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Czarnów – Ostra Mała – Konie Apokalipsy
Tym razem wybraliśmy się
w jedno z najpiękniejszym
pasm górskich – Rudawy
Janowickie.
Na wycieczkę wyruszyliśmy ze schroniska Czartak.
Dojechać tam można z Pisarzowic leżących w sąsiedztwie Kamiennej Góry.
W niewielkiej wsi Czarnów
droga wspina się dość ostro
w górę. To południowa
część grzbietu Rudaw Janowickich. Przy schronisku
Czartak zostawiamy samochody. Do roku 1970 obecne schronisko było budynkiem szkolnym. Po likwidacji szkoły oddział PTTK w Kamiennej Górze uruchomił tam
schronisko, obecnie jest ono własnością prywatną.
Przy schronisku rosną imponujące buki oraz wyniosły jesion. Stąd wyruszamy w drogę oznakowanym
szlakiem turystycznym (zielonym i niebieskim)
stopniowo wchodząc coraz wyżej w kierunku zachodnim.

Naszym celem był Skalnik – najwyższy szczyt Rudaw Janowickich wznoszący się na wysokość 945m npm. Jest to wyniosły, zwarty grzbiet o dwóch blisko położonych kulminacjach
tworzących wspólny wierzchołek. Jedna z tych kulminacji nosi dodatkową nazwę – Ostra
Mała (936m npm). Wspinaczka nie jest zbyt męcząca, prowadzi pięknymi leśnymi dróżkami.
Im bliżej szczytu tym więcej skałek. Zachodnie i południowe zbocze wyższego opada stromo
do doliny Karpnickiego Potoku. Na zboczu ciągną się granitowe gołoborza - rumowisko
mniejszych i większych skał porośniętych małymi świerkami.

Ale największe wrażenie robią fantastycznie ukształtowane skały tworzące drugi, niższy szczyt Skalnika –
najwyższą z nich jest Ostra Mała. Już w 1886 roku niemieckie towarzystwo turystyczne RGV udostępniło ten
szczyt wykuwając i układając z kamiennych głazów
stopnie, zabezpieczone barierką, prowadzące na wspaniały punkt widokowy. Z tego punktu roztacza się rozległy widok na Karkonosze i Śnieżkę, na Kotlinę Jeleniogórską i prawie całe Rudawy Janowickie. Przy dobrej pogodzie, na która trafiliśmy, można
nawet dojrzeć Ślężę. Tuż koło znajdującego się tam węzła szlaków turystycznych znajduje
się kolejne zgrupowanie ciekawych skał noszących nazwę Konie Apokalipsy. Ich wysokość
dochodzi do 15 metrów. Skały mają bardzo fantazyjne kształty. Cały teren porastają lasy
świerkowe i świerkowo-bukowe. Na wierzchołku świerki przybierają formy skarlałe. Skalnik
był dawniej często odwiedzany przez turystów, w okresie międzywojennym skały na szczycie
zostały uznane za pomnik przyrody.
Żółty i czerwony szlak turystyczny doprowadził nas aż do Przełęczy pod Bobrzakiem.
Znajduje się tam węzeł dróg leśnych. Kiedyś prowadziła tędy bardzo ważna droga; od 1778
roku przez przełęcz prowadził Stary Trakt Kamiennogórski, stanowiący główną drogę łączącą
Kamienną Górę z Jelenią Górą. Trakt funkcjonował aż do roku 1857 (kiedy poprowadzono
nową, obecną drogę przechodzącą przez Przełęcz Kowarską). Starym Traktem Kamiennogórskim kursowały dyliżanse pocztowe, prowadziła tędy linia z Wrocławia do Cieplic Śląskich.

Trasą tą przejeżdżała między innymi w 1816 roku Izabela Czartoryska, która opisała tę podróż w
swoich pamiętnikach.
Idąc dalej docieramy do Rozdroża
pod Bobrzakiem. Z łąk pokrywających to rozdroże rozciąga się ładny
widok na wschodnią część Rudaw
Janowickich.

Tu porzucamy szlak czerwony i
ostro skręcając w lewo udajemy się
teraz niebieskim szlakiem w kierunku schroniska Czartak, skąd
wyruszyliśmy i gdzie pozostawiliśmy nasze samochody.
Po drodze mijamy Czarnowski
Potok, jeszcze mały, bo to blisko
jego źródeł, ale już tworzący piękne kaskady. Zbierając po drodze
wodę spływającą w dolinę Czarnowa i Paczkowic, w końcu w Pisarzowicach wpada do Żywicy,
będącej z kolei dopływem Bobru
(łączy się z nim w Janiszowie).
Wracając nie jedziemy dokładnie
tą samą drogą. Robimy jeszcze
małe, dodatkowe kółko przejeżdżając przez Grzędziny i Dolomity. A wszystko po to aby z góry

zobaczyć odkrywkową kopalnię dolomitu. Jest to jeden z większych kamieniołomów dolomitu w Sudetach. W miejscu tym utworzyła się soczewa marmurów dolomitycznych o długości
około 1000 i szerokości około 200 metrów. Maja barwę białą i zielonkawą w zależności od
towarzyszących im minerałów, m.in. dolomitu, kalcytu, oliwinu, serpentynu i kwarcu.
Zawartość czystego dolomitu przekracza nawet 50% MgO. Droga prowadzi obok kamieniołomu, po czym zakręca na południe aby dotrzeć do Pisarzowic. Stamtąd przez Kamienną Górę
wracamy do domu.

