
 

Emocje do samego końca 
 

1. Wstęp 

 

 To był mój trzeci start w Przejściu Dookoła 

Kotliny Jeleniogórskiej. Dotychczasowy wynik 1:1. W 

tym roku za wszelką cenę chciałem ukończyć, tak żeby 

bilans startów był korzystny. 

 

 

Z takim nastawieniem jechałem do Szklarskiej Poręby z północnej Wielkopolski. 

Wraz ze mną Monika, Magdalena (Megi) i Krzysztof. Myślę, że nastawienie przed startem to 

przynajmniej połowa sukcesu. Rok 

temu byłem jakoś dziwnie 

niespokojny. Twierdziłem, że jak 

będzie ciężko to się po prostu 

wycofam. Tak też zrobiłem – w 

miejscu, gdzie wycofuje się najwięcej 

osób – w Janowicach Wielkich. 

 

 W tym roku nie było 

takiej opcji. Wiedziałem co mnie 

czeka – wielkie zmęczenie, jeszcze 

większy ból, chwile zniechęcenia. 

Byłem na to przygotowany i już w 

samochodzie zapowiadałem, że 

dopóki będę świadomy to się nie 

wycofuję, tylko poruszam się naprzód. Aż do minięcia limitu czasu. W osiągnięciu celu – 

czyli mety w Szklarskiej Porębie - miało mi pomóc kilkanaście tygodni przygotowań.  

 

 Te przygotowania wyglądały całkiem inaczej niż w przypadku innych osób. 

Polegały na... przybraniu na wadze oraz zaprzestaniu treningów biegowych. Wiedziałem, że 

po 10 latach wymagających treningów, kilka miesięcy przerwy nie spowoduje całkowitego 

braku kondycji. Mogło jednak wzmocnić moje kolana, które na wymagających zejściach 

lubiły przypominać o sobie. Dla pewności od czasu do czasu (już nie codziennie) 

wychodziłem poćwiczyć biegi pod górkę. Przybranie na wadze miało z kolei 

zminimalizować ryzyko kryzysu energetycznego (który był bardzo odczuwalny 2 lata 

wcześniej).  

 

 Po takich przygotowaniach nie mogłem odpuszczać z powodu jakiegoś 

mniejszego kryzysu. Wiedziałem, że moje szanse są duże i chyba tylko pogoda mogła je 

zmniejszyć. Z optymizmem stanąłem więc w piątek przed 11:30 na starcie wraz z Moniką, 



Megi i Krzysztofem. Tradycyjna minuta ciszy ku czci Daniela Ważyńskiego oraz Mateusza 

Hryncewicza i ruszyliśmy w trasę. 

 

  
 

 

2. Start – Przełęcz Okraj 

 Na początek moje ukochane Karkonosze. Uwielbiam te podejścia i widoki. Choć 

nie forsuję tempa (bo wiem ile jeszcze trasy przede mną) w dość dobrym czasie dochodzę z 

Megi na Halę Szrenicką. Tu czekamy kilkanaście minut na Monikę i Krzysztofa, którzy 

preferują bardziej płaskie odcinki trasy. To dobra okazja, aby dać odpocząć stopom i 

plecom. Nauczony doświadczeniem z poprzednich Przejść – wiem jakie to ważne. Tym 

bardziej, że niesiemy na plecach sporo kilogramów.  

 

   

 

 Kolejne kilometry mijają bez przygód. Wraz z Megi idę żywszym tempem, żeby 

poczekać na “resztę ekipy” w Domu Śląskim. Od Śnieżki idziemy dalej już w trójkę – 

Krzysztof został dłużej w schronisku skuszony dobrym piwem.  



 

 

 Mimo, że w schronisku pod Śnieżką spędziliśmy sporo czasu to do Punktu 

Kontrolnego na Przełęczy Okraj dochodzimy ze sporym zapasem czasu. Postanawiamy 

poczekać na Krzysztofa. W tym czasie przebieramy się w cieplejsze ciuchy, bo robi się 

bardzo zimno. Szykujemy czołówki, posilamy się, zamawiamy po herbacie i kawie.  

 Niestety Krzysztof się nie pojawia a minął już limit czasu. Na Endomondo widać, 

że zakończył już swoją trasę. Wielka szkoda. Ruszamy więc dalej – w nocną wędrówkę po 

Rudawach Janowickich. 

 

3. Przełęcz Okraj – Janowice Wielkie 

 Dla wielu uczestników Przejścia za Przełęczą Okraj zaczyna się nielubiany 

odcinek trasy. Idzie się w ciemnościach po lesie. Dla pasjonatów historii – takich jak ja, 

mnóstwo tu jednak ciekawych śladów przeszłości.  

