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sobota 08.09.2005r godzina 10.00 
spotkanie w pensjonacie Jawor
http://www.pensjonat-jawor.pl

    w Zawoji i oczekiwanie na maruderów przy
pierwszej kolejce piwa i filiżance kawy :-)  

Zawoja jest „trochę” długa.  Należy jechać
śmiało do Zawoji Widły, tam w prawo na Zawoję
Markowa, Czatoża. Po 500m po prawej stronie
będzie widać duży, 3 piętrowy budynek ze
spadzistym dachem i ogrodzonym parkingiem 

zaparkowanie samochodów u chłopa na podwórku
wizyta w muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego
podejście do schroniska – zielonym szlakiem 1,5godziny pod górkę
http://przewodnik.onet.pl/1196,1594,1068504,artykulr.html
zakwaterowanie w schronisku http://markowe-szczawiny.pttk.pl/
posiłek ( kto chce kupuje w bufecie, kto chce wyciąga swoje zapasy )
atak na SZCZYT  ( Perć Akademików, Babia Góra-Diablak,  Gówniak, Sokolica, Perć
Przyrodników, Górny Płaj, schronisko, piwo ). Krótszy wariant zejścia poprzez przełęcz
Brona.  Kto schodzi krótszym zbiera chrust na ognisko  :-)))
ognisko, śpiewy, harce, kiełbaski, kolacja, herbatka,
kawusia i dużo piwa i co kto jeszcze chce. 
Ważne, aby się czuć jak przed 20-stu laty :-))

dla jednych spanie i wypoczynek, słodkie nieróbstwo i
wylegiwanie się , a dla chętnych:
Manewry nocne:

Pobudka
ubranie się we wszystko co się posiada i co się da
pożyczyć od sąsiada
wymarsz na Babią poprze przełęcz Brona przy
świetle latarek i czołówek (uwaga na niedźwiedzie!)
oczekiwanie na wschód słońca lub jego brak
szturm żarcie w postaci czekolad itp. 
zejście wg uznania grupy przez przełęcz Brona lub
Percią Akademików

Śniadanko.
Wylegiwanie się przed schroniskiem
Zwiedzanie Muzeum Turystyki Górskiej PTTK na
Markowych Szczawinach

Zawoja - miejscowość
malowniczo położona u stóp
Królowej Beskidów - Babiej
Góry - wznoszącej się 1725
m.n.p.m. - jest znaną od końca
XIX wieku miejscowością
turystyczną, a od lat
trzydziestych XX wieku jest
miejscowością narciarską.
Posiada niepowtarzalne tereny
do uprawiania turystyki
górskiej jak również
narciarstwa. Po stronie
wschodniej wznosi się masyw
Policy (1368 m.n.p.m.), a na
zachodzie Pasmo Jałowieckie
(1111 m.n.p.m.).
http://www.zawoja.pl/



powrót do cywilizacji trasą
przez Fickowie Rozstaje – w
zależności co wybierze
grupa
bacówka na Hali Barankowej
( jeśli będzie otwarta ) –
leczenie kaca żętycą i
oscypkami , zobaczyć jak
żyją ludzie, którzy nie wiedzą
gdzie jest "ENTER".
Obiad na nizinach i łzy na „do widzenia”,  buzi, buzi i powrót do domów.

Informację na temat przyrody Babiogórskiego Parku Narodowego można znaleźć na stronie  www.bgpn.pl

Mapki rejonu działania
http://www.e-szlak.pl/mapy/babia.jpg
http://www.e-szlak.pl/mapy/szlaki2.jpg

Interaktywna mapa rejonu działania na stronie  http://www.zswsucha.iap.pl/gopr/mapa/mapa.htm

Babia Góra  http://przewodnik.onet.pl/1196,1594,1068504,artykulr.html

Koszt noclegu – 19zł + 4zł za pościel ( można brać własny śpiwór ). Schronisko nie jest
najlepsze, warunki typowo „turystyczne”, ale liczy się położenie. Całe jedzenie można
kupić w schronisku i nie trzeba nic targać.Oczywiście lepiej coś sobie wziąść na kolację i
śniadanie, aby ograniczyć koszty. Kubek na wrzątek i własna kawa/herbata też się
przydadzą. Pamiętajcie o kiełbasie na ognisko!!!  I dużo naprawdę ciepłych rzeczy do
ubrania i na zmianę, jakby solidnie padało. A na pewno w nocy przy ognisku będzie
zimno. Jedną zmianę ubrania można zostawić w samochodzie na powrót.

