Regina Kardaś z d. Urbańczyk
ur. w 9.8.1949 w Warszawie, zginęła 4.8.2005 w Alpach Szwajcarskich

Członek honorowy Speleoklubu Warszawskiego (numer znaczka: 141).
Do Speleoklubu Warszawskiego wstąpiła w 1970r, w latach 1987 – 1988 była wiceprezesem ds.
organizacyjnych. Uczestniczyła w wielu wyprawach klubowych – w tym jednej zagranicznej – do jaskiń
Bułgarii w 1974r. Wspierała działalność szkoleniową, prowadząc wykłady na kursach, a także
wspomagając działania terenowe w Tatrach. Brała udział w eksploracji Jaskini Miętusiej w latach 19851986 (rejon partii nad Salą bez Stropu i Komina na Dziewiątym Kilometrze). Uczestniczyła również
w wyprawie MW-29 (1987r), podczas której Jaskinia Miętusia oczyszczona została z pozostałości po
wieloletniej eksploracji.
Sporo drobnych odkryć związanych było z inwentaryzacją jaskiń tatrzańskich prowadzoną przez
Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, w której aktywnie uczestniczyła
w latach 1977-81, 1995 i 1998. Jest autorką i współautorką m.in. 14 dokumentacji jaskiń opublikowanych
w tomach Jaskiń Tatrzańskiego Parku Narodowego. Udokumentowała ponadto 5 obiektów w Górach
Świętokrzyskich. Podczas wyprawy PKG w Prokletije (Czarnogóra) brała udział w eksploracji rejonu
doliny Grbaja (m.in. jaskini Čardak).
Uczestniczka i współorganizatorka Sympozjów Speleologicznych Sekcji Speleologicznej Polskiego
Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. W latach 1981-1995 piastowała funkcję Sekretarza ww.
Sekcji. Za działalność w PTP została uhonorowana dyplomem i odznaką Towarzystwa.
Była doskonałą alpinistką. W latach 2000-2005 dokonała ponad 20 klasycznych przejść w ukochanym
Bergell (m.in. północny kant Piz Badile, via Bramani na Punta Pioda, via Gervasutti na Punta Allievi,
Bürgeleisen na Pizzi Gemelli, via Steiger na Punta da l’Albigna, trudne drogi na Spazzacaldeira, BioPfeiler, Piz Frachiccio, Torre Innominata). Wspinała się też w innych masywach Szwajcarii (Bernina,
rejon Lötschental), Austrii (Hochschwab, Dachstein, Gesaüse, rejon Höllental), Włoch (Grignetta),
Francji (Écrins), a nawet w Prokletiju (Czarnogóra).
Opracowała: Asia-paskuda
asia.paskuda@gmail.com

Z wykształcenia geolog. Całe swoje życie zawodowe związała z Muzeum Ziemi PAN. Pracowała w nim
od 1974r, przechodząc kolejne stopnie awansu – od stażysty do kustosza muzealnego, a w 1990r została
kierownikiem Działu Popularyzacji. Niewątpliwy talent do przekazywania wiedzy wykorzystywała
pracując dodatkowo jako nauczycielka geografii.
Z wielką pasją angażowała się w różne
akcje i inicjatywy (m.in. „Inne muzeum”,
Festiwal
Nauki,
„Noc
Muzeów”,
warsztaty edukacyjne, lekcje muzealne,
publikacje). Współorganizowała cieszący
się dużym zainteresowaniem wieloletni
cykl spotkań „Podróżnicze pasje”
(z Agencją „Terra Incognita”). Przez 30 lat
współtworzyła,
sprawowała
pieczę,
a przynajmniej organizowała dziesiątki
wystaw, w tym prezentacje dorobku
fotograficznego alpinistów i grotołazów
(m.in. Szymona Wdowiaka, Krzysztofa
Wielickiego, Pawła Krzyszkowskiego).
Przyczyniła się m.in. do zaprezentowania w Muzeum Ziemi pokonkursowej wystawy IV konkursu
Fotografii Jaskiniowej im. W. Burkackiego, dokładając tym swoją cegiełkę do zaakcentowania jubileuszu
50-lecia klubu. Symbolicznie jej dorobek zamknęła wystawa „Wizerunki gór. Krajobrazy górskie przed
epoką fotografii”, w której współtworzenie zaangażowała się bardzo w ostatnich miesiącach życia.
Zmarła w wyniku wychłodzenia 4 sierpnia 2005 r. pod przełęczą
Bondo (3169 m n.p.m.) w grupie Bregalia w Alpach
Szwajcarskich. Jej przemęczony organizm nie wytrzymał
przymusowego biwaku na tej wysokości, spowodowanego
gwałtownym załamaniem pogody.

„Odkrywanie nowych miejsc sprawiało jej wielką radość, którą
umiała się dzielić – pełna ciekawości świata i pasji poznawania.
Wrażliwa na potrzeby innych, zawsze gotowa była spieszyć
z pomocą, radą, życzliwym zainteresowaniem… Nigdy nikogo
nie zawodziła. Umiała wybaczać.
Troskliwa i pełna ciepła żona i matka pozostawiła pustkę – nic
już nie będzie takie jak kiedyś.”
Rafał Kardaś

na podstawie wspomnień Rafała Kardasia (źródło: Wiercica 82, czerwiec 2009)
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