
 

Plan wędrówek 

XXII Ogólnopolskiego Zlotu  

Harcerzy Akademików i Wędrowników „Diablak” 
 

 

 

Zgłoszenia na wędrówki należy podać przy zgłodzeniu patrolu na Zlot. Jeśli ktoś z Was chciałby wziąć udział  

w wędrówce na innym terenie – dajcie znać! Damian postara się wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom.  

Z niecierpliwością czekamy na Wasze zgłoszenia!  

Szczegóły na temat startów piątkowych wędrówek zostaną wysłane mailem do patrolowych pod koniec 

października.  

 

 

 

Wędrówka p1: Gorce - Turbacz - Piątek, 6 listopada 2015 

Dystans:   23 km, 820 m przewyższeń (trudność 3/5) 

 

Czas przejścia:   6:30 godz (Start ok. 10:00 Nowy Targ - Kowaniec, szczegóły do ustalenia) 

 

Koszty:    Kraków-N. Targ ~10zł, N. Targ - Kowaniec ~3zł, Rabka Zdrój - Mszana Dolna ~5zł 

 

Maks osób:   15 

 

Prowadzący:   Michał Ogorzałek – michal.ogorzalek@gmail.com 

 

Trasa:    Nowy Targ Kowaniec – Turbacz (1310 m) – Obidowiec - Stare Wierchy - Rabka Zdrój 

 

Mapa online:   http://mapa-turystyczna.pl/route/zrbj 

 

Opis: Wędrówka na Turbacz I (czwarty najbardziej wybitny szczyt w Polsce), startuje z Nowego Targu (łatwy 

dojazd!). Wejdziemy w serce Gorców i zdobędziemy najwyższego szczyt - Turbacz, gdzie znajduje się 

schronisko oraz idealne miejsce na podziwianie panoramy Tatr. Szlak w części wiedzie przez polany, w części 

przez mieszane lasy.  

 

Uwagi: Z dworca w Nowym Targu do Kowańca jest około 4 km. Drogę można pokonać pieszo lub podjechać 

autobusem. Wędrówkę tego dnia przejdziecie ze wszystkimi bagażami, z jakimi jedziecie na Diablaka. Miejcie  

to na uwadze pakując się. 

 

 

 

 

 

http://mapa-turystyczna.pl/route/zrbj


Wędrówka p2: Beskid Wyspowy - Ćwilin - Piątek, 6 listopada 2015 

Dystans:   11 km, 460 m przewyższeń (trudność 2/5) 

 

Czas przejścia:   4:00 godz (Start ok. 12:00 z Mszany Dolnej, szczegóły będą dogadywane) 

 

Koszty:    ~5zł 

 

Maks osób:   25 

 

Prowadzący:   Damian Strojec – damian.strojec@gmail.com 

 

Trasa:    przeł. Gruszowiec - Ćwilin (1072m n.p.m.) - Czarny Dział- Mszana Dolna 

 

Mapa online:   http://mapa-turystyczna.pl/route/zgub 

 

Opis: Spotykamy się w Mszanie Dolnej, gdzie będziecie mogli zostawić część bagażu, który nie będzie wam 

potrzebny na wędrówce. Następnie, całą grupą, pojedziemy na przeł. Gruszowiec. Wejdziemy na Ćwilin (drugi 

szczyt Beskidu Wyspowego), wybitny przedstawiciel wyspowości tej części Karpat. Wędrówka należy do 

stosunkowo nietrudnych. Ostre podejście na początku wycieczki wynagrodzą widoki rozpościerające się 

z polany na Ćwilinie (widać Gorce i sporą część Beskidu Wyspowego). Dojście przez Czarny Dział do Mszany 

Dolnej na nocleg. Na trasie prawdopodobnie będzie dodatkowo gitara.   

 

 

 

   

 

 

 

  

http://mapa-turystyczna.pl/route/zgub


Wędrówka p3: Kraków - Piątek, 6 listopada 2015 

Dystans:   max 10km 

 

Czas przejścia:   4:00 godz 

 

Koszty:    brak 

 

Maks osób:   15 

 

Opis: A może by tak zwiedzić Kraków? Często jest tak, że pomijacie piękno tego miasta, traktując je jako punkt 

przesiadkowy w drodze na Zlot, ograniczając się do zwiedzenia jedynie dworca. Tym razem możecie to 

zmienić.  

Trasa wędrówki powiedzie najcenniejszymi skarbami architektury i historii Krakowa. Zobaczycie jeden 

z największych rynków w Polsce wraz z przepiękną architekturą Starego Miasta. Zatopicie się w urokliwych 

uliczkach żydowskiego Kazimierza. Będziecie mogli zapoznać się ze Smokiem Wawelskim, niegdyś budzącym 

grozę w grodzie Kraka, a teraz stróżującym grotę pod Wawelem. Spacer bulwarami pozwoli zobaczyć miasto 

z perspektywy majestatycznej Wisły. 

