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222444   CCCzzzeeerrrwwwcccaaa   222000111888   

tttrrraaasssaaa   wwwyyyccciiieeeccczzzkkkiii   ooorrraaazzz   hhhaaarrrmmmooonnnooogggrrraaammm   ppprrrzzzeeejjjśśśccciiiaaa   

TTTrrraaasssaaa   www yyyccciiieeeccczzzkkkiii :::    

 Przełęcz Krowiarki>> Sokolica   

czas przejścia: 1 h 00 minut, dystans: 1,7 km Szlak czerwony 

 Sokolica>> Babia Góra 

czas przejścia: 1 h 20 minut, dystans: 2,9 km Szlak czerwony 

 Babia Góra >> Przełęcz Brona 

czas przejścia: 50 minut, dystans: 2,0 km Szlak czerwony 

 Przełecz Brona >> Schronisko PTTK Markowe Szczawiny 

czas przejścia: 25 minut, dystans: 1,0 km Szlak czerwony 

 Markowa Szczawiny>> Skręt Ratowników 

czas przejścia: 15 minut, dystans 0,7 km Szlak niebieski 

 Skręt Ratowników>> Szkolnikowe Rozstaje 

czas przejścia: 1h 00 minut, dystans 3,2 km Szlak niebieski 

 Szkolnikowe Rozstaje>> Przełęcz Krowiarki 

czas przejścia: 40 minut, dystans 2,1 km Szlak niebieski 

CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 5H 30M 

TTTrrraaasssaaa   aaalll ttteeerrrnnnaaatttyyywwwnnnaaa   –––    AAAkkkaaadddeeemmmiiiccckkkaaa   PPPeeerrrććć    (((    ttt rrruuudddnnnooośśśććć    555///666))):::    

 Przełęcz Krowiarki >> szkolnikowe Rozstaje  

czas przejścia: 45 minut, dystans: 2,1 km Szlak niebieski 



 Szkolnikowe Rozstaje >> Skręt Akademików 

czas przejścia: 1 h 15 minut, dystans: 3,2 km Szlak niebieski 

 Skręt Akademików >> Babia Góra 

czas przejścia: 1 h 15 minut, dystans: 1,7 km Szlak żółty 

 Babia Góra >> Przełęcz Brona 

czas przejścia: 50 minut, dystans: 2,0 km Szlak czerwony 

 Przełecz Brona >> Schronisko PTTK Markowe Szczawiny 

czas przejścia: 25 minut, dystans: 1,0 km Szlak czerwony 

 Markowa Szczawiny>> Skręt Ratowników 

czas przejścia: 15 minut, dystans 0,7 km Szlak niebieski 

 Skręt Ratowników>> Szkolnikowe Rozstaje 

czas przejścia: 1h 00 minut, dystans 3,2 km Szlak niebieski 

 Szkolnikowe Rozstaje>> Przełęcz Krowiarki 

czas przejścia: 40 minut, dystans 2,1 km Szlak niebieski 

 

 CZAS PRZEJŚCIA CAŁEJ TRASY: OK. 6H 25M 

 

 

 

SSSOOOKKKOOOLLLIIICCCAAA    - Sokolica (1367 m) – najniższy i położony najdalej na wschód wierzchołek w północno-

wschodniej grani masywu Babiej Góry w Beskidzie Żywieckim. Wschodnie stoki opadają bezpośrednio 

do przełęczy Krowiarki, natomiast na południowy zachód od szczytu biegnie główny grzbiet 

babiogórski w kierunku następnej kulminacji, jaką jest Kępa. 

Sokolica nie tworzy wierzchołka, lecz wyraźne spłaszczenie (platformę). Platforma ta od północno-

zachodniej strony podcięta jest skalnym urwiskiem będącym efektem potężnego obrywu sprzed 

kilkuset lat. Urwisko ma wysokość kilkunastu metrów, strome stoki poniżej niego są zawalone dużymi 

głazami i porośnięte kosodrzewiną i lasem. W drugiej połowie XIX wieku w urwisku gnieździł się orzeł 

przedni, przez miejscową ludność uważany za sokoła i stąd pochodzi nazwa szczytu. 

Z wyjątkiem wspomnianej zerwy, stoki Sokolicy porośnięte są lasem i, częściowo, w górnych partiach, 

kosodrzewiną. Z powodu braku lasu na podszczytowym urwisku Sokolica jest doskonałym punktem 

widokowym. Platformę szczytową na której znajduje się punkt widokowy wybrukowano kamieniami i 

ogrodzono. Znajdują się tutaj też ławki i tablice ścieżki edukacyjnej „Śladami Wawrzyńca Szkolnika”. 

Panorama widokowa z Sokolicy obejmuje grzbiet Babiej Góry, szczyty Beskidu Śląskiego (Barania 

Góra, Skrzyczne, grupa Klimczoka), Pasmo Jałowieckie, Pasmo Polic, Beskid Mały i Beskid Makowski 

oraz Zawoję. 

