
Trasa: 
Żabnica Skałka 603 m n.p.m. –  Słowianka 846 m n.p.m. - Stacja Turystyczna Słowianka 846 m n.p.m. –  Hala
Słowianka  -  Hala  Majerkowa  –  Romanka  1366  m  n.p.m.  –  Hala  Łyśniowska  –  Hala  Pawlusia  –  Hala
Sopotniańska – Schronisko PTTK Rysianka 1290 m n.p.m. - Hala Sopotniańska – Niemcy – Żabnica Skałka
603 m n.p.m.

kraj / pasmo: 
Polska / Beskid Żywiecki

Szlaki: 

Czasy przejść:
• Żabnica Skałka –  Słowianka - Stacja Turystyczna Słowianka: 1 godzina 5 minut / szlak:       
• Stacja Turystyczna Słowianka - Hala Słowianka - Hala Majerkowa – Romanka: 2 godzina 15 minut /

szlak: 
• Romanka - Hala Łyśniowska – Hala Pawlusia – Hala Sopotniańska – Schronisko PTTK Rysianka: 
• 1 godzina / szlak: 
• Schronisko PTTK Rysianka - Hala Sopotniańska – Niemcy – Żabnica Skałka: 1 godzina 50 minut /

szlak: 

Łączny czas przejścia trasy: 4 godziny 45 minut 
6 godzin 10 minut

Dystanse:
• Żabnica Skałka –  Słowianka - Stacja Turystyczna Słowianka / dystans: 3,0 km
• Stacja Turystyczna Słowianka - Hala Słowianka - Hala Majerkowa – Romanka / dystans: 3,7 km
• Romanka - Hala Łyśniowska – Hala Pawlusia – Hala Sopotniańska – Schronisko PTTK Rysianka /

dystans: 3,0 km
• Schronisko PTTK Rysianka - Hala Sopotniańska – Niemcy – Żabnica Skałka / dystans: 6,5 km

Łączny dystans: 16,2 km

Start: Żabnica Skałka / parking przy pensjonacie Alaska
Meta: Żabnica Skałka / parking przy pensjonacie Alaska

Opis i charakterystyka trasy:
Trasę  zaczynamy  od  dotarcia  w  rejon  parkingu  w  Żabnicy  Skałka,  zlokalizowanego  w  pobliżu  budynku
prywatnego pensjonatu Alaska. W rejon ten kursują autobusy PKS z Żywca, oraz prywatne BUS-y. Jednak ilość
tych połączeń, szczególnie poza sezonem letnim, jest dość mała, a wybitnie mała w dni wolne od pracy, stąd
łatwiej dostać się w ten rejon własnym środkiem transportu, tym bardziej że trasa którą proponuję zatacza pętle
i  sprowadza nas  dokładnie  w to  samo miejsce  z  którego  wyruszymy.  Wymieniony parking  jest  bezpłatny
(niestrzeżony). 

Bezpośrednio na parkingu natrafimy na choinkę szlaków, w tym interesujący nas – czarny szlak, prowadzący
przez Słowiankę, do prywatnej Stacji Turystycznej „Słowianka”. Szlak opuszcza parking prowadząc w rejon
pensjonatu Alaska (położonego tuż obok drogi głównej) by chwilę potem odbić w prawo, sprowadzając nas na
leśną szutrową drogę gdzie ponownie skręcamy w prawo za znakami. 
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zdjęcia od lewej: Bezpłatny (niestrzeżony) parking w Żabnice Skałce / Tuż obok parkingu znajduje się choinka szlaków gdzie wybieramy czarny w kierunku Słowianki zaczynając wycieczkę

Podążając za drogą szlak nieznacznie,  lecz ciągle będzie się wznosił.  Po kilkudziesięciu metrach droga się
rozwidli, my skręcamy w znów w prawo, na zamknięta dla ruchu leśną drogę (zobaczmy szlaban), następnie
podążamy wzdłuż koryta strumienia Suchy. Po kolejnych kilkunastu minutach szlak opuści kończącą się tu
drogę, przechodząc w wąską ścieżkę i ostro wyrywając do góry. Ścieżka wiła się będzie pomiędzy zaroślami,
wciąż wznosząc się do góry. Będzie to już podejście pod zalesiony i mało wyodrębniony szczyt Słowianki 846
m n.p.m.  Po około  20  minutach  mozolnego podchodzenia,  szlak  wyprowadzi  nas  bezpośrednio  w rejonie
prywatnej Stacji Turystycznej „Słowianka”. Budynek oferuję dla chętnych noclegi, oraz niewielki bufet. W
rejonie  chatki  znajduję  się  również  stadnina  koni,  a  Gospodarze  oferują  naukę  jazdy konnej,  oraz  konne
przejażdżki. 

