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Austria

Jednym z największych jaskiniowych odkryć austriackich grotołazów w 
ostatnich latach jest Klarahöhle w masywie Sengsengebirge. Otwór znalezio-
no jesienią 1999 roku. W ciągu czterech i pół roku eksploracji odkryto ponad 
25 km korytarzy. Jaskinia ma charakter horyzontalny (jej deniwelacja przekra-
cza 300 m), korytarze tworzą często gigantyczne tunele i sale, które zapełniają 
równie wielkie nacieki. Największa sala ma wymiary: 200 m długości, 80-130 
m szerokości i do 70 m wysokości, a jeden ze stalagnatów: 18 m wysokości 
i 2,5 m średnicy. Obiekt znajdujący się na obszarze Parku Narodowego Kal-
kalpen został objęty szczególną ochroną.

Na koniec 2004 roku, trzecia na liście najdłuższych jaskiń Austrii Dach-
stein-Mammuthöhle (DMH) przekroczyła 60 km. Stało się to dzięki systema-
tycznej eksploracji – w ciągu ostatnich dziesięciu lat odkryto ok. 10 km, odno-
wieniu ciągów pomiarowych i dołączeniu innych jaskiń. Znajdujący się w Gór-
nej Austrii system ma 20 otworów i 1207 m deniwelacji.

Ciekawym odkryciem w masywie Tennengebirge okazała się Gam-
skar-Eishöhle. Położony na wysokości 1600 m n.p.m. otwór odkryli grotołazi 
z Klubu Salzburskiego w 1998 roku, wtedy poznano ok. 1 km korytarzy. Po 
pięcioletniej stagnacji odkryto ciąg obszernych korytarzy i sal o długości po-
nad 5 km i przeważnie horyzontalnym charakterze (249 m deniwelacji). Naj-
większa sala – Olympiahalle ma wymiary 85x75 m.

JN – na podstawie Die Höhle 56 (2005)

Wenezuela

Międzynarodowa wyprawa Tepui 2005 za cel postawiła sobie eksplorację 
kwarcytowych jaskiń wenezuelskiej Wyżyny Gujańskiej. Największe odkrycia 
to Cueva del Diablo (2,3 km), Cueva del Cañon Verde (800 m), w czasie wy-
prawy, w masywie Roraimy, połączono Cueva Ojos de Cristal z Cueva del 
Hotel Guácharos. Odkryto także Cueva de los Pemones (2 km), w której 
stwierdzono hydrologiczne połączenie z wyżej wymienionym systemem. Jesz-
cze w 2005 roku „dołączono” i tę jaskinię i tak powstał system Cueva Ojos de 
Cristal o łącznej długości 5,3 km długości. System ten jest najdłuższą na Zie-
mi jaskinią powstałą w kwarcytach niemetamorficznych.

Najdłuższe jaskinie w kwarcytach
  Jaskinia Długość/deniwelacja  Kraj
 Cueva Ojos de Cristal  5,3 km / -73 m Wenezuela
 Cueva Charles Brewer  4,8 km / +110 m Wenezuela
 Gruta do Centenario  3,8 km / -481 m Brazylia
 Gruta de Bocaina  3,2 km / -404 m Brazylia
 Sima Auyan-tepuy Noroeste  2,9 km / -370 m Wenezuela
 Cueva del Diablo  2,3 km Wenezuela
 Sima Aond Superior  2,1 km / -320 m Wenezuela
 Magnet Cave  2,0 km RPA 

JN – na podstawie Speleofórum 25 (2006)

Mesačný tieň 
coraz dłuższy

Jak donosiliśmy w JASKINIACH nr 40 
jaskinia Mesačný tieň osiągnęła głębokość 
433 m stając się drugą pod tym względem 
na Słowacji. Po półtorarocznej eksploracji 
jaskinia osiągnęła rozciągłość ok. 1,2 km  
i długość ponad 9 km stając się piątą jaski-
nią w tym kraju i szóstą w całych Tatrach. 
Należy zwrócić uwagę, że jest to nie tylko 
odkrycie największe ostatnich lat, ale i jed-
no z najszybszych. Za wstępnymi ciasnota-
mi jaskinię charakteryzują duże przestrze-
nie – największa sala Tatra Open ma wy-
miary 140 x 40 m.

JN – na podstawie Speleofórum 25 (2006)

Peru

Począwszy od 2003 roku prowadzona jest eksploracja w departamencie Amazonas w północ-
no-zachodniej części Peru. Celem jest masyw Soloco. Jest to wapienne plateau o wysokości ponad 
3000 m n.p.m. i wymiarach 5 x 10 km cechujące się dobrze rozwiniętą rzeźbą terenu. Prawdopo-
dobnie jest ono odwadniane przez jedno, główne wywierzysko, o wydajności 1 m3/s. Kolejne francu-
sko-peruwiańskie wyprawy wyeksplorowały tam jaskinię Systeme de Parjugsha, która z długością 
przekraczającą 4 km stała się aktualnie najdłuższą jaskinią Peru. Potencjał eksploracyjny masywu 
należy uznać za bardzo interesujący.

AC – na podstawie Spelunca

Indie

Międzynarodowa, 27-mio osobowa wyprawa 
działająca w masywie Meghalaya Jaintaia Hills 
osiągnęła 22,2 km długości. Nastąpiło to po od-
kryciu nowych korytarzy i połączeniu dwóch, są-
siadujących jaskiń. Nowy system, którego nazwy 
autorzy nie podają, jest najdłuższym systemem ja-
skiniowym Indii.

AC – na podstawie Spelunca
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W terminie 9-11.06.06 r. bawiliśmy w składzie: 
Maciej Pawełczyk oraz Karolina Wróblewska, Mar-
cin Bugała, Sebastian Lewandowski i Daniel Kubiak 
(WKGiJ) z kolejną wizytą u słowackich grotołazów, 
tym razem u Eleny Hipmanovej  i Mariana Jagerci-
ka ze Speleoclubu Detva - Zvolen. 

Celem naszej wizyty był Systém hipmanových ja-
skýň (długość 7536 m, głębokość 495 m), który two-
rzą połączone ze sobą 26.07.2003 r. jaskinie: Sta-
rý hrad i Večná robota oraz pomoc Słowakom w 
eksploracji.

Ponadto w pobliżu są inne jaskinie takie jak Ja-
vorová priepasť (długość 2249 m, głębokość 313 m), 
Jaskyňa v Záskočí – Na predných (5034 m, -284 m), 
Jaskyňa slnečného lúča (507 m, -113 m) oraz Prie-
pasť Kosinky (ok. 200 m, -97 m). Wszystkie te ja-
skinie znajdują się w rozległym masywie Krakowej 
Holi mającej wysokość 1752 m n.p.m.

Spotkaliśmy się w Liptovskim Janie i stąd doje-
chaliśmy aż na Poľanę pred Čiernou dolinkou, skąd 
z plecakami udaliśmy się na słowacka bazę – punkt 
wypadowy do okolicznych jaskiń. Tego samego dnia 
podeszliśmy też zobaczyć otwór słynnej jaskini 
Starý hrad będącej częścią wspomnianego powy-
żej systemu. W jaskini tej znajdują się duże prze-
strzenie jak np. Veľký kaňon czy Revajov dóm, kil-
ka głębokich studni jak np. Hlavná priepasť głębo-
kości 35 m czy też głęboka na 45 m Studňa rado-
sti, są syfony wodne np. Sifón Muti czy Marcelova 
žumpa oraz płynie tu rzeka Krakovka.

Następnego dnia wyruszyliśmy na długą akcję 
do jaskini Večná robota. Tu pomogliśmy przetrans-

Polsko-słowacka eksploracja i odkrycie Polskiej Vetvy w najgłębszej jaskini Słowacji

portować drewniane bele do zabezpieczeń zawalisk 
i drabinek na „stare” dno tej jaskini (-315 m). Gospo-
darze nie wpuszczają do tych jaskiń „turystycznie”, 
chcąc je zobaczyć trzeba im pomóc w różny spo-
sób np. właśnie transportując w dół bele drewna. 
Jaskinia sprawia wrażenie wielkiej studni zawalo-
nej głazami wśród których poruszamy się nierzad-
ko przeciskając się i schodząc po drabinkach w dół. 
Widać ogrom pracy włożony  w udrożnienie przejść 
między zawaliskami, gdzie wykonano liczne drew-
niane obudowy. W studniach zainstalowano drabin-
ki – tylko w obszernej  28 m głębokości Studni Pod 
Homolką (Studňa pod Homôľkou nazwa od charak-
terystycznego nacieku nad studnią) używamy liny.

W partiach zwanych Slnečná cesta (ok. -315 m),  
napotykamy potok spływający jak wykazało bar-
wienie od strony leżącej powyżej jaskini Slnečný 
lúč (Słonecznego Promienia). Tu też przy użyciu 
„technik specjalnych” podjęliśmy próbę eksplora-
cji końcowej szczeliny za II zawałem, z której wy-
pływał potoczek. Po kilkugodzinnej eksploracji po-
szerzyliśmy szczelinę i udało mi się w nią wsunąć, 
co prawda mocząc się znacznie. Za przełazem od-
kryłem bardzo ładne partie naciekowe o długości 
– jak szacują Słowacy – minimum 50 m i przewyż-

szeniu minimum 30 m. Nie mieliśmy zbytnio cza-
su sprawdzić wszystkich zakamarków, a jest ich tu 
sporo – m.in. idący gdzieś w górę komin, z które-
go spływa wodospad. Słowacy nazwali te nowood-
kryte partie Poľská vetva (Polski Korytarz). Po 12 
godzinnej akcji zmęczeni wychodzimy wieczorem 
z jaskini i idziemy na bazę.

Trzeciego dnia robimy wspólny rekonesans po-
wierzchniowy w terenie wchodząc na szczyt Kra-
kovej Holi i odwiedzając jaskinię z oryginalnym za-
padliskiem ze śniegiem – nazwaną Jaskyňa slne-
čného lúča.

Jaskinia ta charakteryzuje się dość obszernymi 
ciągami, przeprowadzono w niej barwienie wody, 
która wypłynęła w jaskini Večná robota w rejonie 
Slnečna cesta po 24 godzinach od rozpuszczenia 
barwnika. Przyłączenie tej jaskini do Systému hip-
manových jaskýň jest głównym celem słowackiej 
eksploracji prowadzonej w Večnej robotie. Obec-
nie System ten ma 495 m głębokości, a w przypad-
ku połączenia dałoby to wynik 633 m.

Więcej informacji o naszej eksploracji na sło-
wackiej stronie: www.sss.sk/s.php napisała Elena 
Hipmanova, a Marian Jagerčík dorzucił kilka zdjęć 
z wyjazdu.                                Maciej Pawełczyk
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Bibliografia jaskiń i krasu  
archipelagu Svalbard

W 45. numerze Norsk Grotteblad, pisma będą-
cego organem norweskiego towarzystwa speleolo-
gicznego – Norsk Grotte Forbund (Norwegian Spe-
leological Society), ukazało się interesujące z róż-
nych względów opracowanie bibliograficzne, które 
warto przybliżyć polskim czytelnikom. Zostało ono 
przygotowane przez brytyjskiego autora – Davi-
da St. Pierre, który w sposób twórczy i systema-
tyczny zajmuje się jaskiniami i krasem Norwegii 
(w tym także będącego jej częścią Svalbardu) już 
od ponad 40 lat.

Bibliografia obejmuje pozycje piśmiennic-
twa dotyczące jaskiń krasowych oraz lodowych 
(lodowcowych), a także innych zjawisk związa-
nych z szeroko rozumianym pojęciem krasu, w 
tym także tak zwanego pseudokrasu. Została ze-
stawiona zgodnie z klasyfikacja tematyczną przy-
jętą w Current Titles in Speleology. Obejmuje ob-
szar archipelagu Svalbard, w skład którego wcho-
dzi Spitzbergen – największa, a zarazem najlepiej 
znana Polakom wyspa tego archipelagu. Na Spit-
z-bergenie działa od dawna polska stacja polar-
na, stanowiąca bazę dla prowadzonych tam ob-
serwacji i badań geologicznych, hydrologicznych  
i klimatologicznych, a także różnorakich obser-
wacji geograficznych. Polacy prowadzili także na 
Spitzbergenie okresowo intensywną działalność 
alpinistyczną.

W prezentowanej bibliografii zestawiono kil-
kaset pozycji piśmiennictwa. Najwięcej dotyczy 

David St. Pierre

zagadnień geologicznych i geomorfologicznych, a 
następnie hydrologicznych.

Na podkreślenie zasługuje szereg akcentów 
polskich. Trzeba zacząć od tego, że autor biblio-
grafii dedykuje swoje opracowanie pamięci prof. 
Mariana Puliny (1936-2005) a znaczna część bi-
bliografii (ok. 30 procent) stanowią publikacje au-
torów polskich. Najwięcej jest tam prac M. Puliny, 
a następnie Wiesławy Ewy Krawczyk i Jacka Jani. 
Kilkadziesiąt dalszych prac jest autorstwa kilkuna-
stu innych autorów polskich. Wymienione są tak-
że artykuły Włodzimierza Porębskiego i Mariusza 

Poloka, omawiające wyprawę „Polarny kras 2004”, 
publikowane w Jaskiniach. Większa część pre-
zentowanych w bibliografii fotografii jest autorstwa  
W. Porębskiego. Stan powyższy wynika zapew-
ne z tego, że z autorem bibliografii współpracowa-
ło kilka zainteresowanych tematem osób z Polski, 
które zresztą autor wymienia w podziękowaniach. 
Są to: Marcel Nawrot i Michał Kasina, Andrzej Tyc 
oraz W. Porębski.

Spośród autorów zagranicznych, reprezento-
wanych w bibliografii, wyróżnia się Norweg – prof. 
Stein-Erik Lauritzen, aktualnie jeden z sekretarzy 
pomocniczych UIS, z którym już od dłuższego cza-
su współpracuje kilku polskich geologów.

Nie jest wykluczone, że omawianą bibliografię 
uda się jeszcze uzupełnić o co najmniej kilka dal-
szych publikacji autorów polskich. Wymaga to jed-
nak konsultacji z lepiej zorientowanymi w tym tema-
cie osobami, głównie geologami, np. z prof. Krzysz-
tofem Birkenmajerem. 

Na koniec warto jeszcze dodać, że David  
St. Pierre zestawia indeks jaskiń oraz bibliogra-
fię jaskiniową dla całej Norwegii i jest nadal zain-
teresowany materiałami dotyczącymi tych zagad-
nień. Okazją do dalszej współpracy będą zapew-
ne wyjazdy i wyprawy, głównie eksploracyjne, za-
inicjowane przed kilku laty przez M. Nawrota, który  
z autorem bibliografii utrzymuje bieżący kontakt.

David St. Pierre. 2005. A preliminary annota-
ted bibliography of the caves, karst and cryokarst 
of Svalbard. Norsk Grotteblad. Desember 2005. 
Nr 45: 3-22.

Janusz Baryła

Jeden z cieków wodnych w Jaskini Miecharskiej

W listopadzie 2004 roku członkowie Spele-
oklubu Bielsko-Biała rozkopali niewielki lej. Wtedy 
nie zdawali sobie sprawy że dokonali odkrycia któ-
re być może na wiele lat zmieni tabele i statystyki. 
Teraz można to powiedzieć.  Jaskinia Miecharska 
jest największym i najgłębszym obiektem w pol-
skich Karpatach fliszowych.

Prace eksploracyjno-kartograficzne trwa-
ły cała zimę i wiosnę. Obecny stan poznania to 
1744 m długości  oraz 56,3 m deniwelacji. Rów-
nolegle z pracami eksploracyjnymi trwają pra-
ce badawcze podjęte przez Zakład Georóżno-
ści oraz Zakład Biologi Wód Instytutu Ochrony 
Przyrody PAN w Krakowie. Tematem tych ba-
dań oprócz rozpoznania geologicznego prowa-
dzonego przez J. Urbana i W. Margielewskie-
go jest fauna denna badana przez E. Dumnic-
ką oraz zooplankton występujący w licznych w 
jaskini ciekach wodnych badany przez J. Kura. 
Stwierdzono występowanie studniczka (Niphar-
gus tatrensis) którego liczna populacja znajduje 
się pod opieką M. Wilgi. 

Plan jaskini oraz wstępne wyniki prac badaw-
czych zostały zaprezentowane na 9 Międzynarodo-
wym Sympozjum Pseudokrasowym które odbyło się 
w Bartkowej w dniach 24-26 maja 2006 r. Obecnie 
jaskinia znajduje się pod ścisłą opieką Speleoklu-
bu Bielsko-Biała oraz Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Województwa Śląskiego. 

Do czasu zakończenia badań jaskinia zosta-
nie zamknięta stalową kratą. Następnym krokiem 
w celu ochrony jaskini będzie utworzenie Pomni-
ka Przyrody oraz dla ochrony fauny reglamentacja 
wejść (szczególnie dzikich).

Uwaga -  w jaskini obowiązuje całkowity zakaz 
używania światła karbidowego.
Czesław Szura Prezes Speleoklubu Bielsko-Biała

Jaskinia Miecharska – beskidzki gigant
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9th International Symposium on Pseudokarst 
– Bartkowa, Beskidy, 24-26.05.2006 r.

Kolejne już, 9. Międzynarodowe Sympozjum Pseudokrasowe odbyło się 
w bieżącym, 2006 roku w polskich Beskidach (Karpaty zewnętrzne). Organi-
zacja Sympozjum odbywającego się z inicjatywy i pod auspicjami Internatio-
nal Union of Speleology (Commision for Pseudokarst) była ze strony polskich 
organizatorów koordynowana przez dr. inż. Jana Urbana z Instytutu Ochro-
ny Przyrody PAN, przy wydatnym udziale organizacyjnym Instytutu Ochrony 
Przyrody PAN z Krakowa, Beskidzkiego Klubu Jaskiniowego z Dębicy, Spele-
oklubu Bielsko-Biała, Sekcji Speleologicznej Towarzystwa Przyjaciół Nauk im.  
M. Kopernika z Krakowa i sponsoringu Towarzystwa Naukowego im. Stanisła-
wa Staszica z Krakowa.

W Sympozjum wzięło udział 44 uczestników (wraz z 16 osobami towarzy-
szącymi), reprezentujących 12 państw (Austrię, Republikę Czeską, Holandię, 
Finlandię, Francję, Hiszpanię, Niemcy, Węgry, Włochy, Polskę, Rosję i Słowa-
cję). Miejscem obrad Sympozjum był malowniczo położony nad Jeziorem Roż-
nowskim ośrodek edukacyjno-rekreacyjny „Bartek” w Bartkowej k. Nowego Są-
cza. W trakcie dwudniowej sesji referatowej wygłoszono 30 prezentacji dotyczą-
cych różnych aspektów ogólnie pojmowanych zjawisk i form pseudokrasowych 
i związanych z nimi kwestii terminologicznych, przedstawiono 2 postery oraz 
4 prezentacje slajdów przedstawiające unikalne formy pseudokrasu z Islan-
dii, Czeskiego Raju oraz Rosji. W trakcie Sympozjum odbyło się również spo-
tkanie członków Komisji Pseudokrasu Międzynarodowej Unii Speleologicznej. 

W czasie dwudniowych wycieczek sympozjalnych, przedstawiane były 
unikalne formy rzeźby, w tym szczególnie obiekty związane z ogólnie pojmo-
wanym „pseudokrasem”. W ich trakcie zaprezentowano Uczestnikom jedne  
z najciekawszych jaskiń szczelinowych (typu crevice) w polskich Karpatach ze-
wnętrznych: Jaskinię Niedźwiedzią – formę powstałą wzdłuż prawoprzesuw-
czego uskoku w obrębie rozległego osuwiska na wzgórzu Wierch nad Kamie-
niem w Beskidzie Sądeckim, oraz najgłębszą z dotychczas zbadanych jaskiń 
w polskich Beskidach – jaskinię Diablą Dziurę (ok. 42 m głębokości) w Bu-
kowcu na Pogórzu Rożnowskim. W trakcie wycieczek część uczestników bra-
ła udział w penetracji jaskiń (pod kierunkiem grotołazów ze speleoklubów be-
skidzkich), pozostali zaś uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z niemniej 
atrakcyjnymi powierzchniowymi formami rzeźby (w tym z unikalnymi skałkami, 
jak również z mniejszymi jaskiniami) występującymi w sąsiedztwie zwiedza-
nych jaskiń. Istotnym punktem w programie wycieczek terenowych było rów-
nież zwiedzanie form skałkowych (wraz z niewielkimi jaskiniami) występują-
cych w rezerwacie przyrody „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach, jak rów-
nież znajdującego się w pobliżu Wodospadu Ciężkowickiego – interesującej 
formy erozji fluwialnej. Zwieńczeniem wycieczek był lunch przygotowany przez 
organizatorów w obrębie jednej z najbardziej unikalnych form skałkowych w 
polskich Karpatach – Skalnego Boiska koło Pławnej na Pogórzu Rożnowskim. 

Uczestnicy mieli również możliwość brania udziału w wycieczkach przed- i 
posympozjalnych. W trakcie wycieczek przedsympozjalnych prezentowane były 
formy rzeźby (w tym jaskinie) Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej na obszarze Kra-
ków-Jerzmanowice-Pieskowa Skała. Uczestnicy mieli także rzadką możliwość 
zwiedzania Grot Kryształowych w Kopalni Soli w Wieliczce. Z kolei w ramach 
wycieczki postsympozjalnej zwiedzano jaskinie pseudokrasowe (typu talus) w 
obrębie osuwiska w Lipowicy k. Dukli z unikalną dla tego typu jaskiń szatą na-
ciekową, jak też występującymi jeszcze o tej porze roku w ich głębszych par-
tiach, bogatymi formami nacieków lodowych. 

