BABIA GÓRA(1725M,Diablak),Pasmo Babiogórskie, BESKID ZYWIECKI
Wariant I – Wejscie na Babia Góre i Mala Babia Góre

[8 godzin; wg mapy 6h:30min ]

(Szlak zólty)Slana Voda(722m,Schronisko)----- 40MIN---àGajówka(Ekspozycja poety
Hviesdoslava)---à2H40MIN----- Babia Góra (1725m)-----45MIN-----Przelecz Brona(1408m,Szlak
niebieski)-----25MIN---àMala Babia Góra(1517m,Jaskinia, Szlak Czerowny)-----1H50MIN--àChata Slana Voda(Schronisko)
Uwaga! Od domu literaty Chviesdoslava na Babia Góre mozna isc alternatywnie szlakiem
niebieskim 35 minut do granicy z Polska i nastepnie po polskiej stronie 15 minut do
Stancowej(Polana). Dalej ze Stancowej zielonym szlakiem na Babia Góre 2h 30 minut. Potem
kontynuacja wg planu ogólnego. Wydluza to cale przejscie do 8,5 godzin.

Wariant II–Wejscie na Babia Góre z pominieciem Malej Babiej Góry [8 godzin; wg mapy 6h:20min]
(Szlak zólty)Slana Voda(722m,Schronisko)-----40MIN---àGajówka(Ekspozycja poety
Hviesdoslava)----2H40MIN---àBabia Góra(1725m)-----1H 45MIN---àStancowa/Mieszków
Bór(Polana, Szlak niebieski)-----15MIN---àPrzejscie Graniczne-------àGajówka(Ekspozycja
poety Hviesdoslava)----35MIN---àChata Slana Voda(Schronisko)
Uwaga! Na Babia Góre mozna wejsc i zejsc tym samym zóltym szlakiem(Laczny czas od
schroniska Slana Voda i z powrotem 5 godzin 50 minut)

Wariant III–Wejscie na Mala Babia Góre bez wchodzenia na Babia [6 godzin, wg mapy 5h 25min]
(Szlak czerwony) Slana Voda(722m,Schronisko)-----3H05MIN---àMala Babia Góra(1517m)----2H20MIN

----àSlana Voda(722m,Schronisko)

Wariant IV Schronisko Biela Voda, Dom Literata Hviesdoslawa, Polana Stancowa - [4godziny, wg
mapy 3h 20 min ]
(Szlak zólty)Slana Voda(722m,Schronisko)-----40MIN--àGajówka(Ekspozycja poety
Hviesdoslava, Szlak niebieski)-----35MIN---àPrzejscie graniczne-----15MIN---àPolana Stancowa----15 MIN---àPrzejscie Graniczne-----35 MIN----àGajówka(Ekspozycja poety Hviesdoslava),
potem wejsc na zólty i isc okolo 10-15 MINUT do znaku do Wodospadu na Bystrej(powinien
odbijac po prawej stronie zóltego szlaku, moze byc nie oznaczony)-----10 MIN---àGajówka(Ekspozycja poety Hviesdoslava, Szlak niebieski)-----30 MIN----àSkrzyzowanie ze
szlakiem czerwonym(783m)-----idziemy 30 MIN czerownym do Schroniska Slana Voda
Babia Góra (1725 m n.p.m , równiez Diablak) – masyw górski lezacy w Pasmie
Babiogórskim Beskidu Zywieckiego (wg slow. sa to Oravské Beskydy). Najwyzszy szczyt calych
Beskidów Zachodnich, najwyzszy poza Tatrami szczyt w Polsce i drugi, po Sniezce, pod
wzgledem wybitnosci. Zaliczany do Korony Gór Polski. Pasmo Babiogórskie ma dlugosc okolo
23 km i szerokosc okolo 8 km. ¾ jego powierzchni znajduje sie na terenie Polski, ¼ na Slowacji.
W stromych stokach pólnocnych wystepuja osuwiska, a w niektórych niszach osuwiskowych w
plejstocenie istnialy pola firnowe. Przyroda dobrze zachowana i niewiele przeksztalcona w
wyniku dzialalnosci czlowieka. Pod wzgledem atrakcyjnosci Pasmo Babiogórskie porównywac
mozna z Tatrami i Sudetami. Po stronie polskiej utworzono Babiogórski Park Narodowy.
Wystepuje charakterystyczny 4-ro pietrowy uklad roslinnosci: od regla dolnego, przez regiel
górny i pietro kosodrzewiny po pietro alpejskie (na Diablaku)[1]. Babia Góra: Diablak (1725 m ),
Gówniak (1617 m), Kepa (1521 m), Mala Babia Góra (1517 m), Sokolica (1367 m)

