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 - Pierona jasnego! Chopie, dej sam te dyble! Ino migiem! – Zagrzmiało w ponurym 

chodniku. Czołówki oświetlały go ledwo, ledwo, właściwie na tyle, by widzieli się nawzajem. 

Resztę kryła niegościnna ciemność. 

 - Ale które? – markotnie odezwał się młody pomocnik, grzebiąc bez przekonania w 

głębokiej skrzynce narzędziowej. 

 Ręka z wiertarką opadła bezsilnie. Wąsaty majster mruknął tylko pod nosem do siebie:  

 - Waldek, ino go nie zabij, bo za dziada bydziesz siedzieć.  

 A już znacznie głośniej rzucił : 

 - Te modre! 

 Odpowiedziało mu milczenie i odgłosy jakby żywszego przerzucania zawartości 

skrzynki. Po chwili dodał, znacznie spokojniej :  

 - Po twojymu niybieskie. 

 To wreszcie podziałało. Młody podał mu całą garść kołków. Przezornie napchał nimi 

kieszeń kurtki, myśląc już, co to będzie, jak poprosi młodego o odszukanie odpowiedniego 

wiertła. Doszedł do wniosku, że nie ma ochoty na kolejny wykład z teorii mocowania kabli na 

ścianie. Po prostu podszedł do skrzynki, wyciągnął wiertło i podał pomocnikowi. 

 - Bier to i wiertej dziury tak co dwa metry, kajś tak na wysokości twojej mycki. 

Łodtąd, aż do wyjścia . – A po chwili zastanowienia dorzucił - Mycka, to po twojymu czopka. 

 Popatrzył chwilę na młodego, jak zabiera się za wiercenie pierwszego otworu. W 

dolomitowej ścianie dość łatwo mu poszło.  

 - Chopie, jak bydziesz takie głymbokie dziury robioł, to sie dokopiesz do Bobrownik! 

Styknie śtyry cyntymetry! 

 Następny otwór był już do przyjęcia. Wyglądało na to, że może zdążą do drugiej 

powiesić te kable.  

 Ta cała robota, na jego gust, była wyłącznie fanaberią. Pyskata, młoda frelka miała tu 

badać jakieś żyjątka. Troglodyty?, Troglo-coś tam… A! Troglobionty! Przypomniał sobie. 

Szef długo kładł im w głowę o co chodzi, pokazywał nawet zdjęcia  tych dziwadeł. No i 

wielokrotnie uczulał, aby, broń Boże, nie zniszczyli któregoś z nich. Tam uczulał … Po 

prostu powiedział, że im nogi z d... powyrywa, jak uszkodzą takiego dziwoląga. A prąd był 

potrzebny na dłużej, bo frelka chciała tu siedzieć kilka tygodni.  

 Cóż było robić, razem z wysoką komisją otwarli wejście „Blachówka Zachodni” i po 

wysłuchaniu litanii uwag od zarośniętego alpinisty weszli do środka. W kopalni był już tyle 

razy, że te gadanie uważał za stratę czasu. 

 Młody był już dość daleko, nie było go widać, jedynie od czasu do czasu dolatywał tu 

jęk jego wiertarki, kiedy usłyszał to szurnięcie. Złapał podręczną latarkę i skierował silny 

snop światła w stronę, z której doleciał go ten niepokojący dźwięk. I właściwie w tym samym 

momencie zobaczył, jak ze trzydzieści metrów od niego, ze ściany odrywa się kilkanaście 

brył kamienia. Trzasnęło, od stropu oderwał się potężny kawał skały. Odruchowo rzucił się w 

tył, w głąb chodnika. Zrobił zaledwie jeden krok, gdy podmuch chmury pyłu, najeżonej 

odłamkami skały, rzucił nim o spąg.  

 

 - Słyszałeś? 

 - Tak, co to …? – nie zdążył dokończyć, bo z widocznego z daleka wejścia do kopalni 

dmuchnęło chmurą pyłu.  Stanęli nieruchomo, gapiąc się w czarny otwór, kiedy 

zamajaczyła w nim sylwetka człowieka. Osunął się na ziemię, nie wydając żadnego głosu. 

Rzucili rowery i pognali w stronę rumowiska.  

