
Kotlina na raty… 

 Zamiar zmierzenia się z wyzwaniem pokonania blisko 140 kilometrowego dystansu 

przemierzającego Kotlinę Jeleniogórską chodził mi po głowie już od dłuższego czasu. Jednak 

jak to w życiu bywa, zdarzają się rzeczy ważne i ważniejsze, które często niweczą pewne plany. 

I tak było w moim przypadku. Jednak na początku 2018 roku powiedziałem, że choćby nie 

wiem co, to w tym roku muszę i już… 

 Pojawił się jednak dylemat… cały dystans czy na początek połowa. Mimo, że 

wcześniejszych doświadczeń z długimi dystansami na Głównym Szlaku Beskidzkim i Głównym 

Szlaku Sudeckim, to nie mierzyłem się nigdy z takim dystansem pokonywanym jednym 

przejściem. 

 Okazało się, że los sam zadecydował. Powód był prozaiczny… przespałem zapisy na całe 

Przejście. W takim razie pozostawało tylko przypilnowanie rejestracji na przejście połowy 

dystansu. Zapisy się udały, wpisowe opłacone. Kondycyjnie dystans udało się pokonać. Mimo 

chwil zwątpienia pod koniec trasy, że po co mi to było, że spróbowałem raz i wystarczy, to gdy 

tylko „kurz bitewny opadł” i zmęczenie odpuściło, to od razu pojawiło się postanowienie, że w 

2019 roku zmierzę się z całym dystansem. 

 Nastał 2019 rok. Tym razem „Noc Szybkich Palców” okazała się łaskawa i rejestracja 

przebiegła pomyślnie. Szybka wpłata, aby nie zapomnieć i dłuuuugie wyczekiwanie terminu. 

W tak zwanym między czasie, a w zasadzie od stycznia,  systematyczne przygotowania. Prawie 

codziennie po ok. 7-10 km marszu po lesie. Teren niestety płaski, więc na namiastkę warunków 

Kotliny raczej nie można było liczyć ale na bezrybiu i rak ryba. Po kilku miesiącach tych 

przygotowań pies już niezbyt chętnie wychodził ze mną na codzienne spacery . 

 Nadszedł wyczekiwany wrześniowy termin. Do Szklarskiej Poręby przyjechałem dzień 

wcześniej. Mając w perspektywie przynajmniej jedną całą nieprzespaną noc należało się 

solidnie wyspać. Dzień przed startem należało się jeszcze zameldować w punkcie startowym 

w celu weryfikacji obowiązkowego wyposażenia oraz pobrania zestawu startowego. Po 

dopełnieniu wszelkich formalności można było udać się jeszcze na chwilkę na małe 

nawodnienie przedstartowe. 



 

Zwarty i gotowy 

 Pobudka na piątek została ustalona na godzinę 8, tak aby jeszcze na spokojnie 

sprawdzić ekwipunek i dokonać ewentualnej weryfikacji zawartości plecaka, no i oczywiście 

jego wagi. W końcu byliśmy sobie pisani na 48 godzin. Po drodze na miejsce startu jeszcze 

śniadanko i ok godziny 11:30 zjawiam się przed Szałasem Żywieckim. Uczestników jest już 

sporo, a z każdą chwilą przybywają nowi. Dzięki organizatorom jest jeszcze ostatnia szansa na 

uzupełnienie braków w ekwipunku gdyż ma tu swoje stoisko Decathlon. 

 Krótka odprawa w wykonaniu organizatorów i GOPRu, i w zasadzie można już szykować 

się do startu. Zanim nastąpi ten moment zastygamy w chwili ciszy aby uczcić pamięć Daniela i 

Mateusza, którzy swoimi osobami patronują tej imprezie i zapewne z góry czuwają nad jej 

uczestnikami. Chwila magiczna, tajemnicza. Zupełnie inna od bezosobowych „uczcijmy chwilą 

ciszy pamięć ….”. Mimo, że nie miałem okazji poznać Daniela i Mateusza, to w tej chwili mam 

wrażenie jakby coś nas łączyło. Czyżby pasja pokonywania górskich ścieżek? A może chęć 

stawiania czoła różnym wyzwaniom i walki z samym sobą?   



 

Tuż przed startem 

 Wybiła godzina 12 i ruszyliśmy w nieznane. Znana oczywiście była trasa, jednak chyba 

większość z nas zastanawiała się nad tym jak będzie się maszerować. Jaka będzie pogoda na 

całej trasie, czy będzie tak sprzyjająca jak w chwili startu? Czy nasze organizmy psychicznie i 

fizycznie dotrwają do końca dystansu? 

