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Pierwszy numer magazynu 
JASKINIE pojawił się w 1992 
roku jako kontynuacja „Eks-
plorancika” – pisma Krakow-
skiego Klubu Taternictwa Ja-
skiniowego. Już to pismo mia-
ło zasięg ogólnopolski, jednak 
redakcja postanowiła nadać 
wydawnictwu poważniejszy, 

a także zdecydowanie międzyklubowy charakter i tytuł uległ 
zmianie. Tak narodziły się JASKINIE. W skład zespołu redak-
cyjnego, podobnego do tego z ostatniego numeru „Eksploranci-
ka”, weszli: Jacek Dulęba (redaktor naczelny), Wojciech Radecki 
i Mariusz Szelerewicz. 
Przez kilka lat pismo ukazywały się jako rocznik, by w roku 1998 
stać się dwumiesięcznikiem dzięki współpracy podjętej z wy-
dawnictwem „Góry”. Od roku 1999 JASKINIE ukazywały się 
jako kwartalnik i tak zostało do dziś. 
Po pierwszych 10 latach działalność JASKIŃ podsumował 
Wojciech W. Wiśniewski w obszernej bibliografii przygotowanej 
specjalnie na okazję jubileuszu, opublikowanej w numerze 25. 
W tamtym okresie 156 autorów napisało 685 notatek i artykułów 
o łącznej objętości prawie 1000 stron. W ciągu następnych  
10 lat 224 autorów napisało 688 notatek i 422 artykuły, czyli 
1110 publikacji na 1440 stronach w 40 kolejnych zeszytach 
(numery od 26 do 65). Do tego należy doliczyć ogromną ilość 
zdjęć, planów i przekrojów, których autorami są setki grotołazów. 
Artykuły publikowane w JASKINIACH dotyczą każdej dzie-
dziny działalności speleologicznej. Publikacje dotyczą zarówno 
eksploracji jak i wyników badań naukowych z dziedziny geolo-
gii, biologii i in., technik taternictwa, historii, inwentaryzacji, 
ochrony przyrody i wielu innych.
Ważną częścią magazynu są angielskie streszczenia, które po-
zwalają przekazać informacje o naszej działalności poza granice 
kraju. Nie wszyscy nasi Czytelnicy wiedzą, że zespół redakcyjny 
prowadzi wymianę z kilkunastoma zagranicznymi pismami 
jaskiniowymi, regularnie wysyłając w świat kolejne zeszyty 
JASKIŃ. Jako ciekawostkę dodajmy, że np. brytyjskie wydaw-
nictwa podają nie tylko informacje z anglojęzycznego streszcze-
nia zamieszczonego w JASKINIACH, ale także polskiego arty-
kułu, co jest dowodem na to, że nasze teksty są czytane również 
w oryginale. Jako inne kuriozum można przytoczyć historię 
pewnego Niemca, który uczył się języka polskiego, czytając… 
JASKINIE! Także dzięki wydawaniu „Polish Caving” polska 
działalność jest dobrze znana w międzynarodowym środowisku 
grotołazów. 
W ciągu minionych 20 lat przez redakcję przewinęło się wiele 
osób, jednak jej osią zawsze był Mariusz Szelerewicz, który po 
śmierci Jacka Dulęby w 2001 roku został redaktorem naczel-
nym. Mariusz od zawsze ogarniał JASKINIE od strony edy-
torskiej i merytorycznej, to on poświęcał im najwięcej czasu. 
Jego przedwczesna śmierć w zeszłym roku odebrała nam czło-
wieka niezastąpionego... Dzisiaj staramy się kontynuować jego 
dzieło, jednak nie udało by się nam to bez naszych Czytelników. 
To głównie Wy tworzycie nasze pismo, wypełniając je swoimi 
relacjami, refleksjami, uwagami i bogatym materiałem ilustra-
cyjnym. Dzięki Wam JASKINIE żyją! Życzymy więc naszym 
drogim Czytelnikom kolejnych dziesiątek lat bogatej, jak do-
tychczas, pracy odkrywczej na polu jaskiniowym, która nie-

wątpliwie znajdzie swoje odbicie w kolejnych zeszytach  
JASKIŃ. 
Gorąco zapraszamy do przysyłania artykułów, relacji ze szkoleń, 
kursów, notatek i wspomnień z wypraw, eksploracji i wyjazdów 
do ciekawych miejsc zarówno członków Komisji Taternictwa 
Jaskiniowego PZA, jak i osoby spoza środowiska klubowego, bo 
nasz kwartalnik jest forum dla wszystkich ludzi, których łączy 
pasja JASKIŃ!
Redakcja

Podziel się z nami swoimi refleksjami dotyczącymi 
szeroko pojętej działalności jaskiniowej. Swoje myśli 
możesz wyrazić z dowolnej formie: pracy plastycznej, 
literackiej, fotograficznej. Liczy się dobry pomysł, 
ciekawa forma. Czekamy na Wasze felietony, zdjęcia, 
rysunki, wydzieranki etc.
Spośród nadesłanych prac wybierzemy trzy najciekaw-
sze, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe oraz 
możliwość publikacji swego dzieła w kolejnych zeszy-
tach JASKIŃ!
Nagrodami są: 
• wodoszczelna czołówka PETZL DUO LED 14
•  uprząż jaskiniowa MURUCK francuskiego producen-

ta sprzętu speleo Aventure Vericale
• lina statyczna TENDON 60 m
Prace można nadsyłać do 31 lipca 2012 roku, na adres: Ma-
gazyn Jaskinie, Kraków 31-309, ul. Ehrenberga 36a/2 (z do-
piskiem „konkurs”) lub pocztą elektroniczną na adres jaskinie.
speleo@gmail.com lub szelerewicz@ceti.pl (pliki nie przekra-
czające 5 MB; w temacie należy napisać „konkurs”).
Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię 
i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon. Szczegóły na 
stronie www.jaskinie.info.pl

z okazji 20–lecia istnienia
magazynu JASKINIE!

Fundatorzy nagród:
PHU AMC (www.petzl.pl)
www.upandown.pl
Hurtownia Fatra
Nagrody mogą różnić się od prezentowanych modelem lub kolorem. 
Regulamin konkursu dostępny na stronie www.jaskinie.info.pl
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Nowe odkrycia 
w wietnamskim Parku 
Narodowym Phong Nha-Ke Bàng

Eksploracja masywów krasowych w parku 
narodowym Phong Nha-Ke Bàng przynosi 
dalsze efekty. Prowadzą ją grotołazi bry-
tyjscy zrzeszeni w  British Royal Cave Re-
search Association we współpracy z zarzą-
dem parku narodowego i badaczami 
wietnamskimi. Oprócz sławnej z urody 
i ogromnych rozmiarów jaskini Son Doong 
(JASKINIE 55, 58), odkryli 41 nowych ja-
skiń. Wśród nich Ky, która jest teraz naj-
głębszą jaskinią w Wietnamie. Japońska 
telewizja kręciła w kwietniu 2012 w Son 
Doong film, przeznaczony do szerokiego 
rozpowszechniania.
GH na podstawie cavingnews.com

Gouffre de la Laitière Mutante
– nowy otwór Gouffre Berger

W JASKINIACH 58 donosiliśmy o odkryciu 
jaskini, której eksploracja doprowadziła do 
Gouffre Berger na głębokości 121 m w sto- 
sunku do głównego otworu tej ostatniej 
jaskini. Teraz zamieszczamy przekrój no-
wych partii opublikowany w Speleo Maga-
zine nr 76.
GH

Obryw w jaskini Mozrow

Jaskinia Mozrow na południu Armenii, poło-
żona przy drodze pomiędzy wioskami Arpi 
i Mozrow, została odkryta w latach 60.  
XX w. przy budowie drogi. Do tej pory 
dotarto do ok. 300. metra jej długości.  
Wiadomo, że na tym odcinku ma bogatą 
i efektowną szatę naciekową. Została 
umieszczona na państwowej liście nierucho-
mych zabytków historycznych i kulturowych. 
Projektowano przekształcenie jej w pierwszą 
w Armenii zamkniętą i oświetloną jaskinię  
turystyczną. Otwór jest „zabezpieczony” 
ułożonymi na stalowych szynach arkuszami 
zardzewiałej blachy stalowej. W marcu 2012 
r., po obfitych opadach śniegu i roztopach, 
około 50 m3 skał oberwało się w jaskini kilka 
metrów od wejścia. Publiczny alarm w spra-

wie stanu jaskini został podniesiony przez 
członków młodzieżowej inicjatywy „Nie 
Będziemy Milczeć”. Władze odpowiedziały 
na apel o zagrożeniu ustawieniem znaku za-
kazującego wstępu do jaskini.
GH na podstawie www.karstworlds.com  
i innych źródeł

Abysso Led Zeppelin

Jaskinia Led Zeppelin po włoskiej stronie 
masywu Kanin została wyeksplorowana 
przez Włochów w latach 90. do głębokości 
960 m. Węgiersko-włoski zespół podjął 
działalność w tej jaskini w roku 2008, gdy 
wyniki barwienia wykazały, że wody z jaskini 
wypływają 1670 m poniżej otworu. W roku 
2011 grotołazi zeszli na 1030 m, a w styczniu 
2012 odkryli w głębokiej części jaskini długi 
poziomy korytarz z silnym przewiewem, 

kierujący się w stronę powierzchni. Długość 
jaskini wzrosła o ok. 2 km. 
GH na podstawie cavingnews.com

Odkopywanie jaskini 
z odpadków – tym razem w USA

Ponory, otwory jaskiń, leje i studnie kraso-
we od wieków bywały miejscami, gdzie 
pozostawiano niechciane odpadki. Już 
E. A. Martel w czasie pionierskich eksplora-
cji w Sewennach pod koniec XIX w. uświa-
damiał lokalnym mieszkańcom, że wrzucana 
do podziemnych cieków padlina trafia w niż-
szym biegu do miejsc, gdzie zaopatrują się 
w wodę. W tym numerze JASKIŃ zamiesz-
czamy opis odkopanego spod śmieci Schro-
niska Okopconego II w Świętokrzyskiem, 
a w JASKINIACH 44 przedstawiliśmy ope-
rację usunięcia 160 ton groźnych odpadów 
z Konskiej Diery na Słowacji. 
Grotołazi i miłośnicy przyrody w Misso-
uri również podjęli się ambitnego zadania 
– rozpoczęli pięcioetapowy plan oczysz-
czenia ponoru Goodwin Sinkhole na 
Wyżynie Ozark, który od lat 50. ubiegłe-
go stulenia był nielegalnym wysypiskiem 
odpadków, zwłaszcza zużytego sprzętu 
domowego i opon. Wielkość otworu 
znacząco zmalała przez podniesienie się 
poziomu namułów odsadzających się na 
odpadkach. Barwienie wody w ponorze 
wykazało, że znikająca w nim woda wy-
pływa w odległym o 16 km wywierzysku 
Ha Ha Tonka wypływającym bezpośred-
nio do wielkiego jeziora zaporowego Lake 
of the Ozarks. 
GH na podstawie cavingnews.com i innych źródeł

Połączone jaskinie w Indianie 

Grotołazi z różnych ośrodków w stanie 
Indiana zdołali połączyć znane z błotnistych 
ciągów jaskinie Binkley i Blowing Hole w je-
den system o długości ok. 56 kilometrów. 
Stał się on jedenastą na liście najdłuższych 
jaskiń w Stanach Zjednoczonych.
GH na podstawie courier-journal.com

Feichtnerschacht 2012

Od 18 marca do 5 kwietnia miała miejsce 
wyprawa Krakowskiego Klubu Taternictwa 
Jaskiniowego „Kitz 2012”. Celem była jak 
zwykle Jaskinia Feichtnerschacht w austria-
ckim masywie Kitzsteinhorn. Wyprawa 
koncentrowała się na kontynuacji wspinania 
kominów w Kryształowych Galeriach. 
Nowe partie osiągnęły deniwelację 325 m, 
podchodząc na około 50 m pod powierzch-
nią terenu.
W rejonie Zyclopengangu, po wspięciu 
około 20-metrowego progu otworzyła się 
nowa sala, która jest jego przedłużeniem. 
Sala przechodzi w ciąg galerii z bogatą szatą 
naciekową i aktywnym ciekiem wodnym. 
Przez dwa tygodnie działalności wyprawa 
odkryła ponad 800 m, zatem Feichtners-
chacht ma obecnie ponad 8 km długości.
Bartosz Bogacz
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Wielkie odkrycia
w Jaskini Niedźwiedziej

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej 
naukowcy z Politechniki Wrocławskiej  
i Uniwersytetu Wrocławskiego poinformo-
wali o wielkim odkryciu w Jaskini Niedźwie-
dziej w Kletnie. Największe odkrycia rozpo-
częły się w grudniu 2011 r. i kwietniu b.r.  
w dolnych ciągach jaskini, gdzie wyeksploro-
wano ok. 150 m korytarzy. Dnia 2 maja b.r., 
przez zacisk Gilotyna odkrywcy weszli do 
wielkiej Sali Mastodonta o szacunkowych 
wymiarach 100 x 30-40 m i wysokości do 
ok. 30 m. Media określają ją jako największą 
w Polsce, chociaż nie podają w jakim wymia-
rze – długości, powierzchni czy kubatury?  
W Sali znajduje się bogata szata naciekowa. 
Eksplorację prowadzą grotołazi z Sekcji 
Speleologicznej „Niedźwiedzie” z Kletna  
i Sekcji Grotołazów z Wrocławia: Sebastian 
Czwor, Dariusz Data, Radosław Dubicki, 
Anna Haczek, Szymon Kostka, Marek Mar-
kowski, Piotr Potok oraz Leszek Zając.
Eksploracja i pomiary trwają. Obszerna re-
lacja ukaże się w kolejnym numerze JASKIŃ. 
Wybrane zdjęcia publikujemy na drugiej 
stronie okładki.
J. N. wg www.portal.pwr.wroc.pl

Kolosy 2011

Przeglądu wyników se-
zonu wyprawowego 
dokonujemy na podle-
sickich Speleokonfron-
tacjach, ale warto zaj-
rzeć też na jeszcze jed-
ną podsumowującą rok 
imprezę – odbywające 
się w Hali Sportowo-
Widowiskowej Gdynia  
KOLOSY – Ogólno-
polskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy 
i Alpinistów. W tym roku odbyły się 
w dniach 9–11 marca. Prawdziwy prezenta-
cyjny show, liczona w tysiącach publiczność, 
stoiska oferujące sprzęt, wydawnictwa 
i inne atrakcje, seminaria, a przede wszyst-
kim okazja do spotkań, rozmów i imprezo-
wania w dobrym towarzystwie…
Kulminacyjnym punktem programu była 
prowadzona przez Kingę Baranowską i Pio-
tra Pustelnika ceremonia wręczenia Kolo-
sów i wyróżnień w kategoriach: żeglarstwo, 
wyczyn roku, eksploracja jaskiń, podróże, 
alpinizm, a także Superkolosa, Nagrody im. 
Andrzeja Zawady, Nagrody Dziennikarzy 
oraz Nagrody Publiczności.
Kolosa w kategorii eksploracja jaskiń otrzy-
mali uczestnicy wyprawy Hoher Göll 2011 
za eksplorację Unvollendeterschacht do 
głębokości 1264 m, a wyróżnienia: wypra-
wa Hagengebirge 2011 za wyniki w Interes-
sante Höhle oraz Speleoklub „Bobry” Żagań 
za odkrycia w Jack Daniels Höhle. W alpi-
nizmie nagrody głównej nie przyznano, 
a wyróżnieni zostali Tomasz Kowalski, 
Dariusz Załuski oraz Michał Król i Andrzej 

Sokołowski. Warto też odnotować ze zbli-
żonych do nas kręgów, że w kategorii wy-
czyn roku wyróżnienie zdobył Andrzej 
Starnawski – tym razem za rekord świata 
w nurkowaniu na obiegu zamkniętym (-283 
m).
Niewątpliwą gwiazdą imprezy był Piotr Kury-
ło – niezwykle skromny człowiek, który pod 
hasłem „Bieg dla pokoju” w ciągu roku obiegł, 
świat pokonując 20 000 km trasą Augu-
stów – Lizbona, Nowy Jork – San Francisco, 
Władywostok – Augustów. Warto dodać, że 
biegł bez wsparcia, a skromny dobytek ciągnął 
na wózku. Otrzymał nagrodę za wyczyn roku, 
a także nagrodę dziennikarzy i nagrodę pub-
liczności za najlepszą prezentację.
Rafał Kardaś

I Ogólnopolskie Akademickie 
Sympozjum Speleologiczne

W dniach 18–20 maja 2012 r. odbyło się po 
raz pierwszy Ogólnopolskie Akademickie 
Sympozjum Speleologiczne organizowane 
przez Koło Geografów Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Pierwsze tego typu sympozjum 
miało na celu propagowanie speleologii 
wśród studentów oraz zapoczątkowanie 
cyklicznych spotkań społeczności akademi-
ckiej zajmującej się jaskiniami. Sympozjum 
odbyło się w Skawicy k. Zawoi dlatego też 
jego tematem przewodnim były jaskinie 
polskich Karpat fliszowych. W sympozjum 
wzięło udział 17 osób z 6 ośrodków akade-
mickich. Reprezentowane były następujące 
uczelnie: Uniwersytet Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Pe-
dagogiczny w Krakowie, Akademia Górni-
czo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet 
Jagielloński.
Sympozjum rozpoczęło się wczesnym po-
południem w piątek (18.05) sesją terenową, 
na początku której uczestnicy sympozjum 
zwiedzili Zbójską Dziurę w Paśmie Jałowie-
ckim. Z kolei wieczorem miał miejsce panel 
otwarty, podczas którego uczestnicy dys-
kutowali na temat prowadzonych eksplora-
cji oraz wykonywanych badań. 
Drugi dzień sympozjum (19.05) rozpoczął 
się wcześnie rano a jego pierwszym punk-
tem były jaskinie i schroniska skalne miesz-
czące się na osuwisku Łysina. Następnie 
uczestnicy sympozjum udali się na Okrągli-
cę, gdzie wśród rowów rozpadlinowych 
zwiedzili 5 obiektów, wśród których naj-
większym był System RI na Okrąglicy. Ko-
lejne punkty programu związane były bar-
dziej z regionem, w którym odbywało się 
sympozjum a były nimi szczyt Policy oraz 
zaporowe Jeziorko Jastrzębie. Późnym po-
południem uczestnicy sympozjum dotarli na 
Surmiaków Groń (wznoszący się nad cen-
trum Zawoi) gdzie zwiedzili 3 jaskinie, 
spośród których największą była Jaskinia w 
Surmiaków Groniu. Wracając w kierunku 
ośrodka Leśna Skawica (w którym znajdo-
wał się nocleg), uczestnicy zobaczyli odsło-

nięcie piaskowców magurskich i warstw hie-
roglifowych mieszczące się w korycie Skawicy.
W niedzielę (20.05) uczestnicy sympozjum 
mieli okazję zwiedzić główną atrakcję sym-
pozjum, jaką była Jaskinia Oblica, będąca 
jednym z największych obiektów w polskich 
Karpatach fliszowych.
Specyfiką sympozjum był fakt iż równocześnie 
z sesją terenową wygłaszane były referaty, 
których zostało przygotowanych piętnaście. 
Dotyczyły one różnych zagadnień, wśród 
których dominowały tematy z zakresu jaskiń 
polskich Karpat fliszowych. Ponadto poru-
szone zostały zagadnienia z zakresu ochrony 
jaskiń, historii eksploracji i turystyki jaskinio-
wej, a także z archeologii, zjawisk krasowych 
oraz organizmów zasiedlających jaskinie.
Mam nadzieję, że zainicjowane w Skawicy 
sympozjum nie będzie jedynym i na stałe 
zagości w kalendarzu imprez speleologicz-
nych odbywających się w Polsce.
Paweł Franczak   

