






XV Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego i Mateusza 
Hryncewicza

14-16 września 2018r.

Ten pomysł chodził mi po głowie od dawna, ale w zeszłym roku nie czułem się 
gotowy na to wyzwanie. W tym roku w maju przeszedłem „setkę z hakiem” w 
bardzo dobrej kondycji, więc postanowiłem spróbować swoich sił na Kotlinie. 
Udało mi się zapisać, to pierwszy sukces. Im bliżej startu tym większa nerwówka, 
śledzenie prognozy pogody i przygotowywanie obowiązkowego wyposażenia. 
Regulamin rzecz święta, trzeba dokładnie zapoznać się z wymogami, szczególnie 
dotyczącymi zaopatrzenia apteczki. Musiałem odwiedzić kilka aptek, żeby 
wszystko zdobyć. Śledzę forum i bieżące informacje. Mam dużo dylematów co 
zabrać, z czego zrezygnować, waga plecaka jest najważniejsza, ale pamiętajmy, 
że to są góry i pogoda może zmieniać się szybko.

Start – Wyruszam do Szklarskiej Poręby wczesnym rankiem, żeby mieć zapas 
czasu na ewentualne korki. Docieram na miejsce, zakwaterowanie i ruszam na 
start, odbiór pakietu, odprawa i punktualnie o 11:59 minuta ciszy ku pamięci 
Daniela i Mateusza. 12:00 ruszamy. To nie są zawody, więc nie trzeba się 
spieszyć. Zmierzam na Halę Szrenicką, później Śnieżne Kotły gdzie docieram o 
14:10.

Pierwsze namaczanie – Pierwsza grań i pogoda się pogarsza, zaczyna mżyć. 
Liczyłem tutaj na piękne widoki i aż żal patrzeć na tarasy widokowe, na które nie 
mam po co iść. Docieram do PK1 i wpadam na herbatkę do Odrodzenia. 
Odpoczywam trochę i ruszam do Domu Śląskiego na zupę gulaszową i kolejną 
herbatę.

Pranie właściwe – Podchodzę na Śnieżkę, wiatr miota mną na wszystkie strony, 
deszcz pada. Jak docieram na szczyt ledwie widać ten sławny budynek. Tuż za 
szczytem zapalam lampkę na plecaku i czołówkę. Zejście dłuży się w 
nieskończoność, pada i wieje, zmierzam na PK2 na Przełęcz Okraj, docieram tu na
21:30, czyli tylko 30 min. przed limitem. W schronisku ciasno, ale tradycyjnie 
wypijam kolejną herbatkę. Maszeruję dalej, przechodzę przez Przełęcz Kowarską i
jestem już w Rudawach Janowickich. Tutaj, jest też pierwszy Punkt Transportowy 
dla zgłaszających „wycof”. Skalnik, pilnuję szlaku i docieram do PK3 (49km) ok. 
1:20. Chce się spać, zmęczenie zaczyna odciskać swoje piętno. Walczę ze 
słabościami i napieram – Janowice Wielkie, tutaj jest Bufet, do wyboru jest zupa 
pomidorowa z ryżem albo zupa pomidorowa z makaronem . Ławeczki i stoliki 
parkowe oraz siłownia, gdzie co bardziej przewidujący rozpięli hamaki. Tutaj na 
10 min. kładę plecak na stole, na nim głowę i siedząc na ławce przysypiam.

Wirowanie – Po drzemce nie mogę przywrócić właściwej temperatury i trzęsę się 
jak stara pralka na wysokich obrotach. Wchodzę do sklepu Pana Mirka, nic nie 
kupuję, ale się rozgrzewam. Wreszcie jest OK, ruszam dalej. PK4 za Różanką, 
teraz idę spory odcinek asfaltem, więc próbuję drzemać idąc, to znaczy 
przymykając raz jedno, raz drugie oko. Niewiele to daje, widzę krowy na 



pastwisku i żadna nie jest łaciata. Pierwsze halucynacje? Zaczyna świtać jest mi 
naprawdę zimno.