 

 Dźwięk komórki wibrującej natarczywie na nocnym stoliku znienacka wyrwał go ze 

snu. Był tak rozespany, że nie chciało mu się nawet wypowiedzieć na głos oczywistego 

wulgaryzmu na „k”, który odruchowo sam nasuwał się w takich sytuacjach. Często bywał 
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budzony w nieludzki sposób o nieludzkich porach, więc ten przecinek na „k” był naturalnym 

mechanizmem obronno-przystosowawczym, który samoistnie wykształcił się u Piotra w ciągu 

jego kilkuletniej pracy na stanowisku koordynatora Grupy Ratownictwa Jaskiniowego. 

Zwięzły komunikat dyspozytora natychmiast postawił go na nogi. Trzymając telefon 

ramieniem przy uchu, wzrokiem szukał wśród podłogowego bajzlu dżinsów, jednocześnie 

pstrykając ekspres do kawy i sięgając po leżący zawsze na wierzchu notatnik i długopis. 

 - W podziemiach? Czego oni tam szukali? Nietoperzy? Nieważne, powtórz jeszcze raz 

namiary, już piszę.... Waldemar Balcar, Jan Konieczny, Blachówka Zachodni. Ekipę ze 

sprzętem wysłałeś? To może być grubsza sprawa, wyślij też Mirka, on potrafi gadać z 

mediami. Na pewno sępy będą czekały na relację. Już jadę, najdalej za godzinę będę na 

miejscu. 

Cmoknął śpiącą Marlenę w policzek. - Jadę na akcję do Tarnowskich, dziubek. 

 - Mhm. Uważaj na siebie. - zamruczała sennie w odpowiedzi. 

 

 - Człowieku, a do kogo jeszcze mam dzwonić? – dyżurny był już lekko wkurzony.  

 - Ci ze Stacji Ratownictwa już jadą. Gość z Grupy Ratownictwa  Jaskiniowego  jest w 

drodze. Dodzwoniłem się do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, od nich też 

jedzie paru ludzi oblatanych w podziemiach. Mogą się przydać, zresztą sam powiedział, że 

ściągnie tu grotołazów, też miejscowych, z Klubu Taternictwa Jaskiniowego. Z tego elektryka 

nic nie wyciągniesz, jest w szpitalu. Nieprzytomny. Na szczęście w karetce zdążył 

ratownikom powiedzieć, jak się nazywa i co tam robił. Jego szef wyraźnie potwierdził, że 

było dwóch elektryków, więc jeszcze jeden jest gdzieś w kopalni.  

 I już w myślach dodał: „Oby żywy …” 

 

 

 Zgaście to światło! 

 Nic. 

 Zgaście to światło!!! 

 Cisza. 

 Tym razem światło się poruszyło. Dziwne, bo poruszyła się też jakaś ręka. Zamknął 

oczy, otworzył ponownie. Było mu jakoś dobrze, cicho, przytulnie .. no, może nie do końca, 

bo w brzuch wbijało się coś twardego. Co to może być? Przypomniał sobie, że stary materac 

ze sprężynami dawno już wyrzucił, Maryśka namówiła go na jakiś nowy, ze świńskiego 

włosia. Nie, z końskiego włosia… Myśl o świni w materacu bardzo go rozbawiła i chyba 

nieco rozjaśniła w głowie, bo dotarło do niego, że wcale nie leży w swoim łóżku. 

 Dotarło też, że to, na co patrzy, to jego własna ręka, oświetlona ostrym światłem 

latarki. Chwilę zastanawiał się, czy na pewno, ale pod wpływem jakiegoś impulsu poruszył 

palcami. Tak, to jego ręka.  

 Coś się stało… tak, był jakiś huk. Zawał! Serce zaczęło szybciej łomotać.  

Było cicho, nic nie słyszał. Przypomniał sobie, po co tu był. Jezu! Co z tym młodym?! 

 Krew pulsowała mu w skroniach, gdy postanowił ruszyć drugą ręką. Jest! Udało się! 

Teraz noga. Jest! Druga noga. Jest! Ostrożnie wysunął ręce przed siebie. Odwrócił leżący 

kask ze świecącą w bok czołówką. Omiótł wzrokiem najbliższą przestrzeń. Wszędzie żółtawe 

bryły kamienia, przed nim czarna czeluść bez końca. Powoli podkurczył nogi, żadnych 

niespodzianek. Co za ulga! Kręgosłup chyba cały. Przypomniał sobie o pulsowaniu w skroni. 

