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„Pokonywanie wcinających się w skały górskich potoków na granicy podziemnego 
świata, to niezapomniana przygoda łącząca góry i wodę. To miejsce wyśmienitej zabawy
i profesjonalnej eksploracji” – tak o fascynującej dziedzinie, jaką jest kaninonig, piszą 
jego pasjonaci.
Sama dyscyplina sportu górskiego ma już za sobą niemałą historię. Wymaga od jej uczest-
ników sporo odwagi, wytrwałości i dodatkowych umiejętności i z tych choćby powodów 
wciąż jest mało popularną dyscypliną. Jej nazwa, funkcjonuje od końca ubiegłego wieku. 
Najczęściej uprawiają ją grotołazi, nazywając ją „speleologią pod otwartym niebem”.
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HISTORIA WODĄ PISANA

W 1888 roku Edouard Alfred Martel, ojciec speleologii 
i założyciel pierwszego stowarzyszenia speleologicz-
nego we Francji, dokonał przejścia jaskini Bramabiau. 
Unikalne warunki tej jaskini, jakie stwarza podziemna 
rzeka poprzecinana licznymi progami oraz umiejętno-
ści jakimi trzeba było się w pokonaniu napotkanych tam 
wielu trudności wykazać sprawiły, że przejście to uzna-
wane jest za początki dyscypliny zwanej dziś kanionin-
giem. Potem były następne przejścia.Martel przeszedł 
kilka słynnych kanionów: Gorges de Verdon (1904),de 
Daluis (1906) i Kakaoueta (1964).
W latach 1869-1960 miały miejsce dalsze wyprawy eks-
ploracyjne, w których brały udział takie sławy speleolo-
gii jak Lucien Briet, Alfred Janet, Cazales Dubosq, Ro-
bert de Joly i Paul Minvielle. Ich celem były niedostęp-
ne, niezwykle malownicze kaniony położone na terenie 
Francji oraz Hiszpanii.
To jest cudowne, lecz całkiem niepraktyczne - tak oce-
nił tę formę aktywności jeden z jej prekursorów, Alfred 
Janet, w roku 1906, nie podejrzewając, że zjazdy ka-
nionami staną się w przyszłości formą rekreacji, łączą-
cą elementy przygody, sportu i kontemplacji wspania-
łej, dzikiej natury. Do lat 60-tych XX wieku uroki niedo-
stępnych wąwozów znane były niewielkiej grupie nie-
strudzonych badaczy. Szersze zainteresowanie „spele-
ologią pod otwartym niebem” pojawiło się na początku 
lat 70-tych, gdy Patrice de Bellefon opisał „100 najpięk-
niejszych tras Pirenejów”. W 1977 Minvielle wydał bro-
szurę opisującą kilka kanionów. Pewne jest jednak, że 

dopiero wydany w 1980 roku przewodnik Paula Mon-
troque’a „Kaniony Sierra de Guarne” sprawił, że szerzej 
udało się spopularyzować tę formę aktywności. Odtąd 
zdobywała coraz większą liczbę fascynatów.*
Wtedy to pojawiła się konieczność stworzenia odpo-
wiednich struktur organizacyjnych, które pozwoliły na 
sformalizowanie wszystkich zrzeszeń tego typu. Wkrót-
ce potem pierwsze szkolenia wyłoniły instruktorów tego 
sportu. W Polsce ta dyscyplina pojawiła się dopiero na 
początku lat 90-tych.

JAK TO SIĘ ROBI?

