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Minê³o kolejnych piêæ lat i doczekalimy siê okr¹g³ego jubileuszu czterdziestolecia klubu. Wydany z tej okazji jubileuszowy Jamnik staje siê nasz¹ klubow¹ tradycj¹. Staralimy siê zawrzeæ w nim najwa¿niejsze informacje o tym, co uda³o siê ciekawego dokonaæ w jaskiniach w ci¹gu ostatnich piêciu lat.
Dla najaktywniejszych cz³onków klubu ostatnie lata dzieli³y siê na dwa okresy:
ten przed wypraw¹ w Leoganger Steinberge i ten przed wypraw¹ na Kitzsteinhorn.
Ka¿dy, kto jedzi na te wyprawy oczekuje bowiem niecierpliwie, co siê na nich wydarzy w kolejnym roku. Dotyczy to szczególnie Nebelsbergkaru, bo chocia¿ Lampo nie
zostanie ponownie najg³êbsz¹ na wiecie, to kolejne wyprawy utwierdzaj¹ nas w przekonaniu, ¿e problemów eksploracyjnych starczy tam jeszcze na wiele pokoleñ.
Uda³o siê wreszcie zorganizowaæ te¿ kilka wypraw w najbardziej egzotyczne rejony wiata, oraz odwiedziæ szereg piêknych jaskiñ w krajach naszych najbli¿szych
s¹siadów. Czas pomiêdzy wyprawami jest wype³niony wyjazdami w Tatry, Beskidy
i ska³ki. I choæ nasza aktywnoæ w jaskiniach Polski nieco os³ab³a, to nawet w Tatrach uda³o siê odkryæ kilkanacie niewielkich, lecz ciekawych obiektów. Gdy patrzê
na to wszystko z perspektywy tych kilkudziesiêciu lat funkcjonowania naszego klubu,
to wydaje mi siê, ¿e uda³o nam siê tak wiele dokonaæ przede wszystkim dlatego, ¿e od
pocz¹tku istnienia klubu pielêgnowalimy umiejêtnoæ znajdowania pewnej wspólnoty
celów, która w eksploracji jaskiñ jest podstawowym wyznacznikiem powodzenia.
Chcia³bym na przysz³oæ ¿yczyæ wszystkim, aby ka¿dy w klubie oprócz przyjació³ znalaz³ sobie równie¿ co w wiecie jaskiñ, co zafascynuje go na d³ugie lata
i spowoduje, ¿e ten w³anie czas bêdzie wspomina³ jako najwspanialszy okres swojego ¿ycia.
Andrzej Ciszewski
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Jakub Nowak

Dzia³alnoæ KKTJ na Jurze
w latach 2001  2006
Wy¿yna Krakowsko-Wieluñska jest najbli¿szym
jaskiniowym rejonem w okolicy Krakowa i dziêki
temu by³a ona jednym z najczêstszych celów wyjazdów cz³onków naszego klubu. Atrakcyjnoæ ju¿

Szeroki Awen, przekrój SN, oprac.: J. Nowak, 2003 r.

samej powierzchni decyduje o tym, ¿e zwiedzamy j¹ pieszo, samochodem, rowerem i na nartach.
Wybieramy siê tam aby siê wspinaæ, jaskiniowaæ,
fotografowaæ, a na koniec usi¹æ przy ognisku i pogawêdziæ. Dziêki takim spotkaniom powsta³a niejedna ciekawa koncepcja i odkryto kilka ciekawych
problemów w jaskini...
Jednak w coraz lepiej poznanym terenie nie jest
³atwo dokonaæ ciekawego odkrycia. Jedynym, wiêkszym odkryciem w omawianym okresie jest eksploracja w Szerokim Awenie. W czerwcu 2003 roku,
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Jaskinia Kowalskiego, oprac. J. Nowak, 2003 r.

Dolina Szklarki, fot. J. Nowak

po kilku akcjach w Kruchej Studni udaje siê pokonaæ zacisk prowadz¹cy do G³êbokiej Szczeliny. Razem z Ak¹ lusarczyk eksplorujemy j¹ do dna, a
kilka dni póniej, z Marcinem Kubarkiem, wspinamy siê do jej górnej czêci. Jaskinia osi¹ga g³êbokoæ 59 m, przy d³ugoci 270 m. Ca³a G³êboka
Szczelina ma prawie 50 m i jest najwiêksz¹ tego typu
formacj¹ na Jurze.
Zupe³n¹ zmianê mojego podejcia do pojêcia
krasu spowodowa³ Mariusz Szelerewicz. Za jego
podpuszczeniem podj¹³em siê zinwentaryzowania

Jaskinia w górze Doliny Kobylañskiej,
oprac. J. Nowak, 2003 r.

jaskiñ Doliny Kobylañskiej. Nie wiedzia³em co nas
czeka... Inwentarz Kazimierza Kowalskiego obejmowa³ 13 obiektów jaskiniowych z tego obszaru,
wiêc temat wydawa³ siê ³atwy, ot jeden, najwy¿ej
dwa ³ikendy. Ale wcale nie³atwe prace terenowe
w zakleszczonych krzakach trwa³y od wiosny
2003 do wiosny 2004 roku. Aby sprostaæ zadaniu,
nale¿a³o tylko przeskalowaæ ambicje rozbuchane na
zagranicznych wyprawach do realiów mikrokrasu
ma³ej, podkrakowskiej dolinki. Paradoksalnie w
przeskalowaniu ambicji pomóg³ mój wypadek w

Dolina Szklarki, fot. J. Nowak
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Jaskinia Borsuka, Dol. Szklarki, fot. J. lusarczyk

Tatrach w grudniu 2003 roku, wiêc rehabilitacja w
Kobyle wydawa³a siê idealna. Jak wspomnia³em
zjawiska krasowe doliny przewa¿aj¹ na powierzchni
i wiêkszoæ zlokalizowanych obiektów to rzêchy,
ale jest ich a¿ 101! £¹czna ich d³ugoæ wynosi 537
metrów. Najciekawsze jaskinie to: Ukryta (15,7 m),
Kowalskiego (28,4 m), W Górze Doliny Kobylañskiej (22,2 m), W ¯³obistej Turni (11 m) i Wielka
Str¹ka (11 m). Oprócz ni¿ej podpisanego w pracach
uczestniczyli: Aka lusarczyk, Mariusz Szot oraz
Rafa³ Suski i Renata Têczar. Spis i lokalizacjê jaskiñ przedstawiono na stronie 8.
W ten sposób Mariusz Szelerewicz zaszczepi³
wród nas maniê inwentaryzacyjn¹, której nie wystarczy³a jedna dolina. Wybór pad³ na kolejn¹ bia³¹
plamê  Dolinê Szklarki. Ta zapomniana nieco dolina okaza³a siê niemniej ciekawa. Prace prowadzone
od wrzenia 2004 roku do zimy 2006 ujawni³y 74
obiekty o ³¹cznej d³ugoci 874 m. Oprócz znanych
ju¿ wczeniej jaskiñ (Szeroki Awen - 270 m, Ciasny
Awen - 150 m, Jaskinia Szklarska - 35 m, Krêta - 35
m, Meander - 19 m), eksplorowano tak¿e inne ciekawe jaskinie tj.: Jaskiniê Szklan¹ (24 m  Kowalski nr 164), Jaskiniê Borsuka (21,2 m), Jaskiniê pod
Awenami (18,8 m  Kowalski nr 169), Okap w W¹wozie do Wilisowych (13,6 m  Kowalski nr 168),
Grotê w Knopówce (13 m). Jak ³atwo policzyæ rednia d³ugoæ jaskini w Dolinie Szklarki jest wiêksza
Grota w Dubiu, fot. T. Snopkiewicz

ni¿ w Kobylañskiej, nawet przy pominiêciu dwóch
najd³u¿szych jaskiñ. Jednak nie wynika to z lepiej
wykszta³conych zjawisk krasowych, tylko z nasilonych zjawisk grawitacyjnych, które mo¿na zauwa¿yæ ju¿ na powierzchni, wród imponuj¹cych ostañców najczêciej ukrytych w lesie. Po za pisz¹cym te
s³owa w pracach udzia³ wziêli: Aka lusarczyk,
Mariusz Szot, Micha³ Romañski, Marcin Urban i
Tomek Snopkiewicz. Wielkie Dziêki! Planowane jest
wydanie inwentarza obu dolin, a na oku mam ju¿
kolejn¹...
Oprócz dzia³añ inwentaryzacyjno-odkrywczych
i rekreacyjnych wci¹¿ prowadzone s¹ liczenia nietoperzy w jaskiniach Wy¿yny Krakowskiej. Systematyczna wspó³praca z klubowiczami i ekip¹ poznañsk¹ z Witkiem Grzywiñskim na czele pozwala
udokumentowaæ przyjemny dla badacza wzrost liczebnoci tych symbolicznych dla nas ssaków.
Mam nadziejê, ¿e dobre zdrowie pozwoli nam
jeszcze nieraz zabiwakowaæ przy ognisku, a niegasn¹cy zapa³  odkryæ jeszcze niejedn¹ wielk¹ jurajsk¹ dziurê, czego ¿yczê wszystkim klubowiczom
w nadchodz¹cej piêciolatce.
Literatura:
Nowak J. 2003. Notatki jurajskie. Jaskinie 30: 33.
Nowak J. 2003. 59 m w Szerokim Awenie. Jaskinie 31: 28.
Nowak J. 2004. Dolina Kobylañska  101 jaskiñ. Jaskinie
35: 28-31.
Nowak J. 2005. Dolina Szklarki. Jaskinie 39: 7.
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Dzia³alnoæ w Karpatach fliszowych
Ostatnie piêciolecie by³o okresem wzmo¿onej
aktywnoci groto³azów z KKTJ w beskidzkich jaskiniach. G³ównymi rejonami zainteresowania by³y
Beskid Niski, Beskid S¹decki, Beskid Makowski,
Pogórze Wielickie, a tak¿e sporadycznie inne rejony Karpat fliszowych. Przez pewien czas zawi¹za³a
siê tak¿e wspó³praca ze Speleoklubem Beskidzkim,
z którym do dzi kilka osób czynnie dzia³a.
Do najwiêkszego sukcesu, w którym niebagatelny
udzia³ mieli cz³onkowie KKTJ (obok cz³onków SSB
oraz nielicznych z AKG i STJ KW Kraków i niezrzeszonych) nale¿y odkrycie i eksploracja Jaskini Drwali
(zwanej równie¿ S³owiañsk¹). Jest to obecnie najwiêksza jaskinia Beskidu Niskiego o ³¹cznej d³ugoci korytarzy 564 m i g³êbokoci 23,8 m. Jest to tak¿e jedna z
najwiêkszych jaskiñ Beskidów. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ du¿e rozmiary jaskini, fakt d³ugiego, byæ
mo¿e nawet ca³orocznego zalegania w niej lodu oraz
wystêpowanie nielicznych nacieków kalcytowych.
Wewn¹trz zimuje tak¿e liczna kolonia nietoperzy.
Ostatniego s³owa jak siê okaza³o nie powiedzia³a
równie¿ inna beskidzka jaskinia  Lodowa Szczelina. Wejcie do nowych partii odkry³ w 2004 r. Micha³ Zatorski  miejscowy groto³az-amator . W wyniku pomiarów okaza³o siê, i¿ jaskinia zwiêkszy³a
znan¹ d³ugoæ do 140 m. Nie jest to jej ostateczna
wielkoæ, albowiem cz³onkowie Speleoklubu Beskidzkiego kontynuuj¹ eksploracjê obiektu.
Du¿¹ ciekawostk¹ by³o tak¿e odkrycie w 2001 r.
Jaskini Wodnej w Piotrusiu z aktywnym ci¹giem wodnym.
W inwentaryzacji obiektów Beskidu Niskiego
bra³y nastêpuj¹ce osoby nale¿¹ce do KKTJ lub bêd¹ce jego kursantami: K. Fidziñska, M Ignasiak, M.
Klimek, J. Nowak, D. Otfinowski, R. Suski, M. Szot,
R. Têczar.
Na kilka obiektów natrafiono tak¿e w Beskidzie
S¹deckim. W wiêkszoci s¹ to niewielkie schroniska, czêsto pominiête podczas wczeniejszej inwentaryzacji. Do ciekawszych znalezisk mo¿na tu zaliczyæ Szczelinê £abowczañsk¹ o g³êbokoci 4,5 m,
powsta³¹ na bardzo ³adnej pionowej rozpadlinie osuwiskowej. W inwentaryzacji tamtejszych obiektów
wziêli udzia³ K. Fidziñska oraz R. Suski
W omawianym okresie poznano równie¿ kilka
obiektów Pogórza Ro¿nowskiego. Najciekawszym
z nich jest Jaskinia Czchowska o d³. 16 m. Poznanie
tych obiektów zawdziêczamy M. Klimkowi.
Z racji po³o¿enia geograficznego Krakowa rozpoczêto tak¿e penetracjê pobliskich, acz ma³o poznanych

rejonów jakimi s¹ Beskid Makowski i Pogórze Wielickie. Pierwszy z tych obszarów, wbrew oczekiwaniom, okaza³ siê ma³o atrakcyjny, a momentami wrêcz
niebezpieczny. Podczas penetracji zerwy osuwiskowej
w jednej ze szczelin natrafiono na sk³ad amunicji w
postaci zardzewia³ych granatów, które o ma³y w³os nie
zosta³y potraktowane m³otkiem. Na pami¹tkê wydarzenia pobliski obiekt zyska³ miano Schroniska Saperów. O znalezisku tym informowa³a nawet lokalna prasa. W pobli¿u kolejnego obiektu czeka³y natomiast
zastawione ¿elazne sid³a. Eksploracja innego obiektu
przynios³a gorsze skutki  podczas wyjmowania kamienia ze szczeliny, jednemu z eksploratorów odskoczy³ ³om wybijaj¹c dwa przednie zêby. Obiekt zyska³
miano Jaskini pod Zêbem. W tym rejonie jest to bodaj najciekawszy ze zinwentaryzowanych obiektów,
jego d³ugoæ wynosi 16 m i g³êbokoæ - 5 m. Nale¿y
tutaj dodaæ, ¿e sporo pró¿ni zosta³o namierzonych
dziêki pomocy Piotra Sadowskiego  przyrodnika i
znawcy okolic Pcimia. W eksploracji jaskiñ tego obszaru wziêli udzia³: K. Fidziñska, J. Nowak, D. Otfinowski, R. Suski, M. Szot, R. Têczar.
Doæ ciekawym rejonem poszukiwañ by³o Pogórze Wielickie z racji braku znanych obiektów na jego
obszarze. Efektem eksploracji by³o odnalezienie kilku
niewielkich pró¿ni, z których najciekawszym jest Jaskinia w Czerwonej Górze I. Okaza³o siê bowiem, ¿e
obiekt opisywany by³ ju¿ w XIX w. jednak szukano go
w z³ym rejonie. B³¹d ten po raz pierwszy pope³ni³ Kazimierz Kowalski, bêd¹c przekonanym, ¿e obiekt znajduje siê ko³o Zakliczyna nad Dunajcem, tym czasem
chodzi³o o Zakliczyn nad Rab¹. W ten sposób jaskinia
zosta³a ponownie odnaleziona po 150 latach. W inwentaryzacji obiektów Pogórza Wielickiego brali
udzia³: K. Fidziñska, J. Nowak, R. Suski, M. Szot
Beskidy staj¹ siê tak¿e coraz czêciej celem wycieczek jaskiniowych chêtnie organizowanych przez
naszych klubowiczów. Odwiedzane s¹ g³ównie wiêksze obiekty jak Diabla Dziura czy Jaskinia w Trzech
Kopcach.
Podsumowuj¹c:
W latach 2001-2005 zinwentaryzowano w Beskidach i na Pogórzu kilkadziesi¹t obiektów jaskiniowych, w tym dwa powy¿ej 100 m d³ugoci. Uzupe³niono jaskiniow¹ bia³¹ plamê jak¹ by³o Pogórze Wielickie, oraz pewne rejony Beskidu Makowskiego. Zwiêkszy³o siê zainteresowanie Beskidami
wród cz³onków KKTJ.
W inwentaryzacji oraz poszukiwaniach obiektów
pomaga³o szereg zaprzyjanionych osób, których nie
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Pomiary: Ignasiak M., Jachym., Suski R., 2004 r.
Rysunek: Mleczek T., 1993; Suski R., 2006 r.

sposób wszystkich wymieniæ. Najwiêksze podziêkowania nale¿¹ siê M. Jachymowi, T. Mleczkowi (SSB)
oraz M. Stanis³awskiej (SKTJ Nowy S¹cz).
PS
Wykorzystanie materia³u graficznego tylko za
zgod¹ autora.
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KKTJ w Tatrach w latach 2001  2006
Nasze Tatry dla groto³aza to przede wszystkim
miejsce æwiczeñ wszelkich technik jaskiniowych, od
linowych po fotograficzne. Nieustannie jedzimy w
góry, aby odwiedzaæ dobrze nam znane miejsca w
ró¿nej perspektywie czasu i pory roku. Pozwala to
zauwa¿yæ to, co umknê³o innym i co odkryæ. W ci¹gu piêciu lat dzia³alnoci kontynuowalimy wczeniejsz¹ eksploracjê  jak w Koziej, ale tak¿e podjêlimy
nowe cele w postaci eksploracji powierzchniowej.
Ponadto nadal uczestniczylimy w osadzaniu sta³ych
punktów, prowadzilimy badania i szkolenia.
Ze wzglêdów kronikarskich nale¿y wspomnieæ
o dzia³alnoci, która mia³a miejsce przed omawianym okresem, a nie zosta³a opisana w poprzednim
JAMNIKU. Chodzi o prace inwentaryzacyjne w
2000 roku, które mia³y miejsce w Dolinie Filipka.
Wtedy to odkryto lub zinwentaryzowano Grotê Filipczañsk¹ nad Mostkiem (10 m) i Filipczañsk¹
Szczelinê (4 m). W pracach uczestniczyli: Andrzej
Bañdzioch Kominarski, Sala 55, fot. J. Nowak
Ciszewski, Agnieszka Gajewska, Krzysztof Recielski i Ewa Wójcik.
Dzia³alnoæ w Jaskini Koziej
skupia³a siê w rejonie II Dna. Po
odkryciach w 1998 roku (20 m),
do problemu w oknie III Studni
wracamy jesieni¹ 2002 roku. Wtedy, w czasie dwóch akcji z
Pum¹ (Ewa Wójcik) i Bio³ym
(Pawe³ Nakoneczny) kontynuujemy eksploracjê Meandra Tylko
dla Kar³ów (24 m). W roku 2003
razem z Ak¹ lusarczyk pokonujemy ostatni zacisk i dostajemy siê
do Sali z Myszk¹, a nastêpnie eksplorujemy Pochy³y Komin i pomniejsze odnogi. £¹cznie w tym
roku odkrylimy 111 metrów. Po
domiarach Paw³a Miga³y i Piotrka Zgagi w Bocznych Kaskadach
Kozia osi¹ga d³ugoæ 3470 m.
Jesieni¹ 2002 razem ze
Zbyszkiem Tabaczyñskim i Paw³em Nakonecznym wchodzimy do
nie¿nej Studni. W czasie biwaku poznajemy jaskiniê do ok. -600
i rozpoczynamy wspinaczkê Kominem Apokalipsy (ok. 20 m). Na
drugi biwak wchodzimy ze
Zbyszkiem i Jankiem Poczobutem. W oparciu o biwak w Sali Jaskinia Kozia, oprac. J. Nowak, 2003 r.
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Inki poznajemy Meander do Raju i docieramy nad
Salkê pod Kamykami. Znacznie wiêksz¹ salê powy¿ej roboczo nazwalimy Sal¹ ZWK (Zakopane,
Warszawa, Kraków). Póniej dzia³alnoæ Zbyszka
w jaskini zostaje zdelegalizowana.
Jesieni¹ 2002 i 2003, w towarzystwie Kaji Fidziñskiej i Andrzeja Chwastka oraz Aki lusarczyk wspinam siê w Jaskini Mronej kominami nad Komor¹
Z³omisk (do 20 m wysokoci), które niestety okazuj¹
siê lepe. Po korekcie b³êdów w obliczeniach Mrona ma 560 m d³ugoci, przy 44,5 m deniwelacji.
Rok 2003 to tak¿e wzmo¿ona eksploracja powierzchniowa naszego klubu. Efektem wielu zjazdów cianami turni nad Dziurawem jest odkrycie
trzech jaskiñ: Niespodzianki (13 m), Zapylnej (25
m) i Pod P³yt¹ (9 m). W eksploracji Twardej ciany
i Harnasiowych Czub udzia³ wziêli: Andrzej Ciszewski, Micha³ Ciszewski (Furek), Marcin Kubarek
(Qb), Jan Kuæmierz, Mirek Pindel (Miki), To-

Jaskinia Niespodzianka, oprac. J. Kuæmierz, A. Stêpieñ,
2003 r.

Jaskinia wistowy Worek, oprac. R. Suski, 2004 r.

Jaskinia Zapylna, oprac. J. Kuæmierz, A. Stêpieñ, 2003 r.

mek Snopkiewicz (Snupi), Ola Stêpieñ, Rafa³ Suski (Rufi), Mariusz Szot i Ewa Wójcik. W tym
samym czasie badano tak¿e zbocza opadaj¹ce z
Dziurawego do Ma³ej wistówki. Ich efektem jest
odkrycie Trzeszcz¹cej Szczeliny (9,5 m) i wistowego Worka (9 m). W akcjach w tym rejonie brali
udzia³: Bartosz Berdel, Adam Kapturkiewicz, Mirek Pindel, Rafa³ Suski, Mariusz i Dorota Szotowie
i Ewa Wójcik.
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Jaskinia Nad Beczk¹, oprac. J. Nowak, M. Szot, 2005 r.

Nastêpny rok nie by³ ju¿ tak obfity w odkrycia,
chocia¿ podejmowalimy liczne próby. Jedynym
faktem o charakterze inwentaryzatorskim jest powstanie nowego planu Zbójeckiej Dziury. Po pomiarach Aki lusarczyk i ni¿ej podpisanego jaskinia
ma 94 m d³ugoci, przy 9 m g³êbokoci.
Rok 2005 pod wzglêdem eksploracji sta³ pod
znakiem W¹wozu Kraków. Wspinaczka, zjazdy i
konsekwentne skanowanie powierzchni pozwoli³o odkryæ lub zinwentaryzowaæ a¿ 12 obiektów. S¹
to: Korytarzyk w Szczelinie (3 m), Szczelina na Zakrêcie I (3,8 m), Szczelina na Zakrêcie II (3,4 m),
Krakowska Szczelina (6,5 m), Okap z Kurtyn¹ (8
m), Krakowski Okap (3,3 m), Szczelina za Siedmiu

Grota nad Korytem, fot. J. Nowak

Szczelina za Siedmiu Progami, fot. J. Nowak

Progami (5,8 m), Jaskinia nad Beczk¹ (17 m), Grota
nad Korytem (5,2 m), Szczelina nad Korytem (3 m),
Komin w Niskiej Turni (3 m) i Krakowski Schron
(4,7 m). Oprócz Aki lusarczyk i pisz¹cego te s³owa w poszukiwaniach uczestniczyli: Mariusz Szot,
Jan Kuæmierz, Rafa³ Suski, Maja Stanis³awska, Staszek Wasyluk i Kaja Fidziñska.
Oprócz dzia³alnoci eksploracyjnej z pewnoci¹
nale¿y wspomnieæ o kontynuacji osadzania sta³ych
punktów, w czym licznie uczestniczyli cz³onkowie
naszego klubu. W tym czasie obite zosta³y: Partie
Królewskie w Jaskini Czarnej, Studnia za Murem,
ci¹g od Wide³ do górnego otworu oraz Zamulone
Studnie w Jaskini Zimnej, Jaskinia Ma³a do Sali
Fakro, trawers w Jaskini Koziej oraz czêciowo Studnia w Kazalnicy, jak równie¿ Bañdzioch do Bazyliki. W lad za tym powstaj¹ kolejne szkice techniczne, które w du¿ej mierze stanowi¹ o wartoci klubowej strony internetowej.
Z dzia³u sportowego pozwolê sobie wspomnieæ
o samotnym przejciu Bañdziocha Kominiarskiego,
kiedy to w niespe³na dwie doby odwiedzi³em wszystkie siedem den jaskini. Po za tym dokonywano licznych trawersów Czarnej, Nad Dachem-Lodowej Litworowej, a tak¿e nowoci  trawersu Zimnej oraz
zaliczano dna g³êbszych i p³ytszych jam. Jeszcze innym pretekstem odwiedzenia tatrzañskich podziemi
sta³y siê obserwacje nietoperzy. Prowadzone przez
Krzyka Piksê i mnie badania trwaj¹ ju¿ 10 lat, a w
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tym czasie wykonalimy ju¿ setki wejæ do ponad 70
jaskiñ! Wiele z tych akcji nie uda³a by siê bez wsparcia klubowiczów i innych groto³azów. Nie sposób tutaj ka¿dego wymieniæ, ale wszystkim serdecznie dziêkujê za pomoc i towarzystwo w czêsto ciê¿kiej akcji.