Ręką wymacał coś wilgotnego, odsunął ją i zanurzył w snopie światła. Krew. Chyba zdrowo 

przywalił twarzą w podłoże, bo nos też był jakiś ciepło-wilgotny.  

 Pełen obaw podparł się na rękach, przekręcił na bok i usiadł. Znowu się udało. 

To, na czym leżał, to nie była sprężyna, tylko jego własna latarka. Porządna, może świecić, 

tyle godzin, że hej… Tak, a właściwie ile godzin? Pewnie ze sto… 
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 Jego mózg powoli włączył drugi bieg. Zgarnął z ziemi kask i przekręcił go w drugą 

stronę. Nawet liche światło czołówki wystarczyło, by zobaczyć rumowisko kamieni, sięgające 

stropu, a zaczynające się praktycznie od miejsca, w którym leżał. No, to miał pierońskie 

szczęście! Jeszcze metr czy dwa dalej a Maryśka miałaby okazję wziąć udział w uroczystym 

górniczym pogrzebie z orkiestrą.  

 Mózg wyraźnie wskoczył na trzeci bieg, bo zdał sobie sprawę, że nie jest górnikiem, 

tylko elektrykiem. A że dorywczo robi za konserwatora w kopalni, nie ma nic do rzeczy. „No 

i gówno z fajnego pogrzebu”, przemknęło mu przez głowę. 

 Sprawdził latarkę. Działała. Nawet szkło nie było stłuczone co, jak na chińszczyznę, 

było sporym zaskoczeniem. Zgasił, może być jeszcze potrzebna, na razie wystarczy tylko 

czołówka. Wydłubał z kieszeni kurtki telefon. Niestety, nie miał tyle szczęścia, co latarka. 

Ekran poszedł w drobny mak, chociaż od biedy widać było na nim co nieco.  

 No to dzwonimy. Na szczęście miał starego grata, jeszcze z klawiszami, więc nawet w 

ciemności mógł wybrać dowolny numer. O ile go pamiętał. Ale do Maryśki pamiętał. 

 Po kilku minutach wiedział już, że te kilkanaście lub więcej metrów skał wokół niego 

całkowicie wystarczą, aby mógł z czystym sumieniem na mapce zasięgu dowolnego operatora 

sieci komórkowych, zaznaczyć piękną, bielutką plamę.  

 - No Waldek! Trza było jednak iść przynajmniej opierniczyć tego młodego… - 

westchnął – Byliby by my oba blank przi samym wyjściu … 

 Młodemu na razie nie pomoże. „Czas pomyśleć o sobie” – ta myśl świadczyła o tym, 

że jego mózg jest już na pełnych obrotach… 

 

 Pierwsi na miejscu, nie wiedzieć dlaczego, byli strażacy. Oni zawsze są pierwsi. 

Wynieśli poranionego elektryka i pomogli zapakować go do karetki. Co do dalszych działań, 

bez gadania pozwolili do roboty zabrać się chłopakom z CSRG. 

 Maciek, młody alpinista, był jedynym z gromadki zebranych wokół wejścia, którego 

ratownicy ze Stacji Ratownictwa zabrali ze sobą do zawalonego chodnika. W kilka zdaniach 

przekonał ich, że wie więcej o tych podziemiach niż oni wszyscy razem wzięci. Reszta 

czekała u stóp wejścia do kopalni. 

 Prowadził ich ślad, wyrzeźbiony w pyle, który zostawił młody elektryk, wygrzebując 

się z chodnika. Widać było wyraźnie, że parę razy się przewracał, to znowu wstawał. Na 

ścianie i na spągu, w paru miejscach, znaleźli świeże ślady krwi. Więc pewnie nieźle oberwał. 

Krzysiek, kierownik, zatrzymał ekipę i sam podszedł bliżej rumowiska, oświetlając, miejsce 

przy miejscu, strop i ściany chodnika. Trwało to denerwująco długo, ale nikt nie odezwał się 

nawet słowem. Wiedzieli, że to konieczne. W końcu, to pewnie oni sami za chwilę ruszą do 

odgrzebywania zawalonego chodnika. No i lepiej, żeby tam już nic nie poleciało więcej na 

głowę. 

