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29 lipca rano. Spotykamy siê pod klubem.
Pakowanie. Dwa podstawione auta: Stysiowy
Opel Kadet i Koniowy Fiat Palio wype³niaj¹ siê
niezliczon¹ ilo�ci¹ gratów. Po¿egnanie z tymi,
co przyszli odprawiæ wyprawowiczów i odjazd.
Zaje¿d¿amy jeszcze pod dworzec g³ówny ode-
braæ jad¹cego z Warszawy Azbesta i ju¿ w kom-
plecie ruszamy w trasê.

Ekipa zró¿nicowana. Dla jednych pierwsza
wyprawa � �przygoda ¿ycia� dla innych... jedena-
sta wyprawa w Picos � �sens ¿ycia�. W Palio jad¹
Koñ (Pawe³ Michalski), Schab (Tomasz Haba),
Bawe³niak (Przemys³aw Derkacz) i Azbest (Piotr
Keller � Speleoklub �wiêtokrzyski); w Oplu Zby-
chu (Zbigniew Grzela), Micha³ Saganowski no i ja
� Sta�. W trakcie jazdy nie da siê unikn¹æ roz-
mów �jak to bêdzie�. �M³odzi� mêcz¹ pytaniami:
�... a to pewne, ¿e w tej, no, B-12 pu�ci..., a co..., a
jak...?� Kurcze! Odpowiedzi niby rzeczowe, ¿e to...,
¿e tamto... a w duchu: musi, musi pu�ciæ! No... a
jak faktycznie nie pu�ci... Niby plan awaryjny mamy,
ale przecie¿ nie raz tak bywa³o, ¿e nawet plan
awaryjny do awaryjnego zawodzi³. W zesz³ym
roku posz³o nam tak g³adko. Od 0 do �404 prak-
tycznie w czwórkê: Koñ, Schab, Maciek (Maciej
Wywrocki) i ja. Co prawda, pó�niej dojecha³a
Gocha (Ma³gorzata Wojtaczka) i Wróbel (Tomasz
Wróbel), ale by³o ju¿ w zasadzie po wszystkim �
kartowanie i retransporty. Nie... no nie ma si³y,
musi pu�ciæ, koniec, nie ma o czym my�leæ.

Z otêpienia podró¿y wyrywa nas st³uczka.
No, w d... nam wjecha³! Opelek wygl¹da tak ja-
ko� smutno. Palio ca³y, pozosta³e dwa pojazdy to
w ogóle nie wygl¹daj¹ � totalna kasacja. Na szczê-
�cie nikomu nic siê nie sta³o. Jeste�my w Poitiers.
Nieco ponad po³owa drogi za nami. Bêdziemy
mogli jechaæ dalej? A jak nie... Dajemy siê zaholo-
waæ na warsztat. Kilkana�cie telefonów do ubez-
pieczalni � m³yn. Niemo¿liwe, aby tak ponuro siê
to skoñczy³o. Wyjazd dofinansowany przez PZA
a my nawet nie dojechali�my do celu! No a �Berg-
son�? Tyle sprzêtu od nich dostali�my a nawet
gór on nie zobaczy. Czekamy na wyrok. Go�æ
pukn¹³, stukn¹³, tu zajrza³ cos tam odgi¹³ i... cud �
mo¿emy jechaæ! Do pogiêtego Opelka wsiada-
my z niek³aman¹ dum¹. Jeszcze tylko formalno�ci
w ubezpieczalni sprawcy i znowu jedziemy.

Po przekroczeniu granicy hiszpañskiej, cho-
cia¿ do Picos mamy jeszcze ponad 400 km, czu-
jemy siê jak by�my ju¿ dojechali, jak u siebie.
Noc tradycyjnie spêdzamy nad Playa de San
Antolin. Rano, mimo, ¿e temperatura wody w
Atlantyku do tego nie zachêca, k¹piemy siê w
oceanie � to te¿ tradycja. W po³udnie jeste-
�my w Cangas de Onis. Zakupy, obiad, wizyta
w siedzibie Parku, tradycyjna kawa w zaprzy-
ja�nionej kafeterii i na górê.

Powoli podje¿d¿amy krêt¹ drog¹. Opelek
mimo, ¿e prawie pe³noletni i mocno nadwyrê-
¿ony w trakcie podró¿y ra�no wje¿d¿a bez
przystanków pod same Lago de Ercina. Komen-
tujemy zasz³e zmiany. Pogoda... no có¿, mog³a-
by byæ lepsza. Noc spêdzamy na parkingu.

Po³udniowo-wschodnia czê�æ rejonu
(wykonano na podstawie IGN Mapa Topografico Nacional de España, ark. 55-IV, skala 1:25 000)

W chwili za³o¿enia wora na plecy i przej-
�ciu pierwszych 100 m w stronê jeszcze nieist-
niej¹cej bazy ju¿ wiem, wiem na pewno, ¿e wy-
prawa zaczê³a siê na dobre. Odczuwam to na
w³asnym grzbiecie. Kolejne dni to noszenie wo-
rów, organizacja bazy i... noszenie wody. Nie-
stety �róde³ko na Los Barrastrosas jest suche.
Wodê do celów spo¿ywczych pozyskujemy z
wytapiania siê pola �nie¿nego w Cemba Vieja,
natomiast do celów gospodarczych sami wy-
tapiamy ze �niegu pozyskiwanego z ró¿nych za-
kamarów wokó³ bazy. Co wytopimy to gro-
madzimy w 80 l beczce. Podniesienie jej po-

krywy i zajrzenie do �rodka pozwoli³o co nie-
którym zrozumieæ, co oznacza okre�lenie
�czarna magia�. Baza wygl¹da okazale. Zawsze
przypomina³a swym wygl¹dem skrzy¿owanie
obozu angielskich ¿o³nierzy z czasów II wojny
�wiatowej (bazówka) i taboru cygañskiego z ele-
mentami pobytu trupy cyrkowej. Nie to co
teraz! Równiutko rozbite, nowiutkie, ¿ó³te
�Bergsony� staj¹ siê elementem �wystroju�
Barrastrosas na nastêpny miesi¹c. W ogóle wy-
gl¹damy jak by�my �obrobili� hurtowniê �Berg-
sona�. Namioty, plecaki, kurtki, �piwory � cha-
rakterystyczne �B� jest wszêdzie!
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3 sierpnia skromnie, bo skromnie, ale roz-
poczynamy zasadnicz¹ dzia³alno�æ. Zbychu,
Schab, Micha³ i Azbest id¹ na zwiad w rejon
Torre de los Traviesos. Tradycyjnie, jak co roku
sprawdzony zostaje poziom �niegu w A-17.
Próbuj¹ równie¿ pogrzebaæ w koñcowym za-
wale A-16. Wracaj¹. Konkluzja Zbycha: �Nie
licz na to, ¿e kiedykolwiek pójdê do A-16� na
jaki� czas zamyka sprawê tej jaskini.

