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Rafał Nawrot

DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanej przez nas wyprawy 

KAUKAZ 2011  w rejon doliny Bezengi w Kaukazie Centralnym na terytorium Federacji 

Rosyjskiej jako wyprawy centralnej Polskiego Związku Alpinizmu oraz dofinansowanie jej.

Skład:

Rafał Nawrot – UKA Warszawa 

Agnieszka Borecka – UKA Warszawa

Termin:

lipiec 2011, 3 tygodnie działalności górskiej

Opis rejonu:

Dolina  Bezengi  jest  bez  wątpienia  najwspanialsza  doliną  Centralnego  Kaukazu, 

położona jest na terytorium republiki Kabardyno - Bałkarii,  wchodzącej w skład Federacji 

Rosyjskiej na granicy z Gruzją. Bezinga określana jest mianem Małych Himalajów, co dobrze 

oddaje powagę tamtejszego wspinania.  W dolinie  znajduje się aż 6 spośród 8 kaukaskich 

pięciotysięczników: Dych - tau 5204 m.n.p.m.,  Szchara 5203 m.n.p.m.,  Kasztan -tau 5151 

m.n.p.m.,  Pik  Puszkina  5100  m.n.p.m.,  Dżangi  -  tau  5085  m.n.p.m.  oraz  Miżirgi  5025 

m.n.p.m. Symbolem doliny jest jednak słynna Bezengijska ściana - mur górski ciągnący się na 

odcinku 17 km od przełęczy Tsanner 3950 m.n.p.m. poprzez Lialwer 4250 m.n.p.m., Giestołę 

4860 m.n.p.m., Katyn - tau 4974 m.n.p.m., Dżangi - tau, mający aż 3 wierzchołki



przekraczające 5000 m.n.p.m.  ( najwyższy 5085 m.n.p.m.  ),  Szczyt  Szota Rustaweli  4960 

m.n.p.m.  aż  po  Szcharę  5203  m.n.p.m.  Przejście  całej  grani,  wycenione  na  6A  w 

sześciostopniowej  rosyjskiej  skali  trudności,  jest  bardzo  poważnym  przedsięwzięciem, 

zajmującym co najmniej 6 dni. Większość wspinaczek w rejonie bezengijskiej ściany osiaga 5 

i  6 stopień trudności  w 6 stopniowej  rosyjskiej  (radzieckiej)  skali  trudności.  W bocznych 

odnogach  doliny  Bezengi  np.  dolinie  Ukiu  istnieje  możliwość  czysto  skalnego,  bądź 

mikstowego wspinania na szczytach osiągających około 4600 m.n.p.m.  Większość dróg w 

Bezindze ma mikstowy lub lodowo – śnieżny charakter. Drogi są zdecydowanie poważniejsze 

niż w Alpach, ze względu na ich długość, wysokość bezwzględną oraz zdecydowanie dłuższe 

i skompliokowane podejście i zejście. Dodatkowym elementem przemawiającym za powagą 

kaukaskiego wspinania jest ograniczone zaplecze ratownicze. Wiele dróg to wspinaczki 2 – 3 

dniowe,  choć  są  także  zdecydowanie  dłuższe.  Nawet  drogi  średniej  trudności  mają 

niejednokrotnie ponad 1000 metrów długości. Punktem wypadowym do wspinaczek w rejonie 

Bezengi jest słynny Alpinłagier Bezengi - baza alpinistyczna położona na wysokości 2200 

m.n.p.m. u styku dolin Bezengi oraz Miżirgi. Dolina Bezengi jest ważnym miejscem nie tylko 

dla rosyjskiego alpinizmu, wielokrotnie działali  tu Polacy,  m.in.  Jan Długosz, który opisał 

swoje wspinaczki na Szcharę i Dych-tau w „Kominie Pokutników”.

Publikacje na temat rejonu:

1) Góry, 2000, Nr 84, artykuł M. Ziółkowskiego „Nasze małe Himalaje czyli 

kaukaskie lato 2000”.

2) Góry, 2005, Nr 121, artykuł P. Kaczmarczyka „Dolina Bezingi”.

3) Taternik, 2004, Nr 2, artykuł P. Kaczmarczyka „Na filarze Szchary”.

4) Taternik, 2008, Nr 3, artykuł R. Nawrota, „Kaukaz Centralny”.

5) BUKA 2009, Nr 11, artykuł R. Nawrota, „Lodowy Kaukaz”.

Strony internetowe:

http://www.gory.wyd.pl/archiwum.php?art=2266

http://www.gory.wyd.pl/archiwum.php?art=1475

http://www.mountain.ru/bezengi/

http://mountains.tos.ru/clmb.htm

http://www.npm.pl/artykul.php?art=550

http://www.kw.warszawa.pl/artykuly/kaukaz_2007_bezingi

http://www.kw.warszawa.pl/artykuly/kaukaz_2007_bezingi
http://www.npm.pl/artykul.php?art=550
http://mountains.tos.ru/clmb.htm
http://www.mountain.ru/bezengi/
http://www.gory.wyd.pl/archiwum.php?art=1475
http://www.gory.wyd.pl/archiwum.php?art=2266


Nasze plany:

Nasz  plan  obejmuje  wspinaczkę  aklimatyzacyjną  na  Pik  Kursantów  3838  m.n.p.m. 

położony w bocznej odnodze doliny Miżirgi, zachodnią granią o wycenie 2B. Droga ta będzie 

stanowić dla nas pierwszy etap aklimatyzacji, niezbędny do poważniejszych wspinaczek.