53 Tydzień Jaskiniowy
Zakopane 1-5.08.2012 r.

Na początku sierpnia 2012 r. Speleoklub 
Tatrzański i Słowackie Stowarzyszenie 
Speleologiczne organizuje 53. „Tydzień Ja-
skiniowy”. Uczestnicy będą mogli wziąć 
udział w kilku akcjach górsko-jaskinio-
wych:
I. Dolina Bystrej
• Jaskinia Kasprowa Niżna, Jaskinia Kaspro-
wa Wyżnia i Średnia, Jaskinia Goryczkowa, 
Jaskinia Kalacka
II. Dolina Małej Łąki
• Jaskinia Śpiących Rycerzy, Jaskinia Śpiacych 
Rycerzy Wyżnia, Pomarańczarnia, Jaskinia 
Przy Przechodzie, Jaskinia Śnieżna – do 
Wodociągu, Koprowa Studnia, Jaskinia  
Małołącka
III. Czerwone Wierchy I Dolina Miętusia
• Jaskinia Pod Wantą, Jaskinia Marmurowa, 
Jaskinia Litworowa – Sala pod Płytowcem, 
Jaskinia Miętusia Wyżnia, Piwnica Miętusia, 
Jaskinia Miętusia
• Wycieczka powierzchniowa: Trawers 
Czerwonych Wierchów (wycieczka z prze-
wodnikiem pokazująca teren krasowy 
Czerwonych Wierchów od Doliny Koście-
liskiej po Dolinę Małej Łąki)
IV. Dolina Kościeliska
• Jaskinia Zimna, Jaskinia Czarna – do Co-
lorado (trawers), Jaskinia Czarna – Partie 
Techuby, Jaskinia Wodna pod Pisaną
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Przyroda TPN a Człowiek

Tom 2. zawiera opis 176 jaskiń wąskiego 
pasa części środkowej Wyżyny Często-
chowskiej. Ich łączna długość wynosi 
2660 m, z czego 645 m przypada na najdłuż-
szą Jaskinię Brzozową, która jest też naj-
głębsza (18,5 m).

Tom 1. zawiera opis 214. jaskiń północnej 
części Wyżyny, w tym dziewięciu nieistnie-
jących (dokładny opis rejonów w tytułach). 
Ich łączna długość wynosi ponad 5350 m, 
w tym 127 m jaskiń nieistniejących. Na 
opisywanym obszarze najdłuższą jest Jaski-
nia Wierna (1 027 m), a najgłębszą – Stud-
nisko (-77,5 m).

Ich łączna długość wynosi 3716 m. Najdłuż-
szą jaskinią tej części Wyżyny jest Jaskinia  
Ciesenć (245 m), a najgłębsza jest Jaskinia 
na Świniuszce (37 m).
Razem z tomem trzecim daje to 826 ist-
niejących jaskiń o łącznej długości ponad 
15 km. W tej sumie brakuje najnowszych 
odkryć dużych i głębokich jaskiń z okolic 
Żelazka, Rodaków, Złotego Potoku i in-
nych.
Sumując powyższe wyniki z Wyżyną Wie-
luńską (41 jaskiń, 2,5 km długości) i Krakow-
ską (ok. 1300 jaskiń, ok. 17,5 km długości), 
można przyjąć, że na Wyżynie Krakowsko-
Wieluńskiej znanych jest ponad 2170 jaskiń 
o łącznej długości ponad 35 km.
Wracając do inwentarzy Wyżyny Często-
chowskiej – trzeba wspomnieć, że powtó-
rzono w nich błędy z poprzednich tomów. 
Redaktor nie znalazł na okładce miejsca 
dla prawdziwych autorów inwentarzy... Co 
prawda podjęto próbę ujednolicenia skali, 
ale bez wyraźnego klucza i konsekwencji. 
Raz duża jaskinia jest w skali 1:100, innym 
razem mała jaskinia jest w skali 1:200 
i odwrotnie, za to np. Jaskinia Wierna jest 
wydrukowana w skali 1:327, Brzozowa – 
1:322, na Świniuszce – 1:114, jeszcze inne 
są dopasowane do szerokości strony 
i w ogóle nie wiadomo w jakiej są skali. 
Z pewnością nie była to skala oryginałów 
dostarczonych do redakcji. Część planów 
jest mechanicznie powiększona do skali 
1:100 bez zwiększenia szczegółowości (np. 
Jaskinia Kryształowa), a inne są w taki sam 
sposób pomniejszone. Powoduje to, że 
grubość kreski i wielkość czcionki na każ-
dym planie jest różna, a na końcu znajduje 
się nadmierna ilość przypadkowo złożo-
nych wkładek. Ma to niewątpliwie nega-
tywny wpływ na edytorską stronę publi-
kacji. 
red.

Jerzy Zygmunt, Marian Czepiel, Damian 
Lisoń, Ireneusz Grzybek, Norbert Sznober, 
Szymon Matysiak, Marian Pulina, Adam 
Polonius, Zbigniew Rysiecki. Jaskinie 
Wzgórz Częstochowskich, Wzgórz Ol-
sztyńskich, Sokolich Gór, Wzgórz Siedle-
ckich i Doliny Wiecicy. Jaskinie Wyżyny 
Częstochowskiej. Tom 1. red. Jerzy Gro-
dzicki. PTPNoZ. Warszawa 2011. 332 ss.

Marian Czepiel, Jerzy Zygmunt, Mariusz 
Szelerewicz, Damian Lisoń, Kazimierz Pie-
karczyk, Jerzy Grodzicki. Jaskinie Wzgórz 
Choronia, Skał Suliszowickich, Pasma Cza-
t achowej,  Wzgór z Tr zebniowskich 
i Wzgórz Ludwinowskich. Jaskinie Wyżyny 
Częstochowskiej. Tom 2. red. Jerzy Gro-
dzicki. PTPNoZ. Warszawa 2011. 240 ss.

Adam Polonius, Andrzej Górny, Marian 
Pulina, Mariusz Szelerewicz, Jerzy Miku-
szewski. Jaskinie Pasma Smoleńsko-Niego-
wonickiego. Jaskinie Wyżyny Częstochow-
skiej. Tom 4. red. Jerzy Grodzicki. PTPNoZ. 
Warszawa 2011. 368 ss.

Tom 4. zawiera opis 254 jaskiń części po-
łudniowej Wyżyny Częstochowskiej.  

Jaskinie Wyżyny 
Częstochowskiej 
tomy: 1, 2, 4

W marcu br. ukazały się kolejne trzy tomy 
inwentarza jaskiń Wyżyny Częstochow-
skiej, które kończą kolejny etap inwentary-
zacji tego regionu.

W marcu br. Tatrzański Park Narodowy 
i Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
o Ziemi wydały materiały IV Konferencji 
Przyroda TPN a Człowiek, która odbyła się 
w październiku 2010 r. Artykuły wydano 
w trzech tematycznych tomach: Nauki 
o Ziemi, Nauki Biologiczne, Człowiek i śro-
dowisko. Spośród 63 zakwalifikowanych 
artykułów 7 dotyczy jaskiń i krasu. Wydaw-
nictwa można nabyć m.in. przez stronę in-
ternetową parku.
Kotarba A. (red.) 2010. Przyroda Tatrzań-
skiego Parku Narodowego z Człowiek 
2010. Tom I. Nauki o Ziemi. TPN, PTPNoZ 
– oddz. Krakowski. 172 ss.
Mirek Z. (red.) 2010. Przyroda Tatrzańskie-
go Parku Narodowego z Człowiek 2010. 
Tom II. Nauki biologiczne. TPN, PTPNoZ 
– oddz. Krakowski. 140 ss.
Krzan Z. (red.) 2010. Przyroda Tatrzańskie-
go Parku Narodowego z Człowiek 2010. 
Tom III. Człowiek i środowisko. TPN, PT-
PNoZ – oddz. Krakowski. 140 ss.
red.

• Wycieczka powierzchniowa: Podziemia 
Doliny Kościeliskiej (wycieczka z przewod-
nikiem, w programie m.in. zwiedzanie: Ja-
skini Mylnej, Raptawickiej, Mroźnej, Obłaz-
kowej i Wąwozu Kraków ze Smoczą Jamą, 
Wywierzysko Lodowe Źródło, Smreczyń-
skiego Stawu)
Dodatkowe atrakcje:
I. Warsztaty geologiczne:
• Trzy wycieczki geologiczne prowadzone 
przez Michała Gradzińskiego, Renatę Jach  
i Marię Król w rejonach krasowych polskich 
Tatr. Dodatkowo wykłady i zajęcia z geolo-
gii oraz przyrody jaskiń tatrzańskich ( fauna 
i flora jaskiń)
II. Dolina lejowa – zajęcia szkoleniowe  
w technikach SRT
• Trzydniowe zajęcia prowadzone przez 
instruktorów taternictwa
III. Spišmichalova Dolina
• Jaskinia Mesačný tieň (Cień Księżyca) 
(akcja sportowa: czw. – sob.) oraz wyciecz-
ki powierzchniowe w rejon obszaru kraso-
wego masywu Szerokiej Jaworzyńskiej
Więcej informacji:
Speleoklub Tatrzański: www.speleoklubta-
trzanski.pl
Słowackie Stowarzyszenie Speleologiczne: 
www.sss.sk
Jaga Trojan
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Słowem wstępu
Czym jest fotografia? Trudno mi wyjaśnić to 
pojęcie własnymi słowami. Dlatego popro-
siłem kilku kolegów grotołazów i zarazem 
fotografów o wytłumaczenie mi, czemu tak 
się męczą, robiąc zdjęcia w jaskiniach. 
Pięknej odpowiedzi udzielił mi Krzysiek Re-
cielski, mówiąc że dla niego fotografia jest 
jednoczesnym zapisem rzeczywistości i od-
czuwania emocji przez tę rzeczywistość 
wyzwalanych. Czy emocje da się zapisać? 
„Tak, w sobie, a obraz potrafi je pobudzić. 
Fotografuję jaskinie, bo wyzwalają we mnie 
emocje” – kontynuował Krzysiek. 
Nie trzeba być autorem zdjęcia, żeby wyła-
pać z niego choćby cząstkę emocjonalnego 
przekazu zamkniętego w obrazie. Według 
mnie wielką sztuką fotografii jest właśnie 
upraszczanie tego przekazu. 
Na pewno każdy z nas lubi oglądać swoje 
stare zdjęcia. Sam posiadam kilka starych 
zdjęć z jaskiń i żadne z nich nie nadawałoby 
się do publikacji. Wszystkie są ciemne, widać 
na nich parę, w tle stoją mgliste postaci. 
Jednak te obrazy są kluczem do moich 
wspomnień i przywołują miłe odczucia. 
Nawet zdjęcia z biwaku w Litworowej.
Jakiej jednak sprawności i kunsztu wymaga 
stworzenie dzieła, które niezawodnie prze-
każe odczucia autora innym ludziom, którzy 
nigdy w podobnych miejscach nie byli? To 
jest właśnie zadanie Fotografii.

Konkurs
„Jeśli fotograf pokazuje swoje prace, to tym 
samym wchodzi w swoisty dialog z odbior-
cą” – mówi dalej Krzysiek.
Mam nadzieję, że właśnie do tego dialogu 
zachęci Was wszystkich Konkurs imienia 
Waldka Burkackiego. Niezależnie po której 
stronie chcecie stanąć – za obiektywem czy 
przed wystawą. To nie jest ważne – ważne 
jest, że z każdego dialogu wychodzimy 
w drobnym choćby stopniu mądrzejsi, lepsi 
i bardziej świadomi. 
Dla mnie niesamowitym zaskoczeniem były 
lawowe jaskinie w Malezji. Pewnie nigdy 
bym się o nich nie dowiedział gdyby nie 
przepiękne prace Robbiego Shone’a, które 
autor wysłał na VI Edycję Konkursu w 2009 
roku.
Może nie jestem dobrym przykładem, po-
nieważ poznałem już kilka tatrzańskich jaskiń 
i wiem, jakich scenerii mogę się spodziewać. 
Jednak wielu odbiorców konkursowych prac 
nigdy w jaskiniach nie było i ma mniejsze 
wymagania. Na przykład, gdy opisywałem 
mojej 83-letniej babci emocje, które towa-

rzyszą mi przed zjazdem, pokazałem jej 
zdjęcie Janka Kućmierza z Wielkiej Studni. 
Ten obraz był w stanie przekazać więcej niż 
tysiąc słów.

Co się zmieniło?
Zmieniło się bardzo wiele. Po pierwsze 
zrezygnowaliśmy z tradycyjnej formy od-
bierania zdjęć na rzecz formy elektronicz-
nej. Teraz o wiele łatwiej i taniej będzie 
można wziąć udział w Konkursie. Zamierza-
my zaprosić fotografów ze 180 krajów, 
w tym z tak odległych, jak Nowa Zeladnia, 
w  których argument o kosztach wysyłki 
nabiera innego znaczenia niż w przypadku 
kolegów z Polski.
Po drugie zwiększyliśmy kwoty nagród 
konkursowych. Zagraniczne konkursy foto-
graficzne są pod tym względem atrakcyjne 
– my też będziemy! Poza tym wprowadzili-
śmy kategorie tematyczne. Nawet najpięk-
niejsze zdjęcie jaskiniowej przyrody niesie 
ze sobą słabszy przekaz emocjonalny niż 
zdjęcie przedstawiające walczącego z ży-
wiołem grotołaza. Dlatego rozdzieliliśmy 
zdjęcia z udziałem ludzi od tych pokazują-
cych same jaskinie.
Nie tylko będziemy zbierać Wasze zdjęcia 
przez Internet, ale zamierzamy również 
położyć większy nacisk na internetową 
promocję. Oczywiście tradycyjne wystawy 
będą odbywać się nadal, jednak dzięki na 
przykład Facebookowi informacje o naszym 
konkursie szybciej dotrą do zainteresowa-
nych.

VII Edycja
Edycja odbędzie się w terminie od 1 czerwca 
do 7 października 2012 roku. 
Krótki terminarz:
•	przyjmowanie prac – piątek 1 czerwca 

2012 – niedziela 30 września 2012
•	ogłoszenie wyników – niedziela 7 paź-

dziernika 2012,
•	wysłanie nagród – do 21 października 

2012.
Kategorie prac:
•	 „Człowiek	w	jaskini”,
•	 „Piękno	jaskiń”.
Nagrody w każdej kategorii:
•	 2000	PLN	(w	tym	10%	trzeba	przekazać	na	

podatek),
•	 nagrody	rzeczowe	o	wartości	760	PLN.
Na stronie www.konkurs.speleo.waw.pl 
znajdziecie:
•	 regulamin	Konkursu,
•	 formularz	 zgłoszeniowy	 i	instrukcję	 reje-

stracji,
•	 zdjęcia	z	poprzednich	edycji,
•	 historię	Konkursu.

Nadesłane zdjęcia do czasu ogłoszenia 
wyników nie będą publikowane.

Serdecznie zapraszamy wszystkich foto-
grafujących speleologów do wzięcia udziału. 
Teraz rejestracja i wysłanie zdjęć zajmie Wam 
zaledwie kilka chwil. A kto nie próbuje, ten 
nigdy nie wygrywa!

Wszystkich grotołazów, ich przyjaciół 
i rodziny zapraszamy serdecznie do ogląda-
nia zdjęć po ogłoszeniu wyników w paź-
dzierniku w Internecie i na wystawach.
Janek Dudziec, Speleoklub Warszawski

 Robbie Shone, Wielka Brytania; „Nature way"; 
Clearwater River Cave, Mulu Natiotal Park, 
Sarawak
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Historia polskiej 
eksploracji Hoher Göll cz. 1
Działalność do roku 1999
Marcin Gorzelańczyk

Austria

WiedeńNiemcy

Hoher Göll – to właśnie pierwsza 
wyprawa w ten masyw ponad czterdzie-
ści lat temu zapoczątkowała obfitującą 
w sukcesy polską działalność jaskiniową 
w Austrii. Ostatnie obszerniejsze podsu-
mowanie polskiej działalności w Hoher 
Göll ukazało się niemal trzydzieści 
lat temu. Od tamtego czasu wiele się 
wydarzyło. Jaskiniowa mapa masywu 
pokrywa się coraz to bardziej gęstą siatką 
korytarzy, a Jubileuszowa przestała być 
najg łębszą jaskinią wyeksplorowaną 
w całości przez polskie wyprawy. Osią-
gając syfon wodny na głębokości ponad 
1200 m, w pewien sposób zamykamy 
kolejny etap eksploracji, jednocześnie 
otwierając następny.

