
  

 

Orzeł Skalny   nr 51 (13)                                                   25 

 W ciągu pięćdziesięciu lat uprawiania górskiej turystyki przed-
reptałem Tatry, Gorce, Pieniny, Beskidy…  Ale najdłużej zatrzyma-
ły mnie w swoich zakątkach Sudety, a już szczególnie piękne pa-
smo górskie zwane Rudawami Janowickimi z ich miniaturowym, 
lecz jakże malowniczym przedłużeniem – Górami Sokolimi.  W 
górach tych zostawiłem sporo ze swego życia, one zaś wpisały się 
na trwałe w moją biografię. W Rudawach Janowickich spędziłem z 
przerwami  dwadzieścia lat (1964-1984). Czy to wystarcza, aby się 
podawać za człowieka gór? Nie wiem, ale com się po Rudawach i 
Karkonoszach nachodził, tom się nachodził… 
 

 Ukończywszy uniwersyteckie nauki, opuściłem wraz ze swo-
im przyjacielem Ryszardem Kinclem, Kraków. On  został kierowni-
kiem czteroklasowej szkółki w Czarnowie, wiosce położonej u le-
śnego podnóża Skalnika (najwyższego wzniesienia w Rudawach 
Janowickich), ja zaś stałem się nauczycielem, wnet kierownikiem 
podstawówki, w oddalonej od Czarnowa o niecałą godzinę marszu, 
dużej wsi Leszczyniec – przez którą biegła linia kolejowa z Wał-
brzycha przez Kamienna Górę i Kowary do Jeleniej Góry. W 1966 
roku kupiłem w Czarnowie za sześć pensji nauczycielskich (takie to 
podówczas były ceny wiejskich domów i gospodarstw w poniemiec-
kich Sudetach) całkiem okazały dom, przypominający stylem tyrol-
ski, w części murowany, z pięterkiem drewnianym. Do tego dwa 
hektary ziemi. Tak umocowany, poczułem się mieszkańcem Sude-
tów.  Dom znajdował się  w lichym stanie, ale mieszkać się dało… i 
chciało. Był on usytuowany  na stoku prawdziwie pięknej doliny, 
otoczonej sosnowymi lasami, przeciętej bystrym potokiem, płyną-
cym skrajem mojej łąki. Las wyróśł, obecnie nie widać z tego domu 
Śnieżki  
 

 Mijały dni, tygodnie, miesiące, kolejne pory roku…  Zadomo-
wiłem się w swej „gawrze”.  Jako że sam nieźle jeździłem na nar-
tach, więc i w swych uczniach rozbudzałem zainteresowania nar-
ciarskie. Wnet ukształtowała się szkolna drużyna, która wygrywała 
różne międzyszkolne, nawet wojewódzkie zawody w biegach nar-
ciarskich.  Z uczniami, ale najczęściej sam, niemal każdą  wolna 
chwilę włóczyłem się ścieżkami i wertepami Rudaw Janowickich, 
zaś wolne od pracy dni przeznaczając na dłuższe wypady to w 

Karkonosze,  to w Góry Sokole. W środowisku nauczycielskim 
zasłynąłem, jako „ten, co to do szkoły jeździ na nartach na złama-
nie karku”. Rzeczywiście, aby się dostać zimą z Czarnowa do 
Leszczyńca, musiałem najpierw z doliny kilometr podchodzić  na 
grzbiet zachodniej odnogi Rudaw, skąd stromą drogą, wciętą w 
zbocze pędzić dość niebezpiecznie w dół.  

 

 Pobyt na Dolnym Śląsku traktowałem jako szkołę życia 
(całkiem twardą, zważywszy na warunki), zbieranie doświadczeń, 

którym w latach międzywojennych drogę budowali junacy - 
wśród nich pracował również junak Karol Wojtyła. Prymas z 
ciekawością przysłuchiwał się historii budowy drogi, przy 
której trudził się późniejszy papież Jan Paweł II.  
 

