
Trasa: 
Rajcza dworzec PKP – Rajcza Nickulina – Chata na Zagroniu – Zapolanka 853 m n.p.m. – Hala Redykalna 1060 m n.p.m. –
Redykalny Wierch 1144 m n.p.m. – Hala Bacmańska – Hala Gawłowska – Hala Bieguńska – Hala Lipowska – Schronisko PTTK
na Hali Lipowskiej 1262 m n.p.m. – Schronisko PTTK na Rysiance 1290 m n.p.m. – Hala Pawlusie 1176 m n.p.m. – Hala
Łyśniowska – Martoszka 1187 m n.p.m. – Romanka 1366 m n.p.m. – Suchy Groń 868 m n.p.m. – Stacja Turystyczna Słowianka
– Żabnica Skałka pętla PKS/BUS

kraj / pasmo: 
Polska / Beskid Żywiecki

Szlaki:

Czasy przejść:
• Rajcza dworzec PKP – Rajcza Nickulina – Chata na Zagroniu: 1 godzina 35 minut / szlak: 
• Chata na Zagroniu – Zapolanka – Hala Redykalna
• Hala Redykalna – Redykalny Wierch – Hala Bacmańska – Hala Gawłowska – Hala Bieguńska – Schronisko PTTK na 

Hali Lipowskiej – Schronisko PTTK na Rysiance: 
• Schronisko PTTK na Rysiance – Hala Pawlusie – Przełęcz Pawlusia – Hala Łyśniowska – Martoszka – Romanka: 1 

godzina / szlak: 
• Romanka – Suchy Groń –  Stacja Turystyczna Słowianka: 
• Stacja Turystyczna Słowianka  – Żabnica Skałka pętla PKS/BUS: 50 minut / szlak: 

Łączny czas przejścia trasy: 7 godziny 25 minut

Dystanse:
• Rajcza dworzec PKP – Rajcza Nickulina – Chata na Zagroniu: 4,7 km
• Chata na Zagroniu – Zapolanka – Hala Redykalna: 3,8 km
• Hala Redykalna – Redykalny Wierch – Hala Bacmańska – Hala Gawłowska – Hala Bieguńska – Schronisko 

PTTK na Hali Lipowskiej – Schronisko PTTK na Rysiance: 3,6 km
• Schronisko PTTK na Rysiance – Hala Pawlusie – Przełęcz Pawlusia – Hala Łyśniowska – Martoszka – Romanka:

3,0 km 
• Romanka – Suchy Groń: 2,6 km
• Suchy Groń – Stacja Turystyczna Słowianka: 1,1 km
• Stacja Turystyczna Słowianka  – Żabnica Skałka pętla PKS/BUS: 3,0 km

Łączny dystans: 21,8 km

Punktów według regulaminu GOT: 33

Suma podejść: 1181 m

Suma zejść: 1068 m

Najwyższy punkt: Romanka 1366 m n.p.m. 

Oznaczenia szlaków / uwagi: 
• trasa została przygotowana również jako plik do pobrania w aplikacji Mapa Turystyczna w formacie GPX – plik trasy to pobrania <<tutaj>>

Start: Rajcza / dworzec PKP

Meta: Żabnica Skałka / pętla PKS/BUS

Opis i charakterystyka trasy:

Są szlaki które trwale wpisują się w nasze jestestwo, pozostając w naszej pamięci na zawsze. Kształtują nas,
uczą  wrażliwości,  powracając  potem  pod  postacią  wspomnień  czy  snów,  czasem  marzeń  jak  w  moim
przypadku, gdy to choroba na wiele lat odebrała mi możliwość powrotu na nie. Z całą pewnością jednym z
takich szlaków była dla mnie długa piękna trasa w Beskidzie Żywieckim, licząca sobie blisko 22 km (według
aplikacji Mapa Turystyczna 23,6 km), prowadząca z Rajczy przez Zapolankę, na Halę Redykalną i dalej na
Halę Lipowską, Rysiankę, Romaknę z metą w Żabnicy Skałka.
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Stali  czytelnicy  z  pewnością  zauważyli  że szlak  z  Rajczy przez  Zapolankę na  Redykalną  i  dalej  na  Halę
Boraczą opisywałem rok temu (wrzesień 2019), bynajmniej nie był to przypadek lecz mozolne próby powrotu
na dłuższe odleglejsze trasy, polegające na stałym ich wydłużaniu. Stąd część pierwsza opisu, tudzież opisująca
marszrutę  wiodącą  żółtym  szlakiem  ze  stacji  PKP w  Rajczy,  przez  Rajczę  Nickulinę,  mijając  Chatę  na
Zagroniu, Zapolankę, aż na Halę Redykalną jest powtórzeniem wymienionego opisu, stąd jeśli już wcześniej
się zanim zapoznaliście od razu możecie przejść dalej, pozostałych serdecznie zapraszam do lektury.

* * *

Typ opisanej trasy predysponuje ją bardziej do skorzystania z środków transportu publicznego niż własnego
samochodu, ponieważ trasę rozpoczynamy i kończymy w dość oddalonych od siebie miejscach. Przy czym nie
jest to niemożliwe, w takim przypadku wydaje się praktyczniejsze podjechanie autem na miejsce mety, tudzież
rozwidlenie  głównej  szosy  ks.  Karola  Śmiecha  i  ulicy  Boraczej  w  Żabnicy  Skałce  obok  sklepu
ogólnospożywczego, oraz przystanku BUS-ów, nieco powyżej Pensjonatu Alaska. Znajduje się tam również
niewielki parking, gdzie możemy pozostawić samochód. Następnie zaś zjechanie tym BUS-em do Węgierskiej
Górki  skąd  ponownie  tym ostatnim,  lub  pociągiem,  podjechać  na  miejsce  startu,  tudzież  do  Rajczy.  Jeśli
wybraliśmy  natomiast  transport  publiczny  do  punktu  startu  kursują  regularne  połączania  kolejowe  relacji
Katowice – Zwardoń, nie brak też prywatnych BUS-ów obsługujących lokalne połączenia z Żywca w kierunku
Zwardonia.

Takie piękne miejsca czekają na nas na opisanej trasie, tu od lewej: Hala Gawłowska / ...oglądając się wstecz – Romanka o zachodzie słońca widziana z hali nieopodal Stacji Turystycznej
Slowianka

Dotarłszy  do  stacji  Rajcza  wychodzimy  przed  budynek,  tam po  drugiej  stronie  szosy  natrafimy na  węzeł
szlaków w tym na  interesujący  nas  szlak  żółty  w  kierunku  Hali  Lipowskiej,  prowadzący  obok  Chaty  na
Zagroniu,  oraz naszego celu Hali Redykalnej. Zakręcamy za drogowskazem w prawo, rozpoczynając naszą
wędrówkę.  Pierwszy  etap  będzie  prowadził  chodnikiem wzdłuż  ulicy,  startując  mijamy  zlokalizowany  po
prawej stronie szosy, nieopodal stacji PKP, sklep ogólnospożywczy. Po kilku minutach marszu dotrzemy do
mostu na rzece Sole. W miejscu tym możemy już przejść na druga stronę szosy. Mijając most dotrzemy do
krzyżówki gdzie zakręcamy w prawo podążając wzdłuż głównej drogi. 
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zdjęcia od góry: dotarłszy do stacji Rajcza wychodzimy przed budynek, tam po drugiej stronie szosy natrafimy na węzeł szlaków w tym na interesujący nas szlak żółty w kierunku Hali
Lipowskiej, prowadzący obok Chaty na Zagroniu, oraz naszego celu Hali Redykalnej. Pierwszy odcinek szlaku prowadzi wzdłuż ulicy, do skrzyżowania i mostu na rzece Sole.

