
„BOKSYTOWA GORĄCZKA” W LISTOPADZIE - RUMUNIA 2014

Boksytowa gorączka podobnie jak „gorączka złota” sprawiła, że postanowiliśmy wrócić w 

Góry  Pădurea  Craiului jeszcze  w  tym  roku.  Kilka  dni  „warszawskiej  codzienności”,  po 

miesięcznym pobycie w Rumunii, wystarczyło na ogarnięcie spraw zawodowych i rozesłanie do 

potencjalnych zainteresowanych informacji o planach wyjazdu. Początkowy entuzjazm i afirmacja 

(jak zwykle) dość szybko przerodziły się (również jak zwykle) w decyzje odmowne, tłumaczone 

standardowymi  wymówkami.  Jednym  słowem  „podziemny  program”  wyjazdu  w  połączeniu  z 

koniecznością  posiadania  umiejętności  posługiwania  się  sprzętem  alpinistycznym  oraz 

obiektywnymi  niebezpieczeństwami  związanymi  ze  zwiedzaniem  zaplanowanych  obiektów 

skutecznie odstraszyły „wytrawnych turystów”... zarówno miejskich jak i podmiejskich. 

Chyba właśnie wtedy pojawił się kryzys wyjazdowy, a nawet chęć odpuszczenia tematu w 

związku  z  brakiem  chętnych.  Jednak  wytrwałość  i  determinacja  „siły  napędowej”  naszego 

stowarzyszenia, czyli Agnieszki doprowadziła losy wyprawy do szczęśliwego końca, a właściwie 

początku.  Ostatecznie  uformowana  ekipa  w  składzie:  Artur,  Mieszko,  Maciek,  Agnieszka i 

„Pancernik Transportujący” wyruszyła z beskidzkich Ujsoł w kierunku Gór Pădurea Craiului, czyli 

zaplanowanego wcześniej terenu podziemnej eksploracji.

Przez Słowację i Węgry dotarliśmy do granicy rumuńskiej, którą przekroczyliśmy w Oradei. 

Choć  sama  odprawa  zajęła  minutę,  to  na  teren  Rumunii  wjechaliśmy już  godzinę  później,  ze 

względu na zmianę czasu. Do Beiușa, gdzie zaplanowaliśmy bazę wypadową zostało już tylko 60 

km. Jako, że nie zatankowaliśmy samochodu na ostatniej stacji w Oradei ryzyko zatrzymania w 

polu  i  na  dodatek  w  nocy  było  naprawdę  realne.  Na  szczęście,  w  pewnym momencie  wśród 

całkowitego  odludzia  pojawiły  się  neony  samotnie  stojącego  motelu  i  wyczekiwana  stacja 

benzynowa.  Wszyscy  odetchnęliśmy  z  ulgą,  gdyż  perspektywa  pchania  prawie  trzytonowego 

samochodu wraz bagażami, kołatająca się w głowach uczestników sprawiła, że odcinek drogi do 

stacji przejechaliśmy w całkowitym milczeniu. Po zakwaterowaniu, w znanym nam już motelu, 

okazało się, że w naszym pokoju (moim i Agnieszki) permanentnie odpadła od węża słuchawka 

natryskowa.  U  chłopaków  wszystko  było  dobrze,  choć  wyrazili  zdziwienie  brakiem  kołder  i 

powleczeń, co dla nas - odwiedzających ten kraj od lat - nie było już niczym nadzwyczajnym. A do 

słuchawki natryskowej jeszcze powrócimy.

Następny dzień rozpoczął się zgodnie z planem ustalonym na wieczornych „posiadach” dnia 

poprzedniego.  Warto  tu  jeszcze  wspomnieć,  że  gdy  pogoda  warszawska  przypominała  „noc 

polarną” my od rana cieszyliśmy się słońcem i 19oC. 

 Na początek wróciliśmy dokładnie w miejsce, w którym zakończyliśmy letni wyjazd - w 

miejsce,  które zainspirowało nas do powrotu i  opisywanej  wyprawy.  Wapienne ściany skalnego 
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wąwozu,  które  w  słońcu  były  rażąco  białe  i  wiosenna  temperatura  sprawiały  iście  bajkową 

atmosferę.  Pomyśleliśmy  nawet  ciepło  o  tych  wszystkich,  którzy  w  deszczową  i  wietrzną 

„warszawską noc polarną” muszą jechać do pracy zatłoczonym do granic możliwości metrem, czy 

autobusem linii 509.1

Po  dojechaniu  pod  otwór  pierwszej  zwiedzanej  jaskini  następuje  wyjątkowy  i 

niepowtarzalny  moment  przebierania.  Dlaczego  wyjątkowy?  To  proste!  Na  każdej  wyprawie 

jaskiniowej tylko raz zakłada się na siebie czyste i całkowicie suche ubranie. Za następnym razem 

czeka nas - woda w butach oraz mokry i błotnisty kompres na plecach serwowany przez „raz już 

użyte” kombinezony.

Wracając jednakże do jaskini... Wiedzieliśmy, że cechą charakterystyczną otworu wejściowego jest 

znajdujące  się  pod nim ujęcie  wody.  Wiedzieliśmy także,  że  jaskinia  posiada czynny przepływ 

podziemnego potoku, który na końcu znika w syfonie stanowiącym koniec dostępnej części groty. 

Jednocześnie nie dopuszczaliśmy jeszcze do siebie myśli, że być może trzeba będzie spotkać się z 

diametralnie odmiennymi warunkami, od tych „wiosennych”, panujących na powierzchni, ale o tym 

później. Początkowo wysoki korytarz z płynącą jego dnem wodą wypływającą z jaskini po pewnym 

czasie  przeszedł  w  meandrujący  ciąg,  na  przebiegu  którego  doskonale  widoczne  były  półki 

stanowiące  kolejne  dna,  a  tym samy kolejne  etapy tworzenia  (pogłębiania)  jaskini.  Niewielkie 

przewężenia,  przypominające  klepsydrę doprowadzały  do  kolejnych  meandrów  podziemnego 

potoku,  a  my  co  pewien  czas  widzieliśmy już  pierwsze  elementy  szaty  naciekowej -  polewy, 

draperie i zdobiące ściany „mleko wapienne”. W odróżnienie od polskich, ogólnodostępnych jaskiń 

tutejsza  szata  naciekowa zachowana  jest  w  naprawdę  doskonałym  stanie,  co  wynika  z  kilku 

czynników: trudnej dostępności jaskiń,  ich ilości oraz braku dokładnych i aktualnych planów, a 

także szkiców lokalizacyjnych. 