zdjęcia od lewej: Ruszając z Żabnicy Skałki za czarnymi znakami mijamy pensjonat „Alaska” skręcając na początkowo asfaltową leśną drogę / Stacja Turystyczna Słowianka

zdjęcia od lewej: Autor i jego towarzysz przed chatą Stacji Turystycznej Słowianka / Ruszając sprzed chaty poruszać będziemy się początkowo gruntową drogą dojazdową do obiektu /
Choinka szlaków przed chatą, widoczny nasz dalszy niebieski szlak na Romankę

Wyruszając sprzed chatki na Słowiance, wybieramy szlak niebieski, który przez najbliższe kilkanaście minut
będzie  wiódł  równolegle  z  szlakiem  czerwonym,  będącym  częścią  Głównego  Szlaku  Beskidzkiego.
Początkowo  ścieżka  będzie  opadać,  wiodąc  leśną  drogą.  Szybko  jednak  ponownie  zacznie  się  wznosić,
prowadząc  wpierw  przez  las  liściasty,  następnie  mieszany  ze  stopniowo  rosnącą  przewagę  świerków.  Po
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kilkunastu  minutach od opuszczenia chatki,  oraz pokonaniu  krótkiego podejścia  szlak wyprowadza nas  na
malowniczą  i  rozległą  halę  „Słowianka”  w  rejonie  porzuconych  zabudowań  gospodarczych  (nazwa  Hala
Słowianka – jest popularną nazwą zwyczajową, której nie znajdziemy na mapach, w praktyce bowiem hala jest
zaliczana do rejonu hali Płone, położonej nieco niżej). 

zdjęcia od lewej: Po opuszczeniu Stacji Turystycznej Słowianka otwierają się przed nami piękne widoki na nasz następny cel – Romankę i inne szczyty Beskidu Żywieckiego / Początkowo
nasz niebieski szlak będzie wiódł wraz z czerwonym szlakiem należącym do Głównego Szlaku Beskidzkiego

zdjęcia od lewej: Po krótkim odcinku prowadzącym w dół ze Słowianki, szlak ponownie wprowadzając na krótko w las świerkowy zaczyna się wznosić / Kilkanaście minut po minięciu
Słowianki szlak wyprowadza na malowniczą halę Słowianka, mijając opuszczone zabudowania gospodarcze                                                                                              

Hala Słowianka, na wprost widok na Romankę

Kolejny  odcinek  szlaku,  wiodący  halą,  należy  do  wyjątkowo  malowniczych,  otwierających  przed  nami
niezapomnianą panoramę na nasz  następny cel  –  Romankę,  oraz nieco wyżej  na obszerne tereny Beskidu
Żywieckiego.  Pod  koniec  hali,  towarzyszący  nam  do  teraz  szlak  czerwony  odbija  w  prawo,  prowadząc
bezpośrednio do Schroniska PTTK pod Rysianką,  z pominięciem Romanki.  My podążamy nadal prosto za
niebieskimi znakami.  Tutaj  uwaga!  Rejon hali  pozbawiony jest  ułatwiających orientację elementów, a  sam
szlak nie został  dodatkowo wytyczony za pomocą tyczek, z tego względu należy zachować w tym rejonie
podczas załamań pogody i w zimie, wzmożoną czujność. 
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zdjęcie po lewej i w środku: Na Hali Słowianka (nazwa Hala Słowianka – jest popularną nazwą zwyczajową, której nie znajdziemy na mapach, w praktyce bowiem hala jest zaliczana do
rejonu hali Płone, położonej nieco niżej) / w tle masyw Romanki / zdjęcie po prawej: Na hali brak tyczek z oznakowaniem szlaku, co może znacznie utrudnić orientację w terenie podczas
załamań pogody / tutaj choinka szlaków, w miejscu tym opuszczamy towarzyszący nam dotychczas szlak czerwony, skręcając za niebieskimi znakami na Romankę