Hoher Göll położony jest ok. 20 km na 
południe od Salzburga. Ograniczony jest 
od południa doliną Bluntautal, od północy 
doliną Weißenbach, od wschodu doliną 
Salzachu i od zachodu jeziorem Königsee 
i doliną potoku Königseer Ache. W odróż-
nieniu od sąsiednich masywów nie ma tu 
rozległego plateau wierzchołkowego, 
tylko długi, ostry grzbiet. Wierzchołek 
Hoher Göll ma 2522 m wysokości n.p.m. 
i leży na granicy austriacko-niemieckiej. 
W kierunku północnym opada z niego 
grań ku przełęczy Ecker, za którą znajduje 
się sąsiedni, niski Roßfeld z piękną drogą 
widokową. Od niej na północny zachód 
odchodzi ramię Mannlgrat kończące się 
wierzchołkiem Kehlstein, na którym 
wybudowane jest Orle Gniazdo – rezy-
dencja podarowana Adolfowi Hitlerowi 
przez NSDAP na jego pięćdziesiąte 
urodziny. Bywał on tu jednak bardzo rzad-
ko, znacznie więcej czasu spędzając 
w pobliskim Berghofie. Ku południowi, 
a następnie zachodowi, poprzez rozległy 
Hohes Brett, grań opada na przełęcz 
Torrener Joch, która oddziela masyw 
od sąsiedniego Hagengebirge. Pomiędzy 
Hoher Göll a Hohes Brett wcięty jest 
ogromny kar (Umgänge). Spomiędzy 
Hoher Göll a Hohes Brett odgałęzia się 
długa grań wschodnia, będąca obiektem 
zainteresowania polskich grotołazów, 
w której północne i południowe stoki 
wcinają się większe i mniejsze kotły 
polodowcowe. Grań kończy się wierz-
chołkiem Kleiner Göll, a następnie bardzo 
stromym, zalesionym zboczem opada 
wprost do doliny Salzachu.

Głównym wywierzyskiem odwadnia-
jącym masyw jest Schwarzbachfall, poło-

żone po północno-wschodniej stronie 
masywu, u stóp Kleiner Göll. Przy bardzo 
wysokich stanach wody, kiedy uaktywnia 
się także kilka mniejszych, okresowych 
wywierzysk, jego wydajność jest wysoka 
– najwyższa odnotowana wartość wynosi 
ok. 17 m3/s. Odwadnia ono w zasadzie 
cały masyw, łącznie ze stroną niemiecką, 
co potwierdziły barwienia wykonane 
w 1978 r. Wypływ jest od dawna wielką 
atrakcją okolicy. Już w 1798 r. wywie-
rzysko podziwiał książę Schwarzenberg. 
Następnie specjalnie dla zwiedzających 
wybudowano bitą drogę i most na Salza-
chu. W drugiej połowie XX w. rozpoczęto 
eksplorację wywierzyska. W 1954 r. bez 
sukcesu wodę próbowali odpompować 
grotołazi salzburscy. Osiem lat później 
nurkowie z Salzburga i Hallein dotarli do 
Trümmerhalle, na głębokość ok. 20 m. 
W 1973 r. w jaskini zanurkował J. Hasen-
mayer. Osiągnął odległość ok. 170 m 
i głębokość 50 m, gdzie korytarz stromo 
opadał w dół. W 1995 r. M. Meyberg 
i B. Rinne zanurkowali na głębokość 76 m. 
Tu jaskinia kontynuuje się w głąb masywu 
poziomym korytarzem.

Po stronie niemieckiej już w 1920 r. 
Walter Czoernig z klubu salzburskiego 
odkrył Polypenhöhle o długości ok. 
400 m, jednak systematyczną eksplorację 
Umgänge rozpoczęto na początku lat 
siedemdziesiątych, odkrywając kilka 
większych jaskiń i dziesiątki niewielkich 

obiektów. W 1972 r. odkryto początkowe 
partie Geburtstagschacht. Eksplorację 
wznowiono w 1979 r. i trzy lata później 
dotarto do dna na głębokości 698 m. 
Uczyniło to Geburtstagschacht na wiele 
lat najgłębszą jaskinią Niemiec. Powró-
cono także do Polypenhöhle, która wraz 
z Canyonhöhle tworzy obecnie Pol-Ca-
Höhlensystem o długości 2491 m. 

Początki penetracji wschodniej grani 
sięgają lat czterdziestych, kiedy to w rejo-
nie Kleiner Göll odkryto kilka niewielkich 
jaskiń. Wschodnią granią ponownie 
zainteresowali się grotołazi z Salzburga 
pod koniec lat pięćdziesiątych. W 1960 
r. rozpoczęto rekonesanse w rejonie 
Gruberhornu. W dniu 22 maja Walter 
Klappacher, Bruno Reichegger i Gerhard 
Völkl dotarli do znanej przez myśliwych, 
ogromnej nyży skalnej, nazwanej przez 
nich Zakrystią, a następnie wypatrzyli  

	Gruberhornhöhle 1970 – S. Kopeć na 
podejściu do Zakrystii • fot. Janusz Baryła

	Gruberhornhöhle 1970 – na jumarach 
wychodzi A. Rajwa • fot. Janusz Baryła

	Historyczny 
wpis II polskiej 
wyprawy 
w Hoher Göll 
• fot. Michał 
Wyciślik
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pod ścianą Gruberhornu kilka otworów. 
Za jednym z nich odkrywcy przeszli 
krótki odcinek korytarza do zacisku 
z bardzo silnym przepływem powietrza. 
Tak odkryto Gruberhornhöhle. W ciągu 
kolejnych dwóch lat wyeksplorowano 
w niej dość rozległe i skomplikowane 
poziome piętro, a stromo opadającymi 
korytarzami osiągnięto salę Schwa-
rzer Dom na głębokości ok. 200 m. 
W 1962 r. w Zakrystii wybudowano 
chatkę biwakową pokrytą blachą. Chatka 
ta, po niewielkich remontach, służy do 
dzisiaj. W 1963 r. rozpoczęto eksplorację 
opadającego spod Schwarzer Dom ciągu 
studni. Dwa lata później w ciągu tym 
osiągnięto wielkie piętro horyzontalne, 
ustanawiając w jednej z odgałęziających 
się stamtąd studzienek 710 m deniwelacji. 
Gruberhornhöhle znalazła się w czołówce 
najgłębszych jaskiń świata.

głębszym z tych ciągów (Polska Studnia) 
osiągnięto głębokość 784 m. Wspinano 
się także w położonym w okolicy górnego 
otworu kominie Bergspalte, ustanawiając 
deniwelację 854 m. Gruberhornhöhle 
powróciła na szóste miejsce na liście 
najgłębszych jaskiń świata, wyprzedzając 
Jaskinię Wielką Śnieżną. 

W sierpniu 1973 r. do chatki w Zakry-
stii zawitali z zamiarem przejścia i eks-
ploracji Gruberhornhöhle grotołazi 
częstochowscy. Już na samym począt-
ku wyprawy, podczas penetracji na 
powierzchni, odkryto na skraju płata 
śnieżnego poniżej Gruberhornhöhle 
głęboką studnię z ogromnym ciągiem 
powietrza, sugerującym połączenie 
z większym systemem jaskiniowym. 
Nazwano ją Częstochowaschacht. Dotar-
to na głębokość ok. 100 m, nie kończąc 
eksploracji. Jaskinia ta pozostaje cały czas 

Po raz pierwszy Polacy pojawili się 
u stóp Hoher Göll we wrześniu 1969 r. 
Celem czteroosobowej ekipy pod kie-
rownictwem Christiana Parmy było spor-
towe przejście Gruberhornhöhle. Po 
problemach ze zlokalizowaniem otworu, 
w czasie ciężkiej 45-godzinnej akcji, tracąc 
sporo czasu na znalezienie właściwej drogi, 
trzyosobowy zespół dotarł do dna jaskini, 
stwierdzając w jego okolicy duże możliwo-
ści eksploracyjne. Przejście to pozwoliło 
nawiązać bliższe kontakty z klubem salz-
burskim i już rok później zorganizowano 
z rozmachem (m.in. używając śmigłowca 
do transportu) dużą polsko-austriacką 
wyprawę do Gruberhornhöhle. Podczas 
niej, w oparciu o biwak założony na głę-
bokości 600 m w sali Oaza, wyeksploro-
wano kilka równoległych ciągów studni, 
opadających z dolnego piętra. Kończyły się 
one niestety ciasnymi szczelinami. W naj-

	Wg JASKINIE 2(1993)
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jednym z ciekawszych problemów okolicy. 
W Gruberhornhöhle wyeksplorowano 
ciąg studni Riesenschacht, opadający 
z niezbyt rozległego piętra środkowego 
oraz osiągnięto dno jaskini.

Rok później odbyła się kolejna wypra-
wa częstochowska. Prowadzono działal-
ność powierzchniową w karze położonym 
na wschód od Gruberhornu. W kolejnej 
ze sprawdzanych studzienek odnaleziono 
dalsze przejście i przedostano się nad 
ogromną studnię. Jak się okazało, Studnia 
Euforii ma 225 m głębokości. Po zjechaniu 
studni, co było zadaniem niełatwym, 
uczestnicy dotarli stromym ciągiem 
o kaskadowym charakterze na głębokość 
ok. 380 m. Jaskinia, nazwana Księżycową, 
kontynuowała się.

W 1975 r. do Mondhöhle wyruszyła 
kolejna wyprawa częstochowska. Zjeż-
dżając kolejnymi kaskadami czwórka 
grotołazów stanęła nad głęboką studnią, 
w którą wrzucony kamień spadał trzy-
naście sekund. W kolejnej akcji, z wyko-
rzystaniem biwaku usytuowanego na 
półce skalnej, Studnię Trzynastu Sekund 
zjechano, odnajdując na jej dnie syfon 
wodny. Osiągnięto głębokość 546 m. Na 
wyprawie zdarzył się wypadek. W trak-
cie akcji szturmowej idący w drugiej 
grupie Jan Leciński spadł do jednej ze 
studni w Kaskadach wraz z zerwaną liną. 
Skończyło się pęknięciem kości stawu 
skokowego, a poszkodowany zdołał sam 
wydostać się na powierzchnię.

Rok później warszawiacy, eksplo-
rujący jaskinie Plattenecku w sąsiednim 
Tennengebirge, „przy okazji” pojawili 
się w Hoher Göll i postanowili zanurko-
wać w końcowym syfonie Mondhöhle. 
W tym celu, nie robiąc wcześniej lekkiego 
rekonesansu, wykonali liczną grupą ciężki 
transport sprzętu do Zakrystii. Niestety, 
przy otworze Mondhöhle spotkał ich 
zawód – utworzył się w nim korek lodo-
wy, który utrzymywał się później przez  
wiele lat.

We wrześniu 1978 r. w masy w 
powrócił Christian Parma, kierownik 
dwóch pierwszych polskich wypraw 
w Hoher Göll. Mała, pięcioosobowa 
wyprawa zwiedziła Gruberhornhöhle 
i Dritter Eingang oraz prowadziła eks-
plorację w Einsames Kar. Odkryto tam 
jaskinię Einsamer Schacht, która jest 
prawdopodobnie górnym otworem Gru-
berhornhöhle. Rok później sportowego 
przejścia „Gruberki” dokonała wyprawa 
czechosłowacka.

W 1980 r. wyprawa Ch. Parmy zor-
ganizowana pod szyldem Speleoklubu 
Morskiego działała w Einsames Kar, 
we wschodnim karze Gruberhornu, 
w którym położona jest Mondhöhle oraz 
w niewielkim kotle pod Vorderes Freieck. 
21 sierpnia trzyosobowy zespół odkrył 
wstępne partie jaskini, którą nazwano 
Jubileuszową (Jubiläumsschacht). Niespeł-
na tydzień później, przy udziale gościnnie 

działających grotołazów z Katowic, osiąg-
nięto głębokość 459 m, gdzie ciąg zamknął 
się ciasną szczeliną. Na -380 m wykonano 
wahadło do okna, za którym otwierała się 
głęboka studnia. Oprócz tego odkryto 10 
innych jaskiń o głębokości do 80 m. 

Okno na -380 m w Jubileuszowej było 
celem wyprawy centralnej PZA, zorgani-
zowanej rok później. Po zaporęczowaniu 
wstępnych partii, w trakcie trzech kilku-
dniowych biwaków wyeksplorowano ciąg 
o deniwelacji ok. 800 m. Dnia 22 września 
nad jeziorkiem końcowego syfonu Jubile-
uszowej, na głębokości 1173 m, stanęli 
Mikołaj Czyżewski i Kazimierz Szych. 
Jaskinia stała się najgłębszą w Austrii 
i przez niemal trzydzieści lat była naj-
głębszą odkrytą i wyeksplorowaną przez 
Polaków.

Latem 1982 r. u stóp masywu poja-
wiła się kolejna wyprawa z zamiarem 
kontynuowania eksploracji Jubileuszo-
wej. Ponieważ odmówiono jej wydania 
zezwolenia na działalność, przeniosła 
się w masyw Hochschwab, gdzie działała 
bez sukcesów. Lata osiemdziesiąte to 
czas zastoju w eksploracji Hoher Göll. 
W 1985 r. Jaskinię Jubileuszową pokonała 
wyprawa węgierska. Pod koniec tamtej 
dekady masywem zainteresowali się 
katowiczanie. W 1989 r. zorganizowali 
wyprawę rekonesansową pod kierowni-
ctwem Mariana Czepiela.

W 1990 r. rozpoczęto z inicjatywy 
środowiska katowickiego systematyczną 
eksplorację masywu, a wyprawy od 
tamtego czasu odbywają się co roku. Na 
pierwszy ogień poszedł pokryty gąszczem 
kosówki lapiaz Grutred, położony na 
północno-wschodnim skraju masywu. 
Kierownikiem centralnej wyprawy został 
Piotr Kaizik, a motorem eksploracji był 
przez niemal dwadzieścia kolejnych lat 
Zbigniew Rysiecki. Podczas tej wypra-
wy w górnej części Grutredu odkry-
to niezmiernie ciasną Studnię Skrzata 
(Koboldschacht), gdzie osiągnięto głębo-
kość 470 m. Puściło w Wietrznej Studni 
(Windigschacht), gdzie przez bardzo długi 
i bardzo ciasny meander przedostano 
się do obiecującego ciągu wodnego. 
Eksplorowano także przestronną Jaskinię 
Rowerzystów (Radfahrerhöhle). Początki 
były zachęcające – łącznie odkryto ok. 
4600 m korytarzy.

Rok później powrócono do Kobolds-
chacht, gdzie eksploracja utknęła w cias-
notach na głębokości 
677 m. Ciekawie działo 
się w Windigschacht, 
gdz ie id ąc z a wod ą 
zatrzymano się nad kra-
wędzią głębokiej studni 
na głębokości 647 m. 
Odkryto jaskinię Wrota 
Sezamu, która rokowa-
ła na obejście ciasnot 
„Skrzata”, poznając ją 
do głębokości 260 m 

oraz eksplorowano w Radfahrerhöhle, 
odkrywając w niej ok. 500 m korytarzy.

Kolejna wyprawa dotarła do syfonu 
końcowego w Windigschacht oraz wspi-
nała się w jej górnych partiach. Dołączono 
do niej Radfahrerhöhle oraz nowo odkry-
tą Studnię Srebrnych Dzwoneczków. 
Powstały w ten sposób system ma długość 
5815 m i deniwelację 821 m. Niestety, 
zabrakło czasu, by dołączyć do niego 
kolejną jaskinię – Studnię w Progu. Do 
połączenia zabrakło zaledwie kilkunastu 
metrów. Wrota Sezamu, eksplorowane 
rok wcześniej, zamknęły się ciasnotami na 
głębokości 270 m, podobnie jak Siódemka 
(-271 m). W Koboldschacht „nadgryzio-
no” ciąg horyzontalny – Partie z Łezką.

Latem 1993 r. wyprawa przeniosła się 
w rejon przełęczy Hochscharte. Pomimo 
intensywnej eksploracji nie udało się 
wedrzeć w głąb masywu. Wyeksploro-
wano siedem jaskiń o głębokości od 135 
do 228 m oraz odkryto kilka mniejszych 
obiektów. W najgłębszej z jaskiń – Szarej 
Szparze zaprzestano eksploracji na 
skutek obrywów wielkich sopli lodowych. 
Niewielki zespół z Nowego Sącza działał 
w Koboldschacht, eksplorując w czasie 
kilkudniowego biwaku dolne partie tej 
jaskini. Mała wyprawa z Wałbrzycha pró-
bowała wznowić działalność w Gruber-
hornhöhle, jednak pogoda okazała się 

	Wg Salzburger Höhlenbuch t. III (1998)



Wyprawy

12 nr 1(66) • styczeń – marzec 2012 nr 1(66) • styczeń – marzec 2012

	Południowe ściany Hinteres Freieck z zaznaczonym otworem Kammerscharten-
höhle • fot. Marcin Pruc

depresji Kammerscharte aż pod przełęcz 
Hochscharte do wielkiej Sali Mgieł, 
a w ciągu pionowych, głębokich studni 
dojechano na głębokość 360 m. Jaskinia 
kontynuowała się. Skartowano w niej ok. 
2600 m korytarzy, a nazwę zmieniono na 
Kammerschartenhöhle. Niemal na terenie 
górnej bazy odkryto Schartenschacht, 
która zamknęła się ciasną szczeliną na 
głębokości 148 m. 

W 1995 r. kontynuowano eksplorację 
masywu. W Kamerce w ciągu pionowym 
zjechano na głębokość 525 m, gdzie otwie-
rał się wielki korytarz wznoszący się ku 

północy oraz głęboka studnia. Założono 
tam biwak. Spod biwaku 185-metrową 
studnią zjechano do ciągu wodnego, który 
zamknął się Syfonem Poznańskim 809 m 
poniżej otworu. Z biwaku eksplorowano 
także obszerne i rozległe dolne piętro. 
Odkryto wówczas Błotne Miasto, Drogę 
Północną, Błotny Zakręt i stromo pną-
ce się pod górę Wyspy Wielkanocne.  
W Schartenschacht, po w ykonaniu 
wahadła i wspinaczki, przedostano się 
do okna i równoległym ciągiem studni 
zjechano na głębokość ok. 160 m. Tuż nad 
dnem studni odchodziła ciasna rura, przez 
którą rzucony kamień spadał do kolejnej, 
głębokiej studni. Założono betonamit 
i poczekano do przyszłego roku. W reko-
nesansie na północ od Hochscharte 
odnaleziono otwór z niezwykle silnym 
wypływem powietrza – Turbowywiew. 
W 1995 r. odbyła się także liczna wyprawa 
wrocławska do Koboldschacht. W jaskini 
kontynuowano eksplorację ciągu hory-
zontalnego, kierującego się na południe, 
pogłębiając jaskinię o 2 m. Eksploracji nie 
zakończono. W partiach podszczytowych 
Schönbachkopf po rozebraniu zawaliska 
na dnie niewielkiej studni otworzyła się 
jaskinia Ogrschacht. Pionowymi ciągami 
zjechano na ok. -550 m, nie kończąc 
eksploracji.