Na kanioning możemy jechać wszędzie tam, gdzie są 
góry, potoki i wodospady, a woda przez tysiące lat wy-
drążyła sobie w skale „drogę”. Na uroki tego wywodzą-
cego się ze speleologii „sportu” wpływa przygoda i za-
bawa, której nie brak. To także dreszcz emocji i adre-
nalina towarzysząca przy skokach i zjazdach, a przede 
wszystkim nieodłączne walory krajobrazowe: jeziorka
z krystalicznie czystą wodą, grzmiące wodospady, przy-
tłaczające swym ogromem wymyte i wciąż rzeźbione 
formacje skalne. Taka wędrówka odbywa się często 
wąwozami górskimi, które poprzecinane są zarówno 
wodospadami, ciasnymi przesmykami czy przełomami 
i progami wodnymi. Uprawianie tego sportu wymaga 
jednocześnie siły fizycznej, dobrych umiejętności pły-
wackich, jak i odporności psychicznej. Ekstremalnych 
doznań dostarczają już przejścia wąskimi przesmyka-
mi, często kilkudziesięciometrowe przeszkody, skoki
z niewysokich wodospadów, jak i sama woda spadająca 
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z wodospadu na nasz kask. Dodatkowo na trasie można 
spotkać „tobogany” – naturalne rynny, z których można 
zjeżdżać. Zdarza się także, że pewne odcinki trasy trze-
ba pokonać pod wodą. Inne zaś części trasy można po-
konać płynąc lub idąc pieszo. Podczas takich zjazdów 
w dół gwarantowane są niesamowite przeżycia.
Najczęściej wybierane miejsca na uprawianie tego typu 
dyscypliny znajdują się w krajach Alpejskich, takich jak 
Francja, Włochy i Austria. Poza Europą doskonałe wa-
runki dla kanioningu znajdują się w Brazylii. W Polsce 
swoich sił można spróbować w okolicach Szklarskiej 
Poręby, w Tatrach na wodospadzie Siklawa lub w oko-
licach Międzygórza na rzece Wieliczka. Jednak rodzi-
me wodospady to jedynie namiastka tego, co czeka 
na fanów kanioningu z prawdziwego zdarzenia. Zasa-
dą jest, że swoich sił próbować można na każdej tra-
sie, która jest nam znana, jednak przestrzegając reguł 
bezpieczeństwa.

NAPOTYKANE TRUDNOŚCI

Intensywnie płynąca woda powoduje silną erozję skał, 
przez co tworzą się głębokie, wąskie doliny lub wąwo-
zy. W wyniku ich ukształtowania panuje w nich półmrok, 
wysoki stopień wilgotności, jest pochmurno i chłodno. 
Płynąca z hukiem woda tworzy kaskady i wodospady, 
które są bardzo atrakcyjne dla uczestników wspina-
czek czy zjazdów, lecz przy tym bardzo niebezpieczne.
W prasie specjalistycznej znajdujemy ostrzeżenia przed 
wieloma trudnościami takimi jak: odwoje, syfony i prą-
dy oraz nagłe przybory wody.
„W kanionach występują miejsca, gdzie woda spada 

z wysokości do wyżłobionej misy skalnej wypełnionej 
wodą. W miejscu tym może powstać strefa silnie na-
powietrzonej wody, która odpływa na pewną odległość
i następnie wraca, tworząc pulsujący walec. Tworzy się 
tak zwany odwój o głębokiej cyrkulacji, który jest niebez-
pieczny, gdyż w pulsującej, silnie napowietrzonej wodzie 
człowiek jest pod nią wciągany, traci siły i orientację,
a powracająca woda wciąga go z powrotem, praktycz-
nie uniemożliwiając samodzielne wypłynięcie.[…]
Gdy woda przepływa przez zwężone, zewsząd otoczo-
ne bądź zaklinowanymi kamieniami, bądź naturalny-
mi otworami skalnymi miejsca, tworzy się syfon. Woda
z reguły płynie tam z dużą prędkością, dlatego ciężko 
jest jej się przeciwstawić, a w sytuacji porwania przez 
silny nurt, trudno się z niego wydostać. W niektórych 
kanionach syfony są oznaczone jako nadające się do 
przepłynięcia ( tak jest np. w kanionie Clue d’ Amen), 
ale zawsze należy zachować ostrożność i stosować 
asekurację.[…]
Nagłe przybory wody najczęściej spowodowane są na-
głymi lokalnymi opadami deszczu (oberwanie chmury, 
burze) lub – w kanionach lodowcowych – intensywnymi 
roztopami w okresie letnim. Należy zwrócić też uwagę 
na fakt, że w krajach alpejskich często powyżej kanionu 
znajdują się zapory, zbiorniki retencyjne, a nawet elek-
trownie, które mogą „zrzucać” wodę. Najczęściej tego 
typu informacje zawarte są w przewodniku, często po-
dawany jest numer telefonu, pod którym można uzy-
skać informacje. Niektóre niewielkie zbiorniki podczas 
silniejszego deszczu wypuszczają wodę automatycz-
nie.” Tak zmieniające się warunki i ciągła niepewność 
zwiększają na pewno poziom adrenaliny.**