Okap z Kurtyn¹, fot. J. lusarczyk

Mam nadziejê, ¿e przysz³e lata bêd¹ bezpieczne
i jeszcze ciekawsze, czego wszystkim ¿yczê.
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Stanis³aw Kotarba

Wyprawy do jaskiñ Rumunii
(lata 2001  2003)

W jaskini Lazului, fot. S. Kotarba

Nawi¹zuj¹c do artyku³u pt. Co za miedz¹ piszczy zamieszczonym w poprzednim numerze JAMNIKA (wydanego z okazji 35- lecia KKTJ), chcia³bym w telegraficznym skrócie przedstawiæ przebieg
kolejnych siedmiu wypraw do jaskiñ Rumunii, które mia³em przyjemnoæ zorganizowaæ.
Motywem przewodnim wiêkszoci wypraw, by³a
chêæ poznania nowych rejonów krasowych i ciekawszych jaskiñ tam siê znajduj¹cych, oraz sporz¹dzenie dokumentacji fotograficznej odwiedzonych
obiektów.
Przy okazji w wyniku nawi¹zania wielu kontaktów z miejscowymi klubami speleo, zosta³a szerzej
otwarta droga dla innych polskich grup groto³azów
zainteresowanych jaskiniami Rumunii.
Wyprawa 17 (czerwiec 2001)  by³a kontynuacj¹ poznawania jaskiñ gór Sureanu. Wynikiem nawi¹zanego rok wczeniej kontaktu z klubem PROTEUS z Hunedoary, razem z nami w góry wyruszaj¹ liczni jego cz³onkowie. Na pocz¹tek zwiedzamy jaskinie: Gaura Oanei, Tecurii i Clenji, po
przeniesieniu obozu do s¹siedniej doliny fragment
systemu Ponorici-Ciclovina cu Apa (ok. 8 km, 180
m g³êbokoci) i jaskiniê Ciclovina Uscata (ok. 2
km, deniwelacja 100 m).
Ta ostatnia w niedalekiej przesz³oci by³a prawdopodobnie najwiêksz¹ europejsk¹ kopalni¹ osadów
zawieraj¹cych znaczn¹ iloæ zmineralizowanego guana nietoperzy i szcz¹tków zwierzêcych. W latach
piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku dla potrzeb rolnic-

twa wydobyto tam ok. 50 000 ton osadów. W jaskini
tej wykonujê dokumentacjê fotograficzn¹, która póniej pos³u¿y³a do zilustrowania pracy magisterskiej
naszego opiekuna i przyjaciela z CS PROTEUS.
Wyprawa 18 (sierpieñ  wrzesieñ 2001)  celem
staj¹ siê jaskinie gór i wy¿yny Mehedinti. Po wczeniejszym nawi¹zaniu kontaktu z SRSC (Societatea
Romana de Speologie Carstologie) z Bukaresztu (podziêkowania dla Andrzeja Tyca) przybywamy do bazy
naukowej instytutu, mieszcz¹cej siê w Closani w G.
Mehedinti. Przez pierwszy tydzieñ za symboliczn¹
op³at¹ mamy zapewniony dach nad g³ow¹, pe³ne ca³odniowe wy¿ywienie oraz opiekê w terenie.
Poznajemy kilka cennych jaskiñ rejonu, m.in.
wyj¹tkowo piêkn¹ naciekow¹ jaskiniê Closani, w
której przez wiele lat mieci³a siê podziemna stacja
badawcza ISER (Instytut Speologii im. Emila Racovita), jaskinie: Lazului (ok. 2 km), Martela, Bulba (ok. 5 km) oraz g³ówny, suchy ci¹g jaskini Topolnita (ca³y system ponad 25 km).
Drugi tydzieñ spêdzamy ju¿ samodzielnie, dzia³aj¹c na Wy¿ynie Mehedinti. Zwiedzamy m.in. fragment
wodnych ci¹gów systemu jaskini Topolnita, oraz jaskinie: din Dealul Curecea, Mare de la Balta i Sfodei.
Kolejny, 2002 rok zaowocowa³ czterema wyprawami.
Wyprawa 19 (kwiecieñ  maj 2002)  dziêki
wczeniej nawi¹zanym kontaktom, oraz wizycie u
opiekuna jaskini mieszkaj¹cego w Budapeszcie udaje siê zorganizowaæ trzydniowy biwak w jaskini
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Cerkiew w otworze jaskini Ialomitei, fot. S. Kotarba

Valea Rea (18 km, ok. -200 m) w Górach Bihor. Jaskinia nale¿y do cis³ej czo³ówki obiektów o najwy¿szej klasie ochrony. Wejcie do jaskini by³o w
ca³oci powiêcone sporz¹dzeniu dokumentacji fotograficznej wybranych fragmentów jaskini. Po zakoñczeniu prac w Valea Rea, odwiedzamy kilka lodowych jaskiñ rejonu  jaskinie: Ghtarul de la Barsa, Focul Viu oraz Ghtarul de la Scarisoara. Przy
okazji wizyty w jaskini Scarisoara sprawdzamy co
s³ychaæ w zaprzyjanionym klubie AS SFINX.
Wyprawa 20 (czerwiec 2002)  rodzinnie, w dwie
osoby udajemy siê na rekonesans w Góry Trascau.
Zwiedzamy wspania³e wapienne w¹wozy Turzii (300
m skalne zerwy, wiele dróg wspinaczkowych) i Rimetului, oraz partie przyotworowe jaskini Huda lui
Papara. W okolicy jaskini znajdujemy wioski, w których drewniane zabudowania pokryte czym innym
ni¿ s³omian¹ strzech¹ nale¿¹ do rzadkoci.
Po powrocie dowiadujê siê, ¿e W³odek Matejuk
z SDG organizuje wyprawê do systemu jaskiniowego Humpleu. Eksploracja systemu zosta³a rozpoczêta 25 lat wczeniej, a W³odek wraz z rumuñskimi przyjació³mi bra³ w niej udzia³. System jaskiniowy Humpleu, bêd¹cy aktualnie drugim co do d³ugoci w Rumunii, sk³ada siê z trzech jaskiñ: Mare din Valea Firei, cu Apa din Valea Firei i Avenul Poienita. Jaskinia
znana jest z potê¿nych galerii i komór (najwiêksza z
nich osi¹ga rozmiary 750 x 150 x 40 m, objêtoæ jej
obliczona zosta³a na 4 miliony metrów szeciennych),
wspania³ej, czêsto unikatowej szaty naciekowej, kilkukilometrowego ci¹gu wodnego broni¹cego dostêpu do najcenniejszych czêci jaskini. Obecnie system liczy ponad 41 km d³ugoci i 320 m deniwelacji.
Wyprawa 21 (lipiec 2002)  do³¹czam do wyprawy w trakcie jej trwania. Przed zasadnicz¹ akcj¹
odwiedzamy kilka jaskiñ w centralnej czêci Gór Bihorskich, m.in. jaskiniê Virseci i Avenul Genemata.
Z powodu braku kombinezonów neoprenowych
dane jest nam poznaæ tyko kilka kilometrów wstêpnych partii systemu Humpleu, jak¿e wspania³ych, a

daj¹cych jedynie przedsmak tego co znajduje siê za
ci¹giem wodnym.
Po akcjach w Humpleu, proponujê przenieæ siê
pod wodn¹ jaskiniê Huda lui Papara (ok. 2000 m) w
Trascau. Po przejciu ca³¹ 17-osobow¹ ekip¹ ci¹gu
g³ównego jaskini nastêpuje podzia³ wyprawy, i ju¿
tylko w czteroosobowym sk³adzie odwiedzamy potê¿nych rozmiarów portal skalny, powsta³y w marmurach Muntele Mare, a nastêpnie odwiedzamy ponownie Bihor. Zatrzymujemy siê w dolinie Sighistel
i zwiedzamy j¹ wraz z jej piêknymi jaskiniami. Odwiedzamy m.in. jaskinie: Corbasca, Dracoaia, Pisolca, Coliboaia i najpiêkniejsz¹ z nich jaskiniê Magura.
Wyprawa 22 (sierpieñ  wrzesiñ 2002)  na zakoñczenie tak bogatego sezonu organizujê, jak dot¹d najd³u¿sz¹, trzytygodniow¹ wyprawê w Karpaty Po³udniowe.
Rozpoczynamy od Gór Banackich  w rejonie
w¹wozu rzeki Caras zwiedzamy naciekow¹ jaskiniê Doi Mai i du¿e fragmenty poza tras¹ turystyczn¹ w jaskini Comarnic (ok. 6 km), piêkn¹, wodn¹ i
zarazem naciekow¹ jaskiniê Buhui (ok. 5 km), jaskiniê Plopa oraz jaskiniê Gaura Ponicovei. Ta ostatnia jest o tyle ciekawa, ¿e jej dolny, du¿y otwór
otwiera siê bezporednio na Dunaj, a jego wody czêciowo go zatapiaj¹. Po drugiej stronie rzeki to ju¿
Serbia. Po powrocie z jaskini przy zaparkowanym
na poboczu drogi samochodzie, zastajemy oczekuj¹cych na nas dwóch policjantów. Okaza³o siê, ¿e
zostalimy wziêci za przemytników...
Oddalamy siê wiêc szybko z pasa granicznego
w g³¹b kraju, by po wielu godzinach jazdy znaleæ
siê w sercu Gór Bucegi  najbardziej chyba ucywilizowanych gór Rumunii. Znajduj¹ siê tu dwie interesuj¹ce jaskinie: Ratei i Ialomitei  zwiedzamy tê
drug¹. Jest niemal w ca³oci przystosowana dla ruchu turystycznego, owietlona elektrycznie, wyposa¿ona w drewniane k³adki i drabiny. Jaskinia jest
pod opiek¹ mnichów prawos³awnych maj¹cych nieopodal nowe zabudowania klasztorne. Stare, wraz
z niewielk¹ murowan¹ cerkwi¹, mieszcz¹ siê pod
okapem otworu jaskini.
Nastêpnie przemieszczamy siê na przedpole Gór
Paring, gdzie zwiedzamy udostêpnione dla ruchu turystycznego jaskinie: Polovragi, Mueilor i maleñk¹
jaskiniê Liliecilor. W jej otworze, tak¿e kryje siê ma³a
cerkiew-pustelnia, a w g³êbi jaskini  ma³a kaplica.
W drodze w kolejny interesuj¹cy rejon zatrzymujemy siê na kilka chwil przy tzw. B³otnych Wulkanach, osobliwym tworze natury, powstaj¹cym
wspó³czenie w wyniku wyp³ywu z g³êbi ziemi mieszaniny wody, ró¿nej konsystencji b³ota i gazów
(prawdopodobnie dwutlenek wêgla + metan). Wyschniête b³oto tworzy wielobarwne mini sto¿ki wul-
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kaniczne, z wielu z nich wyp³ywa bulgocz¹c ch³odna, b³otna ma. W okolicy, poród ch³opskich cha³up, wznosi siê wiele szybów naftowych.
Ostatecznie docieramy na Platto Meledic. Jest
to niewielki powierzchniowo obszar, w którym rozwin¹³ siê kras w soli kamiennej. Z³o¿a zalegaj¹ zaledwie kilka metrów pod powierzchni¹ terenu, ods³aniaj¹c siê w lejach krasowych i zboczach dolin.
Najd³u¿sz¹ zbadan¹ tu jaskini¹ jest S6 de la Minzalesti, której d³ugoæ przekroczy³a 3000 m. Niestety
jej otwory uleg³y naturalnemu zawaleniu. Zwiedzamy kilka mniejszych solnych jaskiñ. Powsta³e w soli
i jej otulinie w¹wozy i leje krasowe s¹ bajecznie
kolorowe, migocz¹ odblaskiem milionów maleñkich
kryszta³ów soli, tworz¹ fantastyczne formy mycia.
Niestety nawet niewielki opad deszczu natychmiast
niszczy ca³y urok miejsca, przekszta³caj¹c wszystko w b³otn¹ szar¹ masê, czego dowiadczylimy przy
okazji tej i nastêpnej tam bytnoci.
Wracamy przez Bukowinê i Maramuresz. Jad¹c
dolin¹ rzeki Izy (Maramuresz), podziwiamy wspania³¹ drewnian¹ architekturê wiosek têtni¹cych ¿yciem, tworz¹cych obraz jaki dzi w Polsce mo¿emy
ogl¹daæ tylko w skansenach.
Wyprawa 23 (sierpieñ  wrzesieñ 2003)  ostatnia podró¿ w kolejny istotny rejon krasowy Rumunii  Góry Rodniañskie. Pod opiek¹ Felixa Papiu
(CS OMEGA-CLUJ) zwiedzamy wodn¹ jaskiniê
Izei (ok. 1,5 km), nastêpnie Izvorul Tausoarelor (ok.
18 km, 405 m deniwelacji) i Zanelor (ok. 4 km).
Pierwsza rozwiniêta na kontakcie starych ska³ metamorficznych i wapieni trzeciorzêdowych. Druga
charakterem przypominaj¹ca trochê nasz Bañdzioch
Kominiarski, z t¹ ró¿nic¹, ¿e ca³¹ deniwelacje mo¿na pokonaæ z wykorzystaniem dwóch, na sta³e zainstalowanych drabin i jednej liny kilkunastometrowej d³ugoci. Trzecia ciekawa, bo powsta³a w piaszczystych wapieniach, w których powsta³y oryginalne formy krasowe.
Z masywu Rodnej wraz z opiekunem przenosimy siê w Bihor do bogatej w szatê naciekow¹ jaskini Dirninii (ok. 6 km), a nastêpnie za namow¹ Feliksa do jaskini Humpleu.
Na zakoñczenie ponawiamy próbê dostania siê
do jaskini S6 de la Minzalesti na Platto Meledic (Subkarpaty Vrancea), niestety historia z deszczow¹ pogod¹ powtarza siê i trzeba uciekaæ. Pozostaje tylko
w drodze powrotnej chwilê odetchn¹æ w cieniu
wspania³ych maramorskich drewnianych cerkwi.
Podsumowuj¹c, w trakcie opisanych wczeniej
szesnastu i teraz kolejnych siedmiu wyprawach do
jaskiñ Rumunii, uda³o mi siê w mniejszym lub wiêkszym stopniu poznaæ wiêkszoæ, o ile nie wszystkie

Japoñski Ogród - Jaskinia Valea Rea, fot. S. Kotarba

g³ówne rejony krasowe tego kraju, wraz z dziesi¹tkami wspania³ych (tak gdzie pomiêdzy 100 a 200)
jaskiñ. By³o to mo¿liwe dziêki wielkiej ¿yczliwoci
rumuñskich groto³azów, którzy w trakcie tych licznych wypraw stanêli na mojej drodze, otwieraj¹c
przede mn¹ wspania³y podziemny wiat swoich jaskiñ. Szczególne podziêkowania chcê z³o¿yæ groto³azom z klubów AS SFINX, CS Z, CS PROTEUS, oraz Felixowi Papiu z CS OMEGA, a tak¿e wszystkim uczestnikom wypraw które uda³o mi
siê zorganizowaæ. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê tam
jeszcze kiedy powróciæ, naprawdê jest po co!
Wiêcej szczegó³ów zamieszczam w tabeli na
nastêpnej stronie.

Portal skalny  w górach Muntele Mare, fot. S. Kotarba
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Organizator  kierownik
Wspó³udzia³

Uczestnicy (KKTJ) Wyniki - uwagi

17.
01-10.06.2001
SUREANU

KKTJ - Stanis³aw Kotarba
AKG Kraków

Stanis³aw Kotarba
Ewa Kotarba
Artur Hojda
Maciej Stachura

18.
18.09-02.10.2001
MEHEDINTI

KKTJ - Stanis³aw Kotarba
AKG Kraków
WKTJ Poznañ

Stanis³aw Kotarba
Ewa Kotarba

19.
27.04-04.05.2002
BIHOR

KKTJ - Stanis³aw Kotarba

Stanis³aw Kotarba
Artur Hojda

20.
01-09.06.2002
TRASCAU

KKTJ - Stanis³aw Kotarba

Stanis³aw Kotarba
Ewa Kotarba

21.
23.07-02.08.2002
BIHOR
TRASCAU
MUNTELE MARE

SDG - W³odzimierz Matejuk
KKTJ
AKG Kraków

Stanis³aw Kotarba

22.
25.08-14.09.2002
BANAT
BUCEGI
przedpole
FOGARAS
SUBCARPATI
VRANCEA - Platto
Meledic

KKTJ - Stanis³aw Kotarba
S Kielce
AKG Kraków

Stanis³aw Kotarba
Ewa Kotarba

23.
25.08-15.09.2003
RODNA
BIHOR
SUBCARPATI
VRANCEA - Platto
Meledic

KKTJ - Stanis³aw Kotarba
SKTJ Sopot
S Kielce

Stanis³aw Kotarba
Ewa Kotarba

Gaura Oanei
P. de la Tecurii
P. din Valea Clenji,
P. Ponorici-Ciclovina cu Apa,
P. Ciclovina Uscata
P. Closani
Av. 2 din Sohodoaele Mici
P. Lazului
P. Martela
P. Bulba
P. de la Pdul Natural
P. Topolnita
P. Prosacului
P. din Dealul Curecea
P. Mare de la Balta
P. Sfodei
P. din Valea Rea
Ghetarul de la Barsa
Ghetarul Focul Viu
Arcada Mare
P. Poarta Lui Iionele
Ghetarul de sub Zgurasti (czêæ
w zasiêgu otworu)
Ghetarul de la Scarisoara
partie przyotworowe P. Huda lui
Papara
w¹wozy Turzii i Rimetului
kilka ma³ych jaskiñ
P. Virseci
Av. Genemata
P. cu Apa din Valea Firei (System
Humpleu)
P. Mare din Valea Firei (System
Humpleu)
P. Huda lui Papara
P. Magura
P. Coliboaia
P. Pisolca
P. cu Punti
P. Dracoaia
P. Corbasca
P. Dimbul Colibi
skalna brama w Muntele Mare
P. Doi Mai
P. Comarnic
P. Buhui
P. Plopa
P. Ialomitei
P. Liliecilor
P. Mueilor
P. Polovragi
P. Trei Intrare de la Minzalesti
S-7
S-8
P. Mare din Valea Sarii
P. Izei
P. Izvorul Tausoarelor
P. Zanelor
P. Dirninii
P. Mare din Valea Firei (System
Humpleu)
kilka ma³ych jaskiñ na Platto
Meledic

Wspó³praca
z miejscowym
klubem
C.S. PROTEUS
Hunedoara

SRSC - Bukareszt

C.S. Z
A.S. SFINX

C.S. OMEGA
Cluj-Napoca

TEMERARI Resita,
C.S.
EXPLORATORII
- Resita

C.S. OMEGA
Cluj-Napoca
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Jakub Nowak

Eksploracja w Austrii
w latach 2001-2006

Nasza klubowa dzia³alnoæ w Austrii polega³a
na dosyæ prostym schemacie: zim¹  Kitzsteinhorn,
latem  Nebelsbergkar. Mo¿na powiedzieæ, ¿e nastêpna piêciolatka to polityka kontynuacji pod przewodnictwem Andrzeja Ciszewskiego, ale nie ma
sukcesów bez konsekwencji...
Pierwszy sukces wiêtowalimy jeszcze przed
jubileuszem 35-lecia KKTJ. Jad¹c do Feichtnerschacht w 2001 roku wiedzielimy, ¿e jaskinia jest
na puszczeniu, ale nikt nie wiedzia³ jak bardzo.
Za cudem odkrytym w 2000 roku prze³azem, jaskinia puszcza³a ju¿ bez wiêkszych przeszkód. Najwiêkszymi okaza³a siê kruszyzna, du¿a odleg³oæ z
biwaku na przodek, a póniej b³oto. Same nazwy
mówi¹ za siebie: Gilotyna, Guernika oraz Z³ota Galeria i Stajnie Augiasza. Dzia³aj¹c z biwaku w Sali z
Mikiem (-450 m) odkrylimy ci¹g z -700 do -1025
m!  m³odsze pokolenie groto³azów osi¹gnê³o symboliczny sukces. Niestety zosta³ on okupiony wypadkiem. Na g³êbokoci -120 m Krzysiek Piksa zosta³ poturbowany przez fragment ciany i po wyjciu o w³asnych si³ach musia³ wracaæ do Polski.
W czasie tej wyprawy udaje siê jeszcze wyeksplorowaæ Jaskiniê Eisschacht. Dwa tygodnie wczeniej odkry³ j¹ Richard, a z g³êbsz¹ eksploracj¹ zaczeka³ na nas. Jaskinia, choæ niewielka przy s¹siadce (dno osi¹gnêlimy na -157 m), to okaza³a siê
bardzo efektowna.
Letnia wyprawa mia³a bogaty program. Ju¿ na
pocz¹tku dzielimy siê na dwie ekipy. Pierwsza jedzie
na rekonesans w masyw Mosermandl, ale wraca bez
jaskiniowych wra¿eñ. Druga w tym czasie od nowa
porêczuje nasz¹ ulubion¹ PL-kê, aby odkryæ jeszcze
jaki ci¹g przybli¿aj¹cy nas do CL-3, która sama nie
chce siê po³¹czyæ z Systemem Lampo. W oparciu o
biwak na -440 m odkrywamy ci¹gi zbli¿aj¹ce nas do
CL-ki, ale stajemy u podstawy wielkich kominów o
wymownej nazwie do Elki Ce. Prawdopodobnie
prowadz¹ one pod wielkie zapadlisko na powierzchni, które prawdopodobnie utrudnia po³¹czenie obu
jaskiñ. Z koñcem turnusu koñczymy dzia³alnoæ w
PL-ce, a resztka ekipy udaje siê na letni rekonesans
na Kitzsteinhorn. Dwudniowa wycieczka nie przynosi obiecuj¹cych wyników, a i letni widok narciarskiego kamienio³omu nie budzi naszego zachwytu.
Po powrocie na Nebelsbergkar, z nowymi si³ami
uderzamy do CL-3. Tradycyjnie dzia³amy na poziomie -200 m, ale masywnie puszcza w 70-tce. Po osi¹-