Unikanie, czy też odwlekanie „bolesnych momentów wodnych” w drodze do końca jaskini 

w pewnym momencie wymuszało przechodzenie przez  górne piętra korytarza, okna skalne,  czy 

posługując się wizualizacją - górną część klepsydry. W tej części jaskini szata naciekowa była już 

wszechobecna,  a  jej  różnorodność  sprawiała,  że  czas  przejścia  znacznie  się  wydłużył  przez... 

robienie  zdjęć.  Dla  osób nie  związanych  z  jaskiniami  przestawię  pewien  schemat.  Jesteśmy w 

jaskini,  jest  ciasno, co wymusza dość niewygodną i nienaturalną pozycję,  a teraz...  sięgamy po 

worek,  w  którym  jest  aparat,  zdejmujemy rękawiczki,  wyjmujemy torbę  z  aparatem z  worka, 

wyjmujemy aparat  z  torby,  doświetlamy latarkami  miejsce  zdjęcia,  robimy zdjęcie,  a  następnie 

powyższe czynności wykonujemy w odwrotnej kolejności i... tak 20 razy. A czas płynie...

Dalej korytarz zaczyna się  zwężać i obniżać.  Pokonywanie przewężeń wymaga już nieco 

trudu, ale za nimi czeka nas znowu wysoki  meandrujący ciąg - tym razem, z najdelikatniejszymi 

1 Numer warszawskiej linii autobusowej wiąże się z pewną historią i dziś używamy go na określenie stanu ściśnięcia 
pasażerów w porannych godzinach szczytu w każdym napotkanym środku komunikacji publicznej. 
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naciekami jakimi są  początkowe etapy tworzenia stalaktytów, czyli  „makarony”. Chwilę później 

pojawiają się kilkumetrowe kominy, znikające w stropie, gdzie korytarz obniża się, a jego dno staje 

się błotnistą mazią utworzoną w tłustej i lepkiej gliny.

Przejście  do  dalszej  części  urealniło  „wesoły  scenariusz”  zakładany  na  powierzchni. 

Siedzimy w błocie, na dnie korytarza patrząc na niskie przewężenie przed nami, pod którym w 

świetle latarek widzimy krystalicznie czystą wodę podziemnego jeziorka. Jedyna droga w widoczne 

za  jeziorkiem  dalsze  części  jaskini  prowadzi  właśnie  tędy.  Dyskutujemy  nad  takim  sposobem 

pokonania tego odcinka, aby maksymalnie uniknąć kontaktu z wodą. Zaczynam ja. Wypracowana 

wcześniej koncepcja okazała się chybiona. Dłużące się w nieskończoność sekundy pokonywania 

jeziorka  oraz  brak  możliwości  odruchowego  i  bezwarunkowego  podniesienia  się  z  wody 

spowodowana niskim stropem korytarza pozostawiły w mojej (i nie tylko mojej) pamięci moment 

wypełniania kaloszy i  rękawic wodą,  która na całe  szczęście  po kilku minutach ogrzania przez 

organizm przestała przeszkadzać w dalszej wędrówce przez jaskinię. Zresztą jak się później okazało 

nogi do kolan też były przemoczone. 

Z eksploracji jaskiń, najczęściej pamięta się elementy w sposób „sekwencyjny” jakby były 

zdjęciami robionymi przez nasze oczy, co odróżnia zwiedzanie podziemnego świata od wycieczki z 

przewodnikiem po mieście. Stąd często pytani o cały przebieg jaskini „speleoludzie” nie są w stanie 

odtworzyć  wszystkich  elementów  przejścia  w  „trybie  filmowym”.  Jeszcze  jeden  zapamiętany 

przeze mnie kadr z tej części jaskini wymaga wspomnienia - krzyk Mieszka, oznajmiający „radość” 

z zamoczenia tych samych co ja części ciała w jeziorku.

Po dojściu do końca dostępnego ciągu, czekała nas droga powrotna... I tym razem elementy wodne 

jaskini nas nie zawiodły, choć wydawało się, że będzie łatwiej. Oczywiście powstała koncepcja 

„suchego” powrotu, gdyż ociekliśmy już nieco z wody i błota. Polegała ona na wciągnięciu się na 

niewielki  prożek oddzielający korytarz  od jeziorka,  a  następnie  przeskoczeniu  w płytszą wodę. 

Teoretycznie szansa na powodzenie była duża, a ponadto po kolejnych zmoczeniach w dalszych 

partiach jaskini nie mieliśmy już ochoty na następną kąpiel. Niestety pomysł okazał się nierealny do 

wykonania przez ukształtowanie stropu. Chlup !!! - i Mieszko leży na plecach w jeziorku zanurzony 

cały po  szyję.  Po  chwili  wstaje  i  widzę  jak z  jego kombinezonu płynie  strużkami,  lodowata  i 

zmieszana z błotem woda, która wylewa się również z rękawic oraz butów. 

