(patrz dzień drugi) do schroniska „Nad Wierchomlą”. Następnie kierując się znakami 
niebieskimi przez hale i las dojdziemy do porośniętego Runka (1080). Teraz kierujemy 
się znakami biało-czerwonymi (główny szlak beskidzki) w lewo w kierunku pn. zach. 
Po przeszło godzinnym marszu przez las wychodzimy na rozległą Halę Łabowską 
z usytuowanym na jej pn. krańcu schroniskiem. Możemy skrócić przejście schodząc 
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szlakiem niebieskim przez rezerwat Łabowiec do Łabowej i stamtąd wrócić do Krynicy 
PKS-em, lub szlakiem żółtym przez Parchowatkę do Łomnicy Zdroju (powrót do 
Muszyny PKS-em lub PKP - zejście ok. 2,5 godz.). Trzymając się pierwszego założenia 
idziemy dalej szlakiem czerwonym przez Halę Krajnią, Wierch nad Kamieniem (1084), 
Pisaną Halę (1038) i Zadnie Góry (969). Nie dochodząc do Makowicy obok 
zabudowań Cyrli zaczynamy ostro schodzić w dół w stronę doliny Popradu. Zejście 
jest bardzo strome i męczące. Po prawej stronie zostawiamy ruiny XIII w. zamku 
rycerskiego, przechodzimy przez most na Popradzie i jesteśmy w Rytrze. Powrót do 
Muszyny PKS-em lub PKP.  

Całość trasy 10 godz. 

Niniejszy przewodniczek nie obejmuje wszystkich możliwości i wersji 
wycieczek i spacerów po Muszynie i okolicy. Po przejściu wymienionych tras 
poznaliśmy na tyle topografię terenu, że przy pomocy mapy turystycznej możemy 
sami zaplanować kolejne wycieczki. 

Łucja Bukowska 
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