Hala Rysianka(1322m, schr. PTTK), Romanka(1357m), BESKID ZYWIECKI
Wariant I( Hala Rysianka(schr. PTTK), Romanka

[8 godzin, 22km, wg mapy 6h 55min]

(Szlak Zielony)Sopotnia Wielka (715 m) -----1H30MIN --àHala Uszczawne (1145 m,
Wierzcholek Gawory, Szlak Zielony ----1H 00MIN --àHala Miziowa(1330m, Schronisko PTTK,
Wejscie na Szlak Czerwony)---- 1H20MIN -àTrzy Kopce(1216m, Szlak Czerowony) –0H40MIN –
Hala Rysianka(1322m, Schronisko PTTK, Szlak Zólty)----0H20MIN--àdo Hali
Pawlusia(Wierzcholek 1186m, Szlak Zólty---- 0H35MIN--àRomanka(1357m, Szlak Niebieski)---0H50MIN-àKotarnica(1060m, Szlak Czarny)----0H 50MIN--àSopotnia Wielka
Wariant II

Hala Rysianka(schr. PTTK)

[ 7 godzin, wg mapy 6h 00min]

(Szlak Zielony)Sopotnia Wielka (715 m)---1H30MIN-àHala Uszczawne (1145 m, Wierzcholek
Gawory, Szlak Zielony----1H 00MIN-àHala Miziowa(1330m, Schronisko PTTK, Wejscie na
Szlak Czerwony)---- 1H20MIN-àTrzy Kopce(1216m, Szlak Czerowony)----0H40MIN-àHala
Rysianka(1322m, Schronisko PTTK, Szlak Niebieski)----1H30MIN-àSopotnia Kolonia
Wariant III Hala Rysianka(schr. PTTK), Romanka

[5 godzin, wg mapy 4h 35min]

(Szlak Niebieski) Sopotnia Wielka Kolonia----- 2H00MIN ---à Hala Rysianka(1322m,
Schronisko PTTK, Szlak Zólty)----0H20MIN --àdo Hali Pawlusia(Wierzcholek 1186m, Szlak
Zólty)----0H35MIN -àRomanka(1357m, Szlak Niebieski)----0H50MIN-àKotarnica(1060m, Szlak
Czarny)----0H 50MIN --àSopotnia Wielka
Hala Rysianka(1150m-1260m) – wielka polana w Beskidzie Zywieckim na wschodnich i
poludniowo-wschodnich zboczach Rysianki. Hala Rysianka jest jedna z najbardziej widokowych hal w
Beskidach. Panorama z niej obejmuje m.in. Pilsko, Babia Góre, a przy dobrej pogodzie równiez Tatry i
Mala Fatre. W poblizu hali znajduje sie rezerwat Romanka utworzony w 1963 roku, dla zachowania
pierwotnego fragmentu dawnej Puszczy Karpackiej - boru swierkowego regla górnego w rejonie szczytu
Romanki. Rezerwat obejmuje podszczytowe partie Romanki (1200m-1366m). Powierzchnia rezerwatu
wynosi okolo 125 ha (od 2005 roku) - wczesniej niecale 100 ha. Najwazniejszym skladnikiem roslinnosci
rezerwatu sa okazy swierków w wieku 150 - 200 lat. W poblizu hali znajduje sie takze rezerwat pod
Rysianka utworzony w 1970 na wysokosci 950-1170 m n.p.m. Powierzchnia (27,54 ha), obejmuje zródla
potoku Sopotni.
Romanka (1366 m) – szczyt w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki. Stoki Romanki podczas
II wojny swiatowej byly schronieniem oddzialów partyzanckich, które pod koniec wojny toczyly walki z
okupantem. Dzialal tutaj oddzial partyzancki „Romanka”. Jedna ze spektakularnych akcji bylo
spacyfikowanie schroniska na Rysiance, gdzie znajdowal sie osrodek wypoczynkowy dla oficerów
niemieckich. Dawniej na szczycie Romanki stala wieza triangulacyjna. Romanka juz w XIX wieku
objeta zostala aktywnoscia niemieckiej organizacji turystycznej Beskidenverein. W latach 1894-1899
Niemcy wyznakowali szlak z Jelesni przez Romanke do Wegierskiej Górki, w 1914 pod Romanka
wybudowali schron narciarski (rozebrali go Polacy po I wojnie swiatowej). Obecnie przez Romanke
prowadzi piec szlaków turystycznych i Szlak Papieski. Wierzcholek Romanki jednak jest przez las
pozbawiony widoków.
Schronisko PTTK na Hali Rysiance(1290 m n.p.m.) wybudowane zostalo w latach 1933-1937
przez Gustawa Pustelnika. Poczatkowo budynek mial byc domem mieszkalnym i byl budowany bez
zezwolenia, dlatego budowa zostala wstrzymana przez ówczesne wladze. Za powstrzymaniem
powstawania budynku lobbowala równiez organizacja Beskidenverein, posiadajaca znajdujace sie
nieopodal Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej. W czasie II wojny swiatowej dom Pustelnika zostal
rozbudowany i sluzyl za baze dla zolnierzy niemieckich. Po wojnie budynek dosyc dlugo stal
opuszczony, stopniowo porzadkowany przez Polskie Towarzystwo Tatrzanskie a nastepnie PTTK,
któremu zostal ostatecznie przekazany 25 stycznia 1955 roku.