Streszczenia wygłoszonych referatów i komunikatów, jak również prze-
wodnik do wycieczek sympozjalnych, ukazały się drukiem i zostały przekaza-
ne uczestnikom (J. Urban ed. 2006. Abstracts and Excursion Guidebook, 9th 
International Symposium on Pseudokarst, 24-26th May 2006, Bartkowa-Beski-
dy Mts., Poland, pp. 100, Institute of Nature Conservation P.A.S., Cracow). Druk 
pełnych tekstów referatów przewidziany jest w 2007 roku w specjalnym wyda-
niu „Nature Conservation” oraz periodyku Speleoklubu Bielsko-Biała „Zacisk”.                                                    
Tekst i zdjęcia: Włodzimierz Margielewski

Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Jan Paul van der Paas z Holandii i Marina Vdovets z Rosji 
gotowi do wejścia do Diablej Dziury

J. Urban wyjaśnia genezê Diabelskiego Mostu 
w rezerwacie „Diable Ska³y na Bukowcu"

Prof. G³azek kolo Pêkniêtej Kopy na Wierchu 
nad Kamieniem w Beskidzie S¹deckim

Szef Komisji Pseudokrasowej UIS, Istvan Eszterhas 
przy otworze Diablej Dziury
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Było to w roku 1966 - włóczyłem się wtedy po Do-
linkach z liną, hakami własnej „kutej” roboty na warsz-
tatach szkolnych i trochę sam a też i trochę z kolega-
mi. Spotkałem raz grupkę wesołej braci też bawiących 
się liną i hakami. Pogadaliśmy, jedna droga skałkowa, 
druga i tak się zaczęło: Władek, Mariusz, Jurek, Józek, 
Zbyszek, Lodka, Baśka, Maryla, Witek i jeszcze reszta 
bractwa, z którą to wspólnie oblegaliśmy wtedy Żabie-
go Konia w Dolinie Kobylańskiej a bazą był Garaż. 
Grupa ta zajmowała się w pierwszym rzędzie pene-
trowaniem wszelkich dziur i dziupli, jakich w Dolinie 
było pełno, a łażenie po skałkach traktowała jako 
ćwiczenia i siły i techniki wspinaczkowej. Przyłączy-
łem się do tej grupki, jako że jaskinie też mnie bar-
dzo pociągały jako dodatkowy bodziec do podnie-
sienia adrenaliny i jako dodatek do innych przygód. 

Jaskinie: Nietoperzowa, Nad Źródłem i pierw-
sza naprawdę duża Jaskinia Wierzchowska – do 
dzisiaj wspominam „40-stkę”, tak wtedy się przez 
nią łatwo przedostawałem, och gdybym tak teraz 
mógł. Już nie ten brzuch, a wcale nie ten wiek.

To już 40 lat minęło, spostrzegłem po tym jak 
Zaproszenie dostałem, (co za pamięć, a ja tak krót-
ko działałem, bo około 3-4 lat, a jednak pamięta-
li!) Dzięki temu odnowiłem przyjacielskie kontakty 
z ludźmi też tak samo okazuje się młodymi jak i ja. 

Uprawiają turystykę do dzisiaj, w różny spo-
sób, od super wyczynowych rekordów, jak to czy-
ni Andrzej Ciszewski „Kolos”, pokazujący cudow-
ne wprost zdjęcia i filmy ze swoich wypraw po Bo-
liwii, Chile i Patagonii, po czystą amatorszczyznę, 
szeroki wachlarz, ale uprawiają i wspominają. Och 

Jubileusz 40-lecia Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego
w dniach 22-23.04.2006 r.

jak wspominają i pokazują, czy to filmy czy to zdję-
cia przy suto zastawionym stole w pięknym, nowo-
czesnym pensjonacie w położonej w sosnowym le-
sie miejscowości Hucisko za Podlesicami w otocze-
niu jurajskiej atmosfery. Rozmowy przy grillu i pi-
wie a także wspomnienia i tańce umilały ten pięk-
ny dzień i wieczór.

Następny dzionek jeszcze piękniejszy, lecz po 
śniadaniu trzeba wyjeżdżać do domu. 

Tak to w pamięci zostało nam długo wspominać 
imprezę 40-lecia istnienia Krakowskiego Klubu Ta-
ternictwa Jaskiniowego, dzięki aktywnie działającej 
młodzieży, która w eksplorowaniu jaskiń widzi swój 
sens łącząc przyjemne z pożytecznym. 

Zwierzenia powyższe opisał Marian Chałupnik 
uczestnik Jubileuszu

Trzy lata temu, w 2003 r. ukazała się drukiem 
książka, która zasługuje na przedstawienie czytelni-
kowi Jaskiń. Dotyczy ona 132. najciekawszych jaskiń 
Węgier. Książa ta liczy 426 stron, zawiera liczne pla-
ny i przekroje jaskiń, a także olbrzymią ilość koloro-
wych fotografii, bardzo dobrej jakości. Redaktorem 
jest Kinga Székely, a poszczególne rozdziały napi-
sane są przez specjalistów zajmujących się krasem 
i jaskiniami w kolejnych rejonach Węgier. Łącznie 
liczba autorów wynosi 47 osób. W gronie twórców 
książki odnajdujemy polskie akcenty. Kinga Széke-
ly jest wykształconym w Polsce geologiem, a część 
zdjęć jest autorstwa Tadeusza Dygi, mieszkające-

M
. S

ZE
LE

RE
W

IC
Z

Najciekawsze jaskinie Węgier go od lat na Węgrzech członka STJ KW-Kraków jak 
i jego syna Zsombora Dygi.

Książkę otwierają rozdziały wstępne omawiają-
ce zagadnienia krasu na Węgrzech. Łącznie znajdu-
je się tam 3700 jaskiń i wszystkie, od 1961 roku, są 
objęte ochroną prawną, z czego 132 jaskinie są ści-
śle chronione. Spośród jaskiń węgierskich dziewięć 
jest udostępnionych dla turystów, kolejne dwie służą 
jako kąpieliska lub sauny, zwiedzanie kilku dalszych 
jest możliwe przez małe grupy turystyczne. Niektóre 
jaskinie są udostępniane grupom grotołazów posia-
dającym odpowiedni ekwipunek. Ponadto pięć jaskiń 
jest wykorzystywanych jako podziemne sanatoria, w 
których leczy się choroby układu oddechowego. Kilka 
jaskiń jest ogólno dostępnych i położonych przy szla-
kach turystycznych. Są to głównie obiekty niewielkie, 
ale będące zazwyczaj cennymi stanowiskami arche-
ologicznymi, a w jednej z jaskiń znajduje się kościół; 
jest ona celem licznych pielgrzymek.

Książka zawiera tabele najdłuższych i najgłęb-
szych jaskiń tego kraju. Pierwsza z tych tabel obej-
muje wszystkie jaskinie, które w 2002 roku prze-
kraczały 200 m długości. Natomiast druga prezen-
tuje te jaskinie, których deniwelacja w 2002 r., była 
większa od 50 m. W pierwszej tabeli znajduje się 
99, a w drugiej 90 jaskiń. Tabele poza nazwami ja-
skiń i ich odpowiednimi parametrami w 2002 r. po-
dają także te parametry z lat 1977 i 1987, a więc w 
sposób liczbowy przedstawiają poznanie jaskini w 
ciągu ostatnich lat. Zawierają także lokalizację każ-
dego obiektu. Najdłuższą jaskinią Węgier jest od 
wielu już lat system Baradla-Domica (Baradla-Do-
mica-barlangrendszer) położony koło Aggtelek, któ-

rego część (o długości ponad 5 km) znajduje się 
na Słowacji. Najgłębsza jaskinia Węgier to, rów-
nież od pewnego już czasu, István-lápai-barlang 
usytuowana w Górach Bukowych.

Następujące potem sześć rozdziałów poświę-
conych jest kolejnym rejonom krasowym Węgier. 
Omawiane są od północnego-wschodu ku połu-
dniowemu zachodowi, a więc od rejonu Aggtele-
ku po Góry Meczek i Villanyi. Ogólny opis każde-
go rejonu jest opatrzony mapą przedstawiającą 
lokalizacje poszczególnych jaskiń. Zasadniczą 
częścią każdego z rozdziałów są charakterysty-
ki tych jaskiń. Najwięcej jaskiń jest scharaktery-
zowanych z Gór Bukowych (55) a najmniej z ob-
szaru Gór Meczek i Villanyi (8). Charakterystyka 
każdej jaskini zawiera opis, plan lub przekrój, ko-
lorowe fotografie i wykaz najważniejszej literatu-
ry dotyczącej każdego obiektu. Książkę zamyka 
liczący 14 stron spis literatury i indeks.

Książa jest napisana w języku węgierskim, co 
jest jedynym mankamentem, z punktu widzenia pol-
skiego odbiorcy. Pomimo tego zorientowany w pro-
blematyce czytelnik sporo może się dowiedzieć ba-
zując na doskonałej jakości załącznikach graficz-
nych. Ponadto książka zawiera krótkie streszcze-
nie angielskie. Na zakończenie można tylko wyra-
zić żal, że jak dotychczas, nie doczekaliśmy się tak 
znakomicie opracowanej publikacji dotyczącej naj-
bardziej interesujących jaskiń Polski.

Michał Gradziński
Székely, K., ed., 2003. Magyarország foko-

zottan vedett barlangjai. Mezőgazda Kiadó, Bu-
dapest, 426 pp.
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Dno
Przedstawiając na łamach „Jaskiń” lakoniczne opisy wypraw pol-

skich grotołazów, zdawaliśmy sobie sprawę, że to za mało; że ciągle 
brakuje czegoś większego, bardziej zrozumiałego i szerzej dostępne-
go. Że brakuje popularnej książki.

A przecież historia jaskiniowych „podbojów” jest niezwykle obszerna, 
na swój specyficzny sposób ciekawa a nawet wciągająca w wir mało zna-
nych, egzotycznych wydarzeń. Wielu naszych grotołazów, którzy szmat 
swojego życia poświęcili górom i jaskiniom, ubolewało, że „to wszyst-
ko” zostanie tylko w ich wspomnieniach a na koniec przepadnie razem 
z nimi. Szczególnie dotyczy to już przeszłego okresu lat 80-tych XX-go 
wieku, okresu w którym nastąpił najbardziej żywiołowy rozwój polskie-
go taternictwa jaskiniowego. Obrodził on tysiącami podziemnych ak-
cji w górach, praktycznie, całego świata, które zaowocowały kilometra-
mi odkryć nieznanych dotąd połaci Ziemi, prawdziwym wymazywaniem 
ostatnich „białych plam”. Spektakularne sukcesy, zarówno sportowe jak i odkrywcze, czasem gorzkie po-
rażki, były, i są nadal, gotowym tematem na zapisanie tysięcy stron, na wydanie wielu tomów... Tak, jak to 
się wydarzyło u naszych przyjaciół alpinistów. U nich prawie każda ważniejsza wspinaczka została opisa-
na, nieważne że głównie według schematu: karawana-szczyt-wypadek, ale przynajmniej weszła do historii.

Dlatego z dużą przyjemnością możemy zaanonsować pojawienie się książki pt. „DNO” autorstwa Je-
rzego Zygmunta. Rzecz dotyczy czterech jaskiń, położonych w różnych częściach Europy: Gouffre Je-
an-Bernard w Alpach Sabaudzkich (Francja), Jägerbrunntrog w Hagengebirge (Austria), Abisso Paolo 
Roversi w Apuanach (Włochy) i Pozu del Porru la Capilla w Picos de Europa (Hiszpania). W sumie 250 
stron epickiego opisu różnorodnych przygód, bogato ilustrowanych i napisanych przystępnym językiem. 
Książka została wydana przez ZHU Kontur z Bolesławia i będzie dostępna już w sierpniu.                red.

Zygmunt J. 2006. Dno. Wyd. ZHU Kontur, Bolesław, 256 ss.  

40. Sympozjum
Speleologiczne

Czterdzieste Sympozjum Speleologiczne, 
którego głównym organizatorem jest – jak za-
wsze – Sekcja Speleologiczna Towarzystwa 
Przyrodników im. Kopernika, odbędzie się w 
tym roku w dniach 20-22 października w Górach 
Świętokrzyskich, zgodnie z tradycją, iż każde 
numerowane „okrągłą” liczbą (dziesiątką) sym-
pozjum odbywa się w tym regionie. Miejscem 
obrad i zakwaterowania uczestników Sympo-
zjum będzie Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
„VENTUS” w Nowinach koło Kielc. 

W programie Sympozjum przewidziano se-
sję referatową w sobotę 21 października oraz 
dwie sesje terenowe - pierwszą w piątek, 20 
października po południu i drugą, w niedzielę 
22 października. Głównym tematem sesji te-
renowych Sympozjum jest związek dawnego 
górnictwa świętokrzyskiego z krasem i jaski-
niami, dlatego też podczas piątkowej wyciecz-
ki przewidziane jest zwiedzanie obiektów daw-
nego górnictwa w rezerwacie „Moczydło” w Ja-
worzni. Później zaś jedna grupa uczestników 
pozostanie w Jaworzni, by zwiedzić system ja-
skiniowy Chelosiowej Jamy-Jaskini Jaworznic-
kiej lub Jaskinię Pajęczą, natomiast druga grupa 
uda się do Kielc, by zapoznać się z postępem 
prac przy udostępnianiu jaskiń Kadzielni, a na-
stępnie zwiedzi wystawę związaną z eksplora-
cją jaskiniową oraz ekspozycję muzealną w Ja-
skini Raj. W niedzielę planowane jest zwiedza-
nie jaskiń i obiektów dawnego górnictwa na tere-
nie Gór Skibskich oraz Miedzianki koło Chęcin. 

W tematyce sesji referatowej znajdzie się 
kilka wystąpień dotyczących krasu i jaskiń świę-
tokrzyskich, jednak prezentowane będą również 
wszelkie inne materiały dotyczące szeroko po-
jętych badań (geologicznych, hydrologicznych, 
klimatycznych, biologicznych), jaskiń oraz form 
krasowych. Organizatorzy przyjmują zgłosze-
nia tematów wystąpień wraz ze zgłoszeniem 
uczestnictwa (do 15 września). Streszczenia 
referatów drukowane będą w materiałach sym-
pozjalnych (teksty powinny być przekazane or-
ganizatorom do 20 września). 

Opłata konferencyjna obejmująca koszt se-
sji referatowej i sesji terenowych, a także ma-
teriałów sympozjalnych została wstępnie okre-
ślona na 45 zł, zaś łączne koszty noclegu i wy-
żywienia w Schronisku w Nowinach wynoszą 
średnio 50 zł na dobę. 

Osoby chcące wziąć udział w Sympozjum, 
które nie otrzymają do końca lipca b.r. pierwsze-
go komunikatu, proszone są o kontakt z organiza-
torami: Andrzejem Kaszą ze Speleoklubu Święto-
krzyskiego (e-mail: <andrzejka@poczta.onet.pl>, 
adres: Osiedle Na Stoku 40A/22, 25-437 Kiel-
ce) lub sekretarzem Sekcji Speleologicznej, Ja-
nem Urbanem (e-mail: <urban@iop.krakow.pl>,  
adres: Instytut Ochrony Przyrody PAN, al. A. 
Mickiewicza 33, 31-120 Kraków).    Jan Urban

Jamnik
Z okazji 40-lecia istnienia, Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowe-

go wydał kolejny zeszyt „Jamnika”. Zawiera on przede wszystkim pod-
sumowanie działalności klubu w ciągu minionych pięciu lat, tj. działal-
ności na Jurze (J. Nowak), polskich Karpatach fliszowych (R. Suski), 
Tatrach (J. Nowak), Rumunii (S. Kotarba), Austrii (J. Nowak), Norwegii 
(W. Sieprawski), USA (M. Czart) oraz takich egzotykach jak Patagonia 
(A. Ciszewski) i Wyspa Wielkanocna (A. Ciszewski, K. Recielski). Warto 
zwrócić uwagę na tekst o systemie Lamprechtsofen (J. Zygmunt), który 
jest pierwszym opublikowanym podsumowaniem wieloletniej działalno-
ści prowadzącej do wyeksplorowania najgłębszej w tamtym czasie jaski-
ni na Ziemi. Tekst ten jest skrótem przygotowywanej do druku obszernej 
monografii tej eksploracji.  

Z działu organizacyjnego dowiadujemy się o składach zarządów 
w minionej pięciolatce i historii strony www (T. Snopkiewicz). Swoistym 
„przyczynkiem do badań nad zwyczajami odkrywców jaskiń” jest historia Balów Grotołazów (M. Szelere-
wicz). Sporym przedsięwzięciem okazało się stworzenie „katalogu” członków KKTJ, w którym znalazło się 
ponad 250 fotografii.           red.

Nowak J., Szelerewicz M. (red.) 2006. Jamnik. 40 lat Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego. 
„Szelerewicz”, 60 s.                   
        

wkrótce...
Dnia 10. czerwca 2006 r. Ryszard Gradziński, jeden 

z członków Klubu Grotołazów, a potem STJ kW-Kraków, 
odebrał członkostwo honorowe Slovenskej Speleologic-
kej Spoločnosti przyznane mu w marcu tego roku przez 
walne zgromadzenie SSS.  Godność tą otrzymał za bu-
dowanie więzi między słowackimi a polskimi grotołaza-
mi, za eksplorację jaskiń Wysokich i Bielskich Tatr w la-
tach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, a także za uczest-
nictwo w akcji w Velkiej ladovej priepasti na Ohnisti w 
Niżnych Tatrach. Członkostwo wręczył Przewodniczą-
cy SSS Bohuslav Kortman. Uroczystość odbyła się w 
Terhovej w siedzibie tamtejszego oddziału SSS, a nie-
zwykle serdecznie zorganizował ją przewodniczący tego 
oddziału Ondrej Stefko z rodziną.

Peter Holúbek

Ryszard Gradziński członkiem honorowym SSS
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Edycja 2006
Regulamin
 1. Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest 

Speleoklub Warszawski stowarzyszenie, z sie-
dzibą przy ulicy Noakowskiego 10 m. 12, 00-666 
Warszawa, zwany dalej Organizatorem.

 2. Przedmiotem Konkursu są prace fotograficz-
ne, prezentujące jaskinie pod względem walo-
rów przyrodniczych, sportowych i estetycznych.

 3. Konkurs ma charakter otwarty i jest dostęp-
ny dla wszystkich fotografujących: amatorów 
i profesjonalistów.

 4. W Konkursie nie mogą brać udziału członko-
wie jego Komitetu Organizacyjnego oraz Juro-
rzy, a także członkowie ich rodzin.

 5. Oficjalną stroną informacyjną Konkursu jest:
  http://konkurs.speleo.waw.pl/
 6. Uczestnikom pozostawia się swobodę wy-

powiedzi twórczej. Technika wykonywania 
zdjęć jest dowolna.

 7. Autorzy mogą nadsyłać prace w dwóch 
postaciach: zdjęcia pojedyncze oraz cykle 
zdjęć. Cykl zdjęć traktowany będzie jako 
pojedyncza praca.

 8. Nadesłane prace muszą spełniać następu-
jące warunki:

  a. Maksymalna ilość prac, która może byś 
nadesłana przez jednego Autora wynosi 
dziesięć.

  b. Maksymalna ilość zdjęć w cyklu wynosi 
pięć

  c. Zdjęcia powinny być powiększone na pa-
pierze fotograficznym i mieć format:

  - bok krótszy minimalnie 20 cm
  - bok dłuższy maksymalnie 50 cm
  d. Zdjęcia, których format będzie odbiegał 

od wskazanego, nie wezmą udziału w Kon-
kursie

  e. Zdjęcia przysyłane na Konkurs nie mogą 
być podklejone ani oprawione

  f. Każde zdjęcie (zarówno zdjęcie pojedyn-
cze jak i wszystkie zdjęcia w cyklu) powin-
no być opisane na odwrocie i zawierać na-
stępujące informacje: numer zdjęcia, tytuł 
zdjęcia i godło Autora

  g. Ponadto – w przypadku cykli – do nu-
meru zdjęcia Autor powinien dodać kolejne 
litery alfabetu oznaczające kolejność pre-
zentacji zdjęć w danym cyklu, np. 1a, 1b, 
1c 

  h. Do zdjęć Autor powinien dołączyć zakle-
joną kopertę, opatrzoną swoim godłem, we-
wnątrz której znajdzie się wypełniony czytel-
nie (drukowanymi literami) obowiązkowy For-
mularz Uczestnika. Formularz będzie wywie-
szony na stronie informacyjnej Konkursu od 1 
marca 2006.

 9.  W obecnej edycji Konkursu nie mogą brać 
udziału prace, które zostały nagrodzone w edy-
cji z roku 2004.

 10.  Nadesłane prace będą traktowane z najwyż-
szą dbałością, jednak Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie 

lub uszkodzenie w transporcie pocztowym.
 11.  Uczestnik Konkursu podpisując Formularz 

Uczestnika oświadcza, że jest autorem nade-
słanych zdjęć i że przysługują mu wyłączne i 
nieograniczone prawa autorskie do nadesła-
nych fotografii. Oświadcza także, że wszyst-
kie osoby widniejące na fotografiach wyrażają 
zgodę na ich publikowanie i publiczne ekspo-
nowanie.

 12.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne konsekwencje błędnego lub nie-
czytelnego opisania prac przez Autora i zwią-
zane z tym wykluczenie prac z udziału w Kon-
kursie.

 13.  Organizator ma prawo do odrzucenia prac nie 
spełniających wymogów regulaminu.

 14.  Prace należy przesyłać w usztywnionym opa-
kowaniu, listem (nie paczką!), na adres poda-
ny w Formularzu Uczestnika. Na kopercie po-
winny znaleźć się następujące dopiski:

  - «konkurs fotograficzny»
  - «uwaga, prosimy nie zginać»
  przy pracach przesyłanych z zagranicy, dodat-

kowo: - «przesyłka bez wartości handlowej»
 15.  Oceny prac nadesłanych przez uczestników do-

kona Jury V Międzynarodowego Konkursu Fo-

„Titeres I” zdjêcie wyróżnione na IV Konkursie Fotografii Jaskiniowej
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tografii Jaskiniowej im. Waldemara Burkackie-
go powołane przez Organizatora Konkursu.

