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W  tym  roku  relacja  będzie  nader  krótka,  gdyż  nie  sposób  opisać  słowami,  co 
przeżyliśmy,  takoż widzieliśmy – słowem,  co było  naszym udziałem.  Niech o wszystkim 
zaświadczą zdjęcia i niech one będą wspomnieniem spędzonych razem dni, szczególnie na 
zbliżające się nieuchronnie zimowe wieczory.   

Z  niekłamaną  radością,  ale  i  pewnym  niedowierzaniem  przyjmowaliśmy  kolejne 
deklaracje uczestnictwa w jesiennym wyjeździe do Rumunii.  Kiedy frekwencja wypełniała 
kończące  się  wolne  miejsca  w samochodach  pojawiła  się  nawet  obawa,  że  będzie  trzeba 
komuś  odmówić  przyjemności  przebywania  w  skrystalizowanej  wcześniej  „doborowej 
ekipie”. 

Zanim  jednak  rozpoczęła  się  „radosna  przygoda”  musieliśmy  przygotować  plan 
zwiedzania, przejść przez trudy rezerwacji noclegu, który zmieniał swoją lokalizację aż trzy 
razy.  Raz  przez  cenę,  a  raz  przez  brak  kontaktażu  z  pierwotnie  wytypowanym  obiektem 
noclegowym.  Prawdę  mówiąc  nie  mieliśmy  -  nie  mieliście  Szanowni  Uczestnicy, 
zarezerwowanego  spania  do  ostatniej  chwili  -  ale  teraz  można  już  odsłonić  karty 
zagmatwanego świata „organizacji turystyki”. Wybór ostatecznie padł na „Lagunę” w Beiușu 
ze  względu  na  cenę,  standard,  bliskość  terenu  eksploracji  i  oczywiście  basen,  którego 
jestestwa trudno byłoby komukolwiek zanegować.

Pojawiła się także ze strony Agnieszki propozycja niespodzianki jaskiniowej. Problem 
jednak polegał na tym, że niespodziewanie owa atrakcja jest zamknięta od jesieni do wiosny. 
Żmudna  korespondencja  z  Centrum Obszarów Chronionych  i  Zrównoważonego  Rozwoju 
Bihor  (Centrul  pentru Arii  Protejate  şi  Dezvoltare  Durabilă -  Bihor) przyniosła  wreszcie 
długo oczekiwaną odpowiedź, w której otrzymaliśmy dopust zwiedzenia Jaskini Kryształowej 
w Kopalni na Wzgórzu Farcu i Muzeum Górnictwa - w dodatku z rabatem grupowym i we 
wskazanym przez nas terminie oraz godzinie, co stanowi fenomen w tutejszych realiach. I to 
była niespodzianka „agnieszkowa”. Jako, że nie chciałem być gorszy postanowiłem przypadłe 
mi oprowadzanie po Oradei zamienić na „samooprowadzanie się uczestników”. I nie było to 
bynajmniej wynikiem lenistwa przewodnickiego...
Przez dwie noce po zakończeniu  swojej  pracy zwanej  „biurową” pisałem wierszyki  i  grę 
terenową  -  zasypiałem  to  znów  budziłem  się  nad  ekranem  komputera,  próbując  zmusić 
ociężały  umysł  do  pracy  twórczo-poetyckiej  inspirowanej  „Kodem  da  Vinci”.  W  końcu 
osiągnąłem  przewidzianą  konsystencję  trzech  zestawów  questu-gry-zabawy-terenowo-
miejskiej.

Na  miejsce  przyjechaliśmy  pierwsi,  pewnie  dlatego,  że  mieliśmy  najbliżej,  bo 
startowaliśmy  tym  razem  Rabki  -  Zdroju.  Ostatnie  70  km  po  Rumunii  w  gęstej  mgle 
ograniczającej  widoczność  do  kilku  metrów,  po  czymś  co  kiedyś  było  drogą,  a  teraz 
przypominało XV-wieczny trakt handlowy powoli zabijało psychikę Agnieszki-kierowcy, a 
pasażerów  zmuszało  do  pilotowania,  polegającego  na  informowaniu  o  skrajni  drogi, 
wertepach-mostkach,  uskokach,  zakrętach  itd.  W końcu jednak dotarliśmy pod „Lagunę”. 
Nasza grupa warszawsko - poznańsko - zachodniopomorska liczyła cztery osoby: Agnieszka, 
Artur,  Martyna,  Mieszko  –  słowem  dwie  pary,  jak  w  pokerze.  Po  zakwaterowaniu  i 
rozpoczęciu wieczerzania dołączyła grupa kędzierzyńsko – kozielska z tzw. Opolszczyzny: 
Piotr,  Darek i  jeszcze raz Darek oraz Maciej,  który choć pochodzący z  Warszawy został 
przejęty na południu kraju. Muszę w tym miejscu wyrazić szczególny podziw dla Maćka, że 
podjął trud przejazdu z Warszawy w „miejsce odbioru” bez słowa żalu, czy protestu. Upór 
godny prawdziwego turysty, a z mojej strony szczere wyrazy szacunku. Późną nocą dojechała 
grupa warszawsko-gdańska -  Maciej,  Karolina,  Maria  i  Marcin.  Ostatnia  dwójka,  również 
wykazała się ogromnym zapałem, dojeżdżając z Pomorza, a dokładnie z „Wolnego Miasta” 
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pociągiem do Warszawy. Za dwa dni dołączy do nas jeszcze ekipa z Lubelszczyzny - Paweł i  
Bartek.