 Karkonosze od Rudaw Janowickich oddziela Przełęcz Kowarska. Tu znajduje się 

pierwszy punkt transportowy dla osób, które postanawiają skończyć swój udział w imprezie. 

Większość osób szybko pokonuje żółty szlak, przecinający asfaltową drogę z Kowar do 

Kamiennej Góry, nie przypuszczając nawet, jak ciekawa jest historia tej drogi. Nazywana jest 

Drogą Głodu, gdyż jej budowa była spowodowana klęską nieurodzajów oraz upadkiem 

tkactwa na tych terenach. Doszło nawet do wybuchu zamieszek. Władze pruskie 

zainicjowały szereg robót, mających załagodzić problem bezrobocia i głodu. Jednym z 

efektem była właśnie Droga Głodu budowana w latach 1855 – 1857. Dniówka przy budowie 

drogi wynosiła bochenek chleba i 60 fenigów.  

 Na Przełęczy pod Bobrzakiem żółty szlak, którym idziemy krzyżuje się ze Starym 

Traktem Kamiennogórskim. Do czasu wybudowania Drogi Głodu była to główna droga 



łącząca Kowary z Kamienną Górą. Dziś to zwykła droga leśna – dwieście lat temu codziennie 

pokonywały ją dyliżanse pocztowe i osobowe. Tę drogę pokonała też księżna Izabela 

Czartoryska, co opisała w „Dzienniku podróży do Cieplic”. 

 My mamy inną trasę niż księżna – i bardzo dobrze, bo nie chciałbym ominąć 

Janowic Wielkich, gdzie czeka na mnie pyszna pomidorówka. Postanawiam zadzwonić do 

Krzysztofa i zapytać jak się czuje i dlaczego zrezygnował. Rzut oka na Endomondo i okazuje 

się, że kolega idzie dalej. Miał po prostu problemy z aplikacją i musiał ją uruchomić 

ponownie. Na Przełęczy Okraj odpoczywał bardzo blisko nas, ale w ciemnościach się nie 

widzieliśmy. Teraz jest jakieś 2-3 km za nami.  

 Pomału odczuwamy zmęczenie. Podejście na Skalnik męczy nawet mnie. W ruch 

idzie energetyk – nie ostatni na Przejściu. Niebieski szlak między Skalnikiem a Wołkiem w 

tym roku dłuży się niemiłosiernie. Dochodzimy wreszcie do Punktu Kontrolnego nr 3. 

Robimy tu dłuższą przerwę. Trzeba dać odpocząć plecom i posmarować stopy 

„cudokremem”. Nie jest to łatwe – bo noc jest bardzo zimna. Zerkam znowu na 

Endomondo i z obawami dzwonię do Krzysztofa z pytaniem, czy czasem nie zgubił trasy.  

 Miałem rację. Chwila nieuwagi i kolega spadł z niewielkiego nasypu. Z ciężkim 

plecakiem miał problemy z pozbieraniem się i poszedł w złą stronę. Na szczęście jest dość 

blisko prawidłowej trasy. Poinstruowałem go jak ma iść, ale jest zrezygnowany. 

Odpowiedział, że postanowił zostać w tym miejscu i się zdrzemnąć. Nie ma sił iść dalej. 

Powiedziałem o tym fakcie wolontariuszowi na PK zostawiając namiary do siebie i kolegi 

oraz mówiąc, gdzie się w tej chwili znajduje.  

 Trzeba ruszać dalej żeby nie zmarznąć. Pakując się zauważam coś świecącego na 

trawie. To obrączka! Czyżby ktoś zgubił? Patrzę na mój palec – obrączki nie ma. O mały 

włos a to ja zgubiłbym w środku lasu obrączkę! Nie zauważyłem jak się zsunęła na tłustym 

od „cudokremu” palcu.  

 Odpoczynek dobrze nam zrobił. Podejście na Wołek i droga na Zamek Bolczów 

w tym roku nie bolały. Dwa lata temu miałem tu mega kryzys. Największy w życiu. Teraz 

żwawo idziemy przed siebie. Dochodzimy wreszcie do Janowic Wielkich. Tu oczywiście 

dłuższa przerwa. Jest bardzo zimno. Na szczęście doszliśmy w miarę szybko i zupa jest 

jeszcze ciepła. Bardzo dobrze działa na nas herbata. Obowiązkowo odwiedzamy również 

sklep u Mirka, gdzie uzupełniamy zapasy. 