 16.  W Konkursie zostaną przyznane następujące 
nagrody i wyróżnienia:

 I miejsce - nagroda o wartości 1500 złotych
 II miejsce - nagroda o wartości 1000 złotych
 3 wyróżnienia - nagrody rzeczowe
17.  Jeden Autor może otrzymać tylko jedną na-

grodę.
18.  Jury ma prawo dokonać innego podziału na-

gród i wyróżnień.
19.  Werdykt Jury jest ostateczny.
20.  Terminarz konkursu:
- 1 lutego 2006 - ogłoszenie regulaminu Konkursu

- 1 marca 2006 - publikacja Formula-
rza Uczestnika
- od 1 lipca do 29 września 2006 - ter-
min nadsyłania prac (decyduje data 
dotarcia przesyłki do Organizatora)
- między 30 września a 8 paździer-
nika 2006 - obrady Jury
- 9 października 2006 - powiado-
mienie uczestników o wynikach oraz 
ogłoszenie ich na stronie informacyj-
nej Konkursu
21. Prace nadesłane na Konkurs prze-
chodzą na własność Organizatora, po-
zostając w archiwum Konkursu. 
22. Organizator zastrzega sobie prawo 
do wielokrotnego, nieodpłatnego roz-
powszechniania, utrwalania i powiela-
nia prac na potrzeby konkursu, tj.: pre-
zentacji wystawy konkursowej oraz re-
produkcji w katalogu, w mediach, w in-
ternecie a także w okolicznościowych 
wydawnictwach marketingowych i pro-
mujących Konkurs.
 23. Zgłoszenie prac na Kon-
kurs oznacza akceptację warunków re-
gulaminu przez Autora oraz wyrażenie 
przez niego zgody na publikowanie da-
nych osobowych zgodnie z ustawą z 
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych.
24. Nagrody niniejszego Konkur-
su, o ile ich wartość przekracza 
760 złotych, podlegają opodatko-
waniu od osób fizycznych w wyso-

kości 10% wartości nagrody, który to poda-
tek zostanie pobrany przez Organizatora i 
odprowadzony na konto właściwego Urzę-
du Skarbowego.

 25.  Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Usta-
wy z 29.07.1992 o grach losowych i zakładach 
wzajemnych.

 26. Ostateczna interpretacja niniejszego regulami-
nu jest zastrzeżona dla Organizatora Konkur-
su i Jury.

 27.  We wszelkich sprawach nieuregulowanych ni-
niejszym regulaminem zastosowanie znajdują 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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Pod kolejkê na Kitzsteinhorn przyje¿d¿amy 
wczesnym rankiem 20. marca. Za pomoc¹ „Glet-
scherjet’a” szybko przemieszczamy siê do „bun-
kierbazy” na 2450 m n.p.m., gdzie urz¹dzamy siê. 
Dziêki czujnoœci Richarda otwór jaskini mamy ju¿ 
odkopany, na górze coraz wiêcej rodaków, a wie-
czorem w Kaprun jest koncert Lady Pank...

Jakub Nowak

Ostatnie dno w 
Feichtnerschacht?
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Przed otworem -1120

Meander WeŸ M³otekStudnia z Nosem
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Nastêpnego dnia Andrzej, „Furek” i „He-
niu” porêczuj¹ wstêpn¹ czêœæ dziury, a da-
lej wchodzi „Puma” i Nowaki, aby udro¿niæ 
przekop i przetransportowaæ czêœæ bi-
waku do Sali z Miœkiem. Niestety b³¹d w 
przepiêciu przez wêze³ powoduje kontuzjê 
krzyœkowego kolana i jego wy³¹czenie z dal-
szej dzia³alnoœci. Na szczêœcie wychodzi o 
w³asnych si³ach.

Po d³u¿szych dyskusjach postanawiamy, 
¿e pierwszy biwak bêdzie alokalizowany w 
Sali z Miœkiem, a jeœli oka¿e siê, ¿e dalej pusz-
cza, wtedy przeniesiemy go za meander, do 
sali na -1080 m.

Dzień po nas wchodzi zespó³ biwako-
wy w osobach „Cieskiego” i „Melona” oraz 
„Henia” i „Pabla”. Pierwsza dwójka harpa-
gonów od razu, bez spania idzie sprawdziæ 

wodny ci¹g na -1015 m. Po zjechaniu studni 
i kilku kaskad ³¹cz¹ go z suchym ci¹giem po-
znanym w 2005 r. do -1088 m. Druga dwój-
ka zje¿d¿a z biwaku ponad 600 m, wykonu-
je pomiary, reporêczuje ten ci¹g „na mo-
kro” i z powrotem do góry. Na nastêpnej 
szychcie ch³opaki kontynuuj¹ eksploracjê za 
wod¹. Z pó³ki, na której w 2005 r. zatrzy-
mali siê Wojtek i M³ody, zje¿d¿aj¹ dwa pro-
gi, klucz¹ w meandrze, raz z wod¹, potem 
bez i staj¹ nad Studni¹ z Nosem. Co cie-
kawe w tym miejscu, na g³êbokoœci 1030 
m zaznacza siê na œcianach najwy¿szy po-
ziom wody. St¹d Wojtek i Melon zje¿d¿aj¹ 
8 metrów i staj¹ na dnie ³adnej sali (pod 
owym nosem), za ni¹ ok. 20 metrów mean-
dra skrêt w lewo i piêkna skalna zje¿d¿alnia 
a¿ do samego syfonu – Syfonu KKTJ na  

-1145 m. Za p³ytkim brzegiem, pod wod¹ 
widaæ nastêpn¹ studzienkê, ale to ju¿ nie 
jest problem dla nas... Jeszcze tylko 700 m 
w górê i ch³opaki ju¿ s¹ na biwaku. K³opoty 
ze snem po s³abej aklimatyzacji powoduj¹, ¿e 
24 kwietnia ca³a czwórka wychodzi z jaskini.

Mamy mieszane uczucia, bo jaskinia 
zosta³a pog³êbiona, ale szybko siê skończy³a... 
za to nie bêdzie trzeba przenosiæ biwaku... 
no tak, tylko kogo ciesz¹ retransporty? Tak 
czy siak uczciliœmy to imprez¹ z „Rage Aga-
inst” w tle. Oj nie pomog³a nam ona wejœæ 
nastêpnego dnia do jaskini! Jednakowo¿ 
wieczorem „Puma” i ja wchodzimy na bi-
wak. Naszym zadaniem jest fotografowa-
nie i odnalezienie obejœcia syfonu w okolicy 
dna, co te¿ czynimy, tyle ¿e z negatywnym 
rezultatem. Na biwaku wyganiamy z hama-

Fragment przekroju  
Feichtnerschacht
Pomiary:
P. Audra, B. Berdel, J. Bigot, A. Ciszew-
ski, M. Czart, A. Gajewska, A. Hoj-
da, M. Klimek, J. Kuæmierz, J. Ma-
tras, R. Matuszczak, P. Nakoneczny,  
H. Nowacki, J. Nowak, K. Nowak,  
K. Piksa, P. Ramatowski, K. Recielski, 
W. Sieprawski, J. Sounier, E. Wójcik
Opracowanie:
A. Ciszewski, M. Czart, A. Gajewska, 
M. Gala, M. Klimek, J. Kuæmierz,  
J. Nowak, K. Recielski, W. Sieprawski
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ków „Qba” i „Mikiego”, którzy schodz¹ na 
nowe dno i reporêczuj¹ ten ci¹g do sali na 
-1080 m. Jeszcze na tej samej szychcie za-
czynaj¹ eksploracjê suchego ci¹gu z tej¿e 
sali i hop na biwak 650 m wy¿ej. Zmiana na 
przodku owocuje szybkim po³¹czeniem na 
-1130 m, piêkny naciekowy korytarz obry-
wa siê w tej samej Studni z Nosem, gdzie 
poziom wody zaznacza siê 15 metrów nad 
syfonem. Tym samym nadzieje na obejœcie 
syfonu malej¹. Robimy pomiary, zaczynamy 
reporêcz i retransport. Krótki odpoczynek 
na Bia³ym Moœcie i mo¿emy wracaæ. Wpi-
nam siê do trawersu, wchodzê nad studniê, 
przepinam dalej i ju¿ robiê wahad³o nad lufê, 
gdy czujê, ¿e ma³y palec zosta³ mi w szczeli-
nie! W ostatnim momencie wyrywam go ze 
ska³y i tylko klikniêcie stawu œwiadczy, ¿e nie 
do końca zd¹¿y³em. Palec boli trochê, ale to 
w końcu tylko ma³y palec... Druga szychta na 
tej g³êbokoœci powoduje ciê¿ki sen... Przery-
wa go tylko ból owego palca, ale odrucho-
wo go nastawiam i jakoœ zasypiam – bêdzie 
„pami¹tka z jaskini”.

„Qb” i „Miki” z za³o¿enia id¹ na szychtê 
typowo retransportow¹ – ta akcja rów-
nie¿ daje im siê we znaki. Dwudziestego 
dziewi¹tego wychodzimy z jaskini w œnie¿ycy.

Na nastêpny, krótki biwak wchodzi 
Agnieszka i „Pablo”. Od razu, z marszu id¹ 
do Bia³ego Mostu, kontynuuj¹ reporêcz  
i transport sprzêtu do Tsunami. Przy oka-
zji sprawdzaj¹ okna w studniach, jednak bez 
rezultatów. Po ciê¿kim dniu œpi¹ na biwaku  

i wychodz¹ dzień póŸniej.
Po odpoczynku w Prima Aprilis ponow-

nie wchodzimy z „Pum¹” na biwak. Naszym 
zadaniem jest przerzucenie ca³ego sprzêtu 
przed meander. Zje¿d¿amy na pó³kê nad Tsu-
nami i zaczynamy siê krz¹taæ, gdy s³yszymy, 
¿e nad nami odrywa siê jakaœ wanta! Stoj¹c 
na œrodku pó³ki jednym susem znajdujê siê 
przy œcianie obok Pumy. Skalny pocisk oka-
zuje siê niedu¿y, ale uœwiadamiam sobie, ¿e 
strach by³ wielki, bo gdybym mia³ czas na 
drugiego susa, to ju¿ bym wskoczy³ do Tsu-
nami (P 50)... Po raz kolejny kostucha pusz-
cza do nas oko...

Dopakowujemy wory i do góry. Do me-
andra mamy ju¿ piêæ worów, ale najgorsze 
przed nami, tote¿ powoli, konsekwentnie 
i solidarnie walczymy z worami i ciasnota-

Podsumowanie
Wyprawa KKTJ mia³a miejsce od 19 marca 

do 7 kwietnia. W tym czasie odkryliœmy 300 
m korytarzy i studni, pog³êbiaj¹c jednoczeœnie 
jaskiniê do 1145 m. Jaskinia zosta³a poznana na 
d³ugoœci 5,1 km, a pod wzglêdem g³êbokoœci 
sta³a siê bodaj szóst¹ jaskini¹ Austrii. Czwarte 
Dno to na razie ostatni ewidentny ci¹g prowa-
dz¹cy w dó³. Celem nastêpnej wyprawy bêdzie 
znalezienie nastêpnego dna lub...

W wyprawie udzia³ wziêli: Marcin Czart vel 
„Misiek”, Micha³ Ciszewski vel „Furek”, Andrzej 
Ciszewski, Agnieszka Gajewska (SW), Piotr 
Hercog (SCC), Marcin Kubarek vel „Qb”(STJ 
KW-Kraków), Robert Matuszczak vel „Melo-
n”(WKTJ), Henryk Nowacki vel „Heniu”, Ja-
kub Nowak, Krzysztof Nowak, Miros³aw Pin-
del vel „Miki”, Pawe³ Ramatowski vel „Pablo” 
(STJ KW-Kraków), Wojciech Sieprawski vel 
„Cieski”, Ewa Wójcik vel „Puma”. Wyprawê 
odwiedzili Mi³osz Dryjański i Krzysztof Reciel-
ski. Jak zwykle wspiera³ nas Richard Feichtner.

mi. Po drugiej stronie z przyjemnoœci¹ po-
rzucamy je i ma³pujemy do biwaku. Tutaj, 
po posi³ku zmieniaj¹ nas „Misiek” i „Cie-
ski”. Ch³opaki schodz¹ do meandra i „szar-
pi¹” po worku a¿ do otworu i Alpincenter. 
My wychodzimy nied³ugo po nich, a jeszcze 
tego samego dnia do jaskini wchodzi „lotna 
dwójka” „Qb” – „Hercog”. Ch³opaki schodz¹ 
do meandra, wynosz¹ resztê worków i 
udaj¹ siê na zas³u¿ony odpoczynek w Sali z 
Miœkiem. Nastêpnego dnia zwijaj¹ i wynosz¹ 
biwak na powierzchniê. Jest to ostatni dzień 
dzia³alnoœci w jaskini, bo po biwakowiczach 
wchodzi „Miki” z „Pablem” i reporêczuj¹ 
wstêpn¹ czêœæ jaskini.

Siódmego kwietnia wracamy do Polski. 

Meander WeŸ M³otek
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W³odzimierz Matejuk

Caster Lodina

Cz³onkowie Speleoklubu D¹browa 
Górnicza wêdruj¹ po jaskiniach ca³ego 
œwiata, jednak od d³u¿szego czasu nie wy-
szed³ samodzielny, klubowy wyjazd do 
jaskiń poza kraje by³ej demokracji ludo-
wej. Tymczasem m³odzi, wyszkoleni w 
ostatnich latach adepci, wysmagani wichra-
mi i œnie¿ycami, zaprawieni pog³êbianiem 
jurajskich i tatrzańskich jaskiń, ³akomie 
rozgl¹dali siê za nowymi miejscami, gdzie 
by da³o siê coœ odkryæ, wyeksplorowaæ, 
„za³oiæ”.

Pierwszym pomys³em by³ powrót w 
Alpy Kornijskie, gdzie nasz klub dzia³a³ 
przed laty. Lokalne kluby, z którymi wte-
dy wspó³pracowaliœmy,  przesta³y istnieæ, 
a dzia³alnoœæ jaskiniow¹ w pó³nocnych 
W³oszech koordynuje Gruppo Triestino Spe-
leologi (GTS). W 2004 r. nawi¹za³em kontakt 
z Giannim Benedetti, jednym z filarów tego 
klubu. To on, korespondencyjnie przeko-
na³ nas, ¿e korzystniej dla wszystkich by³oby, 
gdybyœmy zajêli siê nieznanym nam, nowym 
rejonem – Busa dei Vedei (BdV) w Dolomi-
tach. Góry te kojarz¹ mi siê z piêknymi Cima-
mi, wspinaczk¹, ferratami itd, no to jeszcze 
dodaæ jaskinie i powinno byæ bomba! Gianni 
pisa³, i¿ g³ównym problemem dla W³ochów 
jest to, ¿e od auta do BdV jest tylko 1200 m, 
ale w pionie i trzeba to zrobiæ z buta. (Co to dla 
nas? – tym bardziej, ¿e jak siê póŸniej okaza³o, 
niektórzy tylko w górê). No ale nie uprzedzaj¹c 
faktów – dalsze wieœci to ok. 50 udokumen-
towanych obiektów jaskiniowych poznanych 
w ci¹gu piêciu lat. Za jaskiniê W³osi uznaj¹ 
dziurê, która ma przynajmniej 8 m g³êbokoœci. 
Co do d³ugoœci, to nie do końca uda³o siê 
nam dogadaæ, ale chyba tam gdzie wzrok nie 
siêga tzn. œwiat³o. W BdV tylko dwie jaskinie 
przekroczy³y 400 m g³êbokoœci, a przypomi-
nam do dna doliny jest 1200 m !!!

Postanowiliœmy: trzeba przeprowadziæ 
rozpoznanie. W 2004 r. to siê nie uda³o, tote¿ 
przygotowania na 2005 r. potraktowaliœmy 
bardzo powa¿nie. Z Urzêdu Miasta D¹browa 
Górnicza otrzymaliœmy du¿¹ pomoc fi-
nansow¹. Dofinansowa³ nas  te¿ KTJ. W 
ostrej selekcji wy³oni³  siê sk³ad wypra-
wy:  „Akira” z Kubusiem (zadbali o nasze 
¿o³¹dki przed wyjazdem...), Danusia (w 
trakcie – „Danuuusiu jestem g³odny…”), 

Zosia (ubezpieczaj¹ca OEAV, ty³y, przody  
i okolice, obiegaj¹c je wielokrotnie), Mar-
ta (od dobrego humoru), Jacek z Januszem 
(walcz¹cy z markowymi, ale wiekowymi 
produktami zachodniej motoryzacji, któ-
re mia³y bezproblemowo dostarczyæ nas na 
miejsce), Andrzej („Bum”), „Emek” (ogarnia³ 
sprzêt), Damian (jednostki p³ywaj¹ce) no i 
ja (próbowa³em ca³oœæ).

Po przygotowaniach, pakowaniach, etc. 
z dr¿¹cymi sercami opuœciliœmy ochron-
ne skrzyd³a JOPR-u. Obawy nasze by³y 
s³uszne. Tu¿ za t¹ prawdziwsz¹ granic¹ za-
atakowa³ nas kasztański asfalt i ze¿ar³ oponê 
W³oskobusa. Potem, ju¿ pod os³on¹ nocy 
uda³o siê nam szczêœliwie przejechaæ resztê 
Austrii. Drogowskazy w Italii wielokrot-
nie kierowa³y nas w przeciwn¹ stronê, a 
strugi deszczu zniechêca³y do dalszej jaz-
dy. Pokonaliœmy dzielnie te przeciwnoœci i u 
podnó¿a gór z radoœci¹ powitaliœmy Gian-
niego, który zaprowadzi³ nas do Casera Lo-
dina. To po³o¿ona ok. 750 m nad dnem doli-
ny, wyremontowana przez CAI w 1992 r. ba-

cówka, która sta³a siê nasz¹ baz¹. Mieszka³o 
siê w niej fajnie. Jest tam nawet piec, na któ-
rym dy¿urni warzyli strawê, a jego ciep³o 
pozwala³o suszyæ z³ojony w jaskini ekwipu-
nek. Mankamenty to: do wody daleko, a do 
jaskiń jeszcze dalej. Czasami pojawia³y siê ko-
horty turystów. Nie mia³y wrogich zamiarów, 
ale zagro¿eniem by³y posiadane przez nich 
œrodki integruj¹ce, dezintegruj¹ce spraw-
ne wychodzenie na akcjê. Z bezpoœredniej 
rozmowy z Giannim (oj rêce bola³y), powo-
li wy³ania³ siê obraz sytuacji. Busa dei Vedei 
to w miejscowym dialekcie znaczy Pasterskie 
Jamy. O tym, ¿e tu s¹ jaskinie wiadomo by³o 
od dawna! Ale dopiero remont – powstanie 
bivaco – zapocz¹tkowa³o tutejsz¹ dzia³alnoœæ 
jaskiniow¹. (Takich rejonów jak ten jest tu 
podobno sporo, ale W³osi czekaj¹ a¿ bêd¹ 
bardziej dostêpne tzn. powstanie tam dro-
ga, bivaco, kolejka etc.???) 

Nastêpnego dnia, wykorzystuj¹c nasze-
go sympatycznego przewodnika, poszliœmy 

Dolomiti 
Friulane

Monte Duranno nad Busa dei Vedei
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Koœci pierwszych odkrywców

wszyscy ogl¹daæ obszar wystêpowania jaskiń. 
Z bazy dochodzi siê tam po pokonaniu jesz-
cze ok. 350 m w górê.

Wed³ug jakichœ kryteriów podzie-
lono go na sektory A, B, C. Otwory w 
wiêkszoœci s¹ opisane farb¹. Najbli¿ej, 
najni¿ej i najlepiej poznany sektor to A. I 
tu s¹ te, dotychczas najwiêksze, jaskinie. 
Przy otworze A10 – Buca delle Manzette 
(-425 m) Gianni podzieli³ nas na dwie gru-
py: „Chudych” i „Normalnych” (zdecydo-
wanie liczniejsz¹). Tej wiêkszej powiedzia³: 
„wy tu nie macie szans, nie zmieœcicie siê”. 
Potem przy depozycie pokaza³ nam specjal-
nie szyte w¹skie wory, które W³osi zamó-
wili do eksploracji tej jaskini.  I mimo, ¿e 
dotarli w końcu do du¿ych partii – Gran-
de Galerie, to stwierdzili, ¿e to nie jest 
dla ludzi i zaniechali dalszej dzia³alnoœci. 
Przy otworze A14 - Buca Mongana (-450 
m) zobaczyliœmy liny znikaj¹ce w lodzie 
wype³niaj¹cym ca³y korytarz i to wyjaœni³o, 
dlaczego czeka ona na dalsz¹ eksploracjê. 
Przy wielu mijanych otworach A i C i B 
Gianni z nadziej¹ w g³osie mówi³ nam: 
„narrow pasage to open”. Czy¿by s³awa 
naszego Jêdrusia „Bum” dotar³a ju¿ tutaj? 
Najwy¿ej po³o¿one s¹ otwory w sektorze 
B. Przy B14 wrêcz ze ³zami w oczach pro-
si³, ¿eby spróbowaæ, bo to najwy¿szy i naj-
bardziej obiecuj¹cy. Spyta³em dlaczego nie 
w nastêpnej, wy¿ej, (bo chodz¹c swoimi 
œcie¿kami, doszed³em do grupy z innej stro-
ny, przechodz¹c obok otworu jaskini). Gian-
ni po nerwowym przegl¹daniu dokumentacji 
stwierdzi³, ¿e „nastêpnej” nie ma. I tak zosta³a 
odkryta B15. 

W nastêpnych dniach Zosia odkry³a 
jeszcze B16 i wygl¹da³o, ¿e nowe jaskinie 
siê skończy³y. Pod wodz¹ „Emka” „Chu-
dzi” walczyli  zaciekle w B14. „Normalni” 
zagl¹dali w ka¿de zag³êbienie, wciskali siê 
pod i rozgrzebywali kamienie poszukuj¹c ja-
kiekolwiek tchnienia pustki, czemu ze zdzi-
wieniem przygl¹da³y siê nie wystêpuj¹ce w 
naszych Tatrach koz³y.

Monte Durano i sektor B

Za sugesti¹ Gianniego przeczesywaliœmy 
g³ównie sektory C i B. Na szczêœcie 
przechodz¹c przez sektor A wlaz³em w 
kosówkê (kierowany zasad¹ nigdy nie chodŸ 
t¹ sam¹ drog¹) i odkry³em nieopisany otwór. 
Na dnie wlotowej studni groz¹ napawa³ wi-
dok koœci pierwszych odkrywców – z ro-
gami. M³odzi eksploratorzy wrócili z po-
drapanymi ³okciami i kolanami, ale z okrzy-
kiem – puszcza! 