Długie wieczorne posiady, które nastąpiły, mają to do siebie, że skracają noc - czas 
wypoczynku i regeneracji sił...

Następnego dnia po „czasie wolnym” na formalności spożywcze i dewizowe udajemy 
się w kierunku Gór Apuseni, a dokładnie do Jaskini Kryształowej (uczestnicy nie wiedzieli o 
tym, jak przystało na niespodziankę), którą umówiliśmy na 12.30. O samej grocie pisałem już 
we  wcześniejszych  relacjach,  ale  warto  przypomnieć,  iż  jest  to  najmłodszy  produkt 
turystyczny w Rumunii w zakresie „podziemnych tras turystycznych” i jedyny łączący obiekt 
górniczy (kopalnię) z obiektem naturalnym - jaskinią, która znajduje się w ciągu wyrobisk 
dawnej kopalni boksytów, czyli  rud aluminium. W ocenie mieszkańców Rumunii,  Jaskinia 
Kryształowa  (Peştera  cu  Cristale din  Mina Farcu) uchodzi  na  najpiękniejsza  w kraju ze 
względu na występujące tu szczotki kalcytowe, nacieki agrawitacyjne, których zagęszczenie i 
filigranowość nie mają sobie równych nawet w skali europejskiej. Można śmiało stwierdzić, 
że dziś  Kryształowa odebrała „laur pierwszeństwa” słynnej Jaskini Niedźwiedziej (Peștera 
Urșilor), będącej w Rumunii odpowiednikiem naszej Jaskini Raj. Swoją drogą w Polsce też 
mieliśmy  taką  jaskinię  w  Górach  Kaczawskich,  ale  potraktowano  ją  materiałami 
wybuchowymi  i  już  jej  nie  mamy.  Zwiedzanie  to  było  swoistym preludium do bogatego 
programu jaskiniowo-krajoznawczego zaplanowanego przez nas na kolejne dni.

Niedługi  później  przemieściliśmy  się  do  „naszego  wąwozu”1,  którego  podziemną 
eksplorację jaskiniowo-górniczą rozpoczęliśmy w sierpniu, a kontynuowaliśmy w listopadzie 
2014  roku.  Jako,  że  skalny  kanion  przypomina  „ser  szwajcarski”  liczbę  jaskiń  i  kopalń 
oszacowaliśmy na kilka kolejnych lat poznawania. 

Nasza  grupa  podzielona  była  na  dwa  zespoły:  jaskiniowy  i  górniczy,  przy  czym 
podział  ten  był  niezobowiązujący,  gdyż  można  było  zmieniać  „przydział”  w  dowolnym 
momencie i według uznania. Na początku, starym zwyczajem nakazano uczestnikom ustawić 
się do zdjęcia w czystych i suchych ubraniach. Pod koniec dnia wykonano ponownie zdjęcie 
tych samych uczestników i tych samych ubrań... 

Zespół  jaskiniowy rozpoczął  penetracje  od poznania  położonej  kilkanaście  metrów 
nad dnem wąwozu niewielkiej jaskini, której zwiedzanie było dużo łatwiejsze od dojścia do 
niej po stromej ścianie kanionu, wśród zarośli i kolczastych jerzynowisk. Można ten moment 
uznać,  za  „chrzest  jaskiniowy”  lub  za  moment  rozpoczęcie  podziemnej  przygody. 
Tymczasem  „grupa  górniczo-kopalniana”  udała  się  do  dawnych  sztolni  -  i  tych 
odwadniających, i tych zalanych, a także do jednego z najdłuższych zachowanych odcinków 
systemu kopalń boksytów, których początki sięgają 1902 roku. Ponoć cały kompleks liczy 
sobie 17 km, ale jego plany nadal są tajne, choć na szczęście kopalnie pozostają dostępne dla 
osób, znających lokalizację otworów. 
Kiedy  przechodząc  przez  kolejne  zawały  chodników  podziwialiśmy  nietoperze, 
różnokolorowe pleśnie porastające dawne, drewniane obudowy sztolni, grzyby i inne  istoty, 
które uznały, że lepiej im się żyje pod ziemią i w ciemnicy, grupa jaskiniowa...