Kolejny etap naszej działalności będzie obejmował dolinę Ukiu, będącą górną odnogą 

doliny  Miżirgi,  odchodzącej  od  alpinłagru  Bezengi  pod  Kasztan-tau.  W  dolinie  Ukiu 

planujemy  wspiąć  się  na  Dumałę  4681  m.n.p.m,  w  zależności  od  warunków  śnieżnych 

mikstową drogą Naumowa, prowadzącą północno – zachodnim żebrem o wycenie 3B albo 

lodowo-śnieżną drogą Bajewa (północną granią) również wycenianą na 3B. Obydwie ww. 

drogi należą do najdłuższych wspinaczek w swoim stopniu w dolinie Bezengi, ich przebieg 

jest dość skomplikowany, dzięki czemu wspinaczka wraz z zejściem zajmuje na tych drogach 

około 2 dni. Drogi te rozpoczynają się w rejonie przełęczy Ukiu ok. 3750 m.n.p.m. i pomimo 

niewygórowanych trudności technicznych mają około 1500 metrów długości.  Uzyskawszy 

niezbędną aklimatyzację  planujemy przejście  grani  Urali  (Ural  Zachodni  4300 m.n.p.m.  – 

Ural Wschodni 4273 m.n.p.m.). Droga ta wyceniona jest na 4B i oferuje skalne wspinanie w 

stopniu VI UIAA tuż pod szczytem Zachodniego Urala oraz łatwiejszy mikstowy i śnieżno-

lodowy teren. Droga ta należy do klasyków doliny Ukiu i jest naszym celem rezerwowym na 

wypadek niepogody.

Zasadniczym celem naszego wyjazdu jest wejście na jeden z 5-tysięcznych szczytów w 

dolinie  Bezengi:  Dych-tau  5204  m.n.p.m.  lub  Kasztan-tau  5151  m.n.p.m.  Ostateczny 

wybór  celu  wspinaczki  uzależniamy  od  warunków  panujących  na  tych  drogach,  gdyż  w 

ostatnich latach następuje bardzo szybkie wytapianie się lodowców w Kaukazie, co sprawia, 

iż  niektóre  drogi  zmieniają  swój  charakter,  stając  się  bardziej  trudne,  a  częstokroć  także 

bardziej niebezpieczne. Na Dych-tau planujemy się wspiąć drogą Mummery’ego z 1888 roku, 

prowadzącą południowo – zachodnim filarem. Wycena tej drogi w 6 stopniowej zamkniętej 

skali radzieckiej to 4B, a średnie czasy przejścia wedle źródeł rosyjskich to około 3 – 4 dni. 

Zejście odbywa się drogą wejściową.

W  odniesieniu  do  Kasztan-tau  nasze  plany  sprowadzają  się  do  wejścia  na  szczyt 

północną granią, również wycenioną na 4B. Jest to jedna z najdłuższych wspinaczek Kaukazu 

(nie  licząc  trawersów  graniowych)  i  pomimo  średnich  trudności  technicznych  stanowi 

poważne przedsięwzięcie, ze względu na swoją długość, wysokość, wysoko położony biwak 

oraz jedno z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych podejść na Kaukazie (przez 4 progi 

lodowca Miżirgi).  Zejście  odbywa  się  drogą  wejściową.  Całą  wspinaczkę  z  podejściem i 

zejściem szacujemy na około 5-6 dni.



Wcześniejsze dofinansowania:

Rafał  Nawrot  –  Kaukaz  Centralny,  dolina  Bezengi,  2008  r.,  IA7,  dofinansowanie  PZA i 

Fundacji  Wspierania  Alpinizmu  Polskiego  im.  J.  Kukuczki,  Kaukaz  Centralny,  dolina 

Bezengi, 2009, IA16, Alpy Berneńskie 2009 unifikacja.

Koszty:

Przewidywany koszt wyjazdu dla 2 osób: 8.800 zł

- przelot na trasie Warszawa – Moskwa – Mineralne Wody tam i z powrotem około 2.500 zł 

na osobę (ceny linii Aerofłot, Pulkovo Airlines oraz LOT z obecnego roku, przy zakupie 

biletów z 3-4 miesięcznym wyprzedzeniem),

- transport lokalny lotnisko w Mineralnych Wodach – alpinłagier Bezengi tam i z powrotem – 

140 euro, czyli ok. 560 zł za 2 osoby (zakładając, że jedziemy najmniejszym samochodem, 

jaki posiada alpinłagier, tj. 4 miejsca razem z inną, najpewniej rosyjską ekipą),

- ubezpieczenie w Alpinverein: 200 zł na osobę,

- opłaty  paszportowe,  wizy  –  około  250  zł  na  osobę  (tegoroczne  ceny  wizy  wraz  z

pośrednictwem wizowym najtańszych pośredników np. Warmos sp. z o. o.),

- obligatoryjne opłaty bazowe w najtańszej wersji: 2 euro za dzień = 8 zł x 2 osoby x 21 dni w 

dolinie = około 340 zł za 2 osoby.

- wyżywienie: 1.000 zł na osobę, w tym szturmżarcie.

Postulowane zasady finansowania:

- PZA: 1.500 zł/osobę,

- Udział własny: 2.900 zł/osobę.

Zaktualizowane wykazy przejść uczestników wyjazdu znajdują się na stronie internetowej 

Polskiego Związku Alpinizmu.

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.

Z taternickim pozdrowieniem, 

Rafał Nawrot


