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Z obozu na … 
Błatnią (Błotny  )  

Tuż obok bazy harcerskiej w Jaworzu Nałężu przebiega czerwony szlak turystyczny na szczyt Błatniej (917 m. 

n.p.m.). Trasa jest urozmaicona i zajmuje około 2,5h. Na odcinku od Małego Cisowego po Błatnią znajduje się 

jeden z najpiękniejszych ciągów polan grzbietowych w Beskidzie Śląskim. Wkoło rozległe widoki, a latem 

mnóstwo jagód. 

Tematy do opowiedzenia w trakcie wędrówki: 

Pasterstwo – na wspomnianych polanach pozostały jeszcze kamieniste murki wydzielające koszary dla owiec. 

Niegdyś tętniło tu życie w pasterskich szałasach, w których wyrabiano przetwory z owczego mleka.  

Działania zbrojne – na grzbiecie Błatniej w nocy z 12 na 13 maja 1946 miała miejsce kilkugodzinna potyczka sił 

bezpieczeństwa z NSZ-owskim oddziałem „Bartka” – Henryka Flamego. W lasach wokół Brennej napotkać 

można pozostałości po bunkrach ukrywających się tam partyzantów. 

Powrót 

Zamiast wracać tą samą drogą, można skierować się żółtym szlakiem do Siodła pod Przykrą, a następnie którąś 

z leśnych ścieżek w kierunku zachodnim zejść do doliny potoku Jasionki. Trasa zajmuje ok. 1,5 h. 

Dalsza wędrówka z Błatniej 
(Zgodnie z Uchwałą GK 98/2007 powyżej 1000 m. n. p. m. wymagany jest przewodnik górski. Przepisy 

państwowe tego nie wymagają.) 

Ze schroniska na Błatniej można kontynuować wędrówkę żółtym szlakiem w kierunku Klimczoka (1117 m. 

n.p.m.). Podejście zajmuje ok. 1,5h.  Po drodze mijamy szczyt Trzech Kopców, na którym znajdują się ruiny 

polskiego schroniska turystycznego, rozebranego w czasie II WŚ celem pozyskania materiałów pod budowę 

okopów. Ze szczytu Klimczoka rozciąga się panorama na Beskid Mały, Żywiecki oraz Tatry. 

Dalszą wędrówkę najlepiej poprowadzić czerwonym szlakiem przez Szyndzielnię do Olszówki Górnej – 

dzielnicy Bielska Białej lub żółtym szlakiem do doliny rzeki Wapienicy. Z obu tych miejsc kursują miejskie 

autobusy do centrum. Zejście zajmie ok. 2h. 

Tematy do opowiedzenia w trakcie wędrówki: 

Zbójectwo – nazwa szczytu „Klimczok” pochodzi od nazwiska okolicznego zbójnika – Klimczaka. Od XVI w. w 

Beskidach grasowali zbójnicy, a najsłynniejszym z nich był Ondraszek – Andrzej Szebesta pochodzący z 

Janowic koło Frydka w Beskidzie Śląsko-Morawskim. 

Historia schronisk turystycznych- schroniska w Beskidach powstawały głównie na początku XX w. i 

wielokrotnie płonęły. W czasie II WŚ stacjonowały w nich oddziały Wehrmachtu. Jedną z bogatszych historii 

posiada schronisko na Szyndzielni. 

Inne wędrówki 

Więcej propozycji górskich wędrówek poniżej 1000 m. n.p.m. w okolicznych Beskidach znaleźć można w mini-

poradniku pod adresem  

http://hufiec.nazwa.pl/download/Poradnik_HarcerskieSpotkaniaNaSzlaku.pdf 