Ostatecznie osi¹gnêliœmy g³êbokoœæ 
ok. 200 m – no bo wiecie jak to jest – lin 
brak³o, zapiski zamok³y, itd. Ale na pewno 
ju¿ jest to trzecia pod wzglêdem wielkoœci 
jaskinia w rejonie.

Naniesienie planów A10, A14 i AQQ 
wskazuje, ¿e wstrzeliliœmy siê miêdzy te 
dwie pierwsze. 

Nie doszliœmy jeszcze do wielkich gan-
gów i du¿ych studni, ale jak na razie jest to 
najdogodniejsza droga do zapuszczania siê 
w trzewia BdV. Pewnie kiedyœ bêdzie to spo-
ry system.

Równolegle prowadzone by³o rozpo-
znanie okolicy, co zreszt¹ by³o g³ównym ce-
lem naszej wyprawy. Ca³kiem poza rejonami 
ABC, (a mo¿e nawet poza BdV) znalaz³em 
obiekt nazwany D1. Mo¿e da pocz¹tek no-
wemu sektorowi? 

Otwór AQQ

Na wyprawie tej znalaz³em nowe wyko-
rzystanie paralotni - do zwiadu lotniczego 
(bo retransport glajtem ju¿ praktykowa³em, 
a na tej wyprawie dziêki dobrym uk³adom po-
godowym ani raz nie schodzi³em na butach!)

Dziêki  temu zaobserwowa³em i 
sfotografowa³em liczne otwory w ska³ach 
poni¿ej BdV. Prawdopodobnie s¹ tam jakieœ 
Kasprowe, Czarne, Zimne itp. Dotarcie doń 
wymaga wspó³pracy dwóch grup, dobrej po-
gody, silnej lornetki i walki-talki.

Zamierzamy tam wróciæ, bo roboty jest 
huk i mam nadziejê, ¿e zajmie to trochê cza-
su nam, a mo¿e i nastêpnym pokoleniom. 
Acha i jeszcze jedno. Aktualnie nic nie wia-
domo o przep³ywach wód podziemnych.  
W okolicy nie s¹ znane ¿adne wywierzyska! 
A ¿e przez jaskiniê po deszczu  p³ynie du¿a 
woda s³yszeliœmy sami.   

Zwiad lotniczy

Przekój doliny

Jaskinia, roboczo nazwana AQQ, 
nie puœci³a tak ³atwo. Narow pasage na 
g³êbokoœci ok. 40 m zatrzyma³ ekipê „Nor-
malnych”, a „Chudzi” wspomagani wynalaz-
kami Jêdrusia potrzebowali trzech dni ¿eby 
przejœæ. Potem posz³o, aczkolwiek przestron-
nie nie jest. W miarê coraz d³u¿szych akcji 
skóra uczestniczek, a nawet uczestników 
przybiera³a niebieski odcień (niekoniecz-
nie œwiadcz¹cy o posiadaniu b³êkitnej krwi). 
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Podsumowanie
Wyprawa dzia³a³a w sierpniu 2005 roku w sk³adzie; Zofia Chruœciel, 

Agnieszka Dziubek „Akira”, Marta Karpińska, Danuta Matejuk oraz Ja-
nusz Cha³ek, Damian Filipek, W³odzimierz Matejuk „Rower” (kierownik), 
Andrzej Porêbski „Bum”, Emanuel Soja „Emek”, Jacek Sznicer, Jakub Wi-
œniewski „Kubuœ”.

PS. Wyprawa odnios³a sukces tym, ¿e siê odby³a i tym ¿e odkryliœmy 
„swoj¹” jaskiniê. Teraz mogê do³o¿yæ najwa¿niejszy jej sukces. W roku 
2006 wyprawę organizują m³odzi, a my doœwiadczeni jedziemy jako 
uczestnicy !!!

JASKINIA AQQ
PRZEKRÓJ W – E

JASKINIA AQQ
PLAN

Po³o¿enie jaskiñ  A10, A14 i AQQ

Pomiary i opracowanie:
Speleoklub Dąbrowa Górnicza

Sierpień 2005 r.

Zamieszczone w artykule zdjêcia pochodz¹ z archiwum wyprawy
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Kuba jest najwiêksz¹ wysp¹ Karaibów. 
Przeciêtnemu zjadaczowi chleba kojarzy siê 
z cygarami, rumem i oczywiœcie Fidelem Ca-
stro. Osoby chodz¹ce po jaskiniach kojarz¹ 
j¹ z krasem i licznymi opisami pozostawio-
nymi przez polsk¹ wyprawê z prze³omu lat 
1961/62 pod kierunkiem M. Kuczyńskiego, 
która skartowa³a oko³o 20 km korytarzy, 
odkry³a kilka nowych jaskiń i ustanowi³a 
g³êbokoœciowy rekord tego kraju w jaski-
ni Cueva Jibara (-267 m, lub wed³ug naj-
nowszych pomiarów –246 m). Ja sam, gdy 
pierwszy raz w dzieciństwie zetkn¹³em siê 
z pojêciem „per³a krasowa”, by³o to przy 
okazji studiowania jednego z komiksów „Ty-
tus, Romek i Atomek”, a rzecz dzia³a siê w 
kubańskich mogotach.

Mniej wiêcej z tak¹ wiedz¹ zakupiliœmy 
tu¿ przed feriami bilety na Kubê, bo okazjê 
trzeba ³apaæ, a dopiero potem przewod-
nik ¿eby siê czegoœ konkretnego o niej 
dowiedzieæ. Mi wystarczy³a informacja, ¿e 
s¹ tam jaskinie i egzotyka. 

Dla wybieraj¹cych siê tu osób garœæ in-
formacji. Kuba jest wielkim skansenem so-
cjalizmu. St¹d mamy dwie waluty: inne peso 
dla Kubańczyków, a inne dla turystów. Dlate-
go przejazdy, noclegi i wstêpy, wychodz¹ jak 
na tak biedny kraj doœæ drogo. Rozpad ZSRR 
skończy³ siê dla Kuby miêdzy innymi deficy-
tem paliwa. Teraz miêdzy wiêkszymi miasta-
mi na wyspie kursuje zwykle jeden autobus  
i jeden poci¹g dziennie! Czêsto trudno zgraæ 
po³¹czenia, wiêc du¿o czasu tracimy na prze-
mieszczanie siê. Ju¿ nie wspomnê o dopi-
sku w przewodnikach – „…poci¹g jeŸdzi, gdy 
jest doœæ paliwa”. Tu tak¿e spotka³ mnie mój 
podró¿niczy rekord transportowy, poci¹g  
spóŸni³ siê 15 godzin! Trzy pozosta³e, który-
mi jechaliœmy odpowiednio po 5 i 3 godziny, 
czêsto na odcinkach na których ca³a podró¿ 
mia³a trwaæ 6 godzin! W kraju funkcjonuje 
te¿ zawód urzêdników, którzy na wiêkszych 
skrzy¿owaniach reguluj¹ podró¿ autosto-
pem. Brak paliwa. Zwykli Kubańczycy nie 
mog¹ posiadaæ telefonów komórkowych, 
internetu czy anten satelitarnych. Ka¿da po-
moc udzielona turyœcie mo¿e byæ skontro-
lowana, bo a nu¿ turysta da³ jak¹œ ³apówkê. 

Turystycznie po jaskiniach Kuby
Andrzej Wojtoñ

Przechodz¹c do jaskiń – oko³o 70 % po-
wierzchni wyspy zajmuj¹ wapienie. Sama wy-
spa jest prawie trzy razy mniejsza ni¿ Pol-
ska, ale za to bardzo d³uga, oko³o 1250 km, 
co jest wa¿ne, gdy weŸmiemy pod uwagê 
k³opoty z transportem, o których pisa³em 
wy¿ej. Najwy¿sze pasmo górskie Sierra Ma-
estra, ze szczytami siêgaj¹cymi prawie 2000 
m n.p.m. jest dostêpne dla turystów, w chwili 
obecnej tylko za specjalnymi pozwoleniami. 
Najd³u¿szymi  jaskiniami wyspy s¹:
1. Gran Caverna de Palmarito – 54 km,
2. Gran Caverna de Santo Tomas – 46 km,
3. Sistema de Pan de Azucar – 38 km,
4. Sistema Caverna Majaguas – Cantera  

– 34 km,
5. Gran Sistema Cavernario de Fuentes 

– 26 km,
6. Sistema Cavernario de los Perdidos

– 26 km,
7. Sistema Constantino – 15 km.

Wszystkie wy¿ej wymienione jaski-
nie po³o¿one s¹ w prowincji Pinar del Rio. 
Najg³êbsz¹ jaskini¹ Kuby jest Cueva Jiba-
ra -246 m. Ciekawostk¹ Kuby jest tak¿e 
najwiêkszy stalagmit œwiata o wysokoœci 
67,2 m po³o¿ony w Cueva San Martin Infier-
no. Bardzo wiele kubańskich jaskiń posiada 
rysunki naskalne sporz¹dzone przez Indian 
bêd¹cych rdzenn¹ ludnoœci¹ wyspy, b¹dŸ nie-
wolników murzyńskich, czêsto ukrywaj¹cych 
siê w jaskiniach po ucieczce. 

My zwiedzanie zaczêliœmy 4 km za lot-
niskiem w Varadero. Le¿y tu Cueva de Sa-
turno, jedno z licznych cenotes w tym kra-
ju. Wstêp 5 € (ceny dla u³atwienia podano w 
euro) za wejœcie i p³ywanie z mask¹. Nurko-
wanie z butl¹ wymaga pozwoleń z klubów dla 
nurków w Varadero. Jaskinia jest oœwietlona 

i posiada drewniane pomosty do k¹pieli. W 
samym Varadero, które jest najs³ynniejszym 
kurortem turystycznym na wyspie, na końcu 
pó³wyspu znajduje siê Rezerwat Ekologicz-
ny Varahicacos (4 €) z jaskiniami Cueva Am-
brosio, prekolumbijskimi rysunkami naskal-
nymi i rysunkami niewolników, których zna-
leziono tu oko³o 50, oraz mniejsz¹ Cueva 
Musulmanes, gdzie znaleziono koœci ludz-
kie i zwierzêce, miêdzy innymi wymar³ego 
ju¿ olbrzymiego leniwca Megalocnus rodens. 

Niedaleko po³o¿ona jest miejscowoœæ 
Matanzas, a oko³o 5 km z jej centrum znaj-
duje siê Las Cuevas de Bellamar (5 €). Jest to 
chyba naj³adniejsza pod wzglêdem szaty na-
ciekowej oœwietlona jaskinia Kuby. Wra¿enie 
wywo³uj¹ liczne, du¿ych rozmiarów helikty-
ty z przeŸroczystego lub mlecznego kalcytu. 
Jaskinia zosta³a odkryta w 1861 roku, przez 
niewolników pracuj¹cych przy wydobywa-
niu wapienia i ju¿ w tym samym wieku sta³a 

Ilustracje z XIX wiecznego artyku³u 
o Cuevas Bellamar
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Na zdjêciach od góry: mogot w Viñales, rekonstruk-
cja kryjówki niewolników w Cuevas de San Miguel, 
typowe wiejskie domki na tle mogotów. 
Fot. A. Wojtoñ

siê wa¿n¹ atrakcj¹ turystyczn¹ wyspy zwie-
dzan¹ z pochodniami. Do zwiedzania prze-
znaczone jest oko³o 750 m, a za wejœciem 
mamy najwiêksz¹ na trasie Salê Gotyck¹ o 
wymiarach 80 x 25 m. Ca³a jaskinia liczy so-
bie ponad 7 km. Wejœcie to niewielki budy-
nek – muzeum z dos³ownie kilkoma ekspo-
natami. 

Jad¹c na zachód Kuby do prowincji Pinar 
del Rio, najlepiej udaæ siê do wioski Viñales. 
To w tej czêœci mamy najwiêksze kubańskie 
jaskinie i tu produkuje siê najs³ynniejsze cy-
gara. W Parku Narodowym Viñales mo¿emy 
zwiedziæ Cuevas de San Miguel (1 €) – nie-
wielk¹ jaskiniê przecinaj¹c¹ na wylot jeden z 
mogotów. W jednym z otworów mieœci siê 
kawiarnia, a w drugim zrekonstruowana kry-
jówka zbieg³ych niewolników (cimarrones). 
Ca³oœæ oko³o 70 m. Oko³o kilometra od tej 
jaskini mamy znacznie ciekawsz¹ Cueva del 
Indio (5 €), czyli Jaskiniê Indianina, nazwa po-
chodzi st¹d, ¿e obiekt ten s³u¿y³ za miejsce 
schronienia Sibonejom przed kolonistami 
hiszpańskimi. W jaskini znaleziono te¿ miej-
sca pochówków. Zwiedzamy oko³o 300 m 
korytarzy i dalszych 400 m przep³ywamy mo-
torow¹ ³odzi¹, któr¹ to wyp³ywamy innym 
otworem na zewn¹trz. W dolinie Viñales 
zwiedziliœmy te¿ kilka nie udostêpnionych 
jaskiń, których liczne otwory czerni¹ siê na 
œcianach mogotów.

Oko³o 17 km, od Viñales mo¿emy 
zwiedziæ drug¹ co do d³ugoœci jaskiniê wyspy 
Gran Caverna de Santo Tomas. Jaskinia zosta³a 
utworzona na oœmiu poziomach, przez rzekê 
Santo Tomas, której zawdziêcza nazwê. 
Ma oko³o 90 m deniwelacji i kilka otwo-
rów. Zwiedza siê j¹ z w³asnym œwiat³em, a  
w op³acie za wstêp 8 €, jest wliczone œwiat³o 
i kask. Najczêœciej turyœci s¹ prowadzeni po 
najmniej skomplikowanych szóstym i siód-
mym poziomie. W jaskini tej znaleziono te¿ 
szcz¹tki Indian sprzed 3,4 tys. lat i rysunki 
naskalne, ale w nie pokazywanych turystom 
partiach. Ogl¹dane rysunki na poziomie szó-
stym s¹ tylko kopiami.   

Chc¹c zobaczyæ prawdziwe rysun-
ki naskalne i to w du¿ej ich liczbie najle-
piej wybraæ siê na wyspê Isla de la Juventud, 
gdzie na po³udniowo-wschodnim jej krańcu 
znajduje siê grupa szeœciu jaskiń nazwanych 
Cuevas de Punta del Este. Jaskinie w 1910 
roku przypadkowo odkry³ F. P. Lane. Rysunki 
zosta³y dok³adnie zbadane i opisane w 1922 
roku przez kubańskiego etnologa F. Orti-
za. S¹ tu g³ównie koncentryczne krêgi bar-
wy czerwonej i czarnej, rzadziej jakieœ inne 
rysunki np. ryb. Pozostawili je rdzenni India-
nie tych wysp Siboneje, a jaskinie te by³y nie 
tylko miejscem schronienia, ale tak¿e po-
chówków. Jak na Kubê przysta³o do jaskiń 
nie mo¿na dostaæ siê za ³atwo. Nie doœæ ¿e 
inna wyspa, to jeszcze teren wojskowy i trze-
ba mieæ specjaln¹ przepustkê, wpuszczaj¹ 
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tu tylko z przewodnikiem, którego trzeba 
na tê okazjê wynaj¹æ i jeszcze dysponowaæ 
w³asnym œrodkiem transportu, polecany z 
napêdem na cztery ko³a.

Do kilku turystycznych jaskiń nie 
dotarliœmy, ca³y czas poœlizgi przez ten (lub 
jego brak) transport. Warto tu wymieniæ 
Cueva de los Peces (Jaskinia Ryb), któr¹ 
odnajdziemy nad Zatok¹ Œwiń – cenote z 
g³êbokoœci¹ dochodz¹c¹ do 70 m. 

Ciekawe jaskinie i znajduj¹ce siê w 
nich muzeum archeologiczne znajdziemy w 
mieœcie Baracoa. Ten zespó³ jaskiń nazwa-
no Las Cuevas del Paraiso, a w nim arche-
olodzy odnaleŸli kilka poziomów kulturo-
wych ró¿nych grup Indian zamieszkuj¹cych 
te tereny. Poczynaj¹c od najstarszej, miesz-
kali tu cz³onkowie spo³ecznoœci Guana-
hatabey 3000-1000 r. p.n.e., Sibonejowie 
1000 r. p.n.e. – 1100 n.e. i póŸniej plemiê 
Tainów, które ¿y³o tu do przybycia Kolum-
ba.  W jaskiniach archeolodzy odnaleŸli licz-
ne rysunki naskalne, szpatu³ki s³u¿¹ce do 
wywo³ywania rytualnych oczyszczaj¹cych 
wymiotów, kamienne i koralowe fallu-
sy, czaszki wymar³ych leniwców Mega-
locnus, szcz¹tki ludzkie ze specjalnie 
zniekszta³canymi czaszkami i liczne przed-
mioty, z którymi ludzie ci byli chowani. 

Inne jaskinie, niektóre z rysunkami i 
rzeŸbami naskalnymi, dostêpne dla tury-
stów znajdziemy w górach Sierra Maestra 
w pobli¿u szlaku El Guafe. W innym miej-
scu, tym razem nad pó³nocnym wybrze¿em, 
w okolicy miejscowoœci Gibara mo¿na 
zwiedziæ Cuevas de Panadernos o d³ugoœci 
11 km. 

Czasami pod nazw¹ jaskinia mog¹ kryæ 
siê na Kubie ciekawe „obiekty”. Na pewno 
ka¿dy turysta odwiedzaj¹cy tê wyspê zwiedzi 
dwa miasta tego kraju wpisane na listê UNE-
SCO: Hawanê i Trynidad. W tym pierwszym 
jaskinia Cueva Taganana okaza³a siê ma³¹ for-
tyfikacj¹, a w tym drugim Cueva Ayla wpraw-
dzie by³a naturaln¹ jaskini¹ z kilkoma salami, 
ale zamienion¹ na dyskotekê. 

 Jednak mimo k³opotów jakie czasa-
mi stwarza poruszanie siê po wyspie war-
to tu siê wybraæ, ¿eby zd¹¿yæ przed zmian¹ 
rz¹dów i zobaczyæ „typow¹” Kubê „wyspê 
jak wulkan gor¹c¹”.   

Na zdjêciach od góry: Cueva del Indio, rysunki w Cu-
evas de Punta del Este, fot. A. Wojtoñ

Grupa turystów w Cueva del Indio
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Pó³wysep Skandynawski jest miejscem 
wystêpowania znacznej iloœci jaskiń, w 
przewa¿aj¹cej mierze s¹ to jednak obiek-
ty doœæ ma³e. Najwa¿niejsze rejony kraso-
we znajduj¹ siê w okolicach ko³a polarne-
go, pomiêdzy Mo i Rana a Narvikiem. Na ob-
szarze tym, zwanym Nordland, znajduj¹ siê 
najwiêksze jaskinie Norwegii (29 jaskiń o deni-
welacji przekraczaj¹cej 100 m oraz 47 jaskiń o 
d³ugoœci wiêkszej ni¿ 1000 m). Najg³êbsz¹ jest 
RAGGEJAVRI-RAIGI (RJR – 580 m deniwela-
cji, 1915 m d³ugoœci), najd³u¿sz¹ zaœ TJARVE-
KRAJGGE (17813 m d³ugoœci, 502 m deni-
welacji). Z powodu niewielkiej mi¹¿szoœci 
warstw ska³ krasowiej¹cych (marmurów) ra-
czej ma³o prawdopodobne jest pokonanie gra-
nicy 600-700 m deniwelacji, natomiast istnie-
je mo¿liwoœæ odkrywania obiektów o znacz-
nej (jak na warunki europejskie) d³ugoœci.

Marcel Nawrot

Polska działalność w jaskiniach Nordlandu
nastêpnie wynajêt¹ ³odzi¹ pop³yn¹æ w g³¹b 
fiordu, do podstawy œciany, w której znajdu-
je siê otwór). Natomiast przez kilka kolej-
nych dni zespo³owi uda³o siê poznaæ czêœæ 
systemu Okshola - Kristihola (ówczeœnie 
najd³u¿szej jaskini Skandynawii – 1100 m, 
300 m deniwelacji). W 1995 r eksploracjê 
w rejonie lodowca Svartisen prowadzi³ w ra-
mach miêdzynarodowej wyprawy naukowej 
Instytut Geologii UAM oraz WKTJ Poznań (J. 
G³azek, H. Hercman, D. Kicińska, T. Nowic-
ki, St. Koszela). Skartowano ok. 40 obiektów 
o d³ugoœci do 200 m i g³êbokoœci do 50 m. 
Obecnie w rejonie tym zbudowano zaporê  
i obszar ten jest zalany. Natomiast w pobli¿u 
planowane jest utworzenie parku narodo-
wego, w celu uchronienia naj³adniejszego  
w Skandynawii skupiska form krasowych.  
W 1999 r. jaskinie Gronli-Setergrotta w 
okolicach Mo i Rana zwiedzi³ B. Nikiel z SBB.

Pod koniec maja 2001 r. do Norwegii 
wyjecha³a grupa z Sekcji Taternictwa Jaskinio-
wego Klubu Wysokogórskiego – Kraków (R. 
Bia³kowski, K. Hebracki, M. Nawrot). Infor-
macje posiadane przez nas by³y doœæ ubogie, 
posiadaliœmy ksero materia³ów z sympozjum 
geologicznego, które odby³o siê w okolicach 
Narviku, otrzymane od M. Gradzińskiego, 
pewne informacje uda³o nam siê te¿ uzyskaæ 
od D. Bartoszewskiego. W trakcie tego wy-
jazdu zwiedzamy SVARTHAMMARHOLE, 
czêœæ systemu OKSHOLA – KRISTIHOLA. 
próbujemy równie¿ przetrawersowaæ RJR, 
jednak nie znajdujemy górnego otworu. Po 
powrocie do kraju udaje nam siê, dziêki M. 
Gradzińskiemu, nawi¹zaæ kontakt z D. St. 
Pierre‘m, który prowadzi Centrum Doku-
mentacji Jaskiń Norweskich, a poprzez niego 
z groto³azami norweskimi. Na prze³omie lip-
ca i sierpnia 2002 r. bierzemy udzia³ (sk³ad jak 
poprzednio oraz M. Kubarek – wszyscy STJ 
KW-Kraków) w miêdzynarodowym obozie 
w Bonna, gdzie mieœci siê baza eksplorato-
rów Tjarve. Najpierw dokonujemy trawersu 
pomiêdzy otworami T2 – T1, a nastêpnie po-
dzieleni na kilka grup bierzemy udzia³ w kil-
ku akcjach eksploracyjnych, zarówno w Tja-
rve, jak i w pobliskiej jaskini STEINAKSLA. 
Po zakończeniu obozu udaje nam siê jeszcze 
dokonaæ trawersu RJR.