Obóz pod Kuhelhornem, fot. J. Nowak

gniêciu okna w studni wchodzimy w obszern¹ galeriê,
w której niebawem zak³adamy biwak. Jaskinia puszcza dalej wielk¹ pochylni¹ (Gang Ma³ysza), meandrami, studniami, kaskadami i wielk¹ Czarn¹ Studni¹...,
która po kilku kaskadach sprowadza nas do znanej Sali
Niespodzianka - nazwa okazuje siê wyj¹tkowo trafna.
Po dok³adniejszej eksploracji okazuje siê, ¿e Perskie
Okno w po³owie Czarnej Studni ³¹czy siê ze Studni¹
Tramkarzy. CL-3 zaczyna nam siê jawiæ jako system
wielkich i mniejszych pêtli. Do kraju wracamy nie wiedz¹c czy wiemy wiêcej, czy mniej.
Kitz 2002 by³ krótk¹ wypraw¹. Tym razem zmieniamy tak¿e lokum w Alpincenter i nasza kwatera
g³ówna przenosi siê do piwnic bez okien  jak w
bunkrze. Wszystko to na skutek katastrofalnego po¿aru podziemnej kolejki, który poch³on¹³ wiele ofiar.
W oparciu o znany biwak dzia³alimy na dwóch
przodkach. Pierwszy znajdowa³ siê na samym dnie,
600 metrów poni¿ej Sali z Mikiem... ¯eby by³o jeszcze przyjemniej, zacisk by³ na dnie zab³oconej szczeliny, a dalej by³o coraz gorzej. Ci¹g nazwany Rzenia szczêliwie szybko siê skoñczy³, a dno znalaz³o
siê na -1049 m. W ramach odpoczynku po szychcie
na dnie jaskini, eksplorowany by³ ci¹g bior¹cy pocz¹tek tu¿ przy biwaku. Zje¿d¿aj¹c kolejnymi Kaskadami Izabeli i Jacusia, nowy przodek uda³o siê
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Jaskinia CL-3  Galerie w Z³ym Kierunku, fot. J. Nowak

przesun¹æ do g³êbokoci -682 m. Na drugim biwaku, po reporêczu do poziomu -900 m, zaczynamy
eksploracjê kolejnego ci¹gu. Tym razem bez b³ota,
za to z wod¹. Kaskady Srebrnej Wody i Szczelina
bez Henia sprowadzaj¹ nas na g³êbokoæ 992 m,
gdzie stajemy nad nastêpnym progiem. Jest to ju¿
pi¹te dno w tej jaskini.
Lampo 2002 by³a z definicji wypraw¹ znacznie
d³u¿sz¹, ale nikt nie spodziewa³ siê takiej walki.
Kierownik postanowi³ podnieæ komfort naszej górnej bazy pod Kuchelhornem. Wynajêty helikopter
transportuje na wysokoæ 2300 m n.p.m. uszyty przeze mnie namiot bazowy, laptop, agregat, wiêkszoæ
sprzêtu i jedzenie. Tak wyekwipowani zaczynamy
eksploracjê w CL-3. Na pierwszym turnusie udaje
siê poznaæ Partie Elfie bior¹ce pocz¹tek w Galerium
Mykologum. Niestety próby odnalezienia sensownej kontynuacji nie udaj¹ siê i ci¹g miêdzy Oknem
Cioci a Niespodziank¹ zostaje zreporêczowany.
Wtedy zaczyna siê totalna zlewa, która powoduje
wczeniejszy odwrót pierwszego turnusu. Przy jeziorkach zostaje ekipa kierownika, a do chatki pod
Lampo przyje¿d¿a drugi turnus. Obie ekipy zostaj¹
odciête na dwa dni przez powód. Po dojciu do
górnego obozu okazuje siê, ¿e zosta³ on zmieciony
z powierzchni, a namiot bazowy zamieni³ siê w
zbiornik wodny... Po odzyskaniu tego co siê da³o,
obóz powstaje od nowa i eksploracja w CL-3 rusza
ponownie. Zak³adamy biwak w Trietiakowskiej

Galierieji. Odkrywamy Studniê Niewolnicy, Salê
Kluczow¹, ale przede wszystkim ci¹g poni¿ej Antygalerii. Za niewielkimi kaskadami (Schody do
Wody) zje¿d¿amy coraz wiêkszymi studniami, a pod
Studni¹ Y-Y! stajemy nad kolejnymi dwoma. Tutaj
przerywamy eksploracjê, ale wracamy z poczuciem,
¿e przodków tylko wci¹¿ przybywa.
Po siedmiu miesi¹cach wyczekiwañ wracamy do
Austrii. Maj¹c na wzglêdzie efektywn¹ dzia³alnoæ
w Feichtnerschacht przenosimy biwak na -700 m,
do Sali Proroka. Niestety ca³a przeprowadzka okazuje siê przedwczesna, bo ju¿ na pierwszej szychcie
docieramy do syfonu na pi¹tym dnie. Krakowski syfon jest niewiele p³ycej od s¹siedniego dna i le¿y
1032 m poni¿ej otworu. W zwi¹zku z tym biwak
wêdruje do Sali z Mikiem i czêciowo zaczynamy
drugi etap eksploracji. Jaskinia zostaje zreporêczowana do Nagasaki, gdzie zaczynamy wspinaæ siê
w Naciekowych Kominach. Równoczenie trwa
eksploracja IV dna, które z coraz wiêkszym oporem
materii poznajemy do -780 m oraz wspinamy kominy z poziomu -680 m. Po pokonaniu Meandra we
M³otek i paru zacisków na dnie, stajemy nad kolejn¹ kaskad¹  jest po co wracaæ...
Wiedzielimy tak¿e po co wracamy w Nebelsbergkar w 2003 roku. Biwak w Trietiakowskiej GaJaskinia CL-3  Stare Rury, fot. J. Nowak
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Jaskinia CL-3. Przekrój S  N.
Pomiary: B. Berdel, A. Ciszewski, M.
Czart, W. Czesak, K. Fidziñska, A. Gajewska, M. Gala, A. Hojda, K. Jurkowski, M.
Klimek, J. Kuæmierz, P. Nakoneczny, H.
Nowacki, J. Nowak, K. Nowak, K. Piksa,
A. Przenios³o, A. Romanek, W. Sieprawski, T. Snopkiewicz, R. Suski, J. lusarczyk, S. Wasyluk, W. Wilk, E. Wójcik.
Opracowanie: A. Ciszewski, W. Czesak,
A. Gajewska, M. Gala, K. Jurkowski, J.
Kuæmierz, J. Nowak, W. Sieprawski, T.
Snopkiewicz, R. Suski, S. Wasyluk, Andrzej Ciszewski, 2004 r.

lierieji zapewni³ komfort dzia³ania.
Okaza³o siê, ¿e pod Studni¹ Y-Y!
znajduje siê dwa razy g³êbsza Deep
Space (P144). Za ni¹ ci¹g korytarzy i meandrów sprowadzi³ nas do
dwóch kolejnych syfonów. Drugi
z nich le¿y na g³êbokoci 705 m 
jestemy ju¿ za g³êboko ¿eby siê
po³¹czyæ z PL-2. Drugim powa¿nym problemem by³a zamkniêta
zawaliskiem Sala Kluczowa. Niestety nie uda³o siê go pokonaæ, a
próby jego obejcia spowodowa³y
odkrycie d³ugiego ci¹gu korytarzy
i studni, które, jak siê okaza³o, nale¿¹ do tej samej wielkiej pêtli
CL-3. I tak, zje¿d¿aj¹c Studniami Zamachowców i Winowajców
docieramy do Starych Rur, które
prowadz¹ do nik¹d, natomiast eksploracja Spróchnia³ych Galerii doprowadza nas do Sali Wantowej,
znajduj¹cej siê na koñcu Galerii
Nocnych Akcji  kolejna pêtla zostaje zamkniêta. Mniejsz¹ pêtl¹
okazuje siê Antygaleria II, bêd¹ca
d³u¿szym obejciem pierwszej.
Równoczenie prowadzilimy
eksploracjê powierzchniow¹. Jej
g³ównym celem by³a Jaskinia PL-95/
1. Niski stan lodu pozwoli³ na wejcie do meandra, który urywa siê ci¹giem studni. Szybka eksploracja pozwoli³a zdobyæ g³êbokoæ i... po³¹czyæ siê z CL-3. Jaskinia staje siê nie
tylko systemem pêtli i den, ale tak¿e
systemem wielootworowym. Jednoczenie zwiêksza siê tak¿e deniwelacja CL-3 (748 m) i szybkoæ dojcia
do biwaku. Z powierzchni odkrywamy jeszcze miêdzy innymi tajemnicze Furkaschacht, ale rewelacj¹ tego
roku okazuje siê Jaskinia Krecia. Po
przekopaniu rumoszu w salce wstêpnej stajemy nad 80-metrow¹ Perunow¹ Studni¹. Jeszcze na tej samej wyprawie osi¹gamy w tej jaskini 350 m
g³êbokoci. Krecia daje nam nadziejê na szybkie po³¹czenie siê z PL-2 i
tym samym zwiêkszenie deniwelacji
Systemu Lamprechtsofen, wiêc ju¿
nie mo¿emy siê doczekaæ powrotu.
Kitz 2004 sta³ pod znakiem
Zeferethöhle. Sprawa by³a o tyle
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Jaskinia Feichtnerschacht, fot. J. Nowak

trudniejsza, ¿e w znanej jaskini trzeba by³o osadziæ nowe punkty, wynieæ stare liny i mieci oraz
zaporêczowaæ jaskiniê od nowa. Niestety dzia³alnoæ nie przynios³a oczekiwanych rezultatów. Eksploracja ci¹gów bocznych sprowadza³a do ci¹gu
g³ównego, a atak na dno jaskini przyniós³ pog³êbienie o 5 metrów. Ostatecznie Zeferethöhle ma
1300 m d³ugoci i 565 m g³êbokoci. W miêdzyczasie prowadzona by³a wspinaczka do wypatrzonego wczeniej otworu w cianie Rettenwand. Jaskinia Rettenschacht pozwoli³a siê poznaæ na g³êbokoci 85 m.
Lato 2004 pachnia³o sukcesem... Przed wypraw¹ z teoretycznych obliczeñ wynika³o, ¿e po po³¹-

Pomiary: P. Audra, B. Berdel, J. Bigot, A. Ciszewski, M. Czart, A. Gajewska, A. Hojda, M. Klimek, J. Kuæmierz, J. Matras, R. Matuszczak, P. Nakoneczny, H. Nowacki, J. Nowak, K.
Nowak, K. Piksa, P. Ramatowski, K.
Recielski, W. Sieprawski, J. Sounier.
Jaskinia Feichtnerschacht.
Przekrój, A. Ciszewski, 2005 r.
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do celu. Niejako mimochodem zosta³o natomiast
pokonane zawalisko nad Pogami Snoopiego na
-170 m. Wspinaj¹c siê kolejnymi progami odkrywamy po³o¿one za nimi sale i korytarze, w tym najwiêksz¹ w jaskini Salê ¿e Hej. Najdalszy osi¹gniêty
punkt  Sala Po³udniowa znajduje siê ok. 70 m pod
powierzchni¹, a za najwiêksz¹ sal¹ bior¹ pocz¹tek
obszerne studnie. Pl¹tanina CL-3 tworzy coraz gêstsz¹ sieæ - w³aciwie mo¿na by zapomnieæ o Lampo
i zaj¹æ siê eksploracj¹ tylko tej jaskini... W miêdzyczasie odkryta zostaje Perpetum Horrible  wielka studnia, której nie udaje siê zjechaæ do koñca ze
wzglêdu na równie wielk¹ kruszyznê.
Wyprawa na Kitza w 2005 roku mia³a byæ
ostatni¹, ale ile razy tak by³o z Lampo?... Jedyny
ewidentny problem znajdowa³ siê na IV Dnie, lecz
brak ci¹gu powietrza nie wró¿y³ nic wielkiego. Jakie¿ by³o nasze zaskoczenie, gdy okaza³o siê, ¿e
ka¿da kolejna studnia jest wiêksza od poprzedniej,

czeniu Lamprechtsofen z CL-3 lub Kreci¹ system
ten by³by najg³êbszy ze znanych na Ziemi. Dziêki
temu sk³ad by³ tak liczny jak ju¿ dawno nie by³, a
nawet powsta³a relacja z wyprawy on line. Na
pierwszy ogieñ posz³a Jaskinia Krecia, która puszcza³a piêknie, ale ogieñ okaza³ siê s³omiany. Dwie
wielkie studnie, dwa progi i Meander Kana³owy
sprowadzi³y nas na dno naszych marzeñ o po³¹czeniu. Na pocieszenie kierownik powiedzia³ tylko, ¿e
niejedna wyprawa chcia³aby mieæ taki wynik. No
có¿, Krecia z g³êbokoci¹ 541 m jest bodaj czwart¹
jaskini¹ w masywie. Kolejnym spadkiem z poprzedniego roku by³a Furkaschacht. Po pokonaniu Lodowego Jeziorka weszlimy w ciasny meander, który
jednak silnym przewiewem informowa³ nas o dalszym ci¹gu. Udaje siê go znaleæ nad piêkn¹ Diamentow¹ Studni¹. Za ni¹ Studnia z Kolumn¹, Poziomkowa i dostajemy siê do kolejnego meandra,
który sprowadza nas do poziomu -220 m. Próbujemy odnaleæ jego obejcia lecz wszystkie ci¹gi prowadz¹ do jego kontynuacji, która nie jest przyjemna. Wysoki, ciasny i mokry meander z silnym przewiewem rozwiniêty jest na d³ugim pêkniêciu, jest
trudny orientacyjnie i technicznie. Dodatkow¹ atrakcj¹ s¹ przecinaj¹ce go w poprzek ci¹gi wodne. Jeden z nich koñczy siê syfonem na g³êbokoci ok.
240 m. Eksploracjê przerywamy po ok. 150-200
metrach... Trzeci g³ówny cel  CL-3 zostawilimy
na drug¹ czêæ wyprawy. Próba pokonania zawaliska w Sali Kluczowej nie powiod³a siê. Niestety
eksploracja Galerii Rumuna tak¿e nie przybli¿y³a nas

Przekrój Zeferethöhle. Pomiary: A. Ba³as, A. Ciszewski,
J. Dulêba, A. Hojda, K. Kleszyñski, E. Matysiak, J. Matysiak, K. Nowak, J. Or³owski. Plan: A. Ciszewski, K. Kleszyñski, K. Nowak, J. Or³owski, 1983, 2004 r.
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przeprowadzonego na I turnusie. Poszukiwania obejcia meandra w Furkaschacht tak¿e nie przynios³y
efektu..., ale przecie¿ i tak tam wrócimy.
Jeszcze w padzierniku 2005 odbywa siê wyjazd na Kitzsteinhorn. W tym czasie piêcioosobowa
ekipa przeprowadzi³a eksploracjê powierzchniow¹

Jaskinia Krecia, Jagodowa Studnia, fot. J. Nowak

¿e z g³êbokoci¹ przybywa wody i wiatru. Niestety
entuzjazm eksploracji jak zwykle by³ sch³adzany
kruszyzn¹ oraz wod¹, ale dziêki obejciu ci¹gu wodnego docieramy do g³êbokoci 1088 m i stajemy
nad nastêpn¹ studni¹! Jaskinia ma trzeci tysi¹c, a
my mamy znowu ponad 600 metrów z przodka na
biwak  w nastêpnym roku konieczne bêdzie jego
przeniesienie.
Chyba nikt z nas nie pamiêta takiej zimy, jak ta
latem 2005 roku w Nebelsbergkarze! Dzia³alnoæ
jaskiniowa tego roku by³a zwykle uniemo¿liwiona
przez ró¿ne stany skupienia wody, która w postaci
niegu uniemo¿liwia³a dojcie do jaskini, lub w postaci ciek³ej zalewa³a sam cel wyprawy. Na skutek
powy¿szego wiêcej uda³o siê zdzia³aæ z powierzchni. Dziêki niej odkrylimy kolejne PeeLki, a przede
wszystkim: PL-05/1, 05/2, 05/6 i 05/7. Najwiêksza
PL 05/6 osi¹gnê³a 118 m g³êbokoci. W CL-3 odby³o siê pó³ biwaku, a stwierdzono na nim tylko brak
efektów udra¿niania zawaliska w Sali Kluczowej,

Jaskinia Krecia. Przekrój S  N. Pomiary: M. Ciszewski,
K. Fidziñska, A. Hojda, J. Kuæmierz, H. Nowacki, J. Nowak, M. Pindel, R. Suski, A. Stêpieñ, J. lusarczyk. Opracowanie: J. Kuæmierz, J. Nowak, R. Suski, J. lusarczyk,
M. Gala, 2004 r.
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w zachodniej czêci kot³a, na wysokoci miêdzy
2000  2500 m n.p.m. Niestety nie przynios³a ona
wiêkszych wyników. Podjêto tak¿e eksploracjê w
odkrytych w 2000 roku, dwóch jaskiniach, wykonano w nich pomiary. Pierwsza  Steinbockhöhle ma
d³ugoæ 141 m i g³êbokoæ 56 m, druga  Schwarzloch  112 m d³ugoci i 55 m g³êbokoci.
Oprócz typowych wypraw opisanych powy¿ej,
odby³y siê te¿ trzy wyjazdy do samego Lamprechtsofen. Mia³y one miejsce w sylwestra 2003, 2004 i
styczniu 2006 roku. Ich celem by³o ponowne osadzenie punktów zjazdowych i zaporêczowanie ci¹gów w dolnej czêci jaskini. Przy okazji udaje siê
tak¿e odkryæ ok. 200 m korytarzy.
Przez piêæ lat dzia³alnoci w Austrii odkrylimy
ok. 11 km korytarzy i studni! Jak mo¿na zauwa¿yæ, w
ci¹gu ostatnich piêciu lat wiêcej puszcza³o w Nebelsbergkarze, lecz to na Kitzsteinhornie odnielimy
bardziej wymierne, symboliczne sukcesy. Ale to nie
one s¹ najwa¿niejsze, bo tylko ten, który tam by³, wie,
co trac¹ nieobecni... Maj¹c kolejnego JAMNIKA w
rêkach zapewne bêdziemy ju¿ wiedzieæ jak bardzo
puci³o na Kitzu, ale tyle jeszcze wypraw przed nami...
Jaskinia Furkaschacht. Przekrój S  N. Pomiary: I. Gawêda, A. Ciszewski, A. Gajewska, M. Gala, J. Nowak, A.
Madej, J. Verey, E. Wójcik. Opracowanie: A. Ciszewski,
A. Gajewska, M. Gala, J. Nowak, 2004 r.

Furkaschacht, fot. J. Nowak

Podsumowanie
29. 03  11. 04. 2001 Kitzsteinhorn
Sk³ad: Andrzej Ciszewski  kierownik, Marcin
Czart, Henryk Nowacki, Jakub Nowak, Krzysztof Nowak, Wojciech Sieprawski, Ewa Wójcik, Krzysztof Piksa (AKG AGH), Agnieszka Gajewska, Krzysztof Recielski (SW) oraz Philippe Audra, Jean Paul Saunier
(Francja) i Richard Feichtner (Austria).
W Feichtnerschacht odkryto ci¹g od -700 m do
Stajni Augiasza (-1025 m)  razem ok. 600 m, eksplorowano Jaskiniê Eisschacht  ok. 200 m.
23. 07.  1. 09. 2001 Leoganger Steinberge
Sk³ad: Andrzej Ciszewski  kierownik, Marcin Czart,
Micha³ Klimek, Jan Kuæmierz, Pawe³ Nakoneczny, Henryk Nowacki, Jakub Nowak, Krzysztof Nowak, Wojciech
Sieprawski, Tomasz Snopkiewicz, Rafa³ Suski, Mariusz
Szot, Stanis³aw Wasyluk, Wies³aw Wilk, Ewa Wójcik,
Agnieszka ¯elechowska, Marcin Furtak (Bobry), Rajmund Kondratowicz (Bobry), Kornelia Nowak (SDG),
Agnieszka Gajewska (SW), Krzysztof Piksa (AKG AGH).
W PL-2 odkryto Kominy do Elki Ce  razem ok.
200 m, w CL-3 eksplorowano ci¹g od Okna Cioci do
po³¹czenia z Niespodziank¹  ok. 1300 m, odkryto N
200  ok. 100 m.
9. 03. - 23. 03. 2002 Kitzsteinhorn
Sk³ad: Andrzej Ciszewski  kierownik, Micha³ Ciszewski, Krzysztof Kaczmarczyk, Jan Kuæmierz, Jaros³aw Matras, Henryk Nowacki, Jakub Nowak, Wojciech
Sieprawski, Stanis³aw Wasyluk, Ewa Wójcik, Agnieszka Gajewska (SW), Richard Feichtner (Austria).
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Eksplorowano Rzeniê, oraz nowe ci¹gi do IV
i V dna  ok. 600 m.
25. 07.  31. 08. 2002 Leoganger Steinberge
Sk³ad: Andrzej Ciszewski  kierownik, Marcin
Czart, Czes³aw D¹browski, Jan Kuæmierz, Jaros³aw
Matras, Pawe³ Nakoneczny, Jakub Nowak, Wojciech
Sieprawski, Tomasz Snopkiewicz, Halina Stanek, Aleksandra Stêpieñ, Stanis³aw Wasyluk, Ewa Wójcik,
Agnieszka ¯elechowska, Agnieszka Gajewska (SW),
Joanna lusarczyk (STJ Kraków).
W CL-3 odkryto Partie Elfie i ci¹g do Studni
Y-Y!  ok. 800 m. Eksplorowano Jaskiniê L-13.
23. 03  12. 04. 2003 Kitzsteinhorn
Sk³ad: Andrzej Ciszewski  kierownik, Micha³ Ciszewski, Marcin Czart, Czes³aw D¹browski, Micha³
Klimek, Jan Kuæmierz, Jaros³aw Matras, Pawe³ Nakoneczny, Jakub Nowak, Krzysztof Nowak, Wojciech Sieprawski, Ewa Wójcik, Agnieszka Gajewska (SW), Robert Matuszczak (WKTJ) i Richard Feichtner (GBK
Kaprun) oraz Philippe Audra, Jean-Paul Sounier, JeanYves Bigot (Francja) i Bernard Köppken (Niemcy).
Odkryto V Dno (-1032 m), IV Dno poznano do
ok. -780 m  razem ok. 500 m.
20. 07.  30. 08 2003 Leoganger Steinberge
Sk³ad: Andrzej Ciszewski  kierownik, Bartosz
Berdel, Micha³ Ciszewski, Czes³aw D¹browski, Karol
Jurkowski, Micha³ Klimek, Jan Kuæmierz, Artur Madej, Henryk Nowacki, Jakub Nowak, Artur Romanek,
Wojciech Sieprawski, Tomasz Snopkiewicz, Aleksandra Stêpieñ, Rafa³ Suski, Jerzy Verey, Agnieszka ¯elechowska, Mi³osz Dryjañski (KKS), Kaja Fidziñska
(AKG AGH), Agnieszka Gajewska (SW), Joanna lusarczyk (STJ KW Kraków).
W CL-3 odkryto ok. 1800 m, eksplorowano PL95/1 (280 m) i po³¹czono j¹ z CL-3, odkryto Furkaschacht (ok. 200 m) i Jaskiniê Kreci¹ (ok. 600 m).
12. 03.  3. 04. 2004 Kitzsteinhorn
Sk³ad: Andrzej Ciszewski  kierownik, Micha³
Ciszewski, Czes³aw D¹browski, Artur Hojda, Jan
Kuæmierz, Jaros³aw Matras, Pawe³ Nakoneczny,
Krzysztof Nowak, Wojciech Sieprawski, Stanis³aw
Wasyluk, Ewa Wójcik, Kaja Fidziñska (AKG),
Agnieszka Gajewska (SW), Robert Matuszczak
(WKTJ) W³odzimierz Porêbski (SDG) i Richard Feichtner (GBK Kaprun).
Eksploracja w Zeferethöhle (ok. 300 m), odkrycie
Rettenschacht (120 m).
25. 07.  31. 08 2004 Leoganger Steinberge
Sk³ad: Andrzej Ciszewski  kierownik, Bartosz
Berdel, Micha³ Ciszewski, Marcin Czart, Czes³aw D¹browski, Ilona Gawêda, Artur Hojda, Karol Jurkowski, Jan Kuæmierz, Artur Madej, Henryk Nowacki,
Jakub Nowak, Miros³aw Pindel, Tomasz Snopkiewicz, Aleksandra Stêpieñ, Rafa³ Suski, Jerzy Verey,
Wies³aw Wilk, Ewa Wójcik, Agnieszka ¯elechowska, Mi³osz Dryjañski (KKS), Kaja Fidziñska (AKG
AGH), Agnieszka Gajewska (SW), Marcin Gala
(SW), Renata Têczar (SSB), Joanna lusarczyk (STJ

