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Pod hasłem : „Pierwszy śnieg na Diablaku” 



Mówisz i masz :  

 

 PIERWSZY ŚNIEG NA DIABLAKU !!! 



 

Na te pytania postanowili odpowiedzieć pewni, 
odważni poszukiwacze przygód ! 





Zawoja 

 
 

Zawoja – największa pod względem 
powierzchni wieś w Polsce położona  

w województwie małopolskim, w powiecie 
suskim, w gminie Zawoja. Miejscowość jest 
siedzibą gminy Zawoja. W latach 1975-1998 
administracyjnie należała do województwa 

bielskiego. 
 

Zawoja leży u stóp Babiej Góry (1725 m) 
nad rzeką Skawicą. Znana miejscowość 
letniskowa i turystyczna, stanowi punkt 
wypadowy dla turystyki w rejonie Babiej 

Góry, pasma Policy i Jałowca. Mieści się tu 
siedziba Babiogórskiego Parku 
Narodowego. Zawoja jest jedną  

z najdłuższych wsi w Polsce. Miejscowość 
poza częścią centralną składa się z ponad 

100 przysiółków. Największe z nich to 
Czatoża, Markowa, Mosorne, Policzne, 

Przysłop, Wilczna i Wełcza. 

Położenie geograficzne 

Szerokość:    49° 40′ 0″ N 
Długość:        19° 34′ 0″ E 

Łódź – Zawoja 
Odległość drogowa 288km 

Odległość w linii prostej 232km 



Gmina Zawoja 

Gminę Zawoja tworzą dwie 
wsie: Zawoja i Skawica, 
położone w Beskidzie 

Żywieckim, w dolinie rzeki 
Skawicy (lewy dopływ 
Skawy), u północnych 

podnóży masywu Babiej 
Góry (1725 m n.p.m.)  
i pomiędzy Pasmem 

Jałowieckim na północnym 
zachodzie, a Pasmem Polic 

na południowym wschodzie. 

Zawoja 
Powierzchnia 100,78 km2 

Liczba ludności ok, 6200 
Skawica 

Powierzchnia 27,82 km2 

Liczba ludności ok. 2600 
 

Gmina Zawoja (fot. S. Grzędzińska) 

Ciekawostka 
Na terenie Skawicy znajduje się jaskinia 
Oblica o deniwelacji 21,1m. Która jest 
największą spośród jaskiń Beskidu 
Żywieckiego. W wyniku jej eksploatacji 
odkryto 436m korytarzy. 



…byliśmy na terenie Babiogórskiego Parku 
Narodowego 

Park został powołany Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 30 października 1954 roku. Został 
założony na powierzchni 16,37 km². 

Rezerwat ścisły obejmował 1049,88 ha, a rezerwat 
częściowy 624,89 ha. Na fakt utworzenia 
Babiogórskiego Parku Narodowego wpłynęło wiele 
czynników, między innymi klasycznie wykształcony 
układ pięter roślinnych, zespół roślinności 
naskalnej i jedyne w Polsce stanowiska roślin: 
okrzynu jeleniego i rogownicy alpejskiej. W partii 
szczytowej Babiej Góry występuje jedyne w 
Beskidach piętro halne oraz wiele zanikających 
stawków osuwiskowych. 

W 1977 roku objęto Babią Górę w granicach Parku 
Narodowego statusem Rezerwatu Biosfery i 
włączono do programu UNESCO-MAB "Człowiek i 
biosfera". Ponad 20-letnie starania o powiększenie 
Parku przyniosły efekt w 1997 roku. 
Rozporządzeniem Rady Ministrów powiększono 
obszar parku do 3391,55 ha. Utworzono również 
otulinę o powierzchni 8437 ha. 

Data utworzenia 1954 rok 

Powierzchnia: 33,92km2 

- leśna 31,98km2 

- uprawna 0,39km2 

- wodna 0,12km2 

Powierzchnia 
ochrony: 

- ścisłej 10,62km2 

- częściowej 21,74km2 

- krajobrazu 1,56km2 

Powierzchnia otuliny 84,37km2 

Długość szlaków 
turystycznych 

52km 

Siedziba Zawoja 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Babiog%C3%B3rski_Park_Narodowy 

…więc parę słów o nim: 



Budowa Geologiczna Masywu Babiej Góry 
 
Masyw zbudowany jest głównie z fliszu karpackiego o dużej miąższości, w skład 
którego wchodzą głównie piaskowce, łupki i margle.. Duża wysokość Babiej Góry 
jest spowodowana tektonicznym wypiętrzeniem masywu i dużą odpornością na 
niszczenie magurskiego piaskowca. Skały tego obszary pochodzą z okresu górnej 
kredy i paleogenu, a pokrywające je zwietrzeliny rumowiskowe są wieku 
czwartorzędowego, głównie plejstoceńskiego. Masyw ma równoleżnikowy przebieg 
grzbietu i wykazuje asymetryczność. Stok północny jest bardziej stromy od 
południowego, a jego górnych partiach znajdują się ściany skalne. 

