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O WYPRAWIE 
W sierpniu 2013 roku będziemy działać w jednym ze słabiej poznanych rejonów Kaukazu – po 

południowej, gruzińskiej stronie. Naszym celem jest pokonanie południowego filaru Szchary, 

najwyższego szczytu Gruzji.  

Droga nie ma polskiego przejścia, a udokumentowanych powtórzeń było zaledwie kilka (brak 

informacji w AAJ). Prowadzi przez 2200 metrów różnicy poziomów (plus 800 metrów podejścia). 

Trudności opisywane są na rosyjskie 5B, skalne i mikstowe trudności nie powinny przekraczać IV 

stopnia trudności. 

Południowy filar Szchary jest zwykle liczony na pięć biwaków w ścianie – trzy podczas wspinaczki do 

góry oraz dwa podczas zejścia i zjazdów. Całość składa się na poważne, kompleksowe przedsięwzięcie. 

Przed wyborem drogi dokonano rozpoznania literaturowego, załączonego na końcu. 

O NAS 
Jesteśmy grupą przyjaciół. Łączy nas nie tylko sympatia, ale i dziesiątki pokonanych wspólnie długości 

liny. Skróconych wykazów naszych przejść można szukać w bazie PZA. Do tej pory wszystkie wspinaczki 

i podróże finansowaliśmy z własnych środków. 

 

KRZYSZTOF NOSAL – 23 lata, student Politechniki 

Wrocławskiej, członek Sekcji Wspinaczkowej AZS PWr oraz 

Wrocławskiego KW. W zeszłym sezonie pokonał klasyka 

Sokolików – drogę Znikający Punkt (VI.3+/4). Nie ogranicza 

się jednak do problemów natury wertykalnej – kilkukrotnie 

startował w Przejściu Kotliny Jeleniogórskiej, w 2012 roku 

osiągając czas 29h 31min. Swoje przygody dokumentuje na 

stronie www.nosal.net.pl. 

Nie będzie to jego pierwsza przygoda z górami Azji. W 2009 

roku wybrał się na samotną wyprawę do Indii i trekking w 

Himalaje. Rok później próbował zdobyć Chan Tengri, z 

powodu warunków musiał zadowolić się Pikiem Czapajewa. 

 

ANDRZEJ ŻAK – 23 lata, student Politechniki Wrocławskiej, 

członek Wrocławskiego KW oraz przewodniczący Sekcji 

Wspinaczki Linowej AZS PWr. Działał w Alpach i Tatrach, 

wielbiciel wspinaczek zimowych. Pasjonat fotografii. 

Nie ogranicza się do wspinaczki powierzchniowej. W roku 

2012 zadebiutował w Przejściu Kotliny Jeleniogórskiej oraz 

Mistrzostwach Polski w Technikach Jaskiniowych. 

W pierwszym uzyskał czas poniżej 38h, w drugim – 

zakwalifikował się do ścisłego finału, gdzie zajął 9 miejsce. 

Ponadto realizuje kurs Taternictwa Jaskiniowego w 

Speleoclubie Wrocław. 
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Wspierać nas będą: 

 

ZUZANNA BANAŚ – 19 lat, studentka Politechniki 

Wrocławskiej, członek Sekcji Wspinaczkowej AZS PWr oraz 

Wrocławskiego KW.  

Talent i sumienny trening spowodowały, że Zuzia 

systematycznie plasuje się w czołówce wrocławskich 

zawodów wspinaczkowych. W skałach pokonuje drogi do 

7a, nie zaniedbując przy tym działalności w górach. Nie zna 

strachu i cechuje ją niezmierzony optymizm. Tak jak 

chłopaki, ukończyła Przejście Kotliny Jeleniogórskiej za 

pierwszym podejściem. 

 

ANNA MAGIERA – 23 lata, studentka Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu. Udziela się w Studenckim Kole 

Naukowym Medycyny Górskiej. Podczas wyjazdu będziemy 

opierać się na jej wiedzy i doświadczeniu w temacie 

zdrowia.  

Wielbicielka długich trekkingów z dala od zgiełku i 

cywilizacji. Potrafi tygodniami włóczyć się po górach 

Rumunii lub Ukrainy. 

 

Podział na zespół główny oraz wspierający pozwoli na lepszą komunikację. „Baza” będzie mogła 

komunikować się z krajem (wypożyczenie telefonu satelitarnego) oraz zespołem w ścianie 

(radiotelefon). Śledzenie prognoz pogody dla Kaukazu pozwoli na minimalizację ryzyka oraz optymalne 

dobranie czasu wspinaczki. 