 Tuż obok miejsca, gdzie znajdowały się baraki dla pra-
cujących stanął w 2008 roku oryginalny świątek, przedsta-
wiający Ojca Świętego Jana Pawła II. Wyrzeźbił go z jedne-
go kloca drewna modrzewiowego miejscowy artysta Marcin 

Lichosyt z Zubrzycy Dolnej. Świątek został przykryty cha-
rakterystycznym dla Orawy daszkiem, otwartym na stronę 
południową i spadzistym od strony północnej, umocowanym 
na czterech drewnianych belkach, zwieńczonych - również 
drewnianym -krzyżem. Na leżącym przed nim głazie z oraw-
skiego potoku umieszczona została tablica pamiątkowa, in-
formująca o intencji postawienia rzeźby przez fundatora: 30. 
rocznica pontyfikatu JP II i 60. rocznica pobytu junaka Woj-

tyły w Zubrzycy. W tym ciekawym miejscu na Szlaku Pa-
pieskim łączącym Beskid Żywiecki z Orawą i Podhalem 
często zatrzymują się przejeżdżający pobliską szosą turyści i 
przypominają sobie tę drogą sercu Polaków postać.  
 

 Ks. Prymas z zainteresowaniem przyglądał się nietypo-
wemu przedstawieniu Sługi Bożego, odczytywał napisy na 

czarnym kamieniu, które informują o motywach powstania 
dzieła po czym odmówił modlitwę Ojcze Nasz i Zdrowaś 
Maryjo, prosząc Opatrzność „o błogosławieństwo dla kultu 
tego miejsca”. Po modlitwie poprosił o wykonanie pamiąt-
kowego zdjęcia i wszystkim obecnym udzielił błogosławień-
stwa. Następnie z pracownikami Parku Babiogórskiego udał 
się samochodem terenowym przez przełęcz Krowiarki do 
Zawoi, by podziwiać panoramę Babiej Góry od strony pół-
nocnej, z Mosornego Gronia. Słoneczna pogoda sprzyjała na 
całej trasie, więc Dostojny Gość mógł nie tylko ucieszyć się 
widokiem babiogórskich przestrzeni, ale też uradować go-
ścinnych gospodarzy zubrzyckich skarbów kultury. Cztero-
godzinny pobyt Prymasa w Zubrzycy Górnej zakończył się 
przejazdem przez przełęcz Krowiarki w kierunku Jabłonki. 
Tym, którzy mieli radość spotkania i bycia z Kardynałem 
Prymasem w czasie jego odwiedzin Zubrzycy pozostanie 

wspomnienie spotkania z człowiekiem, który po wielu latach 
doświadczeń prowadzenia Kościoła w Polsce zachował po-
godę ducha i prostotę serca. 
 

 
 

ks. dr  Stefan Misiniec 

Fot.84  Autor tekstu - Stefan Maciejewski 
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które miały się przekształcić w efekty pisarskie. Rzeczywiście, w 
długie zimowe wieczory zapisywałem wszystko, o czym mi sąsiedzi 
(osiadli tu dopiero po 1945 roku, po wysiedleniu Niemców) przy 
„samogonce” opowiadali. Tak powstała moja debiutancka książka 
o cechach reportażu pt. „Czas mężczyzn” (1972).  Zatem dźwiga-
nie „kaganka oświaty” w leszczynieckiej szkole łączyłem ze swoimi 
pierwszymi próbami pisarskimi. Książka ta ukazała się w kilka lat 
po powrocie do Krakowa, gdzie przeistoczyłem się w dziennikarza. 
Nie zapominałem jednak o Dolnym Śląsku. Na ile tylko czas po-
zwalał, odwiedzałem swą chatę i wędrowałem po rzadko jeszcze 
wtedy odwiedzanych przez turystów Rudawach. W międzyczasie 
(w 1970 r.) w Czarnowie zamknięto czteroklasówkę, przywracając 
budynkowi dawną funkcję: schroniska turystycznego o nazwie 
„Czartak” (czynnego i obecnie). Dotychczasowy nauczyciel Ry-
szard Kincel zakotwiczył się jako dziennikarz w Jeleniej Górze, a 
będąc historykiem, władając dobrym piórem, z biegiem lat popełnił 
cenne dla dziejów turystyki karkonoskiej książki, jak:  „Początki 
przewodnictwa turystycznego w Karkonoszach” (1972), „Sarmaci 
na Śnieżce” (1973), „U szląskich wód” (1994). Również i ja nie 
wymazywałem z pamięci tematyki dolnośląskiej. W 1978 roku uka-
zała się moja powieść „Czterej z piekła” , opisującą powojenne, 
skomplikowane losy osiadłych tu „pionierów ziem odzyskanych”.  

