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Jaskiniowa działalnoœć Kazimierza Kowalskiego

RYSZARD GRADZIÑSKI

Kazimierz Kowalski, niew¹tpliwie najwybitniejsza postaæ w polskim ruchu jaskiniowym, urodzi³ siê 15. marca 1925 r. w Krakowie. Jaskiniami zajmowa³ siê w sposób
wszechstronny. Zaczyna³ od turystyki jaskiniowej, przeszed³ przez etap „groto³a¿enia”,
a wybitne wyniki osi¹gn¹³ w eksploracyjnej,
sportowej i wyczynowej dzia³alnoœci jaskiniowej. W swoim czasie by³ najbardziej znanym
polskim taternikiem, a nastêpnie alpinist¹ jaskiniowym. Równolegle z dzia³alnoœci¹ speleoalpinistyczn¹ zajmowa³ siê dokumentowaniem jaskiń - zinwentaryzowa³ wszystkie
znane wówczas jaskinie Polski. W jaskiniach
prowadzi³ równie¿ obserwacje i badania naukowe, g³ównie biospeleologiczne.

K. Kowalski po wyjœciu z jednej z jaskiñ
w Dolinie Kobylañskiej, maj 1950 r.

Najbardziej znana i eksponowana, na
przyk³ad w opracowaniach o charakterze encyklopedycznym, jest dzia³alnoœæ naukowa K.
Kowalskiego. Z zawodu jest zoologiem (profesorem od 1962 r.). Pracowa³ g³ównie w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t PAN
w Krakowie, którym kierowa³ latach 196078 i 1985-87. W latach 1978-83 wyk³ada³
na Uniwersytecie w Oranie w Algierii. Jest
cz³onkiem rzeczywistym Polskiej Akademii
Nauk. By³ tak¿e prezesem Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci w latach 1994-2000.
K . Ko w a l s k i j e s t a u t o r e m l u b
wspó³autorem ponad 660 publikacji, z których prawie po³owa to prace bezpoœrednio
lub poœrednio zwi¹zane z jaskiniami i krasem. Ich wykaz zestawi³ Wiœniewski (1996).
K. Kowalski opisa³ 23 nowe dla wiedzy taksony ssaków kopalnych, a od jego
nazwiska utworzono nazwy 11 taksonów
zwierz¹t. Dorobek naukowy Profesora zo-
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sta³ podsumowany i uhonorowany w specjalnym tomie Acta Zoologica Cracoviensia, gdzie
równie¿ zamieszczono zestawienie oko³o
190 najwa¿niejszych jego publikacji (Nadachowski & Werdelin eds, 1996).
K. Kowalski jest wspó³za³o¿ycielem
(1963 r.) i by³ pierwszym przewodnicz¹cym
Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, jedynej w
Polsce organizacji zajmuj¹cej siê speleologi¹.
Z jaskiniami K. Kowalski zetkn¹³ siê po
raz pierwszy w 1938 r. w trakcie wycieczek
tatrzańskich, natomiast pierwsz¹ jaskini¹,
któr¹ odnalaz³ i udokumentowa³ jest Jaskinia
Mydlnicka ko³o Krakowa. W latach 19461948, bêd¹c zatrudnionym w Państwowym
Muzeum Archeologicznym, inwentaryzowa³
jaskinie Wy¿yny Krakowsko-Wieluńskiej, a
w nastêpnych latach g³ównie dokumentowa³
jaskinie pozosta³ych regionów Polski. Owocem tych prac jest dzie³o „Jaskinie Polski”,
którego trzy tomy ukaza³y siê w latach 1951,
1953 i 1954. Jest to pierwsze, i do dzisiaj jedyne, ca³oœciowe i nowoczesne opracowanie
wszystkich znanych wówczas jaskiń polskich.
Istotna i najwa¿niejsza w niniejszym artykule jest speleoalpinistyczna dzia³alnoœæ
K. Kowalskiego. Rozpoczê³a siê ona w lutym
1950 r., kiedy to powsta³ Klub Groto³azów,
pierwsza polska organizacja o charakterze
taternicko-jaskiniowym. K. Kowalski by³
inicjatorem utworzenia tego klubu i jego
wspó³za³o¿ycielem; odgrywa³ w nim równie¿ rolê wiod¹ca. G³ównym celem Klubu
Groto³azów w pocz¹tkowym okresie jego
istnienia by³a eksploracja Jaskini Miêtusiej,
wówczas najtrudniejszej i najg³êbszej jaskini
w Polsce. To w³aœnie w tej jaskini rodzi³o siê
nowoczesne polskie taternictwo jaskiniowe.
Na wyprawie w lutym 1950 r., kierowanej przez K. Kowalskiego, zespó³ Klubu Groto³azów doszed³ do pocz¹tku Studni
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Miêtusiańskich, zwanych wówczas Kominami
Miêtusiańskimi. We wrzeœniu 1950 r. K. Kowalski, z pomoc¹ pozosta³ych cz³onków Klubu wykona³ plan znanych wówczas partii tej
jaskini. Wyprawa w lutym 1951 r. dotar³a do
po³owy studni (ok. -160 m), natomiast rok
póŸniej w tych¿e studniach osi¹gniêto -213 m,
ustanawiaj¹c nowy polski rekord g³êbokoœci
jaskiń (K. Kowalski, W³odzimierz Starzecki).
W miêdzyczasie, K. Kowalski w towarzystwie pozosta³ych cz³onków Klubu eksplorowa³ i dokumentowa³ Jaskiniê Miêtusi¹ Wy¿ni¹
(zwan¹ wówczas Jaskini¹ w Ma³ej Œwistówce,
1950 r., 560 m d³ugoœci), oraz Szczelinê
Chocho³owsk¹ (1951-52 r.). W jaskini tej zmierzono korytarze o d³ugoœci 1650 m – sta³a siê
ona wówczas najd³u¿sz¹ jaskini¹ Polski.
W sierpniu 1952 r. K. Kowalski eksplorowa³ Studniê w Dziurawem, gdzie po
raz pierwszy zastosowano do wychodzenia
„pêtle Prusika” oraz Jaskiniê za Siedmiu Progami, wykonuj¹c jednoczeœnie jej plan.