Będziemy wspinać się stylem alpejskim, nie pozostawiając depozytów w ścianie. 

HARMONOGRAM 
Wyprawa zostanie zrealizowana między 22 lipca a 31 sierpnia. Dokładny termin rozpoczęcia podróży 

zależy od dostępności korzystnych cenowo biletów lotniczych. 

Dzień 1  Wylot z Polski, przylot do Tbilisi/Kutaisi (w zależności od linii lotniczej). 

Dzień 2 Dojazd do miasta Zugdidi, uzupełnienie zapasów żywności. 

Dzień 3 Dojazd do miasta Mestia, wynajęcie auta do Ushguli. 

Dzień 4 Trekking w stronę lodowca Szchara, rozbicie obozu bazowego. 

Dzień 5 Aklimatyzacja na lodowcu Hyam-Kyam. 
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Dzień 6 Dzień restowy. 

Dzień 7 Podejście lodowcem Szchara w stronę filara, biwak. 

Dzień 8 Początek wspinaczki (headwall), biwak na 3450m n.p.m. 

Dzień 9 Drugi dzień wspinania, biwak na 4200m n.p.m. 

Dzień 10 Trzeci dzień wspinania, biwak na 4750/5000m n.p.m. 

Dzień 11 Czwarty dzień wspinania, osiągnięcie szczytu, powrót na biwak. 

Dzień 12 Pierwszy dzień zejścia/zjazdów, biwak na 3450m n.p.m. 

Dzień 13 Drugi dzień zejścia/zjazdów, powrót do obozu bazowego. 

Dzień 14 – 23 Zapas czasowy na wypadek złej pogody, w przypadku planowego 
zrealizowania wspinaczki – podróż po Gruzji. 

Dzień 24 Powrót do miasta Zugdidi. 

Dzień 25 Przejazd do Tbilisi/Kutaisi. 

Dzień 26 Powrót do kraju. 

Cele alternatywne 
Na wypadek długiego okresu nieprzychylnej pogody przygotowano kilka celów alternatywnych. 

Jednym z nich jest zdobycie Szchary inną drogą, opisaną przez Marcusa Stadlera (akapit Alternatywna 

trasa wejścia/zejścia ze szczytu Szchary). Można również pokusić się o wejście na Hyam-Kyam lub 

Ailamę (akapit Aklimatyzacja, cele poboczne). 

Ciekawym wydaje się być również miejsce opisane przez Marcusa Stadlera jako Alpinlager Sess’cho. 

Znacznie oddalone od muru Bezingi, stanowi dobry punkt startowy dla mniej wymagających 

wspinaczek oraz trekkingów (www.zeskho.ge). W miarę dostępności czasu postaramy się odwiedzić 

wspomnianą bazę i rozpoznać możliwości rejonu. 

KOSZTORYS 

Przejazdy w kraju 70zł x 4 = 280zł 

Bilety lotnicze 1200zł x 4 = 4800zł 

Przejazdy na miejscu 300zł x 4 = 1200zł 

Żywność, gaz 500zł x 4 = 2000zł 

Noclegi 300zł x 4 = 1200zł 

Wypożyczenie sprzętu łączności 600zł 

SUMA 10080zł 
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ZAŁĄCZNIK 1 – OPRACOWANIE WIEDZY O DRODZE 

Wprowadzenie 
Szchara jest szczytem granicznym między Rosją i Gruzją. Należy do pasma Kaukazu. Źródła rozmijają się 

w podawaniu wysokości szczytu. W literaturze i Internecie można odnaleźć między innymi wartości 

5193m n.p.m. [1], 5198m n.p.m. [2], 5068m n.p.m. [3], 5158m n.p.m. [4], 5201m n.p.m. [5]. 

Najbardziej wiarygodna wydaje się wartość podana przez Petera Schoena [1], gdyż była ona efektem 

precyzyjnego i zaplanowanego pomiaru. Nie wolno zapominać, iż rzeczywista wysokość wierzchołka 

ulega wahaniom na skutek zmiany grubości pokrywy śnieżnej. 

Peter Schoen podaje również namiary geograficzne wierzchołka, jako 43° 00' 02,26411"N, 43°06' 

44,16771"E [1]. Google Earth położenie szczytu określa jako 43° 0' 2.00"N, 43° 6' 44.00"E. Rozbieżność 

wynika z przybliżania lokalizacji przez serwis Google Earth. Położenie wierzchołka na zdjęciu 

satelitarnym przedstawia (rys. 1). 