 Za Niemców był Czarnów całkiem dużą wsią o walorach letni-
skowych, liczącą około 90 gospodarstw. Po 1945 roku zamieszkali 
tu w większości repatrianci „zza Buga”, niezbyt dbając o swe do-
mostwa. Jak dach przeciekał lub wiatr go zerwał, to „zabużanin” 
wyprowadzał się, zasiedlając kolejny -  jeden z wielu pustych - 
domów. Tą drogą, do mojego tam pojawienia się w Czarnowie, 
połowa budynków zamieniła się w gruzy otoczone co najwyżej 
kilkoma zdziczałymi drzewami owocowymi lub kępami bzu. Czar-
nów jest niewielką wsią leżącą w dolinie Czarnowskiego Potoku, na 
wysokości 600-700 m n.p.m. Wieś, dawniej rozsiedlona dość gę-
sto, obecnie stanowi luźną zabudowę w otoczeniu malowniczej 
krajobrazowo doliny. Początki wsi sięgają czasów po wojnie trzy-
dziestoletniej . Wtedy też powstały tu pierwsze sztolnie. Szukano 
złota, rud miedzi i żelaza bez jednak większych efektów.  Dopiero z 
początkiem XVIII wieku wznowione prace wydobywcze kopalin 
przyniosły wymierne korzyści. W 1778 roku przez Czarnów popro-
wadzono utwardzoną brukiem drogę, zwaną Starym Traktem Ka-
miennogórskim. Połączył on Jelenią Górę z Wrocławiem. Kursowa-
ły nim dyliżanse pocztowe.  Trakt ten stracił na znaczeniu po wybu-
dowaniu w latach 1855-57 tzw. Drogi Głodu przez Przełęcz Kowar-
ską - drogi szerszej, wygodniejszej i poprowadzonej przez niższą 
przełęcz. W 1840 mieszkało w Czarnowie blisko 300 osób. We wsi 
była gospoda, garbarnia, warsztaty tkackie. Działała kopalnia  ar-
senu "Evelinens Glück". Oprócz arsenu wydobywano tu także rudy 
ołowiu i miedzi. Na początku XX wieku powstała nawet kolejka 
linowa do pobliskich Pisarzowic, skąd ruda wagonikami była prze-

wożona do złotostockich hut.      
 

 Swą gawrę rzadko, ale odwiedzałem. Ale nie sądziłem, że ją 
ponownie zasiedlę na dłużej. Aliści los chciał, że po ogłoszeniu 
stanu wojennego, dziennikarze poddani zostali weryfikacji. Ponie-
waż odmówiłem tej haniebnej procedurze, a przy tym będąc za 
swą działalność pod cenzorską krechą,   zostałem usunięty z pracy 
bez prawa wykonywania zawodu. Co zrobiłem w tej sytuacji? Wró-
ciłem do Czarnowa. Tu, aby żyć, obsadziłem pole rzepą i ziemnia-
kami, łąkę kosiłem na siano, mleko dawała mi sołtysowa. Nadto 
jakąś tam stówkę podesłała żona – i jakoś tam się przeżyło do 
1984 roku, kiedy to do pracy w Muzeum Tatrzańskim przyjął mnie 
Tadeusz Szczepanek. Dom sprzedałem. Wnet właściciel wyjechał 
do Kanady. Opuszczona chata popadła w ruinę. Tylko wciąż rośnie 
koło niej wyjątkowo okazała lipa. Zadbałem swego czasu, aby zo-
stała zapisana do rejestru zabytków – pod nazwą „Ewa” (dla 
uczczenia mojej córki). Trzy lata (1981-1984)  spędzone w 
„gawrze” wspominam z sentymentem. Czasem było chłodno i głod-
no, ale miałem nieograniczony czas dla siebie i byłem wolnym 
człowiekiem – w przeciwieństwie do wielu moich byłych koleżanek i 
kolegów dziennikarzy, którzy wiernopoddańczo kolaborowali z 
ówczesną władzą. Opisuję te czasy w swych wydanych w 2007 
roku dziennikach pt. „Wojna polsko-polska”. Podczas tego mojego 
dłuższego pobytu, do Czarnowa sprowadziła się pierwsza grupka 
wyznawców Kriszny. Kupili jeden, z czasem kilka dalszych domów 
wraz z ziemią i zaczęli gospodarzyć. Zwolna nabierali rolniczych 
doświadczeń. Prowadzą rolnictwo ekologiczne, są wegetarianami. 
Turystom są życzliwi. Można się od nich dowiedzieć wielu interesu-
jących rzeczy o kulturze wedyjskiej. Czarnowski ośrodek Między-
narodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny jest jednym z 
największych w Polsce. 