Oczywiście obok niebezpieczeństw, które mogą pojawić się 
podczas wyprawy należy pamiętać także o skali trudności trasy. 
W tym przypadku największe znaczenie mają długość i wyso-
kość kanionu oraz przeszkody w postaci kształtu terenu. Skala 
trudności w pokonaniu kanionu oznaczana jest w skali liczbo-
wej między 1-6, gdzie 1 – to kanion łatwy, a 6 – skrajnie trudny.
Bardziej precyzyjnie stopień trudności opisuje skala literowa:
F – prosty teren bez odcinków linowych,
PD – prosty teren, małe skoki lub krótkie zjazdy,
AD – skoki po 5 m, łatwe odcinki wspinaczkowe, odcinki pły-
wania,
D – skoki po 10 m, dużo pływania, dużo zjazdów po 50 m,
TD – dużo pływania, skoków, zjazdów, trudne odcinki wspi-
naczkowe, dużo długich zjazdów,
ED – dużo wody, silny prąd, dużo zjazdów i dużo trudnej 
wspinaczki. W kryterium oceny zawiera się zarówno trudno-
ści terenowe, jak i trudności wodne i techniki wykorzystywane
w pokonywaniu kanionu. Do opisu danych trudności dołącza 
się też uwagi dotyczące szczególnych miejsc i sposobów ich 
pokonywania.
Bardzo cennymi informacjami dotyczącymi danego kanionu 
jest wymagany sprzęt do jego pokonania. Liczba i długość lin, 
rodzaj i liczba stanowisk. Większość popularnych kanionów 
jest przygotowanych – „obitych”, to znaczy wyposażonych
w stałe stanowiska. Opis powinien także zawierać informacje
o dojściu do miejsca startu, wyjściu z kanionu, a także uwzględ-
niać najlepszą porę na działanie (na ogół są to miesiące let-
nie i jesienne).

Z CZYM NA WYPRAWĘ?

Wybierając się na wyprawę do kanionu należy pamiętać o wła-
ściwym doborze sprzętu. Jeżeli wybieramy się tam poprzez biu-
ro turystyczne, to organizator zazwyczaj zapewnia ekwipunek. 
W innym wypadku musimy zatroszczyć się o niego sami. Po 
pierwsze ubranie. By ustrzec się przed zimną wodą strumieni 
górskich konieczne jest zastosowanie kombinezonu z pianki 
neoprenowej. W większości przypadków są to dwuczęściowe 
piankowe kombinezony o grubości 5-7 mm. Specjalistyczne 
pianki kanioningowe różnią się trochę od zwykłych (tj. stoso-
wanych w innych dyscyplinach). Zostały wyposażone w lepsze 
wzmocnienia na pośladkach, kolanach i łokciach. Specjaliza-
cja niestety kosztuje, dlatego w powszechnym użyciu spotyka 
się pianki przeznaczone do nurkowania, które bez większych 
problemów spełniają swoje nowe zadanie.
Tak jak i w każdym sporcie ekstremalnym nieodzownym ele-
mentem ekwipunku jest kask. Powinien posiadać atest, być do-
brze dobrany i posiadać regulację umożliwiającą dopasowanie 
do kaptura pianki. Warto też zwrócić uwagę na wyloty wentyla-
cyjne w skorupie kasku, którymi będzie się wylewać woda.
Uprząż: zaprojektowane specjalnie dla tej dyscypliny mają za-
miast tylnych pasków duży kawałek podgumowanego materia-
łu chroniący piankę przed przetarciem. Wszystkie klamry są 
przylegające, by zmniejszyć ryzyko zaczepienia o wystające 
skały. W użyciu spotyka się także uprzęże jaskiniowe i wspi-
naczkowe, (aby zabezpieczyć piankę przed przetarciem moż-
na wówczas dodatkowo założyć krótkie spodnie z materiału). 
Wory transportowe są zbliżone do tych stosowanych w spele-
ologii. Posiadają dodatkowe otwory w dolnej części, by w razie 
potrzeby szybko pozbyć się wody z wnętrza. Cechuje je prosta 
budowa, wyposażone są w ściągacz u góry, dwie szelki i do-
datkowe ucho transportowe. Bardziej zaawansowane modele 
mogą posiadać dodatkowe patenty, takie jak „sucha kieszeń”, 
szybkie odpinanie szelki czy wszyty gwizdek.
Szpej osobisty to przede wszystkim lonże, karabinki HMS, przy-
rząd zjazdowy – ósemka, a także małpa (płania – do ściąga-
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Region Północnej Słowacji jest po Bratysławie i Ko-
szycach trzecim najważniejszym centrum gospo-
darczo-handlowym w tym kraju. Jest też częścią 