W sierpniu 2003 r. wyje¿d¿a wyprawa w 
sk³adzie (R. Bia³kowski, M. Kubarek, M. Na-
wrot – wszyscy STJ KW-Kraków, Ewa Wój-
cik – KKTJ). Pierwszym celem by³o spraw-
dzenie rejonu Kalvtinden. ZnaleŸliœmy tam 
kilka jaskiń tworz¹cych jeden system – Ja-
skini Têczowej. Nastêpnie udaliœmy siê na 
kolejny obóz do Bonna, gdzie po raz kolejny 
braliœmy udzia³ w eksploracji Tjarve. Na ko-
niec przenieœliœmy siê w okolice Mo i Rana. 
Tam mieliœmy braæ udzia³ w akcji eksploracyj-
nej w jaskini Brattligrotta – The Rolling Sto-
nes Cave. Niestety, w ró¿nych czêœciach tej 
jaskini, niemal równoczeœnie mia³y miejsce 

dwa wypadki z naszym udzia³em. Co praw-
da w ró¿nych terminach, ale wszyscy wra-
camy do kraju.

W po³owie lipca 2005 r. wyrusza kolej-
na wyprawa , jak dot¹d najwiêksza – 8 osób 
(R. Bia³kowski, K. Filipczak, P. Fryœ, M. Na-
wrot – STJ KW-Kraków, B. Berdel, W. Sie-
prawski – KKTJ, oraz M. Tomaszewska i 
P. Zieliński – niezrzeszeni). Wiêkszy sk³ad 
zaowocowa³ sukcesami. Po raz pierwszy 
uda³o nam siê doœæ dok³adnie samodzielnie 
wyeksplorowaæ nowy rejon – Slunkajavri (12 
jaskiń, w sumie ponad 500 m pomierzonych 
ci¹gów). Z kolei na obozie w Bonna najwiêcej 
„puœci³o” w Steinaksli, gdzie dodaliœmy po-
nad 1100 m nowych ci¹gów (dziêki temu 
jaskinia jest w „pierwszej dziesi¹tce” jaskiń 
norweskich), pog³êbiono jaskiniê Stoppeno-
len, zbli¿aj¹c j¹ do Tjarve, a w samej Tjarve 
wyeksplorowaliœmy ok. 350 m.

Dziêki doskona³ym uk³adom z federacj¹ 
norwesk¹ (która w 2005 r. obchodzi³a jubile-
usz 25-lecia istnienia) mo¿liwe s¹ kolejne wy-
prawy na pó³noc. Eksploracja Tjarve powo-
li dobiega końca, obecnie Norwegowie kon-
centruj¹ siê na sporz¹dzeniu dok³adnego pla-
nu jaskini. Najprawdopodobniej kolejny du¿y 
projekt to Burfjellet, gdzie jesteœmy zapro-
szeni w tym roku.  
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Wzmianki o jaskiniach pojawi³y siê ju¿ 
w XII wieku, w sagach wikingów. Naukowe 
badania jaskiń, prowadzone przez Norwe-
gów, rozpoczêto w XIX w., nasili³y siê one na 
prze³omie XIX i XX w. Po II wojnie œwiatowej 
Skandynawia zainteresowa³a naukowców z 
Francji i Anglii. Od po³owy lat 50 ubieg³ego 
stulecia kluby jaskiniowe dzia³aj¹ce przy an-
gielskich uniwersytetach rozpoczê³y regular-
ne wyprawy eksploracyjne. Wzrost zaintere-
sowania jaskiniami zaowocowa³ powstaniem 
pod koniec lat 60 XX w pierwszych norwe-
skich klubów jaskiniowych. W 1977 r. wy-
dany zostaje pierwszy numer Norsk Grot-
teblad, ogólnonorweskiego pisma speleolo-
gicznego, w 1981 r. powsta³a organizacja 
NORSK GROTTEFORBUND, zrzeszaj¹ca 
lokalne kluby. Jaskinie norweskie eksploruj¹ 
równie¿ Szwedzi – najwiêksza jaskinia Szwe-
cji (KORALLGROTTAN) ma ok. 4500 m 
d³ugoœci – wiêc Norwegia jest dla nich znacz-
nie atrakcyjniejsza.

Celem pierwszych polskich wypraw by³ 
Svalbard – by³o to naturalne, jako ¿e Polska 
mia³a tam swoje placówki badawcze. Na-
tomiast w Nordlandzie, pierwsza by³a gru-
pa z Rudzkiego Klubu Groto³azów „No-
cek” i Speleoklubu Gliwice (W. i B. Naro-
dowscy, D. Szo³tysik, H. Tomanek, K. Wit-
man), próbuj¹ca dokonaæ w 1988 r. trawer-
su RJR. Niestety próba dotarcia w rejon ja-
skini od strony l¹du nie powiod³a siê (zazwy-
czaj nale¿y udaæ siê promem do Musken, a 
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W latach 1983 – 1985 by³em w Li-
bii, gdzie pracowa³em w laboratorium 
wykonuj¹cym prace dla potrzeb budowy 
dróg. W trakcie swego pobytu us³ysza³em o 
istnieniu tajemniczej „dziury w ziemi”. Deni-
ken powiedzia³by, ¿e powsta³a na skutek upad-
ku obcego statku kosmicznego, a wed³ug ust-
nych przekazów arabskich wrzucano do niej 
niewierne ¿ony. Musia³em j¹ zobaczyæ! „Dziu-
ra w ziemi” po³o¿ona jest w okolicach Cyreny  
i Labraq w wapiennych wzgórzach Green 
Mountains, na obszarze pó³wyspu Cyrenaj-
ka. Kiedy ow¹ dziurê zobaczy³em, dosta³em 
„opadu szczêki” i dos³ownie zapar³o mi dech 
w piersiach. By³a naprawdê imponuj¹ca bo 
nigdy wczeœniej nie widzia³em tak wielkiej 
czeluœci. Otwór prawie okr¹g³y ma oko³o 70 
m œrednicy. G³êbokoœæ okreœliliœmy mierz¹c 
czas spadania kamieni, na oko³o 200 m. 

Od tego czasu wiedzia³em, ¿e muszê j¹ 
zdobyæ. Myœla³em tylko o tym jak to zrobiæ 
w kraju, gdzie nie ma absolutnie ¿adnego 
sprzêtu alpinistycznego. W końcu na suku (to 
arabska nazwa targu) znalaz³em Araba, któ-
ry sprzedawa³ liny do wi¹zania wielb³¹dów. 
Liny te mia³y oko³o 300 m i zrobione by³y ze 
splecionych nylonowych ¿y³ek. Wygl¹da³y na 
wystarczaj¹co mocne. By³y jednak tak dro-
gie, ¿e ja mog³em sobie pozwoliæ na zakup 
tylko jednej. Zacz¹³em szukaæ kogoœ wœród 
znajomych, kto by³by w stanie wraz ze mn¹ 
podj¹æ siê ryzyka zdobycia „dziury”. Mia³em 
nadziejê, ¿e w ten sposób znajdê sponsora 
drugiej liny. Po dwóch tygodniach namawia-
nia znalaz³em chêtnego, który jeszcze nigdy 
ani nie s³ysza³ o „dziurze”, ani tym bardziej 
jej nie widzia³. Jednak na drugi dzień wycofa³ 
siê, prawdopodobnie po rozmowach z kole-
gami, którzy widzieli „dziurê”.

Po jakimœ czasie, podczas któregoœ z 
czwartkowych (w pi¹tek jest niedziela) wie-
czornych rozmów „starych Polaków” przy 
szklaneczce „cekopu”* namówi³em innego 
kolegê, który pod wp³ywem u³ańskiej fan-
tazji zgodzi³ siê na wspóln¹ wyprawê, a na-
wet wyj¹³ kasê na zakup drugiej liny. Kasê na-
tychmiast porwa³em i jak najprêdzej, tak aby 
sponsor nie móg³ siê rozmyœliæ, pojecha³em 
do Demy i kupi³em drug¹ linê.

Najprostszym przyrz¹dem do zjazdu na li-
nie jest ósemka Fischera. Z drutu zbrojenio-
wego o œrednicy 10 mm wyklepa³em na wszel-
ki wypadek dwie sztuki czegoœ, co kszta³tem 
przypomina³o ten przyrz¹d. Nale¿a³o je jesz-
cze pospawaæ. Pierwszy spawacz zdecydo-
wanie odmówi³ twierdz¹c, ¿e nie bêdzie po-
maga³ mi w samobójstwie, drugiemu spawa-

Dziura w ziemi
czowi nie przyzna³em siê do czego to ma 
s³u¿yæ, wiêc bardzo ³adnie ósemki pospawa³. 
Po zakończeniu spawania zapyta³em go, czy te 
przyrz¹dy wytrzymaj¹ obci¹¿enie 200 kg – od-
par³, ¿e daje g³owê za swoje spawy. Na kolej-
ne zapytanie: „czy pozwoli³ by siê powiesiæ na 
tym nad przepaœci¹” – powiedzia³, ¿e za ¿adne 
skarby (mo¿e mia³ lêk wysokoœci).

W przeddzień wyprawy jeszcze raz 
sprawdza³em liny wieszaj¹c je na silosie be-
toniarni. Odcinek po odcinku obci¹¿a³em je 
ciê¿arem swojego cia³a i wtedy znalaz³em 
powa¿ne uszkodzenie jednej liny na 70-tym 
metrze. Musia³em j¹ w tym miejscu – przeci¹æ 
i po³¹czyæ wêz³em.

W dniu  4  l i s topada  1983 r.  w 
asyœcie kilkudziesiêciu kole¿anek i ko-
legów przyjecha³em nad otwór, gdzie 
okaza³o siê, ¿e oczekuje nas doœæ du¿y 
t³um Polaków i nie tylko, którzy przy-
byli zobaczyæ szaleńca maj¹cego zamiar 
zmierzyæ siê z „dziur¹”. Wysz³o na jaw, 
¿e mój szef laboratorium potajemnie  
i bardzo szeroko rozpropagowa³ moje zamia-
ry, lecz zatai³ to przed nasz¹ dyrekcj¹ (jak siê 
póŸniej okaza³o bardzo s³usznie).

Liny przywi¹za³em do podwozia jed-
nego z mikrobusów i zrzuci³em je w dó³. Z 
wielk¹ ulg¹ zobaczy³em, ¿e liny siêgaj¹ dna, 
gdy¿ do ostatniej chwili nie by³em pewien czy 
ich d³ugoœæ jest wystarczaj¹ca. Z odciêtych 
wczeœniej końcówek liny powi¹za³em odpo-
wiedni¹ uprz¹¿ i dwa zestawy pêtli. Na linach 
zawi¹za³em pêtlê z samozaciskowym wêz³em 
do autoasekuracji, wpi¹³em ósemkê w liny, 
przekroczy³em krawêdŸ i spojrza³em w dó³. 
Wydawa³o mi siê, ¿e wêze³ na linie jest bar-
dzo blisko dna. Jecha³em w dó³ bez kontak-
tu ze œcian¹ („dziura”ma kszta³t dzwonu). W 
pewnym momencie przelecia³ bardzo blisko 
mnie olbrzymi orze³. Wtedy zobaczy³em na 
wystêpie skalnym wielkie gniazdo, w którym 
by³a orlica z pisklêciem. 

Po chwili zauwa¿y³em, ¿e ósemka tak 
siê rozgrza³a, ¿e nie mogê jej dotkn¹æ. 
Pomyœla³em, ¿e mo¿e przepaliæ liny, nie 
wiedzia³em co zrobiæ w tej sytuacji, czy jechaæ 
szybciej, ¿eby ósemka mia³a krótszy kontakt z 
danym odcinkiem liny, czy jechaæ wolniej ¿eby 
ósemka mog³a stygn¹æ. Wybra³em pierwszy 
wariant. Dojecha³em do wêz³a, o którym 
wiedzia³em, ¿e nie przejdzie przez ósemkê. 
Zawisn¹³em na autoasekuracji i najszybciej 
jak mog³em wypi¹³em z lin gor¹cy przyrz¹d.  
W tym czasie orlica wystartowa³a z gniazda  
i ca³y czas kr¹¿y³a wokó³ mnie, mia³em 
nadziejê, ¿e jedynie wiedziona ciekawoœci¹.

Drug¹ ósemkê wpi¹³em poni¿ej wêz³a 
na linie, zapi¹³em do niej pêtelkê od uprzê¿y  

i teraz nast¹pi³ moment, którego ja (jak i chy-
ba ka¿dy normalny cz³owiek) obawia³em siê 
najbardziej. Bêd¹c 70 m nad dnem (mniej 
wiêcej, wysokoœæ Wie¿y Mariackiej na Ryn-
ku Krakowskim) musia³em odci¹æ no¿em 
pêtelkê autoasekuracji, na której by³em 
zawieszony, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e wte-
dy spadnê oko³o 1,5 m a¿ „z³apie” ósem-
ka za³o¿ona poni¿ej wêz³a (je¿eli zadzia³a 
prawid³owo). Uff – zadzia³a³a!!! 

Ju¿ bez ¿adnych niespodzianek dotar³em 
do dna. Obejœcie ca³ej „dziury” zajê³o mi 
godzinê. Odkry³em, ¿e jest to ponad wszelk¹ 
w¹tpliwoœæ olbrzymia jaskinia krasowa o pio-
nowym rozwiniêciu, której oberwany strop 
otworzy³ wejœcie. Najpewniej spowodowa³o 
to jednoczeœnie zasypanie biegn¹cych  
w dó³ korytarzy. Chodz¹c po dnie brn¹³em pra-

Krzysztof Paul

Pami¹tkowy dyplom

*   tak nazywano bimber produkowany przez pra-
cowników kontraktowych (przyp. red.) Przekrój jaskini – szkic autora
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wie po kolana w pyle guana pochodz¹cego z od-
chodów niezliczonych iloœci zamieszkuj¹cych 
œciany go³êbi. Nie odnalaz³em ¿adnych œladów 
pozostawionych przez cz³owieka,  natomiast 
zostawi³em wczeœniej przygotowany s³oik ze 
swoimi danymi oraz gratulacjami w jêzyku 
polskim i angielskim dla nastêpnego zdobyw-
cy „dziury”. S³oik postawi³em na widocznym 
miejscu zabezpieczonym przed odpadaj¹cymi 
ze œcian kamieniami.

Nadszed³ czas powrotu i najwiêkszego 
wysi³ku fizycznego. Nie posiadaj¹c przyrz¹dów 
typu „ma³py”, musia³em do wychodzenia 
zastosowaæ system wêz³ów Prusika. Jest to 
sposób bardzo mêcz¹cy. Spojrza³em w górê  
i zobaczy³em mój wêze³ na linie. Sprawia³  
wra¿enie, ¿e jest tak wysoko, ¿e chyba poza 
zasiêgiem moich mo¿liwoœci. Rozpocz¹³em 
¿mudn¹, trwaj¹c¹ 3 i pó³ godziny walkê 
ze s³abo lub zbyt mocno zaci¹gaj¹cymi siê 
wêz³ami. Liny, na których szed³em do góry 
zachowywa³y siê jak guma i przy ka¿dym 
podci¹gniêciu rozci¹ga³y i kurczy³y siê, tak 
¿e ca³y czas mia³em huœtawkê w pionie oko³o  
5 m. W pewnym momencie zacz¹³em siê 
zastanawiaæ czy na pewno linê na krawêdzi 
u³o¿y³em w dobrym miejscu, tak aby nie 
zosta³a przetarta podczas tej huœtawki. 

Po dotarciu do krawêdzi okaza³o siê, ¿e 
le¿a³a jednak w dobrym miejscu! By³em tak 
zmêczony, ¿e w ¿aden sposób nie mog³em 
przez krawêdŸ prze³o¿yæ wêz³ów Prusika. 
Widz¹c moje k³opoty, zgromadzeni ludzie, 
pomimo moich zdecydowanych protestów, 
chwycili za liny chc¹c mnie na si³ê wywlec 
ponad krawêdŸ. Próby te kończy³y siê tyl-
ko tym, ¿e uparta krawêdŸ obsuwa³a w dó³ 
wêz³y. Wtedy zaœwita³a mi genialna, a jak¿e 
prosta myœl – zawi¹zaæ wêze³ Prusika ponad 
krawêdzi¹. Dziêki temu stan¹³em nog¹ w pêtli  
i by³em na górze. Rozpoczê³y siê niekończ¹ce 
siê gratulacje, które jednak nie bardzo do 
mnie dociera³y. By³em ca³kowicie wyczer-
pany, nieprawdopodobnie spragniony i chy-
ba bardzo szczêœliwy. Po chwili zauwa¿y³em, 
¿e nie mam skóry na d³oniach. D³onie 
opatrywa³a mi sama Pani docent medycyny, 
pracuj¹ca w szpitalu w Demie.

Po dok³adnym zmierzeniu liny okaza³o siê, 
¿e „dziura” ma g³êbokoœæ 220 m. W nastêpnym 
dniu wraz z moim szefem zostaliœmy we-
zwani do dyrektora przedsiêbiorstwa, 
w którym pracowa³em. Przyj¹ ³  nas  
z bardzo ponur¹ min¹. By³em, tak jak mój 

Zjazd

Na krawêdzi S³oik z moimi danymi na dnie

szef, przera¿ony. Dyrektor najpierw nas bar-
dzo ostro op..., potem powiedzia³, ¿e dobrze 
zrobiliœmy nie informuj¹c go o wyprawie, 
gdy¿ musia³by oficjalnie nam tego zabroniæ, 
nastêpnie pogratulowa³ mi szczerze i wrêczy³ 
mi dyplom uznania w jêzyku polskim i arab-
skim. (W dyplomie zakrad³ siê b³¹d „dziura” 
zosta³a nazwana zapadliskiem tektonicznym, 
ale mi to nie przeszkadza³o).

Od tej wyprawy up³ynê³o prawie 23 lata 
i jeszcze nie otrzyma³em ¿adnej informa-
cji (jak to jest w zwyczaju) od nastêpnego 
zdobywcy, który tym samym udowodni³by 
swoj¹ tam obecnoœæ (namiary na siebie 
zostawi³em w s³oiku na dnie). Dlatego te¿ 
mogê przypuszczaæ, ¿e jeszcze nie znalaz³ 
siê taki drugi œwir jak ja. 

By³y cz³onek 
Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego

Cieszyn dnia 27. 03. 2006 r.

P.S. Do opisania tego wydarzenia sprowokowa³ 
mnie kolega Jasiek Mys³owski, którego zupe³nie 
przypadkowo spotka³em pierwszy raz po tylu 
latach, a który pomaga³ mi przy kontrolowa-
niu lin przed akcj¹ i by³ obecny podczas mo-
jej eskapady.

Przygotowania

Zjazd i wyjœcie (obok)
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Zmiany jakim uleg³a pokrywa lodowa w jaskini w ci¹gu kilku ostat-
nich lat sprawi³y, ¿e sta³o siê konieczne sporz¹dzenie nowej doku-
mentacji. Przy okazji tych dzia³ań odkryte zosta³y nowe ci¹gi d³ugoœci 
80 m, a tak¿e powiêkszy³a siê deniwelacja jaskini.

Powolne i systematyczne obni¿anie siê poziomu lodu 
spowodowa³o w 1997 r. ods³oniêcie siê przejœcia do aktualnego dna. 
Rok póŸniej okaza³o siê, ¿e wytopiona w lodzie rura, która znajduje 
siê pod koniec g³ównego korytarza, niedaleko komina prowadz¹cego 
w najwy¿sze partie jaskini, tak¿e umo¿liwia dostanie siê do dolne-
go piêtra. Po³¹czenie to wypada w stropie niewielkiej salki obok Sali 
pod Lodem. Rura ta znana by³a ju¿ wczeœniej, lecz wysoki stan lodu 
uniemo¿liwia³ dalsz¹ jej penetracjê.

Dalsze zmiany w 2000 
i 2001 r. spowodowa³y 
otwarcie siê (w okoli-
cach miejsca gdzie cia-
sny korytarz wstêpny 
wpada czterometrowym 
pro¿kiem do korytarza 
g³ównego) przejœæ w nie-
znane wczeœniej ci¹gi. 
Pierwszy jest szesnasto-
metrowym meandrem, 
kończ¹cym siê zbyt ciasn¹ 
do przejœcia szczelin¹ z 
wyczuwalnym przewie-
wem, natomiast drugi z 
nich doprowadzi³ do sto-
sunkowo obszernej ko-
mory w rejonie dolnego 
otworu jaskini. Odchodz¹ 
z niej dwa korytarze: je-
den prowadzi w kierun-
ku powierzchni, drugi natomiast jest kilkumetrowym meandrem 
kończ¹cym siê zawaliskiem. W dnie wy¿ej wymienionej sali, po roku 
ukaza³o siê te¿ po³¹czenie z Komor¹ Końcow¹. Przejœcie to pozwala 
na zejœcie w dolne piêtro jaskini bez koniecznoœci korzystania z liny.

Po pomierzeniu powy¿szych partii wywspinaliœmy siê tak¿e ko-
minem w końcowej czêœci jaskini. Oko³o 15 m nad jego podstaw¹ 
bierze swój pocz¹tek Górny Meander. Za pó³k¹ z której startuje-
my, urywa siê on dwumetrowym pro¿kiem do obszernej salki, a 
nastêpnie biegnie stromo do góry i kończy zaklinowanymi wantami. 

Dalsze 10 m wspinaczki doprowadza do Janosikowych Partii. 
Stroma pochylnia prowadzi do dwóch pod rz¹d komór. W stropie 
drugiej z nich znajduje siê najwy¿szy punkt jaskini. Miejsce to jest bli-
skie powierzchni, na co wskazuje silny okresowy przewiew, jaki da³o 
siê zaobserwowaæ podczas wiatru halnego. W ten rejon doprowa-
dza te¿ Korytarz Zachodni, jednak po³¹czenie, jak wykazuj¹ pomia-
ry, jest zablokowane oko³o trzymetrowym zawaliskiem.