Pilsko(1557m), BESKID ZYWIECKI
Wariant I Wejscie na PILSKO(1533m) z Korbielowa [6h 20min, wg mapy 5h 20min]
(Szlak Zólty)Korbielów(601m)----45MIN--àPrzelecz Przyslopy(847m, Wejscie na szlak
czarny)----30MIN-àUszczawne(1051m)----30MIN--àGawory(1140m, Wejscie na szlak zielony)---45min --àHala Miziowa(1271m,Schronisko PTTK, Wejscie na szlak zólty lub czarny kolo
wyciagu)----50MIN-àPilsko(1533m)----- Pilsko(1533m, Wejscie na Szlak niebieski)----1H35MIN-àGlinne(808m, przelecz Korbielowska, wejscie na szlak czarny)----1H00MIN--àKorbielów
Wariant II Przejscie krótsze BEZ wchodzenia na PILSKO [4h 50min, wg mapy 4h 00min]
(Szlak zólty) Korbielów(601m) –2H15MIN – Hala Miziowa(1271m, Schronisko PTTK, powrót
szlakiem zielonym) –

1H 40MIN

– Korbielów

Pilsko (1557 m, slow. Pilsko) – drugi po Babiej Górze co do wysokosci szczyt górski w
Beskidzie Zywieckim. Znajduje sie w Grupie Pilska. Przez grzbiet Pilska przebiega granica polskoslowacka oraz Wielki Europejski Dzial Wodny oddzielajacy zlewnie Morza Baltyckiego od Morza
Czarnego. Na najwyzszej kulminacji, po stronie slowackiej, znajduje sie oltarz polowy i krzyz ustawione
przez mieszkanców orawskiej wsi Mútne (Slowacja). Corocznie w lipcu proboszcz z Mutnego odprawia
tutaj msze swieta. Na pólnocno-wschodnim zboczu Góry Pieciu Kopców, przy zóltym szlaku, znajduje
sie krzyz upamietniajacy jedna z pierwszych ofiar kampanii wrzesniowej, poleglego w tym miejscu
1 wrzesnia 1939 roku zolnierza Basika.
Grupa Pilska – srodkowa czesc Beskidu Zywieckiego (na Slowacji sa to Kysucké Beskydy),
pomiedzy przelecza Glinka Ujsolska a przelecza Glinne. Najwyzszym szczytem jest Pilsko (1557 m) –
jedyny szczyt Zywiecczyzny o wysokosci ponad 1500 m
Schronisko PTTK na Hali Miziowej(1330m) powstalo 20 lipca 1930. Byl to pietrowy drewniany
budynek utrzymany w stylu architektury góralskiej z widokiem na panorame Beskidu Zywieckiego. Byl to
wtedy najladniejszy obiekt w tej czesci Beskidów. W czasie wojny budynku stacjonowal niewielki oddzial
niemieckiego wojska, majacy zwalczac partyzantów. Po wojnie ponownie przejelo go PTT i w 1945
urzadzilo tam bufet. 19 marca 1953 wybuchl pozar (podobno od niedopalka turysty), który strawil
glówny budynek. Ocalaly tylko zabudowania gospodarcze – szopa i stajnia. W ocalalych zabudowaniach
gospodarczych urzadzono tymczasowy bufet i miejsca noclegowe dla 50 osób.
Prowizorka okazala sie bardzo trwala – dopiero w 1994 rozpoczeto budowe nowego obiektu
turystycznego, który z racji wygladu i warunków pelni role hotelu górskiego. Nowe schronisko otwarto w
pazdzierniku. W czerwcu 2004 zamknieto stare schronisko i czesciowo rozebrano. W pozostalej czesci
starego schroniska urzadzono niewielki bufet.
Hala Miziowa – rozlegla polana na pólnocnym stoku Pilska na wysokosci ok. 1270m. Nazwa
"hala" zwiazana jest z prowadzona tu kiedys intensywna gospodarka pasterska (szalasnictwem) i nie ma
nic wspólnego z hala rozumiana, jako pietro roslinne w górach. W 1930 teren ten nalezal do 30
wlascicieli z Korbielowa. Jednym z nich byl Mizia i od jego nazwiska pochodzi nazwa polany. Wieksza
czesc polany pokrywa rozlegle splaszczenie stokowe, powstale w przeszlosci w wyniku depozycji
materialu duzego osuwiska. Wspomniane osuwisko zaburzylo pierwotne stosunki wodne w tej czesci
stoku Pilska, tworzac szeroka, bezodplywowa mise. Na skutek tego w obrebie polany powstalo duze
torfowisko wysokie o dlugosci ok. 100 m i miazszosci przekraczajacej 3 m oraz dwa mniejsze.
Torfowiska te charakteryzuja sie interesujaca roslinnoscia, wsród której spotkamy czosnek niedzwiedzi,
tojad mocny, niebielistke trwala i in. Beskidenverein (pol. Towarzystwo Beskidzkie) – niemiecka