Przed nami niecałe 700 m marszu chodnikiem, z pięknymi widokami po lewej stronie na otaczające Rajczę
szczyty Beskidu Żywieckiego. Po przejściu wymiennego odcinka dotrzemy do kolejnego skrzyżowania, gdzie
po prawej stornie zobaczymy niewielką kapliczkę, a obok niej namalowany na drzewie znak informujący o
skręcie szlaku. W miejscu tym przekraczamy szosę, zakręcając zgodnie ze wskazówką w lewo w kierunku
Rajczy Nickuliyny. Czeka nas teraz dwu i pół kilometrowy odcinek marszu wijącą się wśród zabudowań wąską
szosą. Droga powili, ale stale będzie wznosić się do góry. Po kilku minutach marszu po prawej miniemy tartak.
Niedługo potem dotrzemy do zlokalizowanego po prawej stronie parkingu, oraz krawędzi lasu. W miejscu tym

przebiegają granice Obszaru Natura 2000 Beskidu Żywieckiego. 
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Mijając most na Sole, zakręcamy za znakami w prawo, podążając przez kolejne 700 m za główna szosą, aż do kolejnego skrzyżowania gdzie przechodzimy szosę i zakręcamy w lewo w
stronę Rajczy Nickuliny...

Wciąż  wędrując  za  szosą  wkraczamy  w  las,  kilkadziesiąt  metrów  wyżej  po  lewej  stronie  znajdują  się

malownicze kaskady na rzece Nickulinie, jeśli mamy czas można tam odpocząć. Powróciwszy na szosę wciąż
wędrując  przez  las  w  górę,  po  kilkudziesięciu  metrach  dotrzemy  do  granicy  lasu,  ponownie  wchodząc
pomiędzy zabudowania. 

Wędrując wzdłuż szosy nieco powyżej leśniczówki w Rajczy Nickulinie po lewej stronie znajdują się malownicze kaskady na rzece Nickulinie, jeśli mamy tylko czas warto tam z pewnością
na chwilkę zaglądnąć...

Po prawej miniemy budynek leśniczówki, a niedługo potem po lewej budynek  schroniska PTSM w Rajczy

Nickulinie.  Powyżej,  po  przejściu  niewielkiego  lasku,  ponownie  po  lewej  stronie  szosy  miniemy  Kaplicę

Rzymskokatolicką pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Z miejsca tego dostrzeżemy już po prawej stronie w

odległości około 200 m niewielką zabytkową kapliczkę.
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Wkraczając na drogę prowadzącą do Rajczy Nickuliny przed nami 2,5 km odcinek wędrówki wzdłuż szosy. Po kilku minutach marszu po prawej miniemy tartak. Niedługo potem dotrzemy do
zlokalizowanego po prawej stronie parkingu, oraz krawędzi lasu. W miejscu tym przebiegają granice Obszaru Natura 2000 Beskidu Żywieckiego. Po przejściu świerkowego lasu ponownie
wejdziemy pomiędzy zabudowania, mijając po prawej schroniska PTSM w Rajczy Nickulinie, oraz dalej po przejściu niewielkiego lasku, ponownie po lewej stronie szosy miniemy Kaplicę

Rzymskokatolicką pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.

Powyżej kapliczki od szosy w prawo odbija gruntowa droga, w którą zakręcamy. O fakcie tym poinformuje nas
dodatkowo drogowskaz na słupie tuż obok rzeczowej kapliczki. Tu też wreszcie po przejściu nieco ponad 3,7

km (od chwili startu z Rajczy) opuszczamy nareszcie asfalt przechodząc na szutrową drogę, prowadzącą nas

przez łąkę w stronę pobliskiego lasu.

Po przejściu niewielkiego w oddali dostrzeżemy po lewej stronie Kaplicę Rzymskokatolicką pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, w odległości około 200 m wyżej, po prawej stronie szosy
zobaczymy z kolei kapliczkę, oraz rozwidlenie. W miejscu tym nareszcie po przebyciu 3,7 km (od starty w Rajczy) zakręcamy w prawo schodząc na polną drogę prowadzącą w stronę lasu.
Poinformują nas również o tym drogowskazy wskazujące przebieg trasy do Chaty na Zagroniu, którą zlokalizowana jest nieopodal naszego żółtego szlaku. W środku i po prawej na dole
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poranna rosa zebrana na liściach malin i ostrężyn…

Tuż po wejściu w las po prawej stronie miniemy kilka ław i drewnianych stołów, w miejscu tym możemy się
posilić  i  odpocząć  przed  dalszą  drogą.  Wędrując  dalej  po  minięciu  młodnika,  ścieżka  zakręcając  w lewo
wyprowadzi  nas  na  polanę,  za  którą  zaczynie  się  lekko  wznosić,  prowadząc  dolinką  wśród  intensywnie
opadającym ku jej dnie szczytom. Po kilkuset metrach dotrzemy do rozwidlenia, tu nasz żółty szlak zakręca w
prawo wyrywając w górę.  W miejscu tym wskazane jest zachowanie wzmożonej uwagi, gdyż w chwili gdy
sam je  odwiedziłem nie  było  ono  wyraźnie  oznakowane.  Jedyną  wskazówką  jest  prywatny  drogowskaz

wskazujący kierunek marszu do Chaty na Zagroniu, którą będziemy wkrótce mijać.

Tuż po wejściu w las po prawej stronie miniemy kilka ław i drewnianych stołów, w miejscu tym możemy się posilić i odpocząć przed dalszą drogą. Dalej szlak zacznie zakręcać w lewo by po
przejściu niewielkiego lasku wyprowadzić na rozległą polanę otwartą na lewą stronę, za którą zaczynie się lekko wznosić, prowadząc dolinką wśród intensywnie opadającym ku jej dnie

szczytom, jak zawsze wędrując warto zwracać uwagę na otaczające nas piękno w każdym formacie… w zależności od pory roku natura raczyć nas będzie pięknem o zróżnicowanej
charakterystyce, jak tu polnymi kwiatami czy skrzącymi się w słońcu kroplami rosy na liściach...

Ścieżka wznosząc się zakręci w prawo, a potem w lewo, by prowadząc lasem mieszanym z przewagą świerków
wyprowadzić na kolejnej śródleśnej krzyżówce. Tu zakręcamy w lewo, rozpoczynając jeszcze intensywniejsze
podejście lasem. Przed nami około 850 m odcinek zdobywania wysokości, po pokonaniu którego dotrzemy do
rozwidlenia  nieopodal  polany.  Tu  od  naszego  szlaku  w  lewo  odbija  ścieżka  pozwalająca  dotrzeć  do
studenckiego schroniska Chata na Zagroniu. Jeśli dysponujemy zapasem czasu możemy ją odwiedzić, dotarcie
do jej progów nie zajmie nam więcej niż kilka minut, podobnie powrót na szlak. 

 6   opis szlaku: „Rajcza dworzec PKP – Zapolanka – Redykalny Wierch – Hala Lipowska – Rysianka – Romanka – Stacja Turystyczna Słowianka – Żabnica Skałka”  /  CC - Attribution 
Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa  autorskie –  można wykorzystywać nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem  autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org



Po kilkuset metrach wędrówki doliną dotrzemy do rozwidlenia, tu nasz żółty szlak zakręca w prawo wyrywając w górę. W miejscu tym wskazane jest zachowanie wzmożonej uwagi, gdyż w
chwili gdy sam je odwiedziłem nie było ono wyraźnie oznakowane. Jedyną wskazówką jest prywatny drogowskaz wskazujący kierunek marszu do Chaty na Zagroniu, którą będziemy

wkrótce mijać. Podchodząc ścieżka zakręci wpierw w prawo, potem w lewo wyprowadzając nas na kolejnej krzyżówce, tu zakręcamy w lewo (zdjęcie na dole po lewej) i rozpoczynamy 850 m
podejście niskim lasem mieszanym...