W dalszej kolejnoœci uzupe³niono dokumentacjê Dolnego Me-
andra, który mimo i¿ by³ znany od dawna, nie zosta³ ujêty na planie 
zamieszczonym w inwentarzu. Doda³ on razem z partiami odkryty-
mi w 2000 r. kolejne 80 m.

Obecna d³ugoœæ jaskini wynosi 360 m, natomiast deniwelacja 
53 m (+37; -16). Dolny Otwór zosta³ ponownie zasypany, aby nie 
zak³ócaæ pierwotnej cyrkulacji powietrza w jaskini.

W  ostatnich odkryciach i pracach dokumentacyjnych uczestni-
czyli cz³onkowie Speleoklubu Tatrzańskiego: F. Filar, P. Ko³taœ, M. Ko-
walczyk, M. Parczewski i K. Zaczyński. 

Dzia³alnoœæ w Jaskini Wielkiej Œnie¿nej ograniczy³a siê do 
miesiêcy jesiennych i wiosennych. Mimo wyj¹tkowo niekorzystnej 
aury uda³o siê dokończyæ dokumentacjê Nowych Partii Bielskich, 
Partii Œlepych oraz rozpocz¹æ kartowanie nowych partii, odkry-
tych w rejonie Partii Bielskich.

Na Partie Œlepych natrafiono wiosn¹ 2005 r. podczas rutynowe-
go sprawdzania III P³ytowca. BodŸcem do dzia³ań w tym rejonie by³a 
niedok³adnoœæ planu i opisu w inwentarzu, opisuj¹cego III P³ytowiec 
jako niespenetrowany fragment jaskini. Zespó³ eksploracjny (J. Pysz, 
A. ̄ era, Al. ̄ era) odgruzowa³ szczyt szczeliny na szczycie p³ytowca  
i przedosta³ siê do nowych, nie znanych wczeœniej partii jaskini. Pod-
czas kolejnych biwaków odkryto szereg sal po³¹czonych ze sob¹ sys-
temem korytarzy o d³ugoœci 423 metrów. Po zestawieniu danych po-
miarowych wyci¹gniêto wniosek, ¿e wszystkie wychodz¹ce z tych 
partii kominy  przypuszczalnie maj¹ lub mia³y po³¹czenie z jaskiniami 
obok Wielkiej Litworowej. Problemem jest jak na razie odnalezienie 
w³aœciwego komina wœród 7 zmierzaj¹cych w tym kierunku. Prze-
prowadzone próby po³¹czenia siê od strony Jaskini Wy¿niej Litwo-
rowej czy Dziury w Grzêdzie jak na razie nie przynios³y oczekiwa-
nych rezultatów (jedynie niewielkie pog³ebienie tych jaskiń). Prawdo-
podobna mi¹¿szoœæ zawalisk siêga w tym rejonie oko³o 30 metrów.

Jesieni¹ 2005 r. podczas dzia³alnoœci w rejonie Partii Bielskich 
zespó³ (C. Szura, A. ¯era) odnalaz³ przejœcie przez zawalisko 
szczytowe. By³ to stary problem bielskich eksploratorów jeszcze 
z końca lat 80-tych ubieg³ego wieku. Po przesuniêciu kilku g³azów 
odkryto kontynuacjê starych partii w postaci kolejnego p³ytowca 
– P³ytowiec C oraz kilkudziesiêciometrowej, p³ytowej szczeliny 
prowadz¹cej do szeregu sal o ³¹cznej d³ugoœci 263  metry. Partie 
rozwijaj¹ siê tak¿e daleko nad odkryte dwa lata temu Nowe Par-
tie Bielskie, na g³êbokoœæ -59 m. 

R e a s u m u j ¹ c 
d³ugoœæ Jaskini Wiel-
kiej Litworowej wy-
nosi 7071 metrów. 
Po doliczeniu do 
ca³ego systemu Wiel-
kiej Œnie¿nej, jego ofi-
cjalna d³u-goœæ wyno-
si obecnie 23619 me-
try. Dok³adne opisy 
tych partii znajd¹ siê 
w jesiennym wydaniu 
biuletynu „Zacisk”. 

W partiach Waldiego
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Wielka Śnieżna 
– działalność Speleoklubu
Bielsko-Biała w 2005 r.

Czesław Szura Filip Filar

Nowości 
z Lodowej Małołąckiej

Komora Zawaliskowa
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W poprzednich numerach jaskiń (3/28 i 4/29) 
opisanych zosta³o dziewiêæ sztolni usytuowanych 
na Huciańskim Klinie ponad Polan¹ Huciska w Do-
linie Chocho³owskiej. W ubieg³ym roku zosta³y po-
mierzone kolejne dwie sztolnie znajduj¹ce siê w re-
jonie zwanym Lejowe Banie. S¹ one usytuowane na 
wschodnim stoku Doliny Lejowej kilkadziesi¹t me-
trów poni¿ej szczytu Skrajna Rosocha o wysokoœci 
1261,8 m n.p.m. Sztolnie te, podobnie jak inne 
wczeœniej opisane z obszaru Huciańskiego Klina, s¹ 
zwi¹zane z wydobyciem dolnojurajskich rud manga-
nu w XIX wieku.

Sztolnie na Lejowych Baniach w Dolinie Lejowej

Sztolnia 1
Wysokoœæ otworu n.p.m.: ok. 1220 m
Wysokoœæ otworu nad dnem 
 Doliny Lejowej: ok. 250 m
Ekspozycja otworu: E
D³ugoœæ: 7 m
Do otworu sztolni 1 prowadzi kilkume-

trowy szurf. Sztolnia mia³a charakter poszuki-
wawczy, gdy¿ w korytarzu tworz¹cym sztol-
nie nie stwierdzono wystêpowania rud man-
ganu, a jedynie towarzysz¹cych im wapie-
ni krynoidowych. W przyotworowym frag-
mencie sztolni zachowana jest butwiej¹ca 
drewniana obudowa, fragment ten sprawia 
wra¿enie niestabilnego. W końcowej par-
tii sztolni stwierdzono œlady œwidra, bêd¹ce 
zapewne pozosta³oœci¹ po pracach badaw-
czych prowadzonych w latach 50 wieku XX 
pod kierunkiem R. Krajewskiego. Sztolnia 
w g³êbi jest w zasiêgu œwiat³a rozproszone-
go. W rejonie otworu na œcianach wystêpuj¹ 
glony, porosty i mchy, a na sp¹gu mchy, pa-
procie (Cystopteris fragilis) i roœliny wy¿sze 
(m.in. Oxalis acetosella).

Tekst i zdjêcia:

Renata Jach

Sztolnia 2
Wysokoœæ otworu n.p.m.: ok. 1210 m
Wysokoœæ otworu nad dnem Doliny Le-

jowej: ok. 240 m
Ekspozycja otworu: SE
D³ugoœæ: 7 m
Niewielki otwór sztolni widoczny jest 

jedynie z bliska. Znajduje siê on oko³o 20 
m na wschód od otworu sztolni 1. Sztolnia 
jest stosunkowo obszern¹ komor¹, jedynie 
w przyotworowym fragmencie jest niesta-
bilna, o czym œwiadcz¹ obrywy ze stropu. 
W sztolni tej by³y eksploatowane wapie-
nie manganowe, jedynie stropowa jej czeœæ 
jest rozwiniêta w wapieniach krynoido-
wych. Sztolnia ta w g³êbi jest zupe³nie ciem-
na, w strefie tej stwierdzono wystêpowanie 
paj¹ków i muchówek oraz ciem Scoliopte-
rix libatrix. W rejonie otworu na œcianach 
wystêpuj¹ glony, porosty, w¹trobowce, mchy, 
paprocie i roœliny wy¿sze a na sp¹gu paprocie 
(Asplenium viride, Cystopteris fragilis) i roœliny 
wy¿sze (m.in. Oxalis acetosella, Poa nemora-
lis, Luzula luzuloides, Tussilago farfara). 

Otwór Sztolni 1

Innymi œladami wydobycia rud manganu 
na Lejowych Baniach jest biegn¹cy ukoœnie po 
stoku trzydziestometrowy szurf o g³êbokoœci 
ok. 2 m.  

Pomiary sztolni zosta³y wykonane 12.10.2005 
roku przez Micha³a Gradzińskiego, a roœlinnoœæ 
przyotworow¹ oznaczy³ Janusz Bary³a

Sztolnia 1, plan

Sztolnia 2, plan i przekrój zrzutowany

Otwór Sztolni 2

Sztolnia 1
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Kamienio³om „Izbicko” po³o¿ony jest 
na zachód od miejscowoœci Otmice i na 
pó³noc od stacji kolejowej Kamień Œl¹ski (li-
nia kolejowa Strzelce Opolskie – Opole), w 
pó³nocno–zachodniej czêœci Garbu Che³ma. 

Wyrobisko nie jest ju¿ eksploatowane, 
jego powierzchnia wynosi oko³o 0,5 km2. 
Eksploatacja odbywa³a siê na trzech pozio-
mach wydobywczych, w których pozyski-
wano wapienie warstw jemielnickich i kar-
chowickich (trias œrodkowy, wapień muszlo-
wy). Sp¹g najni¿szego poziomu wydobyw-

Schronisko to tworzy lekko nachylony w 
kierunku otworu korytarz, o d³ugoœci 2,5 m 
oraz komin krasowy w jego końcowej czêœci, 
o wysokoœci 3 m. Komin zakończony jest 
w¹sk¹, niedostêpn¹ dla cz³owieka szczelin¹. 
Œciany korytarza s¹ nierówne, jedynie œciany 
komina s¹ g³adkie. Korytarz jaskini i komin 
krasowy swoim przebiegiem nawi¹zuje do 
pionowego spêkania o kierunku NW-SE, 
widocznego tak¿e w œcianie kamienio³omu. 

W sp¹gu jaskini znajduje siê rumosz wa-
pienny oraz namulisko piaszczysto-gliniaste 
z bloczkami wapieni, barwy ¿ó³to-br¹zowej. 
Z bloczków wapieni spojonych lepiszczem 
ilasto–kalcytowym, zbudowana jest tak¿e 
czêœæ œcian i stropu schroniska. W brekcji 
tej znajduj¹ siê zwietrza³e pizoidy kalcyto-
we, o œrednicy do 4 cm. 

Schronisko Otmickie II
Otwór po³o¿ony jest w œcianie wyro-

biska g³ównego poziomu wydobywczego, 
5 m powy¿ej dna kamienio³omu. Dotarcie 

Wojciech Rogala

– drobne formy krasu podziemnego z kamienio³omu 
„Izbicko” na Wy¿ynie Œl¹skiej

Schroniska Otmickie

Lokalizacja schronisk w kamienio³omie „Izbicko”

  Nazwa D³ugoœæ Deniwelacja Ekspozycja otworu
 Schronisko Otmickie I (Jaskinia Otmicka)  5  3,2  SE
 Schronisko Otmickie II  3  0  S
 Schronisko Otmickie III  4,5  -0,5  S
 Schronisko Otmickie IV  4  2  NW

Schronisko
Otmickie IOtwór Schroniska Otmickiego I Otwór Schroniska Otmickiego II

czego znajduje siê na wysokoœci oko³o 165 
m n.p.m., w poziomie zwierciad³a wód pod-
ziemnych, st¹d przy wy¿szych stanach wód 
podziemnych dno kamienio³omu zalewane 
jest wod¹.

Dotychczas publikowany by³ jedynie 
plan i opis Schroniska Otmickiego I nazwa-
nego te¿ Jaskini¹ Otmick¹ (Rogala, 1998), a 
schroniska II i III by³y wzmiankowane (Roga-
la, 2000). Schronisko Otmickie IV nie by³o 
wczeœniej wymieniane, zosta³o zinwentary-
zowane w 2004 roku.

Schronisko Otmickie I
Otwór (I na szkicu lokalizacyjnym) 

po³o¿ony jest 4 m ponad podstaw¹ œciany wy-
robiska g³ównego poziomu wydobywczego, 
oko³o 20 m poni¿ej pierwotnej powierzch-
ni terenu. Wysokoœæ otworu wynosi 1,2 m, 
szerokoœæ u podstawy 1,5 m. Ma nieregular-
ny kszta³t, w znacznej czêœci zas³oniête jest 
du¿ym blokiem wapienia. 
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do niego wymaga u¿ycia liny i sprzêtu alpi-
nistycznego. Otwór ma owalny kszta³t o 
œrednicy 1 m.

Schronisko to poziomy korytarz na ca³ej 
d³ugoœci o podobnej szerokoœci i wysokoœci 
(ok. 1 m). Profil korytarza wskazuje, ¿e 
jest to forma typu rury krasowej. Œciany s¹ 
zwietrza³e. Namulisko tworzy glina z blocz-
kami wapieni, wype³niaj¹ca wiêksz¹ czêœæ 
profilu korytarza, przy końcu namulisko 
siêga stropu schroniska. 

Schronisko powsta³o w masywnych wa-
pieniach rafowych nale¿¹cych do warstw 
karchowickich. 

Schronisko Otmickie III

Otwór Schroniska 
Otmickiego III

Schronisko Otmickie III
Otwór po³o¿ony jest w œcianie wyro-

biska g³ównego poziomu wydobywczego, 
oko³o 5 m powy¿ej dna kamienio³omu. Do-
tarcie do niego wymaga u¿ycia liny i sprzêtu 
alpinistycznego. Otwór ma pod³u¿ny 
kszta³t, jego szerokoœæ wynosi 3 m, a mak-
symalna wysokoœæ 60 cm.

Schronisko to niska salka powsta³a 
p o pr zez  p oszer zen ie  p ow ier zchn i 
miêdzy³awicowej i w trzech kierunkach 
przechodz¹ca w niedostêpne dla cz³owieka 
szczeliny. W zachodniej czêœci schroniska, 
0,5 m poni¿ej g³ównej salki znajduje siê dru-

Otwór Schroniska Otmickiego IV

Schronisko Otmickie IV

Schronisko Otmickie II

piasków ¿ó ³ tych i  p iasków bia ³ ych.  
W końcowej czêœci jaskini na osadach tych 
le¿y gruz wapienny.   

Literatura:
Rogala W., 1998. Otmice – kras kopalny i Jaskinia 

Otmicka, [w:] Przewodnik konferencji tere-
nowych „Kras w wapieniach triasowych Œl¹ska 
Opolskiego”. Materia³y XXXII Sympozjum 
Speleologicznego, Kamień Œl¹ski.

Rogala W., 2000. Jaskinie zachodniej czêœci 
Wy¿yny Œl¹skiej. Jaskinie, 4(21): 5-6

ga salka, nawi¹zuj¹ca do innej powierzchni 
miêdzy³awicowej. Salki ³¹cz¹ siê szerok¹ na 
40 cm pionow¹ szczelin¹. Strop schroniska 
jest p³aski, wyrównany.

W sp¹gu górnego i dolnego pozio-
mu znajduje siê namulisko, wykszta³cone 
w postaci ¿ó³tych piasków z niewielkimi 
okruchami wapieni, na których le¿¹ blocz-
ki wapieni.

Schronisko powsta³o w grubo³awicowych 
wapieniach, wyraŸnie nawi¹zuje do przebie-
gu p³aszczyzn miêdzy³awicowych. 

Schronisko Otmickie IV
Otwór po³o¿ony jest w œcianie wyrobi-

ska g³ównego poziomu wydobywczego, 5 
m powy¿ej dna kamienio³omu. Dojœcie do 
otworu mo¿liwe jest po osypisku. Otwór 
ma nieregularny kszta³t, zbli¿ony nieco do 
trójk¹ta o szerokoœci i wysokoœci wynosz¹cej 
ok. 2,5 m.

Schronisko to salka o nieregularnym 
kszta³cie i sp¹gu stromo nachylonym w 
kierunku otworu. Wysokoœæ za otworem 
siêga 2 m i maleje w g³¹b. Œciany i strop s¹ 
nierówne. W końcowej czêœci salki znaj-
duje siê w¹ski i niski korytarz o niewiel-
kiej d³ugoœci.

Sp¹g jaskini pokrywa mi¹¿sze na-
mulisko sk³adaj¹ce siê kolejno z i ³ów 
ciemnobr¹zowych, glin ciemnobr¹zowych, 
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Od kilku ju¿ lat spêdzam w Miêkini 
trzy tygodnie w maju ka¿dego roku w 
czasie kursu terenowego ze studenta-
mi. Obszar ten, aczkolwiek niezwykle 
interesuj¹cy z punktu widzenia geologii, nie 
obfituje w jaskinie i dla groto³aza nie jest 
zbyt pasjonuj¹cym. Pomimo tego kryje jed-
nak pewne ciekawostki „natury jaskiniowej”, 
które wydawa³y siê byæ wartymi wyjaœnienia. 
W zwi¹zku z tym tego roku wraz z moimi 
kolegami wspó³prowadz¹cymi wspomnia-
ny kurs terenowy postanowiliœmy dokonaæ 
drobnych prac terenowo-sprawdzaj¹co-
inwentryzacyjnych. W dzia³aniach tereno-
wych nieocenion¹ pomoc¹ s³u¿yli mi Anna 
Lewandowska, Bogus³aw Ko³odziej oraz Jo-
achim Szulc.

Jaskinia lawowa czy magazyn 
³adunków wybuchowych?
Na pierwszy ogień posz³a hipotetycz-

na jaskinia lawowa w permskich porfirach 
Miêkini. Ma³o kto zapewne wie, ¿e jest ona 
wzmiankowana w inwentarzu Kazimierza 
Kowalskiego, gdzie autor pisze, ¿e: „Inn¹ ja-
skini¹ pierwotn¹ by³a komora w porfirach 
w Nowej Górze, przyk³ad jaskini lawowej, 
obecnie niedostêpna wskutek przerobienia 
na sk³ad” (Kowalski, 1951 s. 4). Znacznie 
bardziej szczegó³owy opis tej jaskini publikuje 
w tym samym roku Ryszard Gradziński. Opis 
ten przytaczam poni¿ej w ca³oœci: „Druga na-
sza jaskinia pierwotna le¿y w Nowej Górze 
ko³o Krzeszowic. Dzisiaj zosta³a ona prze-
robiona na piwnicê – sk³ad materia³ów dla 
znajduj¹cego siê tam kamienio³omu. Jaskiniê 
w stanie pierwotnym mo¿na by³o ogl¹daæ 
jeszcze parê lat temu. Jest ona pró¿ni¹ w 
pokrywie porfirowej, która w tym miej-
scu liczy kilkanaœcie metrów mi¹¿szoœci. 
Wejœcie zosta³o prawdopodobnie ods³oniête 
przy ³amaniu porfiru; by³o ono w¹skie lecz 
wysokie i prowadzi³o do pierwszej komo-
ry wysokiej na 4 m i na tyle¿ m szerokiej a 
d³ugiej oko³o 7 m. Dalej w g³¹b le¿a³a dru-
ga komora, znacznie od pierwszej mniejsza. 
Problem powstania samej jaskini jest bardzo 
interesuj¹cy ze wzglêdu na fakt, ¿e jaskinie 
pierwotne tego typu tworzy³y siê raczej w 
potokach, a nie w pokrywach lawowych. Naj-
prawdopodobniej powsta³a ona wskutek za-
lania przez rozprzestrzeniaj¹c¹ siê pokrywê 
lawow¹ istniej¹cego wtedy Ÿród³a, z które-
go wydobywaj¹ca siê para da³a w plastycznej 
jeszcze skale rodzaj du¿ego pêcherza gazo-
wego” (Gradziński, 1951 s. 17-18). O jaski-
ni tej, na podstawie powy¿szego opisu wspo-
mina tak¿e Jan Urban (2000). Wed³ug ust-
nej relacji R. Gradzińskiego, który osobiœcie 
w jaskini nie by³, znajdowa³a siê ona we 
wschodniej czêœci kamienio³omu. Powy¿ej 
przytoczony opis jest oparty na ustnej re-

Ciekawostki z Miękini
lacji pochodz¹cej najprawdopodobniej od 
Stanis³awa Siedleckiego, który w latach po-
wojennych prowadzi³ badania geologiczne w 
tamtym rejonie. 

Znalezienie omawianego obiektu na doœæ 
obszernym i topograficznie skomplikowa-
nym terenie kamienio³omu nie by³o proste. 
Wielk¹ pomoc okaza³ nam znawca, mi³oœnik 
i dokumentator historii regionu pan Fabian 
£agan, który zna³ po³o¿enie wspomnianego 
obiektu, i odnotowa³ jego istnienie uznaj¹c go 
jednak za „magazyn amunicyjny (materia³ów 
wybuchowych), wykuty w skale, otoczony 
wa³em od strony wejœciowej – wybudowany 
w 1943 r” (£agan, 2002 s. 14). Rzeczywiœcie, 
obecnie dostêpny obiekt okaza³ siê obiek-
tem sztucznym, i w gruncie rzeczy „nie ja-
skiniowym” niemniej jednak jego krótk¹ 
charakterystykê zamieszczam poni¿ej.

Magazyn ten po³o¿ony jest w najbardziej 
wschodniej czêœci rozleg³ego, nieczynne-
go kamienio³omu w Miêkini, na wschodnim 
stoku Doliny Miêkińki w w¹wozie Czanto-
ria (Centurja). Najdogodniejsze dojœcie do 
niego prowadzi od drogi Krzeszowice-
Miêknia-Nowa Góra bezpoœrednio w dó³ 
(z drogi nale¿y skrêciæ zaraz po miniêciu 
oœrodka AGH zlokalizowanego w dawnych 
budynkach dyrekcji kamienio³omu). Przez 
most przekraczamy potok Miêkińka i kieru-
jemy siê prosto w górê, pocz¹tkowo drog¹ 
a nastêpnie s³abo wyraŸn¹ œcie¿k¹ wiod¹c¹ 
przez podmok³y parów. Po osi¹gniêciu dro-
gi, biegn¹cej w pobli¿u granicy lasu nale¿y 
skrêciæ ukoœnie w prawo i po przejœciu 
kilkudziesiêciu metrów przez nierów-
ny obszar pokryty zaroœniêtymi ha³dami 
kamienio³omu napotykamy pod œcian¹ skaln¹ 
wysokoœci kilku metrów, z daleka niewidocz-
ne, betonowe odrzwia prowadz¹ce do wspo-
mnianego magazynu. Magazyn jest po³o¿ony 
na wysokoœci ok. 390 m n.p.m.

nem wskazuje, ¿e ca³a dostêpna czêœæ pod-
ziemna jest pokryta stropem betonowym, a 
wiêc w istocie nie jest to zaadoptowana na 
sk³ad materia³ów wybuchowych jaskinia. Je-
dynie pewne fragmenty bocznych œcian ma-
gazynu s¹ wbudowane we wklês³y fragment 
œciany kamienio³omu.