Dzieñ pó�niej ruszmy pe³n¹ par¹. Do B-12
id¹ porêczowaæ Koñ, Micha³ i Azbest. Nieste-
ty Azbest zostaje �negatywnie zweryfikowany�
przez �Fullcontact� i zostaje zmuszony do od-
wrotu. Ch³opaki porêczuj¹ wiêc tylko do �250,
koñcz¹c na której� tam przepince w P140.

W tym samym czasie Zbychu, Schab, Ba-
we³niak i ja idziemy na rekonesans w rejon ko-
t³a Joon de los Desvios. Dzielimy obszar na re-
jony, ustalamy kolejno�æ dzia³añ i wracamy. Piêæ
nowych otworów zostawiamy sobie do spraw-
dzenia na pó�niej. Na bazie systematycznie za-
czynaj¹ siê pojawiaæ cz³onkowie ekipy �kielec-
kiej�: Anka Machul, Rafa³ Knap, Lechu Kule-
szyñski, Kuba Baltyn i Marcin Boksa. Kuba z
Marcinem co prawda nie chodz¹ �zawodowo�
po jaskiniach, ale jak siê pó�niej okaza³o byli
wielce �przydatni�.

Celem kolejnej szychty w B-12 ma byæ do-
koñczenie porêczowania i wytypowanie pro-
blemów do dalszej eksploracji. Zabieramy �su-
per latarê� do tzw. eksploracji zdalnej i �z pew-
n¹ doz¹ nie�mia³o�ci� ruszamy. Idziemy w sk³a-
dzie ubieg³odniowej ekipy powierzchniowej. Po
pokonaniu �Fullcontact�u� od razu przychodzi
mi do g³owy parafraza znanego wspinaczom cy-
tatu: �Przeszed³em... ale z powrotem bêd¹ jaja�.

Dno P140 czyli �Du¿a sala� jako cel dalszej
eksploracji odpada. Przechodzimy �Grzêdê�
i zje¿d¿amy do �Ma³ej sali�. �Ma³a sala� ma 40
m �rednicy, strop z pocz¹tku widoczny, czym
bli¿ej po³¹czenia z �Du¿¹ sal¹� stopniowo ucie-
ka. Na ile? Jakie�... ja wiem... 250 m na pewno.
W sp¹gu, w zawalisku, ok. 40 m g³êboko�ci lej
doprowadzaj¹cy na aktualne jeszcze dno. �Eks-
plorujemy� przy pomocy latarki �ciany i widocz-
ny jeszcze w pó³nocnej czê�ci sali strop. Mo¿e
tu... albo tam... Kurcze przyjdzie nam rze�biæ
w ³awach. Nie! Panowie � jedziemy na dno!

Na dno zje¿d¿am pierwszy, za mn¹ Zby-
chu, ch³opaki gdzie� tam jeszcze z ty³u. W³a¿ê
w okienko, niewielka salka, trochê want, wi-
daæ jakie� prze�wity pod �cian¹. Kto wie... mo¿e
tu? Nawet nie ma tak du¿o roboty. Dobra �
obadamy pó�niej. Wy³a¿ê. Zbychu gdzie�
wsi¹k³. Pojawiaj¹ siê ch³opaki. Zbychu gdzie�
tam nawo³uje. Próbujemy go zlokalizowaæ. Jest!
Nie mo¿liwe! 10 m nad aktualnym jeszcze dnem
pó³eczka, ma³y pro¿ek w górê, za nim ni to
okienko, ni to szczelina. Jak mogli�my to w za-
sz³ym roku przegapiæ?! Schabu idzie do Zby-
cha, my z Bawe³niakiem czekamy. Wracaj¹ �
�jest studnia... jakie� trzy dychy!� No, pu�ci³o!
Zadowoleni z siebie rozpoczynamy odwrót.

Niestety, nasze zadowolenie � Bawe³niaka
i moje, szybko siê ulatnia pod �Fullcontact�em�.
No... nie dam rady! Próbujê �technicznie�, pró-
bujê �na chama� i nic! Kurcze w zesz³ym roku
to robi³em. Fakt, z bólem, ale siê dawa³o! Ba-
we³niak te¿ sobie nie radzi. Bez majzla nie damy
rady. Jeste�my na �60, na bazê ju¿ tak blisko a