Ruszając w dalszą wędrówkę  ścieżka wciąż prowadząc w górę zakręci w lewo wyprowadzając na rozległą,
otwartą początkowo na prawo polanę. Chwilę później wyjdziemy na otwartą przestrzeń a szlak ostro rwąc w
górę doprowadzi nas do następnego rozwidlenia. W miejscu tym kończy się łącznikowy szlak czarny z Ujsoł,
my  zakręcamy  za  żółtymi  znakami  w  lewo,  podążając  otwartą  grzbietem w stronę  brzozowego lasu.  Z

miejsca tego roztaczają się piękne widoki na szczyty Beskidu Żywieckiego i Śląskiego.
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Zdjęcia od góry: po pokonaniu 850 m podejścia dotrzemy do krawędzi śródleśnej polany gdzie żółty szlak zakręca w prawo. W miejscu tym w lewo odbija dobrze opisana ścieżka
prowadząca do Chaty na Zagroniu (drugi rząd / zdjęcie po lewej – autor zdjęcia: Michał Dzik) jeśli zdecydowaliśmy się na jej odwiedzenia na szlak powracamy tą samą ścieżką, która wkrótce

potem wyprowadzi nas na wpierw częściowo, potem całkowicie otwartą przestrzeń ostro pnąc się w górę w stronę kolejnego rozwidlenia…

Podążając grzbietem ścieżka wciąż będzie się wznosić, jednak już znacznie mniej intensywnie. Wkrótce po
wejściu w młodnik brzozowy po prawej miniemy zabudowania gospodarcze osiedla Dzicza. Będzie to zresztą

jedna z  cech charakterystycznych tego  odcinka  szlaku,  co rusz  mijać będziemy rozrzucone po  stokach

pojedyncze,  lub skupione po  kilka  domy,  w tym stare  drewniane regionalne  chałupy. Po  przejściu  lasku
dotrzemy do kolejnej częściowo zarośniętej polany, po prawej zobaczymy schowany wśród drzew taki właśnie
stary drewniany dom.  Na jej lewym brzegu, tuż przy szlaku natrafimy na pomnik składający hołd „Pamięci
Żołnierzy  Wyklętych  i  pomocników  oddziały  leśnego  Narodowych  Sił  Zbrojnych  pod  dowództwem  por.
Stanisława Kopika "Zemsty" zamordowanego przez UB w 1948 roku”. 

zdjęcia od góry: na rozwidleniu kończy się czarny łącznikowy szlak prowadzący z Ujsoł, my za znakami zakręcamy w lewo podążając w kierunku niewielkiego brzozowego lasu – z miejsca
tego roztaczają się piękne widoki na szczyty Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, a nawet i Małą Fatrę / Wkrótce po przejściu brzozowego lasu po prawej miniemy zabudowania gospodarcze

osiedla Dzicza. Będzie to zresztą jedna z cech charakterystycznych tego odcinka szlaku, co rusz mijać będziemy rozrzucone po stokach pojedyncze, lub skupione po kilka domy, w tym
stare drewniane regionalne chałupy.

Gliniasta ścieżka lawirując, prowadząc to polanami, to zagajnikami, będzie cały czas się wznosić, chwilami
dość intensywnie. Na odcinku tym nie powinniśmy mieć żadnych problemów z nawigacją, szlak jest dobrze
oznakowany, a jego przebieg oczywisty. Warto tu też na pewno wspomnieć że nasz żółty szlak prowadzi od
rozwidlenia gdzie kończył się czarny szlak łącznikowy z Ujsoł, razem ze szlakiem Papieskim, wiodącym przez
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Halę Redykalną do Schroniska PTTK na Hali Boraczej (pełen opis tej trasy <<tutaj>>).

Gliniasta ścieżka lawirując, prowadząc to polanami, to zagajnikami, będzie cały czas się wznosić, chwilami dość intensywnie. Po drodze mienimy rozrzucone wśród drzew gospodarstwa, na
jednej z polan nieopodal starej drewnianej chałupy natrafimy na pamiątkowy kamień składający hołd „Pamięci Żołnierzy Wyklętych i pomocników oddziały leśnego Narodowych Sił

Zbrojnych pod dowództwem por. Stanisława Kopika "Zemsty" zamordowanego przez UB w 1948 roku”. 

Po przejściu kilkuset metrów, oraz minięciu kilku, niektórych częściowo zabudowanych polan, podążając za
wciąż wznoszącym się traktem, dotrzemy do malowniczej otwartej hali na szczycie Zapolanka 853m n.p.m.. W
górze,  na  zboczach  masywu,  dostrzeżemy  odbijającą  w  prawo  od  naszej,  drogę  wiodącą  w  kierunku
zgrupowania kilkunastu domów. Znajduje się tam „Chata Zapolanka” oferująca chętnym zakwaterowanie. My
podążając bajecznie malowniczą, otoczoną pięknymi panoramami halą zmierzamy w górę w stronę masywu.
Czeka nas teraz bardzo intensywne podejście pod bezimienną górę o wysokości 1067m n.p.m. co oznacza że

do pokonania mamy aż 214 m deniwelacji.
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Po przejściu kilkuset metrów, oraz minięciu kilku polan, podążając za wciąż wznoszącym się traktem, dotrzemy do malowniczej otwartej hali na szczycie Zapolanka 853m n.p.m.. W górze, na
zboczach masywu, dostrzeżemy odbijającą w prawo od naszej, drogę wiodącą w kierunku zgrupowania kilkunastu domów, gdzie znajduje się „Chata Zapolanka”...

Zdobywać kolejnego metry wysokości warto oglądać się za siebie,  otaczać nas będą widoki na szczyty

Beskidu Żywieckiego w tym Wielką Racze, Bendoszkę, czy Rycerzową, bardziej w prawo Beskidu Śląskiego,

a po lewej przy dobrej widoczności poszarpane zęby Małej Fatry.  Po przejściu około 650 m, dotrzemy do
krawędzi  lasu,  gdzie  znajduje  się  najwyżej  położony  w  masywie  punkt  widokowy.  Nacieszywszy  oczy
widokami ruszamy dalej wciąż mozolnie zdobywając kolejne metry wysokości.