 No, ale co z tymi Rudawami Janowickimi? Jakie to góry, czy 
warto wybrać się w karkonoskie strony? Ze wszech miar jak najbar-
dziej! Jak malowniczo wyglądają Rudawy z widokami na Karkono-
sze i inne pasma górskie Sudetów, można się przekonać w ciągu 
czterdziesto minutowego marszu ze schroniska  „Czartak” na 
szczyt Skalnika, z którego roztacza się widok na obły kształt Śnież-
ki. Spod Skalnika wyznakowanym szlakiem wędrujemy w stronę 
Marciszowa (dobry punkt startowy w  Rudawy), aby obejrzeć  
„purpurowe jeziorka”, udając się następnie w pobliskie Góry Soko-
le, gdzie czeka nas zabytkowe schronisko „Szwajcarka”- najstarsze 
w Sudetach, zbudowane z drewna w stylu tyrolskim w 1823 roku,  
zbudowane z drewna w stylu tyrolskim przez właściciela zamku w 
niedalekich Karpnikach (warto zamek zwiedzić), a nazwane na 
cześć swej żony Szwajcarki. 
 

 Rudawy Janowickie w części zachodniej zbudowane są z 
granitu, natomiast we wschodniej z łupków, gnejsów i dolomitów. 
Znajdowały się w nich rudy miedzi, arsenu z domieszką srebra i 

Fot.85  Widok na Śnieżkę 

Fot.86  Szczyt Skalnika 
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W 1889 roku, 120 lat temu, gdy dożywał swych dni 
doktor Tytus Chałubiński  przyszedł na świat w Suchej 
Beskidzkiej ks. Jan Humpola. Był nie tylko wspaniałym 
duszpasterzem ale także wybitnym taternikiem i działa-
czem TT i PTT. Po maturze, w roku 1910 wstąpił do 
seminarium duchownego w Krakowie. Studia teologicz-
ne kontynuował w Innsbrucku w latach 1912-1914. 

Będąc tam na  studiach chodził po Alpach, działał też 
w zarządzie organizacji akademickiej Alpenverein. 
 

 14 sierpnia 1914 roku ks. Metropolita Adam Sapie-

ha udzielił mu święceń kapłańskich. Po kilku latach po-
bytu w Krakowie, w 1917 roku, dla poratowania zdro-

wia został skierowany do Zakopanego i tam prowadził 
działalność duszpasterską przez siedemnaście lat. Naj-
pierw był kapelanem szpitala Czerwonego Krzyża, uczył 
także religii. W międzyczasie od 1920 roku był kapela-
nem wojsk polskich, a w latach 1923 do 1 II 1925 ka-

płanem Cywilno-Wojskowej Parafii Niepokalanego Po-
częcia NMP w Lublinie. Włączył się w wówczas dzieło 
budowy lubelskiego Domu Żołnierza Polskiego. W Za-
kopanem był znanym i cieszącym się sympatią mło-
dzieży katechetą szkół średnich. W latach 1927-1932 

był zarazem dyrektorem koedukacyjnego prywatnego 
gimnazjum „Szarotka”. Jako katecheta propagował 
turystykę górską wśród młodzieży prowadząc osobiście 
wycieczki szkolne w Tatry. Między innymi był katechetą 
szkolnym Macieja Mischke. Kilkanaście lat później kate-
cheta spotkał swego wychowanka nawiązując z nim 
serdeczny kontakt. Po wojnie państwo Mischke z sy-
nem odwiedzili jeszcze w 1956 roku ks Humpolę na 
parafii w Liszkach. Maciej Mischke zamieścił piękne 
wspomnienie o Nim w Taterniku nr 1(1959). Przede 

wszystkim ks Humpola ukochał Tatry i taternictwo. 
Najżywszą działalność taternicką rozwinął w pierwszej 
połowie lat dwudziestych dokonując szeregu pierw-

szych przejść w towarzystwie Mieczysława Świerza 
m.in. wschodniej ściany Mięguszowieckiego Szczytu 
(1921), pn.-zach. komina Żabiego Mnicha (1922), pn. 
ściany Żabiej Turni Mięguszowieckiej (1823), wsch. 
grani Młynarza (1924) oraz braci Sokołowskich (Kozia 
Przełącz Wyżna od północy – dwa podejścia: 1923, 
1924). Po tragicznej śmierci Mieczysława Świerza na 
zachodniej ścianie Kościelca 5 lipca 1929 roku ks Jan 
Humpola jako towarzysz wielu wypraw górskich i wspi-
naczek prowadził jego bardzo liczny pogrzeb. Niektóre 
swoje wycieczki opisał ks Humpola w „Taterniku” (Na 
ścianach Mięguszowieckiego, 1922) i w „Wierchach” (Z 
włóczęgi po Tatrach, 1925). 