Wyprawa w rejon Hochscharte 
z 1996 r. upłynęła pod znakiem prób połą-
czenia Kamerki z Gruberhornhöhle. Po 
wspinaczkach w Wyspach Wielkanocnych 
zbliżono się do tej drugiej jaskini na niewiel-
ką odległość. Nad dnem ślepej studni  

wyjątkowo niełaskawa i ograniczono się 
do zwiedzenia znanych już partii jaskini.

Kolejnej w yprawie katowickiej 
początkowo nie wiodło się najlepiej. 
Uciążliwe wspinaczki w eksplorowanej 
rok wcześniej Ukrytej Studni i walki 
z zaciskami w Studni Młota nie dopro-
wadziły do spektakularnych odkryć. Do 
czasu. Podczas drugiej części wyprawy  
w zlokalizowanej już wcześniej Jaskini 
na Tarasie, za młodymi, ciasnawymi 
studzienkami i błotnistymi korytarzykami, 
otworzyło się rozległe, horyzontalne 
piętro. Pod ziemią pokonano drogę od 
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we wschodniej części masywu działali 
również wrocławiacy. Ogrschacht w dół 
zamknęła się (-614 m), jednak po ciężkich 
pracach związanych z rozkopywaniem 
namulisk odkryto ciąg poziomych kory-
tarzy kierujących się w stronę Kobolds-
chacht. Sprawdzono również znany od 
lat czterdziestych otwór Bärenstuhlhöhle, 
który dotychczas nie był eksplorowany. 
W ciągu jednej akcji odkryto ok. 1 km 
horyzontalnych ciągów obf itujących 
w utwory naciekowe.

W 1997 r. zamierzano kontynuo-
wać eksplorację Kammerschartenhöhle 
w odmłodzonym składzie. Niestety, 
w czasie transportu sprzętu na biwak 
doszło do wypadku. Do Studni za Szparką 
na skutek „błędu w sztuce” lub wypięcia 
się karabinka wpadł Marek Borkowski 
z Katowic, a jego trzydziestometrowy 
lot to klasyczny przykład „cudowne-
go ocalenia”. Ciężka akcja ratunkowa, 
wykonana siłami wyprawy, zakończyła 
się szczęśliwie. Po przetransportowaniu 
rannego do szpitala w Salzburgu okazało 
się, że nie odniósł poważnych obrażeń. 
Na skutek wypadku i problemów z for-

malnościami wyprawę skrócono. Mimo 
tego w Schartenschacht trzyosobowy 
zespół dotarł do sporej sali (Cegielnia), 
osiągając głębokość 547 m. Drogę w dół 
zablokowało zawalisko. Odkryto także 
po północnej stronie, poniżej przełęczy 
Hochscharte Jaskinię na Warstwie, której 
historia ciekawie rozwinęła się sześć 
lat później oraz atakowano końcowe 
zwężenia w Jaskini Błądzących we Mgle. 
Bez rezultatu. Przebywający wówczas 
w masywie wrocławiacy odkryli ok. 
250 m ciągów w Ogrschacht.

Po roku wznowiono eksplorację 
Kamerki, którą próbowano połączyć 
z Gruberhornhöhle w rejonie dolnego 
piętra. Niestety, obiecujące okno w ciągu 
Wysp Wielkanocnych okazało się nyżą. 
Rejon Promenady połączono z Błot-
nym Miastem, a po pokonaniu Pochylni 
Ciężkich Butów w kierunku północnym 
otworzyły się bardzo głębokie studnie. 
Rozpoznano także możliwości eksplora-
cyjne w Gruberhornhöhle, w obrębie jej 
górnego i środkowego piętra.

Na wyprawie w roku 1999 odbyły 
się dwa biwaki w dolnym piętrze Kam-
merschartenhöhle. Eksplorowano za 
Pochylniami Ciężkich Butów. Znajduje 
się tam kilka równoległych ciągów pio-
nowych, a najgłębsza ze studni (Smok) 
liczy ponad 200 m głębokości. Jeszcze raz 
spenetrowano okolice Sali Bermudzkiej 
i kontynuowano wspinaczki w Wyspach 
Wielkanocnych. Rok ten był ostatnim, 
kiedy działano w dolnych partiach Kamerki. 
Do dzisiaj wiele interesujących problemów 
czeka tam na dokończenie. W górnym 
piętrze tej jaskini zjechano wielką i bardzo 
kruchą Studnią Pionowych Piargów, 
usytuowaną poniżej Sali Mgieł w zachod-
niej części jaskini. W Gruberhornhöhle 
oporęczowano ciąg prowadzący do jej 
dolnego piętra, docierając w okolice Oazy. 
Niestety, mimo przygotowanej drogi do 
dziś nikt nie powrócił do działalności w jej 
dolnych partiach. 

Na wyprawie w roku 1999 M. Dryjań-
ski i M. Pruc odkryli Jaskinię Gadających 
Kamieni w okolicy przełęczy Hochschar-
te. Po drobnych walkach udało się dotrzeć 
na głębokość ok. 290 m, gdzie otwierała 
się studnia o ogromnej kubaturze. Próba 
zjazdu do niej omal nie skończyła się 
tragicznie na skutek obrywów lodu 
z podstropowych części tej imponującej 
formacji. 

otwierało się obiecujące okno w kierunku 
Gruberhornhöhle. Niestety, eksplorację 
przerwał przybór wody. Sporych odkryć 
dokonano za Promenadą, dochodząc do 
dużej Sali Bermudzkiej. Po zestawieniu 
planu okazało się, że również i te ciągi 
znajdują się bardzo blisko Gruberhorn-
höhle. Problemy eksploracyjne w tym 
rejonie do dziś czekają na dokończenie.  
W Schartenschacht uporano się z blo-
kującym drogę zaciskiem na -160 m i po 
zjechaniu 104-metrową studnią pokonano 
dwa niezwykle ciasne meandry. Za nimi 
jaskinia zmieniła charakter i stała się 
obszerna. Eksplorację odłożono do 
następnego roku. W podszczytowych 
partiach Hinteres Freieck odnaleziono 
i wyeksplorowano Jaskinię Błądzących we 
Mgle (-166 m), a na północ od przełęczy 
Hochscharte zacisk kilkanaście metrów 
poniżej otworu zatrzymał odkrywców 
w jaskini Turbowywiew. Obie jaskinie 
charakteryzują się niezwykle silnymi 
przepływami powietrza. W stumetro-
wej studni Niedoróbce, położonej na 
lapiazie przełęczy Hochscharte drogę 
blokował korek lodowy. W tym roku 
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Rekonesans w Chinach
Andrzej Ciszewski

Ostateczny pomysł rekonesansu 
zaczął się kształtować po jesiennym 
zebraniu KTJ poświęconym wyprawom. 
Złożyłem wówczas deklarację, że spró-
buję doprowadzić do możliwości rozpo-
częcia regularnej eksploracji w którymś 
z niezbadanych dotychczas rejonów 
w tym kraju. Spotkaliśmy się ponownie 
w naszej grupie inicjatywnej, podzieliliśmy 
się rolami i rozpoczęły się przygotowania. 
Zająłem się studiowaniem literatury. Pablo 
rozpoczął odnawianie kontaktów z Hong 
Meigui, czyli po prostu Erin Lynch. Dość 
szybko okazało się, że nie ma co liczyć 
na uruchomienie programu za pośredni-
ctwem któregoś z dwóch najważniejszych 
w tym w względzie uniwersytetów, gdyż 
relacje pomiędzy nimi się pogorszyły, 
a dodatkowo koszty zaangażowania się 
we współpracę z nimi odsunęłyby na 
czas trudny do przewidzenia rozpoczęcie 
działalności, a dodatkowo pogrążyłyby nas 
finansowo. 

Pozostała więc współpraca z Hong 
Meigui, nawiązana dzięki wyprawie STJ 
Kraków i podtrzymywana od siedmiu lat. 
Nie jest to chyba miejsce, aby opisywać 
tutaj działalność tej organizacji, gdyż 
wszelkie informacje na ten temat można 
znaleźć w internecie. 

 W czasie kolejnego spotkania usta-
liliśmy, że lecimy we dwójkę wraz z Ewą 
Wójcik i rozpoczęliśmy końcowe przy-
gotowania. 

Spośród kilku rejonów, w których 
mogliśmy przeprowadzić rekonesans, 
wybraliśmy otoczenie miasta Lichuan 
znajdującego się w prowincji Hubei, oto-
czonego górami stanowiącymi wschodnią 
część pasma Wuliang. 

Pozostał jeszcze do uzgodnienia 
termin. Ten proponowany przez nas był 
nie do zaakceptowania przez Erin Lynch, 
a musieliśmy zarazem zdążyć przed nad-
ciągająca nieubłaganie porą monsunową. 

Ostatecznie został ustalony termin 
pomiędzy 7-16.04.2012 r.

Lądujemy w Chongquing. Jest to 
siedmiomilionowe miasto w kotlinie 
Syczuańskiej. Dla mnie, który był na 
wyprawie w Chinach 25 lat temu to już 
inny świat. 

Ewa, która startowała z Chongqing 
w góry w czasie wyprawy STJ Kraków 
w 2006 r. też zauważa ogromne różnice. 
Wszędzie coś się buduje w błyskawicznym 
tempie. Jedno tylko się niestety nie 
zmienia – problem z porozumieniem się. 
Chińczycy niestety nie uczą się języków 

obcych i jak się później okazuje w czasie 
całego pobytu udaje się spotkać jedynie 
dwie osoby, z którymi można się porozu-
mieć po angielsku. 

 W Chongquing spotykamy się z Erin 
Lynch i ruszamy wspólnie w ośmiogodzin-
ną podróż do Lichuan. Na miejscu czeka 

na nas He Duan Yong, chiński grotołaz, 
właściciel firmy outdorowej i sklepu spor-
towego, w którym będziemy mieszkać, 
śpiąc na crashpadach u podstawy ścianki 
wspinaczkowej. Na nasz przyjazd sklep 
zostaje zamknięty i tak pozostaje aż do 
naszego wyjazdu. Właściciel rozbija  

	Widok w kierunku otworu wejściowego jaskini He Dong • fot. Ewa Wójcik

	Krajobraz w rejonie Shizilu • fot. Ewa Wójcik

Chiny
Pekin
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	Otwór wejściowy jaskini He Dong • fot. Ewa Wójcik

	Galeria w jaskini He Dong • fot. Ewa Wójcik

	Eksploracja rzeki w jaskini He Dong • fot. He 
Duan Yong

	Misy martwicowe w jaskini He Dong • fot. 
Ewa Wójcik

	Zjazd studnią do rzeki w jaskini He Dong • fot. He Duan Yong

	Eksploracja nowo odkrytej jaskini w rejonie Lichuan • fot. Ewa Wójcik
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w swoim sklepie namiot i mieszka w nim 
wraz ze swoja dziewczyną. Kilka godzin po 
nas zjawia się Matt Garett, amerykański 
grotołaz a zarazem od niedawna pracow-
nik naukowy uniwersytetu w Wuhan. 
Nie zna niestety chińskiego, więc Erin 
pozostaje praktycznie naszym jedynym 
kontaktem ze światem zewnętrznym, gdyż 
He Duan Yong zna jedynie kilkanaście słów 
po angielsku. Ustalamy plan działania na 
najbliższe dni. Jedynie najbliższa okolica 
na wschód od Lichuan była eksplorowana 
przez Belgów i Anglików, czego efektem 
jest jaskinia Teng Lang Dong o długości 
przekraczającej 60 kilometrów.

Decydujemy się na wejście do odkry-
tej w grudniu 2011 roku, jaskini He Dong, 
oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od 
Lichuan w rejonie dotychczas nieeksplo-
rowanym. 

Po godzinnej jeździe docieramy do 
małej wioski, w której jedno z zabudowań 
stoi na skraju megadoliny o wymiarach 
200x300 m i głębokości około 120 m.

Na jej dnie widoczne są dwa wielkie 
otwory i dwa mniejsze. He Dong bierze 
początek w największym z nich. 

Ogromna galeria stanowiąca koryto 
rzeki prowadzi w głąb masywu. W bok 
odbijają dwa obszerne meandry obry-
wające się studniami, dotychczas nie-
eksplorowane. Po przejściu głównym 
ciągiem galerii poprzecinanej niewielkimi 
prożkami stajemy nad studnią, gdzie 
została przerwana eksploracja. 

Widać, że studnia wpada do ogrom-
nej sali na dnie której słychać wodę. 
Amerykanie z Chińczykiem kartują 
część galerii prowadzącej nad studnię. 
My z Pumą rozpoczynamy czyszczenie 
kruszyzny na jej krawędzi i kiedy udaje 
się rozpocząć nareszcie zjazd, nagle 
kończy się nam energia w akumulatorze 
do wiertarki. Nie mamy spitów, a jedynie 
HSA które przywieźliśmy z Polski. Puma 
jako najlżejsza zjeżdża na dno. Wielka sala 
do której z boku wpływa woda zasilająca 
główny ciąg wodny, który pojawia się 
wraz z dochodzącą z góry kolejną galerią. 
Po kilkunastu minutach Puma wraca nad 
studnię nieco oszołomiona ogromem tego 
co udało się wyeksplorować i musimy 
wracać na powierzchnię z postanowie-
niem, że jeszcze wrócimy. Kolejnego 
dnia nasi gospodarze zapraszają nas 
na zwiedzanie jaskini Teng Lang Dong 
znajdującej się prawie na obrzeżach 
Lichuan. Stanowi ona główną atrakcję 
turystyczną w okolicy. Ogromny otwór 
o wysokości 60 m i szerokości prawie 
40 m prowadzi początkowo równolegle 
do koryta znikającej pod ziemią rzeki, 
przepływającej przez Lichuan. Pojawia 
się ona ponownie na powierzchni 17 km 
dalej lecz pokonanie tego odcinka byłoby 
dość problematyczne ze względu na 
wielki przepływ i strome ściany kanionu. 
Idziemy dnem największego na świecie 
korytarza jaskiniowego, który ciągnie się 

przy zachowaniu gigantycznych gabarytów 
na odcinku 6 km. Po drodze mijamy kocioł 
eworsyjny w stropie o wysokości 192 
m. Całość robi wrażenie na nas i licznie 
zwiedzających jaskinię turystach.

Wieczorem zastanawiamy się jak 
wykorzystać czas do końca naszego 
krótkiego pobytu. Jedziemy w kolejny 
rejon krasu stożkowego otaczającego 
Lichuan, gdzie podobno jest duża 
jaskinia. Mieszkańcy malutkiej wioski 
u podnóża tłumnie wskazują nam otwór 
ukryty w ścianie wapiennego stożka. 
Stare konstrukcje murowe świadczą 
o wykorzystaniu otworu jaskini przez 
ludzi w przeszłości. 

Tego dnia mamy kolejne 400 m 
nowego, lecz jask in ia  s ię kończ y. 
Następnego dna odwiedzamy kolejny 
rejon krasu stożkowego. Przejeżdżamy 
wśród niezbyt obszernych, lecz licznych 
studni prowadzących gdzieś pod ziemią. 
Do jednej z nich wpada spory potok. 
Pewnie wypływa gdzieś w dolinie, kilka 
kilometrów dalej, gdzie dnem płynie 
spora rzeka. 

Na następny dzień mamy zaplano-
wany rekonesans w najważniejszym dla 
nas rejonie. Wioska Shizilu oddalona jest 
o około 150 km na południe od Lichuan. 
Krótki odcinek autostrady przechodzi 
w coraz gorsze drogi, by w końcu 
doprowadzić do rozrytej ciężarówkami 
drogi terenowej, wijącej się dnem doliny. 
Ku naszemu zaskoczeniu kończą się nagle 
wapienie. Pokonujemy przełęcz i dalej 
zdezorientowani jedziemy niekrasowym 
terenem wzdłuż koryta rzeki zbierającej 
wodę z okolicznych gór. Po 20. kilome-
trach mijamy niewielkie miasteczko. Tuż 
za jego granicami nagle sytuacja się zmie-
nia i rzeka w całości znika pod ziemią, 
a pod mostem przez który przejeżdżamy, 
widać ostrą granicę gdzie znowu zaczyna 
się wapień. Jedziemy przez plateau wijącą 
się drogą wśród stożków, tworzących 
charakterystyczny krajobraz tej części 
Chin. Po kilkunastu minutach docieramy 
w pierwszy interesujący rejon gdzie 
pewnie pod ziemią płynie rzeka, z którą 
niedawno straciliśmy kontakt. Po oby-
dwu stronach drogi znajdują się dwie 
megadoliny o średnicy dochodzącej do 
400 m i głębokości około 100 m. Jadąc 
dalej wznosimy się w góry. Krajobraz 
zmienia się i zaczynają dominować 
mniejsze otwory. Wieczorem docieramy 
do Shizilu w ciągłym opadzie deszczu. 
Monsun daje się coraz bardziej we znaki. 
Następnego dnia leje, więc decydujemy 
się na powrót do Lichuan. Prowadzimy 
jedynie negocjacje na temat kosztów 
wynajęcia budynku, w którym miesz-
kamy jako bazy potencjalnej wyprawy. 
Wracamy do Lichuan i idziemy na jeszcze 
jedną akcję do He Dong. Tym razem 
bez Erin, więc komunikacja, szczegól-
nie podczas kartowania jest sporym 
wyzwaniem. 

Zjeżdżamy studnią do rzeki i dalej 
szerokim czarnym korytarzem z małymi 
wodospadami do miejsca gdzie korytarz 
się rozdwaja, by za chwilę doprowadzić 
do syfonu. Nie mamy czasu, aby eksplo-
rować kontynuację galerii w górę.