Po lewej i prawej na górze – widoki z żółtego szlaku z hali za szczytem Zapolanki w lewą stronę na Suchą Górę / po lewej na dole intensywne podejście z siodła zza Zapolanką pod
bezimienny szczyt, oraz po prawej widok z niego wstecz na naszą marszrutę, oraz otaczające szczyty Beskidu Żywieckiego, oraz Małą Fatrę
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Mijając polaną na Zapolance, oraz rozwidlenia dróg prowadzące do osiedla po jej prawej stronie, podążamy nadal w górę w stronę dobrze widocznego szczytu. Czeka nas teraz bardzo 
intensywne podejście pod bezimienną górę o wysokości 1067m n.p.m. co oznacza że do pokonania mamy aż 214 m deniwelacji. Zdobywać kolejnego metry wysokości warto oglądać się za
siebie, otaczać nas będą widoki na szczyty Beskidu Żywieckiego w tym Wielką Racze, Bendoszkę, czy Rycerzową, bardziej w prawo Beskidu Śląskiego, a po lewej przy dobrej widoczności

poszarpane zęby Małej Fatry. Po przejściu około 650 m, dotrzemy do krawędzi lasu, gdzie znajduje się najwyżej położony w masywie punkt widokowy (zdjęcie na dole po lewej i prawej)

Kilka  minut  potem  ścieżka  zacznie  zakręcać  w  lewo,  wciąż  intensywnie  rwąc  w  górę,  by  po  przejściu
kilkudziesięciu metrów doprowadzić do odcinka otwartego na prawą stronę. Roztaczają się stamtąd widoki od
lewej na nasz cel Redykalny Wierch, podążając w prawo Boraczy Wierch i Bacmańską Górę. Wkrótce potem
po przejściu 150 m podejścia, ścieżka mijając samotny duży bug na którym dostrzeżmy żółty znak naszego
szlaku, zakręci w prawo nieco łagodniejąc.

Mijając punkt widokowy wkraczamy w las za wciąż ostro rwącą w górę ścieżką. Niedługo potem zacznie ona zakręcać w lewo by wkrótce doprowadzić do otwartej na prawo polany.
Roztaczają się stamtąd widoki od lewej na nasz cel Redykalny Wierch, podążając w prawo Boraczy Wierch i Bacmańską Górę. Wciąż podążając w górę, kilka chwil potem dotrzemy do
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samotnego buka z namalowanym znakiem, tuż za nim ścieżka zacznie stopniowo łagodnieć...

Po kilku minutach ścieżka wpierw opadnie,  potem się wzniesie,  stopniowo zakręcając w lewo, prowadząc
niskim świerkowym młodnikiem.  Niedługo  potem dotrzemy  do  słabo  wyodrębnionego  siodła,  otoczonego
młodnikami i starszymi drzewami. Zaraz za nim szlak ostro wyrwie w górę zakręcając w prawo. Z miejsca

tego będziemy mogli już zobaczyć nasz pierwszy cel – Halę Redykalną. Z każdym metrem podejścia masyw
Redykalnego będzie coraz lepiej widoczny. Dotarłszy do jego głównego grzbietu staniemy u progu pięknej hali,
którą przecina żółty szlak prowadząc jej lewą krawędzią.

Po kilku minutach marszu ścieżka wpierw opadnie, potem się wzniesie, stopniowo zakręcając w lewo, prowadząc niskim świerkowym młodnikiem. Niedługo potem dotrzemy do słabo
wyodrębnionego siodła, otoczonego młodnikami i starszymi drzewami. Zaraz za nim szlak ostro wyrwie w górę zakręcając w prawo. Z miejsca tego będziemy mogli już zobaczyć nasz

pierwszy cel – Halę Redykalną, tu na dole po lewej i prawej na tle Redykalnego Wierchu, z widocznym naszym celem – Halą Redykalną...

Po pokonaniu podejścia dotrzemy do najwyższego punktu Hali Redyklanej 1060 m n.p.m., dotarcie do tego

miejsca od rozstai w rejonie Chaty na Zagroniu powinno nam zająć około półtorej godziny. W miejscu tym z
całą pewnością warto na dłużej usiąść rozkoszując się rozległymi i pięknymi panoramami na Beskid Żywiecki,
Śląski, jak i w pogodne dni Małą Fatrę, a nawet Tatry, tym bardziej że widoki te w tym zakresie nie będą już
potem dostępne. Znajduje się tam również węzeł szlaków. 
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Hala Redyklana 1060 m n.p.m., dotarcie do tego miejsca od rozstai w rejonie Chaty na Zagroniu powinno nam zająć około półtorej godziny. Z miejsca tego roztaczają się wspaniałe, rozległe
panoramy na Beskid Żywiecki, Śląski, jak i w pogodne dni Małą Fatrę, a nawet Tatry. Po prawej na dole z Rozsutec w Małej Fatrze. Z Hali Redykalnej ruszamy w górę, wciąż trzymając się

żółtego szlaku w kierunku Hali Lipowskiej...

Gdy nasycimy oczy  i  serce  pięknymi  widokami  ruszamy w górę,  wciąż  za  żółtymi  znakami  w  kierunku
kulminacji Redykalnego Wierchu, choć sam zalesiony szczyt szlak w niewielkiej odległości omija. Czeka nas
teraz kilkanaście minut intensywnego zdobywania wysokości, do pokonania mamy około 84 metry deniwelacji
pionowej.  Tuż za szczytem  Redykalnego Wierchu 1144 m n.p.m.  szlak lekko opadając doprowadzi nas do
otwartej  na  prawo przesieki,  chwilę  potem znów się  wznosząc,  minie  niewielki  las  mieszany  z  przewagą
świerków. Mijając go dotrzemy ponownie do otwartej w prawą stronę malowniczej Polany Bacmańskiej.

Ruszając dalej szlak wciąż się wznosząc strawersuje szczyt Redykalnego Wierchu 1144 m n.p.m. by zaraz potem lekko opadając doprowadzić nas do otwartej na prawo przesieki, chwilę
potem znów się wznosząc, miniemy niewielki las mieszany z przewagą świerków za którym dotrzemy do otwartej na prawą stronę malowniczej Polany Bacmańskiej...

Od chwili wejścia na szczyt Redykalnego Wierchu poruszać będziemy się wzdłuż głównego grzbietu pasma

ciągnącego się od tego ostatniego aż po Rysiankę. Szlak to będzie będzie chwilami wiódł prosto, to znów w
górę, różnica wysokości pomiędzy tym pierwszym, a ostatnim wynosi bowiem około 150 metrów.  Cechą

wspólną tego odcinka będą jednak nie tylko podejścia,  ale  przede wszystkim piękne,  niektóre  rozległe,

oferujące wspaniałe widoki hale, jak pierwsza Bacmańska o której wspomniałem chwilę wcześniej.
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...bo natura zachwyca w każdym formacie

Mijając tę ostatnią szlak ponownie wyrwie w górę by przeprowadzając lasem, trawersując zbocza Boraczego

Wierchu 1244 m n.p.m. wyprowadzić nas na wybitnie widokową Halę Gawłowską, tuż za którą znajduje się

kolejna malownicza Hala Bieguńska. Z hal otwartych na stronę południową roztacza się piękna panorama na
Beskid Żywiecki, w tym na graniczny, polsko-słowacki grzbiet od Pilska po Wielką Raczę. Widoczne z niej są
również Tatry i Góry Choczańskie. Nazwa „hala” nie odnosi się tu jednak do piętra roślinnego, powstała ona
jak i inne w tym rejonie w wyniku intensywnego dawniej wypasu owiec. Druga część jej nazwy odnosi się do
dawnego właściciela tych terenów „Gawła”.

(na podstawie: www.pl.wikipedia.org)

...trawersując zbocza Boraczego Wierchu 1244 m n.p.m. szlak wyprowadzi nas na wybitnie widokową Halę Gawłowską, tuż za którą znajduje się kolejna malownicza Hala Bieguńska.
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Na górze, oraz na dole po lewej Hala Bieguńska, którą mijają rozpoczniemy kolejne podejście pod masyw Lipowskiego Wierchu (na dole po prawej)...