my tu... No nie... �i �mieszno, i straszno�. Wy-
sy³amy ch³opaków na powierzchniê: �Niech
Koñ przyjdzie z wiertar¹ i majzlem, w koñcu w
zesz³ym roku to poszerza³ to niech dokoñczy
robotê�. Próbujemy siê jako� wygodnie pouk³a-
daæ. Nie jest to takie proste. Id¹c od do³u �Ful-
lcontact� jest pionowym zaciskiem koñcz¹cym
60 m studniê. Tu¿ pod nim, na niewielkiej pó-
³eczce, (0,50 x 0,50 m) nale¿y zwykle wypi¹æ
wszystko, co zbêdne z uprzê¿y i autoasekuru-
j¹c siê z samej poignee pokonaæ tê przykro�æ.
Ja siadam d... w niewielkiej ka³u¿y, która zrobi-
³a siê dziêki p³yn¹cej po �cianie, na t¹ pó³eczkê
wodzie. Bawe³niak wisi na linie. Czekamy. Koñ
w miarê szybko siê uwin¹³. Ju¿ jest przy nas:
�Ch³opaki! Chcecie kawy? Przynios³em dla was
ca³y termos.� Jasne, ¿e chcemy. G³upie pyta-
nie. 24 godziny temu wyszli�my z bazy a on
pyta: �czy chcemy?� Dawaj! A co masz do ¿ar-
cia? Snickers�y? Mo¿e byæ, dawaj! No i siê za-
czê³o! Okaza³o siê, ¿e organizm Bawe³niaka w
tym momencie kawy to ju¿ nie toleruje. By³o
mi go ¿al... ¯eby tak chocia¿ po dobrej impre-
zie... ale tutaj... wprost w czelu�æ..? Bez sensu!
¯al mój nie trwa³ d³ugo. Mnie te¿ dopad³o tyl-
ko, jak to siê mówi �drug¹ stron¹�. Tragedia!
Nerwowe ruchy. Jak to zrobiæ? Nie bêdê siê
wdawa³ w szczegó³y. Po d³u¿szej chwili sytu-
acja zosta³a wzglêdnie opanowana. Wzglêdnie,
bo Bawe³niak nadal to robi³, tak �rednio co 10
minut. Jego systematyczno�æ spowodowa³a, ¿e
przestali�my siê tym jako� przejmowaæ i mile
sobie konwersuj¹c czekali�my a¿ Koñ posze-
rzy zacisk. W sumie prawie osiem godzin tam
kiblowali�my. Podczas drogi na bazê jak i na
samej bazie okaza³o siê, ¿e Bawe³niak to ju¿ siê
tak przyzwyczai³, ¿e ze swoj¹ nowo nabyt¹
umiejêtno�ci¹ nie zamierza siê rozstawaæ. Dwa
dni go oduczali�my � taki twardy!

Jak siê okazuje to nie tylko my mieli�my �pe-
cha�. Jeszcze tego samego dnia, zaraz po po-
wrocie do bazy, dowiadujemy siê, ¿e Rafa³ z
Azbestem wybrali siê na wspinaczkê pó³nocnym
filarem Aguja Enol. Super! Super to by by³o gdy-
by nie kibel, który zaliczyli po ukoñczeniu drogi.

Na bazê dojecha³a w miêdzyczasie reszta na-
szej ekipy: Ola (Olga Sawicka), Maciek i Polter
(£ukasz Pol). Ola, podobnie jak Kuba i Marcin,
nie chodzi �zawodowo� po jaskiniach, ale podob-
nie jak i oni okaza³a siê wielce �przydatna�.

Nastêpnego dnia, 7 sierpnia, jak ³atwo siê
domy�liæ to Maciej z Polterem stanowi¹ trzon
ekipy id¹cej do B-12, do której do³¹cza Micha³.
Reszta zawodników � dzia³alno�æ powierzch-
niowa i przypowierzchniowa w strefie A i D.
Te �trzy dychy� w B-12 okazuj¹ siê niezwykle
kruche, co zabiera ch³opakom du¿o czasu, ale
za to jaka nagroda! Pokonuj¹ spory kawa³ek
meandra, a w nim studnie P16 i P20. Jak siê
pó�niej okaza³o to ju¿ �470. Z szychty wracaj¹
dnia nastêpnego mocno ju¿ opó�nieni. Wstrzy-
ma³o to co prawda trochê dzia³alno�æ pozo-
sta³ej ekipy tego dnia, ale nic to. Dalej puszcza
naprawdê ³adnie i zostaje nam podjêcie �jedy-
nej s³usznej decyzji� � biwak.

Maj¹c wystawiony problem niejako na tacy
mogli�my pozwoliæ sobie na odrobinê luzu. Jest
pi¹tek, 9 sierpnia. Znaczna czê�æ sk³adu zje¿d¿a
na dó³ uzupe³niæ zakupy, tak aby starczy³o ¿ar-
cia na okres biwaku. �Kielczanie� jad¹ na wy-

cieczkê do Oviedo a my korzystamy z zapro-
szenia naszego przyjaciela Armanda i zostaje-
my w jego �Rock house� na Vega Piedra na
noc. Jeszcze wieczorem zaczyna siê ulewa. Rano
pada ju¿ znacznie mniej, ale jako� nie mamy
ochoty zapychaæ na górê tylko po to by prze-
siedzieæ opady w mokrych namiotach. Odpro-
wadzamy Armanda na parking, ¿egnamy siê z
nim i po krótkiej zabawie w demokracjê rów-
nie¿ zje¿d¿amy na dó³, nad ocean.

¯ycie bazowe wraca do normy dopiero 11
sierpnia (niedziela). Woda co prawda jeszcze
nie zesz³a, ale mo¿na ju¿ co� robiæ. Co? Cokol-
wiek, np. przej�æ siê do E-1. Jedynym plusem
tego za³amania pogody jest �od¿ycie� �róde³ka
na bazie � skoñczy³y siê wiêc uci¹¿liwe trans-
porty wody do picia.

W poniedzia³ek rusza biwak. Jak to zwykle
bywa chêtnych jest wiêcej ni¿ potrzeba. Osta-
tecznie Koñ ze Schabem tworz¹ jedn¹ dwójkê
a Zbychu z Maækiem drug¹. Biwak zostanie za-
³o¿ony na �400. Przewidywana g³êboko�æ B-
12 to ok. �730, tak wiêc trzeba zaanga¿owaæ
wiêkszo�æ sprzêtu dostêpnego na bazie. Szy-
kowanie i pakowanie ch³opaków zajmuje nam
znaczn¹ czê�æ dnia. Po po³udniu wychodz¹. Na
miejsce biwaku pomagaj¹ im zatargaæ graty
Anka, Rafa³ i Lech. Ostatnie przykazanie: �A
jak dojdziecie do p³yn¹cego prostopadle, z le-
wej do prawej, cieku to znaczy, ¿e jeste�cie w
�Beretach�. Kurcze � czy kto� w to w ogóle
wierzy?