W Jaskini Miêtusiej Wy¿niej, od lewej K. Kowalski,
W. Starzecki, W. Szymczakowski, 1950 r.

RYSZARD GRADZIÑSKI

RYSZARD GRADZIÑSKI

K. Kowalski w Jaskini Wierzchowskiej Górnej
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Cz³onkowie Klubu Groto³azów przed akcj¹ w
Szczelinie Chocho³owskiej, w tle dawne schronisko
Blaszyñskich w Dolinie Chocho³owskiej, w pierwszym
rzêdzie od lewej: P. Burchart, L. Dziêgiel, K. Birkenmajer, M. Kuczyñski, K. Kowalski, na schodach od
lewej W. Danowski, W. Starzecki, 1951 r.
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We wrzeœniu 1952 r. zrealizowano
wejœcie do Jaskini Zimnej, przygotowuj¹c
projekt podjêcia eksploracji tej jaskini. Natomiast w listopadzie 1952 r., w ramach
przygotowań do dalszych dzia³ań w jaskiniach tatrzańskich, zorganizowano pierwszy w Polsce biwak podziemny w Jaskini
Magurskiej po³¹czony z planowaniem tej jaskini. Od grudnia 1952 r. rozpoczêto tak¿e
eksploracjê Jaskini Kasprowej Ni¿niej, któr¹
kontynuowano w lutym 1953, wrzeœniu
1954, styczniu 1955 i lutym 1956 r. We
wszystkich tych akcjach aktywnie uczestniczy³ tak¿e K. Kowalski.

