
Sprawozdanie z działalności Komisji Taternictwa Jaskiniowego

w okresie maj 2020 r. - kwiecień 2021 r.

Komisja Taternictwa Jaskiniowego działa w składzie: 

• Ditta Kicińska - przewodnicząca KTJ, sprawy tatrzańskie 

• Ewelina Raczyńska - wiceprzewodniczący, kontakty międzynarodowe 

• Robert Matuszczak - szkolenia 

• Ida Chojnacka - sekretariat 

• Agnieszka Szrek-Burczyk - wyprawy, media 

• Ireneusz Królewicz - wyprawy 

• Joanna Haremza - karty taternika 

Prace Komisji odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telekonferencji oraz wspólnej 

grupie na Whatsappie. 

1. Sprawy organizacyjne 

W Polski Związku Alpinizmu zrzeszonych jest 28 klubów jaskiniowych, rozmieszczonych głównie w

większych miastach Polski. Dokładny spis klubów można znaleźć na stronie: 

https://nowe.pza.org.pl/jaskinie/kluby. 

Główną platformą informacyjną w ramach taternictwa jaskiniowego jest strona Polskiego Związku 

Alpinizmu - zakładka „Jaskinie” (http://pza.org.pl/jaskinie). 

Dodatkowo istnieją inne platformy informacyjne i bazy wiedzy dla taterników jaskiniowych: 

1) Facebook: 



● KTJ współprowadzi profil kwartalnika „Jaskinie” (www.facebook.com/kwartalnik.Jaskinie), 

na którym umieszczane są m.in. aktualności dotyczące działalności klubów taternictwa 

jaskiniowego, informacje dotyczące szkoleń, spotkań/ konferencji/zgrupowań dla 

grotołazów w Polsce i za granicą; 

● KTJ zamieszcza również bieżące informacje na ogólnym profilu facebookowym PZA; 

● Forum Speleo (https://www.facebook.com/Forum-Speleo-334288570414484/), fanpage 

Ogólnopolskiego Forum Speleo. 

2) Fora: 

● http://jaskinie.tpn.pl/forum/ dla zarejestrowanych taterników udostępnione zostało forum 

na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego; 

Prace Komisji odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telekonferencji oraz wspólnej 

grupie na Whatsappie. Telekonferencje odbywają się w zależności od nagromadzenia zagadnień 

wymagających omówienia. Z powodu epidemii w minionym okresie nie odbyły się spotkania KTJ z 

przedstawicielami zarządów klubów, delegatami oraz instruktorami; odbyła się Skype konferencja z

kierownikami wypraw w sprawie dofinansowań zgrupowań. 

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA przedłużyła nabór na kurs instruktora taternictwa 

jaskiniowego. Zgłoszenia kandydatów mogą wpływać do 8.09.2021. Kwalifikacje kandydatów na 

kurs instruktorski odbędą się jesienią. Termin zostanie podany po zakończeniu zgłaszania się 

kandydatów. 

2. Działalność sportowa i eksploracyjna 

W roku 2020 członkowie klubów realizowali działalność szkoleniowo-eksploracyjną i sportową, 

głównie w jaskiniach Europy, a także dokonywali przejść sportowych. 

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA dofinansowała realizację wymienionych poniżej zgrupowań

sportowo-eksploracyjnych: 

● Hagengebirge (Austria) - działalność eksploracyjna była kontynuowana w Jaskini Ciekawej (w 

kaskadach poniżej Studni Jednej Nocy, w bocznych korytarzach odchodzących z Meandra 

Zachodniego, w Studni z Młotkiem). W roku 2020 w jaskini odkrytych zostało 470 m (łączna

długość to 21901 m). Działalność prowadzona była również w jaskiniach 

Kitzbgrabenschacht (znana Austriakom do głębokości 64 m, w czasie wyprawy została 

wyeksplorowana do -104 m głębokości i 174 m, z czego 98 m to ubiegłoroczne odkrycie) i 

Eisrutschn oraz w rejonie wzgórza Kragenkopf, gdzie odkryte zostały następujące obiekty: 

Stary Meander Zachodni (długość: 119 m, głębokość: 35 m), Stary Meander Wschodni 



(długość: 132 m, głębokość: 23 m), Jaskinia Trzech Studzienek (długość: 180 m, 

głębokość: 58 m) i jaskinia FK13: (długość: 32 m, głębokość: 25 m). Łącznie na wyprawie 

skartowano 1045 m nowych korytarzy jaskiniowych. 

● Hoher Göll (Austria) – działalność eksploracyjna była prowadzona w jaskiniach Jaskinia 1336/48 

Gamssteighöhle i 1336/45 Dependance. W jaskini Gamssteighöhle na poziomie ok. -340 m 

głębokości zostało odkrytych ok 200 m, natomiast w Puchowych Gangach ok. 452 m 

nowych korytarzy. Odbyła się również jedna akcja wspinaczkowa w okolicy Meandra con 

Calamari Fritti tj. najwyższej jak do tej pory części Gamssteighöhle oraz jedna w tzw. Made 

in China (do głębokości ok. -150 m). W obydwóch rejonach jaskinia kontynuuje się. W 

jaskini Dependance po zjechaniu z najniższego punktu ok. 64 m, wyprawa osiągnęła syfon 

końcowy. W ciągu trzech tygodni wyprawa odkryła i skartowała 1475 m korytarzy, wskutek 

czego deniwelacja jaskini Dependance wynosi obecnie 268,5 m (głębokość -202 m), zaś 

deniwelacja jaskini Gamssteighöhle powiększyła się do 859 m (przy głębokości -775,5 m). 