�Berety�... Malownicza nazwa Sistema del
Canalon de los Desvios. Zaczê³o siê w 1994 od-
kryciem otworu F-17. Szybko uda³o siê dotrzeæ
na �477. Po po³¹czeniu z F-18 mamy �501. Nie-
z³a lufa. Liczby mówi¹ same za siebie. Rozci¹-
g³o�æ pozioma tylko 134 m, d³ugo�æ 880 m.

Rok pó�niej po³¹czenie z po³o¿onym na �
38 F-15 nie powiêksza co prawda deniwelacji,
ale prawie dwukrotnie zwiêksza d³ugo�æ do
1600 m i do 210 m rozci¹g³o�æ poziom¹. Po-
woli system nabiera rozmiarów.

Przez dwa lata system �le¿y od³ogiem�.
Wreszcie w roku 1998 przychodzi czas na ho-
ryzontalny ci¹g wodny na dnie. Przybywa tro-
chê deniwelacji - �542, d³ugo�ci � 2120 m, no i
dwukrotnie wzrasta rozci¹g³o�æ do 420 m. B-
12 by³by najwy¿szym otworem systemu.

Od wtorku kontynuujemy nasze wypady
na eksploracjê powierzchniow¹ w rejon Joos
de los Desvios. Wychodz¹c z bazy spotykamy
siê z powracaj¹cym z B-12 Rafa³em. Ankê, po
dotarciu na biwak, dopad³a �niemoc prze-
ogromna� i zosta³a z ch³opakami w charakte-
rze �misia biwakowego�. Ustalamy, ¿e na noc
Rafa³ z Micha³em pójd¹ po ni¹ a sami ruszamy.
Jest nas niez³a �si³a� - Kuba, Marcin, Polter,
Micha³, Przemek, Ola, Azbest i ja. Dziêki temu
sprawdzamy znaczn¹ czê�æ obszaru � ca³¹
wschodni¹ czê�æ kot³a a¿ po prze³êcz Jorcada
Blanca. Niestety nic ciekawego nie znajduje-
my. Namierzamy przy okazji GPS�em kilka zna-
nych wcze�niej otworów i wracamy na bazê
tzw. �górnym wariantem�. Kawa³ drogi! Dzieñ
raczej udany. �Pierwszaki� zobaczy³y spory frag-
ment rejonu no i z g³owy mamy kawa³ spraw-
dzonego obszaru. Mo¿emy przenie�æ siê w cie-
kawsze trochê miejsce. Zgodnie z planem wie-
czorem wychodzi �grupa ratunkowa�.
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Jaskinia B-12, studnia tzw. 140-stka zje¿d¿a Polter
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Jaskinia B-12, �most� pomaga Polter
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Jaskinia D-9, partie z naciekami
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Otwór Jaskini E-1

Przy otworze B-12, przed szycht¹.
Od lewej M. Wywrocki, M. Saganowski i £. Pol.
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�roda to dla nas kolejny dzieñ �szukania dziu-
ry w ca³ym�. W sk³adzie Kuba, Marcin, Azbest,
Przemek, Ola i ja eksplorujemy, jak siê wydaje
ciekawsz¹, pó³nocn¹ stronê Joos de los Desvios.
Znajdujemy sporo nowych otworów. Strasznie
doskwiera nam brak sprzêtu. Wiêkszo�æ posz³a
na biwak a nam pozosta³y �ogryzki�. Trochê to
przeszkadza, bo np. w takim D-3 Bawe³niakowi
do dna studni brakuje naprawdê niewiele. Niby
dalej nic nie widaæ ale pewno�ci nie ma. Po po-
wrocie na bazê okazuje siê, ¿e wróci³a ju¿ ekipa
z Ank¹ i mamy pierwsze wie�ci z biwaku. Koñ
ze Schabem s¹ po pierwszej szychcie eksplora-
cyjnej a Zbychu z Maækiem poszli kartowaæ to
co ch³opaki odkryli i spróbuj¹ popchn¹æ co� da-
lej. Ostro¿nie szacowana g³êboko�æ to ok. �520.
Jak siê pó�niej okaza³o �511.

Kolejny dzieñ eksploracji powierzchniowej.
Tym razem odzyskali�my z bazy wszystkie sznur-
ki, nawet te najkrótsze, jakie siê tylko da³o. Idzie-
my � Ola, Bawe³niak, Polter, Micha³ i ja. Gdzie�
tak w po³owie drogi do celu przechodzimy nad
B-12. Kilkaset metrów pod nami ch³opaki wal-
cz¹ na biwaku. Ciekawe jak im tam idzie? Chyba
ju¿ koñcz¹? Jutro pierwsza dwójka powinna byæ
ju¿ na powierzchni. ¯ar wali z nieba. Nikomu
nic siê nie chce. Przy pomocy Poltera eksploru-
jemy D-3. Jak siê okaza³o Bawe³niak to za wiele
nie widzia³ i da³o siê zjechaæ ni¿ej. A przysiêga³,
¿e tam nic nie ma! Da³by sobie ³apy obci¹æ (nie
sobie oczywi�cie tylko ukochanemu psu Fredzio-
wi). Na nic siê jednak to zdaje, bo i tak siê �kli-
pi� tylko trochê ni¿ej. Marne �65. Szkoda � tak
fajnie siê zapowiada³o. Trochê jeste�my zrezy-
gnowani. Parê dni upa³u i codzienne wyj�cia �na
patelniê� os³abiaj¹ nasze �morale�. Wracamy.
Jest jeszcze trochê czasu do zmroku i warianty
powrotu s¹ ró¿ne. Wariant okrê¿ny przynosi
odkrycie D-9. System otwórów wygl¹da zachê-
caj¹co, a parê metrów dalej studzienka � tak ze
dwie dychy.

16.08 (pi¹tek). Zaczyna siê wyczekiwanie
powrotu ch³opaków z biwaku. Wreszcie s¹!
Wiadomo�æ dobra: doszli do dna i na 90% wy-
padli w �Beretach�. Wiadomo�æ z³a: koniecz-
ny jest drugi biwak, który dokartuje to, czego
oni nie zd¹¿yli... no i przeprowadzi reporêcz.
Z chaosu pytañ i odpowiedzi powoli wy³ania
siê jaki� obraz tego, co siê dzia³o, tam pod zie-
mi¹, przez te cztery dni.