Magazyn zosta³ wybudowany w 1943 
roku, o czym œwiadczy data umieszczona 
nad drzwiami. Magazyn do niedawna by³ 
zamkniêty stalowymi drzwiami, które do-
piero w ostatnich latach (po roku 1996) 
zosta³y wymontowane i zabrane przez zbie-
raczy z³omu. 

Nasuwa siê wiêc pytanie o istnienie jaski-
ni w porfirach w Miêkini. Analizuj¹c zebrane 
w terenie fakty, dane literaturowe oraz rela-
cje ustne mo¿na pokusiæ siê o postawienie 
trzech alternatywnych hipotez.

1. Jaskinia w ogóle nie istnia³a a wszelkie 
dane na jej temat s¹ oparte na niewiarygod-
nych relacjach ustnych.

2. Jaskinia istnia³a lecz zosta³a zniszczo-
na podczas eksploatacji w kamienio³omie i 
opisany powy¿ej magazyn nie ma z ni¹ nic 
wspólnego.

3. Magazyn zosta³ zbudowany w miejscu 
naturalnej pró¿ni, b¹dŸ wykorzystuj¹c pozba-
wion¹ stropu szczelinê wiod¹ca do otworu, 
b¹dŸ w miejscu czêœciowo zniszczonej pierw-
szej komory tej jaskini. 

¯adna z powy¿szych hipotez nie mo¿e 
byæ definitywnie potwierdzona, mo¿na jedy-
nie rozpatrzeæ „za i przeciw” ka¿dej z nich. 
Za pierwsz¹ hipotez¹ przemawia przede 
wszystkim fakt, ¿e w bardzo rozleg³ym i 
dobrze obecnie rozpoznanym geologicz-
nie kamienio³omie nie ma œladów jakichœ 
innych naturalnych pró¿ni, nawet takich 
o zdecydowanie mniejszych rozmiarach. 
Ska³a ma wszêdzie charakter masywny – 
nieporowaty. Pró¿ni takich nale¿a³o by siê 
spodziewaæ, œwiadczy³y by bowiem o ten-
dencji magmy do odgazowania, koniecz-
nej do powstania mniejszych lub wiêkszych 
jaskiń typu pierwotnego. Tak wiêc istnie-
nie odosobnionej jaskini by³oby znacznym 
geologicznym ewenementem. Natomiast 
przeciw tej hipotezie œwiadczy miêdzy in-
nymi doœæ szczegó³owy opis przytoczony 
przez Gradzińskiego (1951).

Micha³ Gradziñski

Magazyn materia³ów wybuchowych. Pomia-
ry: M. Gradziñski i B. Ko³odziej; opracowanie:  
M. Gradziñski  

Wejœcie do magazynu
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Magazyn jest prostok¹tnym w kszta³cie, 
betonowym obiektem posiadaj¹cym nie-
wielki przedsionek. Dno jest równe nato-
miast strop jest typu kolebkowego. W cen-
tralnej czêœci wysokoœæ pomieszczenia wy-
nosi 2,25 m, a pod bocznymi œcianami 1,7 m. 
Analiza sytuacji przestrzennej ponad schro-
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Druga hipoteza jest mo¿liwa z logiczne-
go punktu widzenia, ale chyba najmniej praw-
dopodobna. Jaskinia wed³ug ustnej relacji  
R. Gradzińskiego by³a po³o¿ona we wschod-
niej czêœci kamienio³omu. Wydaje siê to byæ 
spójne z danymi Gradzińskiego (1951) i Ko-
walskiego (1951), którzy pisz¹ o po³o¿eniu 
jaskini w Nowej Górze. Pomimo poszukiwań 
terenowych przeprowadzonych w tej czêœci 
nieczynnego kamienio³omu, w pobli¿u maga-
zynu nie stwierdziliœmy jakichkolwiek œladów 
jaskini, za jakie mo¿na by uznaæ miejsce „po-
dejrzane” mog¹ce byæ zasypanym otworem, 
czy fragmenty ob³ych œcian bêd¹ce resztka-
mi po pró¿ni czêœciowo zniszczonej podczas 
eksploatacji. Co wiêcej, przynajmniej od cza-
sów wojny w tej czêœci kamienio³omu nie 
prowadzono ju¿ wydobycia, tak wiêc jaski-
nia powinna tam istnieæ i byæ znana okolicz-
nym mieszkańcom.

Za trzeci¹ hipotez¹ przemawia przede 
wszystkim zgodnoœæ po³o¿enia magazynu i 
lokalizacji jaskini. Nadto uprawdopodabnia 
j¹ spójnoœæ relacji o wykorzystaniu jaskini 
na magazyn przy jednoczesnym braku inne-
go magazynu ³adunków wybuchowych w tej 
czêœci kamienio³omu, co wynika z informacji 
pana Fabiana £agana, d³ugoletniego pracow-
nika kamienio³omu. Uznaj¹c, trzeci¹ hipotezê 
za s³uszn¹ nale¿y jednak przyj¹æ, ¿e S. Siedlec-
ki, na którego relacjach najprawdopodob-
niej oparte s¹ wszystkie pisemne wzmian-
ki o jaskini, sam nie by³ w jej wnêtrzu. Bada-
nia terenowe na tym obszarze prowadzi³ on 
bowiem ju¿ w okresie powojennym, a wiêc 
po wybudowaniu schronu. Rzutuje to w pe-
wien sposób na wiarygodnoœæ opisu przyta-
czanego przez Gradzińskiego (1951). Z dru-
giej jednak¿e strony S. Siedlecki by³ skrupulat-
nym badaczem, znanym dodatkowo ze swej 
³atwoœci nawi¹zywania kontaktów z ludŸmi, 
a to z kolei uprawdopodabnia powy¿szy opis. 
Wydaje siê, ¿e tajemnica drzemie za beto-
now¹ œcian¹ schronu i mo¿e komuœ zdeter-
minowanemu uda siê j¹ wyjaœniæ... Jeœli tak 
siê stanie, wdziêczny bêdê za wszelkie in-
formacje.

Miêkińska Studnia
Przy okazj i  poszukiwania jaskini 

dowiedzieliœmy siê od pana Fabiana £aga-
na o innym niezwykle interesuj¹cym obiek-
cie rozwiniêtym równie¿ w permskich por-
firach. Jest to studnia po³o¿ona w zachod-
niej czêœci kamienio³omu. Id¹c do jej otwo-
ru byliœmy pewni, ¿e zobaczymy szczeli-
nowy obiekt powsta³y na grawitacyjnie 
rozwartej szczelinie wskutek zachwiania 
stabilnoœci stoku bêd¹cego efektem eksplo-
atacji w kamienio³omie. Tymczasem otwór 
ma kszta³t „mytej” jaskini i, gdyby nie ska³a 
w której powsta³, nikt nie zawaha³by siê 
stwierdziæ, ¿e to jaskinia o genezie kraso-
wej. Pomimo, ¿e studnia by³a odnotowywa-
na w literaturze nie zosta³a jak dot¹d nazwa-
na. Proponujê wiêc dla niej nazwê Miêkińska 
Studnia. 

Studnia ta jest po³o¿ona ponad zachod-
ni¹ krawêdzi¹ wyrobiska kamienio³omu, 
ok. 100 m od drogi przecinaj¹cej to wy-
robisko i prowadz¹cej na Kowalsk¹ Górê. 
Otwór znajduje siê kilkanaœcie metrów od 
krawêdzi œciany kamienio³omu. Jest po³o¿ony 
na poroœniêtym traw¹ p³askim terenie na 
wysokoœci ok. 410 m n.p.m. Studnia rozwiniêta 
jest na pionowej szczelinie o biegu 124- 
-304 w obrêbie permskich ska³ wylewnych 
zwanych porfirami. Na tym obszarze nadk³ad 
osadów triasowych pokrywaj¹cych porfir zo-
sta³ usuniêty podczas przygotowania do dal-
szej eksploatacji. Tak wiêc studnia znajduje 
siê w stropowej czêœci kompleksu porfiro-
wego. Wzd³u¿ szczeliny rozci¹g³oœæ otwo-
ru siêga 1,9 m a w najszerszym miejscu ma 
0,9 m. Poni¿ej otworu studnia znacznie siê 
zwê¿a i po ok. 2,5 m staje siê zbyt w¹ska, 
w ka¿dym razie dla pisz¹cego te s³owa. Po-
mierzona taœm¹ ³¹czna g³êbokoœæ ca³ej stud-
ni siêga 5 m. 

W ni¿szej czêœci studnia bardzo sil-
nie zacieniona. Kulbicki (1992) odnotowu-
je istnienie zimnego wywiewu obserwowa-
nego zapewne w okresie letnim. Natomiast 
£agan (1997) w grudniu 1996 r. zaobserwo-
wa³ wywiew ciep³ego powietrza i zwi¹zane 
z nim powstawanie pary wodnej nad otwo-
rem. Na œcianach w pobli¿u krawêdzi studni 
zakorzenione s¹ liczne roœliny, jak na przyk³ad 
okaza³y okaz paproci Dryopteris filix-mas i 
roœliny wy¿sze: Arrhenatreum elatius, Barba-
rea vulgaris, Galium sp., Hieracium sp, któ-
re na potrzeby tego tekstu uprzejmie ozna-
czy³ Janusz Bary³a.

Otwór Miêkiñskiej Studni 

Miêkiñska Studnia, plan i przekrój. Pomiary: M. 
Gradziñski i B. Ko³odziej; opracowanie: M. Gradziñski 

Po³udniowo-wschodnia czêœæ szczeliny, na której 
rozwiniêta jest studnia jest zabliŸniona kalcytem
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Studnia otworzy³a siê w pocz¹tku 
lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku 
(£agan, 1996). Zarówno Kulbicki (1992) 
jak i £agan (1997) twierdz¹, ¿e pierwotnie 
mia³a g³êbokoœæ ok. 15 m. Jeœli tak, to za-
pewne zosta³a teraz zablokowana rumo-
szem na g³êbokoœci ok. 5 m. 

Geneza studni jest zagadkowa. Kszta³t 
jej górnej czêœci pozwala wykluczyæ rolê 
mechanizmu rozwierania szczelin spowo-
dowanego eksploatacj¹ w kamienio³omie. 
Rozpuszczanie ska³ wulkanicznych mog³oby 
zachodziæ na skutek migracji roztworów hy-
drotermalnych i zapewne by³oby procesem 
bardzo d³ugotrwa³ym i wieloetapowym. 
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e studnia powsta³a 
po osadzeniu siê na porfirze wapieni retu 
a wiêc po triasie wczesnym. Samo „otwar-
cie siê” studni by³o zapewne spowodowa-
ne obsuniêciem siê „korka” blokuj¹cego jej 
górn¹ czêœæ.

Co ciekawe po³udniowo-wschodnia 
czêœæ szczeliny, na której rozwiniêta jest 
studnia jest zabliŸniona kalcytem. Wed³ug 
informacji pana Fabiana £agana podczas eks-
ploatacji w tej czêœci kamienio³omu napo-
tkano na pró¿niê (pró¿nie?) z kryszta³ami 
kalcytowymi na œcianach.

Mo¿na s¹dziæ, ¿e odpowiednio zmo-
tywowani eksploratorzy po poszerze-
nie œcian studni mogliby zejœæ na jej dno, a 
byæ mo¿e odkryæ tak¿e dalsze czêœci tego 
interesuj¹cego obiektu.

Schronisko w Miêkini
Poza dzia³aniami w obiektach opisanych 

powy¿ej splanowaliœmy znane mi wczeœniej 
schronisko rozwiniête w wêglanowych 
ska³ach retu nadœcielaj¹cych permskie por-
firy. Znajduje siê ono w pó³nocnej œcianie 
zachodniego wyrobiska kamienio³omu ok. 
150 m na NE od Miêkińskiej Studni. Otwór 
zlokalizowany w niewielkiej ska³ce wapieni 
retu jest widoczny z dna kamienio³omu. Jest 
on po³o¿ony na wysokoœci ok. 420 m n.p.m.

metrów wiedzie po niestabilnym piargu po-
nad pionow¹ œcian¹ kamienio³omu.

Za otworem o wysokoœci 1,7 m i mak-
symalnej szerokoœci 0,6 m znajduje siê cia-
sne schronisko, które poprzez niedostêpny 
kana³ komunikuje siê z powierzchni¹. 
D³ugoœæ schroniska wynosi 3 m. Schroni-
sko powsta³o w wapieniach retu na rozmy-
tej poziomej powierzchni miêdzy³awicowej 
i pionowej szczelinie ciosowej o biegu 125-
305. Namulisko gliniaste. Nacieków brak. 
Schronisko suche, widne. W otworze na 
œcianach glony. Nie stwierdzono przedsta-
wicieli fauny.

Schronisko zosta³o odkryte pod-
czas eksploatacji porfiru, która w tej 
czêœci kamienio³omu przebiega³a w la-
tach szeœædziesi¹tych i  pocz¹tku lat 
siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Do-

Schronisko w Miêkini, plan. Pomiary: M. Gradziñski i 
B. Ko³odziej; opracowanie: M. Gradziñski 

Pó³nocna œciana zachodniego wyrobiska kamienio³omu, zaznaczono lokalizacjê Schroniska w Miêkini

tychczas nie by³o wzmiankowane w literatu-
rze. Jest to, jak mi siê wydaje, jedyny obiekt 
jaskiniowy powsta³y w ska³ach retu w rejo-
nie krakowskim.  
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Dojœcie do schroniska prowadzi od 
wschodu kilkunastometrowej szerokoœci 
poziom¹ pó³k¹ powsta³¹ na skutek usuniêcia 
ska³ nadk³adu przykrywaj¹cych porfir. W 
miejscu gdzie pó³ka zanika, nale¿y podejœæ 
stromo w górê czêœciowo trawersuj¹c do 
widocznej ska³ki, w której znajduje siê schro-
nisko. Dojœcie ³atwe lecz po opadach mo¿e 
byæ ryzykowne bowiem ostatnie kilkanaœcie 
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Kreœlenie planów du¿ych i skomplikowanych systemów jaskinio-
wych jest od dawna zmor¹ autorów planów jaskiń. Specyfika pod-
ziemnych pomiarów nie pozwala osi¹gn¹æ dok³adnoœci geodezyjnej. 
W efekcie nigdy nie uzyskamy od razu gotowego planu ¿adnej jaski-
ni d³u¿szej ni¿ kilkadziesi¹t metrów i zawieraj¹cej zamkniête pêtle. 
Po odkryciu nowego korytarza ³¹cz¹cego znane wczeœniej partie, 
nowa pêtla z regu³y nie zgadza siê dok³adnie ze starym planem. Mu-
simy dokonaæ rozrzucenia b³êdu (niewielkich zmian w pozycjach sta-
cji) aby dopasowaæ now¹ pêtlê do ca³ej sieci pêtli. Gdybyœmy zmie-
nili tylko nowe pêtle, mog³yby one byæ powa¿nie zdeformowane, a 
stare pêtle nie by³yby poprawione. 

Takie wielokrotne zamykanie pêtli by³o powszechne w czasach 
map wykreœlanych rêcznie, gdy wyniki pomiarów nanoszono linijk¹ i 
k¹tomierzem. Ponad 25 lat temu wraz z komputerami przysz³o wiel-
kie usprawnienie: b³¹d mo¿na rozrzuciæ od razu w ca³ej sieci pêtli; 
dane z ka¿dej pêtli mog¹ poprawiæ (lub popsuæ) wszystkie pozosta³e 
pêtle. Takie podejœcie zapewnia najlepsze rozrzucenie b³êdu i naj-
mniejsze zniekszta³cenie osnowy. Przy dodawaniu nowych pêtli po-
miarowych wszystkie pêtle s¹ obliczane ponownie i otrzymujemy 
coraz lepsze przybli¿enia pozycji stacji pomiarowych.

Jak dot¹d wspaniale. Uzyskujemy najlepsze przybli¿enie osnowy, 
dziêki czemu mo¿emy narysowaæ najdok³adniejszy plan. I tu kryje siê 
pu³apka. Jeœli wykończymy plan, a potem dodamy now¹ pêtlê, plan 
nie bêdzie odpowiada³ aktualnej osnowie. Ró¿nice bêd¹ niewielkie, 
ale widoczne. Jedynym sposobem na to by plan by³ aktualny jest ry-
sowanie go od nowa. Ale dla wielkich jaskiń wymaga to zbyt du¿o 
pracy. Czy robiæ to po ka¿dym zamkniêciu nowej pêtli? Raz na rok, 
czy co dziesiêæ lat? A mo¿e powinniœmy siê powstrzymaæ i zamykaæ 
pêtle kolejno, zniekszta³caj¹c tylko nowe wyniki pomiarów?

Nie, w³aœciwe pytanie brzmi: „Czy mo¿emy otrzymaæ komplet-
ny (podobny do kreœlonego rêcznie), aktualny plan bezpoœrednio 
z komputera?” OdpowiedŸ brzmi: „Tak”. Programy do planowania 
maj¹ za sob¹ d³ug¹ ewolucjê; poni¿ej przedstawiony jest jej zarys. 
Pocz¹tkowo programy do wykreœlania planów pomaga³y w zamyka-
niu pêtli i wykreœlaniu osnowy; dziœ niektóre z nich mog¹ sporz¹dziæ 
pe³ny plan.

Tak przebiega³a ewolucja programów do kreœlenia planów jaskiń:
1. Programy do zamykania pêtli, rozrzucania b³êdu i wykreœlania 

osnowy. Osnowa s³u¿y nastêpnie za podk³ad do odrêcznego 
wykreœlenia planu. Nie rozwi¹zuje to problemu powstaj¹cego 
po zamkniêciu nowych pêtli – po przeliczeniu osnowy nowy plan 
trzeba narysowaæ odrêcznie.

2. Programy kreœl¹ce wstêpny dwuwymiarowy plan lub trójwymiaro-
wy model w oparciu o dane dodane do ka¿dej celowej lub stacji 
pomiarowej, g³ównie dane LRUD (lewo-prawo-góra-dó³). Plan 
jest bardzo prymitywny i nie mo¿e zast¹piæ kompletnego planu 
z detalami œcian i wnêtrza korytarzy.

Wiêkszoœæ programów do kartowania jaskiń nale¿y do 1. lub 2. ka-
tegorii.

3. Programy bazuj¹ce na zeskanowanych szkicach pomiarowych (któ-
re s¹ dopasowywane do punktów pomiarowych) dla wyœwietlenia 
wstêpnego planu dwuwymiarowego. Ten z kolei musi byæ rêcznie 
przerysowany dla uzyskania dobrze wygl¹daj¹cego czystorysu. 
Problem zamykania pêtli nadal pozostaje – ca³y plan musi byæ 
odrêcznie przerysowany, jeœli nowe pêtle znacz¹co zmieniaj¹ 
osnowê. Do tych programów nale¿¹ Carto i WinKarst.

4. Programy do wykreœlania gotowych planów. Planów, które nie wy-
magaj¹ ¿adnej dodatkowej pracy piórkiem. Parê lat temu by³ to 
tylko sen, a dzisiaj jest to rzeczywistoœæ. Co najmniej trzy progra-
my staraj¹ siê spe³niæ takie oczekiwania: Therion, Walls, TunnelX.
Ten artyku³ przedstawia g³ówne cechy programu Therion.
Therion jest kompletnym pakietem do obróbki danych pomia-

rowych, produkcji planów i trójwymiarowych modeli jaskiń. Pra-
cuje on pod ró¿nymi systemami: Linux, Windows, Mac OS X. Jest 

Therion – gotowe plany z komputera
ca³kowicie bezp³atny, rozpowszechniamy na warunkach GNU GPL,  
z udostêpnionym kodem Ÿród³owym. Do dzia³ania nie wymaga ¿ad-
nego oprogramowania komercyjnego.

Przebieg pracy jest bardzo prosty:
1. Wprowadzasz dane ci¹gów pomiarowych do wbudowanego edy-

tora lub importujesz gotow¹ osnowê w formacie Survex’a lub 
Compass’a (PLT). Mo¿na po³¹czyæ oba sposoby. Ten krok powi-
nien byæ znany ka¿demu, kto u¿ywa³ dowolnego programu do 
rysowania planów jaskiń. Jêzyk wprowadzania jest bardzo po-
dobny do jêzyka Survex’a.

2. Rysujesz plan przy u¿yciu wbudowanego edytora planów. Plan ja-
skini dzielony jest na proste odcinki nazywane skrawkami. Ka¿dy 
skrawek zawiera stacje pomiarowe, z których korzysta przy gene-
rowaniu końcowego planu dla u³o¿enia skrawka zgodnie z osnow¹ 
(skrawek jest dopasowywany dynamicznie, pierwotne dane nigdy 
nie s¹ zmieniane). Oprócz stacji s¹ trzy rodzaje symboli, które po-
zwalaj¹ opisaæ wszystko co wystepuje w jaskini: punktowe (sta-
cja, stalaktyt, plakietka), liniowe (œciana, studnia, granica g³azu ...) 
i powierzchniowe (woda, piasek ...). Nie musisz rysowaæ ich w 
detalach, zaznaczasz tylko o jaki symbol chodzi (n.p. nie rysujesz 
studni jako linii jednostronnie z¹bkowanej, tylko rysujesz liniê i 
okreœlasz jako jej atrybut, ¿e linia powinna byæ narysowana jako 
studnia). Wszystkie symbole s¹ wstawiane dopiero podczas gene-
rowania planu, po dopasowaniu skrawków. Pozwala to na ³atwe 
przechodzenie miêdzy ró¿nymi zestawami symboli (n.p. UIS albo 
twój w³asny zestaw znaków, jeœli go okreœlisz) i na dostosowanie 
wszystkich symboli do konkretnej skali końcowej.