 

4. Janowice Wielkie – Łysa Góra 

Z Janowic wyruszamy większą grupą. 

Jesteśmy rozpoznawani dzięki odblaskowym 

kurtkom widocznym z oddali. Podobno w lesie 

wyglądamy w nich jak zjawy. A może to nie 

kurtki, ale zmęczenie spowodowane podejściem 

na Różankę? Wiele osób bardzo tu narzeka, ale ja 

akurat lubię „Makaronową Górę”. 



  

W Radomierzu czeka na nas niespodzianka. 12-13 letnia dziewczynka w 

towarzystwie Taty w środku nocy częstuje uczestników Przejścia gorącą herbatą. Herbata 

jest pyszna a dziewczynka to największa bohaterka imprezy. 

Zaraz za Radomierzem czeka na nas najnudniejszy fragment całej trasy – chyba 8 km 

asfaltu. Robi się już jasno gdy dochodzimy do Komarna. Gdzieś w okolicy Szałasu Muflon 

Monika podejmuje decyzję o wycofaniu się. Chce tylko dojść do półmetka na Łysej Górze, 

gdzie jest punkt transportowy. Znowu problemy zdrowotne wzięły górę, ale znużenie 

asfaltem też chyba miało wpływ na decyzję.  

W okolicy góry Skopiec robimy błąd. Zamiast zerknąć na mapę idziemy za innymi 

uczestnikami Przejścia, których widzimy w oddali. To był właśnie ten błąd. Niepotrzebnie 

skręcamy w stronę wieży i przez to nadrabiamy kilkaset metrów. Wreszcie trafiamy jednak 

na Punkt Kontrolny, gdzie chwilę odpoczywamy. Dwa lata wcześniej położyłem się tu na 

łące i spałem kilka minut. W tym roku jednak stoimy gorzej z czasem i w zasadzie nie 

jestem jeszcze aż tak śpiący.  

Ruszamy w stronę Kapelli, gdzie ból stóp staje się już baaardzo dokuczliwy. 

 

5. Łysa Góra – Góra Szybowcowa 

Na Łysą Górę ledwo dochodzę. Kilkunastominutowa przerwa jest mi bardzo 

potrzebna (a raczej moim stopom). Monika nie zmienia swojej decyzji. Zostaję więc tylko z 

Megi – Krzysztof wycofał się wcześniej w Janowicach.  

Zbędne rzeczy zostawiamy Monice, dzięki czemu idzie się łatwiej. Ruszamy tuż przed 

startem uczestników Połowy Przejścia. Po dwóch minutach doganiają nas pierwsi 

„połówkowicze” i aż do Punktu Kontrolnego na Okolu idziemy w sporym tłumie. 

 

Na Okolu połykam 

kolejną tabletkę Ketonalu i 

ruszamy do Chrośnicy, 

zastanawiając się czy 

spotkamy słynne „chrośnickie 

hieny”. Hien nie było, ale były 

elektryczne pastuchy. Droga 

mija bardzo szybko, dzięki 

rozmowom z innymi 

uczestnikami. Szczególnie 

miło rozmawia mi się z 

kolegą z Jeleniej Góry. 

Zazdroszczę mu bliskości gór. 

Gdybym miał tak blisko jak 

On to chyba co tydzień bym 



sobie takie Przejście organizował. 

W drodze na Szybowcową Górę rozwala mi się but. Nie wygląda to dobrze. Mam 

nadzieję, że jakoś wytrzyma do Jeżowa Sudeckiego, gdzie powinien być otwarty sklep. 

Może uda się kupić jakiś super glue.  

Na Szybowcowej mamy w planie zdrzemnąć się kilka minut. Poprzednia noc była 

nieprzespana a raczej nie wytrzymam drugiej. Na łące urządzamy sobie legowisko na 

foliach nrc. Nocleg na lotnisku to jednak nie był mądry pomysł. Samolot, który postanowił 

grzać silniki kilkanaście metrów od nas wybił nam spanie z głowy.  

 

  

 

Ból stóp jest za to nie do zniesienia. Jedyne co mogę zrobić to przekłuć pęcherze 

wykałaczką. Teraz mam problemy nawet, aby przejść 400 metrów w stronę Hexy, gdzie 

chcemy coś zjeść. Pyszny makaron z kurczakiem i kawa stawiają nas na nogi. Dodatkowo 

plastry, które dostaję od poznanych koleżanek łagodzą ból i po prawie 2 godzinach jestem 

w stanie iść dalej.   