W tym momencie odeszła mi ochota na powrót na powierzchnię, ale cóż...  wlazłem to i 

muszę wyleźć. Nawet przeszła mi przez głowę myśl, że coś Mieszko musiał zrobić nie tak, bo z 

mojej perspektywy wszystko wygląda dobrze. Chlup !!! - i już leżę w wodzie na plecach. Wstrząs 

termiczny blokuje oddech, więc zrywam się na nogi i wyglądam jak przed chwilą Mieszko. Całe 

szczęście od wyjścia „na słońce” dzieli nas już tylko jedno małe jeziorko, w którym będzie się 

trzeba wytaplać. Wychodzę pierwszy, a jako, że i tak jestem cały przemoczony kładę się posłusznie 
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do wody i jak najszybciej wychodzę na powierzchnie. Chwila spojrzenia na słońce - odwrót - kładę 

się  ponownie  i...  z  szyderczym  uśmiechem  na  twarzy  napawam  sadystyczną  przyjemnością 

patrzenia  jak  pozostali  uczestnicy  wczołgują  się  grzecznie  na  brzuchu  do  brunatnej  od  błota, 

zmąconej i lodowatej wody jeziorka.

W tym miejscu należy wspomnieć o suchym uczestniku eksploracji, który wykorzystując 

swoje smukłe gabaryty oraz gibkość pantery bez przemoczenia pokonał jaskinię. Ale Ona (czytaj: 

Agnieszka) pokonuje jaskinie wybierając trudniejsze, często z zaciskami, ale  suche warianty drogi.

Po wyjściu chwila odpoczynku. Maciek i Mieszko poszli do położonej naprzeciwko sztolni, 

którą  my  zwiedziliśmy  (właściwie  tylko  weszliśmy)  podczas  letniego  wyjazdu.  Powiedziałem 

Mieszkowi,  że  jest  to  kolejny  problem  na  następny  wyjazd,  gdyż  kilka  metrów  za  wylotem 

chodnika  znajduje  się  duże,  kilkumetrowej  głębokości  jezioro,  a  dalej  widoczny  jest  chodnik 

górniczy, do którego dostać się można tylko przepływając zalaną część wyrobiska pontonem. Po 

chwili wraca Mieszko z następującą relacją:  „Poszedłem i szukam tego jeziorka, o którym mówił  

Artur. Znalazłem je dopiero jak stanąłem w wodzie”. W kwestii wyjaśnienia - gniazda wodne (woda 

stojąca) w jaskiniach i sztolniach są praktycznie niewidoczne, a ich głębokość bardzo trudna do 

oszacowania, co wynika z krystalicznie czystej wody i dającego się zauważyć nawet na kilkanaście 

metrów dna. Pamiętam jak na świętokrzyskiej Miedziance oceniliśmy głębokość wody na około 0,5 

m.  W rzeczywistości  dno było  8,5  metra  niżej.  Czar  podziemnych zbiorników wodnych  może 

poznać tylko ten idący jako pierwszy w grupie, gdyż dotknięcie tafli wody powoduje, że po chwili 

widzimy już tylko błotnistą maź powstałą w wyniku zmącenia z wodą osadów, znajdujących się na 

dnie. Upłynie znów kilka dni, zanim woda powróci do swojej przejrzystości. Jeszcze jedno - ta 

sztolnia była pierwszym i nie ostatnim problemem, który przyjdzie nam rozwiązać na kolejnych 

wyjazdach. 

Jak  już  pisaliśmy w poprzedniej  relacji  rejon  Gór  Pădurea  Craiului  słynął  z  wydobycia 

boksytów. Istniejące tu od początków XX wieku kopalnie zaczęły podupadać pod koniec lat 90-tych 

ubiegłego  stulecia  w  związku  z  transformacją  ustrojową  i  zmianą  trendów  gospodarczych.  Po 

dawnej górniczej świetności pozostały kilometry opuszczonych, podziemnych wyrobisk, szybów, 

sztolni,  których  ilość  i  długość  nie  jest  do  dzisiaj  znana,  gdyż  plany  kopalń  ciągle  stanowią 

tajemnice rumuńskich archiwów.

Nasz  wyjazd  oprócz  poznania  zaplanowanych  obiektów  miał  w  założeniu  również 

odnalezienie otworów jaskiń i sztolni, które poznamy teraz lub wciągniemy na listę problemów do 

rozwiązania na tzw. „później”. Już najbliższa okolica w promieniu kilkuset metrów zweryfikowała 

nasze  pierwotne  założenia,  że  na  poznanie  odnalezionych  obiektów  potrzeba  będzie  minimum 

tydzień czasu. W kolejnych dniach jeszcze wielokrotnie weryfikowaliśmy tą tezę. Wąwóz przeszedł 

nasze najśmielsze oczekiwania - przypominał „ser szwajcarski”, w którym więcej było dziur niż 
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samego sera. Wśród odnalezionych tego dnia nowych „dziur” postanowiliśmy dla odmiany wejść 

teraz  do  chodnika  kopalni.  Zaraz  za  wejściem  zlokalizowanym  przez  Mieszka  znajdował  się 

kilkumetrowy pionowy szyb spustowy,  którym zrzucano urobek na dolny poziom kopalni,  skąd 

dnem wąwozu transportowany był już na powierzchni do zakładów przetwórczych. Początkowo 

szeroki chodnik górniczy drążony bez obudowy prowadził w głąb górotworu. Na jego dnie do dziś 

zachowały się drewniane i betonowe podkłady dawnej podziemnej kolejki, transportującej materiał 

skalny,  z  którego  pozyskiwano  boksyt,  czyli  rudę  aluminium.  Po  pewnym czasie  pojawiły  się 

pierwsze ślady mineralizacji  na ścianach,  a  także  mieszkańcy sztolni -  podkowce,  zawinięte  w 

skrzydła i  zwisające z  resztek instalacji  górniczej  niczym sople.  Po kolejnych kilkuset  metrach 

doszliśmy  do  rozwidlenia  chodników  i  pierwszego  zawału zabezpieczonego  kiedyś  drewnianą 

obudową. Przechodzenie zawałów w nieczynnych kopalniach, pod zbutwiałą i trzymającą się „na 

słowo  honoru”  obudową  zawsze  wiąże  się  z  dwoma  aspektami,  warunkującymi  bezwzględnie 

dalsze działania - uda się, albo się nie uda...