Efemerydy dla słońca dnia 09.10.2005r.

początek świtu astronomicznego: godz.  5:08:28.22"
początek świtu żeglarskiego:             godz.  5:45:44.81"
początek świtu cywilnego:             godz.  6:22:41.49"
wschód słońca:                         godz.  6:54:40.7"



BABIA GÓRA

Wysokość
Babia Góra (1725 m n.p.m.) jest najwyższym szczytem Beskidów Zachodnich i najwyższym szczytem polskich gór poza

Tatrami.

Położenie
We wschodniej części Beskidu Żywieckiego, zwanej Pasmem Babiogórskim

Babiogórski Park Narodowy
Na Babiej Górze, jednym z dwóch zachodnio-beskidzkich szczytów (drugim jest niższe o ok. 170 m Pilsko), występują

skaliste gołoborza, wysokogórskie hale i połacie kosodrzewiny. Szczególnie wyraźny jest tu piętrowy układ roślinności. Znaczne
fragmenty dolnego regla mają charakter pierwotnej puszczy karpackiej.  W poszczególnych piętrach występuje wiele rzadkich
gatunków roślin. Można też spotkać liczne gatunki dzikich i rzadko występujących w Polsce zwierząt, takich jak niedźwiedzie,
rysie, wilki, głuszce, cietrzewie, a także żmije i salamandry.

Aby chronić unikalną przyrodę Babiej Góry, utworzono w 1955 r. Babiogórski Park Narodowy (1704 ha, z czego 1050
ha  to  rezerwat  ścisły).  W roku  1977  Babiogórski  Park  Narodowy,  jako  jeden  z  pierwszych  na  świecie  górskich  parków
narodowych, został włączony do grona Światowych Rezerwatów Biosfery pod patronatem UNESCO.

Dojazd
- Od strony Dolnego i Górnego Śląska najkrótszy jest dojazd drogą krajową nr 950 przez Oświęcim i Zator do Wadowic,

i dalej drogą nr 98 przez Suchą Beskidzką do Białki. Tam skręcamy w prawo na drogę nr 957 do Zawoi.
- Od północy z kierunku Krakowa – z szosy nr 7, popularnej Zakopianki, skręcamy w Skomielnej Białej w prawo na

drogę nr 98. Tędy dojeżdżamy do Białki, gdzie skręcamy w lewo na drogę nr 957 do Zawoi.
- Od północy z kierunku Krakowa - na Zakopiance skręcamy w lewo w Głogoczowie na drogę nr 96 w kierunku Bielska-

Białej. Następnie w Bierutowicach znów w lewo na drogę nr 956 do Zembrzyc, gdzie skręcamy w lewo na drogę nr 98
do Suchej Beskidzkiej i dalej jak w wariancie z Górnego Śląska.

- Od południa od Nowego Targu można dojechać pod Babią Górę drogą nr 957 prowadzącą przez Zubrzycę Górną (jeden
z punktów wyjściowych na Babią Górę) na Przełęcz Krowiarki. Uwaga! Odcinek drogi przez Przełęcz Krowiarki jest
zimą nie odśnieżany i często bywa nieprzejezdny.

Szlaki
Czerwony - z Przełęczy Krowiarki przez Sokolicę (ok. 2,5 godz.).
Jest to najkrótsze dojście na wierzchołek Babiej Góry. Podejście prowadzi początkowo bardzo stromo przez las. Po wyjściu
ponad górną granicę lasu stok staje się łagodniejszy. Po ok. 1,5 godz. podejścia osiągamy wierzchołek Sokolicy, gdzie znajduje
się  odgałęzienie  szlaku,  którego  zielone  znaki  prowadzą nad  Mokry Stawek.  Dalsze  podejście  na  wierzchołek Babiej  Góry
prowadzi cały czas wzdłuż grzbietu.  Stale wydaje się nam, że to już koniec podejścia,  tymczasem po osiągnięciu rzekomego
„szczytu” widzimy przed sobą dalszą drogę. Główny wierzchołek Babiej Góry, zwany Diablakiem, osiągamy po ok. 1 godz. od
wejścia na Sokolicę.

