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Położone na południe od Sudetów Morawy sta-
nowią interesujący pod wieloma względami obszar 
Republiki Czeskiej, obfitujący w ciekawe formy kra-
sowe. Granicę obu tych regionów wyznacza Brama 
Morawska, przez którą od wieków prowadził trakt 
handlowy. Pod względem geologicznym obszar w 
sąsiedztwie miasteczka Hranice nad Bečvou (w 
komunikacji kolejowej funkcjonującego także jako 
Hranice na Morawach) jest zbudowany z dewoń-
skich wapieni platformowych zaliczanych do jed-
nostki Hranicki kras.

Lokalizacja jaskini Hranická Propast

Przekrój jaskini Hranická Propast na podstawie 
rysunku Frano Travenec z 2000 r. (zmieniony)

Hranická Propast jest położona ok. 6 km na 
południowy–wschód od południowej krawędzi Su-
detów, a konkretnie pasma Gór Odrzańskich (naj-
wyższy szczyt: Fidlův Kopec 680 m n.p.m.). Sa-
mej studni należy szukać na północnym brzegu 
rzeki Bečva w rezerwacie przyrody Hůrka u Hra-
nic. Najłatwiej dostać się w to miejsce kierując się 
szlakiem czerwonym z centrum miasta Hranice. Po 
około 45 minutach marszu osiągamy szczyt bezi-
miennego wzniesienia o wysokości 320 m n.p.m., 
a po kilku następnych minutach wylot studni kra-
sowej z widocznym w dole jeziorkiem. Inną, szyb-
szą alternatywą jest dotarcie na miejsce z niewiel-
kiej miejscowości położonej na południe od Hra-
nic o nazwie Teplice nad Bečvou podążając rów-
nież czerwonym szlakiem. Do obu tych miejscowo-
ści można dostać się zarówno samochodem jak i 

Hranická Propast

aragonitowe. W miejscowości Zbrašov położonej 
w bliskim sąsiedztwie Teplic nad Bečvou znajdu-
je się unikatowy system krasowy rozwinięty w ara-
gonicie. Dla przypomnienia aragonit to polimorficz-
na odmiana węglanu wapnia (CaCO3) o rombowym 
układzie krytalograficznym, która w przyrodzie wy-
stępuje rzadko. Jaskinia ta jest udostępniona dla 
turystów, a koszt zwiedzania wynosi ok. 50 koron. 
Gorąco zachęcam do odwiedzenia, a przynajmniej 
zobaczenia otworu studni krasowej w Hranicach.

Artur Sobczyk 

Najdłuższa solna 
jaskinia świata w Iranie

Czescy grotołazi eksplorują od kilku lat jaskinie w soli ka-
miennej w południowym Iranie. Największą z nich jest Cave of 
Three Nudes (Jaskinia Trzech Golasów) na wyspie Queshm, na-
zwana od stroju w jakim przy pierwszej eksploracji w 1999 roku 
pokonywano słone jezioro w otworze wejściowym. Jaskinia jest 
szerokim meandrującym przepływem podziemnej rzeki. W tym 
roku połączono jaskinię ze znanym wcześniej ponorem, dzięki 
czemu system ma już ponad 6 km i jest dłuższy od  jaskini Mal-
ham w Izraelu  (5 685 m) uznawanej dotąd za najdłuższą sol-
ną jaskinię świata.

GH na podst. informacji: CTK Czech News Agency i Acta 
Carsologica 28/2

Nowy rekord głębokości w Niemczech
Głębokość 914 m osiągnęli grotołazi niemieccy w lutym tego 

roku w eksplorowanej od czterech lat jaskini Riesending w ma-
sywie Untersberg w Alpach Bawarskich. Dotychczas najgłębszą 
jaskinią Niemiec była Geburtstagsschacht (698 m) w oddalonym 
o ok. 15 km na południe masywie Hoher Göll. 

GH wg różnych źródeł

Od 19 marca do 7 kwiet-
nia br. miała miejsce wypra-
wa Krakowskiego Klubu Tater-
nictwa Jaskiniowego w masyw 
Kitzsteinhorn. W oparciu o bi-
wak na poziomie -450 m, nie-
wielkiej ekipie grotołazów uda-
ło się w tym czasie osiągnąć 
głębokość 1145 m, gdzie dal-
szą eksplorację zatrzymał sy-
fon. W ten sposób Feichtner-
schacht przekroczyła 5 km 
długości i pod względem głę-
bokości stała się bodaj szóstą 
jaskinią Austrii. Więcej szcze-
gółów ukaże się w następnym 
numerze JASKIŃ.

Jakub Nowak

Feichtnerschacht -1145 m
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pociągiem, jadąc przez Ołomuniec od zachodu (z 
Ołomuńca ok. 35 km)  bądź Ostrawę od wschodu 
(z Ostrawy ok. 60 km). 

Hranická Propast (lub bardziej po polsku Hranic-
ka Przepaść) swoją sławę zawdzięcza dodającemu 
jej nieco patetyczności określeniu najgłębsza stud-
nia krasowa środkowej Europy. Sama przepaść, to 
głęboka na ponad 270 metrów studnia krasowa. Po-
nad nią znajduje się lej o głębokości 69,5 m, posia-
dający ścianę pionową oraz nachyloną pod kątem 
ok. 45° ścianę przeciwległą, w dole widoczne jest 
natomiast małe jeziorko. Na pochyłej ścianie został 
zamontowany zabezpieczony barierkami punkt wi-
dokowy dla turystów. Sama studnia to przeszło 200 
metrowy pionowy obiekt zalany wodą, co czyni go 
szczególnie interesującym dla wszystkich miłośni-
ków nurkowania. Urokowi tego miejsca nie oparł się 
także nasz polski nurek Krzysztof Starnawski osią-
gając rewelacyjną głębokość 181 m (dotychczas nie 
pobity rekord Hranickej Przepaści), o czym pisano 
na łamach Jaskiń (nr 22, 1/2001). Jakby tego było 
mało tajemnicą pozostaje nadal całkowita głębo-
kość studni, gdyż żadna z dotychczasowych prób 
nie sięgnęła jej spągu. Dotychczasowe potwier-
dzone zanurzenia sond osiągnęły poziom -205 m, 
choć istnieją niepotwierdzone dane o osiągniętej 
głębokości 260 m. Pod względem eksploracji su-
chych korytarzy przepaść nie ma zbyt wiele do za-
oferowania. W części nie zalanej znajduje się duża 
sala (Rotunda Sucha) o wysokości 40 m i podob-
nej szerokości oraz kilka mniejszych ślepo zakoń-
czonych sal, które stanowią nie zalane fragmenty 
studni w jej wschodnim odgałęzieniu.

Wszelka działalność speleologiczna może być 
podejmowana po dokonaniu wcześniejszych usta-
leń z tutejszymi władzami, gdyż Hranická propast 
podlega ochronie ścisłej jako rezerwat przyrody. 
Oprócz samej przepaści okolice Hranic mają tak-
że inną ciekawostkę do zaoferowania – jaskinie 
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18 marca 2006 roku około godziny 7 rano, mieszkaniec Oleszna (woj. Świętokrzyskie, gmina Kra-
socin) usłyszał łoskot przed swoim domem. Na ulicy Kieleckiej powstała głęboka dziura, stanowiąca za-
grożenie dla korzystających z drogi, postanowił on pilnować wyrwy do czasu jej zabezpieczenia i powia-
domił stosowne służby.

Jako pierwsi badali powstałą pustkę strażacy, używając drabiny zeszli do połowy wysokości komo-
ry, następnie otwór został zabezpieczony, a ulica wyłączona z ruchu. Po nagłośnieniu zdarzenia w me-
diach postanowiliśmy zbadać sprawę osobiście (fotografia na str. 2).

Jaskinia w „asfalcie?”

Z racji naturalnego charakteru pustkę można 
nazwać jaskinią, nadaliśmy jej nazwę JASKINIA W 
OLESZNIE. Komora, która jest obecnie dostępna 
ma charakter zawaliskowy i powstała wtórnie, w wy-
niku oberwania się nadkładu nad pierwotną próż-
nią. Powstała ona prawdopodobnie w wapieniach 
i marglach jurajskich. 

Jaskinia w Olesznie zaczyna się otworem w as-
falcie o wymiarach 0,5 x 0,7 m, potem przechodzi w 
dzwonowatą komorę o głębokości około 6 m i mak-
symalnej średnicy około 4 m. W najniższym miej-
scu komory można zaobserwować wodę. Licznie 
występują zwisające ze stropu korzenie przypomi-
nające gąszcz lian. Wyższe piętro zbudowane jest 
z luźnych warstw, które ciągle się osypują i stano-

Pomiary: A. Kasza, P. Wojtasik, 2006 r.
Sporządził: A. Kasza

wią bardzo duże zagrożenie, natomiast w dolnych 
partiach ściany przechodzą w spękaną skałę. Nie 
zaobserwowano żadnej szaty naciekowej. Po wyko-
naniu pomiarów obiektu, można stwierdzić że pobli-
skiemu budynkowi nie grozi raczej zawalenie, gdyż 
koniec komory oddalony jest kilka metrów od ścian 
budynku, komora kontynuuje się prawdopodobnie w 
pionie. Obiekt jest bardzo interesujący, zwłaszcza 
że do tej pory nie zinwentaryzowano w tamtym re-
jonie żadnych jaskiń. Niestety niefortunne położe-
nie skazuje go z góry na zagładę. Szkoda, bo być 
może poniżej powstałej pustki rozciągają się bar-
dzo ciekawe partie jaskiniowe. Pomiary i dokumen-
tację mogliśmy wykonać dzięki uprzejmości wójta 
gminy Krasocin, pana Józefa Siwka, przed wkro-
czeniem wiertnicy geologicznej i sprzętu ciężkiego. 
Prawdopodobnie jaskinia zostanie rozkopana i za-
sypana, gdyby to się zdarzyło u naszych południo-
wych sąsiadów postępowanie byłoby zgoła inne... 

W akcji udział wzięli: A. Kasza, P. Wojtasik, J. i 
M. Saganowscy (SŚK). Dokumentacja foto: J. i M. 
Saganowscy. Dokumentacja filmowa: TVP 3 Kiel-
ce, mieszkaniec Oleszna z pomocą SŚK.

Michał Saganowski

Nowe partie 
w Jaskini Pajęczej

Dnia 17.02.2006 r. członkowie Speleoklubu 
Świętokrzyskiego w Kielcach odkryli nowe partie 
w Jaskini Pajęczej.

W wyniku prac eksploracyjnych prowadzonych 
w końcowej, zawaliskowej części ciągu korytarzy 
zwanego Stanem Zawałowym, odkryto przejście do 
nowych partii. Odkrycie poprzedzone było  kilkuna-
stoma trudnymi akcjami eksploracyjnymi podczas 
których, zastosowano „techniki górnicze”.

Nowe partie rozciągają się generalnie na pół-
noc od Stanu Zawałowego i położone są w cało-
ści pod dnem kamieniołomu. Stanowią system my-
tych korytarzy, studni i kominków rozwiniętych na 
dwóch poziomach o łącznej długości przekracza-
jącej 100 m. Najniższe partie osiągają głębokości 
ok. 17 m (względem otworu jaskini) i obecnie jest 
to najgłębsze miejsce w Pajęczej.

Penetrację nowych partii w znacznym stopniu 
utrudnia „błoto jaskiniowe” oraz substancje ropo-
pochodne, występujące w niektórych częściach ja-
skini w dużych ilościach (skażenie to miało miej-
sce najprawdopodobniej w czasie eksploatacji w 
kamieniołomie).

W wyniku eksploracji długość Jaskini Paję-
czej wzrosła do ponad 1100 m, natomiast deniwe-
lacja do ok. 25 m (+8, ok. -17) i zapowiada się, że 
to jeszcze nie koniec ...

Andrzej Kasza
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Muzeum zostało otwarte w dniu 27 lutego 2006 
roku w Warszawie. Prezentuje prawie 200 ekspo-
natów związanych z rozwojem sprzętu w ponad 
pięćdziesięcioletniej historii polskiego nurkowania 
amatorskiego. Są tam elementy skafandra nurka 
klasycznego, pompy, zabytkowe kostiumy płetwo-
nurków, stare aparaty tlenowe, i powietrzne, maski 
i fajki m. in. wykonywane metoda domową, różne 
typy automatów oddechowych (głównie polskich i 
używanych w Polsce) oraz płetw, kusze i inne dro-
biazgi. Są wreszcie fotografie i wycinki prasowe. W 
osobnych kącikach przedstawiono historie nurko-
wania na świecie oraz w Polsce, podwodne bada-
nia archeologiczne, polarne, historię fotografii pod-
wodnej, badania wraków i nieco problemów eko-
logii. Można obejrzeć wydobyte z głębin skarby... 

Czytelnika tego biuletynu najbardziej jednak 
zainteresuje dział nurkowania jaskiniowego, któ-
re jest nie tylko bliskie sercu grotołaza, ale jest też 
najstarszą formą nurkowania w polskiej amatorskiej 
działalności podwodnej. W naszym muzeum eks-
ponujemy kombinezon klasyczny, skonstruowany 
specjalnie do jaskini w 1952 r. przez Włodzimierza 
Starzeckiego i Tadeusza Bernharda. Jest to strój z 
grubej gumy i hełm blaszany, skręcany z nim śru-
bami. Ma znaczną wagę i wymaga 30 kg obciąże-
nia ołowiem. Do hełmu przez wąż tłoczono powie-
trze przy pomocy pompki samochodowej. W 1953 
r. Kazimierz Kowalski przebył w tym cudzie tech-
niki nurkowej Syfon Zwolińskich (Jaskinia Zimna) 
– było to pierwsze polskie nurkowanie jaskiniowe. 
Dotychczas strój ów leżał i parciał w magazynach 
Muzeum Sportu. 

W zaułku sali stoi manekin ubrany w dwuczę-

ściowy gumowy kombinezon, nieco przypomina-
jący tzw. „czarnucha” służącego nurkom w latach 
sześćdziesiątych. Wiszą fotografie przedstawiają-
ce powietrzne zestawy czterobutlowe zastosowane 
przez zespół krakowski przy pierwszym nurkowaniu 
w Wielkim Syfonie Jaskini Bystrej (rok 1956). Ich 
amatorską konstrukcję oparto na aparatach C-G. 
Jest aparat tlenowy ISAM-48, jakiego podczas wy-

Pierwsze w Polsce Muzeum Nurkowania

praw Speleoklubu Warszawskiego w 1957 roku An-
drzej Zinserling używał pokonując Marwoj i wstępną 
cześć Syfonu Wielkich Kominów. Na „tleniaku” nur-
kowano też rok później w Jaskini Zimnej. 

Wyeksponowano znaleziska Andrzeja Szer-
szenia z ostatniego nurkowania sylwestrowego 
(2005/2006), przeprowadzonego przez Speleoklub 

Warszawski w Jaskini Zimnej. Wydobył on zza prze-
gięcia Syfonu Ogazy bardzo sparciałą płetwę. Być 
może należała ona do Wiesława Maczka płynącego 
w 1958 roku na ratunek Ogazie uwięzionemu za sy-
fonem przez 46 godzin. Maczek relacjonował zgu-
bienie płetwy w tym właśnie miejscu. Z końca Sy-
fonu Ogazy Andrzej wydobył fragmenty drewnianej 
drabinki. Pochodzi ona również z akcji po Ogazę. 
Była zbita z desek chatki biwakowej i przetranspor-
towana za syfon przez Andrzeja Chodorowskiego. 
Umożliwiła Ogazie zejście z półki, na której ocze-
kiwał pomocy (po częściowym wyczerpaniu wody 
znalazła się ona zbyt wysoko). Następne znalezi-
sko to apteczka. W tym samym syfonie wypadła 
ona Andrzejowi Sroczyńskiemu, podczas akcji ra-
tunkowej po Romualda Lebeckiego (rok 1966). Jed-
ną z prawdopodobnych przyczyn śmierci Romual-
da było zgubienie latarki. Latarkę też w sylwestra 
wydobyto, ale pochodzi ona raczej z końca lat sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku. Andrzej Szerszeń 
zabrał jeszcze z syfonu trzewik (dawniej zakłada-
no buty do płetw, aby móc w nich chodzić za sy-
fonem bez ryzyka uszkodzenia gumowego kostiu-
mu), a z sali miedzy syfonami – puszkę po kawie 
„Marago” z datą ważności 1965 rok.

Muzeum Nurkowania działa przy Warszawskim 
Klubie Płetwonurków, który obchodzi właśnie swoje 
50-lecie. W latach 50-tych i później klub ten szko-
lił nurkowo grotołazów ze Speleoklubu Warszaw-
skiego, a jego członkowie brali udział w wielu nur-
kowaniach jaskiniowych SW, w tym pionierskich.

Muzeum znajduje się przy ul. Grzybowskiej 
88. Na początku będzie czynne w soboty od godz. 
11 do 17, a w pozostałe dni – w miarę potrzeb. Dla 
młodzieży i innych grup będą prowadzone wykłady 
o różnorakiej tematyce, a także prelekcje specja-
listyczne dla nurków. Wkrótce pojawi się też krótki 
biuletyn muzeum. Wszystkich entuzjastów prosimy 
o przysyłanie ciekawych eksponatów i danych hi-
storycznych wygrzebanych z mroku dziejów. Nasz 
e-mail: office@muzeumnurkowania.pl.       Iza Luty

„Kazik”
Taki tytuł nosi piętnastominutowy film doku-

mentalny dotyczący działalności jaskiniowej Kazi-
mierza Kowalskiego, zwanego przez swych kole-
gów «Kazikiem». Film ten jednocześnie charakte-
ryzuje początki taternictwa jaskiniowego w Polsce i 
oddaje ducha tamtych czasów. Bezpośrednią przy-
czyną stworzenia filmu było uhonorowanie Kazimie-
rza Kowalskiego nagrodą Super Kolos 2005 za ca-
łokształt dokonań na niwie taternictwa jaskiniowe-
go. Film zrealizował Marcin Koszałka znany doku-
mentalista i operator młodego pokolenia. Podkład 
muzyczny filmu został skomponowany przez Ad-
riana Konarskiego twórcę muzyki filmowej. Produ-
centem filmu jest Komisja Taternictwa Jaskiniowe-
go PZA. Film został przygotowany w standardzie 
umożliwiającym emisję telewizyjną.

Film został zrealizowany na przełomie lutego 
i marca bieżącego roku. W jego skład wchodzą na 
przemian: sfilmowana wspomnieniowa rozmowa 
Kazimierza Kowalskiego z Ryszardem Gradzińskim 
i Kazimierzem Grotowskim towarzyszami jego wy-
praw jaskiniowych, nakręcone współcześnie zdję-
cia plenerowe, fragmenty oryginalnych materiałów 
filmowych z lat 50-tych ubiegłego wieku nakręco-
nych przez R. Gradzińskiego, a także autentycz-
ne fotografie z tamtych czasów autorstwa R. Gra-
dzińskiego, Janusza Baryły i Stanisława Kopcia. 
Zdjęcia plenerowe przedstawiają akcję jaskiniową 
przeprowadzoną w stylu lat 50-tych ubiegłego wie-
ku z użyciem ekwipunku stosowanego w tamtych 
czasach. Zostały nakręcone w jaskini Wilczy Dół i 
Jaskini Wierzchowskiej Górnej. W rolę grotołazów 
sprzed ponad pół wieku wcielili się Tomasz Toma-
szek i Marcin Wawryka.

Pokaz premierowy filmu odbył się podczas VIII 
Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i 
Alpinistów w pełnej sali multikina Gemini w Gdyni 
w sobotę 18. marca 2006 r. Bezpośrednio poprze-
dził on wręczenie nagród Kolosy 2005.              red.
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Po raz już siódmy z rzędu przyznane zostały nagrody za najważniejsze 
osiągnięcia w podróżach, żeglarstwie, alpinizmie i eksploracji jaskiń. W tym 
roku w najbardziej nas interesującej kategorii eksploracja jaskiń, 
jury zdecydowało się przyznać, po dwóch latach przerwy, na-
grodę główną – Kolosa. Otrzymała go wyprawa zorganizowa-
na przez Sekcję Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokogór-
skiego – Kraków za odkrycie i eksplorację jaskini Poljska jama 
(poprzednio znana pod numerem BC4), która w połączeniu z 
jaskinią Mala Boka utworzyła system o głębokości 1319 m w 
masywie Kanin w Słowenii. Ponadto przyznane zostały aż trzy 
wyróżnienia w tej kategorii – zazwyczaj przyznawano jedynie 
dwa. Otrzymali je: Artur Nowak i Łukasz Wójtowicz (obaj Spe-
leoklub „Gawra” Gorzów) za ustanowienie polskiego rekordu 
głębokości – 2080 m w jaskini Krubera na Kaukazie, wyprawa 
Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego pod kierownic-
twem Andrzeja Ciszewskiego za eksplorację Feichtnerschacht 
do głębokości 1087 m w Wysokich Taurach i grotołazi ze Spe-
leoklubu Warszawskiego i Speleoklubu „Gawra” Gorzów za odkrycie i eksplo-
rację jaskini J2 o głębokości 1101 m w Meksyku.

Kolosy 2005 zostały wręczone podczas VIII Ogólnopolskich Spotkań Po-
dróżników, Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni w multikinie Gemini w sobotę 18. 
marca 2006 r. Tegoroczny finał Kolosów miał szczególnie „jaskiniowy” charak-
ter. Nagrodę Super Kolos 2005 otrzymał bowiem Kazimierz Kowalski za cało-
kształt pionierskich dokonań, jako współtwórca taternictwa jaskiniowego, od-

krywca i zdobywca w 1956 r. światowego rekordu głębokości – 1122 m, w ja-
skini Gouffre Berger w Alpach Francuskich (wspomnienia laureata i jego syl-
wetka na s. 8-12). Ponadto prestiżową nagrodą im. Andrzeja Zawady i zwią-
zaną z nią grantem ufundowanym przez Prezydenta Gdyni, została wyróżnio-
na grupa młodych grotołazów, której projekt Hagengebirge 2006, poparty ich 
zeszłorocznymi osiągnięciami w eksploracji jaskiniowej tego alpejskiego ma-
sywu, daje największe – spośród projektów przedstawionych Kapitule – gwa-
rancje osiągnięcia sukcesu.                                                                        red.