Jeśli góry jeszcze nie znalazły w twoim sercu należnego pierwszeństwa, to śmiało, zwiedzaj Kraków ;-) 

 

 

 

  



Wędrówka s1: Tatry - Sobota, 8 listopada 2015 

Dystans:   15-23km (trudność 4/5) 

 

Czas przejścia:   6:00-9:00 godz. zależny od wybranego wariantu 

 

Koszty:    30 zł  

 

Maks osób:   15 

 

Prowadzący:   Cihy - cihy.kis@wp.pl 

 

Trasa:  Kuźnice - Schronisko na Hali Gąsienicowej - dalej są różne możliwości: 

a) Staw Gąsienicowy - przełęcz Zawrat (2158m n.p.m.) - Dolina Pięciu Stawów Polskich - Palenica 

Białczańska (czas przejścia 9h) 

b) poprzez Staw Gąsienicowy - Karb - szczyt Kościelec (2155m n.p.m.) - dolina Zielonych Stawów 

Gąsienicowych - schronisko i powrót doliną Suchej Wody Gąsienicowej (8h) 

 Wejście na Kościelec będzie zależne od kondycji uczestników. Możliwe, że nie wszystkim będzie dane. 

c) do Stawu Gąsienicowego i z powrotem - Polana Waksmundzka - Gęsia Szyja (1490m n.p.m.) - 

Rusinowa Polana - Palenica Białczańska (7h) 

Trasa będzie uzależniona od warunków panujących w Tatrach. Ostateczna i jedyna słuszna decyzja należy do 

przewodnika.  

 

Mapa online:  

a) http://mapa-turystyczna.pl/route/sqf9 

b) http://mapa-turystyczna.pl/route/zjem 

c) http://mapa-turystyczna.pl/route/su4m 

 

Opis: Trasa prowadzi przez jedną z najpiękniejszych dolin w polskiej części Tatr. Samych Tatr przedstawiać nie 

trzeba, jakie są, każdy widzi. Kwintesencja majestatu górskiego dostępna na wyciągnięcie ręki (nogi) z miejsca 

Zlotu. Magia czająca się w każdym kamieniu. Poprowadzi was doświadczony przewodnik górski z wieloletnim 

stażem i obyciem górskim. W zależności od warunków pogodowych i obranej trasy będziecie mogli podziwiać 

Kasprowy Wierch, Świnicę, grań Orlej Perci, Gładkie i Miedziane, Podhale, Babią Górę albo mgłę ;)  

 

 

  

  

http://mapa-turystyczna.pl/route/sqf9
http://mapa-turystyczna.pl/route/zjem
http://mapa-turystyczna.pl/route/su4m


Wędrówka s2: Beskid Wyspowy Mogielica - Sobota, 8 listopada 2015 

Dystans:  16.5 km, 920 m przewyższeń (trudność 3/5) 

 

Czas przejścia:   6:00 godz. 

 

Koszty:    10 zł (w dwie strony bus, z Mszany D.A. o 8:16, powrót 15:13) 

 

Maks osób:   15 

 

Prowadzący:   Łukasz Wójcik – lukasz.wojcik@zhp.net.pl 

 

Trasa:  Jurków - Mogielica (1170m n.p.m) - Jasień (1051m n.p.m.) - Lubomierz 

 

Mapa online:  http://mapa-turystyczna.pl/route/zg8r 

 

Opis: Na trasę wyjdziemy z Jurkowa, dokąd pojedziemy miejscowym autobusem. Na szczyt wiedzie 

malownicza ścieżka z kilkoma punktami widokowymi. Na wierzchołku trójpoziomowa wieża widokowa 

pozwala na podziwianie panoramy okolicy we wszystkich kierunkach. Po nasyceniu się widokiem przejdziecie 

przez Jasień i Kutrzycę, skąd znowu roztacza się piękny widok. Wycieczka zakończy się zejściem do 

Lubomierza, skąd zabierze was autobus kursowy. 

 

 

 

  

http://mapa-turystyczna.pl/route/zg8r


Wędrówka s3: Beskid Wyspowy - Szczebel - Sobota, 8 listopada 2015 

Dystans:   14 km, 650 m przewyższeń (trudność 2/5) 

 

Czas przejścia:   4:15 godz. 

 

Koszty:    0 zł  

 

Maks osób:   25 

 

Prowadzący:   Damian Strojec – damian.strojec@gmail.com 

 

Trasa:     Mszana Dolna – Szczebel (977 m) – Mszana Dolna 

 

Mapa online:  http://mapa-turystyczna.pl/route/mdg 
 

Opis: Najkrótsza wędrówka na zlocie na dziesiąty najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, pierwszy najwyższy 

okolic Mszany Dolnej. Wędrówka zaczyna się w Mszanie Dolnej, skąd czerwonym szlakiem pójdziecie do 

przeł. Glisne. Następnie podejście zielonym na szczyt Szczebel (977 m n.p.m.). Zejście granią do Mszany 

Dolnej, spacer po centrum. Specyfika Beskidu Wyspowego to wiele wybitnych gór ponad podgórski krajobraz,  

mieszane lasy. 

 

  

  

http://mapa-turystyczna.pl/route/mdg