Opuszczając  halę,  szlak  zakręca  w  prawo,  rozpoczynając  długie  i  wymagające  fizycznie  podejście  pod
Romankę. Do pokonania jest około 466 metrów przewyższenia pionowego (Hala Słowianka znajduję się na
wysokości około 900 m.n.p.m., a nasz cel szczyt Romanki na wysokości 1366 m n.p.m.). Szlak trawersując
stoki Romanki, przez najbliższą godzinę będzie się wznosił, w dużej mierze przez otwarte jednostronnie tereny,
oferujące rozległe i zapadające w pamięć, malownicze panoramy. Zbliżając się do kopuły szczytowej masywu
Romanki, ścieżka stopniowo wprowadzi nas w zniszczony las świerkowy. Kilka minut później po ostatnim
trawersie zbocza, złagodnieje i wyprowadzi na na w pełni zalesiony szczyt Romanki 1366 m n.p.m., przez
który  przebiega  równocześnie  granica  „Rezerwatu  Przyrody  Romanka”.  Dotarcie  na  szczyt  od  chwili
opuszczenia Stacji Turystycznej Słowianka, powinno nam zając około dwóch godzin piętnastu minut, jest to
jednak czas podawany przez mapy i drogowskazy, rzeczywisty czas potrzebny na pokonanie tego odcinek jest
uzależniony ściśle od naszej aktualnej sprawności fizycznej. Ze względu na duże nachylenie stoku i długość
podejścia  osoby słabiej przygotowane, powinny zarezerwować sobie nieco więcej czasu na jego pokonanie.

zdjęcia od lewej: Po opuszczeniu hali Słowianka, rozpoczynamy mozolne podejście pod szczyt Romanki / wraz z nabieraniem wysokości otworzą się przed nami malownicze panoramy na
Beskid Żywiecki / Hala Majerkowa (około 40 minut od szczytu Romanki)

zdjęcia dwa pierwsze od lewej: ...w drodze na szczyt Romanki / zdjęcie trzecie i czwarte od lewej: blisko szczytu Romanki szlak wprowadza nas w zniszczony las świerkowy
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Blisko szczytu Romanki / pomiędzy zniszczonymi świerkami otwierają się piękne i rozległe panoramy na Beskid Żywiecki, oraz dolinę Żabnicy

Na szczycie opuszczamy nasz dotychczasowy niebieski szlak i włączamy w zaczynający się tutaj szlak żółty.
Doprowadzi on nas do naszego kolejnego celu wycieczki – Schroniska PTTK Rysianka. Przed nami łagodny,
szczytowy  odcinek,  gdzie  ścieżka  będzie  głównie  opadać,  sprowadzając  nas  powoli  w  dół,  najbardziej
malowniczym rejonem tego szlaku w kierunku hali Sopotniańskiej. Początkowo poruszać będziemy się nadal
zniszczonym lasem świerkowym, gdzie pomiędzy rzadkimi drzewami można zobaczyć piękna panoramę na
pasmo:  Trzech  Kopców,  Palenicy,  Pilska,  Hunców  i  Gawory.  Tuż  za  szczytem  szlak  wprowadzi  nas  na
niewielką polanę, następnie wiodąc przez kilka minut młodnikiem świerkowym, wyprowadzi na pierwszą z
trzech malowniczych hal – Halę Łyśniowską. Trzymając się jej krawędzi, po kilku minutach, oraz pokonaniu
niewielkiego podejścia dotrzemy na kolejną z hal – Halę Pawlusie. W miejscu tym nasz żółty szlak ponownie
połączy  się  z  czerwonym  Głównym  Szlakiem  Beskidzkim,  który  wcześniej  opuściliśmy  w  rejonie  Hali
Słowianki. 

Szczyt Romanki 1366 m n.p.m.

Rszając ze szczytu poruszać będziemy się zniszczonym lasem świerkowym gdzie pomiędzy rzadkimi drzewami można zobaczyć piękna panoramę na pasmo: 
Trzech Kopców, Palenicy, Pilska, Hunców i Gawory
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zdjęcia od lewej: ...autor na tle szczytu Romanki (idąc w kierunku Rysianki) / Kilka minut po opuszczeniu Romanki szlak wyprowadzi nas na niewielką polanę

zdjęcia od lewej: ...po puszczeniu Hali Łyśniowskiej i pokonaniu krótkiego podejścia, szlak doprowadzi nas na Halę Pawlusia / Rozstaje szlaków na Hali Pawlusie, w miejscu tym nasz
niebieski szlak ponownie łączy się ze szlakiem czerwonym / Oglądając się wstecz – widok na Romankę z Hali Pawlusie

Hala Sopotniańska / panorama od lewej: Rysianka, szczyty Beskidu Żywieckiego, Hala Pawlusie i Romanka

Tutaj też otworzą się przed nami kolejne rozległe panoramy, po lewej na wymienione wcześniej pasmo Trzech
Kopców, oraz Pilska, patrząc na wprost na nasz cel – Rysiankę, oraz po prawej na Lipowską, Boraczy Wierch,
Redykalny,  oraz  odleglejsze  szczyty  Beskidu  Żywieckiego.  Ścieżka  ponownie  zacznie  opadać  w  dół,
sprowadzając nas na siodło, gdzie natrafimy na choinkę szlaków. Będzie to już trzecia, ostatnia na tym szlaku
hala – Sopotniańska. Od naszego żółtego, oraz towarzyszącego nam szlaku czerwonego, odbije w dół szlak
zielony. Będzie to właśnie ten szlak, którym będziemy wracać do Żabnicy Skałki. 