Kolosy 2005

W dniach 21 - 23 października 2005 r. w schroni-
sku „Strzecha Akademicka” w Karkonoszach odbyły 
się uroczyste obchody 50-cio lecia działalności Sek-
cji Matki Naszej. W imprezie wzięło udział 211 osób, 
przedstawicieli wszystkich pokoleń wrocławskiego 
taternictwa jaskiniowego, grotołażenia i speleologii. 

Sporo osób, nie mogąc doczekać się spotka-
nia, do „Strzechy” dotarło już w czwartek, jednak 
właściwy program obchodów rozpoczął się w pią-
tek po południu watrą „rozpoznawczą”, podczas 
której przy kiełbasce, bigosie i piwku podejmowa-
no próby rozpoznawania facjat kolegów ukrytych 
częstokroć za zasłoną bujnych (czyt. długich) wło-
sów, wąsów i gęstej brody. W wielu przypadkach 
pomocnym stawał się, noszony na piersi, identyfi-
kator. Wieczorem towarzystwo przeniosło się do 
schroniska gdzie przy dźwiękach starej dobrej mu-
zyki śpiewano stare dobre wrocławskie, jaskiniowe 
piosenki, oglądano filmy, słuchano prelekcji, prowa-
dzono rozmowy kuluarowe, a co „odważniejsi” pró-
bowali swoich sił na parkiecie.

W sobotni poranek, po śniadaniu, w Kotle Ma-
łego Stawu, miała odbyć się msza za zmarłych 
członków Sekcji, niestety huraganowy wiatr zawiał 
wszystkich spod „Samotni” z powrotem do „Strze-
chy” i uroczystość, w dostojnej oprawie z właściwą 
jej podniosłością, poprowadzona została w zaciszu 
głównej sali schroniska. Mszę odprawili księża gro-
tołazi a tradycyjna taca zbierana była, jak przysta-
ło, do jaskiniowego kasku.

Po mszy kontynuowano pokazy filmów i prze-
źroczy z różnych czasów Sekcji a kilkunastu przed-
stawicieli wszystkich pokoleń SMN udało się do 
Kotła Łomniczki, zapalić świeczki na symbolicz-
nym cmentarzu ludzi gór, wszystkim tym Członkom 
Klubu, którzy nie doczekali obchodów Jubileuszu. 

Punktualnie o 18.00 na salę bankietową wma-

Krótka relacja z uroczystych obchodów 50-cio lecia działalności Sekcji Matki Naszej 
(Sekcja Grotołazów Wrocław)

szerowała Orkiestra Dęta Sekcji Matki Naszej pod 
batutą sędziego Janusza Fereńskiego, która wpro-
wadzając nań wszystkich uczestników bankie-
tu, mocnym uderzeniem rozpoczęła zasadniczą 
część obchodów. 

Wszystkich gości uroczyście powitali dwaj pre-
zesi, najmłodszy Maciek Mieszkowski oraz najstar-
szy żyjący – założyciel Klubu – Janusz Rabek. Ten 
ostatni, pięknymi słowy opowiedział o prapoczątkach 
Sekcji, zobrazował kilka zabawnych (dziś) anegdot 
a następnie, jako nestor wrocławskiego grotołaże-
nia, wręczył najmłodszym adeptom „sztuki jaskinio-
wej” zdobyte dosłownie w przeddzień jubileuszu, kar-
ty taternika. Następnie przy lampce szampana od-
śpiewano Dostojnej Jubilatce gromkie „sto lat” i przy 
huku armatnich wystrzałów posiadaczy zabytkowych 
obrzynów, spełniano liczne toasty.

Na oficjalną część obchodów składały się m. 
in. wystąpienia indywidualne i grupowe, przemowy, 
śpiewy chóralne i solowe, tańce nie tylko na sto-
łach, prezentacje zabytkowego sprzętu jaskinio-
wego oraz rozwiązań indywidualnych a wszystko 
to przy suto zastawionych stołach i w atmosferze 
absolutnej sielanki. Co pewien czas, na salę wkra-
czała Orkiestra Dęta SMN złożona z jaskiniowych 
Matuzalemów, by radosnym dźwiękiem i żywym 
taktem podrywać biesiadników do jeszcze więk-
szego szaleństwa i chóralnego śpiewu. Tradycyj-
nie, oprócz występów Orkiestry, zaprezentowane 
zostały również inne przedsięwzięcia kulturalne w 
postaci krótkich sztuk teatralnych autorstwa Piotra 
Wojciechowskiego, przeplatane skeczami i opowie-
ściami o tym jak to było przez te 50 lat... 

W niedzielny poranek kończono prezentacje 
filmów, które nie zmieściły się w programie dni po-
przednich a podczas śniadanio-obiadu jednogłośnie 
stwierdzono, iż impreza była niezwykle udana i zo-

bligowano Zarząd Sekcji do częstszego organizo-
wania takowych. Środowisko zgłosiło ogromny głód 
i zapotrzebowanie, zwłaszcza że ostatni tego typu 
Jubileusz miał miejsce 15 lat temu.

Przez cały czas trwania imprezy czynny był 
bufet obfitujący we wszelkie dobro, biuro, w któ-
rym można było zaopatrzyć się w okolicznościo-
we wydawnictwa i przeglądnąć archiwalne doku-
menty, a także wystawa zdjęć i pamiątek, przygo-
towana przez różne pokolenia wrocławskich groto-
łazów. Na jednej ze ścian sali bankietowej rozwie-
szony był okolicznościowy baner, na którym wszy-
scy uczestnicy Jubileuszu złożyli swój pamiątkowy 
podpis. Kilkukilometrową trasę z wynajętego par-
kingu w Karpaczu do „Strzechy Akademickiej” moż-
na było pokonać wynajętymi samochodami tereno-
wymi, nikt jednak nie chciał z tej możliwości sko-
rzystać. Cóż, zdrowy duch może siedzieć wyłącz-
nie w zdrowym ciele! 

Warto wspomnieć, że na 20 żyjących preze-
sów Sekcji, na imprezie, z powodów zdrowotnych, 
nie stawiły się tylko 3 osoby a przybyli Członko-
wie SMN reprezentowali wszystkie kontynenty na-
szego Globu.

Naszą uroczystość odwiedzili również przed-
stawiciele mediów, lokalnej gazety, radia i telewizji.

W imieniu Zarządu Sekcji Grotołazów Wrocław 
pragnę złożyć gorące podziękowania Międzypo-
koleniowemu Komitetowi Organizacyjnemu oraz 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorgani-
zowania obchodów Jubileuszu. Pragnę podzięko-
wać również wszystkim uczestnikom spotkania w 
„Strzesze” za wspaniałą atmosferę, jaka towarzy-
szyła nam podczas imprezy i życzyć kolejnych, rów-
nie fantastycznych międzypokoleniowych konfron-
tacji we wspólnym gronie.

Ku chwale Sekcji Matce Naszej!
Maciek Mieszkowski

Laureaci Kolosa 2005 w kategorii eksploracja jaskiñ; 
od lewej: P. Ramatowski, A. Czas, M. Kubarek i M. Wrona
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Super Kolos 2005

Kazimierz Kowalski, niew¹tpliwie najwy-
bitniejsza postaæ w polskim ruchu jaskinio-
wym, urodzi³ siê 15. marca 1925 r. w Kra-
kowie. Jaskiniami zajmowa³ siê w sposób 
wszechstronny. Zaczyna³ od turystyki jaski-
niowej, przeszed³ przez etap „groto³a¿enia”, 
a wybitne wyniki osi¹gn¹³ w eksploracyjnej, 
sportowej i wyczynowej dzia³alnoœci jaskinio-
wej. W swoim czasie by³ najbardziej znanym 
polskim taternikiem, a nastêpnie alpinist¹ ja-
skiniowym. Równolegle z dzia³alnoœci¹ spe-
leoalpinistyczn¹ zajmowa³ siê dokumento-
waniem jaskiń - zinwentaryzowa³ wszystkie 
znane wówczas jaskinie Polski. W jaskiniach 
prowadzi³ równie¿ obserwacje i badania na-
ukowe, g³ównie biospeleologiczne.

Najbardziej znana i eksponowana, na 
przyk³ad w opracowaniach o charakterze en-
cyklopedycznym, jest dzia³alnoœæ naukowa K. 
Kowalskiego. Z zawodu jest zoologiem (pro-
fesorem od 1962 r.). Pracowa³ g³ównie w In-
stytucie Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t PAN 
w Krakowie, którym kierowa³  latach 1960-
78 i 1985-87. W latach 1978-83 wyk³ada³ 
na Uniwersytecie w Oranie w Algierii. Jest 
cz³onkiem rzeczywistym Polskiej Akademii 
Nauk. By³ tak¿e prezesem Polskiej Akademii 
Umiejêtnoœci w latach 1994-2000.

K .  Kow a l s k i  j e s t  a u t o re m  l u b 
wspó³autorem ponad 660 publikacji, z któ-
rych prawie po³owa to prace bezpoœrednio 
lub poœrednio zwi¹zane z jaskiniami i kra-
sem. Ich wykaz zestawi³ Wiœniewski (1996).

K. Kowalski opisa³ 23 nowe dla wie-
dzy taksony ssaków kopalnych, a od jego 
nazwiska utworzono nazwy 11 taksonów 
zwierz¹t. Dorobek naukowy Profesora zo-

Miêtusiańskich, zwanych wówczas Kominami 
Miêtusiańskimi. We wrzeœniu 1950 r. K. Ko-
walski, z pomoc¹ pozosta³ych cz³onków Klu-
bu wykona³ plan znanych wówczas partii tej 
jaskini. Wyprawa w lutym 1951 r. dotar³a do 
po³owy studni (ok. -160 m), natomiast rok 
póŸniej w tych¿e studniach osi¹gniêto -213 m, 
ustanawiaj¹c nowy polski rekord g³êbokoœci 
jaskiń (K. Kowalski, W³odzimierz Starzecki).

W miêdzyczasie, K. Kowalski w towarzy-
stwie pozosta³ych cz³onków Klubu eksploro-
wa³ i dokumentowa³ Jaskiniê Miêtusi¹ Wy¿ni¹ 
(zwan¹ wówczas Jaskini¹ w Ma³ej Œwistówce, 
1950 r., 560 m d³ugoœci), oraz Szczelinê 
Chocho³owsk¹ (1951-52 r.). W jaskini tej zmie-
rzono korytarze o d³ugoœci 1650 m – sta³a siê 
ona wówczas najd³u¿sz¹ jaskini¹ Polski.

W sierpniu 1952 r. K. Kowalski eks-
plorowa³ Studniê w Dziurawem, gdzie po 
raz pierwszy zastosowano do wychodzenia 
„pêtle Prusika” oraz Jaskiniê za Siedmiu Pro-
gami, wykonuj¹c jednoczeœnie jej plan.

Janusz Bary³a
Jaskiniowa działalność Kazimierza Kowalskiego

K. Kowalski po wyjœciu z jednej z jaskiñ 
w Dolinie Kobylañskiej, maj 1950 r.

W Jaskini Miêtusiej Wy¿niej, od lewej K. Kowalski, 
W. Starzecki, W. Szymczakowski, 1950 r.
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K. Kowalski w Jaskini Wierzchowskiej Górnej

sta³ podsumowany i uhonorowany w specjal-
nym tomie Acta Zoologica Cracoviensia, gdzie 
równie¿ zamieszczono zestawienie oko³o 
190 najwa¿niejszych jego publikacji (Nada-
chowski & Werdelin eds, 1996).

K. Kowalski jest wspó³za³o¿ycielem 
(1963 r.) i by³ pierwszym przewodnicz¹cym 
Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzy-
stwa Przyrodników im. Kopernika, jedynej w 
Polsce organizacji zajmuj¹cej siê speleologi¹.

Z jaskiniami K. Kowalski zetkn¹³ siê po 
raz pierwszy w 1938 r. w trakcie wycieczek 
tatrzańskich, natomiast pierwsz¹ jaskini¹, 
któr¹ odnalaz³ i udokumentowa³ jest Jaskinia 
Mydlnicka ko³o Krakowa. W latach 1946-
1948, bêd¹c zatrudnionym w Państwowym 
Muzeum Archeologicznym, inwentaryzowa³ 
jaskinie Wy¿yny Krakowsko-Wieluńskiej, a 
w nastêpnych latach g³ównie dokumentowa³ 
jaskinie pozosta³ych regionów Polski. Owo-
cem tych prac jest dzie³o „Jaskinie Polski”, 
którego trzy tomy ukaza³y siê w latach 1951, 
1953 i 1954. Jest to pierwsze, i do dzisiaj je-
dyne, ca³oœciowe i nowoczesne opracowanie 
wszystkich znanych wówczas jaskiń polskich.

Istotna i najwa¿niejsza w niniejszym ar-
tykule jest speleoalpinistyczna dzia³alnoœæ  
K. Kowalskiego. Rozpoczê³a siê ona w lutym 
1950 r., kiedy to powsta³ Klub Groto³azów, 
pierwsza polska organizacja o charakterze 
taternicko-jaskiniowym. K. Kowalski by³ 
inicjatorem utworzenia tego klubu i jego 
wspó³za³o¿ycielem; odgrywa³ w nim rów-
nie¿ rolê wiod¹ca. G³ównym celem Klubu 
Groto³azów w pocz¹tkowym okresie jego 
istnienia by³a eksploracja Jaskini Miêtusiej, 
wówczas najtrudniejszej i najg³êbszej jaskini 
w Polsce. To w³aœnie w tej jaskini rodzi³o siê 
nowoczesne polskie taternictwo jaskiniowe.

Na wyprawie w lutym 1950 r., kiero-
wanej przez K. Kowalskiego, zespó³ Klu-
bu Groto³azów doszed³ do pocz¹tku Studni 
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Super Kolos 2005

We wrzeœniu 1952 r. zrealizowano 
wejœcie do Jaskini Zimnej, przygotowuj¹c 
projekt podjêcia eksploracji tej jaskini. Na-
tomiast w listopadzie 1952 r., w ramach 
przygotowań do dalszych dzia³ań w jaski-
niach tatrzańskich, zorganizowano pierw-
szy w Polsce biwak podziemny w Jaskini 
Magurskiej po³¹czony z planowaniem tej ja-
skini. Od grudnia 1952 r. rozpoczêto tak¿e 
eksploracjê Jaskini Kasprowej Ni¿niej, któr¹ 
kontynuowano w lutym 1953, wrzeœniu 
1954, styczniu 1955 i lutym 1956 r. We 
wszystkich tych akcjach aktywnie uczestni-
czy³ tak¿e K. Kowalski.

nictwa ZG PTTK. K. Kowalski pe³ni³ funkcjê 
jej przewodnicz¹cego. W trakcie trwania 
Z-III (luty 1954 r.) równie¿ kierowanej przez 
K. Kowalskiego i firmowanej przez wymie-
nion¹ wy¿ej organizacjê, w oparciu o schron 
biwakowy zbudowany w jaskini (t.z.w. chat-
ka), wyeksplorowano ponad 1000 m kory-
tarzy. Na prze³omie stycznia i lutego 1955 r. 
odby³a siê kolejna wyprawa do Jaskini Zim-
nej (Z-IV), na której K. Kowalski zakończy³ 
planowanie tej jaskini; mia³a ona ponad 3 km 
d³ugoœci i sta³a siê najd³u¿sz¹ jaskini¹ Polski.

Z innych dokonań w tym okresie, 
wymieniæ trzeba wspó³udzia³ K. Kowalskie-
go w odnalezieniu otworów Jaskini Wyso-
kiej (1.05.1954 r.) oraz udzia³ w wyprawie do 
Jaskini Miêtusiej (styczeń 1956 r.), na której 
rozpoczêto eksploracjê Komory bez Stro-
pu i dokonano przejœcia Korytarza Trzech 
Króli. K. Kowalski bra³ tak¿e udzia³ w pierw-
szej u nas typowo sportowej akcji jaskinio-
wej, kiedy to czteroosobowy zespó³ doko-
na³ trzeciego przejœcia Studni Miêtusiańskich 
w czasie 15,5 h. Na dno dotar³y wówczas 
dwie osoby. We wrzeœniu 1960 r. K. Ko-
walski kierowa³ obozem Komisji Taternic-
twa Jaskiniowego Zarz¹du G³ównego Klubu 
Wysokogórskiego, na którym rozpoczêto 
eksploracjê kilku jaskiń masywu Czerwo-
nych Wierchów – Ma³o³¹ckiej, Lodowej 
Mu³owej i Ptasiej.

W 1955 r. dochodz¹ do skutku pierw-
sze jaskiniowe zorganizowane wyjazdy za-
graniczne. Koncepcjê ich realizacji przedsta-
wi³ K. Kowalski (1955) w odrêbnym artykule 
zamieszczonym w Groto³azie – czasopiœmie 
Klubu Groto³azów. Pierwszym z tych wy-
jazdów by³ obóz na S³owacji (marzec 1955 
r.), którym kierowa³ K. Kowalski. Zwiedzo-
no wówczas szereg jaskiń w Tatrach Biel-
skich, Zachodnich i Ni¿nych, a w Jaskini 
Bielskiej prowadzono eksploracjê w rejonie 
Studni Plevy. Drugi obóz na S³owacji odby³ 
siê w sierpniu 1955 r. Prowadzono na nim 
dzia³alnoœæ odkrywcz¹ (Jaskinia Ciasna), eks-
ploracyjn¹ i dokumentacyjn¹. Nastêpnie zre-

alizowano wspóln¹ ze S³owakami akcjê do 
Avenu w Ohništem (Ve¾ká ¾adová priepasť), 
gdzie K. Kowalski zszed³ do dna ok. -111, 
od dolnego otworu. Kolejne wyjazdy na 
S³owacjê z udzia³em K. Kowalskiego zosta³y 
zrealizowane na prze³omie marca i kwiet-
nia 1956 r., we wrzeœniu 1957 r. (eksplora-
cja Jaskini Ciasnej) i we wrzeœniu 1958 roku.

Ukoronowaniem dzia³alnoœci speleoal-
pinistycznej K. Kowalskiego jest udzia³ w 
miêdzynarodowej wyprawie do Gouffre Ber-
ger (1956 r.), na której po raz pierwszy prze-
kroczono w jaskini magiczn¹ granicê -1000 
m g³êbokoœci i ustanowiono g³êbokoœciowy 
rekord œwiata (-1122 m). K. Kowalski zszed³ 
do dna jaskini w drugiej grupie szturmowej.

K. Kowalski bra³ równie¿ udzia³ w innych 
wyprawach zagranicznych organizowanych 
w tym czasie przez KTJ ZG KW – do jaskiń 
Rodopów (Bu³garia) w 1962 r. i do Meksy-
ku (1969 r.). Ponadto uczestniczy³ w licz-
nych wyjazdach zagranicznych (g³ównie o 
charakterze naukowym), w trakcie których 
odwiedzi³ szereg jaskiń, np. na Wêgry (1965 
r.), do Jugos³awii (1957 r.), Chin (1962 r.), 
na Kubê (1973 r.), do Japonii (1975 r.), Al-
gierii (1978-83 r.) i Wietnamu (1989 r.). W 
1964 r. kierowa³ wyprawa paleontologiczn¹ 
na pustyniê Gobi w Mongolii.

Trzeba podkreœliæ, ¿e K. Kowalski jako 
pierwszy sformu³owa³ podstawy ideologicz-
ne dzia³alnoœci jaskiniowej. W jej ramach 
wydzieli³ speleologiê – naukow¹ dzia³alnoœæ 
w jaskiniach i turystykê jaskiniow¹ – w dzi-
siejszym rozumieniu taternictwo jaskiniowe 
(Kowalski, 1950).

K. Kowalski dzia³a³ równie¿ na niwie or-
ganizacyjnej – w Klubie Groto³azów (organi-
zacji nieformalnej), a nastêpnie w kolejnych, 
ju¿ oficjalnych, polskich organizacjach jaski-
niowych: Podkomisji Taternictwa Jaskiniowe-
go Komisji Taternictwa ZG PTTK (od 1953 
r.), Komisji Taternictwa Jaskiniowego Sekcji 
Alpinizmu ZG PTTK i GKKFiT (1955 r.) oraz 
Komisji Taternictwa Jaskiniowego ZG Klu-
bu Wysokogórskiego (od grudnia 1956 r.).

W 1974 r. otrzyma³ godnoœæ Cz³onka 
Honorowego Klubu Wysokogórskiego i 
Polskiego Zwi¹zku Alpinizmu, w 1999 r. 
cz³onkostwo honorowe Speleoklubu Ni-
colaus z Liptowskiego Mikulasza, a w mar-
cu 2006 r. zosta³ wyró¿niony nagrod¹ Su-
per Kolos 2005 za ca³okszta³t pionierskich 
dokonań.  

Piœmiennictwo:
Kowalski, K., 1950. Speleologia i turystyka jaski-

niowa w Polsce. Groto³az 3 (5.12.1950 r.): 
[2-5] oraz przedruk w: Gacek 28 (49): 13-14.

Kowalski, K., 1955. Jedziemy zagranicê. Groto³az 
16 (15.01.1955 r.): [2-5].

Nadachowski, A. & Werdelin, L. eds, 1996. Neo-
gene and Quaternary mammals of the Palaearc-
tic. Papers in mammal palaeontology honoring 
Kazimierz Kowalski. Acta Zoologica Cracovien-
sia vol. 39 (1).

Wisniewski, W. W., 1996. Kazimierz Kowalski. Bi-
bliografia speleologiczna za okres 1946–1996. 
Sekcja Speloelogiczna Pol. Tow. Przyr. im. Ko-
pernika, Kraków.
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Przygotowanie do  nurkowania w syfonie, 
Jaskinia Zimna

Cz³onkowie Klubu Groto³azów przed akcj¹ w 
Szczelinie Chocho³owskiej, w tle dawne schronisko 
Blaszyñskich w Dolinie Chocho³owskiej, w pierwszym 
rzêdzie od lewej: P. Burchart, L. Dziêgiel, K. Birken-
majer, M. Kuczyñski, K. Kowalski, na schodach od 
lewej W. Danowski, W. Starzecki, 1951 r.