Zbliżając się do krawędzi Hali Bieguńskiej rozpoczniemy kolejne podejście, początkowo wciąż prowadzące
otwartą  przestrzenią.  Niedługo potem ścieżka ponownie wprowadzi  nas  w las trawersując po naszej  lewej
stronie masyw Lipowskiego Wierchu. Po kilku minutach prowadząc świerkowym lasem z domieszką rzadszych
tu już drzew liściastych złagodnieje zakręcając w prawo.  W miejscu tym przetnie się z szlakiem zielonym

prowadzącym z Hali Boraczej, który dołączy do naszego żółtego od lewej strony, towarzysząc nam w dalszej

wędrówce. 

Z miejsca tego pozostało nam do przebycia około 15 minut do Schroniska PTTK na Hali Lipowskiej. Ścieżka
lekko opadając sprowadzi nas na niewielkie w pełni zalesione siodło, by zaraz potem ponownie zacząć się
wznosić.  Niedługo  potem  złagodnieje  zakręcając  w  lewo,  przez  cały  czas  prowadząc  lasem.  W  oddali
dostrzeżemy stoły i ławy, a chwilę potem ukrytą wśród drzew po prawej stronie szlaku starą drewnianą kolibę.
Po lewej zaś budynek  Schroniska PTTK na Hali Lipowskiej 1262 m n.p.m.  znajdującego się na niewielkiej
polanie od lewej ograniczonej kulminacją Lipowskiego Wierchu. 
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Na górze podejście pod Lipowski Groń, w środku oglądając się wstecz z podejścia, wędrując miniemy tablicę informującą nas o dotarciu do granic rezerwatu przyrody „Lipowska”, wkrótce
potem dotrzemy do śródleśnego skrzyżowania, gdzie od lewej do naszego zakręcającego tu w prawo szlaku dołączy szlak zielony prowadzący z Hali Boraczej, będzie on nam towarzyszył w
dalszej wędrówce. Z miejsca tego pozostało nam do przebycia około 15 minut do Schroniska PTTK na Hali Lipowskiej. Ścieżka lekko opadając sprowadzi nas na niewielkie w pełni zalesione

siodło, by zaraz potem ponownie zacząć się wznosić.

Obiekt obecnie o ciekawej masywnej bryle, powstał 1931 z inicjatywy niemieckiego towarzystwa górskiego

Beskidenverein. Posiada on zawiłą historię swych dziejów. Budowa, którą kierował Marcin Lach ze Złatnej,
spotkała się ze sprzeciwem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, które powołując się na swoje kompetencje
przyznane przez Ministerstwo Robót Publicznych próbowało ją zablokować.  Niemcy zdołali  jednak zebrać
odpowiednie  zezwolenia  administracyjne  i  już  zimą  1931/1932  prowizorycznie  zabezpieczone  schronisko
mogło przyjmować turystów. Oficjalne otwarcie odbyło się 6 sierpnia 1932. Obiekt miał 5 pokoi z 22 łóżkami,
kuchnią,  jadalnią  i  zapleczem  gospodarczym.  Patronem  schroniska  został  dr  Edward  Stanowski  (Dr.
Stonawskihütte),  prezes  Beskidenverein,  usilnie  przeciwstawiający  się  „polskiej  ekspansji  w  niemieckich
Beskidach”.

 Gdy w oddali dostrzeżemy stoły i ławy będzie to niechybny znak że dotarliśmy już do Schroniska PTTK na  Hali Lipowskiej 1262 m n.p.m, niedługo potem mijając zakręt zobaczmy ukrytą
wśród drzew po prawej stronie szlaku starą drewnianą kolibę...

W  1936  doprowadzono  linię  telefoniczną.  W  okresie  poprzedzającym  II  wojnę  światową  pomiędzy
schroniskiem na Hali Lipowskiej a schroniskiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na Hali Rysiance trwała
swoista wojna o turystów.
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...po lewej zaś stronie szlaku dostrzeżemy z oddali budynek Schroniska PTTK znajdującego się na niewielkiej polanie od lewej ograniczonej kulminacją Lipowskiego Wierchu.

Podejrzewany o działalność antypolską zarządzający schroniskiem Alojzy Wagner był stale obserwowany przez
polskich pograniczników. Opuścił on obiekt tuż przed wybuchem wojny i pojawił się ponownie w niemieckim
mundurze jako przewodnik oddziałów Wehrmachtu. Gospodarzenie schroniskiem przejęła jego żona, jednak
wkrótce i ona przeniosła się do Żywca, gdzie Wagnerowie otrzymali od władz okupacyjnych rozlewnię wódek.
Schronisko przejął volksdeutsch o nazwisku Olearczyk, który zapisał się w historii niechlubną działalnością
ograbiania  ludności  z  najbliższych  przysiółków  wespół  z  niemieckim  gospodarzem  schroniska  na  Hali
Boraczej.  Pod  koniec  1940  schronisko  odwiedził  SA Brigadeführer  Fritz  Bracht,  który  wkrótce  został
mianowany gaulaiterem i nad prezydentem prowincji górnośląskiej.

Uwikłany w kłopoty z policją po pijackich awanturach w schronisku na Hali  Boraczej  w maju 1942 oraz
przyłapany na nielegalnym uboju bydła Olearczyk uciekł wiosną 1943 w nieznanym kierunku. Jego miejsce
zajął Niemiec Hauser, funkcjonariusz gestapo z Bielska. Prowadził on obiekt formalnie do końca 1944, chociaż
w schronisku  faktycznie  gospodarowała  jego  żona.  Od wiosny 1944 w obiekcie  kwaterowała  stała  załoga
wojskowa, której zadaniem była obserwacja nadgranicznych terenów i zwalczanie oddziałów partyzanckich. Po
Hauserach budynkiem opiekował się Marcin Lach. Często odwiedzali go partyzanci i dezerterzy. Pod koniec
wojny niemiecki oddział nie wykonał rozkazu i nie wysadził obiektu.

Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej posiada bardzo zawiłą i długą historię, do dziś z pierwotnego jego kształtu zachowało się już tylko murowane podpiwniczenie / po prawej niewielka
polowa kapliczka na polance przed schroniskiem, warto tu dodać że tuż za nim znajduje się udostępniane dla turystów pole namiotowe.

Po wojnie stan wnętrz pozostawiał wiele do życzenia – po niezbędnych remontach oddano go do ponownego
użytku 9 czerwca 1946 pod patronatem Oddziału Babiogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w
Żywcu, a później Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W 1946 miał 32 łóżka noclegowe, ale
aż 20 „prymitywnych”.  W latach 1973–1980 dokonano istotnej  modernizacji  obiektu.  Ze starego budynku
pozostało praktycznie tylko podpiwniczenie (a właściwie jego większa część), natomiast cała nadbudowa jest
nowa lub znacznie przebudowana. 

(na podstawie: www.pl.wikipedia.org)
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Po odpoczynku ruszając w dalszą drogę kierujemy się w dół, wciąż za żółtymi znakami. Towarzyszyć nam
będzie  również wciąż szlak  zielony,  jak  i  szlak  niebieski,  który  dołączył  tuż przy schronisku,  w kierunku
przeciwnym prowadzący do wsi Złatnej (2 godziny) co może stanowić pewną alternatywę jeśli chcielibyśmy
zakończyć trasę wcześniej. Zakładam oczywiście że podążamy dalej, toteż mijając po prawej znajdujący się na
polanie  przed schroniskiem niewielki  drewniany budynek  polowej  kapliczki  i  krzyż  wchodzimy w piękny
świerkowy las.

Po lewej nieopodal budynku schroniska PTTK na Hali Lipowskiej znajduje się stara drewniana koliba, tuż obok niej prowadzi niebieski szlak do Złatnej, ruszając w dalszą drogę w kierunku
Rysianki szlak poprowadzi nas pięknym świerkowym lasem...