Pierwsza szychta Konia i Schaba to ci¹g stu-
dzienek (P5, P15, P23) z �upierdliwym� mean-
drem po drodze (-511). Zawa³ za ostatni¹ stud-
ni¹ powoduje, ¿e ³atwo trac¹ trudno zdobyt¹ g³ê-
boko�æ i przodek jest na �495. Dzia³aj¹c w³a�ci-
wie z powierzchni nie mieli zbyt wiele czasu i po
dotarciu do kolejnego meandra wrócili na biwak.

Na kolejnej szychcie Zbychu i Maciek kartu-
j¹ odcinek pomiêdzy starym dnem a miejscem,
do którego dotar³ Koñ ze Schabem. Jest tego tro-
chê. Pokonuj¹, jak siê okazuje d³ugi i nawet bar-
dziej �upierdliwy� od poprzedniego, meander i
na �530 dochodz¹ do du¿ej, mokrej studni.

Kolejna zmiana to porêczowanie tej stud-
ni. Problemy z wod¹ i kruszyzn¹ powoduj¹, ¿e
nie udaje siê Koniowi i Schabowi dojechaæ do
dna. Pocz¹tek to trawersy pomiêdzy pó³kami,
zaklinowanymi wantami i nie wiadomo czym
jeszcze ale za to omija siê wodê.

Zbychu z Maækiem na swojej szychcie kon-
tynuuj¹ kartowanie. Drugi meander jest na tyle
�upierdliwy�, ¿e udaje im siê dokartowaæ tylko
nad studniê i nic wiêcej. Zreszt¹ biwak te¿ ju¿
coraz dalej.

Du¿a studnia zostaje pokonana dopiero na
nastêpnej akcji przez Konia i Schaba. Zreszt¹
jak siê okaza³o wcale nie taka du¿a. Tylko 79 m
a tyle z ni¹ by³o k³opotów! Teraz droga stanê³a
otworem. Stroma pochylnia, pro¿ek i kolejny
meander. Bêdzie z �620. Dla Konia i Schaba to
prawdopodobnie ostatnia szychta. Jedyna na-
dzieja na ich powrót tutaj to �gdyby brak³o nie-
wiele�. Ka¿de inne rozwi¹zanie powoduje, ¿e
wychodz¹ na powierzchniê. Wspólnie ze
zmiennikami podejmuj¹ decyzjê: napieraæ,
�olaæ� kartowanie.

Zbychu i Maciek daj¹ z siebie wszystko. Po-
konuj¹ prowadz¹cy coraz wiêksz¹ ilo�æ wody
meander a w nim dwie ³adne �trzydziestki� i
dochodz¹ do niewielkiego syfonu. Taki ma³y? I
co on tak buczy? Czterometrowy pro¿ek w
górê, kilkumetrowa pozioma rura i... okienko.
Kilka metrów poni¿ej to dopiero buczy! Rze-
ka! Od lewej do prawej! �Berety�! Pod pr¹d
nie da rady � za g³êboko. Wzd³u¿ wody udaje
siê jeszcze zjechaæ 11 m obok wodospadu,
obej�æ drugi, piêciometrowy i... rozszerzenie.
Bez pontonu nie da rady. Czy aby na pewno to
�Berety�? Wracaj¹ na biwak.

Wspólnie z Koniem i Schabem dochodz¹
do wniosku, ¿e kartowanie zajmie, jak dobrze
pójdzie, ze dwie szychty. ̄ arcie siê koñczy, czas
alarmowy za pasem, szybka decyzja nie pozba-
wiona ¿alu � wychodz¹.

Na bazie nastrój rado�ci. Ustalamy, kto pój-
dzie na nastêpny biwak. Niby to ¿adna atrakcja
� kartowanie i reporêcz, ale problemu ze sk³a-
dem nie ma � pierwsza dwójka to ja z Micha-
³em a druga... to trójka: Polter, Rafa³, Lech. Dzi-
waczny trochê sk³ad, ale kto mo¿e (czytaj: nie
ma oporów przed �Fullcontact�em�) to chce
byæ na dnie. Schaba skrêca. To on odkry³ rok
temu B-12, teraz by³ na kluczowym biwaku i
nawet dna nie widzia³. Có¿...

Na drugi dzieñ wraca z B-12 Zbychu z Maæ-
kiem. Uzgadniamy szczegó³y kolejnego biwa-
ku. Przewidujemy po dwie szychty na ekipê.
Rezultatem ma byæ skartowanie ca³o�ci i repo-
rêcz nad P140, czyli na �200. Tam, to czego
nie uda siê wynie�æ, zostanie zdeponowane i
wyniesiemy to ju¿ dzia³aj¹c z powierzchni. Pa-
kowanie przebiega bez takiego entuzjazmu jak
kilka dni temu, gdy sz³a pierwsza ekipa. Wszyst-
ko ju¿ przecie¿ wiadomo. Zosta³o tylko po-
sprz¹taæ.

18.08 (niedziela) � ruszamy. My, tzn. Micha³
i ja wychodzimy wcze�niej. Idziemy na lekko. Na-
szym zadaniem jest dotarcie z powierzchni do
dna i rozpoczêcie kartowania od do³u. Dziêki
temu nastêpna ekipa mog³aby rozpocz¹æ repo-
rêcz. Ch³opaki maj¹ wyj�æ pó�niej. Ich zadaniem
jest doniesie ¿arcia, urz¹dzenie biwaku i czeka-
nie w �piworkach na nasz powrót.