KW Kraków), Jerzy Zygmunt (SCC).
Eksploracja w Jaskini Kreciej (ok. 600 m), Furkaschacht (ok. 600 m) i CL-3 (ok. 500 m), odkrycie Perpetum Horrible (ok. -80 m) - razem ponad 1800 m.
3. 04.  22. 04. 2005 Kitzsteinhorn
Sk³ad: Bartosz Berdel, Andrzej Ciszewski - kierownik, Micha³ Ciszewski, Ilona Gawêda, Artur Hojda, Jarek Matras, Henryk Nowacki, Jakub Nowak, Wojciech
Sieprawski  zastêpca kierownika, Ewa Wójcik, Agnieszka Gajewska (SW), Marcin Kubarek, Pawe³ Ramatowski (STJ KW Kraków), Robert Matuszczak (WKTJ),
W³odzimierz Porêbski (SDG) oraz Richard Feichtner.
Eksploracja IV Dna z -780 do -1088 m (ok. 500 m).
24. 07.  27. 08 2005 Leoganger Steinberge
Sk³ad: Andrzej Ciszewski  kierownik, Micha³ Ciszewski, Marcin Czart, Jan Kuæmierz, Magda Kogut,
Henryk Nowacki, Jakub Nowak, Tomasz Snopkiewicz,
Ma³gorzata Szych, Renata Têczar, Ewa Wójcik, Magda Zdunek Mi³osz Dryjañski (KKS), Agnieszka Gajewska (SW), Przemys³aw Hertel (SW), Katarzyna Kêdracka (SW), W³adys³aw Porêbski (SDG), Joanna lusarczyk (STJ KW Kraków), Adam Wiêch (SW), Izabela i Przemys³aw W³oskowie (SDG).
Odkryto jaskinie: PL-05/6 czyli Stone Story (ok.
350 m d³., 117 m g³), PL-05/1 (150 m d³., 75 m g³.),
PL-05/2 (100 m d³., 60 m g³.), PL-05/7 czyli Królowa
niegu (100 m d³., 40 m g³.).
3.  7. 10. 2005 Kitzsteinhorn
Sk³ad: Andrzej Ciszewski  kierownik, Micha³ Ciszewski, Marcin Kubarek (STJ KW Kraków), Joe Oliphant (USA), Ewa Wójcik.
Eksplorowano i zmierzono Steinbockhöhle (141 m),
Schwarzloch (112 m).
19.03.  7.04. 2006 Kitzsteinhorn
W 2006 roku Jaskiniê Feichtnerschacht wyeksplorowalimy do g³êbokoci 1145 m, docieraj¹c do syfonu.
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Jerzy Zygmunt

Eksploracja
systemu
Lamprechtsofen
Lamprechtsofen

Wielki otwór jaskini by³ od niepamiêtnych czasów powszechnie znany wród wêdrowców i kupców, przemierzaj¹cych alpejski szlak w zachodniej
Austrii. Staro¿ytna droga prowadzi³a dnem doliny
Saalach, malowniczo wciniêtej pomiêdzy wynios³e masywy Leoganger Steinberge i Reiter Alpen.
Wg legendy, pierwszym cz³owiekiem jaki wszed³ do
jaskini by³ rycerz Lamprecht, zamieszkuj¹cy pobliski zamek. Od jego imienia pochodzi aktualna jej
nazwa. Jednak a¿ do roku 1700-go jaskinia by³a znana jako Jungfrauenloch, czyli Grota M³odej Pani.
Mia³o to zwi¹zek z opowieci¹ o zaklêtej córce rycerza, strzeg¹cej ukrytych pod ziemi¹ skarbów.
Z tego te¿ powodu jaskinia by³a ju¿ w redniowieczu
naznaczona piêtnem mocy magicznej, strachu i pokusy, prowokuj¹c do wejcia poszukiwaczy skarbów
i przygód. W tym czasie mo¿na by³o jednak dotrzeæ
na bardzo niewielk¹ odleg³oæ od otworu, prawdopodobnie tylko do Steinerhalle, o czym porednio wiadczy wyryta data czyjej bytnoci w 1823 roku.

Dolny otwór jaskini Lamprechtsofen, fot. J. Zygmunt

wtedy taka istnia³a!) przed³u¿yli j¹ znacznie, poznaj¹c g³ówny korytarz Hachel a¿ do jeziorka Poldisee. Pierwszym znacz¹cym eksploratorem jaskini by³ Johann Steiner  burmistrz pobliskiego miasteczka Lofer, który w 1872 roku, po trudnej wspinaczce nad sal¹ nazwan¹ póniej jego nazwiskiem,
odkry³ Südgang, uzyskuj¹c w jego koñcowym zawalisku wysokoæ 116 m. Wiele lat póniej, w 1913
roku, ten sam Steiner wraz z Hermanem Bockiem
pokonali trudny komin nad Poldisee i dotarli do
syfonu Bocksee. Od tej pory przez okres 50-ciu lat
Bocksee stanowi³o nieprzebyt¹ zaporê i jednoczenie wyznacza³o kres jaskini. Z syfonu wylewa³a
siê rzeka, która przez wiêkszoæ roku zalewa³a Hachelgang, czyni¹c z groty gron¹ pu³apkê. Bezpieczne wejcie przez dolny otwór by³o i jest nadal
mo¿liwe tylko podczas mronej zimy.

XIX-wieczne napisy w Steinerhalle, fot. M. Stobierski

W XIX-tym wieku zaczêto jaskinie traktowaæ
jako zwyczajne, choæ prawie nieznane twory przyrody nieo¿ywionej. Rozpoczê³a siê prymitywna
lecz ambitna eksploracja podziemnych pró¿ni. W
1833 roku bawarski mierniczy Ferchl sporz¹dzi³
plan i przekrój naszej jaskini, jeden z pierwszych
tego typu w wiecie. Lamprechtsofen by³a wtedy
poznana na odcinku 700 metrów. 12 lat póniej
cz³onkowie Sekcji Speleologicznej z Salzburga (ju¿

Za syfonem Bocksee, fot. K. Szych (1980 r.)
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Xaver Koppenwalner, fot. J. Zygmunt (1982 r.)

W roku 1964 dwaj salzburscy groto³azi, Xaver
Koppenwalner i G. Papacek, przenurkowali syfon
Bocksee. Po jego drugiej stronie stwierdzili istnienie
du¿ego korytarza, przegrodzonego 10-metrowym wodospadem. W ci¹gu nastêpnych trzech lat cz³onkowie
klubu Landesverein für Höhlenkunde in Salzburg przekuli nad syfonem sztolniê, otwieraj¹c w ten sposób
drogê w g³¹b masywu Leoganger Steinberge.

Wejcie do sztolni, fot. K. Szych (1977 r.)

Za sztolni¹ 15-metrowy trawers po sztyftach
pozwoli³ omin¹æ wodospad. Sztyftami nazywano
ruby wystaj¹ce z wywierconych dziur, u¿ywane w
eksponowanym terenie jako stopnie lub chwyty, powszechnie stosowane wtedy w jaskiniach Austrii.
Dalej droga prowadzi³a w górê, pod pr¹d podziemnej rzeki. Ale po dwustu metrach utknê³a ona pod
30-metrowym wodospadem Schleierfall. Na szczêcie w jednym z kominów austriacy znaleli obejcie i po 50-ciometrowej wspinaczce dotarli do gigantycznej sali Lamprechtsdom. Komin wkrótce zosta³ oporêczowany segmentowymi drabinami, do
dzi znakomicie funkcjonuj¹cymi. Dalej przemieszczano siê na wy¿szym poziomie, a¿ do miejsca, które zamyka³o g³êbokie jezioro Grünsee. Zosta³o ono
pokonane przy pomocy improwizowanej tratwy, podobnie jak i nastêpne  Meeraugensee. Nad tym drugim jeziorkiem, a tak¿e nad wieloma innymi przeszkodami, rozci¹gniêto wiele lat póniej, stalowe linki ma³pich mostów. Podobnie jak wspomniane
sztyfty i montowane drabiny, ubezpieczenia te by³y
bardzo pracoch³onne w trakcie monta¿u, za to póniej wspaniale przypiesza³y i u³atwia³y poruszanie
siê po tych fragmentach jaskini.
Jedno z ostatnich jeziorek okaza³o siê syfonem,
w którym utkn¹³ tak¿e korytarz. Dopiero 10-metrowa wspinaczka do ukrytego okna doprowadzi³a do
ma³ej salki Teufels Mühle, gdzie znów odnaleziono
rzekê. Jednak po 300 metrach ukry³a siê ona ponownie, tym razem w syfonie Schwarzsee, a wraz z ni¹

Grünsee, fot. K. Szych (1977 r.)
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Walter Klappacher, fot. J. Zygmunt (1999 r.)

zakoñczy³ siê ten ci¹g. Dalsz¹ drogê znaleziono dopiero po pokonaniu 25-metrowego komina Hacheldom. Znaleziono tam ³agodn¹ i obszern¹ pochylniê,
która niespodziewanie przeobrazi³a siê w upiornie cia-

sne i zab³ocone szczeliny. By³y to Szlufty, które po
czterystu metrach uci¹¿liwego pe³zania doprowadzi³y do du¿ej sali Dolomitdom. Od góry wpada³ do niej
z du¿ym hukiem 20-metrowy wodospad Bandit. Dalej woda sp³ywa³a ci¹giem Riviera w postaci malowniczej rzeki, a¿ do zaniku w syfonie Schwarzsee.
Odkrycie tak du¿ej czêci jaskini w czasie jednego sezonu, przy u¿yciu ciê¿kiego i nieporêcznego
sprzêtu, by³o bardzo du¿ym osi¹gniêciem salzburczyków. Id¹c pod pr¹d podziemnej rzeki, pokonali najni¿sz¹, syfonaln¹ czêæ jaskini, zazwyczaj wyznaczaj¹c¹ kres tradycyjnej eksploracji. Bra³o w niej udzia³
wielu dzielnych groto³azów, których prowadzi³ Xawer Koppenwalner, Franz Mayerberger, Walter Klappacher, Heli Enssman i inni.
Ale pod ziemi¹, w sali Dolomitdom czeka³o kolejne wyzwanie. Wodospad Bandit w pe³ni zas³ugiwa³ na swoj¹ nazwê, podobnie jak wspinaczkowe
pokonanie jego obejcia po s¹siedniej cianie  na
uznanie. Sta³o siê to nastêpnej zimy, w roku 1969,
ponownie udzia³em groto³azów z Salzburga. Za
wodospadem ci¹gn¹³ siê piêknie meandruj¹cy korytarz Kneipklamm, z p³yn¹c¹ jego dnem rzek¹. W
zakamarkach Kneipklammu uda³o siê znaleæ ciasny prze³az, prowadz¹cy stromo w górê. By³ to bardzo nieprzyjemny ci¹g b³otnistych progów, nazwany Türmami. W roku 1970 zosta³ on dzielnie wywspinany na wysokoæ przesz³o 200 metrów a potem mozolnie zaporêczowany zmontowanymi drabinami. Wisz¹ i funkcjonuj¹ one do dzi. Mimo ¿e

Wodospad Ma³ego Bandyty, fot. J. Zygmunt (2001 r.)
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Przekrój Lamprechtsofen. Partie wyeksplorowane
przez groto³azów austriackich do roku 1974.

znacznie u³atwiaj¹ wejcie, to dziêki niekorzystnej i
zwykle nieprzewidywalnej pracy swoich segmentów
s¹ prawdziw¹ zmor¹ dla wchodz¹cych.
Turmy doprowadzi³y do gotyckiej sali Mondhalle, po³o¿onej na wysokoci 344 m. Po wykonaniu trawersu pod jej stropem odkryto korytarz Via
Transgrüntopf, prowadz¹cy do gigantycznej studni
King Kong, zamkniêtej syfonem. Dopiero po pokonaniu jednej ze cian sali Mondhalle znaleziono wejcie do ciasnych korytarzy. Doprowadzi³y one do
znacznie wiêkszego ci¹gu Superklamm. Mimo
ogromnych gabarytów zupe³nie niespodziewanie zosta³ on zablokowany zawaliskiem Grüsel Versturz. Nastêpnej zimy eksploratorzy znaleli w nim 200-me-

Przed chatk¹ salzburskich groto³azów: Wojciech Winiewski, Kazimierz Szych, Walter Klappacher i Janusz mia³ek, arch. K. Szych (1977 r.)

trowe, bardzo ryzykowne przejcie, po czym dotarli
do piêknej sali Feuersteinhalle. Kierunek dalszej drogi
wyznacza³ wodospad.
Dalsza droga do róde³ Lamprechtsofen prowadzi³a w górê wodospadu nad Feuersteinhalle. W roku
1972, w wyniku trudnej ale efektownej wspinaczki
znaleziono wejcie do pó³kilometrowego kanionu
Tümpelklamm. Jak siê ³atwo domyliæ, tak¿e i ten
horyzontalny korytarz ukry³ siê w wodnym syfonie,
nazwanym Riesenkogelsiphon. W miejscu tym jaskinia posiada³a wysokoæ 602 m, a wiêc by³a ju¿
na tyle wysoka, ¿e dawa³a szansê na uzyskanie rekordowej deniwelacji oraz wyjcie na powierzchniê
hipotetycznym górnym otworem. Rozpoczê³o siê gor¹czkowe poszukiwanie dalszej drogi. Próby obejcia syfonu, poprzez wspinaczkowe penetracje kominów Tümpelklammu doprowadzi³y do znalezienia sali Allende. Powy¿ej sali, na wysokoci 730 m
znaleziono poziomy ci¹g Waterloo, zakoñczony
enigmatyczn¹, prawdopodobnie lep¹ studni¹.
Po tym fakcie sta³o siê jasne, ¿e w poszukiwaniu
górnego otworu nale¿y ruszyæ w góry i zabraæ siê do
eksploracji ukrytych tam jaskiñ, zarówno tych znanych jak i jeszcze nie odkrytych. By³a to jednak praca przekraczaj¹ca mo¿liwoci jednego klubu. Ale w
tym okresie  pocz¹tku lat 70-tych  Alpy Salzburskie sta³y siê atrakcyjnym celem dla speleologów niemieckich, francuskich, belgijskich i... polskich.
Latem 1973 roku w masywie Leogangu zjawili
siê po raz pierwszy polacy  prowadzeni przez Janusza Bary³ê groto³azi z STJ KW i AKG Kraków. Zostali zaproszeni przez salzburczyków do eksploracji
Lahnerhornschacht  jedynej znanej wtedy jaskini,
stwarzaj¹cej szanse na po³¹czenie z Lamprechtsofen.
Nie uda³o im siê jednak pokonaæ zawaliska zamykaj¹cego tê grotê na g³êbokoci 172 m. Ale to w³anie
wtedy zosta³a zapocz¹tkowana regularna powierzchniowa eksploracja masywu. Kolejne krakowskie ekipy, prowadzone w latach 1975-77 przez Janusza
mia³ka i Leszka Dumnickiego, szuka³y jaskiñ, które
mog³yby ich doprowadziæ do najwy¿szych partii
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Lampo. Eksploracja nowo odkrytej Rothöhle czy
Wieserlochu, mimo ¿e do tego nie doprowadzi³a, zapisa³a siê piêkn¹ kart¹ w poznaniu alpejskiego krasu.
No i to, co najwa¿niejsze  skierowa³a uwagê polskich groto³azów na sam¹ jaskiniê Lamprechtsofen.
Tymczasem g³êboko wewn¹trz masywu trwa³y próby wyjcia na powierzchniê od do³u. Motywacja
by³a podwójna  z jednej strony typowo poznawcza,
o naukowym znaczeniu, z drugiej  ambicjonalna.
Gdyby w owym czasie uda³o siê po³¹czyæ Lamprechtsofen z np. Wieserlochem, uzyskano by deniwelacjê
prawie 1400 metrów, co gwarantowa³o rekord wiata. By³o wiêc o co walczyæ.
W styczniu 1977-go roku austriacy rozpoczêli
wspinaczkê w kominie Spaltschlot, odchodz¹cym do
góry z ci¹gów Waterloo. Osi¹gniêli poziom +780,
przewy¿szaj¹c jaskiniê o 50 metrów. Miesi¹c póniej problem ten przejê³a wyprawa Akademickiego
Klubu Groto³azów z Krakowa, prowadzona przez
Janusza mia³ka. Jej uczestnicy odkryli na wysokoci 852 metrów komorê AKG Halle, a powy¿ej 
sporo eksploracyjnych problemów. Przedsiêwziêcie
to by³o pierwsz¹ polsk¹ wypraw¹ do jaskini Lamprechtsofen. W roku nastêpnym badanie tych kominów kontynuowa³ austriacki zespó³ Waltera Klappachera i Haralda Knapczyka. Utkn¹³ jednak w litej
cianie, na wysokoci oko³o 865 metrów. Zaledwie
parê dni póniej, na pocz¹tku lutego 1978 r. problem
ten znowu przejêli polacy z AKG i KKTJ Kraków.
Mimo udanego przejcia znacz¹cych trudnoci
wszystkie te próby utknê³y w niebezpiecznych zawaliskach dwóch kominów, na wysokociach 934 i
952 m. Do przekroczenia magicznej granicy 1000
metrów deniwelacji, uzyskanej w podziemnej wspinaczce, brakowa³o bardzo niewiele.
Komin Spaltschlot by³ celem wyprawy Polskiego Zwi¹zku Alpinizmu, zorganizowanej w roku 1979
przez Komisjê Taternictwa Jaskiniowego, pod kierownictwem Andrzeja Ciszewskiego. W wyniku

K. Szych i J. mia³ek na biwaku, arch. K. Szych (1977 r.)

Partie wyeksplorowane przez groto³azów polskich w latach 1977-79.

bardzo trudnych wspinaczek uda³o siê rozwi¹zaæ zagadkê dwóch problematycznych miejsc. Niestety 
zarówno Komin z Wod¹ jak i komin +953 okaza³y siê lepe, kompletnie zatkane rumowiskiem niebezpiecznie zawieszonych want. Podobna sytuacja
by³a w trzecim kominie +934 ale tam szczêliwie
zespó³: Piotr Kulbicki  Wiesiek Wilk  Wojtek Winiewski, znalaz³ przejcie przez zawalisko, odkrywaj¹c na poziomie 960 ma³¹ komórkê, nazwan¹ Sal¹
KTJ. Koñczy³a siê dwoma kominkami, negatywnie
wyeksplorowanymi przez A. Ciszewskiego i W. Wilka. Podczas tej samej akcji w zawaliskowym sp¹gu
Sali P. Kulbicki odnalaz³ przejcie do równoleg³ego
komina. Nastêpny zespó³, Kleszyñski  Winiewski
 Kulbicki, uzyska³ w nim rekordow¹ wysokoæ
+995 m. Do wymarzonego tysi¹ca brak³o zaledwie paru metrów, ale odkrywcze mo¿liwoci tego
ci¹gu skoñczy³y siê definitywnie.
Po³o¿ony na poziomie +730 ci¹g Waterloo, koñczy³ siê zawaliskiem Feierabendversturz. P. Kulbicki
wraz z K. Kleszyñskim po wukonaniu ryzykownych
rozbiórek przedostali siê na drug¹ stronê zawaliska.
Odkryty za zawaliskiem korytarz po paru metrach
obrywa³ siê g³êbok¹ studni¹. Wczeniej odchodzi³a
od niego stroma pochylnia, utworzona przez spiêtrzone progi i kaskady. Kolejne zespo³y bardzo szybko
pokona³y w niej prawie 300 metrów pionu, co by³o
zupe³nym zaskoczeniem i pewn¹ odmian¹ po niedawnych dowiadczeniach w kominach Spaltschlott.
Ostatni z nich: Kleszyñski  Winiewski  Kulbicki,
zakoñczy³ eksploracjê Polskich Kaskad na wysokoci oko³o 1014 metrów. By³ to rekordowy wynik.
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Partie wyeksplorowane przez groto³azów polskich w latach 1981-1990.

