
Krubera-Voronia 2015
Wyprawa Jaskiniowa



Idea

Jest to polska wyprawa której celem jest pobicie rekordu 
Polski w deniwelacji (głębokości) jaką do tej pory 
osiągnęliśmy w jaskini. Rekord ten wynosi obecnie -2080 
m. Chcemy pokonać tę barierę i dotrzeć aż do −2140 m!
Wierzę, że będzie to ważne wydarzenie w polskiej 
speleologii – z powodu rekordu, oraz światowej – do tej 
pory tylko kilka osób na świecie było na takiej głębokości w 
jaskini! Aby osiągnąć cel w sierpniu tego roku udajemy się 
do jaskini Krubera-Voronia, która znajduje się w masywie 
Arabiki (zachodni Kaukaz) na terenie Abchazji. Planujemy 
tam przenurkować zalany korytarz jaskiniowy zwany 
„Kvitochka”. A więc będzie to wyprawa jaskiniowa 
połączona z podziemnym nurkowaniem. Ta sama jaskinia 
ale zupełnie nowe wyzwanie, nowa wyprawa i nowe 
przygody!

Niepozorny otwór jaskini za którym kryje sie wyzwanie



Uczestnicy
Amadeusz Lisiecki, 29 lat

Podróżnik, wspinacz, ratownik medyczny 

oraz taternik jaskiniowy. Uczestnik 

alpejskich wypraw jaskiniowych w masyw 

Hoher Göll oraz wyprawy do jaskini 

Krubera-Voronia w roku 2014.

Grzegorz Michałek, 49 lat

Ratownik grupy beskidzkiej GOPR, 

himalaista i taternik jaskiniowy.

Realizator projektu Heaven-Hell.

Rok 2014 i inspiracja
W jaskini Krubera-Voroniej byłem już w ubiegłym roku razem 
z moim przyjaciółmi z Wielkopolskiego Klubu Taternictwa 
Jaskiniowego. 14 sierpnia 2014 roku stanęliśmy w miejscu 
zwanym Game Over osiągając tym samym magiczne -2080m. 
A więc osiągnęliśmy wymarzony rekord! Tam poznałem 
również uczestnika tegorocznej wyprawy Grzegorza Michałka 
- ratownika GOPR, który zainspirował mnie do tego projektu. 
W tym roku postanowiliśmy połączyć siły i wspólnie udać się 
w masyw Arabiki kolejny raz. W tym roku nie zamierzamy 
osiągać rekordów. W tym roku chcemy ustanowić własny 
rekord!



Wyprawa 2015
Początek wyprawy 8 sierpnia 2015. Planujemy dostać się 
do Abchazji od strony Gruzji. Następnie wynajętym 
jeepem udamy się w masyw górski wraz z ekwipunkiem. 
Naszą bazę planujemy rozbić nieopodal wejścia do jaskini. 
Do 14 sierpnia planujemy akcje transportowe podczas 
których do jaskini wniesiemy żywność oraz sprzęt 
nurkowy. Najpóźniej do dnia 17 sierpnia planujemy 
rozpocząć docelową akcję zejścia na -2140.
24 sierpnia 2015 planujemy wrócić na powierzchnię. 
Przewidywany termin zakończenia wyprawy to 28 sierpnia 
2015 r. 

Koszty
Bilety lotnicze: 1600 zł

Sprzęt do poruszania się i transporty w jaskini: 800 zł

Żywność (w tym liofilizaty): 1800 zł

Sprzet turystyczny i paliwo do kuchenek: 1000 zł

Wizy (Abchazja): 42 US$

Transport między Kutaisi i Abchazją: 800zł

Transport jeepem w góry: 800 zł

Sprzęt nurkowy (planujemy zakup specjalnych lekkich i małych butli 

nurkowych, oraz lekkich suchych kombinezonów): 4200 zł



Kontakt:
 Amadeusz Lisiecki
 +48 601981297
  amadek@amadek.com