...taplała się w błocie i jeziorkach jaskini, od której zaczęliśmy zwiedzanie wąwozu w 
zeszłym roku. Stopień ubłocenia, umoczenia i ilość zaczerpniętej wody do obuwia, rękawic i 
w  strukturę  materiału  ubrań  nie  zawiódł  moich  oczekiwań  -  i  co  wydawać  mogłoby  się 
dziwne dla niewtajemniczonych w temat - miast zdjąć, dodał uśmiechu i radości na twarzach 
tych, którzy w listopadowe popołudnie właśnie wykąpali się w lodowatej, brązowej od błota 
wodzie - w dodatku pod ziemią. Na koniec obie grupy spotkały się pod ogromnym portalem 
wejściowym  jaskini,  w  której  z  zeszłym  roku  podziwialiśmy  „grające  draperie”  skalne. 
Niestety została ona częściowo zamknięta, więc „instrument” stał się niedostępny.

1 Nazwy jaskiń, numery kopalń oraz nazwy wąwozów ze względów bezpieczeństwa zostały zmienione lub 
pominięte.
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I chyba nadszedł wieczór, więc wracamy do „Laguny”, zatrzymując się w pizzerii na 
obiadokolację. Program wieczorny czas zacząć.... (przebieg programu ocenzurowano) 

Kolejny  dzień  właściwie  można  nazwać  „kociołkowym”,  gdyż  głównym  punktem 
programu,  oczekiwanym  przez  uczestników  mimo  niepewności  końcowych  rezultatów 
smakowych miał być (i był) przygotowany na wcześniej zakupionych produktach kociołek 
obiadowy.  Szefem kuchni obrano Martynę,  ze względu na realizowany kierunek studiów i 
wcześniejsze  doświadczenie  w przyrządzaniu  tego  typu  potraw (potraw typu  „marmulo”, 
gdyż kociołek był potrawą jednogarnkową). Z racji, iż trzech uczestników w ramach wyjazdu 
wypoczynkowego  zafundowało  sobie  kurs  ITK  o  specjalności:  turystyka  jaskiniowa  i 
fortyfikacyjna  po  dojechaniu  do  „wąwozu  drugiego” rozpoczęli  kursową  akcję 
powierzchniową,  czyli  szukanie  otworu  zadanej  jaskini  metodą  transektów.  Aby  jednak 
rozstawić się w transekt należało znaleźć sobie dwóch ochotników. Reszta grupy pozostała u 
wylotu  wąwozu,  a  czas  upływał  im  na  „nic-nie-robieniu”.  Poczynaniom  ze  strony 
instruktorskiej  przyglądał  się  Mieszko,  zaś  pomocy  w  późniejszym  czasie  udzielił 
poszukującym Maciej. Jaskini nie udało się znaleźć, co wynikło ze złej lokalizacji na mapach 
-  zresztą  nie  pierwszy  już  raz.  Przypominam  sobie  jak  w  zeszłym  roku  szukaliśmy  z 
rumuńskimi planami innych jaskiń. Jeszcze dziś mam traumę jak sobie przypomnę. Udało się 
natomiast  zmęczyć  i  spocić kursantów, którzy wierząc do końca w sukces umęczyli  przy 
okazji swoich ochotników-pomagierów – Darka i Maćka.

Kociołek zapłonął, a ja z Mieszkiem opracowywaliśmy koncepcję „parku linowego” 
spełniającego kryteria  postawione przez Agnieszkę.  Chodziło o to,  aby przed jutrzejszymi 
działaniami  w  jaskiniach  pionowych  (plan  zakładał,  że  każdego  dnia  będą  trudniejsze 
obiekty)  każdy  mógł  poćwiczyć  zjazd  na  powierzchni  oraz  wyjście  ze  studni  w  jaskini. 
Pojawiły  się  jednak  problemy:  do  miejsca  zjazdu  należało  dojść,  a  droga  groziła 
ześlizgnięciem ze stromego zbocza,  natomiast  po wyjściu ze studni droga po powierzchni 
„uciekała”  w  dosłownym  znaczeniu  spod  nóg  w  postaci  kamieni  i  dużych  niestabilnych 
głazów.  Zresztą  ściany  studni  też  trzymały  się  „na  słowo  honoru”.  Udało  się  jednak 
przygotować dwa stanowiska - jedno do zjazdu, jedno do wychodzenia oraz zaporęczować 
drogi dojścia do nich, co stanowiło pewien gwarant bezpieczeństwa, tym bardziej, że zapadał 
zmierzch.  Po  zakończonych  ćwiczeniach  przystąpiliśmy  do  „kociołka”.  Jedzenie  było 
wyborne... Późnym  wieczorem  opuszczaliśmy  skalisty  wąwóz,  nad  którym  widać  było 
niezliczone gwiazdy. Białe, wapienne ściany, które w mroku nabrały czarnej barwy, żegnały 
nas tego dnia i tylko światła latarek kreśliły wśród nocy drogę powrotną. Myślę, że ten obraz 
na długo zapadnie we wspomnieniach uczestników tym bardziej że prócz mnie kilka osób 
zwróciło uwagę na jego osobliwe piękno.
Oczywiście był jeszcze program wieczorny.... (ocenzurowany)