 - Wygląda to bardzo źle – Krzysiek z natury był optymistą, więc chyba naprawdę było 

nieciekawie. 

 - U góry widać spore pęknięcia, tam nie wszystko jeszcze poleciało. Więc … - Nie 

dokończył. 

 Wiedzieli - również bez słów - że jeżeli drugi elektryk był w tym czasie w zawalonej 

części chodnika, to nie ma szans. Tam nie było żadnych obudów czy maszyn jak w normalnej 

kopalni, które mogłyby utworzyć jakąś niszę w rumowisku. 

 - No nic, dawajcie obudowę, to trzeba najpierw zabezpieczyć! – bez gadania zawrócili 

pieszo do wyjścia, w stronę dużego dostawczaka, który utknął na wjeździe do nieczynnej 

kopalni dolomitów. Tylko jeden z ratowników przystanął obok Krzyśka. 

 - I potem ostrożnie, ręcznie? – właściwie to nawet nie było pytanie, bo Krzysiek skinął 

głową, odwrócił się i poszedł w stronę stojącego samotnie Maćka.  
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 Ten, z telefonem przy uchu załatwiał jakiś sprzęt. Pokiwał głową w stronę Krzyśka i 

dalej nawijał jak najęty. Po dwóch minutach skończył. 

 - Chyba wiesz, co trzeba zrobić? – pytająco spojrzał na Krzyśka.  

 - Dojść z drugiej strony – kiwnął głową. – To ja będę się tu przebijał z chłopakami a ty 

pakuj się w te twoje studnie, jeziorka i korytarzyki. 

 

 Cały kłopot z takimi podziemiami to najczarniejsza, nieprzenikniona ciemność. Po 

zgaszeniu światła bardzo szybko można pogubić się, gdzie lewo, prawo, a nawet góra i dół. A 

trochę później zaczyna się widzieć przeróżne rzeczy. Swoją drogą ciekawe, ilu z tych, co 

pobłądzili w starych kopalniach, czy jaskiniach, umarło z głodu czy pragnienia, a ilu ze 

strachu. 

 Bynajmniej nie planował wstępować w zaszczytne szeregi żadnej z tych grup. Na ile 

pamiętał lecące ze ściany kamienie, które zobaczył w świetle latarki, zawalone było pewnie 

kilkadziesiąt metrów chodnika. Więc perspektywa niezła. „Pewnie będą się przebijać kilka 

dni”, pomyślał.  

 Wiedział, że chodnik ma połączenie z częściami kopalni dostępnymi dla 

zwiedzających. Milutkich, suchych korytarzy, oświetlonych, nawet z telefonem i windą. Ale 

wiedział też, że plątanina korytarzy i wyrobisk liczy łącznie 300 kilometrów albo i znacznie 

więcej. Jak każdy, kto poznał kopalnię, był nią zafascynowany. Od zapaleńców, którzy latami 

przemierzali te korytarze, wiedział o miejscach, o których ta frelka od robali, przez którą się 

tu znalazł, nigdy nie słyszała. Dużo by teraz dał, aby gdzieś na świeżym powietrzu 

powiedzieć jej z uśmiechem, że pewnie większość tych jej troglodytów, czy jak im tam, 

pewnie i tak szlag trafił.  

 Zapalił czołówkę. Właściwie dopiero teraz zrozumiał, czym było najlichsze nawet 

światło dla tych ciężko pracujących tu kiedyś gwarków. Te parę metrów jasności, podpierało 

kamienny strop, nadawało imię i kształt każdemu załomowi skały i oddzielało od wieczności, 

która była tu na wyciągnięcie ręki. 

 - To co robiymy Waldek? – te słowa były potrzebne tylko po to, aby usłyszeć ich 

echo, odbite gdzieś od łukowatego stropu. 

 Drogi były dwie. Przez górny ciąg korytarzy lub przez dolny. Problemem były 

pionowe szyby, studnie, no i woda. Za cały sprzęt miał monterską torbę z narzędziami, 

akumulatorową wiertarkę i jakieś 20 metrów kabla. Typ OnPd 450/750V (H07RN-F) 3x2,5 

… nie, żeby pamiętał, po prostu tak było na nim napisane.  

