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Tym razem była to naprawdę spo-
kojna, dość krótka i niemęcząca 
wycieczka, choć prowadziła trasą 
biegnącą u podnóża Karkonoszy i 
Rudaw Janowickich. Samochodami 
dojechaliśmy do Kowar a właści-
wie to do miejsca położonego bar-
dziej na południe od miasta. Po mi-
nięciu Kowar Górnych, jadąc coraz 
węższą drogą dotarliśmy do Podgó-
rza, które było głównym rejonem 
górniczym Kowar, do miejsca na-
zywanego Jelenią Strugą, podobnie 
jak płynący tam górski potok. 
Zatrzymaliśmy się na parkingu ho-
telu o tej samej nazwie. Tu był wła-
ściwy start naszej wycieczki.  
Ruszyliśmy starym traktem nazy-
wanym „Drogą Głodu”. Trakt ten 
prowadzi z doliny Kuźniczego Po-
toku na Przełęcz Kowarską, gdzie 
osiąga 727m npm i dalej schodzi aż 
do Ogorzelca. Droga ta powstała w 
latach 1855-57 kiedy mieszkańców 
Przedgórza dotknął kryzys związa-
ny z nieurodzajem i upadkiem tkac-
twa chałupniczego, stanowiącego 
często podstawę bytu najbiedniej-

szej ludności. Doszło nawet do zamieszek tłumionych przez pruskie wojsko. Aby dać zatrud-
nienie i zarobek głodującym chłopom wymyślono budowę nowych dróg lub modernizację sta-
rych traktów. Każdy zatrudniony jako zapłatę za tę ciężką pracę otrzymywał dziennie jeden 



bochenek chleba i 60 fenigów. Nie przechodzimy na drugą stronę Przełęczy Kowarskiej lecz 
tam, w miejscu gdzie ustawiony jest pamiątkowy kamień, porzucamy niebieski szlak i zawra-
camy na południowy zachód wędrując żółtym szlakiem, aby nacieszyć się rozciągającymi się 
stamtąd wspaniałymi widokami. Droga, na której w maju miejscami jeszcze zalega śnieg, 
prowadzi łagodnie zboczem Sulicy (942m npm) aż do Rozdroża pod Sulicą, gdzie wychodzi-
my na asfaltową drogę prowadzącą z Rozdroża Kowarskiego na Przełęcz Okraj. Szosa prowa-
dząca na Okraj wspina się serpentynami po południowych zboczach Sulicy. Natomiast żółty 
szlak, którym przyszliśmy biegnie pół-
nocno-zachodnim zboczem tej góry.  

Rozdroże pod Sulicą to idealne miejsce 
na rozpalenie ogniska – jest tam drew-
niany szałas - i posilenie się pieczoną 
kiełbasą z piwkiem.  

Można też powędrować szosą aż do 
Przełęczy Okraj i tam posilić się pod 
dachem w polskim lub czeskim schro-
nisku. Po stronie czeskiej znajduje się 
również kilka restauracji oraz obiek-
tów noclegowych, należących do miej-
scowości Malá Úpa.  



Przełęcz Okraj znajduje się na wysokości 1046 m n.p.m., pomiędzy Kowarskim Grzbietem a 
Lasockim Grzbietem. Droga która prowadzi przez Przełęcz Okraj została zmodernizowana w 
1937 roku, a już rok później została wykorzystana przez Wehrmacht do najazdu na Czecho-  

słowację. 

Wracamy na naszą trasę 
schodząc z drogi na leśną 
ścieżkę.  Można przejść 
tzw. „Żółtą drogą” albo in-
ną ścieżką zgodnie z kie-
runkiem wyznaczanym 
przez potok Jedlica. Potok 
ten wypływa na wysokości 
ponad 1040 m n.p.m., w po-
bliżu przełęczy Okraj. 
Potem Jedlica przepływa 
przez Kowary, Kostrzycę, 
Mysłakowice i Łomnicę. 
Tam wpada do rzeki Łom-

nicy. Prawymi dopływami potoku są Jelenia Struga, Kuźniczy Potok i Kalnica, a lewymi 
Piszczak i Malina. Schodzimy aż do podnóża Grabiny. 

Grabina to niewysoki szczyt (750 m n.p.m.) w 
krótkim bocznym grzbiecie odchodzącym od Ły-
sociny ku północy, który kończy się właśnie Gra-
biną. Od zachodu, od Kowarskiego Grzbietu od-
dziela go dolina Jedlicy, a od wschodu, od masy-
wu Sulicy, dolina Jeleniej Strugi. Obie doliny są 
głęboko wcięte i mają strome zbocza. 
Wierzchołek i stoki Grabiny porośnięte są górno-
reglowymi lasami świerkowymi. 



Właśnie tam gdzie dotarliśmy, w za-
chodnim zboczu tego szczytu znaj-
duje się wykuta w skale sztolnia da-
wnej kopalni uranu, w której później 
urządzono sanatorium.  

W tym miejscu Jedlica tworzy pięk-
ne kaskady. Po przejściu przez teren 
dawnej kopalni i przejściu wokół 
rozlewisk Jedlicy, kierując się już 
równą i prosta drogą, wracamy na 
parking przy hotelu Jelenia Struga, 
gdzie zostawiliśmy nasze samocho-
dy.  

Jeśli komuś będzie mało tej wyciecz-
ki można jeszcze odwiedzić Park 
Miniatur w Kowarach, gdzie ekspo-
nowane są przepiękne modele, ściśle 
odwzorowujące w pomniejszonej 
skali najważniejsze i najpiękniejsze 
zabytkowe budowle Dolnego Śląska.     

 

 

 

 
 