● Kanin (Słowenia) – ze względu na lokalne uwarunkowania wyprawa musiała przenieść 

obozowisko w nowe miejsce (co zajęło kilka dni). Przeprowadzona została eksploracja 

powierzchniowa na krasowym plateau Krlisce, w wyniki której zostały odkryte jaskinie Good

Lood, tzw. Studnia przy nowej bazie (rozpoznana została do głębokości 100 m), Studnia 

Szmaragdowa oraz Jaskinia przy depozycie. Wyprawa działała również w przywróconej 

zimą ubiegłego roku do działalności eksploracyjnej jaskini BC1, w której udrożniła skrajnie 

ciasnego przełaz (Szczeliny Rzeźbiarzy), co pozwala na podjęcie dalszej eksploracji w 

położonych bliżej obecnego dna (-251m) partiach jaskini. Łącznie wyeksplorowanych 

zostało ok. 600 m nowych korytarzy, z których z powodu awarii sprzętu pomiarowego, 

pomierzono 130 m. 

● Picos de Europa (Hiszpania) – działalność eksploracyjna była prowadzona w Sistema del Ḥou de

la Canal Parda – Canalón de los Desvíos oraz PE003. Wyprawa próbowała przeprowadzić 

rekonesans w jaskini Torca de los Argaos, niestety z powodu ilości śniegu jego realizacja 

nie była możliwa. 

● Tennengebirge (Austria) - oierwotny plan wyprawy w Tennengebirge przewidziany na sierpień 

2020 ze względu na COVID-19 uległ zmianie. Wyprawie zaproponowano 4 miejsca 

noclegowe i brak dostępu do kuchni, w związku z tym zapadła decyzja o jej przesunięciu na

koniec września. Przeprowadzane były akcje w Jaskini Środkowej i P.-21, A13 oraz 

działalność powierzchniowa. Niestety długotrwałe załamanie pogody uniemożliwiło 

realizację założonego planu. 

Z powodu epidemii nie odbyły się zgrupowania zagraniczne: Prokletije, Leoganger Steinberge, 

Bzyb i Chiny. 



3. Szkolenia 

W okresie sprawozdawczym odbywały się szkolenia centralne, których celem była unifikacja i 

doszkalanie członków kadry narodowej i taterników jaskiniowych z klubów zrzeszonych w PZA. Od

maja 2020 do kwietnia 2021 odbyły się następujące kursy centralne: 

● kurs autoratownictwa jaskiniowego (3-5.07.2020), 

● warsztaty wspinaczkowe (17-19.07.2020), 

● centralny obóz tatrzański (10-13.09.2020), 

● kurs podstaw technik ratownictwa (9-11.10.2020) 

● Centralny Zimowy Obóz Tatrzański (26-28.02.2021). 

4. Sprawy tatrzańskie 

W omawianym okresie jaskiniach tatrzańskich kontynuowana była inwentaryzacja przyrodnicza 

jaskiń: Studni w Kazalnicy, Niebieskiej Studni i Szczeliny Chochołowskiej. W okresie letnim 2020 w

terminie od 4 lipca do 22 września udostępnione było dla taterników jaskiniowych obozowisko na 

Polanie Rogoźniczańskiej, prowadzone przez Kol. Ewę Liberę. 

5. Ogólnopolskie i międzynarodowe imprezy oraz spotkania jaskiniowe 

Niestety, z powodu epidemii w roku 2021 nie odbyły się Mistrzostwa Polski w Technikach 

Jaskiniowych oraz Speleokonfrontacje. Z powodów zagrożenia epidemiologicznego zostało 

odwołane IV Ogólnopolskie Forum Speleo, zaplanowanie wstępnie na marzec 2021 w Wiśle. 

Organizacja IV OFS planowana jest na 18-20 marca 2022. 

Rok 2021 został ogłoszony przez Międzynarodową Unię Speleologiczną - Międzynarodowym 

Rokiem Jaskiń i Krasu (przedłużony w kwietniu do roku 2022, z powodu przeniesienia na ten rok 

18. Międzynarodowego Kongresu Speleologicznego). Przewodnim inicjatywy jest „Odkrywać, 

rozumieć i chronić”. Jednymi z głównych celów Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu jest 

zwiększenie społecznej świadomości, jak bardzo jaskinie i kras są ważne dla codziennego życia 

miliardów ludzi oraz promocja znaczenia jaskiń i krasu. W związku z tym wydarzeniem, Komisja 

Taternictwa Jaskiniowego PZA współpracuje z Sekcją Speleologiczną Polskiego Towarzystwa 

Przyrodników im. Kopernika oraz prowadzi aktywną działalność popularyzacyjną na fanpage 

Jaskiń. 