 - To co Waldek? Idziesz, abo bydziesz tu siedzioł, jak jakiś ślimok? – kolejny raz echo 

radośnie potwierdziło obecność kogoś żywego w tej wilgotnej ciemności. 

 Co miał zrobić? Trzeba się przynajmniej rozejrzeć. Wstał i poszedł wlokąc za sobą te 

20 metrów kabla. 

 

 Odkąd w 2017 roku Zabytkowa Kopalnia Srebra trafiła na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO, zrobiło się tu bardziej tłoczno. Przewodnicy miewali kwaśne miny, bo 

nieraz wypadało im znacznie dłużej oprowadzać wycieczki. Trochę się obawiał, że będą mu 

robić pod górkę, ale na szczęście dotarła tu już wiadomość o zawalonym chodniku przy 

wejściu „Blachówka Zachodni”. Adam, który podrzucił mu tu całą furę sprzętu, pomógł mu 

załadować wszystko do windy. Wycieczka z Japonii, o dziwo, wcale nie narzekała, że 

wepchali im się w kolejkę. Co więcej, po ilości fleszy można było sądzić, że trafiła im się 

spora atrakcja. W końcu, mało kto na Facebooku widział dwóch alpinistów-grotołazów naraz, 

ze stosem lin, uprzęży, haków i furą innych, trudnych do nazwania bambetli.  

 Odkąd wyjechał z kamieniołomu, zastanawiał się razem z Adamem nad tym, co mógł 

zrobić odcięty w chodniku elektryk, jeżeli oczywiście był cały i w miarę zdrowy. Sporo się o 

nim dowiedział. Gościu znał dobrze podziemia, podobno parę razy zabrał się chłopakami na 
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eksplorację niedostępnych dla publiki części kopalni. Wiedział więc zapewne, co go tam 

może czekać. Wiedział też pewnie, że zaledwie kilka kilometrów dzieli go od Sztolni 

Czarnego Pstrąga czy Kopalni Zabytkowej, a więc miejsc, gdzie byli ludzie. Pytanie tylko, 

czy znał drogę? No i czy zdawał sobie sprawę, że musi uporać się z pionowymi studniami i 

szybami. Te pytania miały sens tylko przy założeniu, że elektryk żyje i nie ma ochoty 

cierpliwie czekać, aż go odkopią. Przed wejściem do Zabytkowej dodzwonił się do Krzyśka. 

A ten raczej nie robił nadziei na szybkie odgruzowanie korytarza. Zaraz na wstępie oberwał 

się kolejny, spory kawał stropu, szczęśliwie ratownicy dopiero nosili sprzęt, więc tylko jeden 

trochę oberwał kamieniami. Życzenia powodzenia, którymi zakończył rozmowę, brzmiały 

raczej jak słowa nadziei, że to on z Adamem będą pierwsi po tamtej stronie zawału. 

 Tak czy siak, gdyby elektryk chciał iść w dół, dolnymi partiami, to pewnie zatrzyma 

go pierwsza studnia, więc raczej daleko nie zajdzie… Powinien wiedzieć, że bez haków, liny i 

uprzęży, a dalej, bez pontonu, nie ma szans. Na jego miejscu, jeżeli naprawdę wie coś o tych 

podziemiach, poszedłby w górną partię.  

 Chociaż nie... jeżeli naprawdę coś o nich wie, to powinien siedzieć na tyłku i czekać…  

 

 No, jak nic jakieś piętnaście metrów. I to w dół. Tę studnię znał. Była uzbrojona w 

splity – to akurat pamiętał – umożliwiające zjazd w dół. Tylko, że tam było strasznie mokro i 

bez pontonu ani rusz. Zalane chodniki raczej wykluczały tą drogę. Wiedział, że jest górny, 

suchy ciąg korytarzy. Tylko trzeba było tam wejść … Miał co prawda ze sobą te 20 metrów 

kabla, ale nie sądził, aby trytytki mogły skutecznie zastąpić karabinki. Niektóre szyby 

pozwalały wspinać się po resztkach rusztowania, w jednym była nawet drabina. Tyle, że co 

innego wspinać się z asekuracją doświadczonego alpinisty, a co innego z ogumowanym 

kablem elektrycznym. No i garścią niebieskich kołków rozporowych. Tych mu akurat nie 

brakowało … 

 