 Najpierw dosyć solidne podejście na Halę Szrenicką. Oglądając się za siebie można było 

dostrzec w oddali schronisko na Wysokim Kamieniu – tam gdzie mieliśmy być za ponad dobę. 

Peleton rozciągnął się na całej długości drogi. Jedni ruszyli ostro do przodu inni statecznym 

tempem pokonywali kolejne kilometry. 

 Pierwszy przystanek po ponad 15 km, czyli w Szpindlerowym Młynie. Chwila 

odpoczynku, piwne nawodnienie i dalej w drogę. Wychodzimy na jeden z bardziej widokowych 

odcinków Karkonoszy, w oddali góruje już Śnieżka. Niby jest w zasięgu wzroku, a nawet i ręki 

ale do pokonania jest jeszcze ok. 10 km. Górą przechodzimy nad Wielkim i Małym Stawem 

oraz jak zwykle urokliwą Samotnią. Przed ostatnim podejściem na Śnieżkę chwila odpoczynku 

i łyk herbaty w Domu Śląskim, a na szczycie Królowej Karkonoszy melduję się ok. godziny 18. 



 

Śnieżka w oddali 

 Przede mną 7 kilometrów zejścia do Schroniska na Przełęczy Okraj. Zaczyna robić się 

już troszkę ciemno. Pojawia się coraz więcej czołówek, które swoim blaskiem kreślą przebieg 

naszej trasy. Około godziny 20 docieram do Schroniska, które wypełnione jest po brzegi 

uczestnikami Przejścia. Widać już pierwszych „rannych”, którzy opatrują swoje stopy. Ja na 

szczęście ten odcinek pokonałem bez żadnych urazów. Pojawiają się jednak już pierwsze 

objawy zmęczenia i zaczynam czuć przebyte kilometry. Ruszam dalej. Droga wiedzie wciąż w 

dół. Teraz wszyscy maszerują już na czołówkach. Widać, że peleton nie jest już tak zwarty jak 

na początku. Maszerujemy w kilku-kilkunasto osobowych grupach. Mimo dającego się we 

znaki dystansu humory dopisują.    

 Wkraczamy w Rudawy Janowickie. Trzeba coraz bardziej pilnować trasy. Sieć dróg 

leśnych czasami potrafi wprowadzić w błąd. Pokonując kolejne kilometry docieram na Skalnik, 

już coraz bliżej do PK 3. Na punkcie kontrolny jest sporo ludzi, chwila odpoczynku, mały 

posiłek.  



Kolejny cel, to punkt żywieniowy w Janowicach Wielkich. Trasa w zasadzie z górki. 

Jednak po pokonaniu 50 km, to chyba wygodniej jest na delikatnych podejściach niż stromych 

zejściach. W takich sytuacjach kijki trekkingowe są bardzo pomocne. 

 Temperatura spadła odczuwalnie, docieram do Janowic, w perspektywie ciepły 

posiłek. Niestety tu małe rozczarowanie … i chyba jedyny minus całego Przejścia. Zimna 

pomidorowa w symbolicznej ilości. Oczywiście nikt nie liczył na wykwintny posiłek jednak 

solidna micha gorącej zupy byłaby zbawienna. Jednak przy stołach miłe rozmowy i żarty z 

uczestnikami pozwalają zapomnieć o zimnej pomidorowej. 

 Wypadałoby ruszać dalej. Jednak organizm domaga się odpoczynku. Pojawia się 

dylemat iść czy spać. Jednak zimna noc i perspektywa zasypiania w takiej sytuacji jest 

wystarczająco motywująca aby maszerować dalej. Janowice opuszczam ok. godziny 3. Po 

drodze jeszcze małe zakupy w sklepie i marsz na PK 4. 

 Za punktem 4 bardzo miła niespodzianka. W środku nocy dziewczynka częstująca nas 

herbatą. Rozmawiamy z jej ojcem, który opowiedział nam o inicjatywie swojej córki (10-12 lat) 

i jej towarzyszył. 

 Z mapy wynika, że do następnego PK jest tylko 7 km. Niby tylko 7 km ale przy tak 

monotonnym i  długim podejściu, w sporej części asfaltem, dystans sprawia wrażenie jak by 

było go dwa razy dłużej. Zaczyna robić się jasno. Po chwili na horyzoncie pojawiają się 

Karkonosze, a w Kotlinie Jeleniogórskiej zalega miejscami mgła. Z perspektywy Komarna widok 

jest niesamowity.  