Zauroczeni i rozsmakowani we wczorajszym „kociołku” postanowiliśmy powtórzyć 
ten wyczyn również kolejnego dnia, w dodatku w tym samym miejscu. Jako, że dotarł już do 
nas Paweł z niezliczona ilością sprzętu wspinaczkowego można było przystąpić do kolejnego 
stopnia wtajemniczenia  -  jaskiń pionowych.  Na ten  dzień zaplanowane były  trzy obiekty. 
Dwa o studniach kilkunastometrowej głębokości i jeden o studni głębokości nieznanej. Jak się 
później okazało dwie ostatnie jaskinie połączono w jedną, więc choć z trzech studni zrobiły 
się dwie,  ale za to jedna z nich ponad 30 -  metrowa.  Radości z poznanych obiektów nie 
sposób opisać. Złożyły się na nie trud, wysiłek, walka z własnymi słabościami oraz piękno i 
bogactwo szaty naciekowej, w miejscach, które ze względu na trudną dostępność zachowały 
pełnię różnorodności „jaskiniowego świata”. Tu już tylko zdjęcia są w stanie choć po części 
oddać siłę przeżyć i wrażeń. Po spożyciu zawartości kociołka autorstwa tym razem Marysi 
udaliśmy się na wieczorny program do „Laguny”... (ponownie ocenzurowany)

W  ramach  odpoczynku  na  piątkowy,  „letni”  dzień  zaplanowaliśmy  wcześniej 
przygotowaną  grę  terenową po Oradei  i  okolicach  nazwaną „Tajemniczy Bihor”  jako,  że 
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miasto  jest  stolicą  województwa  Bihor,  choć  tak  naprawdę  „okręgu”,  co  jest  tożsame  z 
naszymi  województwami.  Moje  najśmielsze  oczekiwania  przeszło  zaangażowanie 
uczestników gry  oraz  spryt  w  rozwiązywaniu  zagadek,  w  których  kolejne  wierszyki 
prowadziły do następnych obiektów. Choć quest nie był łatwy udało się odnaleźć wszystkie 
obiekty,  a co najważniejsze zgodnie z ostatnią zagadką odszukać nas w „Czarnym Orle” i 
dokonać zakupu produktów regionalnych na wieczór. Obiad zjedliśmy w Sali Rycerskiej w 
jednej  z  restauracji  na  oradejskiej  (waradyńskiej)  starówce.  Wieczorem  odbyło  się 
slajdowisko, na którym grupy prezentowały zwiedzane przez siebie obiekty, opowiadając o 
perypetiach podczas ich poszukiwań.

Ostatni dzień spędziliśmy w „naszym wąwozie” w jednej z kopalń,  w której ciągu 
znajdują się jaskinie pionowe. Wcześniej jednak egzamin praktyczny na Instruktora Turystyki 
Kwalifikowanej o specjalności: turystyka jaskiniowa i fortyfikacyjna pomyślnie zdali: Piotrek 
i Darek - pierwszy  w jaskini, drugi  w kopalni. W tym czasie Paweł (w asyście Mieszka i 
Martyny)  zdawał  swój  egzamin  przygotowując  stanowiska  zjazdowe  dla  pozostałych 
uczestników w sztolni - i także zdał go pomyślnie. Zejście i wejście kolejnych osób do studni 
wypełniło cały dzień, a jaskinia do łatwych nie należała. Po wyjściu ze sztolni okazało się ze 
jest już dość późno, zatem udaliśmy się do „Laguny”. 

Nadszedł moment pakowania i podsumowania, podziękowań i życzeń powrotu w tym 
samym składzie,  w to samo miejsce.  Prawie tydzień minął  jak kilka minut.  Chyba każdy 
odniósł podobne wrażenie. I raczej nikt nie spodziewał się, że wyjedzie z Rumuni z takim 
pozytywnym bagażem doświadczeń. Na wyjazd zgłosili się uczestnicy, którzy nigdy nie byli 
w jaskiniach poziomych, a wyjechali z doświadczeniem godnym rasowych grotołazów. Jutro 
wszyscy rozjadą się w swoje strony, za plecami pozostanie Bihor, Góry Apuseni, a w nas 
wspomnienie miejsca, chwili i ludzi.

Narodziny prawdziwych przyjaźni maja w sobie czar, który...

Artur Ponikiewski
Warszawa, listopad 2015
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