Po raz pierwszy przekroczono kilometr deniwelacji
w podziemnej wspinaczce. Ci¹g ten jednak nie doprowadzi³ do upragnionego górnego otworu.
Za zawaliskiem Feierabend, oprócz wejcia w
Polnische Kaskaden, ekipa stanê³a nad 60-metrow¹
studni¹ Wasserschacht. Z jej dna prowadzi³a w górê
stroma pochylnia El Dorado, z p³yn¹c¹ dnem rzek¹.
Zgodnie z sugestywn¹ nazw¹ ci¹g ten wzbudzi³ nadziejê na pójcie dalej w g³¹b masywu.
Polityczne zawirowania pocz¹tku lat 80-tych
wstrzyma³y polsk¹ dzia³alnoæ w Lamprechtsofen.
W Polsce rozpocz¹³ siê stan wojenny. Ale Krzysztof Kleszyñski, weteran z 1979-go roku i wie¿o
upieczony emigrant, zebra³ grupê austriackich i an-

W kominach Spaltschlot, arch. K. Szych (1977 r.)

gielskich groto³azów i w roku 1981 kontynuowa³
badanie jaskini. Najwiêkszym sukcesem tej wyprawy by³o wyszukanie przejcia poprzez bardzo niebezpieczne, wisz¹ce nad studni¹ Wasserschacht zawalisko Horrorversturz. Dalej ci¹gnê³a siê trzystumetrowa szczelina International Gang, prowadz¹ca
prosto na po³udnie, a¿ do nastêpnego zawaliska.
Od odkrycia Polskich Kaskad minê³o siedem d³ugich lat, gdy w 1986 roku w Lamprechtsofen znowu
zjawili siê polscy groto³azi, po wodz¹ Andrzeja Ciszewskiego z Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego, który potem kierowa³ wszystkimi nastêpnymi wyprawami w ten rejon. W trakcie trwania tej
ekspedycji wymieniono oporêczowanie w ca³ej jaskini
i dopiero w koñcówce wyeksplorowano, negatywnie
niestety, kaskady El Dorado. Natomiast w Partiach
Miêdzynarodowych pokonali oni 70-metrowy Komin

Andrzej Ciszewski, fot. J. Zygmunt (1978 r.)
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na Póniej. Niespodziewane obsuniêcie siê zawaliska
Feierabend zakoñczy³o tê próbê.
Nastêpna krakowska wyprawa zjawi³a siê rok
póniej. Na pocz¹tek, na dnie studni Huckelberry rozkuto szczelinê, omijaj¹c w ten sposób obsuniête zawalisko Feierabend. I wreszcie w koñcówce Partii
Miêdzynarodowych, w zawalisku ukrytym u podstawy Komina na Póniej, Andrzej Ciszewski wraz z
Ew¹ Wójcik znalaz³ w¹ski prze³az prowadz¹cy do
korytarza Taumel Klamm. Po kilkuset metrach ci¹g
ten utkn¹³ pod piêtrowo zawieszonym zawaliskiem
Etagen Versturz. Zosta³o ono sforsowane przez Aleksandra Chruciela i Rafa³a Kardasia. Powy¿ej znaleli oni du¿¹ salê z jeziorkiem, sugestywnie nazwan¹ Ramol Halle. 40 metrów skrajnie trudnego, wspinaczkowego ¿ywca po cianie sali, doprowadzi³o
Artura Madeja i Krzysztofa Lasonia do odkrycia wielkiego korytarza, nazwanego Perlen Gang. Mimo
znacznych gabarytów jego ogromne ciany niespodziewanie zwar³y siê, zamykaj¹c ten ci¹g. Jedynie w
najni¿szym, zalanym namuliskiem miejscu znajdowa³a siê ma³a, wymyta w stropie szczelina. Silny przeci¹g powietrza jednoznacznie wskazywa³ kierunek
Ale to by³o wyzwaniem ju¿ dla nastêpnej wyprawy.
W zimie 1988 roku uczestnicy nastêpnej wyprawy, zorganizowanej przez KKTJ i KTJ PZA, bardzo
szybko przekopali siê przez koñcz¹cy Galeriê Per³ow¹ Flugsteinsyfon. Nazwa tego miejsca pochodzi od
bardzo silnego wiatru, który w czasie pracy w syfonie ponoæ porywa³ kamienie! Za tym ciasnym prze³azem ponownie ci¹gnê³y siê ogromne galerie, poprzetykane jeszcze wiêkszymi salami. Ostatnia z nich,
nazywana Sukiennicami, by³a podciêta dwoma studniami. Jedna z nich - Etagen Schacht  na g³êbokoci
40-tu metrów posiada³a okno. Eefektowny trawers

doprowadzi³ do podstawy 10-metrowego wodospadu. Za t¹ przeszkod¹, z powiêceniem pokonan¹ przez
Jurka Vereya, ukry³ siê nieobszerny meander z ci¹giem wodnym i silnym przeci¹giem. Poprzez 10-metrow¹ Weisse Kaskade i zawalisko zaprowadzi³ on
do Windmeandra. Eksploratorzy wêdrowali na ró¿nych poziomach tego piêknego korytarza, kieruj¹c siê
wyj¹tkowo porywistym przedmuchem. W koñcu
utknêli w wyj¹tkowo b³otnistych progach Fortuna
Geschmack. Ostatni odcinek tego ci¹gu zosta³ wymownie okrelony mianem Rynsztoku. Ta wyprawa
by³a bardzo udana. Odkryto oko³o 1700 m nowych
ci¹gów, przesuwaj¹c znane partie jaskini o 680 m na
pó³noc, pod Nebelsbergkar.
Pamiêtaj¹c o nieszczêsnych b³otach Smaku Fortuny, cz³onkowie wyprawy z 1989 roku intensywnie
rozpoznawali koñcowe fragmenty jaskini, studnie i
kominy w okolicach Piêtrowej Studni i Sukiennic,
studnie pod Perlengangiem, kominy nad Ramollhalle i wreszcie rozdro¿e Scheideweg w Windmeandrze.
W tym czasie gwa³towne ocieplenie spowodowa³o
zalanie syfonu Bocksee i na 5 dni uwiêzi³o jedn¹ z
ekip w jaskini. Eksploracjê kontynuowano w czasie
nastêpnej zimy. W okolicy rozdro¿a Scheideweg odnaleziono korytarz z ciekiem wodnym, który pocz¹tkowo ciasny, przeszed³ w ogromny gang, nazwany
Am Besten Kawalerie in der Welt. Tym ci¹giem, Rafa³ Karda, Jacek Dulêba, Artur Madej i Jurek Verey
 niczym szar¿uj¹cy kawalerzyci, pomknêli 300 metrów prosto na po³udnie, a¿ zaryli w niedu¿ym zawalisku. Powy¿ej znaleli tylko szczeliny, zakoñczone
niedostêpnymi kominami. Osi¹gniêta tu wysokoæ jaskini wynosi³a 1050 metrów.
Wraz z poznaniem najwy¿szych partii Meandra Najlepszej Kawalerii eksploracja Lamprecht-
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sofen, prowadzona w oparciu o jedyny dot¹d znany dolny otwór, zosta³a w³aciwie zakoñczona.
Ale do znanych w tym czasie jaskiñ Nebelsbergkaru by³o ju¿ bardzo blisko. Skoñczy³y siê wiêc
zimowe, wyj¹tkowo trudne wyprawy do Lampo.
W zamian nasili³a siê letnia eksploracja powierzchniowa.

Verlorenenweghöhle (N-132)
W lecie 1986 roku groto³azi KKTJ penetrowali
rodkow¹ czêæ kot³a Nebelsbergkar. W studni, oznaczonej kryptonimem N-132, Andrzej Ciszewski wraz
z Ew¹ Wójcik sforsowa³ korek nie¿ny, blokuj¹cy
dot¹d zalane lodem przejcie. Puci³o do g³êbokoci 100 metrów. Potem wymienne zespo³y prowadzi³y regularn¹ eksploracjê, do czasu a¿ Jacek Dulêba ze Stanis³awem Kotarb¹ osi¹gnêli dno jaskini,
na g³êbokoci 542 metrów.
Nazwano j¹ Jaskini¹ Zagubionych cie¿ek czyli Verlorenenweghöhle. W przeciwieñstwie do innych obiektów rejonu, jaskinia ta posiada³a piêkne
galeriowe korytarze, regularnie myte i piêtrowo u³o¿one, dodatkowo naznaczone silnym ci¹giem powietrza. Galerie prowadzi³y na pó³noc, a wiêc w kierunku najwy¿szych partii Lamprechtsofen. Jednak
po 200-stu metrach zamknê³o je zawalisko.
Zosta³o ono pokonane w roku 1989, dziêki czemu na ni¿szym o 100 m poziomie odkryto Galerie
Dolne. Prowadzi³y one dalej na pó³noc, by po odsu-

Otwór Verlorenenweghöhle, fot. H. Nowacki

Przekrój Verlorenenweghöhle (N-132)

niêciu siê na odleg³oæ 500 m od otworu, niespodziewanie utkn¹æ w Sali z P³askim Stropem.
Przebycie tej drogi wymaga³o wywspinania
wielu eksponowanych trawersów nad lepymi studniami, nadzwyczaj gêsto podcinaj¹cych ten gang.
W jednej z nich na g³êbokoci 110 m dno by³o utworzone przez ogromne zawalisko. Zosta³o ono przebyte do g³êbokoci 50-ciu metrów, a¿ do strefy wype³nionej ró¿nej wielkoci kamieniami, dodatkowo skrapianymi deszczem. Po zestawieniu planów

Studnia z Firankami, fot. H. Nowacki
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tej czêci jaskini N-132 z Meandrem Kawalerii w
Lamprechtsofen stwierdzono, ¿e miejsca te pokrywaj¹ siê. O ile wierzyæ planom, wykonywanym
przez ró¿ne osoby, ró¿nymi metodami na przestrzeni wielu lat!
W sierpniu 1990-go roku wyj¹tkowo zdesperowany zespó³ krakowskich groto³azów zaatakowa³ zawalisko w Verlorenenweghöhle. Okaza³o siê
ono jakby przed³u¿eniem tej 110-metrowj studni o
nastêpne 120 metrów, ale przed³u¿eniem ca³kowicie zasypanym blokami skalnymi i kamieniami.
Jego pokonanie przez Andrzeja Ciszewskiego, Jacka Dulêbê, Krzysztofa Kubatego i Romana Pitaka
by³o niewyobra¿alnie ryzykownym wyczynem,
uwieñczonym sukcesem. Po wyj¹tkowo niebiezpiecznych pracach rozbiórkowych i dos³ownym
przepychaniu siê pomiêdzy ruchomymi wantami
szczêliwie znaleziono przejcie do Meandra Najlepszej Kawalerii wiata w Lamprechtsofen. W
wyniku po³¹czenia obydwóch jaskiñ zosta³ poznany najwiêkszy w wiecie trawers, który z deniwelacj¹ 1484 m przesun¹³ system Lamprechtsofen na
trzecie miejsce listy najg³êbszych jaskiñ wiata.

Vogelschacht
Jaskinia Vogelschacht czyli Ptasia Studnia, zosta³a odkryta przez Francuzów w 1984 roku. Ale ich
obecnoæ w Leogangu by³a zwi¹zana z wczeniejsz¹ dzia³alnoci¹ polsk¹. Otó¿ w roku 1979 krakowiacy z du¿ym powodzeniem eksplorowali jaskiniê Wieserloch, w tym czasie najpowa¿niejsz¹ pretendentkê do po³¹czenia z Lamprechtsofen. Zatrzy-

mali siê na znacz¹cej g³êbokoci 730 metrów, przed
Czarnymi Jeziorkami.
W 1983 roku polski problem Wieserlochu podjê³a ekipa francuska z Lyonu, prowadzona przez
Chrystiana Rigaldie i kolejnego weterana i emigranta  Ryka Knapczyka z KKTJ. Odkryli oni oko³o szeciuset metrów nowych korytarzy nie znajduj¹c po³¹czenia z Lampo
W nastêpnym roku Francuzi kontynuowali powierzchniow¹ penetracjê Nebelsbergkaru, w trakcie
której odkryli dolny otwór jaskini Vogelschacht. St¹d,
poprzez stromy ci¹g wielu progów i studni, z których
jedna mia³a a¿ 140 m g³êbokoci, osi¹gnêli poziom 726 m. Dno tego ci¹gu znajdowa³o siê 40 metrów
ni¿ej i zosta³o zdobyte w 1985 roku, przez francuskopolski zespó³ w sk³adzie J. Barbarry, B. Thierry i Bogdan Madej. Do koñcowego syfonu Ptasiej Studni
wp³ywa³a spora rzeka, wzbudzaj¹c swoimi rozmiarami nadziejê, ¿e byæ mo¿e ma swoj¹ kontynuacjê
jako Niedwiedzia Rzeka w Lamprechtsofen.
W roku 1986 Polacy ponownie zjawili siê w górach Leoganger Steinberge. Ponad piar¿ystym, obsypuj¹cym siê progiem, jaki podcina wschodni¹ czêæ
karu, znaleli otwór nieznanej studni, który oznaczyli kryptonimem N-134. Jaskinia ta zosta³a poznana
do g³êbokoci 100 m przez Artura Madeja, Ewê Matysiak i Henryka Nowackiego. Nastêpny zespó³, Ciszewski  Wójcik, osi¹gn¹³ w niej g³êbokoæ 205 metrów, przy okazji stwierdzaj¹c po³¹czenie z Ptasi¹
Studni¹. Odt¹d wszystkie wejcia do Vogla odbywa³y siê ³atwiejsz¹ i szybsz¹ drog¹ krakowsk¹.

Przekrój Vogelschacht
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Ponowne wejcie nast¹pi³o dopiero w roku
1990. Ekipa KKTJ podjê³a eksploracjê ci¹gu wodnego, po³o¿onego na g³êbokoci 420 metrów. Znajdowa³ siê ponad 140-metrow¹ studni¹ i prowadzi³
w kierunku pó³nocnym. Ale niestety, ci¹g ten zakoñczy³ siê g³êbok¹ i lep¹ studni¹. W roku 1992,
na g³êbokoci 450 metrów Andrzej Ciszewski z
Ryszardem Marsza³kiem i Przemkiem Chrobakiem, penetrowa³ tzw. Galerie Diagonalne, odkrywaj¹c w bocznej szczelinie du¿¹ komorê  Staszekhalle. Za ni¹ opada³y w dó³ g³êbokie studnie,
które jednak utknê³y w Sali B³otnych ¯o³nierzy
na poziomie 625 m poni¿ej otworu.
W nastêpnym sezonie Henryk Nowacki z
Krzysztofem Piks¹ przetrawersowa³ ponad tymi
studniami i w ten sposób odkry³ 300-metrowy, przestronny Korytarz Królowej niegu. Nazwa jego pochodzi³a od bia³ego nalotu na cianach. Korytarz
wyprowadza³ nad 80-metrow¹ studniê, bêd¹c¹ w³aciwie cian¹ ogromnej sali Wasylhalle. Sala mia³a
zawaliskowe dno, pokryte grub¹ warstw¹ nieprzyjemnej gliny. Nie by³o tu ¿adnych szans na znalezienie dalszej drogi. W zwi¹zku z tym Jan Kuæmierz
z Marcinem Czartem wykona³ wspinaczkowy trawers po cianie Wasylhalle, znajduj¹c po drugiej
stronie otwór równoleg³ej 20-metrowej Mokrej Studni. By³a ona jednak lepa.
W roku 1994 Henryk Nowacki z Krzysztofem
Piks¹ wykona³ 40-metrowy trawers od pó³ki nad
Mokr¹ Studni¹, odkrywaj¹c Polskie Galerie. By³y
d³ugie na oko³o 200 metrów, bardzo b³otniste i zdobne bia³ym nalotem, powsta³ym w wyniku silnych
przeci¹gów. Doprowadzi³y do ogromnej sali Hexenhalle. Tutaj spotyka³y siê trzy ci¹gi, z których jeden
zaczyna³ siê obszern¹ i bardzo g³êbok¹ studni¹. Z
braku lin eksploracji podj¹³ siê wiêc worek jaskiniowy, fantazyjnie wrzucony w dó³. Jego znalezienie w najwy¿szych partiach Lampo by³o w lutym
1995 roku celem kolejnej wyprawy zimowej, ostat-

Galerie Francuskie w jaskini Vogelschacht, fot. S. Kotarba

Vogelschacht, dojcie do Sali Deszczu, fot. J. Zygmunt

niej jaka atakowa³a system od do³u. Jednak bez powodzenia. Dopiero parê miesiêcy póniej zespó³
Piksa  Nowacki pokona³ Studniê Lataj¹cego Wora,
osi¹gaj¹c koñcowe partie Fortuna Geschmack. System Lamprechtsofen uzyska³ deniwelacjê 1532 m
i awansowa³ z trzeciego na drugie miejsce najg³êbszych jaskiñ wiata.
Jednoczenie prowadzono badanie jaskini Vogelschacht w przeciwnym kierunku, w stronê niedawno
znalezionej jaskini PL-2, licz¹c na kolejne przy³¹czenie. W roku 1997 zaatakowano niezbadany komin na
koñcu Galerii Francuskich. Po 25-ciu metrach trudnej wspinaczki jednak zrezygnowano z tego kierunku, gdy¿ jednoznacznie prowadzi³ on ku powierzchni, ale w miejscu zbyt nisko po³o¿onym a wiêc nie
gwarantuj¹cym sukcesu. Spróbowano wiêc na pocz¹tku tych Galerii. Zalega³o tam sporo przesuszonego
b³ota, sprawiaj¹c wra¿enie jakby starego, zamulonego syfonu. Mimo du¿ych oporów przed pracami górniczymi, groto³azi musieli zamieniæ spity i linê na...
³opatê. Decyzja okaza³a siê trafna, bo po przerzuceniu paru ton piachu uda³o siê przekopaæ do nieznanych korytarzy. Prowadzi³y one na po³udnie, w kierunku jaskini PL-2. Jednak po 350-ciu metrach skrêci³y ostro w lewo, rozmieniaj¹c siê na sieæ labiryntowych meanderków. W miejscu zakrêtu Marcin Gala
z Marcinem Czartem pokonali wspinaczkowo 15-m
ciankê, osi¹gaj¹c okno, za którym pierwotny, tak po-
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¿¹dany kierunek, mia³ sw¹ kontynuacjê. Szybko jednak korytarz utkn¹³ w du¿ej komorze, skrapianej rzêsistym deszczem i dlatego nazwanej Sal¹ Deszczu.
St¹d mo¿na by³o tylko iæ do góry, w nieprzeniknion¹ ciemnoæ ogromnego komina.
W roku 1998 K. Piksa z M. Czartem pokona³ 60
metrów pionu w Sali Deszczu. Komin jednak beznadziejnie ci¹gn¹³ siê wy¿ej. W zwi¹zku z tym Andrzej Ciszewski z Ew¹ Wójcik rozpoczêli nitowy
trawers ku jednemu z wodospadów, wpadaj¹cych z
góry do Sali Deszczu. Nastêpny zespó³, Jerzy Zygmunt z Paw³em Miga³¹, po skoñczeniu tego niezwykle powietrznego trawersu znalaz³ ci¹g, prowadz¹cy w górê, pod pr¹d rzeki. Po wielu metrach wypad³
on do ogromnej 150-metrowej Studni Urodzinowej.
Warszawsko-krakowski zespó³ Marcina Gali i
Krzyka Piksy, osi¹gn¹³ jej dno koñcz¹c eksploracjê. W górnej czêci studni przy pomocy silnego halogenu wypatrzono okno z charakterystycznym bia³ym wykwitem. Nitowy trawers Henia Nowackiego
po przewieszonej cianie studni wyprowadzi³ w system krótkich galerii, popodcinanych studniami. 18go sierpnia do jednej z nich zjecha³ Wojtek Czesak
z Tomkiem Fiedorowiczem, niespodziewanie znajduj¹c tkwi¹cy w jej cianie stary spit. By³a to studnia nad Wielkimi Galeriami w Peelce, która ju¿ kiedy by³a eksplorowana od strony PL-2. W ten sposób po³¹czenie Vogelschachtu z PL-2 zosta³o udo-

wodnione a system Lamprechtsofen uzyska³ deniwelacjê 1632 m, zajmuj¹c pierwsze miejsce na licie najg³êbszych jaskiñ wiata.

Peelka (PL-2)
Jaskinia ta zosta³a odkryta w roku 1992 przez
Krzysztofa Recielskiego z Warszawy. Poniewa¿ trochê przekornie zosta³o za³o¿one, ¿e ona musi siê po³¹czyæ z systemem Lamprechtsofen, to zrezygnowano z nadania jej specjalnej nazwy, pos³uguj¹c siê prowizorycznie symbolem inwentarzowym PL-2 lub po
prostu  Peelk¹. Wstêpne jej partie zosta³y rozpoznane przez Andrzeja Ciszewskiego, Magdalenê
Gryczmañsk¹ i Henryka Nowackiego, którzy zeszli
na g³êbokoæ 100 metrów, zatrzymuj¹c siê nad du¿¹
70-metrow¹ studni¹. Rok póniej zjechai do niej
Krzysiek Recielski i Agnieszka Gajewska. Nastêpn¹ znaczn¹ przeszkod¹ by³a ogromna 130-metrowa
Studnia Ferdelkowa, zjechana po raz pierwszy przez
Andrzeja Ciszewskiego i Roberta Fiszera. Poni¿ej
ukrywa³ siê skomplikowany labirynt korytarzy i nastêpnych studni. Na g³êbokoci 400 metrów grupa
Wojciecha Ma³olepszego, z Janem Wieczorkiem i
Rafa³em Samarcewem, odkry³a Wielkie Galerie, obszerne pocz¹tkowo korytarze, zakoñczone lep¹, 65metrow¹ studni¹. W roku 1994 w rejonie dna tej studni uda³o siê odkryæ stosunkowo du¿¹ galeriê, która
po 100 metrach oberwa³a siê wielk¹ studni¹. Jej eks-

Przekrój PL 1992/2
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ploracja by³a jednak zbyt niebezpieczna, g³ównie z powodu koniecznoci poruszania siê pomiêdzy zaklinowanymi wantami w strugach
spadaj¹cej wody. Problem ten zosta³ wiêc porzucony. Natomiast powy¿ej tej studni znaleziono bardzo obiecuj¹c¹ Szczelinê Pó³nocn¹.
Koñczy³a siê ona u podnó¿a kaskady, ale w
bardzo bliskiej odleg³oci zaledwie oko³o 250
metrów od znanych w tym czasie partii Vogla!
W roku 1997 wodospad ten próbowa³ sforsowaæ warszawski zespó³ M. Gali, wykonuj¹c
podci¹gowy, bardzo trudny trawers. Utknêli pod
nastêpn¹ kaskad¹. Podejmowane póniej próby eksploracji Peelki koñczy³y siê niepowodzeniem. Dopiero odkrycia w Voglu przyczyni³y siê do osi¹gniêcia ostatecznego sukcesu,
jakim by³o po³¹czenie tych jaskiñ w jeden rekordowy system.