 

 Był nie tylko taterni-
kiem, ale i działaczem 
Towarzystwa. W latach 

1922-1930 ks Jan Hum-
pola był w Zarządzie 
Sekcji Turystycznej TT, 
w tym wiceprezesem 

(1924-1928). W latach 

1926-1930 był człon-
kiem ZG PTT, w roku 

1923 był członkiem za-
rządu Sekcji Ochrony 
Tatr i w roku 1924 – 
zastępcą naczelnika 
Ochotniczej Straży Gór-
skiej w Zakopanem. 
Także po wojnie figuro-

wał na liście członków Klubu Wysokogórskiego. Działał 
też na polu sportowym jako prezes spółki „Park Sporto-
wy”, utworzonej dla budowy skoczni narciarskiej na 
Wielkiej Krokwi, której twórcą był znany architekt Karol 
Stryjeński. W roku 1930 po rozwiązaniu spółki majątek 
jej przejęła gmina zakopiańska. Tą wszechstronną 
działalność zawodową, społeczną i taternicką uprawiał 
ks. Jan Humpola mimo częstych kłopotów ze zdro-
wiem. Jego zaangażowanie i energia została zauważo-
na i doceniona przez najwyższe władze państwa. W 
1934 roku został powołany na dziekana Wojsk Polskich 
i kapelana Prezydenta Ignacego Mościckiego. Opuścił 
wówczas Podhale i przeniósł się do Warszawy. Jako 

 

złota oraz rudy żelaza i ołowiu, które wydobywano już od XIV aż do 
XIX wieku. Z tego ostatniego okresu pozostały tu liczne sztolnie i 
wyrobiska, na ogół zasypane i niedostępne. Kto jednak chciałby 
zajrzeć pod ziemię, niech odwiedzi sztolnie w Kowarach z udostęp-
nioną turystom tzw. Podziemną Trasę Turystyczną. Rudawy poro-
śnięte są lasem świerkowym, z dodatkiem dębu, leszczyny, brzozy, 
jaworu i buka. W 1989 roku rudawskie pasmo objęte zostało statu-
sem Rudawskiego Parku Krajobrazowego. 
 

 Pasmo Rudaw rozciąga się z południa, od Doliny Świdnika i 
Przełęczy Kowarskiej aż do Doliny Bobru, między Kotliną Kamien-
nogórską a Jeleniogórską. Zajmują powierzchnie 90 km kwadrato-
wych. W okolicy Janowca Wielkiego graniczą z Górami Kaczawski-
mi, a od Przełęczy Kowarskiej z Karkonoszami. Najwyższym 
wzniesieniem jest Skalnik (945m),a najciekawszą północno-
zachodnia część Rudaw, w której znajdują się Sokole Góry. Wyjąt-

kowo malowniczy ten zakątek tworzy sześć granitowych wzgórz: 
Krzyżna Góra (654 m), Sokolik (642 m), Browarówka (525 m), 
Rudzik (500 m), Łysa (480 m), Buczek (456 m). Liczne skałki Soko-
lich Gór dochodzą tu do 60 m wysokości i stanowią atrakcyjny 
teren do wspinaczki. Większość wierzchołków skał jest niedostęp-
na dla "zwykłych turystów". Wyjątek stanowi Sokolik Duży, na któ-
rego wierzchołek prowadzą metalowe schody i Krzyżna, na którą 
można się dostać po wykutych w skale stopniach. Warto napo-
mknąć, że tutaj  właśnie swe początki alpinistyczne zdobywała 
Wanda Rutkiewicz.  
 

 A z Gór Sokolich warto dotrzeć do Kowar lub Karpacza… i 
wyruszyć na Śnieżkę. 

 
Stefan Maciejewski 

Fot.87  ks. Jan Humpola 