Przy 5 PK ogarnia mnie potężne zmęczenie. Chęć snu jest ogromna. W pobliżu PK jest 

wiata myśliwska. Dobre miejsce aby złapać trochę snu. Okazuje się jednak, że nie tylko ja 

wpadłem na taki pomysł i docierają do mnie informacje, że „pokoi wolnych brak”…. Trudno 

trzeba maszerować dalej. Wschodzące słońce zapowiada ładny dzień. Postanowiłem, że 

postaram się dojść do Łysej Góry i  na łące pośpię trochę w promieniach słońca. Docieram tam 

ok. godziny 9. Okazuje się, że teraz już sen nie chce przyjść. Godzina przewracania się z boku 

na bok nie przynosi snu.  

Kawałek przed Połową zaczęło mi dokuczać lewe kolano. Myślałem, że ten godzinny 

odpoczynek przyniesie mu ulgę, tak się jednak nie stało. W czasie gdy odpoczywałem na łące 

przyjechał akurat samochód na PT, który zabierał tych którzy rezygnowali z dalszego marszu. 

Przez chwilę przez głowę przeleciała mi myśl aby też skorzystać z tej możliwości. 

 



 

Wschód słońca nad Kotliną Jeleniogórską 

 Stwierdziłem jednak, że może z kolanem się nie pogorszy i postanawiam iść dalej. 

Pogoda wymarzona do wędrowania. Niebo błękitne, nad głową lata samolot z pobliskiego 

aeroklubu. Dosyć szybko docieram na PK 6, zaraz Okole i do Chrośnicy. Kolano zaczyna się 

jednak odzywać i pod kościołem pół godziny odpoczynku. Kawałek za Chrośnicą zaczynają 

mnie mijać uczestnicy Połowy Przejścia, którzy wystartowali o godzinie 12. Tempo mają 

solidne, bo i siły jeszcze niespożyte. 

 Im bliżej Góry Szybowcowej tym pojawia się więcej myśli o rezygnacji, bo kolano nie 

pozwala zapomnieć o sobie. No i tuż za PK 7 jest PT w Jeżowie Sudeckim skąd można wrócić 

do Szklarskiej Poręby. Po głowie zaczynają krążyć różne koncepcje. Może spróbować dojść do 

Perły Zachodu i gdyby z kolanem działo się gorzej, to tam zrezygnować i przejść te kilka 

kilometrów do Jeleniej Góry. A może zacisnąć zęby i dojść chociaż do Zakrętu Śmierci….? I tam 

zrezygnować. Tylko gdybym dotarł do Zakrętu, to przecież do mety już „całkiem blisko” i w 

zasadzie „na jednej nodze” można by się doczłapać, tak aby zmieścić się tylko w limicie 

czasowym. 



 Maszerując z burzą mózgu, mając w perspektywie niedzielny (prawie 500 km) powrót 

do domu oraz poniedziałkowy wyjazd (też kilkaset kilometrów) na dwutygodniowy urlop, z 

ciężkim sercem podejmuję decyzję o rezygnacji. Obawiałem się, że zamiast na urlopie 

wyląduję z uszczerbkiem na kolanie na zwolnieniu lekarskim. Decyzja była bardzo trudna ale 

wydawała się rozsądna. 

 W Jeżowie zgłaszam rezygnację i cierpliwie czekam na transport. Po około godzinie do 

busa wsiada nas czworo. Po drodze zajeżdżamy jeszcze na Łysą Górę, pełnym busem 

przyjeżdżamy do Szklarskiej Poręby i koło Lidla zakończyła się moja tegoroczna przygoda z 

Przejściem Kotliny.  

 Czy w przyszłym roku spróbuję ? Tak, oczywiście!! Pod warunkiem, że uda mi się 

zapisać. W końcu, co prawda na raty, ale trasę całego Przejścia przeszedłem . Pozostaje tylko 

połączyć to w całość. Nie odmówię sobie trudów wędrowania wśród tak pięknych okoliczności 

przyrody i w tak doborowym towarzystwie. Tylko nie będę planował wyjazdowego urlopu tuż 

po Przejściu. 

 A na zakończenie chciałbym złożyć wielkie podziękowania i głębokie ukłony dla tych 

wszystkich, którzy od kilkunastu lat nie szczędzą swojego czasu i trudu aby Przejście Dookoła 

Kotliny Jeleniogórskiej się odbyło. Dla „sztabu głównego”, dla tych, którzy z cierpliwością 

czekają na nas na PK i nie szczędzą słów otuchy, dla tych, którzy zwożą nas z PT oraz dla 

wszystkich, których twarzy nie było dane nam zobaczyć.  

 Do zobaczenia już za niecały rok. 

 

  

  

  