 

Rysunek 1. Położenie  głównego wierzchołka Szchary na zdjęciu satelitarnym [11]. 
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Dojazd 
Miejscem startowym wycieczek w okolice masywu Szchary jest wioska Ushguli (rys.2, rys.3), będąca 

przy okazji najwyżej położoną miejscowością w Europie. Według posiadanych informacji, do wyżej 

wymienionej wsi najlepiej dostać się z miasta Mestia, wynajętym samochodem bądź busem. Warto 

wiedzieć, iż w Ushguli nie ma możliwości uzupełnienia zapasów żywniościowych. Oczywiście można 

liczyć na pewne wsparcie i gościnę miejscowych, niemniej większe zakupy należy koniecznie wykonać 

przed decyzją o wyjeździe w góry. 

 

Rysunek 2. Widok na mur Bezingi z wioski Ushguli, rok 2012. Autor - Kazimierz Buchman [10]. 

Z Ushguli w stronę Szchary prowadzi trawiasta dolina. Niektóre źródła ([1], [4]) wspominają o 

możliwości jazdy samochodem przez dolinę. Czas marszu z Ushguli do miejsca bazy głównej jest 

określany, w zależności od źródeł, na 2 do 6 godzin.  Warto wspomnieć, że w obszarze doliny nie 

brakuje wody, wytapianej z położonych wyżej lodowców. Z powodu wypasania na łąkach zwierząt 

hodowlanych należy rozpatrzyć konieczność gotowania wody przed spożyciem. 

Według wszystkich źródeł marsz do dolnej części lodowca nie przedstawia najmniejszych problemów 

orientacyjnych, kondycyjnych i organizacyjnych. Według serwisu Google Earth miasteczko Ushguli i 

szczyt Szchary dzieli około 10 kilometrów w linii prostej. Potwierdza to możliwość szybkiego dojścia w 

pobliże ściany.  
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Rysunek 3. Najbliższe otoczenie masywu Szchary, rok 2012. Autor - Kazimierz Buchman [10]. 

Analiza drogi wspinaczkowej 
Założenie podstawowe obejmuje zdobycie głównego wierzchołka Szchary od strony gruzińskiej, to 

znaczy od południa. Według posiadanej wiedzy podobnego wyczynu  nie dokonał żaden polski zespół. 

Przewodnik [2] wspomina o pojedynczych przejściach w latach 1952, 1958 i 1974, znane są też dwa 

współczesne powtórzenia – Petera Schoena i Marcusa Stadlera. Informacji o innych - nie znaleziono. 

Posłużono się między innymi bazą The American Alpine Journal [13]. 

Postanowiono rozpoznać drogę prawym południowym filarem Szchary (numer 111 w przewodniku 

[2]). Linia ta jest słabo opisana w literaturze zagranicznej i praktycznie nieznana w opracowaniach 

krajowych. Skupiono uwagę na dostępnych informacjach – przewodniku [2] oraz nielicznych relacjach 

przejścia drogi [1], [4]. Niezwykle pomocny okazał się kontakt z Kazimierzem Buchmanem, który 

sfotografował górną część ściany w sierpniu 2012 roku, oraz Pawłem Pieńkowskim, który podejmował 

próby wspinaczek w rejonie Szchary i dysponował wcześniejszą fotografią z sierpnia 2011. 

Charakterystyka drogi 

Południowy filar jest długą, wielodniową wspinaczką. Wycena zwykle waha się pomiędzy 5A a 5B w 

rosyjskiej skali trudności (częściej 5B – [1], [2], [4]). Właściwa część drogi rozpoczyna się na wysokości 

około 2900m n.p.m. ([4], [9]) i prowadzi do przedwierzchołka, wysokości około 5100m n.p.m. ([1], [9]). 

Daje to około 2200m wspinania. Należy jednak pamiętać, że część źródeł [4] mówi o założeniu dolnego 

obozu bazowego na wysokości około 2250m n.p.m. Jest to wysokość doliny Inguri, poniżej lodowca. W 

takim przypadku deniwelacja do pokonania między główną bazą a wierzchołkiem to około 3000m. 

Droga jest możliwa do pokonania przy zaplanowaniu odpowiedniej liczby biwaków. W przewodniku [2] 

wspinanie jest rozłożone na cztery dni (pierwszy – 8-10h wspinania, drugi – 8-10h, trzeci – 6-8h i 

czwarty – 10-12h).  
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Peter Schoen [1] rozpoczął wspinanie 30 czerwca, po biwaku u podstawy filara. Pierwszy biwak (30 

czerwca/1 lipca) założył na wysokości 3450m n.p.m., drugi (1 lipca/2 lipca) na wysokości 4230m n.p.m.. 