organizacja turystyki górskiej zalozona w 1893. Byla pierwsza organizacja dzialajaca na terenie
Beskidów nalezacych obecnie do Polski; Polskie Towarzystwo Tatrzanskie zalozono w 1873, ale dlugo
ograniczalo swoja dzialalnosc do Tatr oraz do pasm beskidzkich polozonych dzisiaj na Ukrainie, a czeska
Pohorská jednota "Radhošt " aktywna byla w Beskidach nalezacych obecnie do Czech. Beskidenverein
prowadzilo szeroko zakrojona dzialalnosc na rzecz propagowania turystyki masowej; bylo pionierem
turystyki beskidzkiej w wielu dziedzinach. Dzialalo oficjalnie do 1945. Czynny bedzie 2km wyciag
krzeselkowy z Korbielowa (Polana Strugi) na Hale Szczawiny (1087m) skad jest ok. 1km(40min) do
schroniska na Hali Miziowej (1271m). Ze schroniska na Hali Miziowej na Pilsko i z powrotem do
schroniska jest lacznie ok. 1h 40min.

Koszarawa, Przyborów, Korbielów
Wariant I Koszarawa – Przyborów [2h 00min, wg mapy 1h 30min ]
(Szlak zólty)Koszarawa(570m) – Prusaków Gron(790m) – Chatka Lasek(750m) –
Butorówka(868m) – Lasek(823m) – Przyborów kosciól sw. Jadwigi Królowej(496m)
Wariant II Koszarawa – Przyborów – Korbielów [3h 30min, wg mapy 2h 50min ]
(Szlak zólty)Przyborów kosciól sw. Jadwigi Królowej(496m) – 1H 05MIN – Dojscie do
Transbeskidzkiego Szlaku konnego (przejscie razem zóltym i czarnym konnym ok. 20min) –
0H 20MIN

- Odbicie Czarnym konnym na Krzyzówki(723m) – 1H 05MIN – Korbielów Dolny(600m,

straz graniczna) - 0H 20MIN – Korbielów
Uwaga! Zamiast odbijac na Korbielów Dolny Transbeskidzkim Szlakiem Konnym mozna
kontynuowac przejscie zóltym szlakiem. Wycieczka zakonczy sie przy skrzyzowaniu z droga
prowadzaca na Korbielów z droga na Krzyzówke