Masyw Leoganger Steinberge od strony pó³nocnej, fot. J. Zygmunt

Jaskiniowy system Lamprechtsofen, z deniwelacj¹ 1632 m, utrzymywa³ siê na pierwszym miejscu listy najg³êbszych jaskiñ wiata
do pocz¹tku stycznia 2001 roku. Wtedy w górach Kaukazu rosyjscy i ukraiñscy groto³azi wyeksplorowali jaskiniê Krubera (Woroni¹) do
g³êbokoci 1680 m. Aktualnie jaskinia ta posiada g³êbokoæ 2080 m. Natomiast Lamprechtsofen pozostaje wci¹¿ na drugim miejscu. Aktualnie w masywie Leogangu s¹ prowadzone
poszukiwania po³¹czenia z s¹siaduj¹c¹ jaskini¹ Cl-3.
Bardzo wa¿ne rozmowy..., fot. J. Zygmunt

Przekrój systemu Lamprechtsofen oraz s¹siedniej jaskini CL-3
(plan wg pomiarów austriackich i polskich, zestawienie A. Ciszewski)

W bazie dolnej, fot. J. Zygmunt
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Nasi ludzie
na Pó³wyspie Skandynawskim

Wojciech Sieprawski

W ostatnich latach postêpuje integracja polskich
klubów jaskiniowych. Na naszych wyprawach
dzia³ali koledzy z klubów warszawskich, czêstochowskich, katowickich, poznañskich, krakowskich
i innych. Tak¿e nasi cz³onkowie dzia³aj¹ razem z
innymi klubami. Uczestniczylimy w dwóch ostatnich wyprawach STJ KW Kraków do Norwegii: w
2003 roku Ewa Wójcik, a w 2005 roku Bartosz Berdel i Wojciech Sieprawski.
Wyprawy dzia³y w oparciu o zaproszenie norweskiego klubu speleologicznego Norsk Grotteforbund i sk³ada³y siê z dwóch etapów:
 Badanie niesprawdzonego jeszcze rejonu
wskazanego nam przez Norsk Grotteforbund.
 Wspólna dzia³alnoæ na corocznym obozie,
na który zje¿d¿aj¹ siê speleolodzy dzia³aj¹cy w krasie norweskim. Oprócz Norwegów dzia³ali tam Anglicy, Szwedzi no i my.
Nasza dzia³alnoæ oparta by³a o rejon, który w
przybli¿eniu mo¿na umiejscowiæ pomiêdzy Bodo a
Narwikiem. Wystêpuje tam stosunkowo w¹ski pas
marmurów, w którym rozwinê³a siê najd³u¿sza obecnie jaskinia norweska Tjorve (19 015 m). Istnieje
prawdopodobieñstwo znalezienia podobnej jaskini

Studnia Kierownika okolice Slunkajawri,
fot. W. Sieprawski

Formy krasowe okolice Slunkajawri,
fot. W. Sieprawski

w tym samym albo s¹siednim pasie marmuru. Dlatego te¿ na obu wyprawach badalimy wskazane nam
przez Norwegów rejony.
W 2003 roku wyprawa trwa³a od 27 lipca do 23
sierpnia. W pierwszym etapie dzia³alimy w rejonie
góry Kalvtinden. Odkryta zosta³a Jaskinia Têczowa, a w³aciwie system 4 jaskiñ o ³¹cznej d³ugoci
pomierzonych ci¹gów ok. 600 m. W drugim etapie
prowadzone by³y prace pomiarowe w jaskini Tjorve, czego efektem by³o odkrycie i skartowanie 300
m nowych korytarzy.
W pierwszej czêci nastêpnej wyprawy, która
trwa³a od 17 lipca do 14 sierpnia 2005 roku dzia³alimy w okolicach jeziora Šlunkkajávri. W przeci¹gu
tygodnia zbadalimy spory obszar gór wokó³ jeziora, co zaowocowa³o odkryciem 12 nowych jaskiñ o
d³ugoci od 11 do 202 m i g³êbokoci od 2 do 20 m.
Niestety na wiêkszoci tego terenu marmur poddawa³ siê procesom krasowym tylko w p³ytkich warstwach, tworz¹c przep³ywy podziemne na g³êbokoci do kilku metrów. Czêsto ponor od wywierzyska
oddalony by³ o kilkanacie metrów. Mo¿liwe, ¿e
wierzchnia warstwa marmuru jest w tym rejonie
odciêta od do³u ska³¹ niekrasowiej¹c¹. Powstawanie wiêkszoci jaskiñ w Norwegii jest procesem geologicznie m³odym, najczêciej tworzone by³y poprzez przep³yw wód topniej¹cych lodowców.
Druga czêæ wyprawy oparta by³a o szko³ê w
wiosce Bona, która w tym okresie stanowi³a bazê
wypadow¹ obozu Norsk Grotteforbund. Razem
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z Norwegami eksplorowalimy nowe partie w jaskini Tjorve oraz w jaskini Stoppenølen po³o¿onej
wy¿ej. Jej korytarze przebiegaj¹ tak blisko Tjorve,
¿e po³¹czenie wydaje siê byæ tylko kwesti¹ czasu.
Najwiêkszym jednak naszym sukcesem by³y odkrycia w jaskini Steinaksla po³o¿onej po przeciwnej
strony doliny. Wyeksplorowaliúmy nowe, kaskadowe ci¹gi wodne, o d³ugoci 600 m, doprowadzaj¹ce
do drugiego, nieznanego wczeniej wyjcia. Otwór
ten okaza³ siê ponorem strumienia wpadaj¹cego kilkadziesi¹t metrów od starego otworu. Razem z innymi znalezionymi korytarzami jaskinia zosta³a
przed³u¿ona o 1176 m. Obecnie Steinaksla ma 2900
m d³ugoci i znajduje siê w pierwszej dziesi¹tce najd³u¿szych jaskiñ Norwegii.
Dorobkiem tych wypraw (odby³y siê ju¿ 4 wyprawy STJ-tu) jest nie tylko iloæ odkrytych metrów
nowego, ale tak¿e nawi¹zanie kontaktu z tamtejszym rodowiskiem jaskiniowym, zdobycie zaufania dla naszej dzia³alnoci i otwarcie furtki dla przysz³ych dzia³aj¹cych tam polskich wypraw.
Pe³ny sk³ad wypraw:
2004 - Marcel Nawrot, Robert Bia³kowski, Marcin Kubarek, Ewa Wójcik
2005 - Marcel Nawrot, Bartosz Berdel, Robert Bia³kowski, Karolina Filipczak, Piotr Fry, Maja Tomaszewska, Wojciech Sieprawski, Piotr Zieliñski
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Andrzej Ciszewski

Madre de Dios to skalista wyspa usytuowana
oko³o 500 km na pó³noc od Cieniny Magellana.
Wród tysiêcy wysp ci¹gn¹cych siê wzd³u¿ po³udniowo-zachodniego wybrze¿a Ameryki po³udniowej wyró¿nia siê tym, ¿e jej czêæ zbudowana
jest z marmuru. Jej rozcz³onkowana linia brzegowa z wcinaj¹cymi siê g³êboko zatokami i sk¹pa rolinnoæ powoduje, ¿e teren ten bardzo przypomina Skandynawiê.
Trudno tu jednak liczyæ na dobr¹ pogodê, Tutejszy klimat jest nieprzewidywalny. Prawie ci¹g³e zachmurzenie, bardzo czêste opady deszczu i huraganowe wiatry powoduj¹
¯e nie ma dobrego okresu na dzia³alnoæ eksploracyjn¹. Dziki i bezludny, górzysty teren by³ zawsze
s³abo dostêpny, co spowodowa³o, ¿e zainteresowano
siê nim na dobre dopiero kilkanacie lat temu.
Najwy¿sze wierzcho³ki siêgaj¹ 900 m n.p.m. a
wiêkszoæ wywierzysk znajduje siê na poziomie
morza. Warunki klimatyczne powoduj¹, ¿e jest to
obszar najszybciej rozwijaj¹cych siê na wicie zjawisk krasowych (0,6 cm na 100 lat). Rolinnoæ
wyspy przypomina natomiast po³¹czenie tropikalnej d¿ungli z flor¹ subarktyczn¹. Dominuj¹ dwa gatunki buka antarktycznego, paprocie, oraz ogromna
ró¿norodnoæ porostów i mchów. Ca³oæ tworzy jedyny w swoim rodzaju krajobraz.
Prawdopodobnie pierwsza informacja o wystêpowaniu zjawisk krasowych w tej czêci wiata pojawi³a siê w 1945 roku za spraw¹ W. Biese. W latach piêædziesi¹tych zainteresowa³ siê tym terenem
geolog G. Cecioni, który powiêci³ mu kilka opracowañ. W 1982 roku ukaza³y siê dwie prace na ten
temat. Autorem jednej z nich by³ G. Cecioni, a drugiej R. Forsythe i C. Mpozodis.
Prace te sta³y siê inspiracj¹ dla pierwszych rekonesansów speleologicznych, których idea narodzi³a siê w 1994 roku za spraw¹ ekipy Jean-Noel Salo-
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mon, Francoise Salomon i Richard Maire, która
przebywa³a w Chile przy okazji kongresu geologicznego. Pierwszy czteroosobowy rekonesans mia³
miejsce w 1995 roku, a jego celem by³a wyspa Diego de AImagro. Po piêciodniowej podró¿y wyprawa dop³ynê³a na wyspê, lecz ze wzglêdu na niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne uda³o siê dzia³aæ na l¹dzie tylko jeden dzieñ. Potwierdzono istnienie wspania³ego krasu i podjêto decyzje o organizacji eksploracyjnej wyprawy rekonesansowej.
Zjawiska krasu powierzchniowego zosta³y przez
Richarda Maire uznane za najpiêkniejsze j najbardziej spektakularne na wiecie.
1 stycznia 1997 roku wyruszy³a dziesiêcioosobowa wyprawa francuska kierowana przez J.
F. Pernette. Ojcem duchowym ca³ego przedsiêwziêcia zosta³ ponownie Richard Maire. Eksploracja
po³udniowej czêci Fiordu Abraham przynios³a odkrycie wyp³ywaj¹cego z jaskini wywierzyska Resurgence de lAvenir i zasilaj¹cego je potoku, który
przep³ywa przez wyeksplorowan¹ w trakcie wyprawy jaskiniê Perte de LAvenir (-96 m). Przeprowadzono krótki rekonesans na Madre de Dios, maj¹c w planie kolejn¹ wyprawê.
W styczniu i lutym 2000 roku na Madre de Dios
dzia³a³a 25 osobowa narodowa wyprawa francuska
pod patronatem National Geographic, której celem
by³a po³udniowa czêæ wyspy. By³a to jedna z najdro¿szych wypraw w historii alpinizmu jaskiniowego. Wynajêto 50. -osobowy statek wycieczkowy z 9.
-osobow¹ za³og¹, perfekcyjnie przygotowano sprzêt
najwy¿szej jakoci. Efekty eksploracji by³y znakomite
-36 wyeksplorowanych jaskiñ z najg³êbsz¹ Perte du
Futur (-376 m -zob. JASKINIE 22, s. 8) i potwierdzone ogromne mo¿liwoci eksploracyjne. Rozpoznano wybrze¿a archipelagu od strony Pacyfiku, znajduj¹c szereg gigantycznych, lecz trudno dostêpnych
otworów znajduj¹cych siê niewiele powy¿ej pozio-

42
mu morza. Zaplanowano kolejn¹ wyprawê na 2004
rok. W czasie wyprawy nakrêcono dla National Geographic film, dokumentuj¹cy ca³¹ wyprawê oraz piêkno wyspy. wiat dowiedzia³ siê o jej istnieniu. Wkrótce zorganizowano dwie krótkie wyprawy, na Madre
de Dios i Diego de Almagro, których rezultatem by³y
kolejne filmy dokumentalne.
W styczniu 2003 roku w pó³nocnej czêci Madre de Dios, w po³udniowym odga³êzieniu zatoki
Egg dzia³a³a w³osko-argentyñska piêcioosobowa
wyprawa pod kierownictwem Marco Vitti. Jej efektem by³a eksploracja 16 jaskiñ, lecz do dzi brak bli¿szych danych na ten temat.
Polacy w Patagonii
Pomys³ zorganizowania wyprawy w tamten rejon narodzi³ siê w mojej g³owie zaraz po tym jak
zobaczy³em tekst I piêkne zdjêcia z francuskiej
wyprawy rekonesansowej w 1997 roku. Cel wydawa³ siê jednak nieosi¹galny ze wzglêdów logistycznych i finansowych. W 2001 roku, w trakcie
trwania wyprawy na Wyspê Wielkanocn¹ uda³o siê
zorganizowaæ wynajêcie niewielkiego, 11 metrowego stateczku Foam, a po zakoñczeniu dzia³alnoci na wyspie Juan Fernandez piêcioosobow¹ ekip¹ (Andrzej Ciszewski, Micha³ Ciszewski,
Wies³aw Wilk, Ewa Wójcik, Zdzis³aw Ryn) ruszylimy na 6-dniowy rejs. Chcia³em przeprowadziæ
krótki rekonesans na Diego de Almagro i w po³udniowej czêci Madre de Dios. Fatalna pogoda
pokrzy¿owa³a jednak nasze plany. Uda³o siê dotrzeæ na Diego de Almagro, do zatoki Abraham,
sk¹d zrobilimy dwa krótkie wypady. Jeden w rejon penetrowany przez Francuzów, a drugi w kierunku lapiazu u podnó¿a Pic de LAvenir, tam
gdzie nikt jeszcze nie dzia³a³, a gdzie s¹ szanse na
osi¹gniêcie g³êbokoci rzêdu 700 m, Obydwa
wyjcia zakoñczy³y siê przed czasem. W drugim
przypadku nie osi¹gnêlimy celu. Nie dalimy rady
warunkom atmosferycznym; huraganowy chwilami
wiatr uniemo¿liwia³ poruszanie siê, a w momentach kulminacyjnych jedynym wyjciem by³o po³o¿enie siê p³asko na ziemi, gdy¿ nawet przykucniêcie nie zapobiega³o wywróceniu. W zwi¹zku z
tak¹ pogod¹ nie moglimy dalej p³yn¹æ i przy sztormowym wietrze wrócilimy do Puerto Natales, zafascynowani tym, co zobaczylimy. Zdarzy³o mi siê,
bowiem zobaczyæ trochê terenów krasowych w ró¿nych czêciach wiata, lecz ten jest jedyny w swoim rodzaju, zarówno ze wzglêdu na charakter form
jak i dzikoæ niczym nieska¿onej przyrody. Tu zwierzêta kompletnie nie boj¹ siê cz³owieka.
Podj¹³em decyzjê, ¿e spróbujê zorganizowaæ
wyprawê.

Panorama wyspy Diego de Almagro, fot. A. Ciszewski

Zdawa³em sobie sprawê, ¿e takie przedsiêwziêcie musi byæ bardzo drogie. Francuska wyprawa przy rozbudowanym sponsoringu kosztowa³a 4000 Euro od osoby. Znaj¹c trochê Chile z wczeniejszych pobytów, postanowi³em przed wypraw¹
postaraæ siê o optymalizacjê kosztów. Wsparciem
ca³y czas s³u¿y³ mi Zdzis³aw Ryn, który jako by³y
ambasador Polski w tym kraju mia³ liczne, ci¹gle
¿ywe kontakty.
Ostatecznie wylatujemy z Warszawy przez Londyn, Miami do Santiago 9 lutego 2003 roku w sk³adzie: Andrzej Ciszewski, Ewa Wójcik, Henryk Nowacki, Marek M¿yk, Jerzy Zygmunt, W³odzimierz
Porêbski, Hubert Warcha³, Piotr S³upiñski, Ireneusz
Sobota hydrolog i glacjolog z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, oraz Micha³ Ciszewski.
W Santiago adaptujemy siê przez trzy dni do
nowych warunków klimatycznych, czyli do temperatury 35°C w cieniu. Przygotowujemy ca³y sprzêt,
gdy¿ od dwóch lat mam w tym miecie swój kolejny depozyt, a nastêpnie lecimy 2200 km na po³udnie, do Punta Arenas le¿¹cego nad Cienin¹ Magellana. Stamt¹d nazajutrz udajemy siê autobusem
300 km na pó³noc do ostatniego miasta na wybrze¿u przed Po³udniowym Polem Lodowym -Puerto

Podmorskie wywierzysko z zatoce Egg, fot. H. Nowacki
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Natales. Po dotarciu na miejsce kupujemy ¿ywnoæ
i paliwo i nastêpnego dnia wprowadzamy siê na niewielki, 14-metrowej d³ugoci stateczek Penguin
z dwuosobow¹ za³og¹: Rudolfo Lizandro Mendez
Pantanalli i Jose Eduorolo Diaz Velazsquez. Wyp³ywamy po po³udniu. Mamy do pokonania prawie 350
km. Mijamy pl¹taninê zatok, fiordów i kana³ów.
Setki poroniêtych gêst¹ rolinnoci¹ wysepek z niesamowitymi ladami dzia³alnoci lodowców, foki
wyleguj¹ce siê na skalistych pla¿ach i towarzysz¹ce nam delfiny rekompensuj¹ niewygody codziennego funkcjonowania na statku. Dokuczaj¹ nam
w¹skie i niskie koje (gdzie oprócz nas musi siê jeszcze zmieciæ plecak), brak miejsca do jedzenia, ci¹g³e p³yniêcie przeciw fali ze wzglêdu na kierunek
wiatru. Trzeciego dnia pokonujemy szeroki i niebezpieczny Canal Trinidad i przez Seno Lamero
wp³ywamy do pó³nocnego odga³êzienia Seño Egg,
w którym statek w odleg³oci 30 m od skalistego,
poroniêtego d¿ungl¹ brzegu zarzuca kotwicê i przy
pomocy dodatkowych lin odci¹gowych zostaje
ustabilizowany na wypadek silnych wiatrów.
Rozk³adamy telefon satelitarny, by powiadomiæ
zarz¹d portu w Puerto Natales o naszym szczêliwym dop³yniêciu, lecz okazuje siê, ¿e sygna³ z satelity jest zbyt s³aby i nie udaje siê nawi¹zaæ po³¹czenia. Pompujemy ponton Zodiak i ruszamy w kierunku koñca zatoki, sk¹d chcemy startowaæ na l¹d.
Wiemy ju¿, bowiem, w którym rejonie dzia³ali W³osi
i bêdziemy eksplorowaæ bardziej na pó³noc. Do-

fot. E. Wójcik

p³ywamy na piaszczyst¹ pla¿ê, jedyn¹, któr¹ widzia³em na wyspach Patagonii. Pla¿a otoczona jest poroniêtymi urwiskow¹ d¿ungl¹ cianami. Spod jednej z nich wyp³ywa wywierzysko, którego drugi
wyp³yw znajduje siê w dnie zatoki, a wydostaj¹ce
siê stamt¹d masy wody tworz¹ na powierzchni morza fontannê. Prze¿ywamy co W rodzaju olnienia.
Biegamy jak dzieci po okolicy próbuj¹c poch³on¹æ
jak najwiêcej wra¿eñ.
Nastêpnego dnia ruszamy w teren. Statek staje
siê nasz¹ baz¹, a dzieñ wyznaczony jest przez poranne i wieczorne rejsy Zodiakiem komplikowane przez przyp³ywy i odp³ywy. Pogoda jest nies³ychanie zmienna i nie pozwala na jakiekolwiek dobre planowanie Na koñcu zatoki nazwanej przez
nas Piaszczyst¹ Zatok¹, po kilku godzinach pracy
instalujemy w d¿ungli mini obóz. Czteroosobowa
ekipa rusza w poszukiwaniu przejcia w górê przez
urwiskowy, las nas¹czony wod¹ niczym g¹bka. Porasta on stromy lapiaz poprzecinany rozpadlinami z
licznymi awenami i g³êbokimi ¿³obkami. Pod³o¿e
pokryte kolczastymi krzewami i torfowcem przypomina torfowisko. Po czterech godzinach ekipa wraca osi¹gn¹wszy 44 m n.p.m., nie znajduj¹c drogi. W
strugach nawa³nicy wycofujemy siê na statek.
Nastêpnego dnia ruszamy w wiêkszym sk³adzie,
zaopatrzeni w maczety i podstawowy na tej wyprawie sprzêt: pi³ki do drewna firmy Fiskars. Po kilku
godzinach osi¹gamy kwarcytow¹ bulê, która w przysz³oci bêdzie stanowi³a jeden z podstawowych punktów orientacyjnych, a nastêpnie wchodzimy w g³êbok¹, znan¹ nam z mapy depresjê rozdzielaj¹c¹ centraln¹ czêæ wyspy od usytuowanego na pó³nocy
wierzcho³ka Silvertop. Na wysokoci 72 m n.p.m.
znajdujemy ukryte wród drzew miejsce nadaj¹ce siê
na obóz. Rozdzielamy siê na dwie ekipy, aby rozpoznaæ dwa planowane rejony - lapiaz rozwijaj¹cy siê
na po³udnie od Pêkniêcia oraz rejon wierzcho³ka Silvertop. Do ³¹cznoci u¿ywamy radiotelefonów Alinco, pracuj¹cych na czêstotliwoci radiostacji statku,
która zreszt¹ ju¿ w pierwszym dniu rejsu straci³a kontakt z radiostacj¹ pracuj¹c¹ w Puerto Natales. Obie
ekipy wytyczaj¹ drogê w swoje rejony. Na obydwu
trasach wystêpuje mnóstwo otworów i piêkny lapiaz,
znany nam ze zdjêæ wykonanych w czasie francuskich wypraw. Okazuje siê, ¿e mapy fizyczne w skali
1:50 000, najlepsze, jakie s¹ dostêpne, zawieraj¹ bardzo du¿e b³êdy i daj¹ jedynie nieprecyzyjn¹ orientacjê w terenie. Najbli¿szy nam wierzcho³ek z podan¹ na mapie wysokoci¹ 160 m, ma faktycznie 292
m, a przebieg granic rolinnoci równie¿ jest odmienny. Ka¿da z ekip pracuje w terenie z GPS Garmin
Etrex Summit. Dane na pok³adzie statku wprowadzane s¹ do dwóch komputerów ze zdigitalizowanymi

44

fot. E. Wójcik

mapami terenu i wspó³pracuj¹cym z GPS-ami za pomoc¹ programu Garmin Fugavi. Wszystko to zosta³o
przygotowane przed wypraw¹,
I z myl¹ o szybkim transferze i opracowaniu
danych. Laptopy s¹ skonfigurowane z telefonem
satelitarnym w celu transmisji danych. Wszystko
by³oby dobrze, ale okaza³o siê, ¿e ³¹cznoæ satelitarna funkcjonuje dopiero po pop³yniêciu w kierunku oceanu (ze wzglêdu na ma³y k¹t padania sygna³u), a szybkoæ transmisji danych pozostawia wiele
do ¿yczenia.
Kolejnego dnia budujemy w wyp³aszczeniu
w¹wozu na wysokoci 72 m n.p.m. obóz. Ten niewielki, p³aski teren to trzêsawisko, gdzie w niektórych miejscach mo¿na wpaæ do po³owy uda w bagno. Budujemy pod namioty wyspy z ga³êzi i mchów,
a pod konarami starego cisa rozbijamy p³achtê nad
kuchni¹. Bêdzie to nasze miejsce wypadowe na najbli¿sze dni. Ja postanawiam nie wracaæ na statek i
pozostaæ w bazie ju¿ do koñca.
Kolejne dwa dni to rekonesans w wybranych
przez nas rejonach. Niestety, piêknie myte studnie
zazwyczaj koñcz¹ siê po kilkunastu metrach. Ska³a
w partiach przyotworowych, choæ wydaje siê twarda, okazuje siê strasznie krucha, tak, ¿e w czasie
wbijania spita, co rzadko trwa d³u¿ej ni¿ kilka minut, zamienia siê w strukturê przypominaj¹c¹ cukier.
Staramy siê sprawdzaæ systematycznie otwory w
wybranych rejonach. Pogoda jest ca³y czas niesta-