Euroregionu Beskidy.
Nieodłącznym elementem infrastuktury transportowej 
każdego dobrze rozwiniętego regionu jest sprawnie 
działające lotnisko. Na takie określenie zasługuje tak-
że miasto Żylina, które już od 1972 roku posiada swoje 
własne lotnisko, a od 2005 roku także zmodernizowany 
budynek terminalu. W regionie Północnej Słowacji, który 
zamieszkuje około 1,2 mln mieszkańców, rolę łącznika 
europejskich korytarzy transportowych dużą rolę odgry-
wa Lotnisko Žilina w Dolnom Hričove. Žilina zatem nie 
jest już wyłącznie drogowym i kolejowym węzłem euro-
pejskich korytarzy transportowych. Wzajemne połącze-
nie lotniska, autostrady i kolei tworzy zatem idealną lo-
kalizację dla strefy industrialnej.
Lotnisko to jest głównie używane dla zagranicznych
i krajowych lotów korporacyjnych, lotów prywatnych, tre-
ningowych, sportowych czy dla transportu medycznego 
i wojskowego. Jest także lotniskiem ogólnym, gdzie są 
odprawiane regularne loty. Obok działalności transpor-
towej, prowadzone są również szkolenia pilotów cywil-
nych i sportowych. Najważniejszym produktem są re-
gularne loty z przesiadką na lotnisku w Pradze. Dzięki 
temu cały region jest połączony regularnymi rejsami lot-
niczymi dwa razy dziennie. Połaczenie to dotyczy zarów-
no obszaru kraju, jak i najważniejszych lotnisk w świe-
cie. Rejsy lotnicze są realizowane przez Linie lotnicze 
České aerolínie ČSA 46 – miejscowym, dwusilnikowym 
samolotem ATR 42-500.

nia mokrych lin ze stanowiska).
Oczywiście lista ta poszerza się w zależności od trudno-
ści i długości kanionu. Kolejnym elementem ekwipunku 
kanioningowicza są liny. Obecnie używa się lin o splocie 
unoszącym się na powierzchni wody. Niemniej jednak 
najważniejszym aspektem przy doborze lin są ich dłu-
gości. Należy zwrócić uwagę, do jakich długości zjaz-
dów chcemy ich użyć. Do pokonywania długich, zróż-
nicowanych kanionów warto wziąć ze sobą także do-
datkowe liny o różnych długościach, które przydadzą 
się do przekraczania krótszych progów.
Nóż może okazać się nieodzowny w sytuacjach awa-
ryjnych. Dodatkowe taśmy, pętle i karabinki, do tego 
wodoszczelny worek lub beczułka na apteczkę i doku-
menty. Apteczka to bar-
dzo ważny element każ-
dej wyprawy, również ka-
nioningowej. W tej dyscy-
plinie jest to o tyle ważne, 
Ze w razie sytuacji zagro-
żenia zdrowia jesteśmy
w dużej mierze zdani wy-
łącznie na siebie!

MINIKOMPENDIUM KA-
NIONINGOWCA

Poniżej przedstawia-
my minikompendium ka-
nioning owca. Informa-
cje zostały zaczerpnię-
te z Magazynu Turystyki 
Górskiej „n.p.m.”. Zatem 
po kolei:
– Ze względu na szybkość 
poruszania i bezpieczeń-
stwo najlepiej wybierz się 
w grupie 3-5-osobowej.
– Im więcej informacji
o kanionie, tym lepiej: na-
leży mieć szkic technicz-
ny ze sobą, zasięgnąć in-
formacji u „miejscowych”, 
wiedzieć, gdzie można 
awaryjnie opuścić ka-
nion.
– Stabilne warunki pogo-
dowe = twoje bezpieczeń-
stwo, pokonując kanion, obserwuj w miarę możliwości 
stan nieba (potencjalne ryzyko burzy), zawsze znaj lo-
kalną prognozę pogody!
– Zwracaj uwagę na poziom wody i jej kolor. Jeżeli za-
uważysz, że poziom się podnosi, a woda zmienia bar-
wę na brunatną i mętną, staraj się jak najszybciej opu-
ścić kanion; jeżeli to niemożliwe, a poziom wody się 
podnosi, szybko znajdź możliwie jak najwyżej położo-
ne miejsce daleko od wody – w jak najszerszym miej-
scu kanionu!!!
– W większości kanionów telefony GSM nie mają za-
sięgu!
– W krajach alpejskich (najczęściej w Szwajcarii i Wło-
szech) często powyżej naszego kanionu znajdują się 
zapory, zbiorniki retencyjne, które mogą „zrzucać” wodę 
(często automatycznie w czasie deszczu), zasięgnij in-
formacji, zgłoś zamiar przejęcia kanionem.
– Rozsądnie planuj akcję. Jeżeli droga dochodząca do 