Nad drewnianymi balami zobaczyliśmy pionowy szyb, z którego górnej części wychodziły 

kolejne  chodniki  górnicze,  co  było  niezbitym dowodem,  na  istnienie  jeszcze  jednego  poziomu 

wyrobisk nad nami. I tak powstał kolejny problem do rozwiązania. Po przejściu kolejnych zawałów, 

z  których  ostatni  wymagał  cyrkowej  precyzji  „nie  dotykania  niczego,  bo  na  pewno  spadnie” 

doszliśmy wreszcie do przodka wyrobiska. Powrót tą samą, znaną już drogą pozwolił na wykonanie 

dokumentacji  fotograficznej.  Z  fauny  oprócz  nietoperzy udało  nam  się  spotkać  albinotyczną 

odmianę bezmuszlowego ślimaka -  pomrowa. Jako troglobiont,  żyjący stale  w podziemiach nie 

wytworzył pigmentacji, a jego ciało po podświetleniu latarką było praktycznie przezroczyste. Od 

rozstaju korytarzy postanowiliśmy udać się w drugą odnogę wyrobiska, które kończyło się zawałem 

zupełnym, za którym widać było światło, co oznacza, że chodnik przechodził przez górę na wylot. 

Ponadto  znajdowały  się  tu  w  ścianach  i  stropie  drewniane  kliny służące  do  rozsadzania  i 

odłupywania skał. 

Pozostała w sztolniach materia organiczna stanowiąca dawnej elementy obudowy górniczej 

lub  podkłady  pod  tory  dziś  jest  jedynym miejscem,  życia  tutejszej  flory.  Niespotykane  formy 

grzybów, czy odsłoniętej grzybni ukrytej normalnie, na powierzchni pod mchem, czy ściółką leśną 

tu ze względu na specyficzne warunki powalały na obejrzenie znanych organizmów z całkiem innej 

perspektywy.  Oczywiście  druga  odnoga  chodnika  zapewniła  nam również  odpowiednią  dawkę 

adrenaliny, czyli właściwą ilością zawałów, które należało  pokonać „bezdotykowo”. 

Wszystkie poznane tego dnia przez nas kopalnie co pewien czas na przebiegu wyrobisk 

przecinały naturalne pustki krasowe, czyli jaskinie, co nie jest niczym nadzwyczajnym również na 

skalę  polską.  Rzecz  jasna,  część  z  nich....,  ale  o  tym  później.  Wśród  poznanych  chodników 

górniczych jeden korytarz, wypełniony po brzeg namuliskiem przyciągnął naszą szczególną uwagę, 
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gdyż  widzieliśmy  ten  fenomen  wcześniej  tylko  na  zdjęciach.  Być  może  kiedyś  wypełniający 

korytarz osad wypłynie i odsłoni się tu kolejna duża jaskinia? Inną geo-ciekawostką były tworzące 

zawały chodników różne rodzaje tłustej gliny - wymarzonego surowca do produkcji garncarskiej, a 

wśród nich glina ilasta o srebrnym kolorze z widocznym warstwowaniem. Glina ta dająca się tu, w 

specyficznym mikroklimacie urabiać w rękach na powierzchni staje się twardą skałą.

Jako,  że  „nowych  tematów”  mamy już  na  kolejne  4  wyjazdy postanawiamy wrócić  do 

zaplanowanych  obiektów.  Odwiedzamy  jeszcze  dwa  „rokujące”  wejścia,  które  okazują  się 

niewielkimi jaskiniami i przemieszczamy się w dolną część wąwozu. Kolejny obiekt odnajdujemy 

bez  trudu.  Już  za  otworem  wejściowym  naszym  oczom  ukazują  się  przedzielające  dno  progi 

utworzone  z  mis  martwicowych,  z  których  część  wypełniona  jest  wodą.  Biegnący  ku  górze  i 

meandrujący korytarz doprowadza do niewielkiej salki z ponorem - miejscem gdzie płynąca woda 

wsysana jest w niedostępne partie jaskini.  Stojąc kilka metrów przed nim  świecimy latarkami i 

dyskutujemy, czy jeziorko z ponorem wypełnione jest wodą czy też załamujące się światło sprawia 

tylko  wrażenie wody. Dalej ozdobiony różnorodnymi naciekami korytarz przechodzi w  pionowy 

próg, za którym znajduje się niewielka salka. Koniec jaskini - powrót tą samą drogą. Jeszcze chwila 

na odpoczynek w suchej misie martwicowej i wychodzimy na powierzchnię. W drodze do kolejnej 

„dziury”, Mieszko znajduje jeszcze jedną, ponadplanową, do której postanawiamy wejść od razu. 

Strome podejście  pod urwiste  zbocza  wąwozu wynagradza  ogromny  portal  wejściowy,  z  dnem 

usłanym  wielkimi  „wantami” odpadłymi  ze  stropu  jaskini.  Zatem  czas  na  zdjęcia.  Komora 

wejściowa poprzez niski przełaz doprowadza do niewielkiej  salki  ozdobionej bajkowymi wręcz 

formami naciekowymi, na których dogodne miejsce do  snu znalazły  nietoperze. Jedną z nich był 

ciąg kilkumetrowej wysokości draperii i zasłon, które przez przypadek muśnięte kaskiem wydały 

ciekawy dźwięk.  Nazwaliśmy je  „organami” i  spędziliśmy w salce  sporo  czasu,  gdyż  każdy z 

uczestników,  chciał  choć  przez  chwilę  „pograć  na  nacieku”.  Każda  z  draperii  wydawała  inny 

dźwięk o odmiennym tonie i długości grania. Super zabawa!!! Po przejściu do  kolejnej salki, a 

następnie błotnistego korytarza, w którym trwają prace eksploracyjne, mające na celu odnalezienie 

dalszych części jaskini - wracamy na powierzchnię. Agnieszka wraca w górę wąwozu po samochód, 

a my idziemy szukać ostatniej zaplanowanej na dzisiaj jaskini.