Przygotowanie do nurkowania w syfonie,
Jaskinia Zimna

W lutym 1953 r., w trakcie trwania wyprawy do Jaskini Zimnej (Z-I) mia³o miejsce pierwsze w Polsce nurkowanie w jaskiniach. K. Kowalski w klasycznym stroju nurkowym (wykonanym przez cz³onków Klubu
Groto³azów) przeszed³ Syfon Zwolińskich.
Na nastêpnej wyprawie do Jaskini Zimnej (Z-II), we wrzeœniu 1953 r. prowadzono g³ównie dzia³alnoœæ eksploracyjn¹. Zrealizowano wówczas równie¿ kurs instruktorów taternictwa jaskiniowego. By³a to
pierwsza jaskiniowa zorganizowana impreza szkoleniowa w Polsce. W po³owie 1953
r., powsta³a u nas pierwsza formalna organizacja taternicko-jaskiniowa – Podkomisja Taternictwa Jaskiniowego przy Komisji Tater-

K. Kowalski w Szczelinie Chocho³owskiej, 1951 r.

nictwa ZG PTTK. K. Kowalski pe³ni³ funkcjê
jej przewodnicz¹cego. W trakcie trwania
Z-III (luty 1954 r.) równie¿ kierowanej przez
K. Kowalskiego i irmowanej przez wymienion¹ wy¿ej organizacjê, w oparciu o schron
biwakowy zbudowany w jaskini (t.z.w. chatka), wyeksplorowano ponad 1000 m korytarzy. Na prze³omie stycznia i lutego 1955 r.
odby³a siê kolejna wyprawa do Jaskini Zimnej (Z-IV), na której K. Kowalski zakończy³
planowanie tej jaskini; mia³a ona ponad 3 km
d³ugoœci i sta³a siê najd³u¿sz¹ jaskini¹ Polski.
Z innych dokonań w tym okresie,
wymieniæ trzeba wspó³udzia³ K. Kowalskiego w odnalezieniu otworów Jaskini Wysokiej (1.05.1954 r.) oraz udzia³ w wyprawie do
Jaskini Miêtusiej (styczeń 1956 r.), na której
rozpoczêto eksploracjê Komory bez Stropu i dokonano przejœcia Korytarza Trzech
Króli. K. Kowalski bra³ tak¿e udzia³ w pierwszej u nas typowo sportowej akcji jaskiniowej, kiedy to czteroosobowy zespó³ dokona³ trzeciego przejœcia Studni Miêtusiańskich
w czasie 15,5 h. Na dno dotar³y wówczas
dwie osoby. We wrzeœniu 1960 r. K. Kowalski kierowa³ obozem Komisji Taternictwa Jaskiniowego Zarz¹du G³ównego Klubu
Wysokogórskiego, na którym rozpoczêto
eksploracjê kilku jaskiń masywu Czerwonych Wierchów – Ma³o³¹ckiej, Lodowej
Mu³owej i Ptasiej.
W 1955 r. dochodz¹ do skutku pierwsze jaskiniowe zorganizowane wyjazdy zagraniczne. Koncepcjê ich realizacji przedstawi³ K. Kowalski (1955) w odrêbnym artykule
zamieszczonym w Groto³azie – czasopiœmie
Klubu Groto³azów. Pierwszym z tych wyjazdów by³ obóz na S³owacji (marzec 1955
r.), którym kierowa³ K. Kowalski. Zwiedzono wówczas szereg jaskiń w Tatrach Bielskich, Zachodnich i Ni¿nych, a w Jaskini
Bielskiej prowadzono eksploracjê w rejonie
Studni Plevy. Drugi obóz na S³owacji odby³
siê w sierpniu 1955 r. Prowadzono na nim
dzia³alnoœæ odkrywcz¹ (Jaskinia Ciasna), eksploracyjn¹ i dokumentacyjn¹. Nastêpnie zre• JASKINIE nr 1(42) • styczeń - marzec 2006 •