Przed nami krótki, około 15 minutowy odcinek, prowadzący w większości w dół cały czas lasem. Dopiero po
około 10 minutach ścieżka zacznie się wznosić zakręcając w lewo, drzewa po prawej staną się coraz rzadsze aż
dotrzemy do krawędzi polany pięknej i rozległej Hali Rysianki. W górze pomiędzy drzewami, po lewej stronie,

dostrzeżemy budynek – będzie to Schronisko PTTK na Rysiance 1290 m n.p.m., dotarcie do tego miejsca od

chwili startu z Hali Redykalnej powinno nam zając około 1 godziny 15 minut.
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Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej oddziela od naszego kolejnego celu, tudzież Schroniska PTTK na Rysiance zaledwie 15 minutowy odcinek szlaku prowadzący w większości w dół cały
czas lasem. Dopiero po około 10 minutach ścieżka zacznie się wznosić zakręcając w lewo, drzewa po prawej staną się coraz rzadsze aż dotrzemy do krawędzi polany...

Jak łatwo się domyślić  historia  obiektu tak blisko  położonego względem schroniska  na Hali  Lipowskiej

również dzieli z nim zawiłe dzieje. Można by się tu zastanowić po co w ogóle wybudowano dwa schroniska

położone tak blisko siebie… przyczyna ta ukryta jest właśnie w dziejach schroniska na Rysiance. Schronisko
zostało wybudowane w latach 1936–1937, przez Gustawa Pustelnika. Początkowo budynek miał być domem
mieszkalnym. Był budowany bez zezwolenia, w związku z czym budowa została wstrzymana przez władze
administracyjne.  Za  powstrzymaniem  budowy  nowego  obiektu  lobbowała  również  niemiecka  organizacja
Beskidenverein, co było zrozumiałe zważywszy na fakt  posiadanie nieopodal na Hali Lipowskiej własnego
obiektu.

...po opuszczeniu lasu, podążając za wznoszącą się w górę ścieżką, prowadzą krawędzią Hali Lipowskiej, po lewej w górze dostrzeżemy pomiędzy drzewami budynek schroniska.

Dopiero  interwencja  krakowskiego  Tatrzańskiego  Towarzystwa  Narciarzy  pozwoliła  ukończyć  budynek
przyszłego  schroniska.  Obiekt  oddano  do  użytku  16  maja  1937  pod  nazwą  „Schronisko  Tatrzańskiego
Towarzystwa Narciarzy – Lipowska”. W czasie II wojny światowej dom Pustelnika funkcjonował pod nazwą
„Privat–Baude Lipowska”, został rozbudowany i służył za bazę dla żołnierzy niemieckich. 

Schronisko PTTK na Rysiance 1290 m n.p.m.

Po  wojnie  schronisko  przejął  oddział  żywiecki  Polskiego  Towarzystwa  Tatrzańskiego,  który  uroczyście
otworzył  je  25  maja  1947.  Formalne  przekazanie  obiektu  przez  Powiatową  Radę  Narodową  w  Żywcu
Polskiemu Towarzystwu Turystyczno  -  Krajoznawczemu nastąpiło  25 stycznia  1955.  W latach  1965–1970
schronisko  zmodernizowano,  dodając  centralne  ogrzewanie,  instalację  wodną,  elektryczność.  Ponowna
przebudowa obiektu miała miejsce w latach 80 XX wieku, gdy to zostało rozbudowane o część murowaną.

(na podstawie: www.pl.wikipedia.org)

Sprzed schroniska roztacza się obszerna, wybitnie malownicza panorama o promieniu 270° obejmując swym
zasięgiem spoglądając od lewej nasz następny cel – Romankę, za nią głębiej charakterystyczny masyw Babiej
Góry, podążając wzrokiem w prawo masyw Trzech Kopców, Palenicy i Pilska. Rysianka jest zwornikiem dla
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trzech grzbietów. Grzbietem południowo-wschodnim łączy się z wspomnianymi Trzema Kopcami w Grupie

Pilska, w północnym kierunku poprzez przełęcz Pawlusia odbiega od niej grzbiet Romanki, a w południowo-

zachodnim biegnie grzbiet do Redykalnego Wierchu.  Mająca trzy grzbiety Rysianka wznosi się nad trzema
dolinami: doliną potoków Żabniczanka, Bystra i Sopotnia. Warto tu na pewno na chwilkę usiąść i odpocząć
przed dalszą drogą, tym bardziej że przed nami dość intensywny odcinek szlaku.

Sprzed schroniska roztacza się obszerna, wybitnie malownicza panorama o promieniu 270° obejmując swym zasięgiem spoglądając od lewej nasz następny cel – Romankę, za nią głębiej
charakterystyczny masyw Babiej Góry, podążając wzrokiem w prawo masyw Trzech Kopców, Palenicy i Pilska...

Kiedy zdecydujemy się wyruszyć dalej, mijając schronisko zakręcamy za drogą dojazdową do obiektu w lewo
wciąż  podążając  za  żółtymi  znakami.  Początkowo  towarzyszyć  nam  będą  również  znaki  czerwone,  oraz
zielone. Te ostatnie wkrótce odbiją w lewo, trawersując masyw Rysianki, oraz Szyndzielny Groń, sprowadzając
do Żabnicy Skałki. My podążamy za znakami prowadzącymi intensywnie opadającą ścieżką w dół w kierunku
Przełęczy Pawlusie. Po drodze towarzyszyć nam będą piękne widoki na szybko zbliżający się masyw Romanki.

 20   opis szlaku: „Rajcza dworzec PKP – Zapolanka – Redykalny Wierch – Hala Lipowska – Rysianka – Romanka – Stacja Turystyczna Słowianka – Żabnica Skałka”  /  CC - Attribution 
Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa  autorskie –  można wykorzystywać nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem  autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org



Zdjęcia od góry od lewej: widok sprzed schroniska na Rysiance w kierunku Babiej Góry / ruszając w dalszą wędrówkę zakręcamy za drogą dojazdową do obiektu w lewo wciąż podążając za
żółtymi znakami. Wkrótce przed naszymi oczami (zdjęcia po lewej i prawej na dole) ukaże się piękna panorama na nasz kolejny cel – Romankę

Po kilku minutach wytracania wysokości dotrzemy do krawędzi rozległej hali szczytowej noszącej taką samą

nazwę jak przełęcz,  tudzież  Hala  Pawlusie,  podążając  grzbietem niedługo potem dotrzemy do Przełęczy

Pawlusie 1176 m n.p.m.. Z miejsca tego na lewo otworzą się przed nami nie dostępne wcześniej malownicze

panoramy na Kotlinę Żywiecką, oraz znajdujące się po jej drugiej stronie szczyty Beskidu Śląskiego, w tym z

dobrze tu widoczną Baranią Górą, oraz Skrzycznem. Niedługo po minięciu przełęczy rozpoczniemy mozolne
podejście pod masyw Romanki, początkowo łagodne, z czasem ostro wyrywające w górę. Po drodze opuści nas
również odbijając w lewo szlak czerwony, który trawersuje masyw prowadzi  mijając kulminację  Romanki
wprost na Suchy Groń, gdzie ponownie się z nim spotkamy.

Po kilku minutach wytracania wysokości dotrzemy do krawędzi rozległej hali szczytowej noszącej taką samą nazwę jak przełęcz, tudzież Hala Pawlusie, podążając grzbietem niedługo potem
dotrzemy do Przełęczy Pawlusie 1176 m n.p.m..

Tuż po tym jak opuści nas szlak czerwony dotrzemy do krawędzi kolejnej malowniczej Polany Łyśniowskiej.