Kiedyś  w jednej  z rumuńskich restauracji  kelner  powiedział  nam: „Tu jest  Rumunia,  tu 

wszystko  jest  możliwe”.  Przekonaliśmy  się  o  tym  kolejny  raz,  kiedy  to  w  dniu  dzisiejszym 

znaleźliśmy otwory wielu nieplanowanych do zwiedzania jaskiń i sztolni, zaś nie znaleźliśmy tej 

ostatniej - planowanej. 

Czekając na transport siedzimy na trawie, u wylotu wąwozu, nad potokiem i patrzymy jak 

pasterz  sprowadza  stromym  zboczem,  po  głazach  stado  krów.  Jak  zwykle  miłe  przywitanie  z 

przyjaźnie nastawioną miejscową ludnością i ciąg dalszy odpoczynku. Chyba trochę w tej sielskiej 
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atmosferze, po całym dniu przypominaliśmy siedzącą na stoku powyżej dna wąwozu widownię, 

obserwującą spektakl, którego aktorami był pasterz i pijące wodę z potoku - krowy. I w sumie ta 

chwila mogłaby trwać wiecznie, to znaczy do przyjazdu Agnieszki, gdyby nie fakt, pojawienia się 

starszego pana z aparatem fotograficznym, który przedstawił nam się po niemiecku jako „Wielki 

Speleolog”. Chwilę później dowiedzieliśmy się, że nie jest z Rumuńskiego Instytutu Speleologii w 

Cluj - Napoca i że chce rozmawiać z nami po polsku, gdyż nie zna angielskiego. I to już wydało 

nam się podejrzane w połączeniu z jego stwierdzeniem, że Instytut Speleologii to „mafia”. Niestety 

rozmowa w języku polskim wymagałaby znajomości przez „Wielkiego Speleologa” przynajmniej 

kilku słów w naszym języku.  Pan znał  tylko jedno:  „Katowice”,  a  więc pozostawała rozmowa 

migowa. Do dzisiaj, do końca nie wiemy o co chodziło naszemu rozmówcy. Najprawdopodobniej o 

zaprowadzenie nas do jakiejś jaskini, której zdjęcia usilnie próbował nam zaprezentować na swoim 

Nikonie. Istnieje również teoria, że chciał nam coś pokazać, a później mielibyśmy go odwieźć do 

pobliskiej (?) wsi, do domu. Z pewnością jednak każdorazowe przedstawienie rozmówcy naszych 

planów  zwiedzania,  których  nie  mieliśmy  zamiaru  zmieniać  kończyło  się  tym  samym  -  a 

mianowicie stwierdzeniem, że to „kaka”, tamto „kaka” i wszystko „kaka”. Nie wiemy co znaczyło 

słowo: „kaka”, ale chyba chodziło o to, że nasze plany względem proponowanych przez Pana są po 

prostu „do kaki”.

W pewnym momencie pytam: „Miechu,  czy tylko ja  czuję  od Pana swąd przetrawionej  

wódy ? Nie,  ja też czuję” -  odpowiada z  ironicznym uśmiechem. Kiedy przyjechała  Agnieszka 

stwierdziła jak to Ona - krótko, zwięźle i na temat - „On sam jest jak ta kaka, a spacer do domu w  

tym  stanie  dobrze  mu  zrobi.  A  poza  tym  brakuje  jeszcze  tego,  żeby  zanieczyścił  fotele  w 

samochodzie”.  Zanim  odjechaliśmy  w  zapadającym  zmierzchu,  zrzucając  brudne  ciuchy 

zauważyłem jeszcze,  jak „Wielki Speleolog” fotografował brudne mieszkowe stopy podczas ich 

mycia w potoku, czyli „Kaka na Całego”.   

Następnego  dnia  zgodnie  z  planem  udaliśmy  się  kilka  kilometrów  dalej,  do  kolejnego 

wąwozu oddzielonego  od  obszaru  wczorajszej  eksploracji  wzniesieniem  krasowym,  z  którego 

rozciągały  się  fantastyczne  widoki na  Góry  Pădurea  Craiului.  Spacer  dnem  skalnego  kanionu, 

którego dnem meandrowała strużka potoku, w piękną pogodę już sam w sobie nastrajał pozytywnie 

do  eksploracji.  Ilość  widocznych  otworów i  potencjalnych  jaskiń  do  poznania  sprawiły,  że 

ponownie  zweryfikowaliśmy  plany  -  minimum  4  tygodnie  i  to  już  tylko  na  ten  wąwóz. 

Lokalizujemy otwory, typujemy wstępnie, które z obiektów to małe groty, a które kontynuują się 

dalej i decydujemy realizować jednak zamierzony plan. 

Pierwsza z  jaskiń rozpoczyna się  salą,  z której  wybiega wąski i  biegnący stromo w dół 

błotnisty  korytarz  doprowadzający do  wylotu  15  metrowej  studni.  Za  nią  znajduje  się  wąski  i 

wysoki ciąg zakończony niewielką salką. Kolejna grota zaczyna się salką doświetloną przez światło 
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wpadające z okien skalnych zlokalizowanych w jej stropie. Dalej niski i opadający w dół korytarz 

doprowadza do studni. Są to nowo odkryte fragmenty groty nie zaznaczone na dostępnych planach. 

Najbardziej inspirująca dla nas okazała się jednak jaskinia położona w dolnej części wąwozu, do 

której wrócimy za dwa dni. Po rozeznaniu problemów na kolejne wyjazdy - chwila odpoczynku nad 

potokiem i  wspomnienie  ludzi  pracy,  którzy  tego  dnia  musieli  przeżyć  koszmar  warszawskiej 

pogody oraz trudności komunikacyjnych w stolicy.

Wracamy do „Pancernika” i udajemy się na wzniesienie oddzielające „nasze dwa wąwozy”. 

Dość  długie  poszukiwania  jaskiń,  związane  z  brakiem  szczegółowych  lokalizacji,  po  kilku 

godzinach  przyniosły  zamierzony  rezultat.  Jaskinie znalazły  się  w  całkiem innym miejscu  niż 

wynikałoby to z planów. Obie położone są w tej samej dolinie na jej przeciwległych krańcach, z 

tym że z  jednej  woda wypływa,  a  do  drugiej  wpływa.  Jak się  okazało obie  są  zamknięte  jako 

obiekty stanowiące rezerwaty speleologiczne.