 Ostatecznie, Maciek poszedł z Adamem w górny ciąg korytarzy. Tam było trudniej, 

ale można było zrezygnować z targania pontonu. Oszczędzili więc sporo miejsca w 

plecakach. Co prawda trzeba było więcej lin i całej reszty alpinistycznego badziewia, ale i tak 

było lżej. Dość szybko przeszli pierwszą część trasy, dość dobrze znaną nawet technikom z 

utrzymania kopalni. Dalej miało być już tylko gorzej. Wystartowali dość późno, przed nimi 

pewnie większa część nocy, zapełnionej przepychaniem się przez niskie wyrobiska, 

wspinaczką w szybach bez dna i stropu, czy wreszcie znakowaniem przejść, bowiem 

wiedzieli świetnie, że w tym labiryncie nie można było polegać wyłącznie na własnej 

pamięci… 

 

 Martyna odetchnęła głęboko, w myśli policzyła do 5, a w wyobraźni trzepnęła gnojka 

w ucho. Od kilkunastu lat była nauczycielką; pod jej czujnym okiem przyrost wiedzy 

matematycznej odnotowały rzesze nieogarniętych małolatów, a spod troskliwej ręki 

wychowawczyni na ludzi wyszły nie przymierzając, ze dwie setki młodych gniewnych – ale 

taki upierdliwy egzemplarz jak Januszek był nie lada wyzwaniem w jej dotychczasowej 

karierze. Klasa VI c miała jechać dziś na wycieczkę do Zabytkowej Kopalni Srebra w 

Tarnowskich Górach, a ten ryży, pryszczaty typek od dobrych kilkunastu minut opóźniał start 

swoimi idiotycznymi pytaniami. 

 - Janusz! Ja cię proszę! Naprawdę nie wiem, jakie normy spełniają kaski, które 

dostaniemy w kopalni, ale zapewniam cię, że na pewno wystarczające. Zapytasz dokładnie 

pana przewodnika. A teraz cisza! Macie dziesięć sekund na ustawienie się w pary i 

wychodzimy! 

 - Aleeee psze pani! Bo mój wujek mówi, że kaski muszą mieć wkładkę ze spienionego 

polipropylenu, bo jak nie, to... 
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 Januszkowi nie dane było dokończyć. Martyna z całej siły dmuchnęła w gwizdek tuż 

nad jego piegowatym uchem (nie, żeby specjalnie...) i ostentacyjnie zaczęła odliczać na 

palcach dziesięć sekund. 

 Chłopak westchnął z rozczarowaniem. Może faktycznie dowie się więcej od 

przewodnika...  

 Gdyby zasoby cierpliwości wychowawczyni były zbudowane podobnie jak bak w 

samochodzie, to żółta lampka świeciłaby ciągłym, ostrym, żółtym światłem. 

 

 - Chopy, jakby wos tu trefioł Skarbek, to by wom do rzyci naklupoł. – zauważył 

Waldek, odrywając się od sporego występu skalnego, na którym siedział. 

 - My też się  cieszymy, że Pana widzimy. – sapnął Maciek, wypinając się z uprzęży. – 

A dlaczego? 

 - Bo tu nie wolno kląć. – uścisnął rękę alpinisty.  

 - Adam się trochę przyklinował w tym szybiku, chyba zniszczył sobie całkiem nowe 

spodnie. – spojrzał na nogi kolegi, wyłaniające się z ciemnego otworu. Faktycznie, nogawka 

była rozpruta prawie na całej długości. Słowa, którymi Adam pomagał sobie rozpiąć uprząż, 

nie znalazłyby uznania nawet u mocno przygłuchego Skarbnika. 

 - Czy … wiycie, co z tym moim pomocnikiem? Z Jaśkiem? – wyraźnie to pytanie 

ciążyło elektrykowi. 