Masyw Babiej Góry (fot. K. Kawalec) 



Masyw Babiej Góry 

W masywie wyróżnia się kulminacje:  
 Cyl (Małą Babią Górę) 1 517m n.p.m.,  
 Diablak (Babią Górę) 1 725m n.p.m.,  
 Gówniak 1 617m n.p.m.,  
 Kępę 1 521m n.p.m.  
 Sokolicę 1 367m n.p.m.  
Ograniczony jest on od zachodu Przełęczą Jałowiecką, a od 

wschodu przełęczą Lipnicką zwaną również Krowianki. 

Gówniak (fot. A. 
Podstawczyńska) 

Ciekawostką Babiej Góry są liczne jak, na warunki beskidzkie jeziorka – zwane stawkami.   
 
Występuje tu również duża zasobność wód powierzchniowych, co wynika z: 
 obfitych i częstych opadów (1500mm), 
 dużej zdolności zatrzymywania i gromadzenia wody przez podłoże skalne i glebowe oraz 
 znacznego zalesienia. 
 
Wzdłuż grzbietu przebiega europejski dział wodny: pomiędzy Morzem Bałtyckim (Skawica, Skawa, 

Wisła) – stok północny, a Morzem Czarnym (Orawa, Wag, Dunaj) – Stok południowy. 

Babia Góra, a hydrologia 



Pogoda w Zawoi na 21-24 listopada 

http://pogoda.interia.pl/archiwum-pogody-22-11-2014,cId,40959 



Pogoda w Zawoi na 21-24 listopada 

http://pogoda.interia.pl/archiwum-pogody-24-11-2014,cId,40959 



Pierwsza wyprawa rozpoczęła się już na drugi dzień.  

Okazała się być pełna niespodzianek i nowych doświadczeń! 

 

 

  

Chatka pod  
kwiatkiem 

Schronisko PTTK na 
hali Krupowej 

Odcinek trasy Kolor szlaku Czas przejścia (wg mapy) 

Mosorny Groń (1045m n.p.m.) – Kiczoka (Cyl Hali Śmietanowej)(1298m 
n.p.m.) 

żółty/niebieski 00:45:00 

Kiczoka (Cyl Hali Śmietanowej (1298m n.p.m.) – Polica (1369m n.p.m.) żółty/czerwony 00:45:00 

Polica (1369m n.p.m.) - Przełęcz Kucałowa  źółty/czerwony 00:30:00 

Przełęcz Kucałowa – Złota Grapa (1247m n.p.m.) żółty/czerwony/ zielony 00:15:00 

Złota Grapa (1247m n.p.m.) - Zawoja Centrum zielony 02:30:00 



Przed Chatką pod Kwiatkiem (fot. A. Podstawczyńska) 

Kadra Nauczycielska (fot. S. Grzędzińska) 

Przygotowania do wymarszu  



Już pierwsze podejście oceniło naszą świetną 
                       kondycję  

  

 raz i dwa, raz i dwa…        
      ŁATWIZNA ! 



Hej, szybciej tam na dole ! Już 
zdążyłam setki zdjęć wam zrobić ;) 
 



Ha, my już na górze :D 
A reszta wciąż idzie… 



Którędy teraz  ?  Gdzie mamy iść ? 



Cyl Hali Śmietanowej 
(1289m n.p.m.) 

(fot. K. Kawalec) 

(fot. S. Grzedzińska) (fot. K. Kawalec) 





Wow , szron ! 
 Wow, na drzewie ! 

  

Wow , szron ! 
 Wow, na drzewie ! 

  



Pomnik pamięci ofiar katastrofy samolotu AN-24 PLL LOT (fot. K. 
Kawalec) 

2 kwietnia 1969 roku na północnym stoku 
Policy rozbił się w katastrofie samolot An-24 
SP-LTF lot 165. Polskich Linii Lotniczych LOT. 
Na pokładzie znajdowały się 53 osoby w tym 
47 pasażerów i 6 członków załogi, wszyscy 
zginęli. 
 
Samolot rejsowy LOT-u (lot 165) wystartował  
z lotniska Okęcie o 15:20. Planowany czas 
lotu do Krakowa wynosił 55 minut. Z 
nieznanych przyczyn samolot zboczył z kursu  
i rozbił się w górach, w gęsto zalesionym 
terenie, kilkadziesiąt kilometrów od lotniska  
w Balicach. 
 
Wśród ofiar znajdował się między innymi 
polski językoznawca Zenon Klemensiewicz, 
którego imieniem nazwano rezerwat przyrody 
na Policy. 