bilna, a po dwóch znonych dniach pokazuje nam,
kto tu rz¹dzi. Noc¹ zrywa siê huraganowy wiatr dopadaj¹cy nas nawet w tym z pozoru zacisznym miejscu. Obóz z trudem wytrzymuje to wszystko. Lej¹ca siê z góry woda powoduje, ¿e nie ma du¿ej ró¿nicy pomiêdzy otwart¹ przestrzeni¹ a wnêtrzem namiotu. Przez nasz¹ kuchniê i ca³y obóz p³ynie potok
rozlewaj¹cy siê w rozleg³e jezioro.
Kolejne dni trwamy kilkuosobow¹ ekip¹ w bazie, wyrywaj¹c siê jedynie, podczas krótkotrwa³ych
przerw w nawa³nicy na rekonesanse w okolicy.
Wreszcie po trzech dniach nieco siê rozjania. Wyruszamy w górê, lecz po dwóch godzinach pogoda
znowu siê za³amuje. Ekipa pod wierzcho³kiem Silvertop, ze wzglêdu na gwa³towny przybór wody na
g³êbokoci 8 m, z trudem wycofuje siê z jednej ze
studni. My próbujemy desperacko, w strugach deszczu ruszyæ wg³¹b wyspy. Znajdujemy szereg piêknych otworów, z których kilka wygl¹da bardzo obiecuj¹co. Maj¹c nadziejê, ¿e pogoda siê poprawi, dwie
osoby zostaj¹ wraz z depozytem sprzêtu na noc w
znalezionej na wysokoci 270 m n.p.m. ny¿y. Stanowi ona dogodny punkt poredni w czasie zdobywania kolejnych dziewiczych partii wyspy. Nocna
nawa³nica, która nadci¹gnê³a nad obóz rozwia³a z³udzenia. Wysuniêta dwójka wycofuje siê rano do obozu pokonuj¹c bardziej strome fragmenty terenu na
czworakach. Kapitan ³¹czy siê przez radio z obozem i sugeruje skrócenie pobytu, przewiduj¹c jeszcze wiêksze za³amanie pogody. Zwijamy szybko
obóz i jeszcze tego samego dnia, przed zmrokiem
pokonujemy kluczowe rozszerzenie Canal Trinidad.
W trzecim dniu podró¿y powrotnej do Puerto Natales -kapitan mia³ wyczucie - rozszala³a siê wichura i
spad³y ogromne deszcze, powoduj¹c na l¹dzie jedn¹ z najwiêkszych w ostatnich latach powodzi.
Spêdzilimy na wyspie 12 dni, lecz dzia³alnoci
w pe³nym znaczeniu tego s³owa by³o zaledwie 2,5
dnia. W czasie naszego pobytu wielkoæ opadów wynios³a po³owê rocznych opadów w Polsce. Uda³o siê
nam wyeksplorowaæ 35 jaskiñ o g³êbokoci dochodz¹cej do kilkudziesiêciu metrów i skartowaæ w nich
ok. 1000 m. Dla mnie by³a to jedna z najtrudniejszych
i najwa¿niejszych wypraw. Za rok -mam nadziejê wrócimy tam znowu, bogatsi o dowiadczenia, maj¹c rozpoznany teren, nie ³udz¹c siê, ¿e przyroda bêdzie ³askawsza, a klimat mniej surowy.
Literatura:
Ciszewski A. 2003. Madre de Dios  wyspa marzeñ.
Jaskinie 31: 9-15.
Sobota I. 2003. Charakterystyka geograficzna i zjawiska krasowe na wyspie Madre de Dios. Jaskinie 31: 16-19.
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Andrzej Ciszewski
Krzysztof Recielski
Rapa Nui jest wulkaniczn¹ wysp¹ na rodku oceanu Spokojnego. Swoje powstanie zawdziêcza aktywnoci wulkanicznej zwi¹zanej z gor¹cym punktem
znajduj¹cym siê pod pacyficzn¹ p³yt¹ tektoniczn¹.
Wyspa ma kszta³t zbli¿ony do trójk¹ta o d³ugoci boków 23x16x16 km i powierzchniê ok.160 km2.
Ten niewielki skrawek l¹du buduj¹ 3 wulkany:
Rano Kau, Poike i najwiêkszy, rozleg³y Maunga
Terevaka kulminuj¹cy na wysokoci 530 m n.p.m.
Pagórkowat¹ powierzchniê wyspy urozmaicaj¹ liczne sto¿ki paso¿ytnicze.
Ze wzglêdu na swoje umiejscowienie Rapa Nui
pozostaje w strefie klimatu zwrotnikowego, ciep³ego i wilgotnego z przewag¹ dni z silnymi wiatrami.
Mimo dogodnego po³o¿eniaa geograficznego do rozwoju rolinnoci wyspa jest praktycznie pozbawiona drzew, nie licz¹c kilku zagajników sztucznie
wprowadzonego eukaliptusa.
Wyspa oddalona jest o 3700 km od zachodnich
wybrze¿y Ameryki Po³udniowej, a mimo to od 1888 r.
nale¿y do Chile. Jednak jej znaczne oddalenie od kontynentu i pielêgnowanie polinezyjskiej to¿samoci
sprawia, ¿e na wyspie zaczynaj¹ narastaæ tendencje
do usamodzielnienia siê.
Dla wiata Rapa Nui zosta³a odkryta w wi¹teczn¹ wielkanocn¹ niedzielê 1722 roku przez holenderskich ¿eglarzy. Odkryciem dla Holendrów by³
równie¿ fakt, ¿e ta z pozoru bezludna wyspa na rodku Oceanu by³a zamieszkana przez potomków polinezyjskich ¿eglarzy i Indian z Ameryki Po³udniowej. Kolorytu wyspie dodawa³o równie¿ oko³o 1000
kamiennych pos¹gów - moai ustawionych przez tubylców. Moai do dzi stanowi¹ jej wizytówkê.
Ponowne zainteresowanie wysp¹ datuje siê na
pocz¹tek lat 50 za spraw¹ norweskiego podró¿nika i
archeologa Tora Heyerdahla. Jego dzia³alnoæ by³a
nakierowana na rozwi¹zanie licznych zagadek zwi¹zanych z ¿yciem i zag³ad¹ dawnej cywilizacji na wyspie. Heyerdhal w swoich pracach jako pierwszy zainteresowa³ siê licznymi jaskiniami z terenu Rapa Nui.
Nie zostawi³ jednak ¿adnej szczegó³owej dokumentacji penetrowanych obiektów. W póniejszych latach
dzia³a³y na wyspie dwie wyprawy hiszpañska i francuska, które rozpoczê³y systematyczne prace prowadz¹ce do udokumentowania najwiêkszych jaskiñ.
W listopadzie 2001 roku na wyspie dzia³a³a pierwsza polska wyprawa speleologiczna zorganizowana
przez Komisjê Taternictwa Jaskiniowego Polskiego
Zwi¹zku Alpinizmu i Aeroklub Nowotarski pod kierownictwem Andrzeja Ciszewskiego i Zdzis³awa Jana
Ryna. Ze wzglêdu na krótki czas pobytu na wyspie

Rapa Nui

fot. A. Gajewska

wyjazd mo¿na nazwaæ raczej rekonesansem. Omiodniowy pobyt zaowocowa³ jednak doæ wszechstronnym rozpoznaniem fizyczno-geograficznym wyspy.
Za najbardziej perspektywiczne pod k¹tem jaskiniowym zosta³y wytypowane strome klify opadaj¹ce ku
wodom oceanu z wulkanu Poike szczególnie w okolicy znanej jaskini Ana O Keke. Drugim rejonem odmiennych w swym charakterze okaza³o siê pole lawowe Roiho, rozlewaj¹ce siê kilku kilometrowym
wachlarzem lawowym z niewielkiego wulkanu Hiva
Hiva. Pole lawowe powsta³o po jednej z najm³odszych
erupcji wulkanicznych na wyspie st¹d formy, które
siê tu znajduj¹ s¹ niezwykle czytelne zarówno na powierzchni jak i pod ni¹.
Roiho obfituje w du¿¹ iloæ jaskiñ z licznymi
otworami o charakterze kolapsyjnych zapadlisk. Ta
gmatwanina korytarzy i liczne otwory od razu uzmys³owi³y nam koniecznoæ rozpoczêcia systematycznej inwentaryzacji, bez której dalsza dzia³alnoæ na
wyspie wyda³a nam siê bezcelowa. Pomimo krótkiego pobytu uda³o nam siê przy wspó³pracy z pracownikami Dyrekcji Parków Narodowych Chile (CONAF) zapocz¹tkowaæ pracê nad dokumentacj¹ jaskiñ
wyspy z ich szczegó³ow¹ lokalizacj¹ i opisem. Brak
czasu sprawia, ¿e w ten sposób udaje nam siê opracowaæ najd³u¿sze jaskinie wyspy: Ana Te Pahu i Ana
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Krater Rano Raraki, najbardziej mistyczne miejsce na
wyspie, fot. A. Gajewska

Vai Teka na Roiho i Ana O Keke na Poike jak równie¿ kilkanacie innych mniejszych obiektów.
Prace nasze pokrywa³y siê czêciowo z tym, co
robi³y na wyspie wczeniejsze ekipy hiszpañskie.
Wyprawa ta uzmys³owi³a nam jednak, ¿e choæ wyspa nale¿y do budz¹cych ogromne zainteresowanie,
to jej wiat podziemny nale¿y do najs³abiej opisanych zarówno pod wzglêdem speleologicznym jak i
archeologicznym i kulturowym, gdy¿ jaskinie odegra³y w historii spo³ecznoci wyspy rolê szczególn¹, staj¹c siê miejscem aktywnoci cz³owieka na
przestrzeni setek lat oraz grobowcami dla ich mieszkañców. Dlatego te¿ postanowilimy, ¿e spróbujemy w perspektywie kilku lat przeprowadziæ systematyczn¹ i szczegó³ow¹ inwentaryzacjê i eksploracjê jaskiñ wyspy, równie¿ w miejscach trudno dostêpnych jak strome klify opadaj¹ce do Pacyfiku.
Iloæ jaskiñ zinwentaryzowanych na wyspie
przekracza nieco liczbê 100. Wiêkszoæ z nich to
niewielkie obiekty. Najd³u¿sza i najbardziej znana
Ana Te Pahu osi¹ga d³ugoæ 910 m.
Szczegó³owa eksploracja i inwentaryzacja w
kilku niewielkich rejonach wyspy pozwoli³a na
udokumentowanie kolejnych kilkunastu obiektów.
Pozwala to s¹dziæ, ¿e sumaryczna liczba jaskiñ wyspy przekracza, jak s¹dzê, 300 obiektów. Takie kom-

pleksowe opracowanie mo¿e dopiero stanowiæ podstawy do dzia³ania dla archeologów, gdy¿ w wiêkszoci z odkrytych obiektów znalelimy interesuj¹ce stanowiska archeologiczne.
W grudniu 2004 roku w ramach przygotowañ
do kolejnej wyprawy odwiedzilimy w trzyosobowej ekipie, wyspy i spêdzilimy na niej 6 dni. Oprócz
licznych spotkañ z administracj¹ staralimy siê jak
najszybciej dzia³aæ w terenie, czego efektem by³o
zinwentaryzowanie kolejnych 8 nowych jaskiñ, jaskiñ, z których najd³u¿sza o symbolu R04 przekracza 200 m d³ugoci, a dalsze przejcie wydaje siê
byæ mo¿liwe.
Jaskini tej nie nadalimy nazwy, gdy¿ zgodnie z
opini¹ Rady Starszych Wyspy nale¿y korzystaæ z lokalnych nazw czerpi¹c z bogatej wiedzy najstarszych
mieszkañców RAPA NUI.
Mam nadziejê, ¿e ten niezbyt spektakularny i
wymagaj¹cy ciê¿kiej pracy projekt, znajdzie swoich entuzjastów, ju¿ najbli¿sza wyprawa planowana na listopad 2006 roku posunie znacz¹co do przodu wiedzê o podziemnym wiecie RAPA NUI.

fot. A. Gajewska

Wyprawa 2001:
Andrzej Ciszewski  kierownik, Ewa Wójcik, Micha³ Ciszewski, Wies³aw Wilk, Agnieszka Gajewska, Krzysztof Recielski, Henryk Nowacki, Piotr
S³upiñski, Magdalena S³upiñska, Zdzis³aw Jan Ryn,
Les³aw Oprowski

fot. A. Gajewska

Wyprawa 2004:
Andrzej Ciszewski, Zdis³aw Jan Ryn, Agnieszka Gajewska
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Marcin Czart

USA 2002 - Latanie jest mêcz¹ce...

- do tego wniosku doszed³em stoj¹c na lotnisku
w Missouli w stanie Montana. Podro¿ rozpoczêlimy poci¹giem z Krakowa do Warszawy, potem samolotem do Amsterdamu, stamt¹d do Mineapolis,
a potem do Missouli. Trwa³o to trochê ponad 26
godzin. A w³aciwie nasze podró¿owanie dopiero
siê zaczê³o. Plan mielimy mocno napiêty. Na pocz¹tek szkolenie, potem eksploracja i w koñcu wspinanie. Problem polega³ na tym, ¿e trzeba by³o przemieszczaæ siê na odleg³oci rzêdu 500 do 800 mil.
Ale na razie jechalimy z lotniska do le¿¹cego nieopodal Frenchtown, gdzie mieszkaj¹ Tina i Joe Oliphant. Joe to jeden z bardziej aktywnych groto³azów w USA. To dziêki niemu moglimy poznaæ kawa³ek tego wielkiego kraju.
Na pocz¹tku 2002 roku podpisano umowê o
wzajemnej wymianie dowiadczeñ. W tym roku my
jechalimy do USA, w nastêpnym oni przyje¿d¿aj¹
do nas.
Z Missouli pojechalimy w Grand Teton, gdzie
mielimy szkoliæ amerykañskich groto³azów autoratownictwa i ratownictwa tak jak to robimy w Europie.
Spalimy na farmie jednego ze znajomych Joe,
a nastêpnego dnia przenielimy siê na kemping.
Pocz¹tkowo pogoda nie da³a szans na zajêcia w te-

renie, wiêc zawiesilimy liny w kaplico-stodole. Dwa
dni póniej ruszylimy w teren. Na pobliskich ska³ach osadzilimy punkty i rozwiesilimy tor przeszkód. Tak minê³y nam kolejne trzy dni. W tzw. miêdzyczasie uda³o siê nam pojechaæ do parku Yellowstone, zobaczyæ bajecznie kolorowe gejzery. Po wymianie dowiadczeñ odnonie transportu noszy w
ró¿nych kierunkach, wracamy do Missouli.
Punkt g³ówny naszego wyjazdu to eksploracja w
masywie Bob Marschal Wilderness. Tym razem mamy
do przejechania samochodem nie 1000, a tylko ok. 500
km. I nie na po³udnie, a na pó³noc. Kiedy dotarlimy
do ostatniego miejsca gdzie mo¿e dojechaæ samochód,
zapakowalimy dobytek na mu³y i konie i ruszylimy
starymi indiañskimi cie¿kami w serce gór. Po przymusowym noclegu, gdzie popadnie, drugiego dnia
marszu dotarlimy w masyw Silvertip.
Obóz za³o¿ylimy na wysuniêtym cypelku, z którego opadaj¹ce ciany otwiera³y cudowny widok na
dolinê, któr¹ mozolnie dreptalimy dwa dni wczeniej.
Po zagospodarowaniu, prowadzeni przez Jima Chestera, który wietnie zna³ okolicê, zapoznalimy siê z
terenem dzia³ania. Po pierwszym dniu okaza³o siê,
¿e wyprawy, które tam dzia³aj¹, nie maj¹ w zwyczaju
oznaczania odkrytych otworów, a tym bardziej robie-

Podczas szkolenia w Tetons, fot. M. Tomaszek
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Przemierzaj¹c Bob Marschall Wildeness pos³ugujemy siê
jedynym mo¿liwym rodkiem transportu: jucznymi koñmi
i mu³ami..., fot. M. Tomaszek

Æwiczenia w Tetons, fot. E. Wójcik

nia ich dokumentacji. W zwi¹zku z tym nasz¹ dzia³alnoæ skoncentrowalimy na jaskini Blood Cave.
Niespodzianki czeka³y nas równie¿ w jaskini. Joe
posiada³ niezwykle dziwny plan tej pieczary i ju¿ po
dwóch dniach wiedzielimy gdzie mo¿e byæ przodek.
Kolejn¹ ciekawostk¹ by³o porêczowanie. Amerykanie dopucili mo¿liwoæ stosowania spitów i HSA,
ale tylko dziesi¹tek. Ósemki s¹ za s³abe. W zwi¹zku
z tym spotkalimy tylko jeden spit, wbity do po³owy
i krzywo. Reszta by³a zaporêczowana z natury, super
sztywnymi linami marki PMI. Podzielilimy siê wiêc:
jedna ekipa zajmowa³a siê zdobywaniem kolejnych
metrów na przodku, a druga porêczowa³a jaskiniê
odpowiednio do techniki odcinkowej. W sumie odkrylimy ok. 600 metrów nowego i spowodowalimy,
¿e wiêksz¹ czêæ jaskini mo¿na by³o przejæ korzystaj¹c z przyrz¹dów, a nie z bu³y. Niestety wszystko
kiedy siê koñczy wiêc po omiu dniach dzia³ania i
kolejnych dwu przemieszczania, bylimy znowu w
Missouli. Joe i Tina wracali do pracy, a my postanowilimy udaæ siê w okoliczne ska³ki. Wybralimy
dwa rejony Massacre Rock oraz City of Rock. Oba
po³o¿one niedaleko od siebie, ale tysi¹c km od nas.
Pierwszy z nich oferowa³ wspinanie w bazaltach, a
drugi w piaskowcach z wapieniem.
Szukaj¹c Massacre Rock mielimy okazjê zaobserwowaæ pewn¹ ró¿nicê dotycz¹c¹ ludzi. Otó¿ jeden
z naszych samochodów pojecha³ szukaæ ska³, a drugi
sta³ nieopodal drogi wiod¹cej do ma³ego miasteczka.
Czekalimy jakie dwie godziny na powrót szperaczy,
w miêdzyczasie minê³o nas dwanacie samochodów, z
czego osiem zatrzyma³o siê przy nas i pyta³o czy nie
potrzebujemy pomocy. Pewna m³oda kobieta dowiedziawszy siê, ¿e szukamy ska³ pojecha³a do miasta i
wróci³a z dok³adnymi namiarami. Ciekawe czy w Pol-

sce co podobnego mog³oby siê zdarzyæ. Czas nas niestety goni³ i dwa dni póniej udalimy siê w City of
Rock. Znakomite wspinanie, niele obite drogi, hektary ska³. Mo¿na poleciæ, ka¿dy znajdzie co dla siebie.
I tak niepostrze¿enie zbli¿a³ siê czas mêki, czyli
latanie. Po powrocie ze wspinania, dzieñ na pakowanie, zakupy i t¹ sam¹ tras¹ z Missouli do Mineapolis, potem do Amsterdamu. W tê stronê by³o
weso³o, firma Nortwest nie doceni³a nas i w po³owie lotu brak³o alkoholu. W koñcu l¹dujemy w Warszawie i jeszcze tylko poci¹g do Krakowa.
W wyjedzie brali udzia³ Andrzej Ciszewski 
kierownik, Micha³ Ciszewski, Ewa Wójcik, Marcin
Czart, (wszyscy KKTJ), Marek Wierzbowski
(SGW), Radek Paternoga (SKTJ), Maciej Tomaszek
(STJ Kraków), Kazimierz Szych (SCC). Wyjazd
odby³ siê 01.09.do 30.09.2002.
PS. Po licznych perturbacjach Joe Oliphant przyjecha³ do Polski w roku 2005.
Mia³ okazjê zobaczyæ Tatry i uczestniczy³ w
wyjedzie rekonesansowym na Kitzsteinchorn.
Szkoda, ¿e by³ tak krótko i nie na wyprawie.
Literatura:
Ciszewski A. 2003. Jesieñ w Silvertip. Jaskinie 30:
21-23.

Blood Cave, fot. E. Wójcik
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Cz³onkowie KKTJ
Przebojem ostatnich lat sta³y siê wszelkiego rodzaju listy wspó³pracowników. Nie mo¿emy pozostaæ w tyle. Przypuszczam, ¿e wielu naszych kolegów nerwowo poszukuje na nich swojego nazwiska. T¹ list¹ chcemy wype³niæ lukê w spo³ecznym
zapotrzebowaniu. Szanowny kolego groto³azie! Jeli wspó³pracowa³e (z KKTJ) to jeste na licie.
Znajdziesz siebie i bêdziesz móg³ z czystym sumieniem powiedzieæ: ja te¿ jestem na licie!
Zebranie niezbêdnych danych do stworzenia takiej listy, jak siê okaza³o, nie by³o wcale proste. Dokumentacja klubowa praktycznie nie istnieje, a archiwalia przepad³y  jak ustalono w ledztwie prowadzonym przez stosown¹ komisjê  najprawdopodobniej w trakcie ostatniej przeprowadzki klubu do
lokalu na ul. Westerplatte. Dokumentacja by³a wiêc
tworzona praktycznie od zera. W ogólnodostêpnych
ród³ach znajduj¹ siê dwie listy cz³onków z 1972
(Jamnik 3) i 1976 roku (Jamnik 4). Stanowi³y one
punkt wyjcia. Potem by³y stopniowo uzupe³niane,
w oparciu o wszelkie dostêpne ród³a (ksi¹¿ki speleologa, listy uczestników wypraw, prywatne zapiski itp.) oraz liczne konsultacje.
W przypadkach, kiedy brakowa³o dokumentu
okrelaj¹cego datê przyst¹pienia, osoba zosta³a przypisana do daty kursu. Nie zawsze jednak ta data by³a
to¿sama z dat¹ przyjêcia do klubu. W efekcie tych

Barski W³adys³aw
(zm. 1997)

¿mudnych dzia³añ powsta³a prezentowana lista
cz³onków klubu.
W tym miejscu pragnê podziêkowaæ wszystkim,
którzy udostêpniaj¹c swoje archiwa, s³u¿yli pomoc¹ w powstawaniu listy. Podkreliæ te¿ chcia³bym
nieoceniony wk³ad jaki wniós³ Andrzej Dzioba. Jego
uporowi zawdziêczamy uzyskanie znacz¹cej liczby
zdjêæ i informacji.
Szanowne Kole¿anki zamieci³em na licie w
zdecydowanej wiêkszoci pod nazwiskami panieñskimi, czyli takimi jakimi legitymowa³y siê w chwili przyjmowania do klubu i jak zapisa³y siê w naszej
pamiêci.
W przypadku osób zmar³ych przy nazwisku znalaz³ siê skrót zm. i podany zosta³ rok mierci. Osoby, które ponios³y mieræ w wyniku tragicznego
wypadku w czasie wyprawy jaskiniowej oznaczy³em skrótem zg.
Dla 34 osób nie znaleziono fotografii. Na ostatniej stronie tej listy znajduj¹ siê nazwiska osób dla
których nie uda³o sie ustaliæ roku przyjêcia do Klubu.
W sumie na licie znalaz³o siê 272 nazwisk.
Jestem wiadomy, ¿e pomimo w³o¿onych starañ na licie mog¹ znaleæ siê pomy³ki i braki, dlatego te¿ bêdê wdziêczny za wszelkie uwagi, które
stan¹ siê podstaw¹ do wprowadzania na niej nieuniknionych poprawek.
Mariusz Szelerewicz

Faber Andrzej

Korona Zbigniew

Leszczyñski Maciej
(zm. 199?)

Nowosielski Witold

Balwierz Jerzy

Cha³upnik Marian

Chowaniec Tadeusz

Chrobak Jerzy

Dzioba Andrzej

Golec Wies³aw
(zm. 1994 r.)

Jasiñska Maria
(Miêtus)

Kasprzycka El¿bieta
(Pawlik)

Kokoszka Andrzej

Kopacki Marek

Lachman Barbara
(Barska)

Liszka Henryk

Roszkiewicz Jerzy Szelerewicz Mariusz

1966

Górny Andrzej

Liszka Zbigniew

£aciak Zofia
(Roszkiewicz)

Ma³ota Jacek

Matyja Jan

Sêkara Adam

Sidorowicz Józef

Tomczyk Andrzej

Ambroziewicz Piotr
(zg. 1969 r.)

Czepiel Marian

de Lorme Kazimierz

Malecka El¿bieta

Rybarski Henryk

Biale Wojciech

Hajewski Marek

Rodziewicz Ewa
(Pogan)

Rzegost Barbara
(Rybarska)

Burkiet Mieczys³aw
(zm. 2004 r.)

Dêbosz Tadeusz

£ukasik Roman

£ukasik Ryszard

Knapczyk Ryszard

Kozik Andrzej

Markowska Maria
(Urbowicz)

1967

Tyrpa Andrzej

1968

Szlamka Ryszard

mia³owski Jan

1969

Stelmach Marcin

Szczêniak Tomasz

1970

Pasiowiec Andrzej

Paul Krzysztof

Tyrka Barbara

1971

Piekarski
Przemys³aw

Pielka Jan

Strzetelska Anna
(Kramarz)

Wito Andrzej

Ba³as Andrzej

Bana Wies³aw

Chmielewski
Zygmunt

Ciszewska Barbara
(Rydlewska)

Ciszewski Andrzej

Dzioba Antoni

Fyda Piotr

Koby³ecki Andrzej

£oziñski Wac³aw

Pasiowiec Barbara
(zm. 1983 r.)

D¹browski Czes³aw Krajewski Zbigniew

1972

Wilk Wies³aw

Dobrzañski
Wojciech

£opaciñski Jan

Potacza³a Jan

Seidl Krzysztof

Siobowicz Andrzej

Smoleñ Jan

Szumera Andrzej

Ta³ach Gerard

Tylek El¿bieta

Bartosik Tadeusz

Bêbenek Krzysztof

Dulêba Jacek
(zm. 2001 r.)

Fabijanowska
Katarzyna

Godyñ Janusz

Kleszyñski
Krzysztof

Kopacz Ireneusz

Or³owski Jan

Saletnik Marek
(zm. 2005 r.)

Uhl Waldemar

Urbaniak Adam

Burka Bogus³aw

Kowalik Jerzy

Kramarz Jerzy

Lasoñ Andrzej

Opaliñski Zbigniew

W¹sik Tadeusz

Burka Janusz

Drozd Barbara
(Czerkawska)

Dro¿d¿ Ryszard

Fus Andrzej

Gruza Zdzis³aw

1973

¯abiñski Marian

Kielichowska Magdalena
(zg. 1974)

1974

1975

Wielecki Jan

1976

Gruza Zygmunt

Kazimierska Anna
(Godlewska)

Topolska Anna
Topolska Dorota
(Rachtan)
(Drewniak-Kaczmarczyk)

Verey Jerzy

Baraniewicz Stanis³aw
(zm. 1992 r.)

