
 
 

PTTK O/Mysłowice organizuje w dniach 11 i 12 lipca 2015 roku 

 
XXXVII Rajd „O świcie” 

Beskid Żywiecki BABIA GÓRA (1725m n.p.m.) 

 

PROGRAM  
SOBOTA 11 LIPCA – spotkanie uczestników wycieczki o godz. 2200 w Mysłowicach przy ul. 
Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Oświęcim, 
Sucha Beskidzka, Zawoja, Przełęcz Krowiarki. Stąd przejście piesze czerwonym szlakiem na szczyt 
Babiej Góry. Czas wejścia około 3,5 godziny.  
 

Babia Góra inaczej nazywana również Diablakiem to masyw górski, którego zwieńczeniem jest szczyt Babiej Góry o 
wysokości 1725 m n. p. m. Położony jest we wschodniej części Beskidu Żywieckiego, a zarazem jest jego najwyższym 
wzniesieniem całych Beskidów. Z  wierzchołka Babiej Góry roztacza się przepiękna panorama we wszystkich kierunkach. 
Możemy – przy dobrej widoczności -  podziwiać ze szczytu większość pasm Beskidów (Śląski, Żywiecki, Makowski, Mały, 
Wyspowy, Gorce, Tatry oraz góry Słowacji, a także kotlinę Orawsko-Nowotarską). Diablak znany jest z bardzo kapryśnych 
warunków atmosferycznych, gdzie pogoda potrafi zmienić się w ciągu kilkunastu minut (podobnie jak w Tatrach). Bardzo 
dobrze widoczny jest tu reglowy układ roślinności, z zachowaniem lasów mieszanych i iglastych, kosodrzewiny oraz 
roślinności regla górnego. W 1954 roku utworzono w masywie Babiej Góry Babiogórski Park Narodowy, który w 1977 roku 
został wpisany na listę światowych rezerwatów biosfery UNESCO, ze względu na niezwykłe walory przyrodnicze. 
 
Ze szczytu schodzimy czerwonym szlakiem przez Przełęcz Brona  do schroniska na Markowych 
Szczawinach. Tu dłuższy odpoczynek. Później schodzimy zielonym szlakiem do Zawoi Markowa. Tu 
zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego Babiogórskiego Parku Narodowego.  Czas przejścia około 2,5 
godz. 
 

 Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godzinę 1300. 

 
 
CENA;  55 zł członkowie PTTK         50 zł członkowie SKKT        60  zł – pozostali. 
 
ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej trasie wycieczki, 
opłata za wejście na teren Babiogórskiego Parku Narodowego 
 

WE WŁASNYM ZAKRESIE;  opłaty za zwiedzane miejsce, wyżywienie.  

Szczegółowe informacje  biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie www.myslowice.pttk.pl      
Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 13:00 do 17:00. Tel/faks 32 222 56 06. E-mail: pttkmyslowice@poczta.onet.pl   
SKŁADKA ROCZNA ULGOWA dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT, osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz 
bezrobotnych wynosi 20 zł, ulgowa dla emerytów wynosi 25 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 40 zł. W przypadku nowo 
wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej. Dla każdej wycieczki 
podany zostanie szczegółowy program. Podane ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od PTTK O/Mysłowice. PTTK 
O/Mysłowice zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku odpowiedniej ilości 
uczestników imprezy. 

 
 