 

6. Góra Szybowcowa – Goduszyn 

W Jeżowie Sudeckim robimy spore zakupy – to ostatni czynny sklep na trasie. Nie 

muszę jednak kupować kleju do butów, bo Megi naprawia je w stylu MacGyvera, czyli 

gumką do włosów.  

Z dużą ostrożnością idziemy przez Gapę. Tu zawsze się błądzi, więc nie rozstaję się z 

mapą. Nic to nie daje. I dobrze – błądzenie na Gapie to stały element Przejścia. Spotkany 

grzybiarz tłumaczy nam, którędy iść w stronę Perły Zachodu. Wreszcie się udaje. Tu nie 

zostajemy zbyt długo. Zaraz będzie ciemno a droga na Lotos też nie jest łatwa. I 

rzeczywiście nie obyło się bez błądzenia. Po raz kolejny już zresztą.  

Na Lotosie planowana przerwa. Jest już wieczór a ja wiem, że nie wytrzymam drugiej 

nocy bez spania. Próbuję usnąć, ale się nie udaje. Za dużo energetyków i kawy. To paradoks 

– jestem bardzo zmęczony a nie mogę spać. Megi ratuje mnie hot-dogiem i mega kawą. 

Ruszamy w drogę z kilkuosobową grupą, żeby nie tracić czasu na błądzenie.  



 

7. Goduszyn – Górzyniec 

Do Goduszyna dochodzę już tylko siłą woli. Na Punkcie Kontrolnym podejmuję 

kolejną próbę uśnięcia – znowu nieudaną. Jest chyba zbyt zimno. Nie tracimy więc czasu i 

ruszamy na najtrudniejszy nawigacyjnie odcinek całej trasy. 

I tu jest dramat. Błądzimy w lesie niemiłosiernie. Nawet koleżanki, które mają w 

zegarku wgrany ślad trasy nie są w stanie znaleźć prawidłowej drogi. Po kilkudziesięciu 

minutach błądzimy już w większej grupie. Tracimy mnóstwo czasu a ja jestem co raz 

bardziej zniechęcony. Na szczęście po długim marszu wychodzimy z lasu w Wojcieszycach. 

Teraz powinno być już łatwiej.  

Powinno – ale nie jest. O ile marsz nową trasą rowerową nie jest problemem o tyle 

jeden głupi błąd powoduje, że źle skręcamy. 

Zamiast poświęcić minutę na analizę mapy 

idziemy po omacku i błądzimy.  

Dochodzimy do jakiegoś zabudowania. 

Słychać tylko straszne ujadanie psów, które zdaje 

się biegną w naszym kierunku. Nie ma zbyt dużo 

czasu na reakcję. Idę przodem i proszę koleżanki, 

aby oślepiły psy latarkami i w razie potrzeby 

broniły się kijkami. Na szczęście nie było takiej 

potrzeby – psy były po prostu na bardzo długim 

łańcuchu i nie zrobiły nam krzywdy. Zastrzyk 

adrenaliny spowodował jednak, że nie byłem 

śpiący przez całą kolejną noc. 

Więcej szczęścia nie mamy. Znowu nie 

wykorzystuję szansy na dokładną analizę mapy. 

Teraz po fakcie wiem, że wystarczyła minuta, aby 

wrócić na prawidłową trasę. Wtedy jednak nie 

potrafiłem chyba logicznie myśleć. To chyba wina przedawkowania ketonalu i drugiej 

nieprzespanej nocy.  

Zamiast przy Bobrowych Skałach wychodzimy… na drodze E65 z Jeleniej Góry do 

Harrachova. Nie muszę chyba pisać, jaki byłem wkurzony. Nie widzę już szansy na 

ukończenie Przejścia w regulaminowym czasie. Idziemy jednak z Megi dalej – ukończymy to 

nawet po czasie.  

Koleżanki, które nam towarzyszą podejmują jednak inną decyzję. Nie mają już siły iść 

dalej. Dzwonią po prywatny transport i się żegnamy. Krótka analiza trasy i wychodzi nam, że 

jakieś matematyczne szanse na ukończenie może jednak są. Dziś nie wiem skąd wziąłem na 

to siły, chyba to dzięki tym psom w Piastowie, ale zaczynamy biec do Górzyńca. Idzie nam 

całkiem nieźle – w końcu Megi to zdolna biegaczka a ja też coś tam w życiu nabiegałem.

  



 

8. Górzyniec – Zwalisko 

Na Punkcie Kontrolnym w Górzyńcu częstujemy się słodkimi bułkami i analizujemy 

mapę. Wychodzi nam, że jest szansa na ukończenie. Mamy godzinę zapasu, ale skazani 

jesteśmy tylko na siebie. Nikogo na horyzoncie nie widać, żeby się podłączyć. Nie tracimy 

czasu i ruszamy w stronę Zakrętu Śmierci.  