K. Kowalski w Szczelinie Chocho³owskiej, 1951 r.

W lutym 1953 r., w trakcie trwania wy-
prawy do Jaskini Zimnej (Z-I) mia³o miej-
sce pierwsze w Polsce nurkowanie w jaski-
niach. K. Kowalski w klasycznym stroju nur-
kowym (wykonanym przez cz³onków Klubu 
Groto³azów) przeszed³ Syfon Zwolińskich. 
Na nastêpnej wyprawie do Jaskini Zim-
nej (Z-II), we wrzeœniu 1953 r. prowadzo-
no g³ównie dzia³alnoœæ eksploracyjn¹. Zre-
alizowano wówczas równie¿ kurs instruk-
torów taternictwa jaskiniowego. By³a to 
pierwsza jaskiniowa zorganizowana impre-
za szkoleniowa w Polsce. W po³owie 1953 
r., powsta³a u nas pierwsza formalna organi-
zacja taternicko-jaskiniowa – Podkomisja Ta-
ternictwa Jaskiniowego przy Komisji Tater-
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Przyk³adowe strony zawieraj¹ce opis i plan Jaskini Koralowej autorstwa Kazimierza Kowalskiego. 
Przedruk z: Jaskinie Polski, tom I. Warszawa 1951, s. 434, 435 – pomniejszone
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Wielu z nas marzy³o w dzieciństwie o 
tym, ¿eby stan¹æ w miejscach, na których 
nie stanê³a stopa ludzka. Takie miejsca bar-
dzo trudno dziœ znaleŸæ, zw³aszcza w Pol-
sce, ale niew¹tpliwie takimi miejscami mog¹ 
byæ jaskinie.

Gdy mia³em dziewiêæ lat rodzice zabra-
li mnie na wycieczkê do tatrzańskiej jaski-
ni Magury. Sale ozdobione naciekami by³y 
dla mnie ogromnie tajemnicze. W œwietle 
œwiecy zobaczy³em po raz pierwszy le¿¹ce 
pod stopami koœci zwierz¹t (póŸniej okaza³o 
siê, ¿e by³ to niedŸwiedŸ jaskiniowy) i wte-
dy postanowi³em, ¿e muszê zostaæ speleolo-
giem i poznaæ œwiat jaskiń.

W ostatnim roku wojny zacz¹³em tajne 
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, w za-
kresie zoologii. Spotka³em wówczas profesora 
W³odzimierza Antoniewicza z warszawskie-
go muzeum archeologicznego, który zapro-
ponowa³ mi sporz¹dzenie inwentarza jaskiń 
Polski. Przez nastêpne kilka lat spêdzi³em 
wiele dni na samotnych wêdrówkach w Ju-
rze Krakowsko-Wieluńskiej. Oczywiœcie 
nie by³o tam wtedy ¿adnych turystów. Jaskiń 
poszukiwa³em g³ównie na wiosnê i w jesie-
ni, kiedy krzewy i drzewa trac¹ liœcie i o wie-
le ³atwiej jest przegl¹daæ ska³ki wapienne w 
poszukiwaniu ich otworów. W czasie tych 
wêdrówek mia³em ró¿ne, nie zawsze za-
bawne przygody. Bardzo czêsto nocowa³em 
w jaskiniach, gdzie by³o cieplej i bezpieczniej, 
ni¿ na zewn¹trz. Kiedy spa³em w jaskini w 
Sokolich Górach w nocy spad³ œnieg. Rano, 
na œniadaniu w gospodzie funkcjonariusze 
urzêdu bezpieczeństwa pytali mnie, czy nie 
widzia³em kogoœ podejrzanego, bo widziano 
œlady mêskich stóp, ale tylko wychodz¹ce z ja-
skini. Oczywiœcie zaprzeczy³em i zapewni³em, 
¿e jak tylko zauwa¿ê coœ podejrzanego, to 
zaraz zawiadomiê najbli¿szy komisariat mili-
cji obywatelskiej. Kiedy indziej, w okolicach 
Maszyc, spotka³em mê¿czyznê, który na mój 
widok wyci¹gn¹³ spod peleryny automat i 
mierz¹c we mnie krzykn¹³ dr¿¹cym g³osem 
„rêce do góry”, poczem za¿¹da³ jakiegoœ do-
kumentu. Okaza³ siê byæ ORMO-wcem. 
Zapyta³em, czy mogê opuœciæ jedn¹ rêkê i 
pokaza³em mu legitymacjê Państwowego 
Muzeum Archeologicznego. To najwyraŸniej 
go uspokoi³o. Zwierzy³ siê póŸniej, ¿e wzi¹³ 
mnie za amerykańskiego szpiega. W jaskini 
Mylnej w Tatrach znalaz³em cia³o mê¿czyzny. 
Zaraz zawiadomi³em o tym ludzi z pogoto-
wia górskiego. Zidentyfikowano go jako za-
ginionego wczeœniej ksiêdza. Takich przygód 
by³o znacznie wiêcej. 

W roku 1951 wyszed³ drukiem pierw-
szy tom dotycz¹cy jaskiń Jury Krakowsko- 
-Wieluńskiej. £¹cznie zawiera³ plany i opi-
sy 507 jaskiń. Przeszkod¹ w wydaniu tomu 
okaza³a siê byæ cenzura. Uznano bowiem, 
¿e Jaskinia Ciemna jest doskona³ym schro-
nem na czas wojny i polecono mi usun¹æ z 

ksi¹¿ki jej opis i wszelkie wzmianki o niej. 
W tej sytuacji zmieni³em nazwê jaskini na 
u¿ywan¹ dawniej „Jaskinia Ojcowska” i jej 
opis opublikowa³em w trzecim tomie „Jaskiń 
Polski”. 

pokonania potrzeba specjalnego sprzêtu. 
Cz³onkowie Klubu Tadeusz Bernhardt i 
W³odzimierz Starzecki zaprojektowali i wy-
konali prymitywny skafander nurkowy z³o¿ony 
z wk³adanego na g³owê he³mu metalowego, 
rury prowadz¹cej do powierzchni i dwóch 
rêcznych pomp dostarczaj¹cych powietrze. 
W jednej z póŸniejszych wypraw do Jaski-
ni Zimnej, nie¿yj¹cy ju¿ kolega Staszek Oga-
za, dziêki akwalungowi, zreszt¹ równie¿ za-
projektowanemu przez cz³onka Klubu fizy-
ka Olega Czy¿ewskiego i wykonanemu przez 
zaprzyjaŸnionego mechanika, przeby³ syfon, ale 
nie móg³ wróciæ, bo akwalung przesta³ dzia³aæ. 
Koledzy wezwali na pomoc p³etwonurków z 
wybrze¿a, ale zanim przybyli wypompowa-
no czêœæ wody z syfonu i Staszek móg³ wróciæ.

Kazimierz Kowalski
Moje przygody z jaskiniami

Klub Groto³azów odby³ dziesi¹tki wy-
praw do jaskiń w kraju i zagranic¹, a ich 
uczestnicy napisali szereg prac naukowych 
dotycz¹cych geologii i biologii jaskiń.

Trzeci tom inwentarza jaskiń Pol-
ski dotycz¹cy pozosta³ych obszarów kra-
sowych (Bieszczadów, Beskidów, Gór 
Œwiêtokrzyskich) wyszed³ drukiem w roku 
1954.

W 1956 roku zosta³em zaproszony 
do udzia³u w wyprawie do jaskini Gouffre 
Berger we Francji. Sk³ad uczestników by³ 
miêdzynarodowy, poza mn¹ by³o jeszcze 
czterech Polaków, poza tym Francuzi, Angli-
cy, Belgowie, Hiszpanie, W³osi, Libańczycy i 
Szwajcarzy. Grupy szturmowe spêdzi³y pod 
ziemi¹ siedem dni. Wraz z kilku Francuza-
mi zeszliœmy na samo dno jaskini, a by³a to 
g³êbokoœæ 1122 m, czyli ówczesny rekord 
g³êbokoœci na œwiecie.

W nastêpnych latach bra³em równie¿ 
udzia³ w wyprawach do jaskiń Libanu, 
Kuby, Meksyku, Chin i Japonii. Wyjazdy 
wykorzystywa³em równie¿ do zebrania oka-
zów zoologicznych i paleontologicznych. 

Cz³onkowie Klubu Groto³azów na Przys³opie 
Miêtusim, wrzesieñ 1950 roku; (od lewej) M. 
Kuczyñski, R. Unrug, K. Kowalski, R. Gradziñski, 
W. Starzecki, W. Danowski 

Pierwsza próba skafandra nurkowego, na base-
nie dawnej YMCA w Krakowie, od lewej: T. Bern-
hardt, K. Birkenmajer, W. Starzecki, A. Radomski 
i W. Danowski 

Przed chatk¹ biwakow¹ w Jaskini Zimnej, od lewej 
K. Grotowski, W. Dembiñski, T. Umiñski, A. Ostro-
wicz, L. Dziêgiel, W. Danowski, K. Kowalski, 1955 r.
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Drugi tom, który wyszed³ drukiem w 
roku 1953 dotyczy³ jaskiń Tatr polskich. Tom 
ten zawiera³ plany i opisy 70 jaskiń. Jaskinie 
tatrzańskie s¹ czêsto pionowe i eksplorowanie 
ich wymaga sprzêtu alpinistycznego i pomocy 
speleologów. To spowodowa³o, ¿e z kilkuna-
stoma kolegami ze studiów za³o¿yliœmy Klub 
Groto³azów. W czasie wypraw u¿ywaliœmy 
kombinezonów roboczych, które rozpada³y 
siê po kilku dniach akcji, lin sisalowych, albo 
nawet konopnych, lamp karbidowych, drabin 
sznurowych z drewnianymi szczeblami. Jezior-
ka przebywaliœmy w bród, co przy temperatu-
rze wody oko³o 4o C, nie by³o szczególnie mi³e. 

Jak wiadomo w niektórych jaskiniach 
tatrzańskich napotyka siê syfony, do których 
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Pos³u¿y³y one do opublikowania licznych 
prac naukowych dotycz¹cych zoologii i pale-
ontologii drobnych ssaków nie tylko Polski, 
ale innych krajów, w których nie by³o akurat 
specjalistów.

Najbardziej zwi¹zanymi z jaskiniami ssaka-
mi s¹ nietoperze. Poœwiêci³em im wiele czasu 
badaj¹c ich rozmieszczenie, rytmikê dobow¹, 
przeloty, po¿ywienie. Innym tematem mo-
ich badań naukowych by³y zrzutki sów. Sowy 
¿ywi¹ siê g³ównie drobnymi ssakami a niestra-
wione ich resztki wymiotuj¹ w postaci zbitych 
grudek sierœci, koœci i zêbów. Zrzutki znajdu-
jemy pod schronieniami sów, które mieszcz¹ 
siê czêsto nad otworami jaskiń. 

Na podstawie zrzutek wspó³czesnych 
mo¿emy siê dowiedzieæ jakie zwierzêta ¿yj¹ 
w okolicy jaskini, przy której polowa³a sowa. 
Natomiast zrzutki z dawnych epok geolo-
gicznych pozwalaj¹ wnioskowaæ nie tylko o 
sk³adzie fauny, która ¿y³a w okolicy jaskini, ale 
równie¿ o wieku geologicznym osadu, w któ-
rym znaleziono zrzutki, wieku wystêpuj¹cej 
w nich fauny, oraz o klimacie i œrodowisku, 
które wówczas panowa³y na danym terenie. 

W 1969 roku na zaproszenie groto³azów 
z Meksyku zorganizowaliœmy wyprawê do 
jaskiń tego kraju. Mieliœmy eksplorowaæ 
najg³êbsz¹ jaskiniê meksykańsk¹. Nieste-
ty w drodze do jaskini zgin¹³ w wypadku sa-
mochodowym jeden z meksykańskich kole-
gów. Weszliœmy wprawdzie do jaskini, któ-
ra mia³a równie¿ pionowy charakter ale wy-
padek zepsu³ nastroje i zdezorganizowa³ nie-
co wyprawê. 

W póŸniejszych latach praca naukowa 
i organizacyjna zwi¹zana z kierownictwem 
Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t 
PAN w Krakowie, którego by³em dyrekto-
rem ponad 20 lat uniemo¿liwi³y mi inten-
sywn¹ dzia³alnoœæ jaskiniow¹. Wprawdzie 
bywa³em jeszcze póŸniej w ró¿nych jaski-
niach na œwiecie, ale ca³kiem sporadycznie. 

Zwiedzi³em na przyk³ad kilka jaskiń w 
Algierii, gdzie przebywa³em przez 5 lat z 
rodzin¹, jako wyk³adowca na uniwersyte-
cie w Oranie.

Najciekawsze w tym kraju by³y jednak nie 
jaskinie, a schroniska podskalne na po³udniu 
Algierii, na p³askowy¿u Tassili n’Ajjer, na gra-
nicy z Libi¹. Nasz wyjazd w te strony odby³ 
siê w lutym 1981 roku. Polskim Fiatem 125 
dotarliœmy do oazy Ouargla, po³o¿onej na 
przedpolu Wielkiego Ergu Wschodniego, a 
nastêpnie ma³ym samolotem dolecieliœmy do 

stolicy Tassili, Djanet. Ten ogromny p³askowy¿ 
po³o¿ony na wysokoœci 1200–1500 m n.p.m. 
i opadaj¹cy ku po³udniowi na wysokoœæ 500 
– 700 m n.p.m. jest zamieszka³y przez saha-
ryjskich koczowników, Tuaregów. Prowadze-
ni przez tuareskiego przewodnika przez bli-
sko tydzień wêdrowaliœmy pieszo, pokonuj¹c 
odleg³oœæ 100 km. Wiêkszoœæ tego terenu 
jest parkiem narodowym. Zachwycaliœmy 
siê przepiêkn¹ rzeŸbê terenu, imituj¹c¹ mia-
sta skalne, ale przede wszystkich bogaty-
mi malowid³ami naskalnymi pochodz¹cymi z 
okresu neolitu (najstarsze malowano 6000 
lat przed Chrystusem). 

Dziœ ju¿ niestety nie chodzê do jaskiń, 
ale cieszê siê, ¿e wci¹¿ mam tylu nastêpców, 
którzy odkrywaj¹ nowe jaskinie i pobijaj¹ 
rekordy ich d³ugoœci, czy g³êbokoœci. Czy-
tam o tym zawsze z wielkim zainteresowa-
niem. 

K. Kowalski i T. Bernhardt w Jaskini Zimnej, po zle-
warowaniu wody z Syfonu Zwoliñskich, wrzesieñ 
1953 r.

K. Kowalski, selva Lacandona, 
po³udniowy Meksyk, 1969 r.

Kazimierz Kowalski (w œrodku) laureatem nagrody Super Kolos 2005, z lewej Maciej Kuczyñski, 
z prawej Stanis³aw Szwarc-Bronikowski 
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Scena z planu filmu „Kazik”, od lewej R. Gradziñski, K. Kowalski, K. Grotowski
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Gdy rok temu ch³opaki wrócili z wypra-
wy, to by³o wiadomo, co bêdzie trzeba robiæ 
w roku 2005. Priorytetow¹ spraw¹ jest A-3, 
w której eksploracja zakończy³a siê na po-
ziomie -490 m. Drugim celem jest powrót 
do F-3 i próba przejœcia ciasnego miejsca. 
Takie mamy plany, ale jak zwykle plany ule-
gaj¹ zmianom.

Wyjazd by³ zaplanowany na 30 lipca 
jednak z powodu awarii auta wyjechaliœmy  
1 sierpnia w sk³adzie „Sid”, Zbychu i „Konar”. 
Ekipa z Tarnowskich Gór wyjecha³a zgodnie 
z planem chc¹c sobie, co nie co pozwiedzaæ. 
Jednak opatrznoœæ jest z³oœliwa i to my 
mieliœmy wiêcej atrakcji ni¿ Ci, co je planowali.

Pierwsza awaria auta zdarzy³a siê w Bel-
gii. Zmusi³o to nas do spêdzenia trzech dni 
w miejscowoœci o malowniczej nazwie Huy, 
czekaj¹c na czêœci z Polski. Wszystko zaczê³o 
iœæ jakby z górki, gdy uda³o nam siê naprawiæ 
ju¿ nasz wehiku³ szos. Belgowie w serwisie 
Mercedesa chcieli za t¹ naprawê 1100 euro 
nie zauwa¿aj¹c, ¿e brakuje tam jednej klu-
czowej czêœci. Nam uda³o siê to zrobiæ w 
godzinê.

Francjê przejechaliœmy sprawnie. Jed-
nak nie mog³oby byæ tak mi³o do końca. W 
Hiszpanii znów mamy awariê, jednak tym 
razem nie tracimy ju¿ czasu na oczekiwa-
nie na czêœci tylko przepakowujemy nasz¹ 
„Pszczó³kê” do auta „Poltera” i ruszamy w 
drogê (ostatnie 300 km). Jeszcze tylko tra-
dycyjna k¹piel w oceanie, nocleg na pla¿y i 
jedziemy w góry.

Có¿ za uczucie, kiedy „Polter” zosta-
wia nas na parkingu z rzeczami, które mamy 
wnieœæ na bazê (ekipa z TKTJ jest ju¿ na bazie 
od 4 dni). Sam £ukasz jedzie nad ocean po 
Monikê i Andrzeja. Szybki podzia³, kto co bie-
rze, sprawdzenie ciê¿aru plecaków i w drogê. 
Niestety podejœcie jest d³ugie i po pó³nocy 
postanawiamy przespaæ siê, a w dalsz¹ drogê 
wyruszyæ nastêpnego dnia.

Po dojœciu na bazê szybko zajêliœmy siê 
organizowaniem ¿ycia bazowego. Zbychu, 

Micha³ Konarski

Picos 
de Europa
2005

Na zdjêciach (od góry): Picos de Europa - polska stre-
fa - strefa C - granica „polsko-angielska”; kolory Pi-
cos; pierwsza grupa - dolny rz¹d od lewej: £ukasz Pol, 
£ukasz Kêdzierski, Zbyszek Grzela; œrodkowy rz¹d: 
Darek Sapieszko, Karol G³adysz, Andrzej Wojtoñ, 
Monika Daszkiewicz, Tomek Chojnacki; górny rz¹d: 
Micha³ Konarski, Magda Kula Z
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który zastêpowa³ naszego kierownika „Sta-
ha”, wys³a³ ekipê z TKTJ, aby zaporêczowali 
A-3, my w tym czasie zeszliœmy na parking 
po kolejne rzeczy. 

Ch³opaki z TKTJ’u zaporêczowali jaskiniê 
do po³owy, a nastêpnego dnia uderza dru-
ga ekipa, tym razem wroc³awska w sk³adzie: 
Zbychu, „Sid”, „Konar”. Udaje nam siê zjechaæ 
dwie studnie i nad trzeci¹ robimy ma³y postój, 
bo Zbychu ma problem z krêgami szyjnymi. 
Po pó³godzinnym zastanawianiu siê nad zaist-
nia³¹ sytuacj¹, pada decyzja o wycofie. Zbychu 
twierdzi, ¿e damy radê zaporêczowaæ jaskiniê 
do końca bez niego. ¯aden z nas nie by³ tam 
wczeœniej. Jedyne miejsce, gdzie mo¿emy 
siê pogubiæ to I Meander. Ale nasz kierow-
nik dodaje nam otuchy, ¿e on przeszed³ to 
od strza³u, wiêc nie powinniœmy mieæ pro-
blemów. Jednak uznajemy, ¿e nie bêdziemy 
porêczowaæ bez osoby, która wczeœniej tam 
by³a.

Po naszym powrocie na bazê dzielimy siê 
na dwie grupy po 4 osoby i zaczynamy dzia³aæ 
w A-3. Na pierwsz¹ akcjê idzie znów ekipa 
TKTJ-u tj. Karol i „Gucio”, którzy s¹ wspie-
rani przez wroc³awiaków: „Sida” i „Poltera”. 
Udaje im siê zaporêczowaæ jaskiniê do końca. 
Po³owa zadania wykonana, teraz pozostaje 
tylko rozejrzenie siê czy istnieje mo¿liwoœæ 
eksploracji w okolicach Sali z Ufem. Czte-
ry godziny szukania obejœcia nie przynosz¹, 
¿adnych rezultatów. Karol, który pamiêta tê 
dziurê z poprzedniego roku mówi, ¿e wody 
w tym roku jest bardzo ma³o. W studni Ma-
teusza prawie nie ma wody – rok temu by³y 
wodospady.

Tymczasem na powierzchni ca³y czas lam-
pa. W tym czasie, gdy jedni walczyli w A-3, 
pozostali eksplorowali strefê B. Eksplora-
cja powierzchniowa przynios³a niespodzie-
wane sukcesy. Podczas pierwszego wyjœcia 
znaleŸliœmy otwór jaskini B-39, w której po 
trzech szychtach uda³o siê zjechaæ na dno 
du¿ej sali. Jak siê jednak okaza³o by³a to ju¿ 
znana pustka (jaskinia B-12). Jaskinia B-39 
po³¹czy³a siê z B-12 na g³êbokoœci 261 m. W 
tej te¿ dziurze odkryto najwiêksz¹ studniê 
w naszej strefie o g³êbokoœci 205 metrów, z 
pierwsz¹ przepink¹ po 97 metrach.

Nim jednak uda³o nam siê po³¹czyæ  
B-39 z B-12, do A-3 uderzy³a kolejna ekipa w 
sk³adzie Monika, „Konar” (oboje SCW), „Sa-
pieh” (TKTJ) oraz Andrzej (WKTJ). Poprzed-
nia ekipa nie znalaz³a dalszych mo¿liwoœci 
eksploracji w okolicach Sali z Ufem. Zada-
niem tej grupy by³o przeszukanie II Meandra. 
Uda³o siê to zrobiæ tylko po³owicznie, bo tyl-
ko do Sali z Ufem. Dalej meander zosta³ tylko 
pobie¿nie sprawdzony. Po powrocie na bazê 
Zbychu podj¹³ decyzjê, ¿e czekamy na „Sta-
ha” i wtedy pójdzie ostatnia szychta. Jeœli nie 
bêdzie puszczaæ, uznajemy wy¿szoœæ natury. 

Podczas oczekiwania na przyjazd trzeciej, 
ju¿ ostatniej grupy w sk³adzie Gocha, „Stara”, 
„Darmozjad” i „Stahoo”, my prowadziliœmy 
eksploracjê powierzchniow¹. Jednak braki w 
¿ywnoœci zmusi³y nas do zejœcia do cywilizacji. 
Nad oceanem spotkaliœmy siê z czwórk¹ na-

szych przyjació³ i razem pojechaliœmy do Can-
gas, sk¹d chcieliœmy szybko wróciæ na bazê. 
W tej malowniczej miejscowoœci spotkaliœmy 
siê z naszym hiszpańskim przyjacielem Ar-
mandem i nasze wyjœcie przeci¹gnê³o siê o 
jeden dzień. 