Płukanie – PK5 (66km) jest już jasno, widzę drzewo z butami więc chyba mam 
kolejne halucynacje ze zmęczenia, melduję się i… zaczyna padać, ale ruszam 
dalej, bo wygląda że zaniosło się na dłużej. Deszcz jednak padał krótko, 
wypogadza się, docieram do punktu transportowego nr 3. Tutaj jest też start na 
połowę przejścia. Łysa Góra z ośrodkiem jeździeckim ma dzisiaj jakiś piknik więc 
wpadam na herbatkę. Kiedy ruszam dalej, na przystanku czekają już dwaj 
kompani: Krzysiek i Paweł, zgłosili „wycof”, szkoda. Docieram na Okole – PK6 
(75km). Pięknie widoki na Góry Kaczawskie, jest taras widokowy i można 
popatrzeć. Kolejne zejście, wyprzedza nas biegacz na połówkę, ma niezłe tempo. 
Podejście na Górę Szybowcową, Marek wycofuje się, ze względu na ból pięty. 
Zostaję sam na placu boju i odchodzi mi ochota na dalszą wędrówkę – samemu. 
To jest ten punkt którego się najbardziej obawiałem. Mam ok. 90km w nogach, a 
do mety zostało jeszcze prawie 50. Zjadam dobry obiad i zastanawiam się do 
którego punktu dojdę, kiedy wpada zaprzyjaźniona grupa „Dzikusów z 
pogranicza”, oni idą na połowę i mają dopiero 15km w nogach, więc dużą 
świeżość. Czekam na koniec ich przerwy i podpinam się za nimi. Na zejściu jest 
naprawdę szybko, ale o dziwo we mnie wstąpiły nowe siły i mam coraz mniej 
problemów, żeby za nimi nadążyć.

Suszenie – jest ciepłe popołudnie, w Jeżowie dolewam wody do camelbaka i 
nawet nie zastanawiam się gdzie jest punkt transportowy. PK8 Perła Zachodu, 
piękne okolice. Pędzę naprawdę dobrym tempem do PK9 (100km), częstują tutaj 
herbatą więc korzystam chętnie. Teraz trochę powinienem nawigować według 
mapy, ale ktoś przygotował trasę wieszając oznaczenia, co bardzo ułatwia 
sprawę. Docieram dość szybko do PK10 (104km), zaczynam czuć, że może mi się 
udać. Wchodzę w Góry Izerskie, powoli zapada zmrok. Na PK11 jest ognisko i 
poczęstunek, robię dłuższą przerwę. Kiedy ruszam, długo muszę się rozgrzewać. 
Cało przechodzę przez Zakręt Śmierci i liczę, że jest to przedostatnie podejście. 
Przy PK12 jest prywatne schronisko Wysoki Kamień, więc herbata. Odliczam 
kilometry i zaczynam przeliczać kiedy będzie meta. Nadal utrzymuję dobre tempo
i czasem wyprzedzam pojedynczych Zombie, idących powoli i walczących ze 
słabościami. Ostatni PK13 do mety zostało już tylko 9km, słucham punktowych, 
gdzie mam zejść z zielonego szlaku na tor bobslejowy, a właściwie jego resztki. 
To jest prawdziwa rzeźnia, zejście jest mega trudne, jest mokro, głazy duże i 
małe. Docieram z ulgą do Wodospadu Kamieńczyka i zamykam pętlę, teraz tylko 
zejście do mety. Udało się, jeszcze 15 schodów do szczęścia, po których mogę 
biec, jest mega radość i ogromne zmęczenie. Czas przejścia to ok. 39:36 godz., 
ale to jest mniej istotne, bo to nie są zawody i nikt się nie ściga, poza limitem 48 
godzin. Mam mega satysfakcję, bo to było bardzo trudne wyzwanie, a udało się 
za pierwszy razem. Suma podejść to ponad 5000m. To trzeba przeżyć, trzeba 
przejść Kotlinę chociaż raz… Marzenia się spełnia. To było długo wyczekiwane.

Dziękuję wszystkim, którzy byli dla mnie wsparciem i mi dopingowali, zwłaszcza 
w trudnych, przełomowych chwilach.