 - Jest w szpitalu, dość poobijany, ale sam wylazł z chodnika. – Waldek wyglądał teraz 

tak, jakby trzymał w ręku kupon Totka z trafioną szóstką. – Jak zjeżdżaliśmy tu na dół, to był 

jeszcze nieprzytomny na Intensywnej Terapii. A teraz, to pewnie sam będziesz mógł go 

spytać o zdrowie. – ulga w głosie Maćka i uśmiech, były efektem odprężenia po tych 

godzinach ciężkiej mordęgi w korytarzach i wyrobiskach. Która, jak wszystko na to 

wskazywało, wcale nie poszła na marne. 

 - No, a ty, jak się czujesz? – zapytał, siadając na grubym zwoju lin. Z plecaka 

wygrzebał butelkę wody i kilka batonów energetycznych. Podał je Waldkowi.  

 - Niy do sie tu spać. Jest za cicho. Nojpiyrw, to chciołech som dolyźć do Kopalni, abo 

do Sztolni Czornego Pstronga. Ale przy pierwszym szybie dołech se pokój. Tu, przi tym 

rozwidlyniu jest fajne miejsce do siedzynio, no i przynajmniej byscie mie niy minyli – 

stwierdził rzeczowo. 

 - Znalazłby pan drogę? – z niedowierzaniem zapytał Adam, rezygnując z prób 

poprawienia stanu potarganej nogawki. 

 - Niy wiym. Bołech tu już z chopakami z Klubu Taternictwa Jaskiniowego. Robiołech 

u nich kurs, a potym parę razy szli my dolnym ciągiem. Ale tam, bez pontonu, niy ma szans. 

Wiym, że górnym tyż do się przyjść, ale z tym kablem, to bych chyba nie doł rady. – uśmiech 

na twarzy świadczył wyraźnie o tym, że wreszcie dociera do niego obecność innych ludzi. 

 - Wiedziałeś, że przyjdziemy? 

 - No, tak żech se pomyśloł, że od strony Kopalni bydzie szybciej. Zanim odgrzebią tyn 

chodnik, to jeszcze zetrwo. 

 - To prawda. A teraz odpoczniemy trochę i wracamy. Dasz radę? 

 Waldek wygrzebał z torby monterskiej naręcze opasek zaciskowych i dał Adamowi. 

 - Weź to i se jakoś poflekuj te gacie, bo się jeszcze kajś wykopyrtniesz po drodze. Jo 

tam dom rady, nie wiym ino, czy tyn slimok w potarganych gaciach sie nom nie zabije po 

drodze. 

 Roześmiali się głośno. Może trochę za głośno, jak na gust Skarbnika, ale sytuacja była 

wyjątkowa. 

 

 - Proszę pana przewodnika, a to jest ciężka praca tak oprowadzać wycieczki? Bo mi 

się wydaje, że to fajnie tak sobie spacerować i opowiadać, co nie? 
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 „Żebym ja Ci, dupku, pyrlikiem i żelazkiem na twoim własnym łbie nie pokazał jak 

ciężka” - w duchu odpowiedział przewodnik. Wycieczki szkolne były najgorszym rodzajem 

zwiedzających grup. Dzieciary czuły, że w kopalni nie obowiązuje ich szkolny rygor i robiły 

wszystko, czego robić nie powinny. Oddalały się same od grupy, macały delikatne formacje 

naciekowe i wystawione eksponaty, zostawiały gdzie bądź papierki po cukierkach, 

przyklejały wyżute gumy do polewy kalcytowej („bo, psze pana, kolorem pasuje!”), 

przestraszone ciemnością wybuchały płaczem, jojczyły, kiedy trzeba było przejść parę 

metrów z pochylonym kręgosłupem, puszczały bąki i kłóciły się, kto to zrobił, podczas jego 

najbardziej fascynujących opowieści... Jednym słowem, masakra. Ale to wszystko to był 

pikuś w porównaniu z ich durnymi pytaniami typu „Czy gwarkowie mieli tu zasięg?” lub „A 

gdzie podłączali wiertarki?”.  Jednak ten rudy szóstoklasista bił wszelkie rekordy, jeśli chodzi 

o liczbę i głupotę zadawanych pytań. Przewodnik łypnął okiem, zignorował gamonia i podjął 

opowiadanie. 

 - Jak mówiłem, w kopalni obowiązywał niezwykle surowy kodeks pracy. 

Przykładowo, za kratki mógł trafić górnik, który przeszkadzał innym w pracy, na przykład 

używając kieszonkowej gwizdawki. 