Po dojœciu na bazê, ¿ycie szybko wróci³o 
do normy. Jedni dalej eksplorowali po-
wierzchniowo, a inni wyruszyli do A-3. 

Grupie szturmowej w sk³adzie „Sta-
hoo”, Zbychu, „Karol” i „Gucio” mimo szcze-
rych chêci nie uda³o siê znaleŸæ perspek-
tyw na dalsz¹ eksploracjê. Pozosta³ ju¿ tylko 
reporêcz. Do A-3 po raz pierwszy a zarazem 
ostatni poszli Aga, Seba w towarzystwie „Sta-
ha”, aby zreporêczowaæ jaskinie od I Meandra. 
Ten problem, który mia³ byæ taki obiecuj¹cy, 
zosta³ zamkniêty.

Podczas gdy jedna grupa kartowa³a B-39 
i reporêczowa³a, reszta dalej szuka³a nowych 
otworów. W wyniku tych poszukiwań namie-
rzono otwór jaskini B-42, gdzie po trzech 
szychtach znów po³¹czono siê z B-12, raptem 
ok. 20 metrów ni¿ej ni¿ dosz³o do po³¹czenia 
B-39 z B-12. Jaskinia B-42 wpad³a do B-12 na 
g³êbokoœci 320 metrów.

Eksploracja w B-42 do g³êbokoœci oko³o 
100 m prowadzona by³a przez Gochê, Agê, 
„Poltera” i Sebê. Jednak dwie ostatnie szychty 
przypad³y „Stahowi” i „Konarowi”. Czêœciowo 
by³o to spowodowane tym, ¿e czêœæ ekipy 
ju¿ wyjecha³a a w³aœciwie wszyscy. Na ba-
zie pozosta³o piêciu wroc³awiaków: Gocha, 
„Stahoo”, Zbychu, Seba i „Konar”. Zbychu 
nie by³ brany pod uwagê, jeœli chodzi o akcjê 
jaskiniow¹, bo jego krêgi szyjne dalej mu 
dokucza³y. Podczas negocjacji wysz³o, ¿e do 
jaskini pójdzie dwóch geodetów. Na pierw-
szej ich szychcie uda³o siê osi¹gn¹æ g³êbokoœæ 
oko³o 205 metrów. Na drugiej -320 metrów i 
po³¹czyæ siê z B-12. Podczas, gdy dwójka geo-
detów eksplorowa³a, kolejna dwójka: Go-
cha i Seba zabrali siê za kartowanie od góry. 
Do spotkania dosz³o na -220 m i po spraw-
nym dokartowaniu ju¿ w czwórkê, razem 
wyszliœmy z B-42.

Odnalezienie otworów B-39 i B-42 
spowodowa³o, ¿e system jaskiń F-17/F-18/F-
15/B-12/D-9 powiêkszy³ siê. Na sukces tej wy-
prawy sk³adaj¹ siê lata prac eksploracyjnych 
wielu poprzednich wypraw. Dlatego warto 
krótko przypomnieæ historiê tego Systemu.

W roku 1995 prowadzono eksploracjê 
powierzchniow¹ w strefie „F”, gdzie odkryto 
otwór F-17 i wyeksplorowano do g³êbokoœci 
477 m. Na tej samej wyprawie przy³¹czono 
wy¿szy otwór F-18 (pocz¹tek systemu Siste-
ma del Canalon de Los Desvios), dziêki cze-
mu g³êbokoœæ wzros³a do 501 metrów. Od-
naleziono tak¿e otwór jaskini F-15. Jednak z 
braku czasu pozostawiono ten problem na 
rok 1996, w którym to po³¹czono siê z syste-
mem. PóŸniej nast¹pi³a dwuletnia przerwa w 
dzia³alnoœci w tej strefie, aby powróciæ w 1998 
r. Wtedy w³aœnie odkryto horyzontalny ci¹g 
wodny i pog³êbiono system z -501 do -542 m. 
Odkrycie tego ci¹gu znacznie rozbudowa³o 
system w poziomie. 

W roku 2001, w trakcie eksploracji po-
wierzchniowej odkryto jaskiniê B-12 osi¹gaj¹c 
g³êbokoœæ 404 metry. W nastêpnym roku 
dalej eksplorowano tê jaskiniê i na pozio-
mie -703 metry po³¹czono siê z systemem 
F-18/F-17/F-15. Dziêki temu system rozbudo-
wa³ siê znacznie na po³udnie oraz zwiêkszy³ 
g³êbokoœæ do 733 metry. W tym samym roku 
2002 prowadzono poszukiwania w strefie 
„D”, gdzie odkryto jaskiniê D-9 (osi¹gniêto 
-324 metry). W roku 2003 kontynuowano 
eksploracjê i po³¹czono siê na g³êbokoœci 486 
metrów ze znanymi partiami sytemu Sistema 
del Canalon de los Desvios. System rozbudo-
wano tym razem na wschód i tym samym sta³ 
siê najd³u¿szym systemem w „polskiej strefie 
eksploracyjnej”.

W tym roku powiêkszyliœmy ten system z 
piêciu do siedmiu otworów, co powoduje, ¿e 
jest to najwiêkszy systemem w naszej strefie. 
D³ugoœæ wzros³a do 5 439 metrów, co jesz-
cze bardziej umocni³o pozycjê tego systemu 
pod wzglêdem d³ugoœci. No i ju¿ wspomnia-
na najwiêksza studnia w „polskiej strefie eks-
ploracyjnej”, powoduj¹ ¿e jest to prawie naj... 
Szkoda tylko, ¿e g³êbokoœæ ca³ego systemu siê 
nie zwiêkszy³a. 

Tegoroczna wyprawa jak i wczeœniejsze 
sprawi³y, ¿e rejon w którym eksploruje Spe-
leoclub Wroc³aw z roku na rok jest coraz le-
piej poznany. Teraz wiemy, ¿e czego nie znaj-
dziemy w strefie „F” i „B” na 90% wpadnie to 
naszego systemu. Pozostaje chyba tylko jed-
no pytanie zagadka: co nas czeka na nastêpnej 
wyprawie…  

Podsumowanie

Wyprawa odby³a siê w terminie 1-27 sierp-
nia 2005 r. Uczestnicy: Tomek „Gucio” Choj-
nacki TKTJ, Monika Daszkiewicz SCW, Karol 
G³adysz TKTJ, Zbigniew Grzela SCW (z-ca kie-
rownika), Marek „Stahoo” Jêdrzejczak SCW 
(kierownik), £ukasz „Sid” Kêdzierski SCW, Mi-
cha³ „Konar” Konarski SCW, Magdalena Kula 
(niezrzeszona), Agnieszka „Stara” Majewska 
SCW, £ukasz „Polter” Pol, Dariusz „Sapieh” 
Sapieszko TKTJ, Sebastian „Darmozjad” Sob-
czyk SCW, Ma³gorzata Wojtaczka SCW, An-
drzej Wojtoń WKTJ.

Dziêkujemy KTJ PZA za dofinansowanie 
i Juanowi Jose Gonzalezowi Suarezowi za po-
moc w sprawach formalnych.

Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê na-
szemu Przyjacielowi – Armando Alonso Ber-
nardo Fernandezowi za coroczn¹ opiekê nad 
nami i pomoc przy awarii œrodka transportu.

Dziêkujê równie¿ Zbyszkowi Grzeli, za 
zastêpstwo w czasie mojej nieobecnoœci spo-
wodowanej póŸniejszym przyjazdem, za wie-
loletni¹ wytrwa³oœæ i za to, ¿e zawsze mo¿na 
na niego liczyæ.

Goœce Wojtaczce dziêkujê za Wielki Po-
wrót i mam nadziejê, ¿e tak ju¿ zostanie.

Dziêkujê tak¿e ekipie „œl¹skiej” za wspólnie 
spêdzone wakacje oraz naszej klubowej paczce.           
Marek „Stahoo” Jędrzejczak
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W dniach 12.08 - 9.09.2005 roku piêciu 
cz³onków Sekcji Groto³azów Wroc³aw 
wziê³o udzia³ w wyprawie organizowanej 
przez miński speleoklub Gelektit-TM w ma-
syw Arabika.

Wracamy w³aœnie z wycieczki po rejo-
nie, w którym znajduje siê najg³êbsza jaskinia 
œwiata, gdy nagle rozlega siê huk. Rozgl¹dam 
siê nerwowo, patrzê na Arabikê i wydaje mi 
siê, ¿e widzê spadaj¹ce po zboczu kamienie. 
Kolejny grzmot, zaraz po nim nastêpny... 
Eeee, to tylko „ochrannik” do czegoœ strze-
la – có¿ Abchazja. 

Wreszcie po szybkich i nieco skompli-
kowanych przygotowaniach zaczê³o siê... 
Postanowiliœmy wyjechaæ na wyprawê do 
dzikiego kraju, który znaliœmy tylko z niesa-
mowitych opowieœci. Jeszcze dwa tygodnie 
wczeœniej nie wiedzieliœmy, czy na pewno 
pojedziemy, ale zaryzykowaliœmy, nie maj¹c 
¿adnej gwarancji, ¿e przekroczymy granicê z 
Abchazj¹. Do ostatniej chwili oczekiwaliœmy 
na dokumenty z Rosyjskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, zezwalaj¹ce na wjazd 
do Abchazji. Jak siê okaza³o, bardzo trudno 
by³o je uzyskaæ i przysz³o troszkê za póŸno... 

Kraj ten jest objêty wojn¹ i zamkniêty  
dla obcokrajowców.

Pomimo wielu znaków zapytania na 
naszej wyprawowej mapie, wyruszamy 
poci¹giem z Wroc³awia na wschód.

Organizatorami wyprawy byli Sergiej 
Krasko oraz Sergiej Kabanow starszy z klu-
bu jaskiniowego Gelektit-TM. Celem wyjaz-
du by³a dzia³alnoœæ eksploracyjna w masywie 
Arabika, po³o¿onym na Gagarskim Grzbie-
cie w zachodnim Kaukazie. Masyw ten jest 
podzielony na regiony dzia³alnoœci Rosjan, 
Bia³orusinów i Ukraińców. Nasza dzia³alnoœæ 
mia³a dotyczyæ mińskiej czêœci masywu, któ-
ra by³a dwa razy wiêksza od Tatr Zachod-
nich. G³ównym celem by³a eksploracja jaski-
ni Brestskaja Krepaœæ oraz prowadzenie eks-
ploracji powierzchniowej w najbardziej per-
spektywicznych miejscach. Mieliœmy wejœæ 
w sk³ad tzw. ekipy uderzeniowej w „ekspe-
dycji” organizowanej przez naszych przyja-
ció³ z Bia³orusi. 

Nasza przygoda zaczê³a siê na dwor-
cu kolejowym we Wroc³awiu. Kolejnym 
etapem by³ Brzeœæ, gdzie spotkaliœmy siê z  
groto³azami z tego miasta: Sergiejem Ka-
banowem starszym – kierownikiem wy-
prawy, Kabanowem m³odszym, a tak¿e 
Siergiejem Krasko – kierownikiem tech-
nicznym. Razem stoczyliœmy ciê¿k¹ walkê 

z ogromn¹ iloœci¹ sprzêtu wyprawowego 
(dwie 120 litrowe beczki, wiertarki, agre-
gat pr¹dotwórczy, kilkadziesi¹t worków z je-
dzeniem, sprzêtem, linami oraz plecaki), któ-
ry upchnêliœmy w poci¹gu. Protesty kierow-
nika poci¹gu, ¿e na g³owê przys³uguje tylko 
20 kg baga¿u, zosta³y bardzo szybko uspo-
kojone i do końca traktowa³ nas na specjal-
nych zasadach. Jak wszêdzie na wschodzie, 
najpierw nic nie mo¿na robiæ, a za chwilê, za 
drobn¹ op³at¹, ju¿ mo¿na.

W trasie do³¹czyli do nas groto³azi z 
Mińska. 3000 km up³ynê³o nam w „mgnieniu 
oka” (przepis: „jak skróciæ 3,5 doby do 2 od-
czuwalnych godzin”, dostêpny jest na stronie 
www.sgw.wroc.pl). Końcow¹ stacj¹ nasze-
go poci¹gu by³ Adler – rosyjski kurort nad 
Morzem Czarnym. Powita³o nas tam gor¹ce 
powietrze, piêkne palmy i milicja, która kon-
troluje wszystkich i wszystko. Pla¿a sta³a siê 
domem dla nas na kolejne 4 dni – tyle zajê³o 
nam za³atwienie niezbêdnych formalnoœci.

Z oferty  przekroczenia  granicy 
wybraliœmy egzotycznie brzmi¹c¹ opcjê: 
„cierez rieczku”. Dostarczy³a ona nam 
naprawdê mocnych wra¿eń i mokrych bu-
tów.

Po drugiej stronie rzeki Pso³ zobaczyliœmy 
inny œwiat. Cisza, spokój, piêkne pla¿e, czy-
ste i ciep³e morze. Zgodnie z legend¹, któr¹ 
o sobie opowiada ka¿dy naród na Kaukazie, 
Abchazja, to kraj, który Bóg zostawi³ dla sie-
bie, gdy dzieli³ Ziemiê miêdzy narody. Gdy 
przyszli Abchazi, którzy nieco „zaimprezo-
wali” i nie zosta³o ju¿ nic do oddania, Bóg po-
stanowi³ oddaæ im swoj¹ krainê.

Po jednym dniu odpoczynku na dobrze 
zorganizowanej i wyposa¿onej speleoba-
zie wyruszyliœmy w góry. Z poziomu mo-
rza, w ci¹gu 6 godzin, wjechaliœmy tereno-
wym uazem na 2000 m n.p.m. Zajê³o to 
sporo czasu, gdy¿ drogi prawie nie by³o, 
a silnik nieustannie siê „gotowa³”. Dalsz¹ 
czeœæ drogi pokonaliœmy na piechotê. Czêœæ 

ciê¿szych rzeczy zanios³y na swoich grzbie-
tach konie, mimo to czeka³y nas jeszcze dwa 
dni transportów. W obozie spotkaliœmy 10 
groto³azów z Moskwy.

Kolejnym wielkim zaskoczeniem by³a 
baza i panuj¹ce tam obyczaje. Mieliœmy 
pr¹d – ciemnoœci nocy rozœwietla³y wisz¹ce 
¿arówki, które wygl¹da³y jak œwi¹teczne 
ozdoby, a namiot bazowy przypomina³ 
l¹duj¹ce UFO. Ca³oœæ zosta³a zbudowana 
w czasie, gdy my za³atwialiœmy formalnoœci 
w Adlerze. Obóz zosta³ zorganizowany w 
starym, dobrym wyprawowym stylu. Ka¿dy 
mia³ przydzielone zadania do wykonania. 
Czêœæ osób dzia³a³a w jaskini, czêœæ na po-
wierzchni, a wyznaczone 3 osoby pe³ni³y 
dy¿ur w obozie. Codziennie dy¿urni wsta-
wali o 6.00 i przygotowywali dla wszystkich 
28 osób œniadanie. O 7.00 budzili wszyst-
kich, a pó³ godziny póŸniej zapraszali na 
œniadanie. Takiego jedzenia nie by³o na ¿ad-
nej polskiej wyprawie – dobrze, syto, roz-
maicie i ze œwie¿ymi warzywami. O 9.00 
wszyscy byli gotowi do wykonywania swo-
ich zadań. Oprócz groto³azów w obo-
zie by³y osoby funkcyjne: lekarz, kwater-
mistrz i ochroniarz. Pocz¹tkowo niejasna 
dla nas by³a funkcja „ochrannika” z ka³aszem. 
Nieskończona wojna i ³atwy dostêp do bro-
ni powodowa³y, ¿e wczeœniejsze wyprawy 
czêsto napadano – st¹d wynik³a potrzeba za-
pewnienia ochrony bazy i wyprawowiczów.

Centrum obozu zajmowa³ namiot bazo-
wy, gdzie spo¿ywano posi³ki. Podczas kolacji 
wyznaczano cele i zadania na kolejny dzień. 
Do obowi¹zków dy¿urnych nale¿a³o przygo-
towywanie posi³ków, mycie naczyń, topienie 
œniegu na wodê, notowanie wszelkich wyjœæ 
i powrotów do obozu. Dy¿ur kończy³ siê w 
momencie wyjœcia ostatniej osoby z jaskini, 
na któr¹ obowi¹zkowo czeka³a gor¹ca her-
bata i ciep³y posi³ek, bez wzglêdu na porê 
powrotu.

Arabika
Tekst i zdjêcia: 
Pawe³ Jarowicz

Szczyt Arabika
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Nasze si³y mia³y siê koncentrowaæ na 
dzia³alnoœci jaskiniowej, dlatego ograniczano 
nam prace obozowe. Przygodê z Brestskaj¹ 
Krepaœci¹ zaczêliœmy od zaporêczowania 
i przeporêczowania jaskini. Tutejsze stan-
dardy ró¿ni¹ siê nieco od naszych. Cech¹ 
charakterystyczn¹ jest ma³a iloœæ przepinek, 
mnóstwo odci¹gów i lina prowadzona na 
krótko, gdy¿ prawie wszyscy zje¿d¿aj¹ przy 
pomocy w³asnorêcznie wykonanych drabi-
nek i to bez asekuracji. 

Jaskinia w wiêkszej swej czêœci jest 
rozwiniêta na w¹skim meandrze, który w 
trakcie poszerzania zosta³ zamieniony w 
ma³¹ sztolniê. Poszerzanie odbywa³o siê przy 
u¿yciu 3 wiertarek (w tym 2 spalinowych) i 
pomocy bardzo „sprytnych” ³adunków.

W zesz³ym roku zakończono eksploracjê 
odkryciem wielkiej sali z wantami wielkoœci 
autobusów w zawalisku. W tym roku 
zamierzaliœmy spenetrowaæ zawalisko, 
skartowaæ nowe ci¹gi oraz znaleŸæ obejœcie 
syfonu na dnie jaskini.

Trudnoœci na dojœciu spowodowa³y, ¿e 
konieczne by³o za³o¿enie biwaku. Zosta³ on 
wyposa¿ony równie komfortowo jak obóz 
na powierzchni, z któr¹ mia³ ³¹cznoœæ tele-
foniczn¹. Na biwaku znajdowa³y siê 2 namio-
ty, dodatkowo zadaszone foli¹, dziêki czemu 
by³o sucho i ciep³o, a przebywaæ tam mog³o 
jednoczeœnie 8 osób. 

Przez ca³y czas trwania wyprawy, prace 
w jaskini prowadzone by³y w oparciu o bi-
wak. Jednoczeœnie dzia³aliœmy na 3 przod-
kach: pierwszym celem by³ 30 metrowej 
wysokoœci meander w okolicach syfonu, dru-
gi przodek znajdowa³ siê w bocznym ci¹gu 
zakończonym zawaliskiem, sprawdzaliœmy 
tak¿e okna w œcianach Wielkiej Sali. Po ro-
zebraniu zawaliska w bocznym korytarzu 
dotarliœmy do wiêkszego ci¹gu wodnego, 
który nikn¹³ w kolejnym zawalisku. Naj-
bardziej perspektywiczna okaza³a siê eks-
ploracja w suchym, bocznym ci¹gu Wiel-

kiego Meandra, w którym wyczuwa³o siê 
wyraŸny przewiew powietrza. Na jego 
końcu natrafiliœmy na zawalisko, które 
postanowiliœmy rozebraæ. Po przerzuceniu 
paru ton ska³y, okaza³o siê, ze jest to ko-
min, zasypany od góry luŸnymi kamieniami 
o zró¿nicowanej wielkoœci: od malutkich po 
„telewizory”. Do dalszej pracy zachêca³ na 
ci¹g³y ch³ód powietrza dmuchaj¹cego z góry. 
Jedynym powa¿nym problem by³o to, ¿e za-
walisko rozbieraliœmy od do³u. Gdy ju¿ nie 
mo¿na by³o nic str¹ciæ podrzucanymi do góry 
kamieniami, a nikt nie zdecydowa³ siê wejœæ 
pod zawalisko, dalsze prace przerwaliœmy ze 
wzglêdów bezpieczeństwa.

Na najni¿szym poziomie odkrytych ko-
rytarzy znajduje siê syfon o kszta³cie wielkie-
go dzwonu i kilkunastometrowej œrednicy, 
co daje pole do popisu dla nurków jaskinio-
wych. Na dalsz¹ eksploracje zabrak³o nam 
niestety czasu. 

Jednoczeœnie z pracami w Brestskej 
Krepaœci, prowadziliœmy eksploracjê po-
wierzchniow¹ w najwy¿ej zawieszonym ko-
tle pod szczytem Arabiki. Rejon ten wy-
dawa³ siê nam najbardziej perspektywicz-
ny. Odkryliœmy w nim kilkanaœcie jaskiń do  
100 m g³êbokoœci, z czego trzy zapowiada³y 
siê obiecuj¹co. 

Ka¿d¹ zamykaj¹ zawaliska lub syfony 
b³otne – z przewiewem powietrza – na roz-
kopywanie których szkoda nam by³o cza-
su, jaki potrzebowaliœmy na sprawdzenie 
dziewiczyæ otworów. Dziêki ciep³emu latu 
ods³oni³ siê otwór w znanej od dawna jaski-
ni lodowej, niestety na g³êbokoœci 100 m za-
czyna³ siê korek lodowy, którego nie uda³o 
siê nam przebyæ. 

Niestety na bezpoœredni¹ dzia³alnoœæ ja-
skiniow¹ mieliœmy – wbrew pozorom – nie-
wiele czasu. Dotarcie na miejsce, organiza-
cja obozu i powrót zajmuj¹ a¿ 2 tygodnie i 
tyle¿ samo zostaje na prace œciœle jaskiniowe.

Tu warto dodaæ, ¿e pomys³owoœæ i pro-
stota (nie wspominaj¹c o cenie) rosyjskich 
patentów przerastaj¹ produkty znanych firm 
œwiatowych. Pozwalaj¹ one o wiele przyjem-
niej funkcjonowaæ w tym, jak¿e trudnym, 
œrodowisku. Ca³y czas zaskakiwa³a nas nie-
samowita goœcinnoœæ ludzi ¿yj¹cych w tam-
tejszych górach, którzy raczyli nas, czym mo-
gli i byli z tego dumni.

