
 

Wycieczka nr 3 

wyprawa na HALĘ BORACZĄ - Schronisko PTTK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wycieczka na Halę Boraczą to jedna ze spokojnych i łatwych tras Beskidu 

Żywieckiego. Możemy tutaj, już na wysokości 854 m n.p.m. napawać się pięknem regionu, oraz 

skorzystać z gościnności schroniska, a przede wszystkim ulżyć podniebieniu: skosztować 

wielkich i pysznych jagodzianek, z których to schronisko słynie. Ponieważ jest to jedno z 

najniżej położonych schronisk, a dojazd do niego samochodem nie stanowi większego problemu 

dla miejscowej ludności, odbywają się tam liczne imprezy o tematyce górskiej: Pasterski 

„osod”, Wierchowe granie, akcja „Moje silne drzewo”, Bieg Gazdy, Święto konia turystycznego, 

Hubertus (impreza kół łowieckich) oraz wiele innych ciekawych imprez regionalnych.  

Hala Boracza jest również jedną z baz na trasie „Wakacyjnej Ewangelizacji” - diecezji 

Bielsko-Żywieckiej, organizowanej przez ojców Franciszkanów. To tutaj rozpoczyna się cykl 

Mszy Świętych odbywających się na szczytach Beskidzkich Gór w okresie wakacyjnym, które 

cieszą się wielką popularnością wśród mieszkającej tu ludności. 

Hala Boracza to również  jeden z lepszych punktów wypadowych w okoliczne pasma 

górskie, takie jak: Romanka, Lipowska, Rysianka, Redykalny Wierch, Pilsko. 

Cechuje się szybkim i łatwym dojściem. Od naszego hotelu ruszamy szlakiem 

czerwonym, a potem niebieskim. Można również dojść do niej zaczynając od Milówki szlakiem 

zielonym, bądź też od Rajczy szlakiem niebieskim. 

Po odwiedzinach w powyższym schronisku na pewno długo nie zapomnimy nie 

tylko  pięknych widoków wokół niego, ale także smaku pysznych jagodzianek, które są 

niewątpliwie „konikiem” schroniska i chociażby dla nich warto się ruszyć i tam na miejscu oddać 

się słodkiej pokusie. 
 

 

 



 

Ciekawostki 

• Nazwa hali pochodzi najprawdopodobniej od nazwiska właściciela. W okolicach występuje 

bowiem nazwisko Borak. 

• Dawniej rejon Hali Boraczej pokrywały pola uprawne. Uprawiano głównie owies i ziemniaki. 

Pozostałością po nich są liczne kupy zbieranych z pól kamieni, które składowano z reguły 

pod jarzębinami. 

• Schronisko PTTK na Hali Boraczej. Zostało wybudowane w 1928 przez żydowską 

organizację sportową "Makkabi". Odbudowane w 1932 po pożarze - położenie kamienia 

węgielnego miało miejsce 24 lipca, kiedy to po raz pierwszy miejsce budowy schroniska 

przeżyło masowe odwiedziny. Podczas odbudowy spalonego schroniska użyto ponad 200tys. 

kg różnych materiałów budowlanych, które musiały być przetransportowane z doliny na 

górę, ponad 900 wozami. 

• W okresie okupacji częściowo splądrowane przez Niemców, następnie opuszczone. 

Od 1946 ponownie udostępnione turystom (najpierw przez PTT, a następnie PTTK).  

W latach 1968-1970 przeszło generalny remont. Jesienią 2008 r. elewacja schroniska 

została wymieniona na drewnianą 

Wariant 1   

Długość całej trasy i czas przejścia: 19,2 km / 5h 45 min 

Początek trasy : Hotel "Zacisze" 

Koniec trasy: Hotel "Zacisze" 

Wejście: szlak  (40 min) + szlak  (2 h 30 min)  

Zejście: szlak   (2 h) +szlak  (35 min) 
 

Wariant 2 

Długość całej trasy i czas przejścia: 16,5 km / 5 h 05 min 

Początek trasy : Milówka 

Koniec trasy: Hotel "Zacisze" 

Wejście: szlak  (2 h 30 min) 

Zejście: szlak  (2 h) +szlak  (35 min) 
Uwagi: Wariant ten przewiduje dojazd własnym środkiem transportu do początku tras.  
W trasie jest wliczone przejście "przez"  schronisko. 
 

Wariant 3 

Długość całej trasy i czas przejścia: 16,9 km / 5 h 33 min 

Początek trasy : Rajcza 

Koniec trasy: Hotel "Zacisze" 

Wejście: szlak   (2 h 50 min)+ szlak  /  ( 8 min) 

Zejście: szlak  (2 h) +szlak  (35 min) 

Uwagi: Wariant ten przewiduje dojazd własnym środkiem transportu do początku tras.  
W trasie jest wliczone przejście "przez"  schronisko. 
 

Życzymy udanej pogody i przyjemnej wędrówki !!! 
Autor: Tomasz Bambynek 
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