Szybko docieramy do opuszczonego biwa-
ku. Ciep³a herbatka i na dó³. Za biwakiem inny
�wiat. Jaskinia ca³kowicie zmienia swój charak-
ter. Nad P79 docieramy równie¿ szybko mimo
nieustannego poszukiwania dalszej drogi w me-

andrach. Klniemy na �cudaczne� oporêczowa-
nie studni. Na lekko tak bardzo nam to nie prze-
szkadza, ale z worem mo¿e byæ nie weso³o. Jak
to zwykle bywa nie mo¿emy powstrzymaæ siê
od komentarzy, ¿e da³oby siê to zrobiæ lepiej.
Czy na pewno? Znowu meander i pierwsza trzy-
dziestka � P32. Znowu inny �wiat i tak ju¿ do
samego koñca. Wody coraz wiêcej, meander,
druga trzydziestka � P31, meander, syfonik, obej-
�cie i... to naprawdê robi wra¿enie. Robimy so-
bie odpoczynek na pó³ce nad rzek¹. Micha³ robi
zdjêcia, a ja wi¹¿ê na �pipañcie�, w miejscu po³¹-
czenia, specjalnie przygotowan¹ ta�mê z tablicz-
k¹. Gustowna tabliczka zosta³a przygotowana
z dna br¹zowego, plastikowego talerzyka, na
którym brutalnie widelcem wytopiono �B-12
SCW 2002�. Z ¿ó³t¹ rurówk¹ wygl¹da ca³kiem
nie�le. Zabieramy graty do kartowania i prze-
mieszczamy siê do miejsca, dok¹d da siê dotrzeæ
such¹ stop¹. Na ca³ym odcinku nie ma ani jed-
nego punktu, który pozosta³by po kartowaniu z
1998 r. Kurcze, nie ma siê gdzie dowi¹zaæ z po-
miarem. Mo¿e to nie s¹ �Berety�? Có¿... kartu-
jemy, nic nie poradzimy. Je¿eli to �Berety� to za
rok przyjdzie siê tutaj od F-17 i siê dowi¹¿e. I
tak w zaistnia³ej sytuacji bêdzie trzeba spróbo-
waæ jeszcze tutaj poeksplorowaæ. Zw³aszcza na
koñcu. Mo¿e ten syfon te¿ siê da jako� obej�æ.
Zaczynamy ¿mudn¹ robotê - kartowanie. Idzie
nam to w miarê sprawnie. Reporêcz zostawia-
my ch³opakom. Niech te¿ co� maj¹ z tego biwa-
ku, przynajmniej sobie kawa³ jaskini zobacz¹. Tak-
tyka niezbyt logiczna, ale... gdzie nam siê spie-
szy. Kartowanie koñczymy nad P32. Nie zd¹¿y-
li�my poznaæ jeszcze dobrze jaskini i wydaje siê
nam, ¿e niewiele zosta³o. No, co? Tylko mean-
der, P79 i po sprawie. W czasie powrotu droga
co� nam siê wyd³u¿a. Nad P79 dochodzimy do
wniosku, ¿e chyba nie daliby�my rady. Wraca-
my na biwak. Zrobili�my kawa³ dobrej (nikomu
nie potrzebnej) roboty.

My do �piworów a ch³opaki do roboty. �pi-
worki wygrzane i pomimo tego, ¿e przez pra-
wie dwie doby nikt ich nie u¿ywa³ nawet tak
nie nawilgotnia³y. Ca³kiem niez³e te �Bergso-
ny�. Dopiero przy retransporcie widaæ, ¿e to
kawa³ nory. Ch³opakom trochê schodzi, dziêki
czemu mo¿emy siê wyspaæ. Po powrocie maj¹
dla nas dobr¹ wiadomo�æ: to na pewno s¹ �Be-
rety�. Za po³¹czeniem znale�li czerwon¹ nitkê
z topofila. Topofil z tak¹ nitk¹ by³ u¿ywany tyl-
ko raz � w 1998 r.

Znowu nasza kolej. Poprzednim razem
podjêli�my s³uszn¹ decyzjê. Skartowanie me-
andra i P79 zajmuje nam prawie ca³¹ szychtê.
No, to kartowanie mamy z g³owy! Reporêczu-
jemy czê�æ P79, zostawiaj¹c ch³opakom roz-
porêczowanie trawersu i wracamy na biwak.

Studniê przed biwakiem spotykamy Lecha z
Polterem. Chyba na bezsenno�æ cierpi¹! A Rafa³?
Postanowili, ¿e oni we dwóch pójd¹ na reporêcz
poni¿ej biwaku a Rafa³ rozpocz¹³ wynoszenie szpei
z biwaku na �200. Zrêporêczowanie przez nas
P79 poprawia im humory. Oni na dó³, my do góry.
Oni do roboty, my do �piworków.

Na biwaku dwukrotnie pojawia siê Rafa³
kursuj¹cy, ze szpejami nad P140 - ten to ma
zaciêcie. Niestety i tak kupa gratów do wynie-
sienia jest poka�na, no i jeszcze Lech z Polte-
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rem nieco donie�li z do³u. Przed obudzeniem
szykuj¹ nam �gustowne� worki.

Pobudka, ¿are³ko i w górê. Na �140 za-
skoczenie � spotykamy Konia, Schaba i Maæka.
Ciê¿ko dociec, komu siê poprzestawia³o z pla-
nowanym powrotem � im czy nam. Niewa¿ne
dobrze, ¿e s¹ - przynajmniej depozyt na �200
znacznie uszczupleje. Inna sprawa, ¿e nie mogli
siê ju¿ doczekaæ. Sprzêtu na bazie jak na lekar-
stwo a w D-9 puszcza!

Koñ ze Schabem poszli tam ju¿ w nastêpny
dzieñ po naszym wyj�ciu na biwak. Zu¿yli wszyst-
ko, co by³o na bazie. Uda³o siê tym zaporêczo-
waæ P28, P12 no i jest nastêpna studnia � jakie�
dwie dychy. Pozostali przez ten czas krz¹tali siê
bez wiêkszych rezultatów po powierzchni, no i
czê�æ zaliczy³a kolejne zakupy w Cangas.

¯egnamy siê z ch³opakami i kontynuujemy
odwrót. �Fullcontact� poszed³ nad wyraz g³ad-
ko i ju¿ ca³kowicie z siebie zadowoleni wy³azi-
my na powierzchniê. Jest 21.08 (�roda). Pod
otworem czeka Anka. Wspólnie wracamy na
bazê. Jeszcze tego samego dnia zjawia siê resz-
ta ekipy � jeste�my w komplecie.