W ramach odpoczynku i zapoznania siê z 
regionem, zdobyliœmy szczyty Arabiki i Piku 
Speleologii oraz prowadziliœmy obserwa-
cje geomorfologiczne okolic otworów kil-
ku najg³êbszych jaskiń œwiata (Dzo³, Iluchi-
na, Woronia).

Ca³¹ nasz „kamandê” tworzyli ludzie z 
Brzeœcia, Mińska, Moskwy, Petersburga i 
Wroc³awia. Mimo ¿e czêœæ widzia³a siê po 
raz pierwszy, wszyscy razem tworzyli jedn¹ 
speleorodzinê. By³o to dla nas niesamowi-
te prze¿ycie. 

Na zdjêciach (od góry): obóz, Bretskaja Krepaœæ – 
otwór, retransport, uczestnicy

W wyprawie wziêli udzia³: Maciek Miesz-
kowski, Krzysztof Furga³, Marek Markowski, 
Micha³ Górski i Pawe³ Jarowicz.
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W dniach 3–7.10.2005 r. odby³ siê wy-
jazd na Kitzsteinhorn w piêcioosobowej eki-
pie: Andrzej Ciszewski, Micha³ Ciszewski, 
Ewa Wójcik, Marcin Kubarek, Joe Oliphant 
(USA). Pogoda by³a nieco lepsza ni¿ progno-
zy, które spowodowa³y ograniczenie nasze-
go sk³adu do piêciu osób.

Andrzej Ciszewski

Jesień 2005

Po dotarciu na miejsce gwa³townie zacz¹³ 
topnieæ œwie¿o spad³y œnieg, ods³aniaj¹c 
prawie ca³¹ powierzchniê karu. Lodowiec 
Schmiediger, któremu Kaprun zawdziêcza 
w sezonie tysi¹ce narciarzy dziennie, z roku 
na rok gwa³townie siê kurczy, ods³aniaj¹c 
kolejne fragmenty ska³y. Naszym celem 
by³a penetracja powierzchni pod k¹tem 
mo¿liwoœci znalezienia innych otworów 
Feichtnerschacht, oraz sprawdzenie nie-
których czêœci karu, gdzie dotychczas nie 
dzia³aliœmy. Ze wzglêdu na skomplikowan¹ 
geologiê i tektonikê, ci¹gle jeszcze ma³o 
wiemy o mo¿liwoœciach rozwoju jaskiń w 
tym masywie. Eksploracja powierzchniowa 
utrudniana mg³¹ i opadami, powiod³a siê, 
choæ w sensie negatywnym. W zachodniej 

Kitzsteinhorn
na

Otwór Schwarzloch

Schwarzloch (poni¿ej,  Steinbockhohle (obok)
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Pod koniec lipca 2005 r. pojawiliœmy siê 
w pó³nocno-zachodniej czêœci austriackie-
go masywu Hagengebirge po raz czwarty. W  
nastrojach uczestników wyprawy da³o siê 
wyczuæ jak¹œ niepewnoœæ. Po obiecuj¹cej wy-
prawie w roku 2003, ta z kolejnego roku nie 
przynios³a wiêkszych odkryæ. Prace w naj-
wiekszym do tej pory odkrytym przez nas 
obiekcie - Jaskini Kasztanowej (-270 m) w za-
sadzie siê zakończy³y. Eksploracja powierzch-
niowa nie przynios³a nic wiêkszego, czy 
obiecuj¹cego. Teraz trzeba by³o zaczynaæ „od 
zera” przy powierzchniówce, a masyw pomi-
mo du¿ej iloœci otworów, jak do tej pory by³ 
wyj¹tkowo niechêtny, aby „puœciæ” g³êbiej.

Po kilkudniowych transportach i zapew-
nieniu na bazie niezbêdnych warunków so-
cjalnych, przyst¹piliœmy do pracy. Przyjêliœmy 
dwutorow¹ metodê dzia³ania: czêœæ ekipy 
przeczesywa³a bardzo dok³adnie teren w 
sektorach wokó³ bazy, a czêœæ w niewielkich 
grupach wykonywa³a rekonesanse w rejo-
ny bardziej odleg³e. I taka w³aœnie dwuoso-
bowa grupa pod koniec pierwszego tygo-
dnia wyprawy przynios³a informacjê o cie-
kawym otworze, który w odró¿nieniu od 
reszty niewdziêcznych dziur i dziurek, zdawa³ 
siê prowadziæ gdzieœ g³êbiej. A co nie mniej 
wa¿ne, z otworu wydobywa³ siê silny, zimny 
ci¹g powietrza. I rzeczywiœcie - podczas ko-
lejnych akcji okaza³o siê, ¿e z niewielkiej sal-
ki z lodem, za prze³azem z want rozpoczyna³ 
siê ci¹g kaskadowych studni sprowadzaj¹cy 
g³êbiej i g³êbiej. Ten w³aœnie obiekt sta³ siê 
g³ównym celem naszych dalszych dzia³ań. 

Otwór nowoodkrytej jaskini jest 
po³o¿ony na wysokoœci ok. 1880 m n.p.m. 
na krawêdzi niewielkiej depresji, w odleg³oœci 
godziny marszu od bazy. Jest to niewielka stu-
dzienka w w¹woziku u stóp ³agodnego sto-
ku z wapiennych, litych p³yt, poroœniêtych z 
rzadka pojedynczymi drzewami. Ska³y na tym 
zboczu przecinaj¹ pasy ska³ w kolorze czer-
wonym, dlatego te¿ nowa jaskinia otrzyma³a 
nazwê „W Czerwonych Kamieniach” (Höhle 
in Roten Steinen).

Pewnym niepokojem napawa³ nas fakt, 
¿e spodziewaliœmy siê na tej wysokoœci 
otworu zasysaj¹cego powietrze, nie zaœ 
je wyrzucaj¹cego. Zachodzi³o podejrze-
nie, ¿e mo¿emy mieæ do czynienia z doln¹ 
czêœci¹ niewielkiego systemu rozwijaj¹cego 
siê w górê pod zboczem. Takie sytuacje 
spotykaliœmy licznie na stokach najwy¿szego 

Dariusz Bartoszewski

Lepszy rok 
w Hagengebirge

Na zdjêciach: Hagengebirge z lokalizacj¹ bazy i 
odkrytej jaskini, Ba³wanek, Choinka – drogowskaz, 
eksplaracja powierzchniowa. PA
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Na zdjêciach (od góry): wstêpna czêœæ Jaskini w Czerwonych Kamieniach, studnia w œrodkowej czêœci jaskini, 
studnia przed Meandrem Gimnastycznym, nocny powrót (zdjêcia P. Ostrowski)
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w rejonie szczytu Kahlsbergu (2352 m 
n.p.m.), gdzie wywiewy doprowadza³y do 
starych poziomych, zawaliskowych ci¹gów, 
bez wiêkszych nadziei na dalsz¹ eksploracjê.

Kole jne  akc je  posuwa³y  jednak 
eksploracjê coraz g³êbiej. Od g³êbokoœci 
80 m towarzyszy³ nam skromny strumień 
zbieraj¹cy ni¿ej niewielkie dop³ywy. Seria 
studni poprzedzielanych krótkimi meandra-
mi doprowadzi³a na g³êbokoœæ 150 m, gdzie 
rozpoczyna³ siê niezbyt obszerny meander 
nazwany „Gimnastycznym”.

U wlotu do meandra znaleŸliœmy gru-
py stalaktytów wyraŸnie odchylonych od 
pionu w stronê otworu. W ci¹gu ca³y czas 
wyczuwa³o siê przewiew w tym kierun-
ku. Nasze obawy o lokalnym charakterze 
przewiewu miêdzy hipotetycznymi otwo-
rami nie potwierdzi³y siê; jaskinia zapewne 
stanowi czêœæ wiêkszego systemu, o czym 
œwiadczy³aby g³êbokoœæ cyrkulacji, a Ÿród³em 
przewiewu prawdopodobnie s¹ wysokie 
otwory w znacznej odleg³oœci od naszej ja-

skini. Zatem, byæ mo¿e jest to w³aœciwa dro-
ga do tego „czegoœ”, czego szukaliœmy przez 
ostatnie 4 lata. Zim¹ ruch powietrza praw-
dopodobnie ustaje, na skutek zawalenia 
œniegiem  otworu naszej jaskini lub zakorko-
wania górnej czêœci systemu.

Meander Gimnastyczny sprowadzi³ nas 
oko³o 100 m ni¿ej. Na dnie kolejnej studni 
strumień wody odbija³ w bok myt¹ rur¹, by 
po kilkunastu metrach, po³¹czywszy siê z ko-
lejnym dop³ywem spaœæ kaskad¹ do korytarza 
rozwiniêtego na wysokiej szczelinie. W tym 
kierunku eksploracji na razie nie podjêliœmy, 
choæ w œwietle mocnej latarki widaæ by³o, ¿e 
ci¹g kontynuuje siê opadaj¹c przynajmniej 
na d³ugoœci kilkudziesiêciu metrów. Rów-
nie¿ z tego odga³êzienia wyczuwa siê znacz-
ny przewiew.

Łatwiejsza droga pod pr¹d powietrza 
prowadzi³a z niewielkiego okna przed rur¹ w 
dó³ i stanowi³a kontynuacjê g³ównego ci¹gu. 
W tym miejscu jaskinia pionuje siê nieco, a 
studnie osi¹gaj¹ wiêksze rozmiary.

Tymczasem na powierzchni ³adna z 
pocz¹tku wyprawy pogoda sukcesywnie 
siê pogarsza³a. Po licznych mglistych i desz-
czowych dniach temperatura spad³a i zacz¹³ 
padaæ œnieg unieruchamiaj¹c nas w bazie. 
Œniegu by³o wiêcej i wiêcej, co wymusi³o re-
gularne nocne opukiwanie namiotów, aby 
siê nie pozawala³y. Kolejnej nocy w namio-
tach wreszcie usta³ szelest œniegu na tro-
pikach i zapanowa³a cisza. Zjawisko takie 
mo¿e œwiadczyæ o tym, ¿e ju¿ nie pada, lub 
¿e warstwa œniegu na namiocie zrobi³a siê na 
tyle gruba, ¿e t³umi dŸwiêk. Niestety prawd¹ 
okaza³o siê to drugie - nasta³a regularna zima, 
podobna do tej, która tak da³a siê we zna-
ki wyprawom w tym rejonie dok³adnie 10 
lat wczeœniej. Czas poka¿e, czy to nie jakaœ 
prawid³owoœæ i czy w kolejnym roku z 5-k¹ 
na końcu znowu przyjdzie œnie¿ny atak. Ko-
lejnym etapem pogodowych metamorfoz 
by³a wiosna i roztopy, po których mogliœmy 
zacz¹æ myœleæ o wznowieniu dzia³alnoœci.

Czasu zosta³o ju¿ tylko na jedn¹ wiêksz¹ 
akcjê. Kolejne zjazdy studniami do niewiel-
kich sal doprowadzi³y nas do serii kaskad 
rozwiniêtych na wyraŸnej szczelinie. Tu 
zakończyliœmy kartowanie na -352 m. Dwój-
ka szturmowa zjecha³a jeszcze ok. 50 m ni¿ej, 
zatrzymuj¹c siê nad kolejn¹ oko³o 30 m stud-
ni¹. Wrócimy tutaj niestety dopiero w ko-
lejnym roku.

Oprócz dzia³alnoœci w Jaskini Czerwo-
nych Kamieni szukaliœmy te¿ innych otwo-
rów, niestety bez wiêkszych rezultatów. 
Zaatakowaliœmy równie¿ kilka znanych nam 
wczeœniej problemów bli¿ej bazy, równie¿ 
bez sukcesu. Wróciliœmy te¿ do Jaskini Kasz-
tanowej, próbuj¹c znaleŸæ obejœcie dolnych 
ci¹gów na wy¿szym poziomie. I tu niestety 
pomimo odkrycia kilkudziesiêciu metrów 
„nowego” nie zanotowaliœmy wiêkszych 
osi¹gniêæ.

Podsumowuj¹c, tegoroczn¹ wyprawê 
nale¿y uznaæ za udan¹. Mamy nowy du¿y 
obiekt z dwoma dro¿nymi przodkami 
pozwalaj¹cy snuæ marzenia na kolejne lata. 
Mamy te¿, co wa¿niejsze, zgrany zespó³, któ-
rego czêœæ dzia³a nieprzerwanie w rejonie od 
10 lat, pomimo tego, ¿e udane wyprawy po-
przedzielane s¹ „latami chudymi”. 

Podsumowanie
W wyprawie, która mia³a miejsce w dniach 

18.07 – 15.08 2005 r., udzia³ wziêli: Ma-
rek Wierzbowski (kierownik) SGW, Rado-
s³aw Paternoga, Dariusz Bartoszewski So-
pocki KTJ, Szymon Matysiak, Bartosz Wiêcek 
SCC, Zbigniew Tabaczyński (ST, SŒK), Pawe³ 
Ostrowski SW, Bart³omiej Chruœciel SBB, Rafa³  
i Agnieszka Mateja oraz goœcinnie Grzegorz  
i Krzysztof Jab³ońscy SGW i Robert Burak.

Za pomoc w organizacji wyprawy pra-
gniemy podziêkowaæ: Landesverein für 
Höhlenkunde w Salzburgu, Mi³oszowi 
Dryjańskiemu, Peterowi Rehakowi z Hur-
towni Fatra – dystrybutorowi firmy Lanex i 
firmie Explorer.

HÖHLE IN ROTEN STEINEN

PRZEKRÓJ W – E

Pomiary:
M. Wierzbowski, R. Paternoga, D. Bartoszewski,  

Z. Tabaczyñski, Sz. Matysiak, B. Wiêcek,  
P. Ostrowski, B. Chruœciel

Opracowanie: D. Bartoszewski
SKTJ, SGW 2005 r.

 



Wyprawy

2222 • JASKINIE nr 1(42) • styczeń - marzec 2006 •

Jaskinia Skielskaja
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Wielki w¹wóz Krymu

Andrzej Szerszeñ

Nurkowanie jaskiniowe 

Wapienne ska³y s¹ czêstym widokiem na Krymie
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Morze Czarne. Po 30 godzinach podró¿y 
nale¿y nam siê k¹piel i chwila s³ońca na pla¿y. 
Wszystko idzie zgodnie z planem. Mo¿e z t¹ 
drobn¹ ró¿nic¹, ¿e na pla¿y mia³y przyci¹gaæ 
oko najpiêkniejsze Ukrainki i Rosjanki, a 
nie emerytowani wczasowicze, których 
lata œwietnoœci przeminê³y wraz z rozpa-
dem ZSRR. Jest wrzesień, po sezonie, wiêc 
sk³ad turnusów te¿ posezonowy. Tak czy  
inaczej jesteœmy na Krymie i korzystamy  
z jego uroków oraz snujemy marzenia i pla-
ny na najbli¿sze dni. Mamy tu wszystko, co 
jest potrzebne na wyprawach. A w tym 
najwa¿niejsze – jaskinie.

Krym jawi³ siê nam jako ciekawy rejon  
z licznymi jaskiniami, dobrze poznany, 
choæ przez Polaków rzadko odwiedzany. 
Wiedzieliœmy te¿ o wielu mo¿liwoœciach nur-
kowych. Dziêki pomocy kolegów z Krakowa, 
Sosnowca i Poznania zgromadziliœmy sporo  
informacji na ten temat (dziêkujemy!). 
Nawi¹zaliœmy te¿ kontakt z nurkami jaskinio-
wymi z Moskwy. Z trzema z nich spêdziliœmy 
piêæ dni na pó³wyspie.

Rosjanie stali siê naszymi przewodnika-
mi i towarzyszami akcji, dziêki nim mamy 
informacje z pierwszej rêki. Œwietnie znaj¹ 
rejon, wszyscy bowiem pochodz¹ z Krymu. 
Andriej jest groto³azem i nurkiem jaskinio-
wym – kiedyœ by³ nauczycielem speleolo-
gii – zabiera³ dzieci na wycieczki do jaskiń, 
obecnie prowadzi manufakturê wytwarzaj¹c¹ 
sprzêt jaskiniowy i nurkowy. Z zaintereso-
waniem podziwiamy i testujemy wykonane 

przez niego kombinezony, uprzê¿e, skafan-
dry nurkowe, kompensatory p³ywalnoœci, 
worki do transportu sprzêtu przez syfo-
ny. W czasie wyprawy obchodzi 39. uro-
dziny (wytrzyma³em tempo i dotrwa³em do 
końca imprezy, praktyka ze starej bazy SW 
nie posz³a w las). D¿on (¯enia), podobnie jak 
Andrzej, mieszka w Moskwie i zajmuje siê al-
pinizmem przemys³owym. Zawsze pogodny, 
chêtnie prezentuje swoje patenty i wynalaz-
ki, ot choæby noside³ka wygl¹daj¹ce jak stela¿ 
od dawnego plecaka. Na wyprawach mo¿e 
zapakowaæ na nie po cztery worki jaskinio-
we lub szeœæ butli nurkowych. W mieœcie 
przyniós³ sam do domu wannê, kuchenkê i 
pralkê. Oleg, w przeciwieństwie do swoich 
kompanów, nie wyjecha³ z Krymu, ma wiêc 
ukraiński paszport. Chodzi w koszulce wy-
borczej, promuj¹cej niedosz³ego, prorosy-
skiego prezydenta Janukowycza. Na krêtych, 
gruntowych, górskich drogach Krymu pew-
nie prowadzi bia³¹ ³adê, któr¹ ci¹gle musimy 
goniæ naszymi delikatnymi, szosowymi au-
tomobilami.

Skupiliœmy siê na tych jaskiniach, które 
dawa³y perspektywy nurkowe. Dzia³aliœmy 
wiêc w rejonach wywierzyskowych. 
Odwiedziliœmy cztery jaskinie.

Jaskinia Skielskaja
Jest udostêpniona turystycznie i znaj-

duje siê ko³o miejscowoœci Rodnikowsko-
je na zachodnich zboczach Aj-Petri. W jej 
dolnych partiach stoi woda. S¹dzimy, ¿e 
Skielskaja jest po³¹czona z ni¿ej le¿¹cym, 
niedostêpnym do nurkowania wywierzy-
skiem, które jest ujêciem wody dla wio-
ski. Po wejœciu do jaskini zbaczamy z beto-
nowej œcie¿ki, by dotrzeæ do zalanych par-
tii. Po drodze spotykamy trzy ma³e pro¿ki 
– ka¿dy zaporêczowany inaczej. Na uwagê 
zas³uguje rozmaitoœæ zastosowanych tech-
nik, ich niezwyk³oœæ i œmia³oœæ . Na pierw-
szym pro¿ku wisi skrêcana lina konopna, 
wyposa¿ona w stalowy kajdan z ³ańcuchem. 
Na drugim trafiamy na okrêtow¹ linê cu-
mownicz¹ o œrednicy 10 cm z wêz³ami. 
Na ostatnim – k³êby stalowego drutu, któ-
re nale¿y sobie nagi¹æ wed³ug potrzeb 
(technika korzystania z drutu nie jest do 
końca poznana). Zafascynowani zastanym, 
sta³ym oporêczowaniem wbiliœmy spity i 
powiesiliœmy tradycyjne olinowanie.

Miejsce nurkowania w Skielskiej to 
studnia o rozmiarach 1,5 m na niemal 15 
m. Lustro wody osi¹ga siê po 8 m zjazdu. 

Na górze studni w miejscu przygotowania 
sprzêtu czyha b³oto, natychmiast ³apczy-
wie oblepiaj¹c wszystko, co jeszcze nie jest 
pokryte br¹zow¹ mazi¹. Wiosn¹ tego roku 
krymski nurek Gienadij Samochin osi¹gn¹³ 
tu g³êbokoœæ 44 m, a studnia kontynuuje siê. 
Mi uda³o siê zanurkowaæ na 33 m, zapewne 
dlatego, ¿e meandruj¹c miêdzy wklinowa-
nymi miêdzy œcianami g³azami, wp³yn¹³em 
w œlep¹ czêœæ studni. 

Jaskinia Uzun¿a
Podczas gdy my dzia³aliœmy w Siel-

skiej, reszta naszej grupy uda³a siê do ja-
skini Uzun¿a. Mia³a byæ ona obszerna, a na 
końcu mia³ siê znajdowaæ syfon. Jednak z 
powodu ciasnoty korytarzy nie uda³o siê 
do niego dotrzeæ.

Jaskinia ¯o³taja
Przenosimy siê w okolice Wielkiego Ka-

nionu Krymu, gdzie zak³adamy biwak i idzie-
my do Jaskini ̄ o³tej. Jest ona aktywnym wy-
wierzyskiem. Zaraz po wejœciu znajdujemy 
siê w œwiecie malowniczych jeziorek i wo-
dospadów wprost wymarzonych do sesji fo-
tograficznej. Miejscami woda siêga nam po 
piersi. Jaskinia kończy siê syfonem. Wed³ug 
Andrieja na tyle ciasnym, ¿e nie pokonano 
go przy próbie nurkowania. Rzeczywiœcie nie 
wygl¹da szczególnie zachêcaj¹co.
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Okolice Sudaka, malowniczy pó³wysep 
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Jaskinia Panja
Kolejne wywierzysko odwadniaj¹ce Aj-

Petri. Andriej twierdzi, ¿e podobno ktoœ tu 
nurkowa³, nie zachowa³y siê jednak ¿adne 
bli¿sze informacje na ten temat. Jaskinia 
jest okresowo zalewana i wtedy z otwo-
ru wyp³ywa woda. Teraz jaskinia jest sucha. 
Zje¿d¿amy 20 m studniê i po kilku pro¿kach 
i prze³azach docieramy do b³otnistej sali z 
syfonem, gdzie Mirek rozpoczyna nurkowa-
nie. Czekam na niego przy syfonie, czas mi 
siê d³u¿y. Czekanie na nurka jaskiniowego 
jest czynnoœci¹ wyj¹tkowo nieprzyjemn¹ i 
wyczerpuj¹c¹, dla mnie zdecydowanie trud-
niejsz¹ psychicznie ni¿ samo nurkowanie. 
Bardzo siê cieszê, gdy Mirek wraca. Zwykle 
oszczêdny w okazywaniu emocji, teraz popa-
da w euforiê – macha pustym ko³owrotkiem i 
powtarza niecenzuraln¹ frazê niezwykle eks-
presyjnie okreœlaj¹c¹ jego uznanie dla w³aœnie 
wyeksplorowanego 140 metrowego ci¹gu 
syfonalnego. Maksymalna g³êbokoœæ wyno-
si 28 m, korytarz jest wysoki na niemal 10 
m, a woda przejrzysta. Mirek nie dotar³ do 
końca syfonu. Korytarz kontynuuje siê. Za-
mierzamy tam wróciæ.