Martin Budaj
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3. Uruchamiasz narzêdzie Theriona do generowania planów i mode-
li. Therion wczytuje osnowê, zamyka pêtle i rozrzuca b³êdy. Po-
tem wczytuje skrawki, przekszta³ca je tak, by pasowa³y do osno-
wy i ³¹czy je g³adko, odczytuje okreœlenie zestawu symboli, któ-
ry ma byæ u¿yty i sporz¹dza plan. Potem trasuje wszystkie œciany 
korytarzy z planu i tworzy bardzo szczegó³owy model trójwy-
miarowy. Wszystkie obliczenia s¹ niewidoczne dla u¿ytkownika, 
musi on tylko narysowaæ skrawki planu, jak to opisano w kroku 2.

4. Wyœwietlasz plan w przegl¹darce (obecnie formaty PDF i SVG dla pla-
nów dwuwymiarowych; dla modeli trójwymiarowych obs³ugiwane 
s¹ formaty Therion, DXF, VRML, 3DMF, Survex i Compass).

5. Mo¿esz te¿ u¿yæ bazy danych SQL dla anlizy danych osnowy – The-
rion wyeksportuje j¹ w formacie SQL.
Wyjœciowe plany s¹ bardzo elastyczne – plan nie tylko jest w 

pe³ni uaktualniony, z uwzglêdnieniem wszystkich zmian w osnowie, 
ale mo¿esz te¿ zmieniæ skalê, zestaw symboli i format: mo¿e to byæ 
plan w jednym arkuszu, albo wielokartkowy atlas z krzy¿owymi 
odsy³aczami i hiper³¹czami. Plany mog¹ obejmowaæ ca³¹ jaskiniê albo 
te¿ tylko wybran¹ czêœæ lub czêœci. Dla przedstawienia skompliko-
wanych systemów wielopoziomowych, mo¿na wybraæ pomiêdzy 
wyœwietleniem wszystkich poziomów jako przeŸroczystych 
lub nieprzeŸroczystych, z mo¿liwoœci¹ pokolorowania wed³ug 
g³êbokoœci; tylko wybranych poziomów; albo wybranych poziomów 
ze szkicowym przedstawieniem niektórych poziomów ni¿szych (z 
szarym wype³nieniem) i wy¿szych (w postaci cienkich konturów). 
Therion mo¿e przetworzyæ plan poziomy z przekrojami, mapami 
wysokoœciowymi i rozszerzonymi mapami wysokoœciowymi.

Mo¿esz wybraæ ukrycie pewnych grup symboli tak, ¿e przy jed-
nym ustawieniu uzyskujesz prosty plan z samymi zarysami korytarzy 
i liniami osnowy; mo¿esz te¿ poleciæ Therionowi wyró¿niæ wszyst-
kie symbole mo¿liwej kontynuacji na czerwono… Wszystkie warian-
ty s¹ generowane z tego samego Ÿród³a przez zmianê opcji przetwa-
rzania. Wykreœlasz plan raz, a otrzymujesz na wyjœciu tuziny ró¿nie 
sprofilowanych planów. 

Plan jest jeszcze raz wykorzystywany przy tworzeniu modelu 
trójwymiarowego. Niemal wszystkie programy kartograficzne ge-
neruj¹ modele w kszta³cie rur z danych LRUD. Therion korzysta z 
dok³adnych konturów korytarzy i z informacji o wysokoœci koryta-
rzy zawartej w planach dwuwymiarowych dla utworzenia znacznie 
bardziej realistycznego modelu bez dodatkowego nak³adu pracy.

Oczywiœcie Therion nadaje siê szczególnie dobrze do du¿ych 
systemów jaskiniowych. Tak na przyk³ad plany jaskiń Màtvych Ne-
topierov  (19 km d³ugoœci, 320 m g³êbokoœci), Studeného Vetra 
(2 km), Èachtickiej (4 km) s¹ wygenerowane w Therionie i bez The-
riona nie by³oby nadaj¹cych siê do u¿ytku planów tych jaskiń, a tyl-
ko mnóstwo czêœciowych planów, szkiców i notatek, których nikt 
nie by³by w stanie zestawiæ razem.

Mo¿na by s¹dziæ, ¿e jest to przesadne narzêdzie do planów ma³ych, 
prostych jaskiń. Wrêcz przeciwnie; jego zalety to jednolity zestaw zna-
ków, mo¿liwoœæ przedstawienia jednej jaskini w dowolnej skali lub 
wszystkich jaskiń w tej samej skali na podk³adzie mapy topograficznej.

Therion to doœæ z³o¿ona bestia i trzeba pewnego wysi³ku by go 
opanowaæ, ale gdy zobaczysz wyniki, zgodzisz siê, ¿e warto siê go 
nauczyæ. Zagl¹dnij na stronê Theriona (http://therion.speleo.sk) po 
przyk³ady, zrzuty ekranów i dokumentacjê. Mo¿esz stamt¹d œci¹gn¹æ 
Theriona i przyk³adowe pliki, przeczytaæ strony Wiki i zapisaæ siê 
na listê pocztow¹.  

Literatura:
McKenzie, D.: ‘Computer-Drawn Passage Walls’, Association for Mexican 

Cave Studies Activities Newsletter XI, 1980, pp. 86–89
Waddington, A.: ‘Computer Drawn Passage Walls’, Cambridge Undergro-

und, 1986/7, pp. 13–14



Sprzęt

33• JASKINIE nr 2(43) • kwiecień - czerwiec 2006 •

Liny wspinaczkowe TENDON s¹ jako je-
dyne na œwiecie produkowane na licencji Du-
Pont™ TEFLON

®
 fabric protector. Liny te chro-

nione warstw¹ TEFLON-u
®

, charakteryzuj¹ siê 
wyj¹tkowa odpornoœci¹ na dzia³anie wody i otarcia. 

Nowa apretura powierzchni lin za pomoc¹ Du-
Pont™ TEFLON

®
 fabric protector, oznacza zasad-

nicz¹ poprawê cech wodoodpornoœciowych lin ich 
¿ywotnoœci i ogólnego komfortu u¿ytkowania lin.

Impregnacja TEFLON
®

 polega na ochronie wy-
sokoelastyczn¹ ¿ywic¹ organiczn¹ wytwarzan¹ na 
bazie organicznych polimerów fluoru. Warstewka 
fluorowych alkilowych substancji obni¿a energiê 
powierzchniow¹ materia³u tekstylnego na tyle, ¿e 
odpycha nie tylko wodê, ale i elementy o t³ustym 
charakterze. Ochrona z TEFLON

®
-u fizycznie 

uniemo¿liwia absorbcjê wody, oleju i cz¹steczek 
kurzu lub abrazji na powierzchni liny. Jednoczeœnie 
chroni przed wnikaniem tych cz¹steczek do struk-
tury wewnêtrznej liny.

TENDON oferuje trzy poziomy ochrony liny: 
Standard (udoskonalona podstawowa apretura lin 
dynamicznych), Protect Shield – oplot liny zabez-
pieczony TEFLON

®
-em, Complete Shield – oplot 

i rdzeń zabezpieczony TEFLON
®

-em.

Test wodoodpornoœci
W celu sprawdzenia wodoodpornoœci 

lin impregnowanych materia ³em TEFLON
®

 
przeprowadziliœmy trzy z³o¿one testy. Pierwszy z 
nich to test „p³ywania”, który przejêliœmy z instytu-
tu badawczego armii niemieckiej. Lina podczas tego 
testu jest wk³adana do wody i przez co najmniej 72 
godziny musi p³ywaæ po powierzchni. Do celów na-
szych testów wybraliœmy linê o ciê¿arze 71g/m, a 
okres pomiaru zosta³ skrócony do 24 godzin. Ta-
bela 1, przedstawia wyniki, które osi¹gnê³y liny o 
ró¿nym stopniu impregnacji.

Ró¿nica ciê¿aru w pe³ni impregnowanej liny 
i liny o standardowej apreturze po 24 godzinach 
przebywania w wodzie wynios³a 25 g/m!. Co 
w praktyce oznacza, ¿e jeœli podczas wyprawy 
u¿yjemy szeœædziesiêciometrowej liny z apretur¹ 
Complete Shield, a Twój kolega posiada linê, bez 
jakiejkolwiek ponad standardowej impregnacji, 
bêdzie niós³ on plecak ciê¿szy o ponad 1,5 kg! W 
ekstremalnych sytuacjach ró¿nica ta mo¿e odegraæ 
znacz¹c¹ rolê. W dodatku utrudniona manipulacja 
z ca³kowicie przemoczon¹ lin¹ mo¿e powodowaæ 
ca³y szereg dodatkowych niebezpiecznych sytuacji!

Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e aby lina nasi¹k³a 
znaczn¹ iloœci¹ wody nie s¹ wcale potrzebne eks-
tremalne warunki. Spowodowaæ to mo¿e wy-
soka wilgotnoœæ powietrza lub drobna m¿awka 
– ca³kiem normalne zjawiska pogodowe, czêsto 

spotykane podczas wypraw o ka¿dej porze roku!
Drugi test mia³ stwierdziæ, w jaki sposób 

absorpcja wilgotnoœci powietrza wp³ywa na 
ogóln¹ wytrzyma³oœæ liny dynamicznej. Liny 
przez 24 godziny by³y wystawione na dzia³anie 
dziewiêædziesiêcioprocentowej wilgotnoœci i drob-
nego œnie¿enia.

Badania wykaza³y, ¿e przy wzglêdnie nie-
wielkiej absorpcji wilgoci (ju¿ ok. 4%) docho-
dzi do wyraŸnego spadku iloœci wychwyconych 
odpadniêæ. Jedynie ca³kowicie impregnowana lina 
wykazywa³a takie same wyniki na pocz¹tku jak i 
na końcu testu.

Ostatni test dotyczy³ w³aœciwoœci lin po 
ich wystawieniu na dzia³anie 90 % wilgotnoœci 
i bezpoœredni kontakt ze œniegiem. Po 24 go-
dzinach poddano je testowi z wie¿y odpadniêæ. 
Potwierdzi³y siê ponownie zalety liny ca³kowicie 
impregnow anej  TEFLON -em. Ciê¿ ar l iny 
wzrós³ o  3,6%, a spadek liczby uchwyconych 
odpadniêæ tylko o dwa. W przeciwieństwie 
do tego, lina w wariancie Standard by³a ciê¿sza  
o 6%, a liczba uchwyconych odpadniêæ spad³a o 
piêæ!

Testowane liny wykazywa³y nastêpuj¹ce cha-
rakterystyki: Standard – lina na dotyk jest mokra 
do zamarzniêtej i nieprzyjemna w dotyku, Protect 
Shield – lina jest wilgotna w dotyku, nie jest jednak 
nieprzyjemna, Complete Shield – lina jest sucha 
w dotyku, przyjemna obs³uga.

Testy da³y jednoznaczne wyniki – 
lina, posiadaj¹ca apreturê rdzenia i oplo-
tu TEFLON-em wykazuje przewagê we 
wszystkich badaniach.

 Test odpornoœci na otarcia
Schemat tego testu, podobnie jak poprzed-

niego, zaczerpnêliœmy z testu obci¹¿eniowego 
s tosow anego w arm i i  n iem ieck ie j  –  l in a 
obci¹¿ona piêciokilogramowym ciê¿arkiem cy-
klicznie (10000 powtórzeń) ociera³a siê o sta-
low¹ krawêdŸ o promieniu 0,5 mm. Nastêpnie 
musia³a wytrzymaæ obci¹¿enie statyczne o sile  
12 kN.

Na specjalnie zaprojektowanym urz¹dzeniu 
poruszaliœmy cyklicznie próbk¹ liny dynamicznej 
przez granitow¹ krawêdŸ o promieniu 0,5 mm.  
Ciê¿ar obci¹¿enia wyniós³ 3 kg i porównywaliœmy 
linê dynamiczn¹ TENDON 10.5, Ambition z apre-
tur¹ Standard i tak¹ sama lin¹ z apretur¹ Protect 
Shield.

W linach z apretur¹ Standard bardzo wyraŸnie 
widaæ rdzeń (fot.), który przeszed³ przez rozdar-
ty oplot. W przeciwieństwie do tego w linie Pro-

tect Shield z impregnacj¹ TEFLON®u jest widocz-
ny jedynie uszkodzony oplot, rdzeń zostaje nieusz-
kodzony wewn¹trz liny!

Podsumowania s¹ oczywiste – liny, któ-
rych oplot jest impregnowany materia³em  TE-
FLON® wykazuj¹ prawie o po³owê (45%) wiêksz¹ 
odpornoœæ na otarcia, ani¿eli liny bez tej apretury! 

Jak d³ugo wytrzyma 
TEFLON®?“
Poniewa¿ nie istnieje okreœlona metodyka, 

pozwalaj¹ca okreœliæ trwa³oœæ naniesionej impre-
gnacji, wymyœliliœmy w³asny test. Lina zosta³a wy-
prana w pralce automatycznej (bez dodania œrodka 
pior¹cego). Nastêpnie wysuszona w temperatu-
rze pokojowej i umieszczona na 5 godzin w kadzi 
z wod¹. Czynnoœci te powtórzono wielokrotnie.

Wyniki wykaza³y, ¿e po siódmym praniu 
nasi¹kliwoœæ liny Complete Shield by³a minimal-
na – a ciê¿ar wzrós³ o jedyne 13%. W dodatku ani 
w jednej próbie nie dosz³o do zatopienia liny w wo-
dzie – lina p³ywa³a na powierzchni!

W praktyce oznacza to, ¿e nawet przy 
d³ugotrwa³ym i powtarzanym obci¹¿eniu w trud-
nych warunkach klimatycznych nie dochodzi do 
znacznego ubytku apretury TEFLON®-u z oplotu 
liny, która zachowuje  swoje w³aœciwoœci!

Zalecenia dla klientów
Wszyscy wspinacze, którym zale¿y na zacho-

waniu maksymalnego stopnia bezpieczeństwa pod-
czas ruchu na ska³ach i w górach, powinni rozwa¿yæ 
zakup liny ze specjaln¹ apretur¹ powierzchniow¹ z 
materia³em TEFLON®. Nie ma przy tym potrzeby 
kupowania najdro¿szej i ca³kowicie impregnowanej 
liny – dla wielu wystarczy lina posiadaj¹ca jedynie 
apreturê oplotu.

Z Protect Shield przede wszystkim na 
ska³y. W porównaniu z linami bez ¿adnej apretu-
ry liny z t¹ apretur¹ maj¹ zwiêkszon¹ odpornoœæ 
na otarcie. Apretura nadaje siê do lin, które s¹ 
u¿ywane we wspinaczce sportowej i wszêdzie tam, 
gdzie wspinanie w niesprzyjaj¹cych warunkach kli-
matycznych nie wchodzi w rachubê, ale w których 
dochodzi do wiêkszego tarcia (wspinaczka sporto-
wa zw³aszcza w regionach piaskowca, wytyczanie 
nowych dróg, trening w ska³kach).

Z Complete Shield w góry. Apretura na 
niezbêdnym poziomie dla wszystkich lin prze-
znaczonych w góry i w miejsca, w których nale¿y 
liczyæ siê z nag³ymi zmianami warunków klimatycz-
nych (góry, lód, ekspedycje, big walls). Jeœli wspi-
nasz siê czêsto w górach, wybierz linê z apretur¹ 
Complete Shield

TEFLON
®

 = lepsza wodoodpornoœæ, odpornoœæ 
na otarcia, d³u¿sza ¿ywotnoœæ!
TEFLON

®
 = WIÊKSZE BEZPIECZEÑSTWO

Poziom impregnacji Ciê¿ar  Ciê¿ar mokrej liny Wynik  
 suchej liny  1 godz. 5 godz. 24 godz.
Standard 71g 106 g 112 g 115g zanurzy³a siê po 1 minucie
Wzrost ciê¿aru w % - +49% +58% +62%
Protect Shield 72 g 106 g 112 g 115 g zanurzy³a siê po 1 minucie
Wzrost ciê¿aru w % - +47% +56% +60%
Complete Shield 71g 81 g 90 g 90 g p³ywa³a 24 godziny
Wzrost ciê¿aru w % - +14% +27% +27%

Tabela 1. Wyniki testu wodoodpornoœci lin o ró¿nym stopniu impregnacji

Fot. Liny po badaniu odpornoœci na otarcia: lina z 
apretur¹ Standard – 12100 cykli (z lewej) i Protect 
Shield – 17500 cykli (z prawej)

TEFLON
®

- najlepsza impregnacja Twojej liny wspinaczkowej!
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Exploring Hipmanova with Slovak cavers
Five cavers from Wałbrzych (WKGiJ) visited the recently discovered deepest cave of Slovakia – Hipmanova (495 m). 
Maciej Pawełczyk passed into a new series – Polska Vetva. 

Miecharska cave – a giant in the Beskidy
In fall 2004 cavers from Speleoklub Bielsko-Biała opened by digging an entrance in a small surface depression on flysch 
rocks.  Now the Miecharska Cave, in the western part of the Beskidy Mountains, is the longest and deepest sandstone 
cave in flysch of the Polish Carpathians, with the length of 1744 m and the vertical extent of 56.3 m. Arrangements are 
made to lock the entrance with bars and to protect the cave by law as a natural monument.

Feichtnerschacht 2006
Expedition Feichtnerschacht 2006 (March 19 to April 7) explored from the bivouac at – 450 m in Z Miśkiem Room. 
They continued exploration from the depths of 1015 and 1088 m (4th Bottom). Through a few cascades and meanders 
they reached KKTJ Sump at –1145 m. This part of the cave ends there. More than 300 m of corridors and pits were 
explored in three weeks. Feichtnerschacht is now 5.1 km long.

Dolomiti Friulane
The area of Busa dei Vedei – a little explored zone in the Dolomites – was visited by eleven membres of Speleoklub 
Dąbrowa Górnicza, led by Włodzimierz Matejuk in August 2005. About 50 caves were known there, with two deeper 
than 400 m. The expedition found and explored AQQ cave, ca. 200 m deep, and several smaller caves. Several interesting 
entrances have been spotted from a paraglider by the expedition leader.

Touring the caves of Cuba
Andrzej Wojtoń visited tourist caves of Cuba. Most of them are in the western Pinar del Rio province, which is the 
home of all largest Cuban caves. The richest speleothem decoration may be seen in electrically illuminated Cuevas de 
Bellamar near the town of Matanzas in central Cuba. A cave bar, a restored refugee of slaves, a boat trip on underground 
river, are among cave attractions in Pinar del Rio. Precolumbian paintings may be seen in Oriente province and on the 
Isla de la Juventud.

Nordland 
Marcel Nawrot summarizes the activity of Polish cavers in Norwegian Nordland in years 1988-2003. Four expeditions 
from Gliwice, Poznań and Kraków mainly visited the earlier known caves, but also took part in exploration of Tjarve 
and Steinaksla.
In 2005 eight people from Poland explored a new area - Slunkajavri (12 caves, with a total legth of more than 500 m). 
They also explored from Bonna, where they contributed to exploration of Steinaksla (1100 m), Stoppenolen and Tjorve.

A hole in the Earth
Krzysztof Paul describes his descent to a 220 m deep pothole in Libya in November 1983. The pothole lies in the Green 
Mountains, near Cyrene and Labraq. He made the descent using ropes for tying camels. The well seemed to be a karst 
cave with collapsed roof. Its wide bottom was covered with loose rocks. 

Wielka Śnieżna – summing up the exploration by Speleoklub Bielsko-Biała
Cavers from Speleoklub Bielsko-Biała explored those parts of the Wielka Śnieżna system that lie near the Litworowa 
Valley. The new length of the Litworowa cave is now 7,071 m and that of the whole system – 23,619m.

News from Lodowa Małołącka
Decay of ice in Lodowa Małołącka cave opened access to some new series. The cave has now a vertical extent of 53 m 
deep and is 360 m long.

Ancient mine galleries in the Lejowa Valley in the Tatra Mountains
The two described and surveyed mine galleries are 7 m long each. They are the vestiges of manganese ore mining from 
Lower Jurassic limestones in 19th century.

Otmice shelters
Small caves are described from Triassic limestones exposed in an abandoned quarry in the Opole region.

Curiosities from Miękinia
The author tried to find the cave described in the middle of the 20th century as a natural cave in porphyry in Nowa Góra, 
later transformed into a store for explosives. A concrete shelter does not fit the description and the very presence 
of the cave seems may be put in doubt. A 5 m deep vertical shaft in porphyry and a small shelter in overlying Rhaetian 
limestones are also described.

Therion – plans ready from computer
This article describes the main features of Therion.
Therion is a complete package which processes survey data and generates maps or 3D models of caves. It runs on a wide 
variety of platforms: Linux, Windows, Mac OS X. It is completely free, released under the terms of GNU GPL, with 
source code available. It doesn’t require any other commercial software to run.
At the Therion web page (http://therion.speleo.sk) you will find examples, screenshots and documentation. There you 
may download Therion and example files, read Wiki pages and participate in a mailing list.
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Hurtownia „Fatra” 
wyłączny przedstawiciel firmy 
„LANEX” a.s. i „KONG” S.p.A.
tel. 015 832 46 26, 
fax 015 644 53 89
tel. kom. „KONG” 
505 135 594
www.hurtowniafatra.pl
e-mail: 
info@hurtowniafatra.pl

Uwaga: Tylko sprzedaż hurtowa!

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

Impregnowane liny statyczne
Impregnowane liny statyczne posiadaj¹ standardow¹ 
obróbkê chroni¹c¹ przed wod¹ i tarciem, dodatkowo 
oplot zabezpieczony jest powierzchniow¹ warstw¹ 
TENDON NANOTECHNOLOGY. 
Dziêki nowej progresywnej metodzie obróbki 
powierzchniowej NANOTECHNOLOGY na oplot 
liny nanoszony jest TEFLON® w bardzo ma³ych 
cz¹steczkach, które znakomicie zapobiegaj¹ 
przepuszczaniu wody, kurzu i innych cz¹steczek 
do oplotu liny, dziêki czemu podwy¿sza siê 
jego odpornoœæ na wodê i tarcie.

Bloczek EXTRA ROLL
Bardzo lekki bloczek na ³o¿yskach 

kulkowych z ruchomymi ok³adkami, 
o wytrzyma³oœci 30 kN. Wspó³pracuje 

z linami o œrednicach poni¿ej 16 mm. Extra roll 
przystosowany jest do du¿ych obci¹¿eñ 

i intensywnego u¿ytkowania. Stosowany do 
wyci¹gania jako bloczek kierunkowy 

i na tyrolkach