kanionu jest długa i trudna orientacyjnie, wyjdź odpo-
wiednio wcześniej, miej „zapas czasu”, pokonywanie 
kanionu po ciemku jest w zasadzie niemożliwe.
– O akcji w kanionie poinformuj znajomą, kompetent-
ną osobę, która w razie potrzeby wezwie pomoc (zna 
język obcy), udzieli informacji: czas, miejsce, liczba 
osób, plany, posiadane wyposażenie. Ustal z nią go-
dzinę alarmową.
– W kanionie jesteśmy grupą, należy dbać o osoby 
najsłabsze i najmniej doświadczone – powinny iść
w środku.
– Pamiętaj, że nie wszystkie osoby reagują tak samo 
na stres, adrenalinę, zimno i wysiłek, kontroluj kondy-
cję swoją i grupy – cały czas miej kontakt wzrokowy

z innymi uczestnikami wy-
prawy.
– Zwracaj uwagę na ryzy-
ko utopienia sprzętu (rzu-
canie worków przed sko-
kiem lub toboganem).
– Nie namawiaj innych do 
skoku, jeżeli się boją i nie 
są pewni własnych możli-
wości i umiejętności; naj-
gorszym rozwiązaniem 
jest niepewny i nieprze-
myślany skok.
– Zjeżdżając na linie
w tradycyjnej ósemce
w dużej wodzie, wpinaj ją 
„na szybko” lub z dodatko-
wym karabinkiem, nie uży-
waj do autoasekuracji pru-
sika i podobnych patentów 
(po zablokowaniu ryzyko 
utonięcia).
– Niebezpieczne miejsca 
typu odwoje, silne prądy 
staraj się omijać (zjaz-
dy kierunkowe itp.), a je-
śli jest to niemożliwe, po-
konuj je z maksymalną 
prędkością (silne odbicie 
od skały, skok) i z ase-
kuracją (lina, kajakowa 
rzutka).
– Miej ze sobą poza 
sprzętem alpinistycznym: 

apteczkę, folię NRC, kaloryczne „szturmżarcie”, wo-
doszczelną czołówkę, nóż.
– Zakładając zjazd, uważaj na ryzyko utraty liny lub po-
zostawienie „przypadkowego” węzła.
– Ściągaj linę po zjeździe w miejscu możliwie jak naj-
bardziej oddalonym od linii zjazdu, aby zminimalizo-
wać tarcie, nacisk spadającej wody i ryzyko zaklino-
wania liny.
– Podczas skoków lub toboganów staraj się utrzymać 
zwartą, wyprostowaną sylwetkę i lekko ugięte nogi.” 
**
Życzymy udanych zjazdów.

W ostatnim czasie bardzo wzrosło zainteresowanie in-
westorów zagranicznych regionem Północnej Słowacji. 
Wielkość ulokowanych bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych w tym regionie, lokuje go na trzecim miejscu 
w skali krajowej, według wielkości inwestycji, zaraz po 
Bratysławie i Koszycach. Decyzja o budowie fabryki sa-
mochodów KIA wywołała zwiększone zainteresowanie 
transportem lotniczym. Zaopatrzenie logistyczne fabryki 
samochodów, dostawców komponentów i kolejnych in-
westorów, wymagało zapewnienia transportu lotnicze-
go tak cywilnego, jak i towarowego. Dzięki temu wzro-
sło zainteresowanie wykorzystywaniem tego lotniska dla 
rejsowych lotów.
Podstawowym założeniem w działalności lotniska jest 
jego rozbudowa i podniesienie parametrów wyposaże-
nia technicznego do takiego poziomu, aby można było 
zwiększyć ilość regularnych połączeń lotniczych i bez-
pieczeństwo lotów. Za najważniejsze działania unano 
te, które wskazują na dalszy rozwój działań komercyj-
nych majacych na celu napędzanie rozwoju gospodar-
czego spółki i całego regionu. Lotnisko, będące częścią 
infrastruktury transportowej, może być postrzegane, jako 
wsparcie dla ekonomicznego rozwoju regionu. Funkcjo-
nowanie lotniska wspiera bowiem tworzenie i utrzymy-
wanie kontaktów z całym światem. Pozwala na wejście 
zagraniczego kapitału do lokalnej gospodarki, tworzenie 
nowych miejsc pracy i rozwój trzeciego sektora.
Mamy nadzieję, że jego dalszy rozwój i nowe inwesty-
cje planowane w otoczeniu lotniska pozwolą na jeszcze 
lepsze wykorzystanie jego potencjału i wpłyną korzystnie 
na rozwój całego regionu północnej Słowacji.

Fotografie pochodzą ze strony www.kaniony.pl
Michał Smoter, Marcin Sikora

Opracowanie Anna Walczak na podst:
* www.kaniony.pl www.kanioning.pl

** Droga wodna; n.p.m., sierpień 2007; ss.42-46
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