Sudak i Nowy Œwiat
Ostatni dzień wyprawy spêdziliœmy na 

wybrze¿u. Zwiedziliœmy niezwykle malow-
nicze i popularne wœród turystów pó³wyspy 
w okolicach Sudaka i Nowego Œwiata. Znaj-
duj¹ siê tam jaskinie po³o¿one czêœciowo pod 
poziomem morza. Nurkowaliœmy równie¿ z 

kamienistej pla¿y. Woda o tej porze roku jest 
ciep³a, ma 23 stopnie Celsjusza, a pod jej po-
wierzchni¹ rozwija siê bogate podmorskie 
¿ycie – ryby, kraby, meduzy. Dla mnie nurko-
wania w wodach czarnomorskich by³y zde-
cydowanie ciekawsze ni¿ w popularnej Chor-
wacji. Nasi koledzy polecaj¹ te¿ zwiedzanie 
licznych wraków wokó³ Krymu.

Na Krymie jest wiele ciekawych jaskiń 
z syfonami, mimo ¿e nie ma wielkich, ³atwo 
dostêpnych œródl¹dowych ani podmorskich 
wywierzysk. Odwiedziliœmy tylko cztery ja-
skinie – pozosta³ych wystarczy na ciekawe 
nurkowania jeszcze na niejednym wyjeŸdzie, 
z których najbli¿szy – jeszcze w tym roku.   

Jaskinia Panja
Aj Petri – Krym, Ukraina

Szkic bez pomiarów
2005.09.30
A. Szerszeń

M. Kopertowski (syfon)

Wnioski praktyczne z wyjazdu:
Koncepcja dojazdu samochodami okaza-

³a siê dobrym rozwi¹zaniem. Nie niepokoje-
ni przez nikogo przejechaliœmy 3000 km, ko-
rzystaj¹c z ropy i gazu w atrakcyjnych cenach. 
Drogi s¹ szerokie, ruch niewielki, pofa³dowa-
na nawierzchnia pozwala na podró¿owanie 
z prêdkoœci¹ 100 km na godzinê. Œwiat³a w 
samochodach traktowane s¹ jako przejaw 
luksusu, na który mimo ciemnoœci nie ka¿dy 
mo¿e sobie pozwoliæ. Najbardziej k³opotliwa 
jest granica, na której w ka¿d¹ stronê stracili-
œmy po 4 godziny. Ceny w sklepach s¹ ni¿sze 
ni¿ u nas, mo¿na wiêc na miejscu zaopatrzyæ 
siê w proste, popularne artyku³y spo¿yw-
cze. Dobre i tanie jest piwo i wódka, s³yn-
ne wina krymskie (dominuj¹ s³odkie), wyda-
j¹ siê byæ nieco przereklamowane. Przydatne 
s¹ dostêpne mapy turystyczne w skali 1:50 
000 i 1:100 000, wygodny te¿ jest gps. Jest 
bezpiecznie, choæ wielokrotnie przestrze-
gano nas przed zostawianiem samochodów 
i obozu bez opieki – zawsze ktoœ z nas zo-
stawa³ na stra¿y. Miejsc do biwakowania jest 
pod dostatkiem.

Podkomisja Nurkowania Jaskiniowego KTJ PZA zaprasza na
XI Warsztaty Nurkowania Jaskiniowego

czerwiec 2006: Wroc³aw – Tatry – S³owenia
informacje: www.pnj.sgw.wroc.pl

Formy naciekowe w jaskini ¯o³tej

W wyprawie udzia³ wzięli: 
Sekcja Groto³azów Wroc³aw: Grzegorz Ja-

b³oński, Mirek Kopertowski.
Speleoklub Warszawski: Marcin Klank 

„Klanol”, Jacek Olinkiewicz „Lama”, Beata Mi-
chalak, Jêdrzej Pawlak, Leszek Saloni, Andrzej 
Szerszeń „Pszczó³ek”.



Rejony krasowe

2424 • JASKINIE nr 1(42) • styczeń - marzec 2006 •

Wprowadzenie
Powierzchnia Wietnamu wynosi ok.  

330 000 km2
, z czego oko³o 60 000 km2 sta-

nowi¹ obszary wapienne. S¹ to rozleg³e ob-
szary w œrodkowej i pó³nocnej czêœci kraju, 
mniej liczne na po³udniowym krańcu. Wa-
pienie s¹ wieku od proterozoiku po mezo-
zoik, a szczególnie szeroko rozprzestrzenio-
ne s¹ wapienie dewońskie, karbońskie, perm-
skie i triasowe o du¿ej mi¹¿szoœci i wysokiej 
zawartoœci CaCO3. Klimat tego tropikalne-
go regionu, gor¹cy, wilgotny, z obfitymi opa-
dami sprzyja silnemu krasowieniu i obecnoœci 
ró¿norodnych systemów jaskiniowych.

Jaskinie Wietnamu
1. Badania jaskiń krasowych
Badaniami jaskiń krasowych w Wietna-

mie zajmuj¹ siê geografowie, archeologowie 
i geologowie. W niektórych obszarach jaski-
nie wykorzystywane s¹ w celach turystycz-
nych i religijnych. 

W ostatnich oko³o 15 latach badaniu 
jaskiń poœwiêca siê wiêcej uwagi. Do jaskiń 
Wietnamu przybywa wielu badaczy z Wiel-
kiej Brytanii, Belgii, Polski, W³och i Austrii. 
Odkryto i splanowano szczegó³owo set-
ki obiektów o ³¹cznej d³ugoœci setek kilo-
metrów.  Wyniki tych prac potwierdzaj¹ 
powa¿ny potencja³ Wietnamu jako obsza-
ru jaskiniowego, zw³aszcza dla turystyki ja-
skiniowej.

Najbardziej godne uwagi s¹ prace bada-
czy angielskich i belgijskich. Od roku 1990 
ekipa z British Cave Royal Team, kierowa-
na przez Howarda Limberta, wspó³pracuje 
z Wydzia³em Geografii Uniwersytetu Na-
rodowego w Hanoi. Znaleziono i zbadano 
szczegó³owo setki jaskiń w ró¿nych obsza-
rach Wietnamu. Do ich osi¹gniêæ nale¿y od-
krycie jaskini Phong Nha o d³ugoœci 7 729 m, 
zaliczonej przez UNESCO do Œwiatowego 
Dziedzictwa Przyrodniczego. Phong Nha jest 
podziwianym przez goœci krajowych i zagra-
nicznych oœrodkiem turystycznym.

Od roku 1993 do dziœ speleologowie 
z Królestwa Belgii, pod kierownictwem 
prof. dr Jana Masscheleina wspó³pracuj¹ 
z wietnamskim Wydzia³em Geomorfolo-
gii - Tektoniki  Instytutu Badawczego Geo-
logii i Surowców Kopalnych w badaniu se-
tek jaskiń w  Son La, Lai Chau, Hoa Binh, 
Ha Giang, i Bac Can. Zespó³ ten nie tylko 
odkrywa i kartuje jaskinie, ale te¿ prowa-
dzi ich dok³adne badania. Nacieki, pod-
ziemne struktury, cenne ¿y³y kruszcowe i 
podziemne przep³ywy – wszystko to jest 
szczegó³owo badane. Dokonano te¿ kate-
goryzacji jaskiń i przygotowano propozycje 
ich turystycznego wykorzystania.

Jaskinie Wietnamu i ich potencjał turystyczny
Thai Duy Ke* 

*Autor jest pracownikiem Research Institute of Geology and Mineral Resources (Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam), artuku³ jest t³umaczeniem wyst¹pienia 
zaprezentowanego na 2 Miêdzynarodowej Konferencji "Geotur 2005" w dniach 22-24 wrzeœnia 2005 w Krakowie.  

Rozmieszczenie wapieni w Wietnamie

2. Charakterystyka jaskiń
Powstawanie i rozwój jaskiń zale¿¹ od 

uk³adu ska³, ich cech litologicznych, spêkań 
i uskoków, klimatu, ukszta³towania terenu 
i pokrywy roœlinnej. W oparciu o te cechy 
Wietnam mo¿na podzieliæ na trzy g³ówne 
regiony: pó³nocno-wschodni, pó³nocno-
zachodni i centralny.

Region północno-wschodni, o po-
wierzchni ok. 22 000 km2 , obejmuje: blok 
Bac Son (wysokie góry), blok Ha Long (ob-
szar wybrze¿a i wysp) i blok Cat Ba (wy-
spa). Wapienie s¹ wieku karbońskiego i per-
mskiego, maj¹ wysok¹ zawartoœæ CaCO3 

(80%) i s¹ grube na tysi¹c metrów. Œrednia 
wysokoœæ nad poziom morza wynosi: od 
800 m (obszary górskie) do 50 – 300 m 
(wyspy). Œrednia temperatura roczna: 20 
– 22° C, opady: 1 500 – 1 800 mm/rok, a 
wilgotnoœæ: 80%, co silnie sprzyja krasowie-
niu i rozwojowi jaskiń.

Cechy rozwoju jaskiń: w bloku Bac 
Son s¹ 3 – 4 poziomy jaskiń. Poziom 1. na 
wysokoœci 2 - 3 m; poziom 2. na 6 – 8 m; po-
ziom 3. na 13 – 18 m; poziom 4. na 25 – 40 
m. Bloki wyspiarskie maj¹ 3 poziomy: po-
ziom 1. na poziomie morza; poziom 2. na 
15 m, a poziom 3. na 25 – 30 m.
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G³êbokoœci jaskiń s¹ niewielkie, ale d³ugoœci 
znaczne, niektóre jaskinie siêgaj¹ 3 - 4 km (ja-
skinia Ca Be), rozmiary s¹ doœæ du¿e; w ja-
skiniach tych jest wiele piêknych nacieków.

Reprezentatywne jaskinie: Canh Dai  
– 1 056 m; Ca Be – 3 342 m; Du Moc –  
1 600 m; Pac Na – 1 071 m; Na Pung – 550 

zozoiku (trias). Starsze ska³y s¹ ca³kowicie 
zmetamorfizowane, co nie u³atwia kra-
sowienia, jaskinie s¹ s³abo rozwiniête. 
Bardziej sprzyjaj¹ krasowieniu wapienie 
dewońskie, karbońskie, permskie i tria-
sowe. Jaskinie na pó³nocnym zachodzie s¹ 
bardzo g³êbokie.

Cechy rozwoju jaskiń: od jednoetapo-
wych do wieloetapowych, od prostych do 
z³o¿onych. Komory maj¹ ró¿ne rozmiary; 
wysokoœci i szerokoœci jaskiń s¹ wielkie; jest 
wiele g³êbokich studni, na przyk³ad w Cong 
Nuoc jest studnia o g³êbokoœci 220 m. Sys-
temy jaskiniowe s¹ bardzo strome, z wielo-
ma wodospadami i syfonami. Nacieki maj¹ 
niezwyk³e kszta³ty, które dodaj¹ jaskiniom 
fantastycznego piêkna.

Mo¿na tu wydzieliæ piêæ poziomów jaskiń 
na ró¿nych wysokoœciach: poziom 1. – to 
g³ównie jaskinie przyp³ywowe, z podziem-
nymi rzekami; wejœcia le¿¹ na poziomie bazy 
erozyjnej; poziom 2. – na 25 – 30 m; poziom 
3. – na 50 – 60 m; poziom 4. – na 80 – 120 
m i poziom 5. – na ponad 120 m.

Reprezentatywne jaskinie: Nietope-
rzowa (Hang Doi) – o d³ugoœci 1 435 m, 
g³êbokoœci 47 m; Wê¿owa (Hang Ran) – 1 
880 m d³ugoœci, 87 m g³êbokoœci; Królo-
wej (Nu Hoang) – 407 m d³ugoœci, 168 m 
g³êbokoœci; Ta Chinh – 2 015 m d³ugoœci, 
402 m g³êbokoœci; Cong Nuoc – 1882 m 
d³ugoœci, 602 m g³êbokoœci (najg³êbsza ja-
skinia Wietnamu); Doi Nuoc – 1 305 m 
d³ugoœci, 290 m g³êbokoœci.

m; Bo Nau – 110 m; Trinh Nu – 55 m; Dau 
Go – 330 m; Hanh – 1 300 m.

Region północno-zachodni  ma górski 
charakter, z wysokoœciami do ok. 3 000 m; 
œrednia temperatura roczna, to 22,4° C; 
œredni opad roczny - 1 500 mm/rok. Wa-
pienie s¹ wieku: od proterozoiku do me-



Rejony krasowe

2626 • JASKINIE nr 1(42) • styczeń - marzec 2006 •

Region centralny obejmuje blok wa-
pienny Ke Bang o powierzchni 10 000 km2. 
Wapienie wieku karbońsko-permskiego 
maj¹ mi¹¿szoœæ 1 200 m. Teren wznosi siê 
tysi¹c metrów nad poziom morza; œrednia 
roczna suma opadów:  2 077 – 2 400 mm 
bardzo sprzyja krasowieniu.

Po wielu latach badań skartowano 
szczegó³owo dziesi¹tki jaskiń o ³¹cznej 
d³ugoœci do 100 km. Najbardziej znany jest 
system Vom, o d³ugoœci 15 km, a Phong Nha 
ma 7 729 m.

Jaskinie maj¹ z³o¿one rozwiniêcia, z wie-
loma odga³êzieniami i salami. Szerokoœci sal 
siêgaj¹ 10 – 15 m, wysokoœci 10 – 8 m. Ró¿ne 
poziomy s¹ zazwyczaj po³¹czone miêdzy 
sob¹ pionowymi ci¹gami, tworz¹c bardzo 
z³o¿one systemy.

Istniej¹ cztery poziomy na ró¿nych 
wysokoœciach: poziom 1. na poziomie bazy 
erozyjnej; poziom 2. na 10 – 15 m; poziom 
3. na 40 – 50 m; poziom 4. na 80 – 100 m.

Typowe jaskinie: Vom – o 15 050 m 
d³ugoœci i 145 m g³êbokoœci – jest jaskini¹ 
wodn¹; Phong Nha – 7 719 m d³ugoœci, 83 
m g³êbokoœci, jaskinia wodna; Thung Dai –  
3 351 m d³ugoœci, 133 m g³êbokoœci, jaskinia 
wodna, Khe Ry – 18 902 m d³ugoœci, 141 m 
g³êbokoœci.

Cechy jaskiń Wietnamu mo¿na podsu- 
mowaæ nastêpuj¹co:

a. potencja³ jaskiń krasowych jest bar-
dzo du¿y. Wystepuj¹ one w wapie-
niach ró¿nego wieku;

b. maj¹ ró¿ne rozwiniêcia, od prostych 
do z³o¿onych, o zró¿nicowanej mor-
fologii;

c. s¹ piêknie ukszta³towane i ozdobio-
ne wspania³ymi naciekami wielu ge-
neracji;

d. deniwelacje s¹ du¿e, od dziesi¹tków 
do setek metrów, z g³êbokimi stud-
niami o wielkich œrednicach (220-me-
trowa studnia w Cong Nuoc);

e. obecnoœæ 4 – 6 poziomów jaskiń (na 
poziomie bazy erozyjnej, 5 – 15 m, 
25 – 40 m, 50 – 60 m, 80 – 100 m i 
ponad 100 m);

f. wiele jaskiń by³o siedzib¹ pier-
wotnych mieszkańców Wietnamu. 
Pozosta³y po nich zabytki kulturowe 
na ró¿nych poziomach. By³a to tzw. 
kultura jaskiniowa.

Turystyka w jaskiniach 
krasowych i perspektywy 
na przysz³oœæ

Wyj¹tkowe w³aœciwoœci obszarów kra-
sowych i jaskiń czyni¹ je u¿ytecznymi dla lu-
dzi na wiele sposobów. Turystyka kwalifiko-
wana w tym jaskiniowa staje siê bardzo po-
pularna na ca³ym œwiecie. Krajobrazy wapien-
ne i jaskinie Wietnamu by³y odwiedzane ju¿ 
od dawna, ale dopiero ostatnio takie wizyty 
nabieraj¹ istotnego znaczenia. 

Podsumowanie
Nie da siê opisaæ wszystkiego, 

czym natura obdarzy³a Wietnam, 
zw³aszcza krajobrazów wapiennych 
i systemów jaskiń krasowych. Bada-
nia speleologiczne w Wietnamie do-
piero siê zaczynaj¹, ale znaleziono ju¿ 
cenne systemy jaskiniowe. Turystycz-
nych atrakcji w naturalnych krajobra-
zach wapiennych jest jeszcze niewie-
le z powodu ró¿nych specyficznych 
ograniczeń, ale wobec ogromnego 
potencja³u, na pewno ju¿ wkrótce 
oœrodki w wapiennych krajobrazach 
bêd¹ spe³nia³y w pe³ni wymagania tu-
rystów przybywaj¹cych ze wszystkich 
stron œwiata.

Niektóre typowe obszary krajobrazu 
krasowego i turystyki jaskiniowej w Wiet-
namie:

1. Zatoka Ha Long
Zatoka Ha Long, o powierzchni 1 553 

km2, z 1969 wiêkszymi i mniejszymi wy-
spami, jest najbardziej znanym fragmen-
tem morskiego krajobrazu Wietnamu, któ-
ry Komisja Dziedzictwa UNESCO w roku 
1994 zaliczy³a do „Œwiatowego Dziedzictwa 
Przyrody”. PóŸniej, w roku 2004 zosta³a ona 
uznana za „Wybitne Dziedzictwo Geologicz-
ne i Geomorfologiczne”. Jaskinie przyci¹gaj¹ 
najwiêcej zwiedzaj¹cych. Wchodz¹c do ich 
wnêtrza turyœci nie mog¹ siê oprzeæ fascyna-
cji tajemniczymi dzie³ami Przyrody. S³awne ja-
skinie: Rajski Pa³ac, Dziewica, Niespodzian-
ka, Drewniana G³owa, Bo Nau i Luon, wraz 
z licznymi wyspami stercz¹cymi z morza 
tworz¹ cudowny œwiat, którego ¿adne pió-
ro nie jest w stanie trafnie opisaæ.

2. Pagoda Huong Tich 
    w prowincji Ha Tay
Jaskinie i pagody Ha Tay ³¹cz¹ siê ze 

sob¹ nierozerwalnie od setek lat. Od przy-
stani promowej Yen, ³ódŸ wios³owa do-
wiezie nas do pagód Cho, Trong, Hinh 
Bong, Long Van, Suoi Tue, Bao Dai i Tuy-
et Son. Co roku, w styczniu, przyby-
sze ze wszystkich stron Wietnamu gro-
madz¹ siê na œwi¹teczne p³ywanie w Hu-
ong Tich. Turyœci odwiedzaj¹ Huong Tich 
z ró¿nych powodów, ale piêkno jaskiń za-
pewne przyci¹ga ich najbardziej.

Opisuj¹c fantastyczne Huong Tich poeta 
Tan Da napisa³:
„Ska³a lœni jak kwiecisty jedwab
Krêgi ksiê¿ycowe rozbiegaj¹ siê 
 po toni wód
Œcie¿ki zdaj¹ siê biegn¹æ za wie¿yczkami  
 do chmur.” 

3. Bich Dong (Błêkitna Jaskinia), 
    prowincja Ninh Binh
Rzeka Hoang Long przecina wiele ma-

sywów wapiennych i p³ynie przez legendar-
ne systemy Luon i Lien Hoa. Zwiedzaj¹cy 
mog¹ p³yn¹æ ³odziami po rzece Hoang Long, 
ogl¹daj¹c góry Ong Trang, Hom Sach, Cot 
Co. Wyprawa jest wspanialsza, gdy turyœci 
zwiedzaj¹ jaskinie Dich Long, Bich Dong i 
Tam Coc. 

4. Tam Thanh, prowincja Lang Son
W Lang Son znajduj¹ siê s³ynne formy 

rzeŸby krasowej w górach: Vong Phu, Mrs. 
To Thi i w jaskiniach: Wró¿ek BliŸniaczek i 
Tam Thanh.

Jaskinia Tam Thanh od dawna jest znan¹ 
atrakcj¹ turystyczn¹. Charakterystyczne s¹ 
przestronne sale o bardzo wysokim skle-
pieniu, ozdobione niezwyk³ymi naciekami i 
zadziwiaj¹cymi kolumnami, których nie mo¿e 
obj¹æ piêciu lub nawet siedmiu mê¿czyzn.

5. Phong Nha - Ke Bang, 
    prowincja Quang Binh
Jaskinia Phong Nha, przez miejscowych 

jest nazywana „Pa³acem Dynastycznym”, co 
oddaje jej majestatyczne piêkno.

Zosta³a ona uznana w roku 1993 
przez Komisjê Dziedzictwa UNESCO za 
„Œwiatowe Dziedzictwo Przyrodnicze”, ze 
wzglêdu na swe wartoœci geologiczne, spe-
leologiczne, i biologiczne.

Jest to system z³o¿ony z jaskiń: Phong 
Nha, Vom, Ruc, Caroong i Pigmeja. Jaski-
nia Phong Nha ma ponad 20 sal o szerokoœci  
1 500 m. W jaskini jest wielki strumień  
i  wiele wspania ³ ych suchych par t i i . 
Wewn¹trz turyœci p³yn¹ ³odzi¹ przez oko³o 
5 km po rzece Son (o b³êkitnej wodzie). Od 
kilku lat Phong Nha jest celem turystów kra-
jowych i zagranicznych.

6. Ngu Hanh Son, 
    prowincja Da Nang
Na prze³êczy Hai Van mo¿na zobaczyæ 

panoramê morza i piêciu  wzgórz wapien-
nych, kryj¹cych piêkne jaskinie: Góra Meta-
lu, Góra Wody, Góra Ognia, Góra Drew-
na, i Góra Ziemi. Miejsce to odwiedzaj¹ w 
ci¹gu roku tysi¹ce krajowych i zagranicznych 
turystów, chc¹cych poznaæ wapienny krajo-
braz Wietnamu.