…w drodze na szczyt Policy (1369m n.p.m.) minęliśmy pomnik katastrofy 
lotniczej 



Nasza wędrówka do celu trwała około 5 
godzin. Wszyscy szczęśliwi i wygłodniali 

biegiem popędzili w kierunku 
schroniska  



…parę słów o Schronisku PTTK  
     na  Hali Krupowej 

Schronisko na Hali Krupowej (fot. A. Podstawczyńska) 

Znajduje się ono na południowy zachód od 
Kucałowej Przełęczy, na polanie Sidzińskie 
Pasionki, na wysokości 1152 m. Wbrew 
nazwie nie leży ono na Hali Krupowej. 
 
Pierwsze schronisko wybudowano w 1935 
roku z inicjatywy Gminy Sidzina oraz 
oddziałów PTT w Jordanowie i Łodzi. Miało 
nazwę "Pod Policą". Budową schroniska 
kierował prof. Kazimierz Sosnowski. 
Hitlerowcy spalili schronisko jesienią 1944 
r. Odbudowa schroniska, prowadzona 
przez Krakowski Oddział PTTK, została 
zakończona w październiku 1955 r. Od 
tego też roku schronisko nosi imię 
Kazimierza Sosnowskiego. Elektryczność, 
uzyskiwana jeszcze za pomocą agregatu 
prądotwórczego, została doprowadzona do 
schroniska w 1967 r. 25 października 2001 
r. schronisko zostało podłączone do linii 
wysokiego napięcia. Na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
schronisko zostało gruntownie 
wyremontowane i przebudowane. 
 
Obecnie schronisko dysponuje 38 
miejscami noclegowymi w pokojach 2-, 4-, 
10- i 16-osobowych. Do dyspozycji gości 
jest bufet oraz jadalnia o pojemności do 30 
osób. W schronisku znajduje się też stacja 
GOPR. Obiekt jest czynny przez cały rok. 

Szadź (fot. W. Hawrot) 



Tego dnia mogliśmy poszczycić się 
zdobyciem Policy (1369 m n.p.m.) 



Gdy już nasze żołądki się 
napełniły, a baterie dostały 
kolejną dawkę pozytywnej 

energii, wyruszyliśmy w 
drogę powrotną, lecz tym 
razem zielonym szlakiem, 

który prowadził do centrum 
Zawoi  

Droga powrotna  

„dogłębnie” zaskoczyła 
nasze obuwie ;) 



Latarki okazały się być bardzo przydatne po 16-stej  

W mrocznym i ciemnym lesie… 









W tym dniu odnieśliśmy wielki sukces ! 
Mimo różnej sprawności fizycznej,  

KAŻDY dał z siebie wszystko i zakończył 
 ten dzień jako zwycięzca ! 

Z dumą mogliśmy poszczycić się 
przejściem aż 21km  z różnicą 

wysokościową wynoszącą ok. 800m !! 



Cali i zdrowi, resztki energii 
spożytkowaliśmy razem w ciepłej sali 

naszej chatki, w której duch rywalizacji 
wciąż był podsycany  



Nowy dzień, nowe przygody ! Czas wyruszać ! 

 Podbój Babiej Góry 



Przełęcz Brona 

Odcinek trasy Kolor szlaku Czas przejścia (wg mapy) 

Zawoja Markowa (700m n.p.m.) - PTTK Markowe Szczawiny (1200m 
n.p.m.) 

żółty/zielony 01:15:00 

PTTK Markowe Szczawiny (1200m n.p.m.) - Babia Góra (Diablak) (1725m 
n.p.m.) 

niebieski/żółty (Perć Akademików) 01:30:00 

PTTK Markowe Szczawiny (1200m n.p.m.) - Przełęcz Brona (1400m 
n.p.m.) 

czerwony 00:30:00 

Przełęcz Brona (1400m n.p.m.) - Babia Góra (Diablak) (1725m n.p.m.) czerwony/zielony/niebieski 01:00:00 

Babia Góra (Diablak) (1725m n.p.m.) - Sokolica (1367m n.p.m.) czerwony 01:30:00 

Sokolica (1365m.n.p.m.) - Przełęcz Lipnicka (Krowiarki) (1012m n.p.m.) czerwony 00:30:00 

 





Na przełęczy Brona  
1408 m n.p.m.  
jeszcze we mgle… 
 
 
 
 
         A potem... 



          PONAD PRZEŁĘCZĄ BRONA 
 

 SZOK PIĘKNA!!! 
 

Widok na Małą Babią Górę  
1517 m n.p.m ze szlaku  
czerwonego na Diablak 

 



Im wyżej wchodziliśmy, tym nasza nagroda 
stawała się piękniejsza… 



Widok na Pilsko, 1557 m n.p.m. z podejścia na Diablak 

Ojć !  
Jak zimno,  
jak zimno !  
Aj aj aj ! 