Następnego dnia osiągnął wysokość 5050m n.p.m. (biwak 2 lipca/3 lipca). Po osiągnięciu wierzchołka 

wrócił na wysokość 4230m n.p.m (biwak 3 lipca/4 lipca). Po dalszych zjazdach i zejściu osiągnął 

wysokość 3700m n.p.m. (biwak 4 lipca/5 lipca), by ostatniego dnia wrócić późną nocą do wioski Ushguli 

(dane na podstawie korespondencji z Pawłem Pieńkowskim [9]). 

Miejsca biwaków i czas wspinaczki oraz powrotu odpowiadają w przybliżeniu danym z przewodnika [2]. 

Niektóre z biwaków nieco odbiegają od tych oznaczonych przez Pawła Pieńkowskiego (rys. 5). Należy je 

traktować jako miejsca orientacyjne.  

Warto wspomnieć, że wspinaczkę na południowych zboczach Szchary oferują dwie gruzińskie agencje 

alpinistyczne. Pierwszą z nich jest AlexClimb [3], drugą Geo Wonderland [5]. Nie do końca jasny jest 

wybór konkretnych dróg wejścia (AlexClimb - Gabriel Khergiany 1952 Route, Geo Wonderland – Beknu 

Khergiani 1952 Route), niemniej odbywają się one z wielokrotnymi biwakami. Południowy filar został 

po raz pierwszy pokonany przez zespół [Б. Хергиани, И. Габлиани, М. Гварлиани, Б. Хергиани, Ч. 

Чартолани] 10 sierpnia 1952 г., co sugeruje, że tą właśnie drogą wspinają się obie agencje. 

Trudności techniczne drogi 

Drogę można podzielić na kilka odcinków, zgodnie z kolejnymi dniami wspinaczkami. W dalszej części 

opracowania będę posługiwał się oznaczeniem „pierwsza/druga/etc. sekcja drogi” dla fragmentów 

przebywanych przez kolejne dni.  

Pierwszy odcinek drogi (pomiędzy 2900 a 3500m n.p.m.) stanowi „ściana czołowa”. Jest ona określana 

jako wspinaczka „przeważnie skalna” w trudnościach II i III w skali UIAA, z krótkimi odcinkami 

sięgającymi IV [4]. Przewodnik [2] ocenia pierwszy dzień wspinaczki na 8-10 godzin. Droga ma 

przebiegać „(…) przez trudne ścianki na półki. Dalej po skałach o średniej trudności po skosie w prawo 

na dużą półkę. Dalej po zaśnieżonych skałach średniej trudności 250-300m do góry na taras.” [2]. 

Pokrywa się to ze wcześniejszą oceną trudności, która mogła być wszak nieco różna w zależności od 

warunków panujących w ścianie. 

Drugi i trzeci odcinek drogi jest opisywany  jako „skały, śnieg, lód ze stromiznami o 40 i 50 stopniach 

nachylenia(na krótkich odcinkach bardziej strome) i krótkie odcinki skalne o trudności II i III.” [4].  

Przewodnik [2] opisuje ten sam fragment jako „(…)po zaśnieżonych skałach prawego filara podejść pod 

przewieszające się skały (…) Kuluar trawersować w prawo i po trudnych zaśnieżonych skałach, 

ściankach, płytach i lodowo-śnieżnym zboczach 250-300m do góry. Dalej po skałach średniej i trudno 

średniej trudności (…) 400-600m po stromych skałach a potem 100-120m po lodowo-śnieżnym żebrze 

na pola śnieżne.” [2] Kolejne dni wspinaczki ocenione są na 8-10 i 6-8 godzin. 

Ostatni dzień wspinaczki został w przewodniku opisany jako mało wymagający technicznie. 

„(…)Stamtąd 35-40m przez trudną ściankę, potem 250-300m po zaśnieżonych stromych skałach o 

trudno średniej trudności pokonujemy kulminację prawego filara i po stromej lodowo-śnieżnej grani na 

główną grań masywu. Tu skręcić w prawo i po zaśnieżonej grani na główny wierzchołek” [2]. Podobnie 

wspinaczkę opisał Marcus Stadler „Ponad granicą 4900m n.p.m. do grani szczytu prowadzi relatywnie 

łatwa grań śnieżna, które bez utrudnień doprowadza wspinacza do głównego szczytu.” [5] 

Peter Schoen trudności drogi opisał w dość lakoniczny sposób. „The route difficulties are (UIAA) grade 

2-3 rock and 40-50° snow, with occasional difficulties of UIAA grade 4 rock and 55˚ snow.”[1] W 

korespondencji z Peterem Schoenem można odnaleźć stwierdzenie “(…) there is no real hard section, 
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perhaps the hardest rock part is the bottom! The bergschrund is above the small plateau (3500m).” [9] 

Należy być zatem przygotowanym na przekroczenie szczelin powyżej pierwszego biwaku. 