7. Ha Tien
W odleg³ym zak¹tku Wietnamu turyœci 

mog¹ cieszyæ siê widokiem s³ynnego wa-
piennego krajobrazu i zwiedzaæ system 
jaskiń: Jaskinia Pagody, Jaskinia Duszków, 
Kamienna Jaskinia. Na zachodnim brze-
gu mo¿na zobaczyæ wyspê uosobion¹ jako 
„Ojciec i Syn”. 
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Lucyna Cieœlik
Jarek Kur
Andrzej Szerszeñ

Francuski staż nurkowań jaskiniowych 

W sierpniu 2005 roku byliœmy – Lucy-
na Cieœlik (SKTJ), Andrzej Szerszeń (SW) 
oraz Jaros³aw Kur (AKG AGH) – jedynymi 
obcokrajowcami zaproszonymi do Francji 
na tygodniowy sta¿ nurkowania jaskinio-
wego. Sta¿ przeznaczony dla nurków jaski-
niowych – tak jak co roku – zorganizowa³a 
FFS (Fédération Française de Spéléologie).

Podró¿ samochodem w Masyw Central-
ny zajê³a nam prawie 30 godzin, podczas któ-
rej czeka³a nas niespodzianka. Nad ranem tu¿ 
przed celem wyprawy wszyscy obudziliœmy 
siê – tak¿e kierowca – w przydro¿nym ro-
wie. Chwilê potem nasz samochód straci³ 
ko³a z jednej strony. Tak siê zakończy³ ¿ywot 
wys³u¿onego Citroena, a nas francuscy or-
ganizatorzy sta¿u dowieŸli ju¿ bezpiecznie 
na miejsce. Straciwszy samochód, ale nie 
trac¹c dobrego humoru, rozpoczêliœmy mi³y 
tydzień z francuskimi nurkami.

Sta¿ prowadzony by³ w formie warsz-
tatów. Zajêcia sk³ada³y siê z czêœci teo-
retycznej oraz praktycznej. Teoretyczna 
obejmowa³a wyk³ady dotycz¹cych miêdzy 
innymi niebezpieczeństwa œrodowiska, tech-
nik porêczowania, sprzêtu nurkowego, pla-
nowania iloœci mieszanin oddechowych, au-
toratownictwa, kartowania, aparatów o 
obiegu zamkniêtym. Wyk³ady prowadzone 
by³y w jêzyku francuskim. Nam przydzielono 
t³umaczy, czyli mówi¹cych po angielsku Fran-
cuzów. Na wyk³ady stawialiœmy siê rankami 
oraz wieczorami, które przeci¹ga³y siê d³ugo 
w noc. Natomiast nurkowania warsztatowe 
odbywa³y siê popo³udniami w syfonach jaskiń 
skupionych w dorzeczach rzek Lot i Dordo-
gne, czyli w jednym z najdoskonalszych rejo-
nów nurkowych w Europie. Zajêcia prowa-
dzili instruktorzy, starsi nurkowie jaskiniowi, 
którzy czêsto wyeksplorowali jaskinie, bêd¹ce 
miejscem naszych dzia³ań. Nurkowaliœmy w: 
Émergence du Ressel, Trou Madami, Source 
de Landenouse, Fontaine Saint-Georges, So-
urce de Cabouy, Fountain de Trufle. Ka¿de za-
nurzenie w tych jaskiniach dostarcza³o wielu 
wra¿eń estetycznych, bowiem woda w nich 
jest przejrzysta, a p³ywanie w obszernych ko-
rytarzach w bardzo dobrych warunkach za-
wsze jest bardzo przyjemne. 

szono nas do wspólnych ekspedycji organi-
zowanych przez FFS. Sam sta¿ obfitowa³ w 
wiele cennych wiadomoœci, które pozwol¹ 
nam w przysz³oœci lepiej planowaæ akcje, 
rozwijaæ w³asn¹ dzia³alnoœæ czy lepiej dbaæ 
o bezpieczeństwo nurkowania.

Czo³owi francuscy nurkowie jaskiniowi, 
którzy byli równie¿ obecni podczas warsz-
tatów, czêsto s¹ jednoczeœnie ratownikami 
SSF (Speleo Secours Francais). Efekty sta¿u 
ju¿ widaæ w rozwoju polskiego ratownic-
twa nurkowego. W 2005 roku w listopadzie 
znów pojechaliœmy do Francji tym razem na 
sta¿ jaskiniowego ratownictwa nurkowe-
go. Miesi¹c póŸniej – w grudniu – goœciliœmy 
w Warszawie nurków z Francji na sympo-
zjum dotycz¹cym równie¿ ratownictwa w 
jaskiniach.

Uczestnicy i instruktorzy 
sta¿u (od lewej: Renau, 
Luca, Bernard, Pszczó³ek, 
Jean Michel)
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Bernard i Jarek przy Fontaine du Truffe
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Tre Amigos
Francuscy instruktorzy i nurkowie 

okazali siê bardzo ¿yczliwymi i otwarty-
mi ludŸmi, doskonale zorganizowali sta¿. 
Oprócz jaskiń poznawaliœmy tak¿e fran-
cusk¹ kulturê oraz przyjemnie spêdzaliœmy 
czas, degustuj¹c miejscowe potrawy i 
wyœmienite wino. 

Dziêkujemy Polskiemu Zwi¹zkowi Alpinizmu 
za wsparcie finansowe.

Pozdrowienia p³etw¹ spod Emergence du Ressel

2005
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Ka¿dy wykona³ po siedem nurkowań. 
Nadzorowali je instruktorzy FFS, którzy 
oceniali: zachowanie pod wod¹, kontakt z 
porêczówk¹, zdolnoœæ do prowadzenia nur-
kowania eksploracyjnego. Wykonywaliœmy 
takie æwiczenia jak: porêczowanie, poszuki-
wanie zagubionej porêczówki, kartowanie, 
p³ywanie bez maski, p³ywanie bez p³etw, 
rozstawianie depozytów, u¿ywanie gazów 
dekompresyjnych. 

Sta¿ by³ organizowany z myœl¹ o nur- 
kuj¹cych groto³azach, a nie o p³etwonurkach 
wód otwartych, którzy chc¹ nurkowaæ w 
przestrzeniach zamkniêtych, dlatego spo-
ro czasu poœwiêcono na omawianie sytuacji, 
gdy miêdzy syfonami trzeba pokonaæ rów-
nie¿ suche ci¹gi.

Szefem naszego sta¿u by³ Bernard Giai 
Checa (kieruj¹cy te¿ komisj¹ nurkow¹ FFS), 
jeden z czo³owych francuskich nurków re-
breatherowych. Poprowadzi³ on bardzo 
ciekawy wyk³ad na temat oddycharek i re-
dundancji. Bernard nurkuje z w³asnej kon-
strukcji rebreatherem, który zbudowa-
ny jest z dwóch bliŸniaczych oddycharek. 
Jest to efekt wieloletnich doœwiadczeń, 
przemyœleń i analizy kilku u¿ywanych przez 
Bernarda i jego kolegów fabrycznych kon-
strukcji (m. in. Dreager, Inspiration). Sam 
Bernard sprawia wra¿enie, ¿e mentalnie 
zrós³ siê ze swoim podwójnym rebreathe-
rem. Lubi o nim rozmawiaæ i chêtnie od-
powiada na wszystkie pytania. Zapytany o 
dowolnej porze i w dowolnym stanie o hi-
potetyczn¹ awariê ka¿dego elementu, bez 
wahania podaje procedurê postêpowania. 

Bardzo nas ucieszy³o, ¿e poziom na-
szych nurkowań wysoko oceniono i zapro-
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Karpaty Fliszowe

12 listopada 2005 r. postanowiliœmy sprawdziæ miejsce, w którym 
zim¹ tworzy siê spory wytop.

Maj¹c podstawowe narzêdzia eksploracyjne po 3 godzinach pracy 
dostaliœmy siê do szczeliny skalnej doprowadzaj¹cej, jak siê póŸniej okaza³o, 
do obszernej Jaskini Duj¹cej. Nazwaliœmy tak jaskiniê z powodu silnego 
wywiewu, który towarzyszy³ nam przy eksploracji.

Jaskinia Dująca

W trakcie pierwszego wejœcia 
odkryliœmy oko³o 30 m korytarza, 
znajduj¹c 3 perspektywiczne miej-
sca do dalszej eksploracji. W trak-
cie kolejnego wyjazdu uda³o nam siê 
poszerzyæ i pokonaæ ciasn¹ studniê 
zwan¹ G³êbokim Gard³em i odkryæ 
g³ówn¹ czêœæ jaskini (oko³o 300 m 
„nowego”).

W trakcie kolejnych wyjaz-
dów w licznym sk³adzie – g³ównie 
cz³onków Speleoklubu D¹browa 
Górnicza – odkryliœmy kolejne dzie-
siatki metrów „nowego” i obecnie 
przyst¹piliœmy do pomiarów. Do 
sprawdzenia pozosta³o nam kilka 
problemów eksploracyjnych, wyma-
gaj¹ one jednak kopania, poszerza-
nia zwê¿eń b¹dŸ wspinaczki. Szacuje-
my, ¿e obecnie jaskinia przekroczy³a 
500 m d³ugoœci i ma oko³o 20 m 
g³êbokoœci. Technicznie jest to chy-
ba najtrudniejsza jaskinia beskidzka. 

Przez wejœciow¹ studzienkê 
dostajemy siê do korytarzyka, 
doprowadzaj¹cego nad wylot cia-
snej studni: G³êbokiego Gard³a. 
Po jej pokonaniu – przy u¿yciu 
liny – dostajemy siê do wysokiej i 
ciasnej szczeliny. Nastêpnie nale¿y 
pokonaæ dwa zaciski w stropowej 
czêœci szczeliny, by dotrzeæ do za-
waliskowych salek i zejœæ do cen-
tralnej czêœæi jaskini, któr¹ tworz¹ 
dwie du¿e sale i d³ugi, obszer-
ny korytarz. Z niego odchodz¹ w 
ró¿nych kierunkach boczne ci¹gi. 
Jeden z nich doprowadza do cie-
kawych morfologicznie £ajdac-
kich Partii i – interesujacego pod 
wzglêdem naciekowym – Mokre-
go Korytarza. Jaskinia jest te¿ sta-
nowiskiem chiropterologicznym.

Gdy zostan¹ zakończone prace 
eksploracyjne oraz planowanie Jaski-
ni Duj¹cej, jej plan i opis uka¿e siê w 
jednym z kolejnych wydań JASKIÑ.

Najwiêkszy udzia³ w odkry-
ciu i eksploracji tego obiektu mie-
li: W³odzimierz Porêbski, £ukasz 
Wojda³a,  Karina,  Wojciech i 
Stanis³aw Kuczokowie oraz Maciej 
Pawe³czyk. 

Maciej Pawe³czyk

Lita Izba, jedna z dwu najwiêkszych sal w jaskini

Wg³êbienie terenu, które po przekopa-
niu sta³o siê otworem jaskini

Wyjœcie ze studni G³êbokie Gard³o

„Prace górnicze” prowadz¹ce do ods³oniêcia otworu jaskini

Mamucia Sieñ

Formy naciekowe spotykane w jaskini
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Wyżyna Śląska

Opracowanie: M. Pawe³czyk, grudzieñ 2005 r. 

JASKINIA 
MOHEROWYCH BERETÓW

PLAN

Po³o¿enie: Grodziec ko³o Bêdzina, woj.œl¹skie, Kijowa Góra
D³ugoœæ jaskini: 36 m
G³êbokoœæ: 8 m
Ekspozycja otworu: pionowy
Stopień trudnoœci: miejscami jaskinia ciasna.

Opis dojœcia: Z centrum Bêdzina idziemy ulic¹ M. Konopnic-
kiej, a nastêpnie ulic¹ S. Kempy na wzgórze zwane Kijow¹ Gór¹. 
Œcie¿k¹ udajemy siê na zachodni¹ czêœæ wzgórza znacznie zniszczo-
nego wskutek dawnej dzia³alnoœci kamienio³omu. Na polanie jak i w 
s¹siaduj¹cym z ni¹ lesie jest wiele zapadlisk i pêkniêæ. W jednym z 
nich po³o¿onym 15 m od granicy polany, ju¿ w lesie znajduje siê nie-
pozorny otwór jaskini. Przed otworem – ma³a polanka z blokami 
skalnymi wydobytymi z wnêtrza jaskini.

Opis jaskini: Przez pionowy ciasny otwór dostajemu siê do 2 
metrowej studzienki prowadzacej do ma³ego rozszerzenia zwane-
go Górne Rozszerzenie. Z jego dna studzienka – nazwana Studni¹ 
Szóstk¹ – kontynuje siê 4 m w dó³ do obszernego – jak na warunki 
Wy¿yny Œl¹skiej korytarza – zwanego Moher Gryzie.

W dnie korytarzyka znajduje siê ciasna szczelina, która stano-
wi dno jaskini.

Korytarz przechodzi ku pó³nocnemu-zachodowi w ma³¹ salkê 
z blokami skalnymi zwan¹ Zau³kiem Nadziei, a ku po³udniowemu 
zachodowi odchodzi kilkumetrowy (wznoszacy siê nieco do góry) 
w¹ski korytarzyk, rozwiniêty na szczelinie i kończ¹cy siê œlepo.

Korytarz Moher Gryzie kontynuje siê ku po³udniowemu zacho-
dowi i rozwiniêty jest na pionowej szczelinie rozmytej krasowo. Po 
kilku metrach w jego stropie pojawia siê ciasny kominek a w pra-
wo odchodzi krótka i œlepa odnoga. W dajszej czêœci przez próg o 
wysokoœci 1,5 m, dostajemy siê do górnej czêœci szczeliny na której 
rozwin¹³ siê korytarz i przez zacisk ZII zwany: Wymyty dostajemy 
siê do końcowego rozszerzenia, tzw. Akacjowego Zau³ka.

Miejsce to jest blisko powierzchni, o czym œwiadcz¹ zeschniete 
liœcie, które dosta³y siê tu przez szczelinê.

Jaskinia rozwiniêta jest blisko powierzchni na pionowych szcze-
linach rozmytych krasowo. Szata naciekowa jest bardzo uboga – w 
korytarzu Moher Gryzie znaleziono dwa kilkucentymetrowe kalcy-
towe makarony. Flory i fauny nie stwierdzono. Namulisko gliniaste 
wymieszane z gruzem skalnym, miejscami bloki skalne.

Jest to jedna z najwiêkszych jakiń Wy¿yny Œl¹skiej.

Historia odkrycia: Na terenie Kijowej Góry znajduje siê wiele 
zapadlisk i szczelin bêdacych pozosta³oœci¹ po rozleg³ym systemie 
krasowym przypominaj¹cym system Jaskini Szachownica na Wy¿ynie 
Wieluńskiej, ale mniejszym pod wzglêdem rozmiarów. Zosta³ od-
kryty wskutek dzia³alnoœci lokalnego kamienio³omu prawdopo-
dobnie po II wojnie œwiatowej. Informacjê o jaskini otrzyma³em od 
mieszkańca pobliskiej wsi Gródków – Krzysztofa Skorka na poczat-
ku 2004 r. i po sprawdzeniu tych szczelin i zapadlisk, przyst¹pi³em 
do ich inwentaryzacji.

Swoj¹ wiedz¹ podzieli³em siê m. in. z Mariuszem B¹kiem, który 
w listopadzie 2005 r. rozku³ wstêpn¹ czêœæ studzienki wejœciowej i 
wyci¹gn¹³ kilkanascie bloków skalnych dziêki czemu mog³em wejœæ  
do Górnego Rozszerzenia. Po odgruzowywaniu, które trwa³o dwie 
godziny i usuniêciu ciê¿kich bloków skalnych z rozszerzenia na jego 
dnie otworzy³a siê Studnia Szóstka, któr¹ zszed³em i odkry³em po-
zosta³¹ czêœæ jaskini. W grudniu 2006 r. odgruzowany i pokonany 
zosta³ zacisk do końcowej czêœci jaskini – Akacjowego Zau³ka. Jaski-
nia zosta³a splanowana i opisana przez Macieja Pawe³czyka i Walde-
mara Ziêbê w styczniu 2006 r. 

Moherowych Beretów
Jaskinia 
Maciej Pawe³czyk
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Na Wy¿ynie Œl¹skiej poznanych zosta³o 
ju¿ ponad 150 jaskiń rozwiniêtych w wapie-
niach lub dolomitach triasu œrodkowego. S¹ 
to zwykle obiekty ma³e, przeciêtnie kilku-
nastometrowej d³ugoœci; tylko kilkanaœcie 
jaskiń osi¹ga powy¿ej 20 m (B¹k, 2005). 
Analizuj¹c plany wiêkszych jaskiń udoku-
mentowanych w tej formacji geologicznej 
zauwa¿alne jest, ¿e wiêkszoœæ poznanych 
korytarzy jaskiniowych ma charakter po-
szerzonych krasowo szczelin o prostoli-
niowym przebiegu i kierunkach zbli¿onych 
do NW-SE i SW-NE. Wyj¹tkiem jest  „Ja-
skinia Siewierska II” o d³ugoœci 250 m, któ-
ra – s¹dz¹c na podstawie jej dok³adnego opi-
su i planu (Pawe³czyk 1995a, 1995b, 1996) 
– sk³ada siê z szeregu wzglêdnie obszer-
nych sal po³¹czonych w¹skimi prze³azami, 
przy braku d³u¿szych korytarzy o prosto-
linijnym przebiegu. Z opisu wynika te¿, ¿e 
jaskinia jest silnie zmieniona prowadzon¹ 
niegdyœ wewn¹trz masywu eksploatacj¹ rud 
i wapieni. 

Z a i n t r y g ow a n y  t ¹  o b s e r w a c j ¹ 
postanowi³em poznaæ tajemnicê systemu 
„Jaskiń Siewierskich”. Wspólnie z Monik¹ 
Daszkiewicz i Andrzejem Wojtoniem 30. 
paŸdziernika 2005 r. wyruszyliœmy na zwie-
dzanie jaskiń i schronisk po³o¿onych w sta-
rym kamienio³omie na po³udniowy-zachód 
od Siewierza. 

W trakcie zwiedzania wiele wskazywa³o 
na to, ¿e poszczególne sale najwiêkszego 
obiektu – „Jaskini Siewierskiej II” – to pod-
ziemne wyrobiska przedzielone filarami, a ko-
rytarze pomiêdzy nimi to zmienione proce-
sami zawaliskowymi sztolnie. Wskazuje na to 
charakter œcian i stropów z licznymi œladami 
po wierceniu i ³amaniu ska³, przy braku na-
turalnych, charakterystycznych dla jaskiń 
krasowych form zwi¹zanych z przep³ywem 
wody. Zwraca uwagê fakt braku szczelin 
poszerzonych krasowo wewn¹trz „jaskiń” – 

najwiêksze takie formy zaobserwowaliœmy 
„na zewnêtrz” tj. na œcianach kamienio³omu. 
Wewn¹trz penetrowanych obiektów nie ma 
te¿ wiêkszych nacieków, ani nieprzemiesz-
czonego naturalnego namuliska w sp¹gu. Je-
dynie w stropie Korytarza Sosnowieckiego 
w „Jaskini Siewierskiej II” widoczne s¹ war-
stwowane osady leja krasowego (?), którego 
sp¹gowe czêœci rozciête zosta³y podziemn¹ 
eksploatacj¹. 

Wiêksza czêœæ podziemnych wyrobisk 
wype³niona jest drobnym t³uczniem wa-
piennym – zapewne odpadem powstaj¹cym 
przy podziemnej eksploatacji rud (niegdyœ 
do sk³adowania odpadów eksploatacyjnych 
czêsto wykorzystywano niepotrzebne frag-
menty wyrobisk). Chodniki wype³nione s¹ 
nim na kszta³t podsadzki czasem a¿ po strop, 
a czasem pozostaje kilkunastocentymetro-
wej wysokoœci przestrzeń pod stropem (np. 
w W¹skim Labiryncie, Sali z Kotem czy Sali 
Giganta). W niektórych miejscach ha³dy pod-
parte s¹ murkami oporowymi zbudowanymi 
z bloczków dolomitowych. 

Korytarze znajduj¹ siê zaledwie kil-
ka metrów pod powierzchni¹ terenu i dla-
tego znajduj¹ siê w nich liczne zawaliska, 
które w wielu miejscach blokuj¹ przejœcia 
do dalszych czêœci systemu (np. w Sali Od-
krywców, Salce Bocznej, Korytarzu Kato-
wickim). Z pewnoœci¹ powstaj¹ one tak¿e 
wspó³czeœnie, o czym œwiadczy œwie¿y lej 
zapadliskowy za zachód od kamienio³omu, 
a tak¿e wspomnienia zwiedzaj¹cych system 
kilkadziesi¹t lat przed nami, którzy ówczesn¹ 
d³ugoœæ systemu sztolni ocenili na ok. 1,5-2 
km (informacja na podstawie jednego z fo-
rum internetowych). 

Wydaje siê, ¿e podobny charakter maj¹ 
wszystkie siewierskie obiekty. W jednym 
z nich – „Schronisku IV” – po przekopaniu 
przewê¿enia powsta³ego w wyniku osypania 
siê bloków i glin, uda³o nam siê odkryæ „nowe 
partie” o d³ugoœci 14 m (patrz plan). Charak-

ter tych korytarzy wskazuje równie¿ na ich 
górnicze pochodzenie. Po krótkiej penetra-
cji powierzchniowej zlokalizowaliœmy tak¿e 
dwa otwory dotychczas nie opisanych obiek-
tów o kilkumetrowej d³ugoœci (fot. obok). 
Prawdopodobnie takich obiektów mo¿na by 
w okolicy odnaleŸæ wiêcej, a ca³y system po 
dok³adnej penetracji dostarczyæ mo¿e jesz-
cze wielu „odkryæ”.

Wygl¹da na to, ¿e obiekty w Siewierzu to 
silnie zniszczone fragmenty dawnego syste-
mu wyrobisk podziemnych (sztolni), zapew-
ne rud srebra, cynku i o³owiu. Z³o¿a meta-
li powsta³y w uprzednio skrasowia³ym ma-
sywie wapieni, dlatego w wyrobiskach wi-
doczne s¹ elementy form krasowych. S¹ 
to g³ównie formy kopalne – jak wspomnia-
ny lej krasowy w Korytarzu Sosnowieckim. 
Do przebiegu tych form nie nawi¹zuj¹ jed-
nak udokumentowane wyrobiska, które ra-
czej je przecinaj¹. Z tego powodu trudno 
przyjmowaæ, ¿e sztolnie siewierskie to po-
szerzone eksploatacj¹ korytarze jaskiń ge-
nezy krasowej.