Po zakończeniu kartowania wracamy 
więc na powierzchnię. Ostatniego dnia 
późnym popołudniem jedziemy niedaleko 
Lichuan w kolejny nieeksplorowany 
rejon. Chińczycy pokazują nam otwór 
pięknej studni na skraju lasu. Mamy 100 m  
liny. W trójkę z Pumą i Mattem zjeżdża-
my do jaskini. Matt dociera do końca 
liny. Studnia kontynuuje się. Kończy 
się nasz pobyt w Lichuan. Wieczorem 
spotykamy się całą ekipa i snujemy plany 
na przyszłość. Deklaruję podjęcie próby 
zorganizowania polskiej wyprawy we 
współpracy z Hong Meigui i Chińczykami, 
proponując jako cel otoczenie Shizilu. Jest 
to teren o powierzchni około 300 km2 
dotychczas nieeksplorowany, prezentu-
jący morfologicznie typowy obraz krasu 
stożkowego, wyrastającego z plateau, 
sięgającego 1800 m n.p.m. Odwadniany 
jest do doliny rzeki Yujiang na wysokości 
około 650 m n.p.m. Jak twierdził jeden 
z mieszkańców, ktoś z jego rodziny 
popłynął rzeką wypływającą z otworu 
kilometr w głąb gór. Jest to raczej bardzo 
mało prawdopodobne, a nam ze względu 
na warunki atmosferyczne nie udało się 
zweryfikować tej informacji. 

Pozostaje problem zezwolenia na 
eksplorację, ciągle bardzo trudny do 
przeskoczenia w Chinach, gdzie obcy 
z GPS w ręku traktowany jest jako 
podejrzany. 

Tym problemem mają zająć się 
Chińczycy w porozumieniu z Hong 
Meigui. Spróbujemy uzyskać zezwolenie 
bezpośrednio od władz okręgu Weng 
Dou Xiang, aby uprościć wszystkie 
formalności.

Jest więc duża szansa, że jesienią tego 
roku uda się tam zorganizować wyprawę 
eksploracyjną. 

Na koniec chciałbym najserdeczniej 
podziękować Erin Lynch i He Duan 
Yongowi za pomoc bez której nie udałoby 
się tyle zdziałać podczas tak krótkiego 
pobytu. 

	Kijanka w rejonie syfonu w dolnych 
partiach jaskini He Dong • fot. Ewa Wójcik
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10 lat w Hagengebirge
Marek Wierzbowski
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Tegoroczna wyprawa w Hagengebirge 
była dziesiątą, a więc jubileuszową wypra-
wą Sopockiego Klubu Taternictwa Jaski-
niowego i Sekcji Grotołazów Wrocław 
w austriacki masyw.

Głównym celem wyprawy była eks-
ploracja Jaskini Ciekawej (Interessante 
Höhle), która rozwija się inaczej niż pozo-
stałe w tym masywie – piętro horyzontal-
ne leży w niej kilkadziesiąt metrów wyżej 
niż w innych jaskiniach masywu i w dużej 
części jest praktycznie pozbawione upadu. 
Długość nowo odkrytych na tej wyprawie 
partii w Jaskini Ciekawej wyniosła niecałe 
2 km, a całkowita jej długość to obecnie 
7215 m. Drugim celem było poszukiwanie 
nowych obiektów, najlepiej takich, które 
mogłyby zostać do niej dołączone. 

Prowadziliśmy także drobne prace koń-
czące eksplorację Jaskini w Czerwonych  
Kamieniach (Höhle in Roten Steinen) wraz 
z jej deporęczowaniem. Początek wypra-
wy był nieco pechowy, ponieważ awarii 
uległy dwa auta, z których jedno wróciło 
do Polski na lawecie, a drugie dojechało 
samodzielnie, ale z uszkodzoną uszczelką 
pod głowicą. Transporty rozpoczęliśmy 
z małym opóźnieniem i przy padającym 
śniegu z deszczem rozstawiliśmy bazę. 
Nowe doświadczenia pokazały, że opady 
śniegu są mniej uciążliwe niż deszczu i już 
dwa dni po przyjeździe udało się pierwsze 
wyjście do Jaskini Ciekawej (Interessante 
Höhle). Biwak w jaskini rozstawiliśmy 
w tym samym miejscu co w poprzednim 
roku (około 3 godziny od otworu). Nie 
należy ono do najbardziej wygodnych ze 
względu na ukształtowanie terenu, ale 
położenie bezpośrednio przy głównym 
zworniku daje dobry punkt wyjściowy do 
dalszej eksploracji. 

Pierwszy biwak w jaskini, skończył się 
dużo szybciej niż planowaliśmy, a przyczy-
niła się do tego grypa żołądkowa, która 
trapiła kolejnych uczestników przez cały 
czas trwania wyprawy. Następny biwak 
rozpoczęliśmy od powrotu do Meandra 
Zachodniego, czyli do miejsca gdzie 
w ubiegłym roku zakończyliśmy eksplora-
cję. Podczas biwaku udało się wyeksplo-
rować kilkaset metrów i eksploracja nie 
została zakończona. Główny ciąg rozdzielił 
się na kilka korytarzy idących w różnych 
kierunkach i w znaczący sposób zbliżył się 
do rejonu bazy i do jaskiń eksplorowanych 
w jej rejonie. Połączenie z jedną z jaskiń 
w znaczący sposób ułatwiłoby eksplorację 
Meandra Zachodniego, która w związku 
z dużą rozciągłością jaskini wymaga co  Północnych ciągi jaskini Ciekawej • fot. Maciej Dziurka

najmniej przeniesienia biwaku. W związku 
z tym oraz chęcią poznania innych części 
jaskini w drugiej kolejności rozpoczęliśmy 
od skończenia przekopu w ciągu Białych 
Kamieni. Duży przepływ powierza oraz 
charakterystyczne dla tego procesu 
wykwity wapienne właściwie gwaranto-
wały kontynuację jaskini.

Po drugiej stronie przekopu odkry-
liśmy ponad kilometr szerokich gangów 
prowadzących na wschód, czyli w kierun-
ku centrum masywu. Eksploracja wyma-
gała zrobienia kilku długich przekopów, 
a główny ciąg, niestety, zakończył się 
poważnym namuliskiem. Silny przepływ 
w kilku ciągach w tej części jaskini daje 
duże szanse na dalsze odkrycia, a samo 
namulisko znajdujące się w głównym ciągu 

też powinno dać się przekopać. Jak można 
się domyślić, eksploracja nie będzie już tak 
szybka, jak w poprzednim okresie.

Kolejnym kierunkiem eksploracji 
obranym przez nas był ten uważany 
za najbardziej oczywisty, czyli w dół. 
W poprzednim roku nie próbowaliśmy 
pogłębić jaskini, ponieważ deszczowa 
pogoda i duże ilości wody w pionowych 
ciągach czyniły eksplorację bezcelową 
i bardzo niebezpieczną, a poznanie ciągów 
horyzontalnych dawało nam większe zro-
zumienie masywu i długofalowych celów 
eksploracji. W tym roku, korzystając 
z przewagi opadów kaszy lodowej i śniegu, 
zdecydowaliśmy się na kilka prób zjechania 
niżej. Niestety, bardzo wysoki stan wody 
spowodował przerwanie eksploracji   
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Szymon Matysiak, Michał Humienik, Karol Makowski, 
Jan Sopiński, Mateusz Golicz, Łukasz Kralczyński,  
Bartłomiej Chruściel

SKTJ, SGW 2008–2010

1 2 3

1

2

3

Partie nowo odkryte* 

*zaznaczono ciemno szarym kolorem
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i głębokość jaskini pozostała niezmieniona 
od dwóch lat.  

Na wyprawie, jak co roku, prowa-
dziliśmy działalność powierzchniową. 
Odkryliśmy jedną nową jaskinię, o której 
warto wspomnieć. Jaskinia Kitzgraben-
wasserschacht znajduje się ponad dwie 
godziny od bazy w kierunku centrum 
masywu i posiada już spory ciąg wodny 
bezpośrednio wpływający do otworu. Na 
głębokości 96 metrów jaskinia zakończyła 
się ciasnym meandrem, ale istnieje szansa 
na jego ominięcie. 

Miesiąc po zakończeniu naszej wypra-
wy w okolicach Salzburga odbyło się 
sympozjum z okazji 100-lecia Klubu 
Salzburskiego. Niestety, pomimo bardzo 
ciekawego programu i olbrzymiego 
polskiego zaangażowania w eksplorację 
jaskiń w tym rejonie, z Polski przyjechało 
tylko 9 osób, jedna z wypraw nie posiadała 
żadnych przedstawicieli. Jeżeli nasze zaan-
gażowanie w sprawy społeczne będzie się 
utrzymywać na takim poziomie, to szybko 
zostaniemy wyparci z Alp Salzburskich 
przez inne nacje. 

Podsumowanie
Wyprawa odbyła się w dniach: 
22.07–14.08.2011 r.
W wyprawie udział wzięli: 
Marek Wierzbowski – kierownik 
(SGW), Radosław Paternoga (SKTJ), 
Rafał Mateja (SGW), Dariusz  
Bartoszewski (SKTJ), Maciej Dziurka 
(RKG „Nocek”), Mirosław Kopertowski 
(SGW), Oliwia Ryśnik (SW), Michał 
Humienik (SW), Tomasz Olczak (SŁ), 
Bartosz Grancow (SŁ), Aleksandra 
Puchalska (SKTJ), Dariusz Lubomski 
(SKTJ), Arkadiusz Świeczkowski (SKTJ).

 Północnych ciągi jaskini Ciekawej • fot. Maciej Dziurka
 Otwór Kitzgrabenwasserschacht 
• fot. Dariusz Bartoszewski
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Michał Górski

Arabika 2011 

W dniach 29.07–29.08.2011 r. po raz 
ósmy wrocławscy grotołazi zawitali na 
Kaukazie w Masywie Arabika. Kolejny 
raz działaliśmy wspólnie z białoruskimi 
grotołazami z klubu Geliktit TM. 

Po tej wyprawie mieliśmy poznać 
odpowiedź na najważniejsze pytanie: czy 
kończymy działalność w naszej największej 
jaskini PL1, czy też może jednak uda nam 
się obejść feralne zawalisko, które bardzo 
skutecznie zamknęło nam drogę w głąb 
masywu...? Ale po kolei. 

Podobnie jak w roku ubiegłym ekipa 
podzieliła się na dwie grupy: pierwsza 
pojechała pociągiem z ekwipunkiem, dru-
ga – wygodniejsza – poleciała samolotem. 
Z racji wieloletniej walki z „abchazko-ro-
syjskim aparatem utrudniania życia” drogę 
od granicy polskiej do bazy w górach prze-
bywamy coraz łatwiej i znacznie taniej. 
Doświadczenie zdobywane w latach 
poprzednich nie idzie w las. 

W tym roku również skorzystaliśmy 
z usług rządowego śmigłowca, co znacznie 
skróciło czas transportów, nieznacznie 
tylko podnosząc koszt całej wyprawy. Od 
wylotu o 6.00 rano do wieczora upora-
liśmy się z transportami, wydobyciem 
depozytów, budową bazówki, rozpako-
waniem sprzętu. Nieprawdopodobna 
oszczędność czasu względem niewielkich 
pieniędzy zainwestowanych w śmigłowiec.

Następnego dnia zabieramy się do 
pracy, aby nie tracić czasu. Najważniejsze 
cele to znalezienie obejścia zawaliska 
w PL1 i połączenie Piwniczki z Jaskinią 
Bretska Krepost. W tym roku w „Peelce” 
pozostało wspinanie w kominach dużo 
powyżej zawaliska. Wiedzieliśmy, że to 
prawdopodobnie ostatnie akcje eksplo-
racyjne w tej jaskini, ale musieliśmy to 
sprawdzić, abyśmy móc sobie powiedzieć, 
że nic więcej nie dało się zrobić. 

Zanim poszliśmy na biwak do jaskini 
PL1, postanowiliśmy „ruszyć” stare prob-
lemy na powierzchni, które odkładaliśmy 
na... kiedyś. 

Na początek poszła PL2, która po 
przejściu ciasnego meandra, rozwinęła 
się w dwie niewielkie, pionowe studnie. 
Niestety, po kolejnym meandrze korytarz 
zawęził się tak, że można było włożyć tylko 
otwartą dłoń. Pięknie „żarło”, ale się … 

Dalej poszła na warsztat Spłuczka. 
Efekt podobny. Około 40 m. w pionie 
i koniec. Bez szans dalszej eksploracji. 
Sprawdzamy jeszcze „stały punkt pro-
gramu” – Jaskinię Lodową. Być może tym 
razem korek lodowy nas wpuści. W tym 
roku wytopiło się wyjątkowo dużo lodu, 

 I po transporcie • fot. Leszek Zając

jednak to i tak za mało, aby wejść głębiej. 
Czyli na powierzchni „bez szału”. 

W międzyczasie przygotowaliśmy się 
do pracy w PL1. Do jaskini weszło 8 osób, 
z czego 4 pozostały na biwaku. Z racji 
połączenia telefonicznego powierzchni 
z biwakiem, czas pobytu pod ziemią 
mogliśmy przedłużać dowolnie, byle tylko 
jaskinia puszczała. Po drodze spostrze-
gliśmy, że przez rok naszej nieobecności 
w jaskini dużo się zmieniło. Od przekopu 
na dnie Studni Straconych Nadziei aż 
do biwaku woda naniosła bardzo dużo 

luźnego materiału. W zasadzie każde 
wejście do studni musieliśmy sprzątać od 
nowa. Wynikało to z tego, że woda może 
tu narozrabiać, o czym niedługo mieliśmy 
się przekonać. 

Do pracy przystąpiliśmy w dwóch 
grupach: pierwsza kartowała niedoróbki 
z lat poprzednich, druga przystąpiła do 
wspinaczki. Wspinanie w sali biwakowej 
przyniosło spodziewany efekt: wyszliśmy 
na górze Studni Praptaka… ale musieliśmy 
to sprawdzić. Lepiej zapowiadał się komin 
za Meandrem Pterodaktyla. Niestety,  

 Kopalnia wody • fot. Leszek Zając

 Trzech brudnych • fot. Leszek Zając

Rosja
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po wywspinanych 30 metrach napot-
kaliśmy taką kruszyznę, że strach było 
cokolwiek ruszyć, żeby nie spadła cała 
ściana powyżej. Przeciwległa ściana wyglą-
dała dużo lepiej ale... no właśnie – zawsze 
jakieś ale... Tym razem obfity wodospad. 
Nazwaliśmy go „Niedorobionym komi-
nem” – może ktoś, kiedyś...

Jeszcze jeden obowiązek – meander 
Reksio, o którym tyle opowiadali „Marzec” 
i „Tableta” w zeszłym roku. I ponownie 
jaskinia biegnie zgodnie z logiką. Trafia 
w już znane nam miejsce – studnię obok 
Praptaka. Dowiedzieliśmy się tylko, że to 
kolejny, czwarty ciek wodny w tej jaskini. 

Decyzja była jednogłośna. Kończymy 
z PL1, przynajmniej na razie. Po przespaniu 
nocy mieliśmy wychodzić na powierzch-
nię. Rano po śniadaniu telefon z bazy:  
– Uważajcie po drodze, bo na powierzchni 
potężna ulewa, takiej jeszcze nikt z nas na 
Arabice nie widział – brzmiał komunikat 
pogodowy od dyżurnego.

Trzeba przyznać, że my w tej jaskini 
takiej wody też nie widzieliśmy. W studni, 
w której wisiała lina, całym przekrojem 
lał się wodospad. Przeanalizowaliśmy, ile 
musielibyśmy iść pod takim prysznicem 
i wyszło, że zostajemy jeszcze w jaskini. 
Jedzenia „opór”, gazu też, nic do roboty, 
można tak siedzieć do końca wyprawy. 
Na szczęście to był bardzo intensywny, 

ale krótki opad. Nazajutrz byliśmy na 
powierzchni. Dzięki burzy dowiedzieliśmy 
się czegoś o przepływach. Z racji łączności 
dokładnie wiedzieliśmy, o której zaczął 
padać deszcz i po jakim czasie dotarła do 
nas „fala powodziowa”. Woda w Stud-
ni Praptaka pojawiła się po czterech, 
a w studni obok – co ciekawe – po sześciu 
godzinach.

W czasie, gdy część ekipy praco-
wała w PL1, pozostali, oprócz działań 
powierzchniowych, pracowali w Piwnicz-
ce. Po dokładnym namierzeniu otworów 
i zestawieniu jaskiń w 3D wyszło, że do 
połączenia Piwniczki z Jaskiną Bretska 
Krepost brakuje zaledwie 7 m. Biorąc 
pod uwagę, że w zeszłym roku stanęliśmy 
nad kilkumetrowym progiem poniżej 
Studni Czaczałaków, byliśmy pewni, że 
połączenie to kwestia jednej akcji. 

Byliśmy pewni ale... znowu ale... To 
są jaskinie i nigdy nie wiadomo, co może 
być za zakrętem. Tak było i tym razem. 
Za kilkumetrowym progiem zamiast 
połączenia był wąski meander, który po 
prostu się skończył. Na dodatek odcho-
dził w zupełnie inna stronę niż Bretska 
Krepost. 

Wycofując się z Piwniczki, należało 
jeszcze dokończyć pomiary w meandrze 
powyżej Studni Czaczałaków, w którym 
Marek szukał czegoś nowego w zeszłym 

roku. I, o ironio, znowu na ostatniej akcji, 
w czasie, kiedy na powierzchni odbywało 
się pakowanie, jaskinia znowu „puściła”. 
Dokładnie tak, jak rok temu. Ów meander 
oczywiście biegnie w przeciwną stronę 
niż Bretska i póki co, o połączeniu nie 
ma mowy. Jednak nie będziemy mieli 
nic przeciwko, jeśli będzie to głęboka, 
oddzielna jaskinia. W tej chwili stanęła na 
głębokości 164 m. 

Co można powiedzieć po tegorocznej 
wyprawie? Może, żeby zacząć coś nowe-
go, trzeba coś zakończyć? Oby koniec 
jaskini, której poświęciliśmy tyle czasu 
i energii, zamienił się w pasmo przyszłych 
sukcesów. Czy tak będzie z Piwniczką? 
Pożyjemy, zobaczymy. 

Podsumowanie
W wyprawie, ze strony polskiej, 
udział wzięli: Michał Górski –  
kierownik, Krzysztof Furgał,  
Marek Markowski, Szymon Kostka, 
Leszek Zając, Paweł Wysocki,  
Monika Kaźmierczak, Ewelina 
Gawenda, Anna Haczek  
(wszyscy SGW). Dziękujemy 
Polskiemu Związkowi Alpinizmu za 
wsparcie finansowe.