alizowano wspóln¹ ze S³owakami akcjê do
Avenu w Ohništem (Ve¾ká ¾adová priepasť),
gdzie K. Kowalski zszed³ do dna ok. -111,
od dolnego otworu. Kolejne wyjazdy na
S³owacjê z udzia³em K. Kowalskiego zosta³y
zrealizowane na prze³omie marca i kwietnia 1956 r., we wrzeœniu 1957 r. (eksploracja Jaskini Ciasnej) i we wrzeœniu 1958 roku.
Ukoronowaniem dzia³alnoœci speleoalpinistycznej K. Kowalskiego jest udzia³ w
miêdzynarodowej wyprawie do Gouffre Berger (1956 r.), na której po raz pierwszy przekroczono w jaskini magiczn¹ granicê -1000
m g³êbokoœci i ustanowiono g³êbokoœciowy
rekord œwiata (-1122 m). K. Kowalski zszed³
do dna jaskini w drugiej grupie szturmowej.
K. Kowalski bra³ równie¿ udzia³ w innych
wyprawach zagranicznych organizowanych
w tym czasie przez KTJ ZG KW – do jaskiń
Rodopów (Bu³garia) w 1962 r. i do Meksyku (1969 r.). Ponadto uczestniczy³ w licznych wyjazdach zagranicznych (g³ównie o
charakterze naukowym), w trakcie których
odwiedzi³ szereg jaskiń, np. na Wêgry (1965
r.), do Jugos³awii (1957 r.), Chin (1962 r.),
na Kubê (1973 r.), do Japonii (1975 r.), Algierii (1978-83 r.) i Wietnamu (1989 r.). W
1964 r. kierowa³ wyprawa paleontologiczn¹
na pustyniê Gobi w Mongolii.
Trzeba podkreœliæ, ¿e K. Kowalski jako
pierwszy sformu³owa³ podstawy ideologiczne dzia³alnoœci jaskiniowej. W jej ramach
wydzieli³ speleologiê – naukow¹ dzia³alnoœæ
w jaskiniach i turystykê jaskiniow¹ – w dzisiejszym rozumieniu taternictwo jaskiniowe
(Kowalski, 1950).
K. Kowalski dzia³a³ równie¿ na niwie organizacyjnej – w Klubie Groto³azów (organizacji nieformalnej), a nastêpnie w kolejnych,
ju¿ oicjalnych, polskich organizacjach jaskiniowych: Podkomisji Taternictwa Jaskiniowego Komisji Taternictwa ZG PTTK (od 1953
r.), Komisji Taternictwa Jaskiniowego Sekcji
Alpinizmu ZG PTTK i GKKFiT (1955 r.) oraz
Komisji Taternictwa Jaskiniowego ZG Klubu Wysokogórskiego (od grudnia 1956 r.).
W 1974 r. otrzyma³ godnoœæ Cz³onka
Honorowego Klubu Wysokogórskiego i
Polskiego Zwi¹zku Alpinizmu, w 1999 r.
cz³onkostwo honorowe Speleoklubu Nicolaus z Liptowskiego Mikulasza, a w marcu 2006 r. zosta³ wyró¿niony nagrod¹ Super Kolos 2005 za ca³okszta³t pionierskich
dokonań. 
Piœmiennictwo:
Kowalski, K., 1950. Speleologia i turystyka jaskiniowa w Polsce. Groto³az 3 (5.12.1950 r.):
[2-5] oraz przedruk w: Gacek 28 (49): 13-14.
Kowalski, K., 1955. Jedziemy zagranicê. Groto³az
16 (15.01.1955 r.): [2-5].
Nadachowski, A. & Werdelin, L. eds, 1996. Neogene and Quaternary mammals of the Palaearctic. Papers in mammal palaeontology honoring
Kazimierz Kowalski. Acta Zoologica Cracoviensia vol. 39 (1).
Wisniewski, W. W., 1996. Kazimierz Kowalski. Bibliograia speleologiczna za okres 1946–1996.
Sekcja Speloelogiczna Pol. Tow. Przyr. im. Kopernika, Kraków.
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Przyk³adowe strony zawieraj¹ce opis i plan Jaskini Koralowej autorstwa Kazimierza Kowalskiego.
Przedruk z: Jaskinie Polski, tom I. Warszawa 1951, s. 434, 435 – pomniejszone
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Super Kolos 2005
Kazimierz Kowalski

Moje przygody z jaskiniami

RYSZARD GRADZIÑSKI

ksi¹¿ki jej opis i wszelkie wzmianki o niej.
W tej sytuacji zmieni³em nazwê jaskini na
u¿ywan¹ dawniej „Jaskinia Ojcowska” i jej
opis opublikowa³em w trzecim tomie „Jaskiń
Polski”.