Dop³yw sprzêtu na bazê powoduje, ¿e na-
stêpnego dnia Koñ, Schab, Bawe³niak, Kuba i
Anka ruszaj¹ do D-9. �Pobiwakowcy� maj¹ za-
s³u¿ony odpoczynek. Anka, geolog z wykszta³-
cenia, zostaje pod otworem zbieraj¹c okazy za
skamienia³o�ciami a ch³opaki na przodek. Z
�pewn¹ doz¹ nie�mia³o�ci� udaje im siê poko-
naæ P24, P22, P17 i dotrzeæ do rzadkich jak na
Picos partii. Wszêdzie pe³no nacieków, w tym
spora ich czê�æ to nacieki agrawitacyjne. Jaski-
nia nie jest prosta i trudno im oceniæ g³êbo-
ko�æ. Jak siê pó�niej oka¿e szacowanie g³êbo-
ko�ci w tej jaskini by³o znacznie na wyrost. Te-
raz ju¿ wiemy: -139. Wieczorem ustalamy plan
dzia³ania na kolejne dni. Czas nas powoli za-
czyna goniæ. Zosta³ nam tylko tydzieñ. B-12
jeszcze nie zreporêczowana, w D-9 puszcza...
Plan jest prosty. Najpierw obowi¹zek (B-12),
potem przyjemno�æ (D-9). Mamy te¿ ju¿ wyni-
ki obliczeñ z kartowania. Liczbowo rzecz uj-
muj¹c sama B-12 do po³¹czenia z �Beretami�,
przy g³êboko�ci 703 m ma 1803 m d³ugo�ci i
384 m rozci¹g³o�ci. B-12 to najwy¿szy otwór
�Sistema del Canalon de los Desvios�. Teraz
g³êboko�æ systemu wynosi 733 m, d³ugo�æ 3921
m a rozci¹g³o�æ 711 m.

23.08 (pi¹tek) rusza zmasowany atak na B-
12. Zaanga¿owani s¹ wszyscy - czê�æ w jaskini,
czê�æ na powierzchni. Udaje siê nam przetrans-
portowaæ wszystko na bazê. Pozosta³a wiêc tyl-
ko przyjemno�æ.

W sobotê do D-9 ruszaj¹ dwie ekipy. Jed-
na z rana druga na wieczór. Chc¹c zdzia³aæ jesz-
cze co� w tej jaskini musimy siê sprê¿yæ. Pierw-
sza ekipa, Zbychu, Anka i Azbest, docieraj¹ na
�179 a druga, Koñ, Schab i Marcin, na �225.
Nadal puszcza. Nie ma lekko, ale puszcza. Ko-
lejna studnia wydaje siê znacznie g³êbsza od
poprzednich i wygl¹da na to, ¿e bêdzie coraz
³atwiej. Powoli rozpoczynamy likwidowaæ bazê
i znosiæ rzeczy na dó³.

Niedziela 25.08 � deszcz. Opad nie jest du¿y
ale ci¹g³y. Mimo to Rafa³, Lechu i Micha³ id¹ do D-
9 z przykazaniem, ¿e jak bêdzie du¿o wody to
maj¹ wracaæ. Nie jest tragicznie, ale wracaj¹ kom-

pletnie przemoczeni. Studnia okaza³a siê mieæ 70
m i dalej te¿ co� jest, ale trudno stwierdziæ ile, bo
kamienie spadaj¹ na dosyæ pochy³y zawa³.

Poniedzia³ek to kolejny dzieñ opadu. Jest
coraz gorzej. Wykorzystuj¹c niepogodê czê�æ
ekipy udaje siê do Cangas robi¹c przy okazji
ma³y retransport na dó³.

Wtorek � pada. Bazówka zaczyna przecie-
kaæ a wewn¹trz p³ynie ju¿ niez³y potoczek. Nie
jest dobrze. Z D-9 nie zd¹¿ymy, nawet nie jest
skartowana. Kupa gratów na bazie, �Kielce�
musz¹ siê ju¿ zwijaæ, Polter z Maækiem i Ol¹
ju¿ wyjechali. Za pomoc¹ SMS-ów dostajemy
prognozy pogody. Jedn¹ od Armanda drug¹ z
Polski. Obie takie same. W �rodê, po po³u-
dniu, pocz¹tek krótkiego, dwudniowego roz-
pogodzenia. W czwartek i pi¹tek powinno byæ
w miarê dobrze a najpó�niej w sobotê to siê
dopiero zacznie opad. �Kielce� z racji swojego
wyjazdu robi¹ transport na dó³. Wracaj¹ kom-
pletnie przemoczeni.

W �rodê wczesnym rankiem, w deszczu,
Kielce nas opuszczaj¹. Po po³udniu przychodzi
gwa³towne rozpogodzenie. Udaje nam siê wy-
suszyæ wiêkszo�æ rzeczy, zwin¹æ bazówkê i zor-
ganizowaæ depozyt w G-1. Nie jest �le, ale ma-
j¹c w pamiêci ostatnie dni wszystko organizu-
jemy tak, jak by mia³o zaraz zacz¹æ padaæ.

Czwartek � zgodnie z prognoz¹ lampa!
Ostatnia akcja w D-9. Docieramy na przodek.
Koñ ze Schabem maj¹ zjechaæ ostatni¹ studniê
i skartowaæ odkryte partie. Bawe³niak i ja roz-
poczynamy kartowanie pod górê. Ch³opaki
wracaj¹c z dna maj¹ reporêczowaæ i depono-
waæ liny tak by przez rok nic im siê nie sta³o.
Doganiaj¹ nas pod ostatni¹ studni¹ przed otwo-
rem. To siê nazywa synchronizacja! Podekscy-
towani opowiadaj¹. Zjechali t¹ studniê, bêdzie
gdzie� ze trzy dychy i kawa³ek dalej jest na-
stêpna ok. 70 m. Niestety ten problem bêdzie
musia³ zaczekaæ do przysz³ego roku. Koñczy-
my kartowanie. Ch³opaki ju¿ przebrane roz-
poczynaj¹ powrót na bazê. Chc¹ zd¹¿yæ przed
zmrokiem. Nam z Bawa³niakiem jako� siê nie

�pieszy. Wracamy ju¿ po ciemnicy. Roz-
gwie¿d¿one niebo, ciep³o, piêkna noc � ostat-
nia...