Jaskinia Piwniczka
Kaukaz, Arabika

Przekrój W–E

Pomiary: 
Z. Tabaczyński, A. Nieciąg, M. Górski,  

E. Raczyńska, S. Kostka, M. Kaźmierczak,  
P. Wysocki, L. Zając

Opracowanie: 
S. Kostka, M. Górski

2011
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Jaskinie grawitacyjne 
w krystalicznych masywach 
Tatr Zachodnich
Peter Holúbek

Większą część Tatr Zachodnich 
stanowią masywy zbudowane ze skał 
krystalicznych, w których nie przebiegają 
procesy krasowe. Jednakże na skutek 
procesów grawitacyjnych i wietrzenia 
mrozowego powstają tam szczeliny, które 
w niektórych przypadkach są interesujący-
mi obiektami dla grotołazów. W ewidencji 
Słowackiego Muzeum Ochrony Przyrody 
i Speleologii w Liptowskim Mikulaszu są 
zarejestrowane dwa obiekty, które można 
zaliczyć do tego typu jaskiń.

Diera nad Žiarskym sedlom znajduje 
się w pobliżu Żarskiej Przełęczy (Žiarske 
sedlo, 1919 m. n.p.m.) w często odwie-
dzanej przez turystów Żarskiej dolinie 
(Žiarska dolina) na wysokości 1950 m. 
n.p.m. Jest to ciasna, szczelinowa jaskinia 
utworzona w granitach. Najłatwiej jest ją 
zlokalizować przy niewielkiej pokrywie 
śniegu, gdy wywiew ciepłego powietrza 
tworzy w śniegu wytopiony okrąg o śred-
nicy ok. 1 m. Przy grubszej pokrywie 
śnieżnej tworzy się tam tunel o długości 
do kilku metrów, który niekoniecznie 
jest otwarty na powierzchnię terenu, 
podobnie jak to jest przy jaskiniach z dyna-
miczna cyrkulacją, na przykład w rejonie 
Krzesanicy (2122 m. n.p.m.). Eksploracja 
w tej jaskini wydaje się perspektywiczna 
a jej potencjalna długość może przekro-
czyć 100 m. 

Drugi, podobny obiekt znajduje się 
w masywie Rosochy (Ráztoka, 1948 m 
n.p.m.), w zachodnich stokach Doliny Żar-
skiej na wysokości 1627 m. n.p.m. Jest to 
jaskinia utworzona w granodiorytach, któ-
ra osiąga długość 6 m. W zimnych porach 
roku przewiew nie był tam obserwowany. 
Jest to część rozszerzonej szczeliny, która 

Diera nad Žiarskym  
sedlom

Rozsadlina v Ráztoke

Diera pod Veľkou Kamenistou
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na powierzchni jest dobrze widoczna na długości kilkudziesięciu 
metrów. Szczegółowo nie była jeszcze sprawdzana w sezonie 
letnim dlatego, że gęsta kosodrzewina znajdująca się w pobliżu 
skutecznie utrudnia do niej dostęp. Można jednak przypuszczać, 
że nie zostanie tam znalezionych więcej korytarzy niż w zimie, 
mimo że w zimie część szczeliny wypełnia śnieg i lód.

Ostatnio do rejestru jaskiń Słowacji przybyła nowa jaskinia 
w masywie Kamienistej (Veľká Kamenistá, 2127 m. n.p.m.), którą 
znalazł jesienią 2009 r. Zdenko Jurík, grotołaz z Liptovskiego 
Hrádku. W dniu 22 listopada 2011 r., podczas pięknej, inwer-
syjnej pogody, wybraliśmy się pomierzyć tę jaskinię. Wejście do 

	Pyszniańska Przełęcz (Pyšné sedlo) z rowem grzbietowym 
• fot. Peter Holúbek

	Diera pod Veľkou Kamenistou • fot. Peter Holúbek

	Rozsadlina v Ráztoke • fot. Peter Holúbek

niej znajduje się dokładnie na grzbiecie biegnącym ku południowi 
z Kamienistej na wysokości 2079 m. W zimnych porach roku 
wywiew ciepłego powietrza roztapia tam pokrywę śnieżną, która 
znajduje się w okolicach otworu. Jaskinię stanowi pęknięcie prze-
cinające grzbiet pomiędzy Dolina Kamienistą (Kamenistá dolina) 
a Doliną Hlina. Jaskinia jest uformowana w zmigmatyzowanych 
gnejsach. Ma ona 13 m długości i 5 m deniwelacji. Dalsze przejście 
w dół jest przegrodzone odpękniętymi blokami skalnymi. Silny 
przewiew jest wyczuwalny zwłaszcza przy punkcie pomiarowym 
nr 6. Z pewnością po wykonaniu drewnianej obudowy można 
by tutaj znaleźć przejście w głąb. Również w pobliżu punktu 
pomiarowego nr 3 jest możliwe zejście w dół. Po odwaleniu kilku 
bloków widać tam kontynuację o długości ok. 3 m, a wrzucane 
kamienie spadają jeszcze przynajmniej dalsze 2 m. Według 
naszych opinii w tej jaskini, którą nazwaliśmy Diera na Veľkej 
Kamenistej, jest możliwe zejście na głębokość kilkudziesięciu 
metrów.

W rejonie Pyszniańskiej Przełęczy (Pyšné sedlo, 1792 m. 
n.p.m.), na zachód od szczytu Kamienista, znajduje się na 
grzbiecie wyraźny rów grzbietowy, czyli depresja równoległa 
do jego rozciągłości. Niestety nie stwierdziliśmy tam żadnego 
przewiewu, który mógłby świadczyć o cyrkulacji powietrza 
w szczelinach skalnych. Jeśli zatem znajdują się tam jakiekolwiek 
podziemne pustki, zapewne są wypełnione rumoszem i gliną. 
Podobne formy znane są także na południe od Kamienistej 
w rejonie Grešova. Te formy, w przeciwieństwie do Diery vo 
Veľkej Kamenistej, są rozmieszczone równolegle do grzbietu. 
Znaleźliśmy tam kilka miejsc z przewiewem świadczącym 
o występowaniu podziemnych próżni. Być może, po przekopaniu 
zwietrzeliny stokowej uda się tam dokonać jakichś odkryć.

Podobne depresje są znane na przykład z Gaborowej 
Przełęczy (Gáborovo sedlo, 1937 m n.p.m.) pod szczytem 
Klin (2173 m n.p.m.). Nie da się tam jednak przejść w głąb, ale 
istnienia próżni dowodzą wytopy formowane przez wywiewy 
ciepłego powietrza w pokrywie śnieżnej. Takich miejsc jest 
więcej w krystalicznych masywach Tatr Zachodnich – nie tylko 
na Słowacji, ale i w Polsce – jednak nie są one znane grotoła-
zom. Jedynym wyjątkiem z terenu Polski jest Jaskinia Maleńka 
w Smreczyńskim. 
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Maciej Grzelak

Na przestrzeni kilku ostatnich lat uda-
ło się odnaleźć i skartować kilka obiektów 
w regionie świętokrzyskim. Opis wraz 
planami przedstawiam poniżej.

Jaskinia Odstrzelona 
w Kowali 
Lokalizacja: kamieniołom Kowala
Długość: 28,8 m
Głębokość: 3,8 m
Deniwelacja: 3,9 m

Jaskinia znajduje się w nieczynnym 
kamieniołomie na północ od wsi Kowala. 
Jadąc z Sitkówki w stronę Kowali i mijając 
po lewej stronie wyrobiska, skręcamy 
w lewo, na wschód, w polną drogę 
wyłożoną płytami betonowymi. Jest to 
droga równoległa do wsi Kowala. Po 
850 m droga skręca na północ i po 150 m 
dochodzi do ogrodzenia Zakładu Przemy-
słu Wapienniczego „Trzuskawica”. Dalej 
jedziemy wzdłuż płotu, który zakręca 
w lewo do momentu, aż droga znów 
obierze kierunek wschodni. Po 300 m 
skręcamy na południe w drogę wprowa-
dzającą do kamieniołomu. Droga wiedzie 
pod górę, gdzie po ok. 100 m dojeżdżamy 
do jej końca. Niedaleko, przy południowej 
ścianie kamieniołomu znajduje się otwór 
jaskini. Dojście i zwiedzanie bez trudności. 
Jaskinia Odstrzelona utworzona jest 
w wapieniach dewońskich. Otwór jaskini 
jest sztuczny powstały w trakcie likwidacji 
kamieniołomu. Korytarz wejściowy pod 
mostkiem skalnym wprowadza nas do salki  
2,5 x 3,5 m z odstrzelonym stropem na 
głębokość 3,80 m. W salce występuje 
piasek przemieszany z gruzem wapien-
nym. Dalej, na przedłużeniu szczeliny 

Jaskinie w regionie świętokrzyskim 

  Jaskinia Odstrzelona • fot. Magdalena 
Grzelak

wejściowej biegnie korytarz z krótkimi 
bocznymi rozmyciami. Korytarz kończy 
się zasypem gliniastym z dużą ilością 
gruzu i pokruszonej szaty naciekowej. 
Z salki z odstrzelonym stropem w kie-
runku północno-zachodnim odchodzi 
niezniszczony korytarz o wymiarach ok. 
70 x 70 cm. Po 5,6 m doprowadza do 
przodka wypełnionego gliną przemieszaną 
z gruzem. Długość jaskini wynosi 28,8 m. 
Jaskinia stanowi mocno zniszczoną pustkę 
krasową z widocznymi śladami szaty 
naciekowej.

Jaskinia została odnaleziona dzięki 
Darkowi Przydatkowi, który pozyskał 
informację o jej lokalizacji. Według miej-
scowej ludności miała ona stanowić więk-
szą jaskinię z dobrze wykształconą szatą 
naciekową. Jaskinia w latach 70. została 
nawiercona od góry i wysadzona, po czym 
zasypana grysem wapiennym. Bliskie poło-
żenie jaskini przy ścianie kamieniołomu 
sugerowało istnienie nieodstrzelonych 
korytarzy, co potwierdziły późniejsze 
badania georadarowe. Od listopada 
2008 r. do marca 2010 r., podczas 16 
wyjazdów eksploracyjnych, udało się 
odkopać obecne wejście do jaskini, które 
stanowi szczelinę krasową dalej przecho-

dzącą w salkę otwartą ku powierzchni 
(odstrzelony strop). Badania georadarowe 
wykonane przez dr inż. Jerzego Ziętka 
w listopadzie 2010 r. potwierdziły istnienie 
korytarzy i komór mogących stanowić 
większy system jaskini poza Jaskinią 
Odstrzeloną. Analiza wszystkich wyko-
nanych profili pozwoliła na wydzielenie 



Góry Świętokrzyskie

26 nr 1 (66) • styczeń – marzec 2012 nr 1 (66) • styczeń – marzec 2012

4 poziomów występowania anomalii. 
Wnioskowanie o ewentualnym połączeniu 
między pustkami widocznymi na różnych 
poziomach jest dość ryzykowne, ale nie 
można takiego połączenia wykluczyć 
w oparciu o przeprowadzone badania. 
Jeden z profili na stoku wzgórza poza 
kamieniołomem, wykazał istnienie dwóch 
komór o długości ok. 10 m. Odkopana 
jaskinia stanowi bardzo mocno zniszczoną 
część większego systemu jaskiniowego. 
Płytko położone korytarze w odkrywce 
kamieniołomu prawdopodobnie zostały 
w większości zniszczone. Przeprowadzo-
ne prace polegały na usunięciu dużych 
ilości gruzu wapiennego wsypanego do 
salki po odstrzeleniu. Do tego celu został 
specjalnie zespawany wysięgnik dźwigowy 
z silnikiem elektrycznym, co bardzo 
przyspieszyło i usprawniło działanie. 
W wyjazdach udział brali członkowie 
Speleoklubu Łódzkiego: Maciej Grzelak 
(16 wyjazdów), Darek Przydatek (16), 
Konrad Kucała (10), Jacek Cysek (5),  
Wojtek Golenia (5), Tomek Olczak (3), 
Tomek Biela (3), Magdalena Grzelak (2), 
Jędrek Pawlak (1), Piotr Michałowski (1), 
Natalia Michałowska (1), Kasia Bawolak 
Olczak (1), Marcin Kuśmierek (1), Agniesz-
ka Nowicka (1), Karol Makowski (1).

Pomiary: M. Grzelak, P. Michałowski, 
M. Zajączkowski; plan: M. Zajączkowski, 
17.04.2010 r.

Schronisko Głuchego
Lokalizacja: Skałka Polska
Długość: 6,8 m
Głębokość: 1,3 m
Ekspozycja otworu: ku SW

do lasu. Po 20 m dochodzimy do rozstaju 
dróg i skręcamy w drogę po lewej. Po 
około 100 m w miejscu przerzedzonego 
lasu skręcamy w kierunku SE i po 20 m 
dochodzimy do schroniska. Z otworu 
widać ścianę tyłu zabudowań dużego domu 
postawionego obok parkingu. Schronisko 
znajduje się w małym wyrobisku skalnym. 
Dojście i zwiedzanie bez trudności. 

Jaskinia jest formą krasową utworzoną 
w zlepieńcach zygmuntowskich. Wejście 
stanowi szczelina krasowa rozwinięta 
w kierunku północno-zachodnim, otwar-
ta ku powierzchni i mająca na swej 
długości rozmycie w formie studzienki. 
Dalej korytarz opada w dół na gł. 3,9 m. 
Z dna poprzez próg wchodzimy do 
szczeliny o dł. 2,4 m i wysokości 1,5 m. 
Spąg szczeliny wejściowej pokrywa glina 
przemieszana z otoczakami wapiennymi. 
Schronisko było znane ludności miej-
scowej od dawna, o czym świadczyły 
znajdujące się w nim śmieci. W większości 
usunięto je w trakcie wejścia. Schronisko 
zostało odnalezione 13.12 2009 r. przez 
Macieja Grzelaka, Darka Przydatka, Asię 
Przydatek i Konrada Kucałę.

Pomiary i plan: Maciej Grzelak,  
Magdalena Grzelak, 25.03.2012 r.

skamieniałości. Jaskinia ma kształt pozio-
mej szczeliny, w środku przechodzącej 
w mytą rynnę. Koniec schroniska stanowi 
zamulona glinami studzienka. W trakcie 
kilku wyjazdów otwór został oczyszczony 
z zalegających kamieni i śladów palonej 
opony. Schronisko zostało odnalezione 
w dniu 28.03.2008 r. przez Macieja 
Grzelaka i Roberta Czyżnikowskiego. 
W wyjazdach udział brali Maciej Grzelak, 
Robert Czyżnikowski, Tomek Biela, 
Darek Przydatek. 

Pomiary: M. Grzelak, P. Michałowski, 
M. Zajączkowski; plan: M. Zajączkowski, 
17.04.2010 r.

Schronisko Malizna
Lokalizacja: na stoku Czerwonej Góry
Długość: 13 m
Głębokość: 3,9 m
Wysokość: 231 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: ku SE
Współrzędne geogr.: N 50° 48’ 55.36”; 
E 20° 29’ 49.77”

Schronisko Głuchego położone jest 
u podstawy ściany nieczynnego ostatniego 
kamieniołomu, który znajduje się około 
800 m na północny zachód od centrum 
wsi Skałka Polska. Od centrum wsi idziemy 
ścieżką wzdłuż niewielkiego wzgórza. 
Na końcu wzgórza skręcamy na północ 
(NNW) i dochodzimy do ostatniego 
wyrobiska na wzgórzu. Dojście i zwiedza-
nie bez trudności. Otwór schroniska jest 
sztuczny, znajduje się w ścianie kilkume-
trowego odsłonięcia skalnego. W obrębie 
otworu znajdują się wypreparowane 

Schronisko Wantowe
Lokalizacja: na stoku Czerwonej Góry
Długość: 3 m
Głębokość: 0,9 m
Wysokość: 304 m n.p.m.
Ekspozycja otworu: ku SE
Współrzędne geogr.: N 50° 48’ 59.97”; 
E 20° 29’ 49.88”

Schronisko znajduje się na południo-
wym stoku Czerwonej Góry. Z parkingu 
przydrożnego na trasie Kielce – Chęciny 
kierujemy się na północ. Wchodzi-
my w teren między dwoma działkami. 

Schronisko znajduje się na południo-
wym stoku Czerwonej Góry. Z parkingu 
przydrożnego na trasie Kielce – Chęciny 
kierujemy się na północ. Wchodzimy 
w teren między dwoma działkami. Idziemy 
ścieżką wzdłuż prawego płotu. Po około 
100 m, nie dochodząc do końca płotu, 
skręcamy w lewo, w kierunku zachodnim 

 Schronisko Głuchego • fot. Maciej 
Grzelak

 Schronisko Malizna • fot. Maciej Grzelak
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Schronisko  
Okopcone II
Lokalizacja: Sitkówka Nowiny
Długość: 22 m
Głębokość: 3,3 m
Deniwelacja: 5,1 m
Ekspozycja otworu: ku E

Schronisko znajduje się 8 m od Schroni-
ska Okopconego w kierunku S. Lokalizacja 
zaznaczona na zdjęciu. Schroniska znajdują 
się w ścianie nieczynnego kamieniołomu 
wapienia oddalonego o 100 m na wschód 
od stacji PKP, przy drodze do Zakładów 
Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica”. 
Dojście i zwiedzanie bez trudności po 
usunięciu śmieci. „Obiekt już w okresie 
penetracji (Z. Grzela, 1991, arch.) był 
w znacznej części wypełniony śmieciami.  

Idziemy ścieżką wzdłuż prawego płotu.  
Po około 100 m, nie dochodząc do końca 
płotu, skręcamy w lewo, w kierunku 
zachodnim, do lasu. Po 20 m dochodzimy 
do rozstaju dróg. Nie idziemy żadną z nich, 
ale skręcamy na północny zachód i wcho-
dzimy w teren z widocznymi dołkami. 
Idziemy lekko pod górę i po około 45 m 
dochodzimy do schroniska znajdującego 
się poniżej niewielkich skałek.

Schronisko, utworzone między blo-
kami wapienia, jest niebezpieczne ze 
względu na możliwość oberwania się 
luźnych kamieni na wejściu. 

Odnalezione w grudniu 2009 r. przez 
M. Grzelaka i D. Przydatka.