Przebieg drogi 

Przybliżony przebieg drogi można odnaleźć na rycinie z przewodnika (rys. 4, droga numer 111). 

Oznaczono na niej trzy miejsca biwakowe, co odpowiada relacjom przejścia. 

Dużo bardziej użyteczna wydaje się być fotografia ściany, wykonana przez Pawła Pieńkowskiego w roku 

2011 (rys. 5). Miejsca poszczególnych biwaków nieco odbiegają od danych przewodnikowych, lecz 

trudno porównywać dokładne zdjęcie z niewielką ryciną. Paweł Pieńkowski miał możliwość wymiany 

zdań z Peterem Schoenem, który pokonał drogę w obie strony (wspinaczka i zjazd na nartach), co 

pozwala twierdzić, że jego przewidywania są jak najbardziej trafne. 

W celach porównawczych naniesiono przewidywany przebieg drogi na zdjęcie górnej części ściany, 

wykonane przez Pana Kazimierza Buchmana latem 2012 roku (rys. 6, rys.7). Niestety, zachmurzenie 

pozwoliło na sfotografowanie wyłącznie fragmentu drogi w pobliżu obozów trzeciego i czwartego.  

Skorzystano także z programu Google Earth, co pozwoliło na analizę różnych warunków śnieżnych 

panujących w rejonie Szchary (rys. 8). Nieznany jest czas wykonania fotografii, jednak kształt i rozmiar 

pól śnieżnych pozwala sądzić, że był to okres letni. Także w grafikę otrzymaną w serwisie Google Earth 

wrysowano przybliżony przebieg drogi wraz z biwakami (rys. 9). Należy pamiętać, że jest to jedynie 

przybliżony rendering powierzchni Ziemi, nie odzwierciedlający poprawnie niewielkich wyniosłości oraz 

urzeźbienia terenu.  

 

Rysunek 4. Rycina przedstawiająca przebieg drogi [2]. 
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Warunki wspinaczkowe 

Droga obejmuje wysokość bezwzględną w granicach 2900 – 5200m n.p.m., co ma odzwierciedlenie w 

charakterze trudności. W niektórych miejscach mogą zalegać duże ilości śniegu, a w najwyższych 

fragmentach drogi można mieć do czynienia z czysto śnieżną granią. Nie wolno zapomnieć o obecności 

szczelin na śnieżno – lodowym fragmencie drogi, powyżej pierwszego biwaku (około 3500m n.p.m.) 

Największą zagadką są warunki śnieżne, jakich można spodziewać się na drodze w sekcji pierwszej, 

drugiej i trzeciej. Na jednym ze zdjęć Petera Schoena ([6], [7]) można zauważyć osobę wspinającą się 

na fragmencie czysto skalnym. Nachylenie formacji i niewielka ilość śniegu sugeruje, że zostało 

wykonane na ścianie czołowej w dolnej części drogi. Przewidywania te może potwierdzać fotografia 

ściany z roku 2011 (rys. 5), na której aż do wysokości 4200m n.p.m. dominują miejsca skalne. Warto 

wspomnieć, że na rys. 5 także w górnej części drogi widoczna jest tylko niewielka ilość śniegu.  

Zupełnie inaczej sytuacja prezentuje się na zdjęciu wykonanym w roku 2012 (rys. 6). Ściana pokryta jest 

wyraźną ilością śniegu, zapewne świeżego. Niestety, fotografia nie obejmuje swoim zasięgiem 

pierwszej części drogi. Można jednak przypuszczać, że z powodu niższej wysokości oraz znacznej 

stromizny droga w tym obszarze nie ma tendencji do gromadzenia śniegu. Nie wolno również 

zapominać o południowej wystawie ściany, co sprzyja wytapianiu śniegu. 

W przypadku niewielkiej ilości śniegu ściana czołowa może nadawać się w całości do pokonania w 

butach wspinaczkowych. Należy także rozważyć ich użycie w drugim dniu wspinaczki. W czasie po 

dużych opadach większa część drogi może nadawać się do pokonania wyłącznie w ciężkich butach. 

Niezależnie od warunków, górna część drogi (od 4000m n.p.m.) przedstawia charakter mikstowy. 