Wkrótce  potem  zaczniemy  ostatnie,  niezbyt  długie,  acz  dość  strome,  podejście  podczas  tej  wycieczki.
Podchodząc warto oglądnąć się  wstecz,  widoki doprawdy wynagrodzą nam nasz trud,  zobaczymy rozległą
panoramę na szczyt Romanki, Kotamicy (szczytu przed Romanką), hal które odwiedziliśmy, a po prawej pasma
Gawory, Hunców, oraz Pilska. Pokonanie tego ostatniego odcinka nie powinno nam zając więcej niż 10 – 15
minut. Podchodząc zobaczymy po lewej wyciąg narciarski, będzie to wskazówka że znajdujemy się już blisko
schroniska,  zlokalizowanego kilkadziesiąt  metrów wyżej.  W ten sposób po około godzinie  od opuszczenia
szczytu Roamnki dotrzemy do ostatniego celu naszej wycieczki – Schroniska PTTK Rysianka znajdującego się
na wysokości 1290 m n.p.m. W schronisku warto odpocząć przed dalszą drogą, oraz skorzystać z oferującego
wyjątkowo  smaczne  posiłki  bufetu.  W pogodne  dni  sprzed  obiektu  roztacza  się  majestatyczny  widok  na
otaczające szczyty Beskidu Żywieckiego. 
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zdjęcia od lewej: Hala Łyśniowska / oglądając się wstecz / widok z obrzeża Hali Sopotniańskiej w kierunku Romanki

zdjęcia od lewej: ...ostatnie metry przed schroniskiem / Team zdobywców przed Schroniskiem PTTK Rysianka 1290 m n.p.m.

Rozpoczynając  zejście,  podążamy za  zielonymi  znakami,  początkowo  tą  samą  drogą  którą  tu  dotarliśmy,
kierując się z powrotem na halę Sopotniańską, do wspomnianej wcześniej choinki szlaków, gdzie opuszczamy
towarzyszący nam szlak niebieski i czerwony, skręcając za zielonym w lewo. Szlak przecina obrzeża hali i
wprowadza nas w las świerkowy, przez cały czas opadając. Charakterystyka ta będzie nam towarzyszyć już do
końca wycieczki. Momentami szlak będzie opadał bardzo gwałtownie, szybko wytracając wysokość (różnica
wysokości do pokonania to blisko 697 m n.p.m. deniwelacji pionowej). W okresie załamań pogody, opadu
deszczu,  oraz  w  ziemie,  należy  zachować  tutaj  wzmożoną  uwagę,  łatwo  podczas  zejścia  o  pośliźnięcie  i
upadek.  Przez  najbliższą  godzinę  szlak  będzie  wiódł  głównie  lasem,  momentami  otwierając  się  w  kilku
miejscach przesiekami na panoramę doliny Żabnicy. Szlak generalnie jest dobrze i czytelnie oznakowany, poza
kilkoma miejscami gdzie przecina się z drogami zrębowymi, wskazane jest wówczas zachowanie wzmożonej
uwagi. 

Po około godzinie i dwudziestu minutach od opuszczenia schroniska na Rysiance, usłyszmy szum pobliskiego
już strumienia Zimna Roztoka, chwilę potem przekroczymy jego nurt, przechodząc przez mostek i wchodząc na
asfaltową  drogę.  To  już  ostatni  odcinek  szlaku,  prowadzący  Doliną  Żabnicy.  Poruszając  się  wśród
pojawiających się stopniowo zabudowań gospodarczych, po około trzydziestu minutach dotrzemy na parking w
Żabnicy Skałce, gdzie rozpoczynaliśmy nasz szlak. 

zdjęcia od lewej: ...przed Schroniskiem PTTK Rysianka  / autor w Schronisku PTTK Rysianka
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Hala Sopotniańska z dominującym masywem Romanki

