
Beskid Żywiecki – wycieczka SKKT. Żabnica Skałka,  Romanka (1366 m n.p.m.), Sopotnia 

 
  45 40 50 

PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 11 czerwca 2016 dzieci i młodzież ze 

Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych  
na wycieczkę w 

BESKID ŻYWIECKI 
Celem wycieczki będzie 

Romanka (1366 m n.p.m.) 
Rezerwat przyrody Romanka 

 
PROGRAM 
11 czerwiec (sobota) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. Powstańców, rejon 

stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie Mysłowice, Bielsko – Biała, Węgierska 

Górka, Żabnica – Skałka. Stąd rozpoczynamy wędrówkę pieszą w Żabnicy Skałce. Pójdziemy czarnym 

szlakiem do schroniska „Słowianka” i dalej niebieskim szlakiem na szczyt Romanki (1366 m n.p.m.).  

Czas wejścia około 4 godz. 

Rezerwat przyrody „Romanka” znajdujący się na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, utworzony został 
w 1963 roku na powierzchni niespełna 100 ha, a powiększony w 2005 do wielkości ok. 125 ha. Rezerwat 
rozciąga się na wysokości od ok. 1200 m n.p.m. do szczytu. Górny regiel, w obszarze którego leży szczyt oraz 
znajdujące się w rezerwacie zbocza, to piętro roślinne rozciągające się w tym rejonie Beskidów na wysokości od 
ok. 1150 m n.p.m. do ok. 1400. W piętrze tym królują wysokogórskie lasy świerkowe. Świerki na Romance mają 
100-200 lat. Okazy tych drzew, stanowiące pozostałości dawnej Puszczy Karpackiej, posiadają rozbudowany 
system korzeniowy oraz są silnie ugałęzione, aż do samej ziemi. Osobom umiejącym obserwować las nie 
sprawia większej trudności odróżnienie rodzimych świerczyn naturalnych od lasów świerkowych obcego 
pochodzenia, zasadzonych przez człowieka. Las górnego regla jest także niezwykle malowniczy i nastrojowy, a 
jego tajemniczość potęgują wielkie, półtorametrowe paprocie. Celem powstania rezerwatu na Romance było 
właśnie zachowanie pierwotnego fragmentu dawnej Puszczy Karpackiej.  
 

Dalej niebieskim szlakiem na Kotarnicę (1156 m n.p.m.) i stąd czarnym szlakiem do Sopotni Wielkiej 

wodospadu. Czas przejścia 1.45 godz. 

Wodospad w Sopotni Wielkiej – wodospad na potoku Sopotnia w miejscowości Sopotnia Wielka. Jest to 
największy wodospad w całych polskich Beskidach. Sam wodospad  ma wysokość 10 m. Próg, z którego spada 
woda ma długość 15 m, a woda wybiła pod nim kocioł eworsyjny o głębokości 5 m. Na dnie kotła znajdują się 
skośnie ustawione skalne płyty. Wodospad znajduje się na wysokości 620 m n.p.m. i jest pomnikiem przyrody.  

 Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na godz.  

CENA; 45 zł członkowie PTTK  40 zł członkowie SKKT,      50 zł – pozostali. 

ŚWIADCZENIA; przejazd autokarem, NNW,  opieka przewodnika na całej trasie wycieczki. 

WE WŁASNYM ZAKRESIE; 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 wynosi 20 zł, ULGOWA dla osób z orzeczoną 

niepełnosprawnością, bezrobotnych, emerytów wynosi 30 zł. SKŁADKA ROCZNA NORMALNA wynosi 45 zł. W przypadku nowo 

wstępujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla składki ulgowej za 20 zł, wpisowe dla składki ulgowej za 30 zł wynosi 8 zł, wpisowe 
dla składki normalnej 15 zł 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. 