Cz³onkowie Klubu Groto³azów na Przys³opie
Miêtusim, wrzesieñ 1950 roku; (od lewej) M.
Kuczyñski, R. Unrug, K. Kowalski, R. Gradziñski,
W. Starzecki, W. Danowski
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Drugi tom, który wyszed³ drukiem w
roku 1953 dotyczy³ jaskiń Tatr polskich. Tom
ten zawiera³ plany i opisy 70 jaskiń. Jaskinie
tatrzańskie s¹ czêsto pionowe i eksplorowanie
ich wymaga sprzêtu alpinistycznego i pomocy
speleologów. To spowodowa³o, ¿e z kilkunastoma kolegami ze studiów za³o¿yliœmy Klub
Groto³azów. W czasie wypraw u¿ywaliœmy
kombinezonów roboczych, które rozpada³y
siê po kilku dniach akcji, lin sisalowych, albo
nawet konopnych, lamp karbidowych, drabin
sznurowych z drewnianymi szczeblami. Jeziorka przebywaliœmy w bród, co przy temperatuo
rze wody oko³o 4 C, nie by³o szczególnie mi³e.
Jak wiadomo w niektórych jaskiniach
tatrzańskich napotyka siê syfony, do których

Przed chatk¹ biwakow¹ w Jaskini Zimnej, od lewej
K. Grotowski, W. Dembiñski, T. Umiñski, A. Ostrowicz, L. Dziêgiel, W. Danowski, K. Kowalski, 1955 r.
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Wielu z nas marzy³o w dzieciństwie o
tym, ¿eby stan¹æ w miejscach, na których
nie stanê³a stopa ludzka. Takie miejsca bardzo trudno dziœ znaleŸæ, zw³aszcza w Polsce, ale niew¹tpliwie takimi miejscami mog¹
byæ jaskinie.
Gdy mia³em dziewiêæ lat rodzice zabrali mnie na wycieczkê do tatrzańskiej jaskini Magury. Sale ozdobione naciekami by³y
dla mnie ogromnie tajemnicze. W œwietle
œwiecy zobaczy³em po raz pierwszy le¿¹ce
pod stopami koœci zwierz¹t (póŸniej okaza³o
siê, ¿e by³ to niedŸwiedŸ jaskiniowy) i wtedy postanowi³em, ¿e muszê zostaæ speleologiem i poznaæ œwiat jaskiń.
W ostatnim roku wojny zacz¹³em tajne
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, w zakresie zoologii. Spotka³em wówczas profesora
W³odzimierza Antoniewicza z warszawskiego muzeum archeologicznego, który zaproponowa³ mi sporz¹dzenie inwentarza jaskiń
Polski. Przez nastêpne kilka lat spêdzi³em
wiele dni na samotnych wêdrówkach w Jurze Krakowsko-Wieluńskiej. Oczywiœcie
nie by³o tam wtedy ¿adnych turystów. Jaskiń
poszukiwa³em g³ównie na wiosnê i w jesieni, kiedy krzewy i drzewa trac¹ liœcie i o wiele ³atwiej jest przegl¹daæ ska³ki wapienne w
poszukiwaniu ich otworów. W czasie tych
wêdrówek mia³em ró¿ne, nie zawsze zabawne przygody. Bardzo czêsto nocowa³em
w jaskiniach, gdzie by³o cieplej i bezpieczniej,
ni¿ na zewn¹trz. Kiedy spa³em w jaskini w
Sokolich Górach w nocy spad³ œnieg. Rano,
na œniadaniu w gospodzie funkcjonariusze
urzêdu bezpieczeństwa pytali mnie, czy nie
widzia³em kogoœ podejrzanego, bo widziano
œlady mêskich stóp, ale tylko wychodz¹ce z jaskini. Oczywiœcie zaprzeczy³em i zapewni³em,
¿e jak tylko zauwa¿ê coœ podejrzanego, to
zaraz zawiadomiê najbli¿szy komisariat milicji obywatelskiej. Kiedy indziej, w okolicach
Maszyc, spotka³em mê¿czyznê, który na mój
widok wyci¹gn¹³ spod peleryny automat i
mierz¹c we mnie krzykn¹³ dr¿¹cym g³osem
„rêce do góry”, poczem za¿¹da³ jakiegoœ dokumentu. Okaza³ siê byæ ORMO-wcem.
Zapyta³em, czy mogê opuœciæ jedn¹ rêkê i
pokaza³em mu legitymacjê Państwowego
Muzeum Archeologicznego. To najwyraŸniej
go uspokoi³o. Zwierzy³ siê póŸniej, ¿e wzi¹³
mnie za amerykańskiego szpiega. W jaskini
Mylnej w Tatrach znalaz³em cia³o mê¿czyzny.
Zaraz zawiadomi³em o tym ludzi z pogotowia górskiego. Zidentyikowano go jako zaginionego wczeœniej ksiêdza. Takich przygód
by³o znacznie wiêcej.
W roku 1951 wyszed³ drukiem pierwszy tom dotycz¹cy jaskiń Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Ł¹cznie zawiera³ plany i opisy 507 jaskiń. Przeszkod¹ w wydaniu tomu
okaza³a siê byæ cenzura. Uznano bowiem,
¿e Jaskinia Ciemna jest doskona³ym schronem na czas wojny i polecono mi usun¹æ z