Można założyć, że rys.5 przedstawia minimalny stopień zaśnieżenia ściany. Materiały uzyskane przez 

program Google Earth (rys. 8) przedstawiają nieco większy stan śniegu, jednak trudno ocenić 

precyzyjny czas ich wykonania. 
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Rysunek 5. Fotografia i topo ściany. Autor – Paweł Pieńkowski [9]. 
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Rysunek 6. Fotografia ściany wykonana latem 2012r. Autor - Kazimierz Buchman [10]. 
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Rysunek 7. Fotografia ściany wykonana latem 2012r, z wrysowanym przebiegiem drogi. Autor - Kazimierz 
Buchman [10]. 
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Rysunek 8. Wizualizacja ściany, wykonana programem Google Earth [11]. 
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Rysunek 9. Wizualizacja ściany z wrysowanym przebiegiem drogi, wykonana programem Google Earth [11]. 
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Możliwości odwrotu 

Według źródeł [3] [5] południowym filarem teoretycznie wprowadzają klientów gruzińskie agencje 

turystyczne. Po zakończeniu wspinania oferują one zjazd linią drogi do obozu głównego. O ile opisane 

oferty nie są fikcją, powinno istnieć pewne zaplecze, ułatwiające pracę przewodników. Logicznym 

byłoby pozostawienie szeregu stałych stanowisk zjazdowych w najtrudniejszych miejscach ściany. Nie 

można jednak takiego stanu rzeczy oczekiwać jako pewnika. Dokładniejsze informacje mogą być 

efektem korespondencji z Pawłem Pieńkowskim oraz Peterem Schoenem. Warto przypomnieć, że 

ostatni z przytoczonych alpinistów dokonał pierwszego zjazdu narciarskiego linią drogi (zjeżdżając na 

linie najtrudniejsze, skalne fragmenty). Sugeruje to, że zjazdy linowe nie są niezbędne na całej długości 

drogi. 

Potwierdza to fragment korespondencji z Peterem Schoenem “I am just looking through my diary, but 

there is no definite number of rappels noted. It will depend also whether or not you find "correct" ( I 

suppose there are a few) descent route. We got of track a bit. You will likely not need more than two 

rappels until you get to the rocky lower part, but then quite a few. Anchors are partially in place, 

including ours.” [10] Należy zatem bardzo uważnie szukać kolejnych stanowisk. Trzeba być 

przygotowanym na wzmacnianie dużej ilości stanowisk lub wręcz zakładanie ich od podstaw (zabrać 

odpowiednią ilość sprzętu). 

Alternatywna trasa wejścia/zejścia ze szczytu Szchary 
Ciekawą możliwość zejścia z wierzchołka Szchary rysuje Marcus Stadler [4]. Wspomina on o łatwiejszej 

technicznie, lecz trudnej orientacyjnie drodze zejściowej. Prowadzi ona częściowo po rosyjskiej stronie 

masywu i schodzi do głównego obozu innym lodowcem. Schemat zejścia został wrysowany w mapę 

(rys. 10). Droga wydaje się być wymagająca kondycyjnie i orientacyjnie (zwłaszcza przy złej pogodzie): 

„Najpierw przejść fragment rosyjskiej drogi normalnej – przy około 4800m n.p.m. przekracza się długi, 

poziomy fragment grani, zanim skręci ona w lewo (w kierunku północnym). Tutaj można obejść 

ostatniego żandarma idąc lewą stroną (ku dołowi) po płaskim grzbiecie lodowca, a następnie, już 

poniżej niego, przebić się około 200m na prawo (w stronę wschodnią), gdzie należy zjechać na linie ze 

skalnego grzbietu, który stopniowo się zwęża, przechodząc w grań. 

Należy zjechać 50m i zejść, trzymając się prawej strony, z seraka (Hängegletscher) na płaski teren 

(Gletscherbecken). W leżacym naprzeciwko grzbiecie można zauważyć wiele możliwości przejścia. 

Dokładnie naprzeciwko znajdują się dwa języki lodowca, które prowadzą w niewłaściwą stronę (rys.10, 

adnotacja „no!”). Jeśli trafi się w to miejsce, należy podążać wąską i czujną granią ok. 1,5km na zachód, 

aż do szerokiego obniżenia, które po stronie północnej, w górnej części, jest relatywnie płaskie. 