Tak oto upłynął kolejny dzień.

Rano  wyruszamy na  Płaskowyż  Padiș,  aby po raz  kolejny zwiedzić  jedne  z  głównych atrakcji 

turystycznych  tego obszaru  -  Jaskinię Cetăţile  Rădesei  oraz  Jaskinię  Ghețarul  de  la  Focul  Viu 

(Jaskinia Lodowa Żywych Płomieni). Opis dojazdu wraz mapkami można znaleźć w poprzedniej 

relacji - „Na bezdrożach Rumunii” (strona 33-34). Od miejsca pozostawienia samochodu kierujemy 

się najpierw łagodnie pod górę, nad zbocze doliny, a następnie coraz bardziej stromo schodzącą 

ścieżką do dna zapadliska i otworu Jaskini Cetăţile Rădesei. (30 min.) Za kilkudziesięciometrowej 

wysokości  otworem  wejściowym,  wchodzimy  do  ogromnej  sali,  dnem  której  płynie  potok  - 

„towarzysz” naszej wędrówki przez całą jaskinię. Idąc lewą stroną sali dochodzimy do zwężającej 

się półki skalnej,  trawersującej  (odcinek zabezpieczony łańcuchami) najniższy poziom jaskini z 

czynnym przepływem wody. Półka ta urywa się progiem, który pokonujemy po łańcuchach. Dalej 

czeka nas najpiękniejszy, naszym zdaniem odcinek jaskini - wielkie komory, doświetlone światłem 

słonecznym wpadającym tu przez cztery okna skalne znajdujące się w stropie. Największe z nich, 

Fereastra Mare, tworzy wraz ze światłem dziennym niepowtarzalną grę refleksów. Z tego tylko 

powodu można by już stwierdzić, że Cetăţile Rădesei jest obowiązkowym punktem zwiedzania w 

Górach  Apuseni.  Po  kilkunastu  metrach  dochodzimy  do  podstawy  kolejnego  progu, 

wyprowadzającego na półkę skalną (łańcuchy), która urywa się kilkumetrową ścianą do dna jaskini 

(łańcuchy). Za ostatnią komorą i otworem wyjściowym rozpoczyna się wąski, skalny kanion dnem 

którego płynie potok wypływający z Cetăţile Rădesei. Kolejne progi i wodospady pokonujemy za 

pomocą łańcuchów zabezpieczających zejście.  Należy w tym miejscu uważać na mokre,  śliskie 

skały oraz  pnie drzew tarasujących zejście. Po dojściu na polanę za wylotem jaskini mamy dwie 

możliwości. Pierwsza to kontynuowanie wędrówki skalnym wąwozem Cheile Someşului Cald. Jeśli 

zdecydujemy się  na ten wariant musimy zaplanować całodniową wycieczkę łączącą zwiedzanie 
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wąwozu i Cetăţile Rădesei. Cała pętla od miejsca zostawienia samochodu zajmie około 6 godzin. 

Należy jednak wziąć pod uwagę, że Someşului Cald to kolejna trasa, gdzie spotkamy „Balkony”, 

poręcze,  łańcuchy, przewyższenia itd. „Lęki górskie” wykluczają uczestnictwo w tym przejściu. 

Druga  opcja  pozwala  nam,  wariantem  szlaku  czerwonego,  wrócić  nad  jaskinią  do  otworu 

wejściowego. Minus tego przejścia jest tylko jeden - początkowy odcinek jest prawie pionowym 

podejściem (łańcuchy), doprowadzającym do okien skalnych, które widzieliśmy będąc wewnątrz 

Cetăţile Rădesei. Dalej, tzn. od powrotu pod otwór wejściowy jaskini drogę znamy... Całe „kółko” 

powinno zająć nie więcej niż 2-2,5 godziny.

UWAGA - zwiedzanie jaskini  Cetăţile  Rădesei  wymaga posiadania odpowiedniego obuwia, 
własnego oświetlenia oraz braku lęku wysokości. Trasa nie jest wskazane dla dzieci poniżej 10 
roku życia (spotkane na trasie dzieci bały się schodzić z pionowych progów, hamowały ruch 
na trasie, turyści się denerwowali, a dzieci jeszcze bardziej stresowały).

Jaskinia  Lodowa  Żywego  Ognia -  to  bezdyskusyjny  fenomen piękna  natury.  Znajdujące  się 

wewnątrz jaskini tafle i stalagmity lodowe oświetlane przez kilka minut w ciągu dnia promieniami 

słonecznymi,  wpadającymi  przez  skalne  okno,  tworzę  niesamowitą  iluzję  przypominającą 

płomienie - stąd nazwa groty.  W jaskini utrzymuje się przez cały rok bardzo niska temperatura, 

uniemożliwiająca topnienie lodu. Zjawisko to możliwe jest właśnie dzięki otworowi w sklepieniu, 

który w miesiącach zimowych pozwala na wlot mroźnego, cięższego powietrza do wnętrza jaskini, 

które w wyniku braku wentylacji (statyce termicznej) zostaje tu uwięzione przy spągu (dnie jaskini) 

na  pozostałą  część  roku.  Obecnie  ze  względu  na  ryzyko  załamania  się  tafli  lodowych  i  śliski 

pionowy  próg  oddzielający  komory,  wejście  do  jaskini jest  zabronione  (bez  zezwolenia),  co 

podyktowane  jest  bezpieczeństwem turystów.  Z  tego  właśnie  powodu  nie  podajemy dokładnej 

lokalizacji jaskini! 

UWAGA - jaskinia nie jest udostępniona do turystyki!!!

Tak oto minął kolejny dzień w Rumunii. Na koniec pojechaliśmy jeszcze na wierzchołek Padisu, 

aby zobaczyć, czy coś się zmieniło od zeszłego roku i czy stoją jeszcze  „beczki kempingowe”. 