Pomiary i plan: Maciej Grzelak,  
Magdalena Grzelak, 25.03.2012 r.

Zabezpieczenie  
otworu sztolni  
Teresa na Miedziance 

W dniach 1–3 maja 2010 r. wykonali-
śmy pracę polegającą na usunięciu gruzu 
skalnego oraz dużych głazów w otworze 
Sztolni Teresa na Miedziance. W zimie, 
na przełomie lat 2009 i 2010 r., doszło 

do zapadnięcia się dna na szczelinie wej-
ściowej. Spowodowało to niestabilność 
zalegających tam want, pod którymi 
trzeba się było przeczołgać w drodze do 
sztolni. W latach 90. podobna sytuacja 
doprowadziła do całkowitego zasypania 
otworu. Po rozmowie ze Staszkiem Krupą 
– kustoszem z Muzeum Górnictwa Krusz-
cowego na Miedziance – postanowiliśmy 
zorganizować trzydniowy obóz. Zgodę 
na prace uzyskaliśmy od Regionalnego 
Konserwatora Przyrody. Prace zostały 
wykonane „siłami klubowymi”. Pionowy 
otwór sztolni ich w trakcie pogłębiono 
do 4 m. W dniu 30.04.2011 r. grupa 
w składzie: Tomek Biela, Maciej Grzelak, 
Patrycja Królewicz, Staszek Krupa, Karol 
Makowski zastąpiła prowizoryczną barier-
kę przyotworową solidną konstrukcją 
belkową z osiatkowaniem.

 Otwór Sztolni Teresa • fot. Maciej Grzelak

 Schronisko Okopcone II • fot. Magdalena Grzelak
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skręcający na zachód. W miejscu tym 
widać parę szczelin zasypanych gruzem 
wapiennym. W jaskini występują ładne 
grzybki naciekowe, koralowce, liczne 
żyły kalcytowe. Zauważono dużo pają-
ków i kilka nietoperzy. Jaskinia stanowi 
dobrze zachowany i warty ochrony obiekt 
krasowy w obrębie wapieni dewońskich. 

Pomiary sporządzili w 23.02.2008 r. 
M. Zajączkowski i Magdalena Grzelak, 
plan: M. Zajączkowski. 

Obecnie uległ całkowitemu zasypaniu” 
( Jaskinie Regionu Świętokrzyskiego, red. 
J. Urban, PTPNoZ, 1996, s. 290). Schro-
nisko zostało odkopane w lutym 2008 r. 
przez zespół w składzie Maciej Grzelak, 
Robert Czyżnikowski, Darek Przydatek 
(wskazówką było okopcenie ściany w miej-
scu otworu). W obrębie otworu istnieje 
wysypisko śmieci, które sukcesywnie się 
powiększa. Na temat utworzonego tam 
śmietniska oraz prutych kabli energe-
tycznych została sporządzona notatka 
służbowa przez policję w trakcie pikniku 
geologicznego w Sitkówce–Nowiny. 
Niestety śmieci dalej się tam pojawiają. 
Otwór zabezpieczony jest poprzez przy-
słonięcie go znakami drogowymi, które 
zostały tam porzucone przez złodziei. 
Po usunięciu śmieci i tychże znaków 
wchodzimy do niskiego ponad 2-metro-
wego stromo opadającego korytarza, 
który biegnie w kierunku zachodnim. Ma 
on około 75 cm szerokości i tyle samo 
wysokości. W lewo odchodzi korytarzyk 
o długości 5,6 m i mytym przekroju. Na 
spągu korytarzyka znajduje się piasek, 
a w zagłębieniu prawej ściany zdechły lis. 
Wracamy do korytarzyka wejściowego, 
czołgając się, dalej dochodzimy do małej 
salki, której dno wyraźnie wznosi się do 
góry. Jest to piarg powstały ze zsypujących 
się glin. Z salki w lewo odchodzi korytarz 

reklama

 Schronisko Okopcone II 
• fot. Magdalena Grzelak
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Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Dolina Będkowska
Jaskinie części środkowej
Jakub Nowak
ZDJĘCIA: JOANNA I JAKUB NOWAK 

Kontynuując uzupełnianie inwentarza 
jaskiń Doliny Będkowskiej ( JASKINIE 
62, 64, 65), zamieszczam poniżej opisy 
kolejnych jedenastu jaskiń. W środkowej 
części doliny nowe jaskinie udało się zna-
leźć tylko na wschodnim zboczu. Oprócz 
niżej podpisanego w tej części prac udział 
wzięła Joanna Nowak.

Komórka  
za Lajkonikiem
Długość: 2,8 m
Wysokość: ok. 350 m n.p.m.
Wysokość nad dnem doliny: ok. 40 m
Z centrum Będkowic idziemy żółtym 
szlakiem do Wąwozu Będkowickiego i skał 
Bramy Będkowskiej. Po prawej znajduje 
się skała Rotunda. Za nią podchodzimy 
ścieżką pod kolejne grupy skalne: Pytaj-
niki, Rogatą Grań i następną większą 
turnię Lajkonik. Od jego podstawy 
podchodzimy w prawo do niewielkiego 
otworu schroniska.

Za otworem o postrzępionej kra-
wędzi wchodzimy do niewielkiej salki 
o wysokości do 120 cm i lekko opadają-
cym dnie. Tworzy go gruz, ziemia i liście. 
Wewnątrz jest sucho, światło sięga do 
jego końca. Nacieki tworzą grzybki 
i mleko wapienne. Na ścianach wegetują 
glony. Z fauny stwierdzono muchówki, 
motyla Inachis io, kosarze i pająki, w tym 
Meta sp. Obiekt dotąd nie był opisywany. 
Pomiary: J. Nowak, J. Nowak; 4.09.2011 r.

Obok znajduje się niewielka nyża.

Za łukowatym otworem rurowaty 
korytarzyk od razu się rozdwaja. W lewo 
rura opada do niewielkiej wnęki, a na 
wprost – do nieco wyższego korytarzyka 
zakończonego kotłem z naciekami. Na 
spągu zalega gruz, ziemia i liście. Nacieki 
tworzą grzybki, a mleko wapienne – 
polewy. Na ścianach wegetują glony, mchy 
i porosty. Z fauny stwierdzono muchówki, 
motyle Scoliopterix libatrix i Triphosa 
dubitata, kosarze i pająki, w tym Meta sp. 
Obiekt dotąd nie był opisywany. Pomiary: 
J. Nowak, J. Nowak; 4.09.2011 r.

	Komórka za Lajkonikiem

	Rurka za Wysoką

Próżnię tworzy obszerny okap z nie-
wielkim otworem w stropie. W głąb jego 
spąg wznosi się i kończy niedostępnymi 
szczelinami. Na spągu zalegają gruz, 
ziemia i liście. Nacieki tworzą grzybki. Na 
ścianach wegetują glony, mchy, porosty 
i paprocie, w tym zanokcica murowa, 
w otworze rośnie leszczyna. Z fauny 
stwierdzono muchówki, kosarze i pająki, 
w tym Meta sp. Okap był wymieniony 
w przewodniku wspinaczkowym (Kiełkow-
scy, 1996) w opisie skały CXIV – z Grotą.  
Pomiary: J. Nowak; 4.09.2011 r.

Rurka za Wysoką
Długość: 3,5 m
Głębokość: 0,6 m
Wysokość: ok. 370 m n.p.m.
Wysokość nad dnem doliny: ok. 60 m
Dojście jak do Lajkonika. Spod niego 
trawersujemy skośnie do góry jeszcze 
ok. 100 m do następnej grupy niewielkich 
skałek (Grupa M). Niewielki, myty otwór 
znajduje się u podstawy jednej z nich.

Okap z Dziurką
Długość: 2,5 m
Wysokość: ok. 370 m n.p.m.
Wysokość nad dnem doliny: ok. 60 m
Od Rurki za Wysoką schodzimy do pod-
stawy skały i dalej trawersujemy w górę 
doliny jeszcze ok. 50 m. Otwór znajduje 
się kilkanaście metrów powyżej ścieżki, 
nad połogim, zarośniętym progiem.

	Okap z Dziurką
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Studzienka  
za Wysoką
Długość: 3,5 m
Głębokość: 1,8 m
Wysokość: ok. 370 m n.p.m.
Wysokość nad dnem doliny: ok. 60 m
Spod Okapu z Dziurką idziemy dalej 
wzdłuż skał Grupy M, mijamy obitą skałę 
Futerko i za nią podchodzimy żlebem do 
skał po jego lewej (orograficznie prawej) 
stronie. W nich znajdują się otwory 
Studzienki i Szczeliny za Wysoką.

Pionowy otwór powstał na rozmytej 
szczelinie widocznej już na ścianie nad 
otworem. Krótka studzienka sprowadza 
do rozszerzenia, które kończy się zamulo-
ną szczeliną. Całość powstała na skośnej, 
rozmytej szczelinie wtórnie zapełnionej 
osadami. Osady zostały częściowo usunię-
te podczas eksploracji. Zewnętrzną ścianę 
studzienki tworzą zaklinowane w ziemi 
kamienie, które łatwo strącić. Na spągu 
zalega gruz, glina, ziemia i liście. Nacieki 
tworzą grzybki. Światło odbite sięga do 
końca studzienki. W otworze rosną glony, 
mchy, porosty i zanokcica skalna oraz 
murowa. Jaskinia była eksplorowana przez 
nieznany zespół, o czym świadczy gruz 
przed otworem i spit nad nim. Wcześniej 
zapewne stanowiła jeden obiekt razem 
z pobliską Szczeliną za Wysoką. Pomiary: 
J. Nowak, J. Nowak; 4.09.2011 r.

Szczelina za Wysoką
Długość: 5,5 m
Deniwelacja: 0,5 m
Wysokość: ok. 370 m n.p.m.
Wysokość nad dnem doliny: ok. 60 m
Otwór znajduje się na lewo od Studzienki 
za Wysoką. Jaskinię tworzy szczelina 
o szerokości od 50 cm do 1 m, a strop 
– zaklinowane głazy i bloki skalne. Po 
pięciu metrach Szczelina otwiera się 
drugim otworem w niewielkim żlebie. 
Spąg tworzą gruz i liście. Wewnątrz jest 

sucho i widno. Nacieki tworzą grzybki. Na 
ścianach wegetują glony, mchy i porosty. 
Z fauny stwierdzono muchówki, kosa-
rze, pająki, ślimaki oraz ropuchę szarą. 
Obiekt dotąd nie był opisywany. Pomiary: 
J. Nowak, J. Nowak; 4.09.2011 r.

Przy drugim otworze znajduje się 
niewielkie schronisko.

Szczelina w Wysokiej
Długość: 3,5 m
Głębokość: 0,5 m
Wysokość: ok. 370 m n.p.m.
Wysokość nad dnem doliny: ok. 60 m
Spod skalnej Grupy M trawersujemy 
dalej w górę doliny do następnej grupy 
Wysokiej. Tam podchodzimy pod ścianę 
czołową Wysokiej. Otwór znajduje się 
przy drodze „Środkowa Rysa do Ogrodu”.

	Studzienka za Wysoką 	Szczelina za Wysoką

	Szczelina w Wysokiej

Szczelina z Gzymsem
Długość: 16,0 m
Deniwelacja: 11,5 m
Wysokość: ok. 320 m n.p.m.
Wysokość nad dnem doliny: ok. 5 m
Jaskinia znajduje się w Baszcie nad Wodą. 
Można do niej dojść spod Wysokiej 
schodząc nad potok Będkówki lub bezpo-
średnio z drogi w dolinie, z której widać 
turnię.

Szczelina przebija turnię w poprzek. 
Za otworem południowym szczelina jest 
dostępna w dwóch kierunkach: w dół, 
przez jej ciasną część, pod zaklinowanymi 
wantami schodzimy do dolnego otworu 
północnego, natomiast w górę, po skal-
nym gzymsie wspinamy się do górnego 
otworu północnego, położonego 11 m 
nad dolnym. Na spągu zalega gruz i liście. 
Wewnątrz jest sucho i widno. Na ścianach 
znajdują się resztki polew naciekowych 
i grzybki. Przy otworach wegetują glony, 
mchy, porosty, zanokcice oraz leszczyna. 
Z fauny stwierdzono muchówki, kosarze, 

Za wysokim, wąskim otworem w głąb 
prowadzi taka sama szczelina, która po 
3,5 m staje się niedostępna. Na spągu 
zalega rumosz, ziemia i śmieci. Wewnątrz 
jest widno, ale wilgotno. Przy otworze 
wegetują glony, mchy i rośliny zielne. 
Z fauny stwierdzono tylko muchówki. 
Obiekt dotąd nie był opisywany. Pomiary: 
J. Nowak, J. Nowak; 4.09.2011 r.
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wije (skulice) i ślimaki. Obiekt dotąd 
nie był opisywany. Pomiary: J. Nowak, 
J. Nowak; 11.09.2011 r.

Grota z Drzewem
Długość: 4,0 m
Deniwelacja: 0,5 m
Wysokość: ok. 370 m n.p.m.
Wysokość nad dnem doliny: ok. 30 m
Spod największej skały Sokolicy podcho-
dzimy w górę doliny. Po drodze mijamy po 
prawej skałę Przydrożną i docieramy pod 
Grupę Cmentarzyska. Otwór znajduje się 
w tzw. Lewym Cmentarzysku na drodze 

„Przez Grotę z Drzewem (V)”, 13 m nad 
podstawą skały.

Za obszernym otworem znajduje się 
niewielka salka przechodząca w krótki 
korytarzyk. Doprowadza on do kolejnego 
rozszerzenia, które kończy się dwoma 
niedostępnymi szczelinami. Na spągu 
zalega ziemia, gruz i liście. Nacieki tworzą 
grzybki i mleko wapienne. Wewnątrz jest 
sucho i widno prawie do końca koryta-
rzyka. W otworze rosną glony, mchy, 
porosty oraz zanokcica skalna i murowa. 
W otworze rośnie okazały buk, spąg prze-
rastają ją korzenie. Z fauny stwierdzono 
muchówki, pająki, w tym Meta sp., motyl 
Inachis io i ślimaki. Na spągu znaleziono 
kości i odchody. Jaskinia zapewne odkryta 
prze pierwszych wspinaczy przed 1990 
rokiem. Pomiary: J. Nowak; 22.09.2011 r.

Schron w Okienniku
Długość: 6,0 m
Deniwelacja: 3,5 m
Wysokość: ok. 340 m n.p.m.
Wysokość nad dnem doliny: ok. 10 m

	Grota z Drzewem

Szczelina 
z Gzymsem

	Schron w Okienniku

Spod największej skały Sokolicy podcho-
dzimy w górę doliny. Po drodze mijamy po 
prawej skałę Przydrożną, Cmentarzysko 
i Iglicę. Za nią, w lesie znajduje się Okien-
nik Będkowski z widocznym otworem 
Schronu.

Obszerny otwór przez próg prowadzi 
do stromo wznoszącego się korytarza 
zakończonego niedostępną szczeliną. 

Na spągu zalega ziemia, gruz i liście. 
Nacieki tworzą grzybki i mleko wapienne. 
Wewnątrz jest sucho i widno. Na ścianach 
wegetują glony, mchy i porosty. Z fauny 
stwierdzono muchówki, kosarze i pająki. 
Obiekt dotąd nie był opisywany. Pomiary: 
J. Nowak; 17.09.2011 r.

Około 30 m w lewo znajduje się nie-
wielkie schronisko poniżej 2 m długości.

Czarci Schron
Długość: 3,7 m
Deniwelacja: 2,5 m
Wysokość: ok. 360 m n.p.m.
Wysokość nad dnem doliny: ok. 30 m
Z dna doliny podchodzimy drogą do 
Czarcich Wrót. Przed nimi, po lewej nad 
drogą znajduje się grupa skalna Czarci 
Korytarz i jej część tzw. Despekt. Idąc 
od dołu jest to pierwsza turnia tej grupy, 
w niej znajdują się otwory jaskini. Otwór 
dolny znajduje się na prawo od drogi 
„Czarci Filarek”.
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otworem w kominie do podstawy turni. 
Namulisko tworzy gruz, ziemia i liście. 
Wewnątrz jest sucho, światło sięga prawie 
do końca jaskini. Nacieki tworzą grzybki, 
mleko wapienne i zwietrzałe polewy. Na 
ścianach wegetują glony, mchy i porosty. 
Z fauny stwierdzono muchówki, motyle: 
Scoliopterix libatrix, Triphosa dubitata 
i Inachis io, pająki, w tym Meta sp., i śli-
maki. W salce znaleziono kości. Jaskinia 
dotąd nie opisywana. Pomiary: J. Nowak; 
17.09.2011 r.

Szczelina  
nad Źródłem
Długość: 3,5 m
Deniwelacja: 1,4 m
Wysokość: ok. 370 m n.p.m.
Wysokość nad dnem doliny: ok. 15 m
Idąc dnem doliny, dochodzimy do Źródła 
Będkówki. Znad niego podchodzimy do 
najniżej nad nim położonych skał. Otwór 
znajduje się w filarze zwróconym do dna 
doliny.

Szczelinowy otwór prowadzi do cias-
nej wznoszącej się szczeliny z zaciskiem. 
Za nim szczelina nieco się rozszerza, 
a w lewo odchodzi odnoga zablokowana 

	Czarci Komin

zawaliskiem. Spąg tworzą gruz i poprze-
rastana korzeniami ziemia. Wewnątrz jest 
sucho i widno. Nacieki tworzą grzybki 
i mleko wapienne. Na ścianach wegetują 
glony, mchy i porosty. Z fauny stwierdzo-
no muchówki, motyle: Scoliopterix libatrix 
i Triphosa dubitata, kosarze, pająki, w tym 
Meta sp., i ślimaki. Dotąd nie opisywana. 
Pomiary: J. Nowak; 24.09.2011 r. 

	Czarci Schron

Próżnię tworzy stromo wznoszą-
cy się korytarz powstały na dużym 
pęknięciu. Za obszernym otworem 
północno-wschodnim (do 3,5 m wysoko-
ści) korytarz staje się coraz niższy i kończy 
się niewielkim otworem południowo
-zachodnim po drugiej stronie turni. 
Spąg tworzą zaklinowane wanty, gruz 
i liście. Nacieki występują tylko w postaci 
grzybków. Wewnątrz jest sucho i widno. 
Na ścianach wegetują glony. Fauny nie 
zaobserwowano. Zapewne znane od 
dawna, ale nie opisywane. Pomiary: 
J. Nowak; 17.09.2011 r.