Koszarawa jest siedziba gminy Koszarawa. Nazwa pochodzi z jezyka woloskiego (por. rum. cosar
– "stodola, obora"), na Podhalu i w Beskidach polskich koszar oznacza "przenosna zagrode dla owiec".
Miejscowosc polozona jest w dolinie rzeki Koszarawy (prawy doplyw Soly) i na stokach gór
tworzacych zbocza tej doliny. Góry te naleza do kilku pasm: Grupa Medralowej, Pasmo Jalowieckie,
Pasmo Solnisk i Pasmo Laskowskie. Wszystkie te pasma, wedlug opracowanej przez Jerzego
Kondrackiego podzialu geograficznego Polski naleza do Beskidu Makowskiego. Jest kilka szlaków
turystycznych, m.in. na Babia Góre. We wsi znajduja sie gospodarstwa agroturystyczne.
Przyborów - Wies zostala zalozona w XVI wieku jako osada woloska. Najstarsza zachowana
pieczec Przyborowa z polowy XIX wieku przedstawiala korone pieciopalkowa. Zachowalo sie tu sporo
drewnianych chalup, stodól i wolno stojacych piwnic z konca XIX i I pol. XX wieku.W czasie II wojny
swiatowej miejscowosc byla czescia linii obrony Krzyzowa-Przyborów. Lokalna parafia byla erygowana
w 1983 roku. Kosciól parafialny pw. Swietej Jadwigi Królowej konsekrowany byl w roku 1991. W
pobliskim przysiólku Jablonów nalezacym do parafii znajduje sie kosciólek z cudownym zródelkiem, które
podobno leczy rózne schorzenia. W miejscu tym 1 V 1978 r. byl równiez Karol Wojtyla, pózniejszy papiez
Jan Pawel II. Atrakcje turystyczne - Kaplica z 1946 roku ze zródlem, Szlaki turystyczne na Lasek i na
Babia Góre, W Przyborowie znajduja sie dwa z pieciu polskich fortów obronnych z kampanii wrzesniowej
(fort Rydz Smigly, fort Bernard). Pozostale trzy: fort Boruta, fort Kustron oraz fort Szyling znajduja sie w
Krzyzowej. Mialy one zablokowac kotliny górskie od strony Slowacji przed atakiem wojsk niemieckich.
Korbielów - Na terenie Korbielowa znajduje sie Sanktuarium poswiecone Matce Bozej Pani
Korbielowskiej (Kosciól i parafia pw. NMP Królowej Aniolów), którym opiekuje sie Zakon Dominikanów.
W latach 1995–2007 na korbielowskiej Przeleczy Glinne dzialalo drogowe (ruch pieszy i
samochodowy) przejscie graniczne na Slowacje Oravská Polhora – Korbielów zlikwidowane po wejsciu
Polski do Ukladu z Schengen. W 1997 roku w Korbielowie odbyl sie zjazd zalozycielski Polskiego
Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii. Zabytki: osada woloska zalozona w XV wieku,
kaplica drewniana z 2 pol. XIX wieku, dom drewniany z okolo polowy XIX wieku.
Transbeskidzki Szlak Konny – najdluzszy w polskich górach szlak turystyki jezdzieckiej,
wytyczony przez PTTK w 2000 r. Liczy 600 km dlugosci i na jego pokonanie nalezy przeznaczyc 14 dni
(109 godzin jazdy stepem). Prowadzi z Brennej w Beskidzie Slaskim, przez Beskid Zywiecki, Podhale,
Pieniny, Beskid Sadecki oraz Beskid Niski do Wolosatego w Bieszczadach. Najwyzej polozonym punktem
szlaku jest góra Szczawina w Beskidzie Zywieckim (1356 m n.p.m.).
Trase podzielono na 14 etapów obowiazujacych przy zdobywaniu odznaki PTTK. Kazdy
odpowiada jednemu dniowi jazdy, miejscem poczatkowym i koncowym odcinka jest Osrodek Górskiej
Turystyki Jezdzieckiej, jedynie IV etap konczy sie w gospodarstwie agroturystycznym.

Wracamy do domu

05.05.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESKID MALY

(czesc zachodnia – Rogacz i Czupel)

Dojezdzamy do Czernichowa i robimy petelke przez Tresna (601), Solisko (635), szczyt Rogacz (899)
i Czupel (933).
Zmeczeni górami moga spedzic czas rekreacyjnie w Czernichowie, gdzie mozna podziwiac (oprócz
jeziora)
• murowana kapliczke z drewniana dzwonnica z XVIII w.
• przydrozne figury barokowe
• remize strazacka
oraz zapore w Tresnej
Istnieje tylko jeden wariant czasowy:

Wariant I

[ 3:40 ]
zielony

Czernichów

Tresna
1:00

niebieski

Czernichów
1:00

zólty

czerwony

Solisko
0:45

niebieski

Rogacz
0:45

niebieski

Czupel
0:05

Rogacz
0:05