Oczywiście zatrzymaliśmy się także na Zapadlisku Bălileasa, gdzie podczas ostatniego wyjazdu, ze 

snu obudziły nas beczące nad naszymi głowami owce.

Na  deser,  czyli  ostatni  dzień  pobytu  pozostawiliśmy  sobie  obiekt,  dla  którego  tu 

przyjechaliśmy - obiekt, dzięki któremu narodziła się koncepcja powrotu w Góry Pădurea Craiului.

https://picasaweb.google.com/Poniek3/RumuniaJaskinieIKopalnie#6082999092350798050
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RumuniaJaskinieIKopalnie#6082999117861634770
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RumuniaJaskinieIKopalnie#6082999084483822530
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RumuniaJaskinieIKopalnie#6082999307467081858
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RumuniaJaskinieIKopalnie#6082999272742216146
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RumuniaJaskinieIKopalnie#6082999293144496210
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RumuniaJaskinieIKopalnie#6082999209893277682
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RumuniaJaskinieIKopalnie#6082999228544991570
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RumuniaJaskinieIKopalnie#6082999316068431522
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RumuniaJaskinieIKopalnie#6082999188345040402
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RumuniaJaskinieIKopalnie#6082999260815424642
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RumuniaJaskinieIKopalnie#6082999236813101922
https://picasaweb.google.com/Poniek3/RumuniaJaskinieIKopalnie#6082999220674498594


Dojście  do  jedynego  otworu  wejściowego  tej  jaskini  wymaga  przejścia  ciągu  wyrobisk 

górniczych  i  przetransportowania  sprzętu  wspinaczkowego  przez  kolejne  zawały.  O  tym 

wiedzieliśmy  z  letniego  rekonesansu.  Jaskinia  zaczyna  się  meandrem,  rozwidlającym  się  po 

pewnym czasie na dwa ciągi, z których jeden doprowadza do zwężającego się błotnistego i stromo 

opadającego w dół korytarza, a drugi biegnie pod górę i urywa się nad krawędzią pionowej studni. 

Rozeznanie -  przebieranie - montaż stanowiska zjazdowego i niespodzianka. W worze ze 

sprzętem,  na jego dnie  Mieszko znajduje  spakowaną wczoraj  ukradkiem zepsutą  słuchawkę od 

naszego natrysku. Nie pozostaje nic innego jak tylko połączyć się z bazą, co też czyni. Po wejściu 

nad krawędź studni okazuje się, że za nią jest kolejna studnia, opadająca do tej samej sali, która 

wydaje się być wygodniejsza w zjeździe - zatem czeka nas trawers nad pierwszą z nich i zjazd do 

właściwej. Po poznaniu sali znajdującej się na dnie wraz z bocznymi ciągami, sprawdzony zostaje 

jeszcze jeden korytarz  wychodzący na górze studni.  Doprowadza on do iskrzącej  się kalcytem, 

bajkowej  salki.  Niestety  na  swoim  przebiegu  prowadzi  przez  grubą  warstwę  tłustego  błota 

oblepiającego ubranie i zasysającego przechodzącego nim Mieszka. W tym czasie Maciek sprawdza 

jaskiniowy korytarz  znajdujący  się  w  przeciwnej  ścianie  chodnika  górniczego.  Tu  też  górnicy 

natknęli się na naturalną próżnię. Po chwili dochodzi na krawędź studni. Tuż obok zauważam niski, 

opadający stromo i meandrujący korytarz. Starą, sprawdzoną metodą wrzucam kamień... Kolejna 

studnia.

Wracamy do  chodnika kopalni i idziemy dalej. Po pewnym czasie w okolicach zawału w 

ścianie sztolni pojawia się następna jaskinia, którą dochodzimy do krawędzi kolejnej studni. Już 

teraz wiemy, że poznanie jaskiń tylko w tym chodniku górniczym zajmie kilka dni. Przestaliśmy już 

liczyć ile czasu potrzeba na poznanie wszystkich „nowych problemów” z tego wyjazdu. Zanim 

doszliśmy  do  końca  sztolni  minęliśmy  jeszcze  kilka  „skrzyżowań”  z  jaskiniami.  Wracamy do 

rozstajów chodników i udajemy się w drugi ciąg kopalni. Agnieszka rusza w kierunku wyjścia. Na 

powrocie moją uwagę przykuł jeszcze jeden, niski otwór zlokalizowany w ścianie tuż nad dnem 

chodnika - takie małe okienko. Wrzucam kamień: Puk, puk - głaz odbija się od ścian opadającego w 

dół  korytarza.  Zatrzymał  się,  czyli  nic  dalej  nie  ma.  Jednak coś  podpowiada  mi,  aby  wrzucić 

większy kamień. Wrzucam - puk, puk, cisza i po kilku sekundach - puk!!!, z donośnym echem. 

Przeczucie mnie nie myliło - jest studnia i to głęboka. Kolejny temat do sprawdzenia. Po dojściu do 

końca wyrobiska wracamy i  fotografujemy - grzyby,  chrząszcze jaskiniowe, siebie i  oczywiście 

różnokolorowe pleśnie, których ogromne kępy porastają drewnianą obudowę górniczą. Po powrocie 

na rozstaje chodników zabieramy pozostawione tu wory ze sprzętem i zauważamy siedzącą pod 

ścianą Agnieszkę. Pytam: „Dlaczego nie poszłaś jak mówiłaś na powierzchnię ?” Odpowiedź: „Z 

tego samego powodu dla jakiego Ty byś nie poszedł przez tą kopalnię sam” No, cóż poprzedniego 

dnia  faktycznie  wspominaliśmy  opowieści  polskich  górników,  którzy  po  odcięciu  zawałem  w 
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kopalni czekali na ratunek. Nie raz (co potwierdza wiele osób pracujących na kopalni) okazywało 

się, że od kolegi, który również znalazł się za zawałem otrzymywali wodę, jedzenie i najważniejsze 

- słowa otuchy. Gdy ratownicy docierali do zasypanego, a ten mówił, że był z nim jeszcze jeden i 

podawał jego nazwisko okazywało się najczęściej, że ów „kolega” zginął w kopalni w jednym z 

wcześniejszych wypadków. Wychodzimy na powierzchnię. 