Już coraz bliżej celu… 





Skrót nazwy St 

Piętro niskie 

Gatunki 
stratus fractus, stratus 
nebulosus 

Odmiany 
translucidus, undulatus,op
acus 

Wysokość poniżej 600 m 

Wygląd 
jednolita biała lub szara 
warstwa 

Chmura opadowa tak (mżawka) 

Zjawiska towarzyszące praecipitatio 

Efekt morza chmur 

 
Obecność chmury Stratus w 

dolinie Zawoi  

Efekt morza jak na plaży 
(fot W. Pawlak) 

Stratus, łac. 'rozciągnięty' — 
chmura warstwowa, w 
przypadku dużej grubości 
dająca gęstą, szarą okrywę, 
może obniżyć się do podłoża 
atmosfery jako mgła 

(fot S. Grzędzińska) 



Jak na plaży wśród polskich gór… 



Etapy powstania „morza mgieł” 
1 

2 

3 

4 

5 

(fot. S. Grzędzińska) 

Kiedy powstaje morze mgieł? 

Morze mgieł występuje wtedy, gdy temperatura 

wraz z wysokością rośnie zamiast spadać. Mówi się 

wtedy o inwersji temperatury. Niezwykły „dywan” 

chmur i mgieł można zaobserwować z wysokiego 

punktu wtedy, kiedy zetkną się dwie warstwy 

powietrza: z góry lżejsza ogrzana i sucha; z dołu 

ciężka, wilgotna i zimna. 
Na granicy, gdzie masy powietrza się stykają osiada 

warstwa mgły, która z góry przypomina powierzchnię 

osobliwego, falującego morza. 

 

Kiedy istnieje największa szansa żeby podczas 

pobytu w górach trafić na morze mgieł?  

j  

Najczęściej pojawiają się one późną jesienią, kiedy 

zjawisko inwersji temperatury jest częste. Nie jest to 

jednak twardą regułą. Zjawisko może zdarzyć się 

także w pozostałych porach roku, nie należy ono do 

rzadkości. Najpiękniej wygląda oczywiście o świcie 

lub o zmierzchu. 



To nie koniec interesujących zjawisk atmosferycznych, zaobserwowanych w 
drodze na szczyt… 

Gloria (fot . Pawlak) 

gloria …oto kolejne: 

Gloria podobna jest do wieńca 

powstaje nie dookoła Słońca lub 

Księżyca, lecz dookoła punktu, 

położonego po stronie przeciwnej 

względem tarczy ciała niebieskiego. 

  

Zjawisko to – barwne pierścienie - 

występuje na chmurach, położonych 

na wprost przed obserwatorem, albo 

niżej od niego, tj. w górach lub przy 

obserwacjach z samolotu. Na chmury 

pada cień, który otaczają barwne 

pierścienie np. cień obserwatora lub 

samolotu lub innej przeszkody  

(w przypadku zdjęcia obok jest to 

cień skały). 

Źródło: Greenler R., 1998, Tęcze, glorie i halo czyli niezwykłe 
zjawiska optyczne w atmosferze Wydawnictwo Prószyński i S-ka 



gloria 

Gloria powstaje wskutek ugięcia światła (zjawisko dyfrakcji), uprzednio odbitego 

od kropelek chmur, tak że powraca ono od chmur do oka obserwatora.  

Jeśli chmura lub mgła są dość blisko obserwatora, jego cień wydaje się bardzo 

duży - nazywa się to wówczas zjawiskiem Brockenu (widmem Brockenu). 

  

Rozmiary pierścieni glorii zależą m.in. od wielkości kropel wody - im mniejsze 

krople tym większe pierścienie glorii. 

Źródło: Greenler R., 1998, Tęcze, glorie i halo czyli niezwykłe 
zjawiska optyczne w atmosferze Wydawnictwo Prószyński i S-ka 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gloria_(optyka) 

 

http://kosmos-i-my.bloog.pl/id,4968018,title,Zjawisko-

Brockenu,index.html 







Uśmiech na twarzy 
towarzyszył każdemu 



Widoki były dla nas motywacją do pójścia dalej, 

…a łańcuchy  
i klamry 

dodawały 
dreszczyku 

emocji. Jaka pogoda tam 
na górze ? 





Nim się zorientowaliśmy, szczyt był już w 
naszym zasięgu. Przywitaliśmy go ciepłą 

herbatą i serią zdjęć. 



 

Jak na śnieżnej plaży,  
 z widokiem na TATRY 











Na koniec doszliśmy do 

wniosku, że nie taki Diablak 
straszny jak go malują,  ;) 

Łączna trasa wynosiła ok. 18 km, różnica 
wysokościowa zaś ok. 1000m. Tego dnia 

znów okazaliśmy się wygranymi ! 
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