30.08 (pi¹tek) � odwrót. Wstajemy rano.
Ch³opaki zwijaj¹ resztki bazy, ja mam luz. �Ty
sied� i licz�! No to liczê. Gotowe - D-9: g³êbo-
ko�æ �325, d³ugo�æ 503, rozci¹g³o�æ 118. Tak
ma³o? Ma³o, du¿o, przecie¿ nie oto chodzi, a
problem otwarty! Z ciê¿kimi worami schodzi-
my na dó³, bardzo ciê¿kimi. Miejsce po bazie
zostaje takie puste. Zniknê³y charakterystycz-
ne ¿ó³te �Bergsony� i nie mniej, ale inaczej, cha-
rakterystyczna bazówka. Pakujemy samocho-
dy i do Cangas. Ostatni obiad, ostatnia kawa w
kafeterii i wydawanie ostatnich pieniêdzy. Wie-
czorem jeste�my umówieni w Oviedo z Suare-
zem, prezesem Federacja Asturiana de Espele-
ologia. Tym razem odby³o siê to bez wycie-
czek po starówce Oviedo. Jeste�my wykoñcze-
ni. Pó�n¹ noc¹ przemieszczamy siê nad Playa
de San Antolin � si³a tradycji.

Rano rozpoczynamy podró¿ do kraju. Ciê¿-
ko nam opu�ciæ Hiszpaniê. Kolejn¹ noc decy-
dujemy siê spêdziæ jeszcze w Kraju Basków,
nad jeziorem Santa Engracia. Do Francji prze-
dostajemy siê trochê na oko³o przez prze³êcz
Pierre Saint Martin. Bez wiêkszych przygód, nie
licz¹c spalenia siê instalacji elektrycznej w Opel-
ku, docieramy 3.09 do Wroc³awia.

Có¿... wyprawa dobieg³a koñca. Bardzo
udana wyprawa. W B-12 mimo obaw pu�ci³o i
to jak! Piêkny system. No i mamy otwarty pro-
blem na przysz³¹ wyprawê. Wszystko wskazu-
je, ¿e D-9 po³¹czy siê równie¿ z �Sistema del
Canalon de los Desvios�. Prawdopodobnie nie
tak nisko jak B-12 ale gdzie� w F-17. Bêdzie
wiêc okazja podkartowaæ po³¹czenie z B-12...
Mo¿e wylecimy gdzie� w P149? Kto wie? By³by
niez³y system, gdzie� tak ko³o 5 km d³ugo�ci, a
gdyby tak przy³¹czyæ F-3 to ze 6. No i koniec
ci¹gu wodnego te¿ nabiera nowego znaczenia...
Zreszt¹, bêdzie jak bêdzie, a z jaskiniami to i tak
nigdy nic nie wiadomo. Czym d³u¿ej tam je�-
dzimy to chyba coraz mniej wiemy...
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A-30, A-1/24/25
Sistema del Jou de la Canal Parda

(-903 m, 4 401 m)

2/6, 1/6
Sistema Conjurtao
(-655 m, 2 435 m)

G-13
bez nazwy

(-429 m, 623 m)

G-1/7/6/4/5
Red de los Barrastrosas

(-322 m, ?)

A-11
Pozu del Porru la Capilla

(-863 m, 1 593 m)

F2, F7
Sistema Jorcada Blanca

(-594 m, ?)

H-11
Sima de la Porra la Altiquera

(-418, ?)

SCP 134
bez nazwy
(-240 m, ?)

SCP 111, Cem.
Sistema Cembavieja

(-810 m, ?)

F20
Pozo del Redondo

(-582 m, ?)

D-9
bez nazwy

(-324 m, 503 m)

Prof.
Sima Profunda

(-204 m, ?)

B-12, F-18/17, F-15
Sistema del Canalon de los Desvios

(-733 m, 3 921 m)

A-3
Pozu del Porru de los Garapozalws

(-432 m, 765 m)

F-3
Sima de los Desvios

(-323 m, 702 m)

Wykonano na podstawie:
Miguel Angel Adrados, El Cornion,

Mapa Excursionista, w skali 1 : 25 000

Jaskinie:

Picos de Europa
masyw zachodni (El Cornion)
fragment �polskiej
strefy eksploracyjnej�

Polska strefa
eksploracyjna

Podsumowanie

PICOS� 2002 (29.07 - 3.09. 2002)
Trzon wyprawy stanowili:
Przemys³aw Derkacz �Bawe³niak� - SPELE-

OCLUB WROC£AW, Zbigniew Grzela - SPE-
LEOCLUB WROC£AW, Tomasz Haba �Schab�
- SPELEOCLUB WROC£AW, Marek Jêdrzejczak
�Stach� - SPELEOCLUB WROC£AW, Piotr Kel-
ler �Azbest� - SPELEOKLUB �WIÊTOKRZYSKI,
Pawe³ Michalski �Koñ� - SPELEOCLUB WRO-
C£AW, Micha³ Saganowski - SPELEOCLUB
WROC£AW.

Dodatkowo wziêli w niej udzia³:
Rafa³ Knap - SPELEOKLUB �WIÊTOKRZY-

SKI, Lech Kuleszyñski - SPELEOKLUB �WIÊTO-
KRZYSKI, Anna Machul - SPELEOKLUB �WIÊ-
TOKRZYSKI, £ukasz Pol �Polter� - SPELEOC-
LUB WROC£AW, Maciej Wywrocki - SPELE-
OCLUB WROC£AW

oraz niezrzeszeni:
Andrzej Baltyn, Marcin Boksa, Olga Sawicka.

Wyprawê wsparli:
KTJ PZA - dofinansowanie,
�Bergson� � namioty, �piwory, kurtki, plecaki,
Juan Jose Gonzalez Suarez (FAE) � zezwole-

nie na dzia³alno�æ i sprawy formalne,
Jacek Sty� (SCW) � u¿yczenie Opla,
Alonso Armando Bernardo Fernandez �

wsparcie duchowe.