 Niestety mamy problem z odnalezieniem ścieżki, w którą mamy skręcić. Znowu 

błądzimy i prawie cały zapas czasu tracimy już w Górzyńcu. Na szczęście w końcu trafiamy 

na żółty szlak, ale nasze tempo nie może być zbyt szybkie. Idziemy z dużą ostrożnością bo 

w nocy w lesie oznaczenie szlaków na drzewach jest niewidoczne. Cały czas upewniamy się 

czy na pewno dobrze idziemy, bo kolejne błądzenie oznaczałoby porażkę.  

 Jest cały czas pod górkę, ale akurat nam to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie 

ból stóp jest wtedy mniejszy. Gdy dochodzimy do Zakrętu Śmierci jestem szczęśliwy – teraz 

już się nie zgubimy. Byle tylko zmieścić się w czasie.  

 Na Zakręcie chwila odpoczynku. Megi częstuje mnie ohydną chałwą, która 

jednak daje energetycznego kopa. Podobnie jak cola i energetyk, który dopijam po Megi. 

Muszę ratować się wszelkimi sposobami. Nie wiem jak Ona to robi, ale po niej nie widać 

żadnego kryzysu.  

 Następny etap to podejście pod Wysoki Kamień. Podobnie jak 2 lata temu mam 

tu omamy. Teraz już jednak wiem, że to przewidzenia. Nie wołam już „kici kici” do kamieni, 

jak wtedy. I nie jest też tak źle, jak mają inni. Ktoś tu podobno widział nawet otwartą Żabkę.  

 Gdzieś na Kozich Skałkach widzimy kilka śpiących osób. W zasadzie to widzimy i 

słyszymy tylko szeleszczące folie nrc. Uciszamy nasze rozmowy, żeby ich nie obudzić, ale 

cieszymy się z tego widoku. To pierwsi uczestnicy Przejścia, których widzimy od Wojcieszyc 

(nie licząc koleżanek, które nam towarzyszyły w Piastowie).  

 Schronisko na Wysokim Kamieniu było w tym roku nieczynne w czasie Przejścia. 

Nie martwi mnie to jednak. I tak nie mamy czasu by wdrapywać się na szczyt. Cały czas 

walczymy z czasem a droga do Punktu Kontrolnego przed Zwaliskiem dłuży się 

niemiłosiernie. Wreszcie jest. Budzimy wolontariusza i siadamy na 4 minuty. Tyle musi mi 

wystarczyć, żeby nałożyć opatrunek na stopy. 

 

9. Zwalisko – Meta 

Droga do Jakuszyc też się dłuży. W 

dodatku ledwo idę – pękające pęcherze 

uniemożliwiają normalne stawianie stóp. 

Widzimy jednak co raz więcej innych 

uczestników Przejścia. Jesteśmy w końcu w 

miarę blisko mety (choć to jeszcze kilkanaście 



kilometrów) i zbliżamy się do limitu czasu. Na ostatnim Punkcie Kontrolnym w Jakuszycach 

wiemy jednak, że powinno się udać. Humory nam dopisują. 

 

Zejście po torze saneczkowym daje mi mocno w kość. Wolę już podejścia niż takie 

zejścia. Muszę bardzo ostrożnie stawiać stopy. Na Kamieńczyku spotykamy Monikę i 

Krzysztofa, którzy wyszli nam naprzeciw. Ostatni odcinek od wodospadu do mety 

pokonujemy biegiem i to dość żwawym. Zapominam o bólu. Jestem mega szczęśliwy. Mimo 

głupiego błądzenia udało się !!! Zamiast 137 km zrobiliśmy… 166 km. Jakieś 30 km 

dodatkowego spaceru      . Warto było. Na mecie meldujemy się na pół godziny przed 

limitem. Cel zrealizowany.  

 

 

Bardzo dziękuję Monice i Krzysztofowi za wspólną wyprawę a Megi za wielokrotne 

ratowanie życie. Było bardzo ciężko ale tak jak napisałem na początku - odpowiednie 

nastawienie to połowa sukcesu. Nie zakładałem rezygnacji, choć nie brakowało momentów, 

że szans na sukces już praktycznie nie było.  

Bardzo dziękuję też Organizatorom za tą świetną imprezę i wszystkim Uczestnikom 

za pomoc okazywaną na trasie, miłe rozmowy i nowe znajomości.  

 

Marcin Starszak 

Numer 207 