pokonania potrzeba specjalnego sprzêtu.
Cz³onkowie Klubu Tadeusz Bernhardt i
W³odzimierz Starzecki zaprojektowali i wykonali prymitywny skafander nurkowy z³o¿ony
z wk³adanego na g³owê he³mu metalowego,
rury prowadz¹cej do powierzchni i dwóch
rêcznych pomp dostarczaj¹cych powietrze.
W jednej z póŸniejszych wypraw do Jaskini Zimnej, nie¿yj¹cy ju¿ kolega Staszek Ogaza, dziêki akwalungowi, zreszt¹ równie¿ zaprojektowanemu przez cz³onka Klubu izyka Olega Czy¿ewskiego i wykonanemu przez
zaprzyjaŸnionego mechanika, przeby³ syfon, ale
nie móg³ wróciæ, bo akwalung przesta³ dzia³aæ.
Koledzy wezwali na pomoc p³etwonurków z
wybrze¿a, ale zanim przybyli wypompowano czêœæ wody z syfonu i Staszek móg³ wróciæ.

Pierwsza próba skafandra nurkowego, na basenie dawnej YMCA w Krakowie, od lewej: T. Bernhardt, K. Birkenmajer, W. Starzecki, A. Radomski
i W. Danowski
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Klub Groto³azów odby³ dziesi¹tki wypraw do jaskiń w kraju i zagranic¹, a ich
uczestnicy napisali szereg prac naukowych
dotycz¹cych geologii i biologii jaskiń.
Trzeci tom inwentarza jaskiń Polski dotycz¹cy pozosta³ych obszarów krasowych (Bieszczadów, Beskidów, Gór
Œwiêtokrzyskich) wyszed³ drukiem w roku
1954.
W 1956 roku zosta³em zaproszony
do udzia³u w wyprawie do jaskini Gouffre
Berger we Francji. Sk³ad uczestników by³
miêdzynarodowy, poza mn¹ by³o jeszcze
czterech Polaków, poza tym Francuzi, Anglicy, Belgowie, Hiszpanie, W³osi, Libańczycy i
Szwajcarzy. Grupy szturmowe spêdzi³y pod
ziemi¹ siedem dni. Wraz z kilku Francuzami zeszliœmy na samo dno jaskini, a by³a to
g³êbokoœæ 1122 m, czyli ówczesny rekord
g³êbokoœci na œwiecie.
W nastêpnych latach bra³em równie¿
udzia³ w wyprawach do jaskiń Libanu,
Kuby, Meksyku, Chin i Japonii. Wyjazdy
wykorzystywa³em równie¿ do zebrania okazów zoologicznych i paleontologicznych.
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K. Kowalski i T. Bernhardt w Jaskini Zimnej, po zlewarowaniu wody z Syfonu Zwoliñskich, wrzesieñ
1953 r.