Zielony - z Zawoi-Wideł przez Markowe Rówienki do schroniska na Markowych Szczawinach (ok. 2,5 godz.).
Z przystanku PKS Zawoja-Widły idziemy szosą przez Zawoję Markową aż do Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego
(warto je zwiedzić!). Obok budynku znajduje się m.in. niewielkie alpinarium z najbardziej charakterystycznymi roślinami BPN, w
tym okrzynem jelenim - babiogórskim endemitem i symbolem BPN.  Dalej  mijamy skansen babiogórski położony w osiedlu
Markowe (jeśli mamy wystarczającą ilość czasu, warto zwiedzić również skansen). Dalej szlak prowadzi dość stromo przez las,
miejscami po drewnianych schodach, aż do polany zwanej Markowe Szczawiny, na której stoi schronisko. Obok znajduje się
niewielki ośrodek muzealny Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, gdzie można się zapoznać z historią ruchu turystycznego na
Babiej Górze.

Czarny - z Zawoi Wideł przez Sulową Cyrlę na Markowe Szczawiny (ok. 2,5 godz.). 
Z przystanku PKS idziemy początkowo szosą w kierunku Zawoi-Policznego. Po ok. 2 kilometrach skręcamy w prawo i drogą
podchodzimy na długi grzbiet ciągnący się od Babiej Góry w kierunku Zawoi-Wideł. Grzbietem tym idziemy dość łagodnie,
początkowo przez pola, potem lasem, aż do osiągnięcia rozległej polany - Sulowej Cyrli. Następnie wchodzimy znów do lasu, a
podejście  staje się bardziej  strome.  Po  uciążliwym odcinku w lesie osiągamy polanę Dejakowe Szczawiny,  skąd już bardzo
niedaleko do Markowych Szczawin.

Czerwony - ze schroniska na Markowych Szczawinach przez przełęcz Brona na wierzchołek Babiej Góry (ok. 1,5 godz.). 
Podchodzimy wprost w górę od schroniska, początkowo przez las, czasem po ułożonych z drewna schodach. Wkrótce po wyjściu
ponad górną granicę lasu osiągamy przełęcz Brona. Stąd idziemy na szczyt w lewo, stale grzbietem. Po lewej mijamy skalne
urwiska Kościółków. Wijącą się pomiędzy kosodrzewiną ścieżką osiągamy wkrótce wierzchołek Babiej Góry.

Żółty - ze schroniska na Markowych Szczawinach na szczyt Babiej Góry - Akademicką Percią (ok. 2,5 godz.). 
Od  schroniska  idziemy  początkowo  razem  ze  znakami  niebieskimi,  drogą  zwaną  Górnym Płajem,  w  kierunku  Przełęczy
Krowiarki. Po około 10 min. skręcamy w prawo do lasu i przechodzimy dość szybko ponad jego górną granicę. Z lewej nad sobą
widzimy skalne urwiska Kościółków.  Przekraczamy żleb  i  podchodzimy pod  tzw.  Krucze Skały,  na  które  wspinamy się  za
pomocą kilku klamer. Następnie po rumowisku skalnym podchodzimy - nadal dość stromo, na szczytową kopułę Diablaka.

Barbara Zygmańska dla n.p.m



Misie podchodzą czasami nocą pod schronisko, więc ta informacja też może się przydać!!!

Nie przegap okazji !!!Nie przegap okazji !!!

Niedźwiedź

Niedźwiedzie brunatne, występujące w Europie, są zasadniczo roślinożerne. Jednak gdy są głodne (głównie wczesną wiosną),
lub gdy wczesną jesienią szukają pożywienia na zimę, mogą być niebezpieczne.
    

         Gdy miś atakuje, nie uciekaj! Wtedy
potraktuje cię jak uciekającą zdobycz. Nie
próbuj też wchodzić na drzewo - niedźwiedź
robi to zdecydowanie lepiej od ciebie. Zacznij
śpiewać, krzyczeć, piszczeć - może sobie
pójdzie. W ostateczności zrzuć z siebie
plecak - może zainteresuje się nim na tyle, że
zdążysz się wycofać. Nie rób gwałtownych
ruchów, mów stłumionym głosem, opuść ręce
wzdłuż ciała, odwróć głowę. Nie patrz
niedźwiedziowi w oczy, ale cały czas
kontroluj jego zachowanie. Jeżeli patrzy na
ciebie i ma uszy położone do tyłu - nie
możesz się nawet poruszyć. Później zacznij
się powoli wycofywać. 
         Jeżeli nie odwrócisz od siebie uwagi
atakującego niedźwiedzia, połóż się na ziemi,
podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W
większości wypadków niedźwiedź zostawi cię
w spokoju lub skończy swoje 'działanie' na
podrapaniu.