Szlak nieco lawirując zakręci wpierw w lewo, następnie w prawo, aż zacznie intensywnie piąć się w górę.
Przed nami podejście pod wypiętrzenie grani w masywie Romanki noszące nazwę Martoszka 1187 m n.p.m.

Tuż po jej minięciu dotrzemy do krawędzi Rezerwatu Przyrody Romanka. Chwilę potem rozpoczniemy bardzo
chwilami intensywne podejście pod właściwą kulminację szczytu Romanki.

 21   opis szlaku: „Rajcza dworzec PKP – Zapolanka – Redykalny Wierch – Hala Lipowska – Rysianka – Romanka – Stacja Turystyczna Słowianka – Żabnica Skałka”  /  CC - Attribution 
Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa  autorskie –  można wykorzystywać nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem  autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org



Przełęczy Pawlusie 1176 m n.p.m.. widok w kierunku Martoszki i Romanki, w połowie widocznego podejścia w lewo odbije towarzyszący nam tu szlak czerwony sprowadzający w dół do
Stacji Górskiej Słowianka z pominięciem kulminacji Romanki, spotkamy się z nim potem raz jeszcze właśnie nieopodal wymienionego schroniska...

Po lewej widoki podczas podejścia pod Matroszkę, w środku i po prawej śmigłowiec Wojska Polskiego Mi-17 który tamtego dnia towarzyszył mi przez wiele godzin wędrówki latając nisko
pomiędzy Romanką, Przełęczą Koniakowską, Baranią Górą, a wsią Lipową gdzie odbywały się marnawy wojskowe. 

Początkowo wędrować będziemy ścieżką zamkniętą po lewej  świerkowym lasem, oferującą  jednak piękne
widoki na prawo w kierunku grupy Trzech Kopców i Pilska, a oglądając się wstecz na Przełęcz Pawlusie, oraz
Schronisko PTTK na Rysiance. Wraz z nabieraniem wysokości ścieżka wprowadzi nas w niski świerkowy las.
Wciąż pnąc się w górę, choć już nie tak intensywnie jak na otwartym odcinku, po około 50 minutach od chwili
startu sprzed schroniska na Rysiance złagodnieje,  następnie zakręcając w lewo, a potem łagodnie w prawo
wyprowadzi nas na w pełni zalesiony szczyt Romanki 1366 m n.p.m, tak po zdobyciu 190 m deniwelacji (licząc
od Przełęczy Pawlusie) i około godzinie od startu w Rysianki powinniśmy dotrzeć do kolejnego celu naszej
trasy.  
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Na górze po lewej wspomniany wcześniej śmigłowiec WP Mi-17 na tle Małej Fatry, po prawej widok w stronę Trzech Kopców i Palenicy widziane z podejścia pod Martoszkę (po lewej na dole)
/ w środku na dole oglądając się wstecz w kierunku Rysianki / po zdobyciu słabo wyodrębnionego szczytu Matroszki rozpoczniemy właściwe podejście pod masyw Romanki

Na szycie Romanki kończy się szlak żółty, towarzyszący nam od samego startu z Rajczy, a my włączamy się

w szlak niebieski. Tu uwaga! Szlak ten przecina szczyt, prowadząc w prawo w dół do Sopotni Małej, a lewo w

interesującym nas  kierunku –  tudzież  Stacji  Górskiej  Słowianka.  Zakręcając więc  w lewo rozpoczynamy
zejście.  Przed  nami  około  45  minut  marszu  intensywnie  opadającą  w dół  ścieżką,  przez  większość  czasu
prowadzącej lasem. W przesiekach pomiędzy drzewami będziemy mogli jednak dostrzec malownicze widoki
na odleglejszego szczyty Beskidu Śląskiego, w dole zaś bliższe Beskidu Żywieckiego.

Podejście pod szczyt Romanki będzie prowadzić głównie lasem, również jej szczyt (na dole po prawej) jest w pełni zalesiony...

Również tu pozwolę sobie na pewną uwagę, szlak prowadząc intensywnie opadającymi zboczami w wielu

miejscach został podmyty, w innych tarasują go powalone drzewa. Warto tu zachować wzmożoną uwagę,

szczególnie  gdy  ścieżkę  pokrywa  warstwa  błota.  Szlak  w  tym  rejonie  może  też  być  bardzo  trudny  do

pokonania w okresie zalegania pokrywy śnieżnej,  o jego intensywności niech zaświadczy fakt że na tak

krótkim  dystansie  wytraca  on  aż  498  m deniwelacji  pionowej  (licząc  od  szczytu  Romanki  do  Suchego
Gronia).
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Romanka 1366 m n.p.m. / po wielu latach mojej tam nieobecności udało mi się tam znów powrócić...

Po niecałej godzinie dość męczącego marszu w dół, dotrzemy do słabo wyodrębnionego szczytu Suchego

Gronia 868 m n.p.m., zbliżając się do niego ponad linią drzew otworzą się przed nami wspaniałe i rozległe
panoramy na pobliskie szczyty, w tym po lewej Halę Boraczą i Prusów, na wprost Abrahamów oraz Magurę, po
prawej Łachowe Młaki, Juszczynkę i Przybór, zaś ponad nimi odleglejsze szczyty Beskidu Śląskiego z dobrze
widocznym nadajnikiem na szczycie Skrzycznego. Całość pięknego pejzażu dopełniają rozrzucone po stokach i
lasach prywatne gospodarstwa.
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Na szycie Romanki kończy się nasz żółty szlak, a my włączamy się w szlak niebieski. Tu uwaga! Szlak ten przecina szczyt, prowadząc w prawo w dół do Sopotni Małej, a lewo w
interesującym nas kierunku – tudzież Stacji Górskiej Słowianka. Zakręcając więc w lewo rozpoczynamy zejście. Przed nami około 45 minut marszu intensywnie opadającą w dół ścieżką,

przez większość czasu prowadzącej lasem.

W miejscu tym dołączy do nas ponownie szlak czerwony, z którym rozstaliśmy się tuż za Przełęczą Pawlusie.

Dalej będziemy podążać razem aż do Stacji Turystycznej Słowianka. Przed nami według mapy 15 minutowy
odcinek, jednak według mnie bliżej mu do 30 minut spokojnego marszu, który prowadząc otwartymi polanami
sprowadzi nas do tej ostatniej. Jest to równocześnie jedno z piękniejszych miejsc podczas zejścia z Romanki, z
pewnością warto tu częściej oglądać się za siebie, na masyw Romanki, szczególnie pięknie prezentujący się o
zachodzie  słońca.  Zbliżając  się  do  krawędzi  polany,  po  lewej  miniemy  charakterystyczne  porzucone,
niszczejące od lat gospodarstwo. Jest w tym obrazie coś niezwykłego, zarówno pięknego jak i smutnego, z
pewnością jednak stało się ono również przez lata symbolem tego miejsca.
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Szlak prowadzący wąską ścieżką w wielu miejscach został podmyty, lub tarasują go powalone drzewa, warto tu zachować wzmożoną ostrożność. Po niecałej godzinie marszu w dół,
dotrzemy do słabo wyodrębnionego szczytu Suchego Gronia 868 m n.p.m., zbliżając się do niego ponad linią drzew otworzą się przed nami wspaniałe i rozległe panoramy na pobliskie

szczyty, oraz odleglejsze szczyty Beskidu Śląskiego z dobrze widocznym nadajnikiem na szczycie Skrzycznego. Całość pięknego pejzażu dopełniają rozrzucone po stokach i lasach
prywatne gospodarstwa.