Dostępność trasy:
Szlak dostępny przez cały rok, jednak w okresie zimowym, jego przejście może nastręczyć dużych trudności,
należy się wówczas liczyć z utrudnieniami w poprawnej orientacji na wiodących polanami i halami odcinkach
szlaku (patrz ostrzeżenia!), oraz z tym że trasa będzie nie przetarta. Szlak wyjątkowo malowniczy wiodący
przez jedne z najpiękniejszych hal w tej części Beskidu Żywieckiego, zapisujący się w pamięci pięknymi i
rozległymi widokami. Szlak jednak wymagający dość dobrego przygotowania fizycznego, nie ze względu na
jego długość, lecz ze względu na wymagające i długie podejście pod Romankę, oraz Słowiankę. Osoby słabiej
przygotowane  fizycznie  powinny  zarezerwować  sobie  więcej  od  podawanego  przez  mapy  czasu  na  jego
pokonanie.  Charakterystyka  trasy determinuję jego duże walory dla  pieszej  zimowej  turystyki  w rakietach
śnieżnych. 

Ostrzeżenia:
Szlak  generalnie  poprawnie  oznakowany,  wyjątkiem  jest  tu  brak  tyczek  na  jego  otwartych  odcinkach,
wiodących halami i polanami, co podczas załamań pogody przy znacznym zamgleniu,  oraz w zimie może stać
się przyczyną dezorientacji i zabłądzenia, stąd jeśli nie posiadamy odpowiedniego doświadczenia, a natrafimy
na trudne warunki atmosferyczne, wskazane jest rozważenie zmiany trasy i skorzystanie z jednej z możliwych
tras zejściowych, bądź zawrócenie. W okresie zimowym szlak może być również nie przetarty, co dodatkowo
utrudnia jego pokonanie. Ze względu na duża deniwelację pionową szlak charakteryzuję się ostrymi i długimi
podejściami, oraz zejściem o znacznym nachyleniu, w związku z czym podczas opadów deszczu, oraz w zimie,
wskazane jest zachowanie wzmożonej uwagi, możliwe są bowiem upadki i ześliźnięcia. 

Ciekawostki / warto zobaczyć:
Po drodze do Żabnicy Skałki, tuż po minięciu Węgierskiej Górki, skręcając z drogi krajowej numer 69, w
stronę Żabnicy natrafimy na widoczny po lewej stronie drogi, zabytkowe fortyfikacje, noszące nazwę „Fort
Wędrowiec” jest to jeden z kilku fortów obronnych zlokalizowanych w tym rejonie, a jedyny udostępniony do
zwiedzania i wyposażony w stałą ekspozycję muzealną. Warto przed udaniem się w dalszą drogę zatrzymać się
tutaj na chwilę, by go zwiedzić. Przed fortem znajduję się bezpłatny parking. Wejście do wnętrza fortyfikacji
jest  płatne,  jednak  ceny  biletów  są  niskie,  a  całkowity  zysk  z  nich  przekazywany  jest  na  utrzymanie  i
konserwację fortu i ekspozycji. Wewnątrz znajdziemy ciekawe eksponaty z okresu walk po wybuchu drugiej
wojny światowej, gdy na terenach tych niewielkie polskie siły zbrojne stawiły ostry opór przeważającym siłom
wojsk  hitlerowskich,  atakujących  fort  siłami  trzech  dywizji  w tym elitarnej  Bawarskiej  Dywizji  Górskiej.
Ekspozycja umożliwia zobaczenia warunków życia obrońców, oraz udostępnia obszerne informację historyczne
na  temat  samych  walk.  Linia  fortyfikacji  w  skład  której  wchodził  fort  (pozostałe  to:  Fort  Waligóra,  Fort
Wyrwidąb) utworzona od strony Węgierskiej Górki, aż po Cięcinę nazywana jest " Westerplatte Południa". 
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Fort Wędrowiec i ekspozycja muzealna w jego wnętrzach...

Przydatne Linki:
• Stacja Górska Słowianka: http://www.slowianka.beskidy.info.pl/ 

• Schronisko PTTK Rysianka: http://rysianka.vot.pl/rysianka/web/index.php/aktualnosci 

• GOPR Grupa Beskidzka: http://beskidy.gopr.pl/ 

• Mapa turystyczna Beskidu Żywieckiego online: http://www.e-gory.pl/index.php/Mapy-online/Beskidy-Sygnatura/Beskid-Zywiecki.html 

Ważne telefony:
• GOPR numer alarmowy –  985
• Grupa Beskidzka GOPR –  33 829 69 00
• Stacja Górska Słowianka – 33 861 42 92 / 660 339 551 / 606 320 217
• Schronisko PTTK Rysianka – +48 33 861 23 49

www.zyciepisanegorami.pl
opracowanie i zdjęcia: Sebastian Nikiel
kontakt: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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