Obniżenie (przełęcz) jest osiągalne również przez pole śnieżno-lodowe. W tym celu idzie się lodowcem, 

wzdłuż kierunku spływu, na wschód, aż przed pewnym progiem skalnym lodowiec stanie się wyraźnie 

spękany, a z prawej strony będzie wisiał duży serak. Na prawo od seraka powinna być możliwość 

podejścia do przełęczy w grani. Po jej drugiej stronie strome na około 50° i wysokie na 400m pole 

lodowo-śnieżne prowadzi w stronę następnego lodowca. Dokładnie naprzeciwko znajduje się wyraźna, 

głeboka przełęcz. Stanowi ona właściwe przejście do lodowca Hyam-Kyam, przez stromą (60°) rynnę i 

bardziej połogi teren po drugiej stronie. W górnej części niecki lodowca powinno się iść całkiem z 

prawej strony, później przejść w stronę środka. Czoło lodowca obejść z prawej strony. Dalej schodzić 

najlepiej środkiem, z powodu mniejszego rumoszu skalnego. (…) Opisaną drogą można również wejść 

na Szcharę, łatwiej technicznie. Należy przewidzieć na to około 3-4dni.” [4] (tłumaczenie – Martyna 

Ziemba, korekta – Andrzej Żak) 
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Rysunek 10. Mapa okolic Szchary z uwzględnieniem wspinaczki filarem oraz alternatywnego zejścia [4]. 

Aklimatyzacja, cele poboczne 
Wspomniane w poprzednim rozdziale opracowanie i droga zejścia przedstawia znaczną wartość w 

kontekście wyjść aklimatyzacyjnych. Opisana droga przebiega w pobliżu łatwych do zdobycia 

wierzchołków. Jednym z nich jest Hyam-Kyam (punkt 4233m n.p.m. po prawej stronie rys.10). Droga na 

niego jest opisana jako „(…)piękna, klasyczna trasa wysokogórska, która dla sprawnych kondycyjnie 

wspinaczy jest możliwa do pokonania w jeden dzień (od bazy postojowej). Trudności ograniczają się tu 

jedynie do szczelinowatości lodowca i ostatniej, wąskiej części grani.” [4].  

Jako ciekawy cel opisano również południowo-zachodni wierzchołek Szchary (punkt 4315m n.p.m po 

lewej części rys.10). „Na ten szczyt, położony na południe od głównej grani, prowadzi kilka różnych 

dróg, m.in. prawy wschodni filar, czyli przyjemna mikstowa wspinaczka graniowa o trudności 3C (skała 

do III, wyżej piękna, firnowa grań). Droga ta jest możliwa do pokonania w ciągu jednego dnia, od 

namiotu rozstawionego na początku grani.” [4] 
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Ciekawym celem może być również Ailama. Marcus Stadler opisuje drogę normalną na ten wierzchołek 

jako „interesującą, średnio trudną trasę wysokogórską” [4], porównywalną do tej na Hyam-Kyam. 

Szczyt ten znajduje się w pewnym oddaleniu od Szchary, celem jego zdobycia należałoby przemieścić 

się do innej doliny. 

Autor opisuje także Alpinlager Sess'cho, jako miejsce startu wspinaczki na Ailamę. W opracowaniu 

można zauważyć stwierdzenie „Bezpośrednio przy drodze Sess’cho – Ushguli stoją wciąż ruiny dawnego 

obozu alpejskiego Ailama. Można tutaj znaleźć dobre miejsca biwakowe.”[4]. Zapewne chodzi o 

miejsce, które stworzył gruziński alpinista, Jokia Gugava. Baza jest czynna od 20 czerwca do 20 

września [12]. Znacznie oddalona od Ushguli (28km wzdłuż dróg), nie przedstawia wielkiej wartości w 

kontekście wspinaczki na Szcharę.  

 

 

Rysunek 11. Mur Bezingi od strony południowej, rok 2012. Autor - Kazimierz Buchman [10]. 
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ZAŁĄCZNIK 2 – TŁUMACZENIE PRZEWODNIKA 
Tłumaczenie fragmentów przewodnika [2]. Autor tłumaczenia – Krzysztof Nosal. 

 

Przedmowa 

Ta książka zasłużonego trenera i alpinisty A.F. Naumowa jest kontynuacją serii przewodników po 

centralnym Kaukazie wydawanych w latach 67, 72, 76 i 80. Opisane są w nim drogi wspinaczkowe na 

szczyty centralnej części głównej grani Kaukazu zarówno części Rosyjskiej jak i Gruzińskiej.  