Mijając  drewniane  zabudowania  szlak  zakręci  w  prawo  opadając  w  kierunku  lasu  mieszanego,  wciąż  z
przewagą świerków. Chwilę potem po krótkim zejściu i minięciu leśnego siodła ścieżka ponownie wyrwie w
górę zakręcając w prawo,  tu  pomiędzy drzewami dostrzeżemy już  bliski  budynek prywatnego schroniska

Stacji Turystycznej Słowianka. Dotarłszy do niego, opuszczamy nasz niebieski i towarzyszący mu czerwony
szlak,  włączając się w rozpoczynający się tu szlak czarny, prowadzący w kierunku naszej mety – Żabnicy
Skałki.  Dotarcie  do tego  miejsca  powinno nam zajść  od chwili  startu  ze  szczytu Romanki  około godziny
dwudziestu minut.
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Po strawersowaniu Suchego Gronia szlak wprowadzi nas na piękną i rozległą halę ciągnącą się prawie aż do Stacji Turystycznej Słowianka. Roztaczają się stamtąd piękne widoki na
pobliskie szczyty, odleglejsze Beskidu Śląskiego, oraz spoglądając wstecz na żegnający nas masyw Romanki, zaś bardziej po prawej Rysianki. Wkrótce potem (zdjęcie na dole po lewej)

dotrzemy do skrzyżowania szlaków gdzie dołączy do nas znany nam już szlak czerwony z którym się rozstaliśmy na Przełęczy Pawlusie.

Mijając  obiekt,  szlak  wprowadza nas  w  niski  las  świerkowy,  od  razu  zaczynając  intensywnie  opadać.  Po
kilkunastu minutach szlak przetnie się z prowadzącą poprzecznie do jego kierunku leśną drogą gospodarczą.
My nadal podążając w dół po przejściu około 900 m dotrzemy do śródleśnej polany z szutrowym parkingiem i
drewnianą  wiatą.  Wędrując  dalej  za  czarnymi  znakami  miniemy  szlaban  wchodząc  na  szutrową  drogę.
Będziemy nią podążać przez piękną dolinę zamkniętą z dwóch stron ostro opadającymi ku jej dnie stokami
porośniętymi wysokimi świerkami. 

Na górze po lewej widok w kierunku Romanki, po prawej Rysianki, na dole porzucone wiele lat temu stare górskie gospodarstwo, które na przestrzeni minionych lat stałego się jednym z
symboli tego miejsca...
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Polana pomiędzy Suchym Groniem a Słowiankę – na dole po prawej las tuż za polaną, podążając w kierunku Słowianki...

Po około 40 minutach dotrzemy do jej wlotu, gdzie włączamy się w asfaltową szosę prowadzącą w kierunku
pobliskich już zabudowań. Tu kolejna uwaga! Nie podążamy za asfaltową szosą w dół, lecz tuż po opuszczeniu
doliny  odbijamy w lewo,  podchodząc  w kierunku ogrodzenia pobliskiego  domu.  Następnie  wzdłuż niego,
krawędzią niewielkiej łąki, podążamy w dół aż do krzyżówki szosy ks. Karola Śmiecha, z ulicą Boraczą w
Żabnice Skałce – gdzie kończy się nasz szlak.
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Po opuszczeniu polany miniemy leśnego siodło, za którym szlak lekko zacznie się wznosić, wkrótce potem dostrzeżemy już bliski budynek prywatnego schroniska Stacji Turystycznej
Słowianka, tam opuszczamy szlak żółty, włączając w rozpoczynający się obok budynku krótki czarny szlak. Ścieżka mijając budynek wprowadzi nas w niski las by chwilę potem zacząć

intensywnie opadać. Przed nami ostatni około godzinny odcinek szlaku przez większość czasu prowadząc ostro w dół i przez cały czas lasem, dopiero jego ostatni odcinek wypłaszaczy się
wprowadzając nas do wysokiej malowniczej doliny. Tuż za jej wylotem dotrzemy do szutrowego parkingu z wiatą, a niedługo potem do pierwszych zabudowań w Żabnicy Skałce, tu

zakręcając w lewo mijamy łąką prywatne gospodarstwo by dotrzeć do skrzyżowania dróg ks. Karola Śmiecha, z ulicą Boraczą w Żabnicy Skałce gdzie kończy się nasz szlak…

Dostępność trasy / ostrzeżenia:
Trasa dostępna przez cały rok, przy czym ze względu na swą długość, oraz liczne i intensywne podejścia

wymagająca odpowiedniego przygotowania fizycznego. W przypadku osób o słabszej kondycji wskazane jest
jej podzielenie na kilka części. W okresie zalegania pokrywy śnieżnej należy liczyć się z niebezpieczeństwem
że trasa na wielu odcinkach może być słabo, lub wcale nie przetarta.

Ze względu na liczne otwarte hale należy zachować wzmożoną uwagę podczas zamglenia, podczas opadów (i
okresie  zimowym)  wskazane  jest  rozważenie  pominięcie  szlaku  na  Romankę  i  zejścia  z  niej  szlakiem
niebieskim ze względu na ryzyko pośliźnięcia i upadku. Biorąc pod uwagę powyższe fakty trasa wskazana dla

osób posiadających stosowane doświadczenie i kondycję fizyczną. Charakterystyka trasy sprawia że nie jest

ona wskazana dla turystyki rodzinnej z małymi dziećmi.

GALERIA / album powiązany z opisem szlaku  :  

• GALERIE Z OPISAN  EJ TRASY >>  

• G  ALERIA Z SZLAKU – RAJCZA / ZAPOLANKA / HALA REDYKALNA / HALA BORACZA / MILÓWKA >>  

Przydatne linki:
• rozkład jazdy PKP – www.rozklad-pkp.pl
• Chata na Zagroniu – www.chatanazagroniu.pl
• Chata Zapolanka – www.  zapolanka.pl  

• Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej – http://lipowska.com.pl/ 

• Schronisko PTTK na Rysiance –  http://www.rysianka.com.pl/ 
• Górska Stacja Turystyczna na Słowiance – http://www.slowianka.beskidy.info.pl/

Ważne telefony / e-mail:
• GOPR numer alarmowy – 985 lub 601 100 300
• międzynarodowy numer ratunkowy – 112
• Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej – 602 605 969 / rezerwacje grupowe: hala@lipowska.com.pl
• Schronisko PTTK na Rysiance –  33 861 23 49 / rysianka@onet.pl 
• Górska Stacja Turystyczna na Słowiance – 606-320-217 / 660-339-551 / WhatsApp 692-013-171 / gstslowianka@wp.pl
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Wikipedia / wykorzystane źródła: 
• fotografia studenckiego schroniska Chata na Zagroniu – Michał Dzik / Wikipedia
• Hala Gawłowska – https://pl.wikipedia.org/wiki/Hala_Gaw%C5%82owska#cite_note-przewodnik-2
• Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej – https://pl.wikipedia.org/wiki/Schronisko_PTTK_na_Hali_Lipowskiej
• Schronisko PTTK na Rysiance – https://pl.wikipedia.org/wiki/Schronisko_PTTK_na_Hali_Rysiance 
• Martoszka – https://pl.wikipedia.org/wiki/Martoszka 
• Przełęcz Pawlusia – https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82%C4%99cz_Pawlusia 

opracowanie i zdjęcia z wyłączeniem fotografii Chaty na Zagroniu:
Sebastian Nikiel

publikacja: 12.08.2020

www.zyciepisanegorami.pl
kontakt: zyciepisanegorami@gmail.com
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