Jaki mo¿e byæ zatem wiek sztolni sie-
wierskich i ich historia? Wzmianki o eks-

Wojciech Rogala

O sztolniach koło Siewierza 
nazywanych jaskiniami

Siewierz IV – plan. Pomiary: M. Daszkiewicz,  
W. Rogala, A. Wojtoñ, oprac: W. Rogala

A. Wojtoñ w otworze dotychczas niezinwentaryzowanego obiektu w Siewierzu

Wyżyna Śląska
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Wyżyna Krakowsko - Wieluńska

ploatacji rud srebra w pobli¿u Siewie-
rza pochodz¹ z XII i XIII w. PóŸniej 
eksploatacjê prowadzono w XVI i XIX 
wieku. Opisywane sztolnie powsta³y 
prawdopodobnie w tym pierwszym 
okresie, na co wskazuje bardzo p³ytkie 
posadowienie chodników i wygl¹d ko-
rytarzy (brak prostolinijnych sztolni 
transportowych, ma³e wysokoœci chod-
ników, gniazdowy charakter wyrobisk 
naœladuj¹cy charakter wystêpowania 
rud) – choæ t¹ tezê pewnie da³oby siê 
zweryfikowaæ. Nastêpny etap rozwo-
ju sztolni to przekszta³cenia na skutek 
procesów zawaliskowych, przez co sys-
tem nabra³ nieco charakteru „jaskinio-
wego” – ze zró¿nicowan¹ wysokoœci¹ 
chodników, powstaniem zwê¿eń, zaci-
sków itp. Wreszcie w wyniku prowa-
dzonej w poprzednim stuleciu eksplo-
atacji dolomitu w kamienio³omie system 
zosta³ rozciêty na kilka odrêbnych frag-
mentów, a jego charakter uleg³ dalszej 
zmianie (poszerzanie czêœci przyotwo-
rowych, okopcenia). Ostatni etap wi¹¿e 
siê z wykorzystywaniem kamienio³omu 
i podziemnych wyrobisk jako wysypiska 
odpadów, co spowodowa³o czêœciowe 
wype³nienie pustek œmieciami. Na 
szczêœcie etap ten zakończy³ siê w 
2001 r., kiedy to sk³adowisko odpadów 
zosta³o zamkniête i zrekultywowane.

W œwietle powy¿szych rozwa¿ań 
wysuwa siê wniosek, ¿e obiekt zwany 
„Jaskinia Siewierska II” nie zaburza zary-
sowanego we wstêpie schematu morfo-
logicznego jaskiń Wy¿yny Œl¹skiej – nie 
jest bowiem jaskini¹. Z tego te¿ powo-
du za najd³u¿sz¹ jaskiniê Wy¿yny Œl¹skiej 
nale¿y uznaæ Jaskiniê w Diablej Górze, 
o d³ugoœci 107 m. Ewentualne fragmen-
ty naturalnych pustek przeciêtych przez 
wyrobiska górnicze nale¿a³oby ponow-
nie zinwentaryzowaæ i wydzieliæ jako 
odrêbne obiekty. Zweryfikowaæ te¿ 
nale¿y charakter pozosta³ych obiek-
tów zlokalizowanych w kamienio³omie 
na po³udniowy-zachód od Siewierza.

W tym miejscu wypada wspomnieæ 
¿e „Jaskinie Siewierskie” nie s¹ jedy-
nym przyk³adem antropogenicznych 
pustek podziemnych opisywanych cza-
sem jako jaskinie. Fragmenty wyro-
bisk przecinaj¹ce jaskinie znajduj¹ siê 
te¿ np. w jaskini Szachownica (Wy¿yna 
Krakowsko-Czêstochowska) czy Jaskini 
z Filarami (Sudety). Spowodowane jest to 
trudnoœciami w rozdzieleniu naturalnych 
i sztucznych pustek, zw³aszcza jeœli pustki 
obu typów wspó³wystêpuj¹ ze sob¹. 

Literatura:
B¹k M., 2005, Jaskinie Wy¿yny Œl¹skiej. Ja-

skinie 3(40): 31-32
Pawe³czyk M.,1996, Jaskinia Siewierska II. Ja-

skinie 5: 28-29
Pawe³czyk M., 1995a, Siewierz. Jaskinie 

Wy¿yny 4: 2-3
Pawe³czyk M., 1995b, Siewierz. Jaskinie 

Wy¿yny 4: 2-3

Po³o¿enie: Bêdkowice, 
woj. Ma³opolskie, Dolina Bêdkowska.
D³ugoœæ jaskini: 53 m
Deniwelacja jaskini: 10 m
Wysokoœæ otworów: ok. 340 m n.p.m.
Ekspozycja otworów: ku S

Stopień trudnoœci: Jaskinia o rozwiniêciu 
poziomym, miejscami ciasno.

Opis dojœcia: Z centrum Bêdkowic 
schodzimy ¿ó³tym szlakiem na dno Doliny 
Bêdkowskiej. Tu skrêcamy w lewo i po kil-
kuset metrach osi¹gamy po lewej stronie 
zabudowania gospodarcze zwane Szańcem. 
Przechodzimy obok nich i wchodzimy na 
strome wschodnie zbocze doliny ku widocz-
nym ska³om zwanymi Nad Szańcem. Szcze-
linowy otwór jaskini jest usytuowany u pod-
stawy œciany.

Maciej Pawełczyk

Jaskinia nad Szańcem
Opis jaskini: Jaskinia w czêœci wstêpnej, 

powsta³a na du¿ym pêkniêciu skalnym i za-
klinowane bloki skalne podzieli³y j¹ na doln¹ 
i górn¹ czêœæ. Obie czêœci po³¹czone s¹ 4 m 
wysokoœci progiem (III) oraz szczelinowatymi 
studzienkami wœród zaklinowanych bloków. 
W końcowej czêœci szczelina przechodzi w 
salê, z której odchodzi ³adnie myty, miejsca-
mi ciasny korytarzyk z salk¹ naciekow¹ i œlep¹ 
pochylni¹, czyli tak zwane Nowe Partie. Szata 
naciekowa w Starych Partiach zniszczona, na-
tomiast w Nowych Partiach zachowana w do-
brym stanie (stalaktyty, polewy i ¿ebra). Na-
mulisko gliniaste, miejscami przemieszane z 
gruzem wapiennym.

Historia poznania: Opisana po raz pierw-
szy w „Jaskiniach Polski” Kazimierza Kowal-
skiego w 1951 r., zapewne wczeœniej znana 
miejscowej ludnoœci.

Prawdopodobnie w końcu lat 90-tych 
ubieg³ego wieku nieznane osoby przekopa³y 
siê do tzw. Nowych Partii. 

Nacieki w Jaskini nad Szañcem
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Andrzej 
Szerszeñ

Niecka Nidziañska – drobne odkryciaDariusz Bartoszewski, 
Jaros³aw Niekludow

W sierpniu 2003 r., po dyskusji na te-
mat polskich, jaskiniowych problemów 
nurkowych poza Tatrami, postanowiliœmy 
sprawdziæ mo¿liwoœci nurkowe w kilku ja-
skiniach Niecki Nidziańskiej. Udaliœmy siê 
wtedy w okolice Buska Zdroju. Na miejscu 
do³¹czy³ do nas w roli gospodarza cz³onek 
Speleoklubu Œwiêtokrzyskiego Jacek Guba³a. 
Plonem tej wycieczki by³o kilka odkryæ, które 
do dziœ nie doczeka³y siê rzetelnej publikacji.

Celem nurkowań Jarka (jako, ¿e tylko on 
z wymienionego sk³adu zajmuje siê nurko-
waniem w jaskiniach) by³o kilka obiektów w 
nieczynnym wyrobisku (obecnie chronionym 
jako geologiczne stanowisko dokumentacyj-
ne) na terenie wsi Sies³awice, nieopodal Bu-
ska Zdroju oraz jeziorko w Jaskini w Skoro-
cicach u Ujœcia Doliny.

Na pierwszy ogień posz³o niewielkie je-
ziorko na wschodnim skraju wyrobiska w 
Sies³awicach. Po zanurzeniu Jarek stwierdzi³, 
¿e na g³êbokoœci ok. 2,5 m pod lustrem wody 
rozpoczyna siê stromo opadaj¹cy korytarz, 
w którym zanurzy³ siê maksymalnie na 8 m. 
Dalszy postêp blokowa³y osuwaj¹ca siê po 
sp¹gu gleba i ró¿ne drobne œmieci. Obiekt 
otrzyma³ nazwê „Studni Garbka”.

ska Wodnego III pod wod¹ znajduje siê kory-
tarz prowadz¹cy przynajmniej na g³êbokoœæ 
6 m. Nurkowanie Jarka potwierdzi³o t¹ 
informacjê. Jarek zszed³ w dó³ elipsowat¹ w 
kszta³cie studni¹ o wymiarach 3x0,7 m na 
g³êbokoœæ 4 m, gdzie rozpoczyna³y siê trzy 
korytarze. Na po³udnie (pod znanymi par-

1 Inwentarz Jaskiń Niecki Nidziańskiej, J. Guba³a, A. Kasza, J. Urban, Warszawa 1998

tiami) uda³o siê dop³yn¹æ na g³êbokoœæ ok. 
6-7 m, gdzie dalsz¹ drogê zablokowa³a... 
opona od traktora. Na pó³noc korytarz 
po kilku metrach kończy³ siê niedostêpn¹ 
szczelin¹. Najciekawszy by³ korytarz za-
chodni wprowadzaj¹cy do jakiejœ obszer-
nej przestrzeni o maksymalnej stwierdzo-
nej g³êbokoœci 8 m. Niestety mêtna woda 
ograniczaj¹ca widocznoœæ i ciemnosza-
ry kolor œcian utrudniaj¹cy orientacjê nie 
pozwoli³y stwierdziæ z jak du¿¹ naprawdê 
pró¿ni¹ mamy do czynienia, a dalsze nurko-
wanie Jarek uzna³ za bezcelowe. Negatyw-
nie zosta³y rozpoznane problemy nurkowe 
w le¿¹cym nieopodal Schronisku Mokrym 
(N-2.681) i Jeziorku Po³udniowym w Jaskini 
w Skorocicach u Ujœcia Doliny (N-2.431); w 
obu przypadkach pod wod¹ znajdowa³y siê 
tylko niewielkie wnêki.

Nieoczekiwane skutki przyniós³ krótki 
spacer za potrzeb¹ w g³¹b pola w rejonie 
zalanych jaskiń w Sies³awicach. Okaza³o siê 
bowiem, ¿e kilkanaœcie  kroków od samo-
chodu, powsta³ w polu otwarty lej krasowy. 
Przez otwór usytuowany w jego najni¿szym 

Ponidzie
D

A
RI

U
SZ

 B
A

RT
O

SZ
EW

SK
I

Studnia Garbka

STUDNIA GARBKA
Szkic orientacyjny W-E

wg. J. Niekludow,
opr.: D. Bartoszewski, 
Sopocki KTJ 2003 r.

JASKINIA WODNA W SIESŁAWICACH
Szkic orientacyjny

wg. J. Niekludow,
opr.: D. Bartoszewski, 
Sopocki KTJ 2003 r.

Kolejnym miejscem penetracji by³y 
le¿¹ce nieopodal Schroniska Wodne II 
i III (N-2.66 i N-2.671 ). Ju¿ na wstêpie 
okaza³o siê, ¿e przy niskim stanie wody oba 
obiekty ³¹cz¹ siê suchym przeœwitem i sta-
nowi¹ tak naprawdê jeden obiekt, który 
proponujê nazwaæ ³¹cznie Jaskini¹ Wodn¹ 
w Sies³awicach. Wg relacji Jacka Guba³y (jak 
i inwentarza) sondowanie za pomoc¹ tycz-
ki wskaza³o, ¿e w rejonie otworu Schroni-
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punkcie uda³o siê wejœæ do salki o dnie 
ca³kowicie wype³nionym wod¹. Po oswoje-
niu siê z koniecznoœci¹ zamoczenia, z salki tej 
przez niewielkie okno przeszliœmy do kolej-
nej, o sp¹gu ca³kowicie wype³nionym wod¹. 
Dalej ku pó³nocy ci¹gn¹³ siê myty, lity kory-
tarz o przekroju soczewki. Na jego końcu 
widaæ by³o œwiat³o wydobywaj¹ce siê z nie-
wielkiej szczeliny wypadaj¹cej w œcianie wy-
robiska, w którym znajduje siê reszta tutej-
szych obiektów. Nie spróbowaliœmy wtedy 
przejœæ przez ten otwór, zadowalaj¹c siê 
stwierdzeniem, ¿e prawdopodobnie by³ on 
kiedyœ wiêkszy, lecz zosta³ przysypany zie-
mi¹ i w du¿ej mierze œmieciami.

W y ko n a l i œ my  p o m i a r y  j a s k i n i , 
okreœlaj¹c jej ca³kowit¹ d³ugoœæ na 25 m. 
Jaskinia, mimo niewielkich rozmiarów jest 
ciekawa o tyle, ¿e wskazuje na mo¿liwoœæ 
istnienia wiêkszego systemu krasowego 
odprowadzaj¹cego wody na po³udnie na 
niewielkiej g³êbokoœci pod rozleg³ym, wy-
korzystywanym rolniczo wyp³aszczeniem. 

Ponidzie

Otwor poludniowy Jaskini Wodnej w Sieslawicach – dalej Studnia Garbka

JASKINIA ZALEWOWA
Plan

Pomiary: J. Guba³a, J. Niekludow, D. Bartoszewski
Plan: D. Bartoszewski, 2003, 2006 r.

Nurkowanie w Jaskini Wodnej w Sieslawicach
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Wejscie do leja z Jaskinia Zalewow¹ 

Jakiœ czas póŸniej lej krasowy, którym 
dostaliœmy siê do jaskini zosta³ zasypany 
przez u¿ytkownika pola.  NajwyraŸniej nie 
w smak by³o istnienie podobnej atrakcji w 
œrodku u¿ytku rolnego.

Kolejn¹ wizytê, w celu sprawdzenia sta-
nu nowoodkrytej jaskini podjêliœmy dopie-
ro pod koniec lutego 2006 r. Mia³em okazjê 
wraz z klubowym koleg¹ Adamem Miodu-
szewskim sprawdziæ, czy jaskinia jest mo¿liwa 
do namierzenia zim¹ i czy otwór pó³nocny 
jest dro¿ny. Okaza³o siê, ¿e mimo du¿ej iloœci 
œniegu z otworu wydostaje siê ciep³e powie-
trze, w iloœci wystarczaj¹cej do utworzenia 
wyraŸnego wytopu. Po kilkunastu minutach 
prac z u¿yciem saperki (w tym wydobyciu kil-

ku fantów – butelek, starej rynny itp.) uda³o 
siê wejœæ do jaskini. Niestety, ku naszemu 
zaskoczeniu w trakcie mroŸnej zimy g³ówny 
kana³ by³ w znacznym stopniu wype³niony 
wod¹ a g³êbiej nie mo¿na by³o wejœæ bez za-
moczenia. Zapewne po³¹czenie miêdzy sal-
kami znajdowa³o siê zupe³nie pod wod¹. 
W wodzie znajdowa³y siê liczne ¿ywe ¿aby 
znacznych rozmiarów. Jaskinia otrzyma³a 
nazwê Zalewowej (by³a wzmiankowana w In-
ternecie pod robocz¹ nazw¹ „Sopocka”). Dla 
unikniêcia w¹tpliwoœci, jako, ¿e w obecnym 
stanie trudno mówiæ o koniecznoœci ochro-
ny tego obiektu, podajemy wspó³rzêdne 
GPS dostêpnego otworu: N50°26.990’ 
E20°41584’. 
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A tarmac “pothole?”
An asphalted road collapsed in Oleszno, 40 km NW of Kielce, revealing a deep shaft. Cavers from Kielce explored and 
surveyed a chamber 6 m deep and widening down to 4 m. It formed by the collapse of a karst void in Jurassic limestones 
and marls, under a cover of soft surficial deposits. The cave, though unique in the area where no caves have been earlier 
known, is destined to elimination.

Caving activity of Kazimierz Kowalski
Kazimierz Kowalski received the Super Kolos prize for 2005 in appreciation of his lifelong achievement in cave exploration. 
Kolos (Colossus – a sandstone model of an Easter Island stone statue) prizes are awarded yearly for outstanding achievements 
in various fields of adventure: surface travels, sailing, mountain climbing, caving, and “achievement of the year” activity 
outside the other fields. Superkolos prizes are given to outstanding persons in any of the fields or for extraordinary events 
of the recent year. Kazimierz Kowalski received the prize as the most important figure in the hstory of Polish caving. Born 
in 1925, he first went to a cave in the Tatra Mountains in 1938. In the years 1951-1954 he published the first, and still 
unique, complete inventory of all caves known in Poland at the time, based largely on solitary exploration. Having realized 
that he can not do it all alone, he became one of the founders and a leading figure in “Klub Groto³azów”, the first Polish 
club oriented at cave exploration as a sporting venture . In 1956 he took part in an international expedition to Gouffre 
Berger, where he reached –1122 m, the deepest point then attained in the caves. Professor Kowalski is an internationally 
recognized zoologist, studying mainly living and subfossil mammals. He is a member of the Polish Academy of Sciences 
and former President of the Polish Academy of Arts and Letters. He published more than 660 papers, above half of them 
relating to caves.

My adventures with caves
Kazimierz Kowalski (see above) presents a brief account of his fascinating lifelong adventure with caves, cavers and cave 
mammals.

Picos de Europa 2005
Cavers from Speleoclub Wroc³aw and  TKTJ from Tarnowskie Góry continued exploration in their zone in Picos de 
Europa. They found two new entrances to the system F-17/F18/F15/B-12/D-9; so the system’s length increased to 
5,439 m. They also found the deepest pitch in this exploration zone – 205 m. 

Arabika
Five cavers from Wroc³aw joined an expedition from the Gelekit-TM club from Minsk to the Arabika massif in Abkhasia. 
They highly appreciated the friendly atmosphere and perfect logistics. The expedition explored Brestskaya Krepost’ cave 
and searched for new caves in the highest part of the Arabika massif. 

The autumn 2005 on the Kitzsteinhorn
Four cavers from Poland and one from USA went to the Kitzsteinhorn massif in Austria in October 3-7, 2005. They 
searched for new entrances that could be exposed by the rapidly retreating Schmiedieger glacier. Taking opportunity of 
the low level of ice in one of the highest caves in the massif — Schwarzloch — they advanced for some tens of meters 
to a boulder choke with draft. 

A better year in the Hagengebirge
Thirteen cavers from various clubs, led by Marek Wierzbowski, continued their exploration in the Hagengebirge massif 
in Austria, from July 10 to August 15, 2005. Their main discovery was a new cave with entrance at altitude 1880 m 
and a strong draft. The cave, named Höhle in Roten Steinen (cave in Red Rocks) has been explored and surveyed to the 
depth  of -352 m, with one more 50 m pitch explored to the head of another ca. 30 m pitch. Another open lead with 
active stream was left in the higher part of the cave. 

Cave diving in Crimea
Eight cave divers from Sekcja Groto³azów Wroc³aw and Speleoklub Warszawski, Warsaw visited four water caves in 
Crimea in September 2005.

Caves of Vietnam and their tourist potential
Limestone areas occupy 60,000 km2 out of the Vietnam’s total area of 330,000 km2. 
The longest caves exceed 15 km in length. Cong Nuoc, with its depth of 602 m is the deepest and it has a shaft 220 m 
deep. The most visited karst area is the Ha Long Bay, declared by UNESCO an area of World Natural Heritage. Other 
tourist attraction related to karst phenomena include: the Huong Tich cave and temple, boat visits to Bich Dong water 
caves, Tam Tanh cave with its high columns, Phong Nha cave declared World Natural Heritage by UNESCO.

Dująca cave
Members of Speleoklub D¹browa Górnicza checked a place in the Beskidy mountains (flysch Carpathians) where snow 
regularly melts in winter. What they found and explored is Duj¹ca cave, more than 500 long and a. 20 m deep, technically 
the most difficult of the sandstone caves in the Beskidy mountains.  

Moherowych Beretów cave 
in Silesia is 36 m long and 8 m deep. It seems to be a part of a more extensive system partly exposed and destroyed by 
limestone quarrying after the World War II.

On the mine tunnels, so called caves, near Siewierz
The author describes small “caves” in Triassic limestones in Silesia, which he considers to be Mediaeval silver mine galleries. 
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Hurtownia „Fatra” 
wyłączny przedstawiciel firmy „LANEX” a.s. i „KONG” S.p.A.
tel. 015 832 46 26, fax 015 644 53 89
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www.hurtowniafatra.pl
e-mail: info@hurtowniafatra.pl
Uwaga: Tylko sprzedaż hurtowa!

Sprzedaż detaliczna: np: www.alpinist.pl,
www.sklepturysty.com.pl

 

Magic Climbing 
kask regulowany rzepem 

z ty³u g³owy. Wewn¹trz dopasowana 
do ka¿dego rozmiaru g³owy wygodna pianka. 

Regulowane paski zapinaj¹ce. 
Kask posiada liczne otwory wentylacyjne. 

Do³¹czane osobne klamerki pozwalaj¹ 
na umocowanie czo³ówki.

KASKI KONG

 Waga g Rozmiary Regulacja cm Certyfikaty Kolor 

Magic Climbing  410 Uniwersalny 53 - 61 UIAA CE 106,     
    CE EN 12492  

Spider Lux 340 M 52 -58 UIAA CE 106
    CE EN 12492
 350 L 58 - 63 UIAA CE 106
    CE EN 12492 

Spider 360 M 52 – 58 UIAA CE 106
    CE EN 12492
 370 L 58 - 63 UIAA CE 106
    CE EN 12492 

Spider i Spider Lux
bardzo lekkie kaski wspinaczkowe o najwy¿szych 

parametrach. Profil kasków jest wykonany w taki sposób, 
aby chroni³ ty³ g³owy a z przodu nie ogranicza³ pola 

widzenia. Paski reguluj¹ce pod brodê, z ty³u karku prosty 
system dopasowania kasku do kszta³tu g³owy oraz 

zaczepy do mocowania i stabilizacji czo³ówki. 
Wewn¹trz kasku znajduje siê polipropylenowa pianka 

z przypinanymi na rzepy miêkkimi poduszeczkami.