stolicy Tassili, Djanet. Ten ogromny p³askowy¿
po³o¿ony na wysokoœci 1200–1500 m n.p.m.
i opadaj¹cy ku po³udniowi na wysokoœæ 500
– 700 m n.p.m. jest zamieszka³y przez saharyjskich koczowników, Tuaregów. Prowadzeni przez tuareskiego przewodnika przez blisko tydzień wêdrowaliœmy pieszo, pokonuj¹c
odleg³oœæ 100 km. Wiêkszoœæ tego terenu
jest parkiem narodowym. Zachwycaliœmy
siê przepiêkn¹ rzeŸbê terenu, imituj¹c¹ miasta skalne, ale przede wszystkich bogatymi malowid³ami naskalnymi pochodz¹cymi z
okresu neolitu (najstarsze malowano 6000
lat przed Chrystusem).
Dziœ ju¿ niestety nie chodzê do jaskiń,
ale cieszê siê, ¿e wci¹¿ mam tylu nastêpców,
którzy odkrywaj¹ nowe jaskinie i pobijaj¹
rekordy ich d³ugoœci, czy g³êbokoœci. Czytam o tym zawsze z wielkim zainteresowaniem. 

Scena z planu ilmu „Kazik”, od lewej R. Gradziñski, K. Kowalski, K. Grotowski
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Pos³u¿y³y one do opublikowania licznych
prac naukowych dotycz¹cych zoologii i paleontologii drobnych ssaków nie tylko Polski,
ale innych krajów, w których nie by³o akurat
specjalistów.
Najbardziej zwi¹zanymi z jaskiniami ssakami s¹ nietoperze. Poœwiêci³em im wiele czasu
badaj¹c ich rozmieszczenie, rytmikê dobow¹,
przeloty, po¿ywienie. Innym tematem moich badań naukowych by³y zrzutki sów. Sowy
¿ywi¹ siê g³ównie drobnymi ssakami a niestrawione ich resztki wymiotuj¹ w postaci zbitych
grudek sierœci, koœci i zêbów. Zrzutki znajdujemy pod schronieniami sów, które mieszcz¹
siê czêsto nad otworami jaskiń.
Na podstawie zrzutek wspó³czesnych
mo¿emy siê dowiedzieæ jakie zwierzêta ¿yj¹
w okolicy jaskini, przy której polowa³a sowa.
Natomiast zrzutki z dawnych epok geologicznych pozwalaj¹ wnioskowaæ nie tylko o
sk³adzie fauny, która ¿y³a w okolicy jaskini, ale
równie¿ o wieku geologicznym osadu, w którym znaleziono zrzutki, wieku wystêpuj¹cej
w nich fauny, oraz o klimacie i œrodowisku,
które wówczas panowa³y na danym terenie.
W 1969 roku na zaproszenie groto³azów
z Meksyku zorganizowaliœmy wyprawê do
jaskiń tego kraju. Mieliœmy eksplorowaæ
najg³êbsz¹ jaskiniê meksykańsk¹. Niestety w drodze do jaskini zgin¹³ w wypadku samochodowym jeden z meksykańskich kolegów. Weszliœmy wprawdzie do jaskini, która mia³a równie¿ pionowy charakter ale wypadek zepsu³ nastroje i zdezorganizowa³ nieco wyprawê.

W póŸniejszych latach praca naukowa
i organizacyjna zwi¹zana z kierownictwem
Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierz¹t
PAN w Krakowie, którego by³em dyrektorem ponad 20 lat uniemo¿liwi³y mi intensywn¹ dzia³alnoœæ jaskiniow¹. Wprawdzie
bywa³em jeszcze póŸniej w ró¿nych jaskiniach na œwiecie, ale ca³kiem sporadycznie.
Zwiedzi³em na przyk³ad kilka jaskiń w
Algierii, gdzie przebywa³em przez 5 lat z
rodzin¹, jako wyk³adowca na uniwersytecie w Oranie.
Najciekawsze w tym kraju by³y jednak nie
jaskinie, a schroniska podskalne na po³udniu
Algierii, na p³askowy¿u Tassili n’Ajjer, na granicy z Libi¹. Nasz wyjazd w te strony odby³
siê w lutym 1981 roku. Polskim Fiatem 125
dotarliœmy do oazy Ouargla, po³o¿onej na
przedpolu Wielkiego Ergu Wschodniego, a
nastêpnie ma³ym samolotem dolecieliœmy do
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Super Kolos 2005

K. Kowalski, selva Lacandona,
po³udniowy Meksyk, 1969 r.
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Kazimierz Kowalski (w œrodku) laureatem nagrody Super Kolos 2005, z lewej Maciej Kuczyñski,
z prawej Stanis³aw Szwarc-Bronikowski
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