1977

Bulicz Andrzej

Winiewski
Wojciech

Czopek Jerzy

Kapa³a Andrzej

Kleszyñski
Grzegorz

Kochman Jerzy

1978

Kopyd³owski Jerzy

Kotarba Stanis³aw

Matysiak Ewa
(Madej)

Matysiak Jan

lizowski Maciej

Wójcik Ewa

1979

Adamczyk Maryla
(Szymendera)

Czy¿ewski Miko³aj

Dru¿kowska Alicja

Grabalski Maciej

Krogulski Micha³

Szlamka Marta

1980

Jêdrys Miros³aw

Madej Artur

Samborski Bogdan

wider Marta
(Or³owska)

Baniewska Dorota

Madej Bogus³aw

1981

Su³ek Beata
(Madej)

Chorabik Artur

Hechsman Rafa³

Kossakowski Pawe³

Lasoñ Krzysztof

Pitak Roman

Radecki Wojciech

Rojek Ryszard

Stachura Kazimierz

Wilkosz Jan

Osmenda Zofia

Piczóra Jolanta
(Ba³as)

Pilawa Witold

Pryczek Piotr

Warcha³ Hubert

Franczyk Artur

Motyka Jan

M¿yk Marek

Pastu³a Marek

Zahel Mariusz

Osmenda Stanis³aw Paduchowski Jerzy

1982

Wojtal Bogdan

1983

Weso³owski Marek

Wu¿yk Pawe³

1984

Kubaty Krzysztof

Bodzioch Barbara
(Knapczyk)

Drechsler Tomasz

Dylski Miros³aw

Dziadzio Piotr

Korzeñska Dorota
(Dylska)

Kowalczyk Zbigniew
(zm. 2002 r.)

Lazar Adam

Osika Joanna

Osika Stanis³aw

leziak Grzegorz

Walbiner Witold

Weso³owski
Stanis³aw

1986

1985

Wójcicki Jacek

Zbertek Ewa
(Lazar)

Marek Krzysztof

Nowacki Henryk

Pitak Witold

Augustyn Marek

Bana Micha³

Filipczyk Marek

Marsza³ek Ryszard

Leginowicz Jacek

Zbertek Ma³gorzata
(Kowalczyk)

Stachnik Renard

Wierzbicki Robert

Grabkowska Ewa
(Kotarba)

Styrna Jacek

Wróbel Renata
(Radecka)

Czart Marcin

Kuæmierz Jan

1987

Kowalska Dorota
(Verey)

Widomski Tadeusz

1989

1988

Rachwa³ Marek

1990

1991

Baster Tomasz

Sobala Witold

1992

1993

Gryczmañska
Magdalena

Styrna Szczepan

Wieczorek Jerzy

1994

Wierzbicki Grzegorz

¯urek Joanna

Derkowski Arkadiusz

Krawczyk Pawe³

Salomon Marta

S³obodzian Bogdan

Nowak Jakub

Pruc Marcin

Suski Rafa³

Wasyluk Stanis³aw

Czesak Wojciech

Jastrz¹b Dariusz

Krawczyk Mi³osz

1995

Stachura Maciej

Augustynek Tomasz

1998

1997

Wojtaczka Pawe³

Przenios³o Anna

1999

Miga³a Pawe³

Nowak Krzysztof

Pietraszko Wojciech

Sikora Marcin

Kierod Jerzy

2000

Nakoneczny Pawe³

Pa³ka Jaros³aw

Sieprawski
Wojciech

Snopkiewicz
Tomasz

Klimek Micha³

2001

Kaczmarczyk
Krzysztof

2002

Hojda Artur

Paluch Pawe³

Szot Mariusz

¯elechowska
Agnieszka

Chwastek Andrzej

2003

Otfinowski Dariusz

Stêpieñ Aleksandra

Stok³osa Marcin

Matras Jaros³aw

2004

Ignasiak Micha³

Berdel Bartosz

2005

Gawêda Ilona

Jurkowski Karol

Pindel Miros³aw

Romanek Artur

Têczar Renata

Kogut Magdalena

2006

Zawadzki Wit

Zdunek Magdalena

Romañski Micha³

Nazwiska cz³onków Klubu dla których nie uda³o sie ustaliæ daty przyjêcia: Adamiak Krzysztof, Albertusiak Adam, Cichy Bogdan, Cieszyñski Bart³omiej, Czy¿ewski Tadeusz, Guja Jaros³aw, Guja Marek, Guzik
Stanis³aw, Jakubowski Les³aw, Jaryczewski Tomasz, Kasprzyk Robert, Kierpiec Jacek, Kochañski Jan, Ko³odziej Bogus³aw, Kruk Magdalena, £ukasik Krzysztof, Majewski Marek, Malec Zbigniew, Mierzwiak Wojciech, Nêcki Jaros³aw M., Rosó³ Maciej, Siemek Robert, Stalmarski Czes³aw, Staszkowski Witold, Szlachetka
Jadwiga, Szumera Krzysztof, Szupert Dariusz, Wywia³ Jaros³aw.
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opracowanie: Jakub Nowak, Rafa³ Suski

Zarz¹dy KKTJ
w latach 2001-2006
10. 05. 2001

Prezes

Marcin Czart

V-ce prezes, szef szkolenia
Jan Kuæmierz
Skarbnik
Stanis³aw Wasyluk
Sekretarz
Rafa³ Suski
Magazynier
Jakub Nowak
Komisja rewizyjna
Andrzej Ciszewski
Stanis³aw Kotarba
Wojciech Sieprawski

26.02.2004

od 10. 2005 r.

Prezes

Wojciech Sieprawski

V-ce prezes, szef szkolenia
Jan Kuæmierz
Marcin Czart
Skarbnik
Stanis³aw Wasyluk
Sekretarz
Rafa³ Suski
Magazynier
Jakub Nowak
Komisja rewizyjna
Marcin Czart
Tomasz Snopkiewicz
Andrzej Chwastek
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Tomasz Snopkiewicz

www.kktj.pl

Strona internetowa KKTJ istnieje od 20 lutego 2000. Choæ ju¿ kilka miesiêcy
wczeniej strona by³a umieszczona w sieci, to mia³a charakter testowy i by³a dostêpna
tylko poprzez adres IP. Podwaliny naszej stronie internetowej da³a akcja szukania sponsorów na wyprawê Lampo 2000  nie przynios³a ona skutków. Zosta³ wtedy zgromadzony materia³, który wykorzystano do zbudowania szkieletu strony. Nastêpnie w
miarê rozwoju przybywa³o materia³u, a¿ uznalimy ¿e nadszed³ czas publikacji. Pierwszy literkowy adres (www.kktj.prv.pl), a dok³adniej rzecz ujmuj¹c alias, zosta³ za³o¿ony wspomnianego dnia.
Pierwotnie strona by³a umieszczona na serwerze w zaprzyjanionej firmie. Od 5
lat strona jest posadowiona na sprzêcie Krzysztofa Kleszyñskiego i te¿ dziêki niemu
ma adres www.kktj.pl. Dziêki uprzejmoci Krzyka mamy tak¿e pocztê oraz listê mailingow¹, która to lista powoli rozrasta siê i obejmuje nie tylko cz³onków klubu, lecz
tak¿e kilka osób z, ogólnie to nazywaj¹c, rodowiska krakowskiego.
W poprzednim JAMNIKU donosi³em, ze strona ma 20 MB có¿, du¿o siê
zmieni³o  strona obecnie ma wielkoæ oko³o 600 MB. Zawiera kilka dzia³ów, lepiej
lub gorzej rozwijanych. Oparta jest przede wszystkim na relacjach z wyjazdów i artyku³ach jaskiniowych. Du¿¹ ogl¹dalnoci¹ cieszy siê te¿ galeria fotografii jaskiniowej
oraz szkice techniczne.
Od pocz¹tku jej istnienia zachowano ci¹g³oæ - wszystkie dane zosta³y zachowane (z jednym, ma³ym wyj¹tkiem).
Nie bêdê opisywa³ co znajduje siê na klubowej witrynie, ka¿dy mo¿e to zobaczyæ.
Strona jest tworzona spontanicznie i nie ma ¿adnych, daleko siêgaj¹cych strategii rozwoju - mogê tylko napisaæ, ¿e bêdzie rozwijana.
Koñcz¹c zapraszam do odwiedzenia http://www.kktj.pl
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Mariusz Szelerewicz

Bale Groto³azów

(przyczynek do badañ nad zwyczajami odkrywców jaskiñ)
T¹ historyjkê wypada mi zacz¹æ od czasów, kiedy powstawa³a nasza grupa skupiaj¹ca zafascynowanych jaskiniami. Otaczaj¹cy nas wiat, uporz¹dkowany w myl zasad jedynej s³usznej ideologii,
pozostawia³ dla obywatelskiej inwencji niewielkie
pole do popisu. Dla nas takim niekontrolowanym
obszarem sta³o siê poznawanie jaskiñ. Z racji zamieszkiwania w okolicach Jury Krakowsko-Czêstochowskiej, naturalnym by³o, ¿e g³ównym celem naszych wypraw sta³y siê podkrakowskie dolinki. Ale
ju¿ samo dotarcie do po³o¿onych tam jaskiñ, stawa³o siê powa¿nym przedsiêwziêciem. Najbardziej
popularnym rodkiem komunikacji by³a kolej, ze
stacjami: Zabierzów, Rudawa, Krzeszowice, które
stanowi³y punkty wyjcia do jaskiñ w kolejnych
dolinkach. Takim znacz¹cym i pamiêtnym by³ na tej
trasie poci¹g wyje¿d¿aj¹cy z Krakowa o 7.24. W
ka¿d¹ niedzielê (jeszcze nie wymylono wolnych
sobót) na peron g³ównym stacji Zabierzów wysypywa³y siê stada ludzi pêdz¹cych na wycigi do doliny Bolechowickiej lub Kobylañskiej, by tam spe³niaæ swoje wspinaczkowe potrzeby. Wród nich
przemykali tacy jak my, po to aby w ró¿nych zakamarkach odkrywaæ nieznane.
Podczas licznych wêdrówek w jaskiniach i na
ska³kach, w poci¹gu, na trasie wêdrówki lub podczas przypadkowych spotkañ w czasie poszukiwania tej samej jaskini, zawi¹zywa³y siê kolejne przyjanie. Ju¿ w roku 1964 tworzylimy kilkunastoosobow¹ grupê intensywnie poznaj¹c¹ podkrakowskie
jaskinie. Pewnego dnia kto rzuci³ pomys³, aby
uwiêciæ nasze spotkania w sposób nad wyraz uroczysty. Rozwi¹zanie narzuca³o siê samo  to spotkanie musia³o siê odbyæ oczywicie w jaskini. Intencj¹ sta³o siê zakoñczenie sezonu letniego. I tak
narodzi³a siê idea bali jaskiniowych.
Pierwszy bal groto³azów odby³ siê w Jaskini
Wierzchowskiej, dnia 9 padziernika 1965 roku. W
swoich zapiskach zanotowa³em: bawimy siê z
patefonem i w ekskluzywnie ubranej sali.
Na koniec zimy  12 marca 1966 roku  odby³
siê kolejny bal. Jako ¿e Jaskinia Wierzchowska by³a
w tych latach otwarta dla wszystkich, st¹d te¿ na
spotkaniu znalaz³o siê wiele przypadkowych osób.
Spowodowa³o to ogólny ba³agan. Impreza szalenie
nieudana..., zapisa³em w notatkach.
Przy organizacji 3 Balu (8 padziernika 1966),
organizatorzy bogatsi o dowiadczenia z poprzedniej imprezy, do³o¿yli wielu wysi³ków dla staranne-

Uczestnicy 3. Balu: (najwy¿szy rz¹d) A. Sêkara, J. Rojkowski, W. Nowosielski, E. Tyrpa; (rz¹d rodkowy) W.
Trzebiñski, (?), W. Barski, J. Chrobak, J. Sidorowicz,
J.mia³owski, A. Tyrpa, E. Kasprzycka; (najni¿szy rz¹d)
Wódz, M. Leszczyñski, I. Konieczna, B. Lachman, M.
Jasiñska, (trzy panienki), fot. M. Szelerewicz

go jej przygotowania. Lista uczestników zosta³a
ograniczona do rodowiska groto³azów. Zadbano o
dekoracje i powo³ano Mistrza Ceremonii, powierzaj¹c mu prowadzenie spotkania. Funkcjê tê pe³ni³
Adam Sêkara. Centralnym elementem dekoracji sali
sta³ siê o³tarz z umieszczonym portretem wodza.
Bal rozpoczyna³ Mistrz Ceremonii okolicznociow¹ przemow¹, odczytuj¹c tzw. episto³ê, która zawiera³a zbiór m¹droci przewidzianych na bie¿¹ce
spotkanie. Nowi uczestnicy (lepniacy  nazwa wziêta
z bajek Lema) sk³adali uroczyste przyrzeczenie i byli
pasowani na groto³aza (wspanialca), a nastêpnie,

Odczytanie episto³y  3. Bal, fot. M. Szelerewicz
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niemniej uroczycie odbijano (nie koniecznie ber³em  jak w piosence Chy³y) pierwsz¹ butelkê. Ten
rytua³ sta³ siê schematem powtarzanym na kolejnych
balach.
Czwarty Bal odby³ siê w jaskini £abajowej,
gdzie spotkano siê 22 kwietnia 1967 r. Wówczas po
raz pierwszy pojawi³y siê zaproszenia. Pierwsze z
nich by³y wykonywane na szkle i powielane stykowo na papierze fotograficznym. Od dziesi¹tego by³y
to ju¿ bardziej ambitne monta¿e rysunków i zdjêæ,
reprodukowane fotograficznie. W sali jaskini £abajowej, na rozci¹gniêtej pod sufitem linie, zawis³y
¿yrandole z lamp karbidowych. Wielki blok po³o¿ony na osi sali spe³nia³ rolê mównicy (zachowany
do dzi), a o³tarz z wodzem znalaz³ doskona³¹ lokalizacjê na bloku skalnym u podnó¿a wschodniej ciany. Mistrzem dalej by³ Sêkara. W tej jaskini odby³y
siê te¿ dwa kolejne bale 5. jak napisano na zaproszeniu: jubileuszowy (4 listopada 1967 r.) i 6. (6
kwietnia 1968 r.).

Bal 7., 10 listopada 1968 ponownie odby³ siê
we Wierzchowiu. W programie imprezy znajdziemy punkt odbicie pierwszej butelki z ¿alu nad dol¹
dzieciêcia nieszczêsnego (Bo¿e chroñ go od rodziców), pierwszego dziecka jaskiniowego oraz szczegó³owy plan kolejnych punktów imprezy: godz.
0,50  odbicie drugiej butelki, 0,52  odbicie trzeciej butelki, 0,53  odbicie..... Regulamin balu nakazywa³: z³o¿enie za rewersem na czasowe przechowanie trunków wszelkich [by³y one zwracane
dopiero po oficjalnym odbiciu], stwierdzenie spo¿ywania takowych tajemnie przemyconych [ ] spowoduje wyciepniêcie ze sromot¹ wielk¹ na zewn¹trz.... Regulamin zobowi¹zywa³ te¿, aby ka¿dy z uczestników dykteryjki przeró¿ne przygotuje
(...) w celu bawienia pozosta³ych
Bal 8 to sprawa tajemna, gdy¿ wg mojej wiedzy, wiosenna impreza nie mia³a miejsca. Brak te¿
ladów w postaci okolicznociowego zaproszenia.
Odby³y siê za to w Wierzchowiu uroczystoci pod
has³em urodziny Jacka, których skala pozwala je
uto¿samiaæ z kolejnym Balem.
Bal 9. 18 padziernik 1969, tradycyjnie ju¿ we
Wierzchowiu, zgromadzi³ groto³azów z Czêstocho-

wy, Gliwic, Jaworzna, Katowic, Tarnowskich Gór,
Zakopanego i oczywicie Krakowa. By³a to chyba
najwiêksze zbiegowisko w balowej historii. Zakaz spo¿ywania alkoholu mia³ jak zwykle obowi¹zywaæ do pó³nocy. Ale zaradnoæ naszych kolegów
nie zna granic. Pojawi³y siê przypadki omijania tego
zakazu przez spo¿ywanie czêci zapasu przed wejciem na imprezê. Praktykê tak¹ organizatorzy starali siê ukróciæ wprowadzaj¹c w za³¹czonym do zaproszenia regulaminie nowy zapis: stwierdzenie
nadmiernej konsumpcji przed wejciem, utratê do
udzia³u spowoduje.
Przed imprez¹ sala zosta³a udekorowana malowanymi scenami z ¿ycia groto³azów, niestety obrazki
te znik³y w niewyjanionych okolicznociach, na
d³ugo przed zakoñczeniem imprezy. Niezwyk³ym
powiêceniem i krzep¹ w trakcie przygotowañ wykaza³ siê Andrzej Górny, który osobicie zaniós³ 50
litrow¹ beczkê piwa do Sali Tronowej. Rolê mistrza
ceremonii spe³ni³ ówczesny prezes klubu Jerzy Roszkiewicz. W bogatym programie tej imprezy znalaz³y siê wszystkie obowi¹zkowe elementy, wzbogacone o czêæ artystyczn¹ i wybory Królowej Balu
i Najlepszego Groto³aza, który dostawa³ w nagrodê
krawat przechodni.
By³ te¿ niewielki aneks do tej imprezy (a mo¿e
poprawiny?): 15 listopada ponownie spotkano siê
w jaskini, pod has³em 9 powtórkowy, na który
przygotowano te¿ pami¹tkowe zaproszenie. Uczestniczyli w nim tylko groto³azi krakowscy, a Mistrzem
by³ Henryk Liszka.

Mistrz 9. powtórkowego, fot. M. Szelerewicz

W tym czasie trwa³y prace nad udostêpnieniem
Jaskini Wierzchowskiej, najprawdopodobniej z tej
przyczyny nie odby³ siê bal wiosenny. Dopiero na
jesieni, 3 padziernika 1970 r., odby³ siê 10. Bal w
Jaskini £abajowej Prowadzony przez Wieka Golca. Zabrak³o na nim tradycyjnego elementu  portret wodza znikn¹³ w tajemniczy sposób. Skandaliczne to wydarzenie zosta³o ostro napiêtnowane
przez organizatorów  w miejscu gdzie wisia³ portret pojawi³ siê du¿y napis: tu wisia³ wódz, a ukrad³

59

go buc. W tej jaskini spotkano siê te¿ na 11. Balu
(5 czerwca 1971). Mistrzem by³ Bogdan Wilkoszewski.
A potem by³a d³u¿sza przerwa spowodowana
nieobecnoci¹ jednego z organizatorów  Andrzeja Dzioby, postawionego naonczas w stan gotowoci bojowej. Po spe³nieniu tego zaszczytnego
obowi¹zku, czym prêdzej zorganizowa³ Bal. Zrobi³ to tak szybko, ¿e nie zd¹¿y³ go nawet zanumerowaæ (ale zaproszenia by³y), w ka¿dym razie 20
padziernika 1973 roku groto³azi spotkali siê w
kawernach po³o¿onych nad Wis³¹ w Piekarach.
Znajduje siê tam obszerna, prawie 70 m d³ugoci
kawerna, spe³niaj¹ca kiedy rolê dworskiego magazynu. Wykuto j¹ na prze³omie XIX i XX wieku.
Miejsce by³o dogodne, po drodze zapasy mo¿na
by³o odnowiæ w Lutym Turze w centrum Tyñca.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a promowa przeprawa przez
Wis³ê, z której do celu ju¿ by³o bardzo blisko. Przeprawa ta mia³a drobny mankament, dzia³a³a tylko
do godziny 21. Tak wiêc spónialscy, aby dotrzeæ
na miejsce, musieli wp³aw przebywaæ mêtne wody
Wis³y. I tak kilka kolejnych bali, oznaczonych ju¿
cyframi porz¹dkowymi, zagoci³o w tych podziemiach. By³ to 12. (18 maja 1974 r.), na którym zapowiedziano: wybór Królowej dziewicy ale, widaæ w¹tpiono w powodzenie tej akcji, skoro w nastêpnym zdaniu programu znalaz³o siê zastrze¿enie: jak bêdzie z czego wybraæ... (Prowadzony

przez Wilkoszewskiego) oraz 13. (19 padziernika
1974 r.), 14. (31 maja 1975 r.) i 15. (25 wrzenia
1976 r.).
Potem kolejne 16. (19 listopada 1977 r.) i 17.
(14 padziernika 1978 r.) odby³y siê w Jaskini
Wierzchowskiej, a 18. (26 maja 1979 r, prow. Wilkoszewski) i ostatni (jak na razie) 19. (5 czerwca
1982 r.) w kawernach w Piekarach. Na balach w
Piekarach pojawi³ siê nowy element scenografii.
By³a to lektyka, która sk³ada³a siê z drewnianego
fotela z du¿¹ dziur¹ w miejscu siedziska, zaopatrzona w dr¹gi, dla wygodnego przenoszenia siedz¹cego. Wykorzystywano j¹ do uroczystego wnoszenia mistrza ceremonii. Ostatni Bal odbywa³ siê
podczas stanu wojennego. W tym czasie obowi¹zywa³ zakaz organizacji zgromadzeñ i utrudnienia
w zakupie piwa. Uda³o siê jednak pokonaæ te trudnoci i uzyskano w komendzie milicji odpowiednie zezwolenie na organizacjê spotkania i zakup
piwa na wzniesienie symbolicznego toastu. Niestety
nie zachowa³y siê orygina³y tych dokumentów.
Czas takiej formu³y imprez najwyraniej przemija³. Zmianê modelu zapowiada³y ju¿ wczeniej
spotkania odbywaj¹ce siê w cywilizowanych warunkach. Pierwsze nazwane Krakowskimi Speleokonfrontacjami (13 listopada 1976 r.) odby³o siê
w orodku wypoczynkowym w okolicach Jaworzna. Zosta³o zorganizowane wspólnie z AKG ³¹cz¹c
obchody rocznicowe obu klubów (10 lat KKTJ i 5
lat AKG). Pod t¹ sam¹ nazw¹ i w tym samym orodku rok póniej (10 grudnia 1977) odby³o siê spotkanie zorganizowane przez uczestników wypraw
do Maroka i Austrii.
Bale groto³azów organizowane przez ówczesny
Krakowski Klub Turystyki Jaskiniowej (póniej
by³a zmiana nazwy Klubu), mia³y równie wielu zagorza³ych zwolenników jak i zdecydowanych przeciwników. Chocia¿ by³y organizowane i prowadzone przez ró¿ne osoby, zwykle zachowywano przyjêty schemat. Bez w¹tpienia pe³ni³y znacz¹c¹ funkcjê w integracji rodowiska groto³azów. Sygna³ o
kolejnym Balu gromadzi³ ca³kiem spor¹ grupê
uczestników, która znacznie przekracza³a liczbê
formalnie zrzeszonych w Klubie (W latach 19701976 liczba cz³onków nie przekroczy³a 50). Na spotkaniach tych zwykle toczono wszelkiego rodzaju
debaty, opowieci i plany na przysz³oæ.
Przysz³ym badaczom obyczajów krakowskich
groto³azów chcia³bym w tym miejscu wyjaniæ, ¿e
z obecnoci portretu wodza (Bale 3-10), nie nale¿y
wyci¹gaj¹c daleko id¹cych wniosków i dopatrywaæ
siê podziemnej dzia³alnoci patriotyczno-narodowociowej konspiracji.
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