 - To nasza pani Martyna siedziałaby w pierdlu! Tym gwizdkiem cały czas nam 

przeszkadza w budzie! - teatralnym szeptem wysyczał Januszek do idącego obok kumpla. 

 Na szczęście wychowawczyni zajęta była osuszaniem rozmokłej kanapki, która 

wpadła którejś ofermie do błotnistej kałuży i nie słyszała tej uwagi. 

 „Anioł, nie kobieta” – pomyślał przewodnik, wzrokiem spiorunował imbecyla i 

skierował grupę w boczny chodnik. 

 

 Waldek, z trudnych do odgadnięcia powodów, uparł się przy swojej torbie 

monterskiej. Jeszcze większy upór wykazał przy kablu. „Chopy, to się zawsze może kajś 

przydać”. I nie dali rady go przekonać. W dość dobrym tempie przebrnęli drogę powrotną. 

Okazało się, że elektryk rzeczywiście nieźle sobie radzi ze sprzętem i jest odporny na warunki 

panujące w wyrobiskach. Nawet przeciskanie się przez wąskie przebicia między korytarzami 

nie robiło na nim wrażenia. Większym problemem okazało się przeciąganie jego torby 

monterskiej. Kolejne negocjacje w tej sprawie, doprowadziły alpinistów do wniosku, że 

raczej zostanie ze swoją torbą w kopalni, niż zostawi ją na pastwę losu. A w szczególności -  

nieokreślonych troglobiontów, jak stanowczo argumentował… 

 Przy wejściu do turystycznej części Zabytkowej Kopalni, Maciek z Adamem 

pożyczyli w końcu wiertarkę od Waldka, sprawiając mu tym ogromną frajdę. Potrzebowali jej 

do ponownego zamknięcia wejścia. Zostali tam, porządkując sprzęt i mocując się z solidnymi 

zabezpieczeniami. 

 Elektryk zaś zarzucił torbę monterską na ramię, ścisnął w garści kabel i krótko 

stwierdził: 

 - Chopy, poczekom na Wos przy windzie. – odwrócił się i poszedł wolnym krokiem, 

zupełnie jak na ścieżce w parku przy Obwodnicy w słoneczne, niedzielne popołudnie. Tylko 

tam, w prawej ręce, zamiast kabla, trzymałby dłoń Maryśki… „No, i ubrołbych tyn fajny 

ancug…” – pomyślał. 

 

 Januszek, co nie było zaskoczeniem, w pewnym oddaleniu od grupy, ze sporym 

przejęciem przyglądał się wiązkom kabli, zwisającym wzdłuż ścian. Przewodnik z ulgą 

zauważył, że jest dość daleko, co dawało niewielką nadzieję, że przez chwilę nie będzie 

musiał udzielać odpowiedzi na impertynenckie pytania tego gówniarza. Niestety, ledwo 

odwrócił się do reszty grupy, usłyszał głos tego cymbała. 

 - A ten Skarbnik, to nosił torbę? 
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 Zgrzytnął zębami, ale resztki profesjonalizmu wzięły górę. Z trudem, nie odwracając 

głowy, powiedział: 

 - Nie, raczej tylko lampę! 

 - No, to ten jest jakiś dziwny! – doleciał głos Januszka – bo ma lampę na głowie i 

torbę! 

 Całe towarzystwo, razem z nauczycielką, zachichotało, widząc, że przewodnik 

poczerwieniał z wściekłości. Ale wszyscy dość szybko zamilkli, widząc szeroko otwarte oczy 

przewodnika, zwrócone w stronę Januszka. Jak na rozkaz, wszystkie głowy odwróciły się w 

tym właśnie kierunku. Tam zaś, z głębi chodnika, powoli zbliżała się jakaś postać. 

 Jak na Skarbnika, ubiór miała dziwny. Niebieskie, kompletnie ufajdane, spodnie, 

kurtka, przemoczona i brudna. Przez ramię przewieszona była torba monterska. Za sobą 

Skarbnik wlókł jakieś 20 metrów czarnego, elektrycznego kabla. 

Typ OnPd 450/750V (H07RN-F) 3x2,5.  

 Skąd wiemy?  

 To było pierwsze, o co zapytał go Januszek. 

 