Opisy tras wykonano dla warunków letnich. Podane są czasy przejścia. Położenie punktów 

charakterystycznych zazwyczaj opisywane jest orograficznie(będzie omówione później). Podane są 

drogi podejścia, wspinaczki i zejścia z wyróżnionymi trudnościami poszczególnych odcinków, 

obiektywny opis przebiegu drogi, punkty orientacyjne, miejsca biwakowe i czasy przejścia. Oprócz 

zaproponowanych miejsc biwakować można oczywiście w każdym nadającym się do tego miejscu. Na 

niewielkich półkach możliwe biwaki siedzące. 

Droga zejścia ze szczytów często nie jest omówiona bo odbywa się po najłatwiejszej drodze. Trasy 

podejść po lodowcach nie są opisane szczegółowo bo lodowce ulegają ciągłym zmianom. 

Czasy przejścia drogi zakładają wspinaczkę zespołu czteroosobowego średnio przygotowanego do 

danej kategorii trudności. Opuszczenie biwaku zaleca się o 4-5 rano. Jeśli droga wymaga 

wcześniejszego lub późniejszego wyjścia zaznaczone jest to osobno. Czasy przejść mogą zmieniać się w 

zależności od warunków i składu zespołu. 

Na drogach 1-3 kategorii trudności zdarzają się miejsca w których zalecana jest asekuracja co nie 

wyklucza jej użycia na całej długości drogi. 

Na drogach 4-6 kategorii asekuracja konieczna jest ciągle. 

Sciana Bezingi 

Ściana Bezingi -  centralny masyw głównego grzbietu Kaukazu ciągnie się ścianą sięgającą 5000m npm 

praktycznie bez większych obniżeń przez 13km od przełęczy Uszgulskiej na wschodzie do przełęczy 

Cannierskich na zachodzie. Północna strona to przede wszystkim lodowo-śnieżne ściany z licznymi 

lodospadami i paroma skalnymi żebrami opadającymi na lodowiec Bezingi. Południowe ściany są 

znacznie mniej oblodzone ale za to są bardziej narażone na lawiny kamienne. Na południe od Ściany 

Bezingi odchodzi 5 odnóg. Między nimi znajdują się lodowce: Szchara, Chaldie, Adiszi i Nagjebskij. 

Szchara 

Szchara – najwyższy masyw – leży we wschodniej części muru Bezingi z dwoma wierzchołkami: 

głównym 5198 i zachodnim 5057. Od głównej grani odchodzi króciutka odnoga z kulminacją 4630 

nazywaną wierzchołkiem południowym. Południowo-wschodnia grań kończąca się skalną ścianą 

opadającą w stronę lodowca Szchara oddziela jego południową odnogę. Z wierzchołka zachodniego 

opada zaśnieżona, południowa grań przechodząca za jednym z podwierzchołków 4380 w długą odnogę 

Karetta z tak samo nazywającym się szczytem 3700. Pod południowo-wschodnimi ścianami Szchary 

leży najwyżej położona miejscowość Gruzji - Uszguli 
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Droga numer 111 (Południowy filar Szchary) 

Z obozu na morenie lodowca Szchara zejść na lodowiec i podejść pod ścianę(uwaga na lawiny). Po 

przejściu szczeliny brzeżnej po stromym lodowo-śnieżnym zboczu podejść pod lewą część podstawy 

ściany czołowej Prawego Filaru Południowego południowo-wschodniej ściany Szchary. Na prawo od 

wodospadu wspinaczka 180-200m przez trudne ścianki na półki. Dalej po skałach o średniej trudności 

po skosie w prawo na dużą półkę. Dalej po zaśnieżonych skałach średniej trudności 250-300m do góry 

na taras. Tam biwak. Od poprzedniego biwaku 8-10godzin. 

Z tarasu po zaśnieżonych skałach prawego filara podejść pod przewieszające się skały Trójkąta które 

należy obejść z prawej strony do kuluaru (uwaga na kamienie!!). Kuluar trawersować w prawo i po 

trudnych zaśnieżonych skałach, ściankach, płytach i lodowo-śnieżnym zboczach 250-300m do góry. 

Dalej po skałach średniej i trudno średniej trudności 100-200m. Na lodowo-śnieżnym grzebieniu biwak. 

Czas 8-10godzin. 

Z obozu 400-600m po stromych skałach a potem 100-120m po lodowo-śnieżnym żebrze na pola 

śnieżne. Czas 6-8 godzin. 

Stamtąd 35-40m przez trudną ściankę, potem 250-300m po zaśnieżonych stromych skałach o trudno 

średniej trudności pokonujemy kulminację prawego filara i po stromej lodowo-śnieżnej grani na 

główną grań masywu. Tu skręcić w prawo i po zaśnieżonej grani na główny wierzchołek. Czas 10-12 

godzin . 
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