Czarci Komin
Długość: 10,0 m
Deniwelacja: 6,0 m
Wysokość: ok. 370 m n.p.m.
Wysokość nad dnem doliny: ok. 40 m
Jaskinia znajduje się w tej samej grupie 
skalnej co Czarci Schron, ale w tzw. 
Wschodnim Wierzchołku – turni na lewo 
od Despektu. Otwór górny znajduje się 
na jej szczycie, natomiast dolny – powyżej 
głębokiego komina (III).

Niepozorny otwór górny opada 
pionową szczeliną ograniczoną zakli-
nowanymi głazami i blokami skalnymi. 
Dwa metry niżej, na SE znajduje się salka 
z niedostępną kontynuacją, natomiast 
w dół i na NW szczelina wypada dolnym 

	Szczelina nad Źródłem

Literatura
Kiełkowscy M. i J. 1996. Dolina Będkowska 

– część południowa. Przewodnik wspi-
naczkowy, cz. 8. Explo, Gliwice. 140 ss.
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Powstanie Speleoklubu Łódzkiego 
Maciej Grzelak, Tomek Olczak

W ostatnim okresie, szczególnie 
po 15-leciu Speleoklubu Łódzkiego, 
zaczęły dochodzić do mnie coraz to 
bardziej stanowcze głosy klubowiczów: 
„Maciej weź i napisz coś szerzej o naszym 
klubie. Jesteś jego członkiem od samego 
początku, więc to twoje zadanie. Ty wiesz, 
jak to się zaczęło”. Na takie argumenty 
nie ma rady. Zmotywowany do tego 
dodatkowo dwoma ważnymi okolicznoś-
ciami, wspomnianym wcześniej 15-leciem 
istnienia klubu i otrzymaniem pierwszych 
w naszym klubie uprawnień instruktora 
taternictwa jaskiniowego PZA przez 
Tomka Olczaka, postanowiłem przed-
stawić szerzej środowisku jaskiniowemu 
niektóre epizody z powstania i działalności 
Speleoklubu Łódzkiego.

Speleoklub Łódzki został założony  
w oddziale PTTK Łódź Polesie w grudniu 
1995 r. przez Macieja Grzelaka, Przemy-
sława Sękowskiego i Rafała Szczota. Klub 
powstał w czasie, gdy na mapie Polski 
istniały już od dawna liczne kluby i sekcje 
jaskiniowe. W Łodzi w tamtym okresie 
działały dwa kluby wspinaczkowe ŁKW 
i AKG, ale nie prowadziły sekcji taterni-
ctwa jaskiniowego. We wcześniejszych 
latach podejmowane były próby pokony-
wania jaskiń i eksploracji przez łodzian, 
np. w roku 1980 J. Banasiak, J. Jachymski,  
M. Sygneta z SW PTTK pokonali próg 
nad Studnią Maurycego, odkrywając 
Partie nad Maurycym w Jaskini Zimnej. 
Byli oni również członkami AKG w Łodzi, 
a M. Sygneta został później prezesem 
AKG. Generalnie, mieszkańcy naszego 
miasta jeździli do jaskiń, ale rzadko stawali 
się członkami klubów jaskiniowych. Niszę 
tę postanowiliśmy wypełnić, tworząc klub 
jaskiniowy od podstaw.

Żeby taki cel urzeczywistnić, trzeba 
było paru lat turystycznych wędrówek,  
w trakcie których jaskinie zaczęły stanowić 
cel sam w sobie. W międzyczasie szukali-
śmy dla siebie miejsca w pierwszej w Polsce 
szkole przetrwania w Łodzi, jak i na 
kursie taternickim w ŁKW. Z Przemkiem 
Sękowskim zapisałem się do Łódzkiego 
Klubu Eksploracyjnego „Labirynt”, który 
mieścił się w tym samym oddziale PTTK, co 
nasz późniejszy klub jaskiniowy. Nie obce 
nam były bunkry w MRU i sztolnie. Rafał 
rozpoczął swoją przygodę nurkową, która 
później przeobraziła się w nurkowanie 
podziemne i trwa do tej pory. Nasze 
działania powoli, ale sukcesywnie kierowały 
nas do jaskiń i środowiska, które dopiero 
mieliśmy tak naprawdę poznać. 

Podczas wyjazdu w marcu 1989 r. na 
zamku w Olsztynie padał śnieg, pogoda nie 
zachęcała do długich wędrówek, ale infor-

macja z przewodnika, że w nieodległych 
Sokolich Górach są jaskinie, podziałała 
jak magnes. Pierwszą jaskinią zwiedzoną 
przez nas była Jaskinia Pod Sokolą Górą. 
W następnym tygodniu byliśmy w Jaskini 
Urwistej. Jest to czas, w którym wraz 
z Przemkiem Sękowskim i Rafałem Szczo-
tem zaczynam organizować wyjazdy do 
jaskiń. W 1992 r., zapisując się na kurs do 
Speleoklubu Częstochowa, znaliśmy już 
Jurę i zwiedziliśmy około 60 dużych jaskiń. 
Niektóre, jak Studnisko, pokonywaliśmy 
wielokrotnie. Nasza trójka przez następne 
lata stanowiła „dynamo napędowe” 
powstającego klubu. Czas wyjazdów 
upływał na chodzeniu po jaskiniach, 
szkoleniu, biwakowaniu i imprezowaniu 
z częstochowskimi grotołazami. W trak-
cie kursu zaczął przewijać się między nami 
temat założenia Speleoklubu Łódzkiego. 

W czerwcu 1993 r. odbywały się 
IV Speleomistrzostwa Polski w Wojcieszo-
wie. Jednym ze startujących był Przemek 
Sękowski, który przejawiał najwięcej aspi-
racji sportowego chodzenia po jaskiniach 
spośród nas. Po zawodach odwoził nas 
na pociąg Jerzy Zygmunt. W trakcie jazdy 
opowiedzieliśmy mu o swoim zamiarze 
utworzenia klubu w Łodzi. Spotkaliśmy 
się z sympatią i zainteresowaniem tym 
pomysłem, co utwierdziło nas w naszych 
planach. Chcieliśmy mieć miejsce spotkań 
oraz po trosze przenieść klimat jaskiniowy 
do Łodzi. Staraliśmy się, aby coraz więcej 
osób z regionu łódzkiego było zarażonych 
naszą pasją. 

Od 1993 r. do utworzenia Speleo-
klubu Łódzkiego w grudniu 1995 r. karty 
taternika jaskiniowego otrzymało 7 osób: 
autor tego artykułu – Maciej Grzelak, 

Przemek Sękowski, Rafał Szczot, Seba-
stian Sobczyński, Michał Lachman, Arek 
Derkowski i Paweł Krakowiak. W tamtym 
okresie największy wkład w rozwój 
klubu wśród kadry instruktorskiej wnieśli: 
Robert Fiszer „Jabu”, Przemek Chro-
bak i egzaminujący nas Jerzy Zygmunt. 
W latach 1997–2004 osobami szkolącymi 
byli także Magdalena Słupińska i Piotr 
Słupiński. To oni wraz z „Jabem” dalej 
i z uporem kształcili kolejnych grotołazów 
zasilających grono naszego klubu. W tam-
tym okresie karty otrzymali Magdalena 
Grzelak, Karol Makowski, Tomek Olczak 
i Marek Olczak. 

Pewnym przełomem w historii klu-
bu, swoistym przejawem „dojrzewania 
działalności”, było wstąpienie do PZA 
w listopadzie 2003 r. Opracowanie 
statusu, sekretarzowanie na zebraniach 
wyborczych i innych tego typu imprezach 
spadło na Magdalenę Grzelak, która miała 
największe doświadczenie wyniesione  
z SKPB (Studenckiego Koło Przewodni-
ków Beskidzkich) w Łodzi. 

W roku 2004 Piotr Kulbicki z pomocą 
Krzysztofa Makowskiego „Makówy” 
prowadził pierwszy kurs zorganizowany 
przez nasz klub. W części tatrzańskiej 
wspomagali ich Robert Fiszer i Marcin 
Zamorski. Część wspinaczkową pro-
wadziły Ewa Libera i Iza Włosek. Kurs 
ten, dzięki pomocy członków klubu  
i  zaangażowaniu instruktorów, da ł 
solidne podstawy do dalszej działalno-
ści; absolwenci kursu – Bartek Gran-
cow, Jaś Sopiński, Jaś Wijata, Marcin 
Zajączkowski – należą do klubu i udzie-
lają się na polu jaskiniowym do dziś.  
Z tamtego okresu warto odnotować  

 Ekipa Speleoklubu Łódzkiego • fot. Magdalena Grzelak
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History of Polish  
exploration the Hoher 
Göll massif. Part I  
(years 1969-1999)
Marcin Gorzelańczyk

The Hoher Göll massif in Austria lies 20 km 
south of Salzburg at the German-Austriam 
boundary, with a summit at altitude 2522 m. 
Polish cavers explored mainly the long eastern 
arm of the massif. They went there first time 
in 1969 with the goal of a sporting descent to 
Gruberhornhöhle. The then established con-
tact with Salzburg cavers resulted in further 
explorations, first deepening and expanding 
the same cave, then exploring Mondhöhle and 
Jubiläumsschacht in successive years. The latter 
became the deepest cave in Austria in 1981 
and for nearly 30 years it was the deepest cave 
discovered and explored by Polish cavers. After 
a pause in the exploration of Hoher Göll, cavers 
from Katowice started a systematic explora-
tion of the massif in 1990 and have been pursu-
ing it every year. Their achievements include  
Koboldschacht, Radfahrerhöhle, joined later 
with Windigschacht, Kammerschartenhöhle. 
Attempts continued to communicate the last 
one with Gruberhornhöhle. Other Polish 
caving clubs went to the massif and markedly 
contributed to the survey of the massif.

Reconnaissance in China
Andrzej Ciszewski

Andrzej Ciszewski and Ewa Wójcik went to 
China in April 2012 with the aim of preparing 
grounds for a Polish expedition to a yet unex-
plored area. Based in Lichuan and accompanied 
by Americans Erin Lynch and Matt Garett 
and by Chinese He Duan Yong, they visited a 
recently discovered cave He Dong, the biggest 
cave known in the area Teng Lang Dong, and 
made trips to a few other areas of tower kast 
with promising caves, ponors and dolinas. The 
expedition is planned for the fall of this year.

jeden z wyjazdów z Piotrem Kulbickim 
w Góry Świętokrzyskie, podczas którego 
zaprzyjaźniliśmy się z rodziną Przydatków. 
W następnych latach gościnny dom staje 
się bazą na następne wyjazdy w ten region.

W 2005 r. prowadziliśmy kolejny kurs 
z pomocą instruktorów ze Speleoklubu 
Dąbrowa Górnicza, głównie Ewy Libery 
oraz Izy i Przemka Włosków. W tym 
okresie największe zaangażowanie ze 
strony klubu w organizacji kursów wyka-
zuje Tomek Olczak. Zawiązujemy także 
współpracę z Robertem Matuszczakiem 
„Melonem”, który na przestrzeni kolej-
nych 5 lat szkoli znaczną grupę kursantów 
i staje się głównym instruktorem w klubie. 
Dzięki jego zaangażowaniu w szkolenie 
w klubie pozostają do dziś: Marek Ada-
miak, Kasia Bawolak-Olczak, Tomek Biela, 
Piotr Michałowski, Krysia Rozensztrauch, 
Agnieszka Sobczyńska, Mariusz Sosnow-
ski, Natalia Trędowicz, Adrian Trędowicz. 

Z osób, które wspierały i nadal wspierają 
klub, należy wymienić Kubę Szymańskie-
go, Wojtka Golenię, Ryśka Kubackiego, 
Michała Łobacza, Darka Przydatka, 
Konrada Kucałę.

W roku 2011 Tomek Olczak ukończył 
pomyślnie kurs instruktorski. Biorąc pod 
uwagę, że nikomu z grupy założycielskiej 
nie dane było zostać instruktorem, ta 
wiadomość tym bardziej cieszy po latach. 
W trakcie naszej działalności odbyło 
się wiele wyjazdów jaskiniowych na 
terenie Polski i za granicę, w większości 
stricte turystyczno-sportowych. Nasi 
klubowicze brali udział w parunastu 
wyprawach organizowanych przez nasz 
klub, jak i inne speleokluby. Odwiedziliśmy 
jaskinie: Węgier, Ukrainy, Austrii, Turcji, 
Czarnogóry i Albanii. Zaangażowaliśmy 
się również w eksplorację terenową, 
szczególnie w Górach Świętokrzyskich. 
W jej trakcie odnaleziono kilka nowych 

obiektów, o których szerzej będziemy 
jeszcze pisać na łamach JASKIŃ. Dokład-
niejszych informacji z życia i działalności 
klubu można zasięgnąć na naszej stronie 
internetowej www.speleolodz.pl. Dobra 
atmosfera panująca przez lata w Łódzkim 
Speleoklubie ma nieodzowny wpływ na 
chęć działania jego klubowiczów. Przez 
lata zawiązało się nawet kilka małżeństw 
klubowych, dzięki czemu wyrasta nam 
następne pokolenie grotołazów. Obecnie 
klub liczy 39 osób (stan z marca 2012 r.). 

Dzięki swoim działaniom Speleoklub 
wypełnił niszę zapotrzebowania na rozwój 
pasji jaskiniowej wśród mieszkańców 
regionu łódzkiego. Chcemy podziękować 
wszystkim instruktorom, którzy włożyli 
swoją pracę w szkolenie łódzkich groto-
łazów, a także osobom, które przyczyniły 
się do powstania klubu i jego działalności, 
służąc swoją radą, doświadczeniem 
i pracą. 

9 10 years  
in the Hagengebirge 
Marek Wierzbowski

13 cavers from SKTJ (Sopot) and other clubs 
went to the Hagengebirge massif in Austria 
in July-August 2011 with the main goal of 
exploring Interessant Höhle The parties of 
Westmeander were extended in the direc-
tion of the base camp and caves near it. Dig-
ging at the end of Gang der Weissen Steine 
opened passage to more than a kilometre of 
a new series of wide galleries going east, to 
the centre of the massif. Exploration stopped 
at another sediment choke that seems pen-
etrable. In the deepest part abundant water 
stopped any attempts at deepening the 
cave. The total length of Interessant Höhle 
increased by nearly 2 km and is now 7215 m.

Arabika 2011
Michał Górski

Nine cavers from SGW in Wrocław with Bela-
rusian cavers from Geliktit TM, continued their 
exploration in the Arabika massif in Abkhazia in 
August 2011. They revised all remaining prob-
lems in PL1 with negative result and decided 
to cease exploration of this cave. All known 
entrances in vicinity were also checked at no 
avail. Attempts to communicate Piwniczka with 
Bretskaya Krepost’ were unsuccesful, but a lead 
going in the opposite direction has been found 
at the very end of the expedition,. Piwniczka is 
now 164 m deep.

Fissure caves  
in the crystalline  
massives  
of the Western Tatra
Peter Holúbek

The author describes three small caves and 
locations of other posiible caves in fractured 
crystalline rocks.

Caves in the 
Świętokrzyskie region
Maciej Grzela

5 new caves are described from Świętokrzyskie 
(region around Kielce). The greatest is Jaskinia 
Odstrzelona w Kowali, 28.8 m long. It is situ-
ated in an abandoned limestone quarry. The 
cave was found using information from local 
residents. The entrance was excavated by 
removal large amounts of rubbish. The digging 
was accompanied by a georadar survey which 
indicated the presence of other voids, not yet 
penetrated. An entrance to historical mining 
gallery in the Miedzianka Hill was cleared and 
reinforced after partial collapse.

Dolina Będkowska. 
Caves of the middle part
Jakub Nowak

Eleven small caves are described in the middle 
section of the Będkowska Valley near Kraków

The origins  
of Speleoklub Łódzki
Maciej Grzelak, Tomek Olczak

Speleoklub Łódzki, the caving club in Łódź, was 
created in December 1995 within the Polish 
Tourist and Sightseeing  Society (PTTK). Two 
climbing clubs existed then in Łódź and their 
members explored caves occasionally. Those few 
who became interested in caves were trained in 
Speleoklub Częstochowa. After creation of Spe-
leoklub Łódzki, seven members were certified 
cavers. The club joined Polish Mountaineering 
Association (PZA) in 2003 and a year later organ-
ized the first caving course. In 2011 Tomek Olczak 
became the first caving instructor in the club. The 
club members took part in caving expeditions to 
Hungary, Ukraine, Austria, Turkey, Montenegro 
and Albania. The club’s activity is presented on 
the net at www.speleolodz.pl. The membership 
attained 39 in March 2012.
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sprzedaż hurtowa: Hurtownia „Fatra” 
ul. Podgórze 1, 27-600 Sandomierz, tel. 15 832-46-26, 502-315-474, fax. 15 644-53-89

e-mail: info@hurtowniafatra.pl

Lina dynamiczna 
Master 9.4  Protect Shield
Doskonała lina pojedyncza o niskiej wadze, ze świetnymi 
parametrami technicznymi i konstrukcją oplotu SBS, dzięki której 
lina jest bardziej wytrzymała na otarcia, ale również miękka i łatwa 
w manipulacji. Najlepszy wybór dla trudnej wspinaczki sportowej.

PROTECT SHIELD
Lina posiada standardową obróbkę chroniącą przed wodą  
i tarciem, ale przede wszystkim zabezpieczono oplot całego 
produktu powierzchniową warstwą  
Tendon NANOTECHNOLOGY. Dzięki nowej progresywnej 
metodzie obróbki powierzchniowej NANOTECHNOLOGY  
na oplot liny jest nanoszony TEFLON® w bardzo małych 
cząsteczkach, które znakomicie zapobiegają przepuszczaniu wody, 
kurzu i innych cząsteczek do oplotu liny, dzięki czemu podwyższa 
się jego odporność na wodę i tarcie.

Średnica liny [mm] 9,4

Waga [g/m] 58

Liczba odpadnięć UIAA 5-7

Siła graniczna [kN] 7

Posuw oplotu [mm] 0

Wydłużenie statyczne [%] 8,9

Wydłużenie dynamiczne [%] 35

Węzłowatość 0,8

Certyfikaty UIAA,  CE 