 

 



BBBaaabbbiiiaaa   GGGóóó rrraaa   – Diablak lub Babia Góra (słow. Babia hora, 1723 m) – najwyższy szczyt masywu Babiej 

Góry w Paśmie Babiogórskim należącym do Beskidu Żywieckiego. W masywie Babiej Góry 

wyróżniono wiele wierzchołków, aby więc sprecyzować, o który dokładnie z nich chodzi, dla 

najwyższego używa się odrębnej nazwy Diablak, 

Pochodzenie nazwy tłumaczą legendy. Według jednej z nich dawniej na szczycie Babiej Góry diabeł 

budował zamek dla zbójnika, który podpisał z nim umowę. Jednak gdy zapiał kur, niemal już 

ukończony zamek zawalił się, grzebiąc w ruinach zbójnika. Podczas burzy można podobno usłyszeć 

spod głazów brzęk jego ciupagi. Stąd też dla tego szczytu w ludowym nazewnictwie używano nazwy 

Diablak, Diabli Zamek lub Diable Zamczysko. Na dawnych niemieckich mapach szczyt ten opisany był 

jako Teufelspitze, czyli Góra diabła. 

Diablak jest najwyższym szczytem całych Beskidów Zachodnich, poza Tatrami najwyższym szczytem 

w Polsce i drugim co do wybitności (po Śnieżce). Znajduje się w głównym grzbiecie Pasma 

Babiogórskiego pomiędzy Pośrednim Grzbietem (po zachodniej stronie) i Siodłem Bończy (po 

wschodniej stronie). Grzbietem tym biegnie Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Bałtyku 

i Morza Czarnego oraz w części zachodniej pasma (po Diablaka) granica polsko-słowacka. Szczytowe 

partie Diablaka znajdują się w piętrze halnym i pokrywa je rumowisko skalne zwane rumowiskiem 

Babiej Góry. Rumowisko to po stronie zachodniej, pomiędzy szczytem Diablaka a Pośrednim 

Grzbietem, nosi nazwę Tablic Zejsznera. Stoki południowe i wschodnie są łagodne, stoki północne 

bardzo strome i jest w nich Piarżysty Żleb opadający do Kotlinki Suchego Potoku. 

Na południowych stokach Diablaka, około 10 min poniżej szczytu, znajduje się nigdy nie wysychające 

i najwyżej w całych polskich Beskidach położone źródło wody – Głodna Woda. Poniżej tego źródła, 

przy zielonym szlaku turystycznym są ruiny pierwszego schroniska na Babiej Górze. 

Na Diablaka wychodzono turystycznie od dawna. Jeszcze do niedawna sądzono, że pierwszym jego zdobywcą 

znanym z nazwiska, był Jowius Fryderyk Bystrzycki, herbu Bończa, astronom i matematyk na dworze 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Swoje rzekome wejście na szczyt 8 lipca 1782 roku opisał 

w Gazecie Warszawskiej z 26 października 1813. Podaje, że przez lunetę oglądał stąd Kraków oraz 

Sanktuarium na Świętym Krzyżu, rozróżniając nawet dachówki na dachach. 

Diablak słynie z efektownych wschodów i zachodów słońca, zwłaszcza w lipcu. Często można z niego 

obserwować rankiem morze mgieł zalegające Kotlinę Orawsko-Nowotarską, ponad którym wyłaniają 

się szczyty Tatr. 

Diablak może być szczytem niebezpiecznym. Charakterystyczna dla niego bardzo zmienna pogoda 

była przyczyną wielu wypadków, w tym śmiertelnych. Latem niebezpieczne są burze na szczycie i 

silne mgły, zimą zawieje śnieżne, a w niektórych partiach istnieje zagrożenie lawinowe. 

MMMaaarrrkkkooowwweee   SSSzzzccczzzaaawwwiiinnnyyy      – niewielka polana ze schroniskiem turystycznym, położona na północnych 

stokach Babiej Góry na wysokości 1180 m n.p.m. w województwie małopolskim, w powiecie suskim, w 

gminie Zawoja. Znajduje się na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. 

Oprócz schroniska turystycznego na polanie znajduje się także budynek, mieszczący dawniej dyżurkę 

GOPR (tzw. GOPR-ówka - obecnie niewielkie muzeum z wystawą dotyczącą historii turystyki w 

okolicach Babiej Góry. 

Dawniej była częścią większej hali o nazwie Markowa Hala. Nazwa wywodzi się od właściciela 

nieznanego Marka z Zawoi. Drugi człon nazwy wywodzi się od szczawiu alpejskiego, do dziś obficie 

rosnącego w miejscach po dawnych koszarach, czemu sprzyja wysoka zawartość związków azotu 

(pozostałość po odchodach owiec). Przed laty wypasano na polanie owce, a miejsca, w których rósł 

szczaw alpejski (na pasterskich halach będący chwastem) nazywano Szczawinami. 

Przed 1906 rokiem było to miejsce krzyżowania się kilku szlaków turystycznych oraz wygodne miejsce 

biwakowe dla turystów odwiedzających Babią Górę. W 1906 r. Towarzystwo Tatrzańskie zbudowało tu 

pierwsze polskie schronisko turystyczne w tej części Beskidów, znane do dziś jako schronisko na 

Markowych Szczawinach (choć obecnie na polanie stoi już zupełnie inny, nowy obiekt). 

 



w razie awarii na trasie: 693 909 551, 732 949 039 

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

Górskiego OSP Korabniki w dniu 24 czerwca 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 wychodzenia 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, zwłaszcza w masywie Babiej Góry. W przypadku zgubienia się, lub innej przygody, należy 

natychmiast powiadomić organizatora o swoim położeniu. 
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