W  drodze  powrotnej  zlokalizowaliśmy  jeszcze  kilka  otworów  sztolni,  z  których  jeden 

przypominał  jako  żywo  wejście  do  antycznego  grobowca.  Oczywiście  dopisaliśmy go  już  bez 

frustracji i na spokojnie do listy zatytułowanej - „Na Następny Raz”. 

Wróciliśmy  jeszcze  wieczorem  do  „drugiego  wąwozu”,  aby  zwiedzić  jaskinię,  która 

rozpoczynała się tuż za otworem wejściowym studnią. Po tym zostało nam już tylko wieczorne 

ognisko,  w  wąwozie,  wśród  skał.  Wszystkim utkwił  w  pamięci  migoczący  blask  ognia,  który 

oświetlał białe skały wąwozu otwierające się w kształcie litery „V” na... gwiazdy. 

W drodze  powrotnej  odwiedziliśmy ponownie  (jakby nam jeszcze  było  mało  podziemi) 

piwnice  winne (Oremus  Pince)  wpisane  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa  UNESCO  w 

miejscowości Tolcva na Węgrzech. Choć ostatnio zwiedzaliśmy je „na dziko” tym razem dzięki 

miłej Pani, która nas wprowadziła dowiedzieliśmy się, że piwnice na 3 poziomach mają ponad 4 km 

długości,  że  wybrane  roczniki  wina przechowywane są tu  dla  przyszłych  pokoleń,  a  najstarsza 

butelka z winem ma już  ponad 150 lat. Jednej tylko kwestii nie rozumiem, a pytanie to zadałem 

sobie dwa lata temu... Jak to możliwe, że cały ten „skarbiec winny” i ta „najstarsza butelka” leżą 

sobie bez żadnych gablot, krat, kamer i... nadal leżą. Znów nie miałem odwagi zapytać !

Oto opis  piwnic z  naszej  relacji  -  Smaki  Transylwanii,  Bułgarii  i  Słoweńskiego Raju w jednej 

odsłonie” z 2010 roku. 

Napisy "Pince", czyli piwnice pojawią się w tym regionie na każdym kroku i najczęściej składają się  

z nazwy właściciela "x" i dalej Pince. Zatem po wyjściu z muzeum szukamy i pytamy o "OREMUS 

PINCE". Piwnice te położone są w górnej części wioski, a spacer do nich od muzeum zajmie nam  

15 minut. Jak już znajdziemy główne wejście są dwie opcje... Jeśli ktoś nas zaczepi i sprzeda bilet  

wstępu to warto zapłacić – jeśli nie to po prostu wchodzimy i zwiedzamy. Trudno jest opisać to co  

można tam zobaczyć, ale dość wspomnieć, że  podziemia mają kilka kilometrów długości i są w 

całości  oświetlone  światłem elektrycznym.  Pleśnie dzięki  którym dojrzewa  wino obrastają  całe  

wnętrza korytarzy, komnat, mebli i  żyrandoli, a pełne butelki wina..., no cóż stoją setkami, albo  

tysiącami... luzem ! Wrażenie nie do opisania dla tego odsyłamy do galerii zdjęć.    

Ciężko wracać do codzienności, więc... postanowiliśmy nieco wydłużyć idyllę i w drodze 

powrotnej  odwiedziliśmy  „polską  malowaną  wieś” -  Zalipie.  Wszystko  zaczęło  się  od  Felicji 

Curyłowej,  która  jako  dziecko  pod  nieobecność  rodziców  pomalowała strop  sieni  motywami 

kwiatowymi. Obecnie jej  dom rodzinny nosi nazwę:  Zagroda Felicji Curyłowej w Zalipiu - filia 
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Muzeum  Etnograficznego  w  Tarnowie.  Felicja  Curyłowa jako  niezwykle  i  wszechstronnie 

uzdolniona artystka ludowa projektowała wzory kwiatowe m.in. dla fabryki fajansu we Włocławku. 

Wykonała  również  zdobienie  sali  bawialnej  dla  dzieci  na  transatlantyku  M/S Batory.  Wszelkie 

nagrody pieniężne ze zwycięstw w konkursach przekazywała na rozwój wsi Zalipie oraz na ośrodek 

pracy twórczej - Dom Malarek. Za swoją działalność otrzymała w 1970 r. Złoty Krzyż Zasługi. 

Felicja  Cyryłowa  była  również  pomysłodawczynią  Konkursu  "Malowana  Chata",  który  trwa 

nieprzerwanie od 1948 roku. Współcześnie każdego roku ponad 100 malarek z Zalipia i okolic 

bierze  w nim udział,  zdobiąc  każdego  roku na  nowo swoje  domy i  zabudowania  gospodarcze 

motywami kwiatowymi, które dziś stanowią indywidualny i rozpoznawalny styl poszczególnych 

rodzin. Obecnie w Zalipiu jak mówi kustosz Zagrody - wnuczka Felicji -  maluje się wszystko, co 

"nie  ucieka  na  drzewo".  Wyjątkowymi  walorami  artystycznymi, łączącymi  właściwe  sobie 

poszczególne cechy twórców, wyróżnia się zdobienie wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Józefa 

Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny oraz Kaplicy św. Błażeja ozdobionej w stylu "zalipiańskim".

Nasza wycieczka dobiegła końca. Jechaliśmy rozwiązać kilka „podziemnych problemów”, 

wracamy z kilkudziesięcioma nowymi i większymi. Pozostaje jeszcze raz przytoczyć słowa kelnera 

z Baile Felix - „Tu jest Rumunia, tu wszystko jest możliwe”.

Planowanie kolejnego wyjazdu już rozpoczęte...  
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