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Niniejszy poradnik opisuje sposób przygotowania wyprawy na Elbrus – najwyższy szczyt Europy (wg.
R. Messnera). Aktualna wersja poradnika znajduje się na stronie internetowej:
http://www.wisproject.pl.
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Od Autora
(Nie)spełnione marzenie to tytuł, który w całości powinien oddawać nasze odczucia po zakończeniu
wyprawy. Dla niektórych była ona udana, dla innych nie do końca. Mogę jednak zaryzykować
stwierdzenie, że dla każdego zdobycie takiej góry to marzenie (większe albo mniejsze). Jako grupa
zdobyliśmy Elbrus, jednak mi - autorowi oraz dwóm osobom z grupy, nie udało się osobiście osiągnąć
szczytu podczas tej wyprawy. Zdobyliśmy natomiast nowe, kolejne doświadczenia. Mój czas
poświęcony na organizację wyprawy i j udział w niej zaowocował kolejna relacją, podobną do
poprzedniej opisującej zdobycie Mont Blanc. Czy równie dobrą ocenicie sami po lekturze. Zawarłem
w niej informacje praktyczne, które powinny pomóc w przygotowywania własnej wyprawy na Elbrus.
Mam na myśli przede wszystkim informacje związane z organizacją wiz przejazdem, wytyczeniem
trasy wejścia oraz innymi sprawami organizacyjnymi.
Większość materiałów zawartych w niniejszej publikacji dostępna jest na naszej stronie internetowej:
http://www.wisproject.pl w dziale Elbrus. Można tam znaleźć większą liczbę zdjęć, mapy, ślady GPS
i kilka innych przydanych uwag.

Życzę miłej lektury.
Jarosław Sobel
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Przygotowania
Formalności wizowe
Generalnie istnieją dwa sposoby załatwienia wizy turystycznej do Federacji Rosyjskiej:



Indywidualny – wymaga poświęcenia nieco czasu na załatwienie formalności i podjechanie
do ambasady,
przez biuro pośredniczące – nieco droższe, ale pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

Jako grupa korzystaliśmy z usług firmy WADI http://www.wadi.pl. Firmę gorąco polecamy. Wszystko
przebiegło w jak najlepszy sposób. Podstawowe informacje dotyczące potrzebnych dokumentów
można uzyskać na stronie Ambasady Federacji Rosyjskiej. Poza tym firma WADI jako jedna
z nielicznych nie podbija ceny 'vouchera' turystycznego, w przypadku nie korzystanie z jej
pośrednictwa w załatwieniu wizy. Nam potrzebna była wiza turystyczna, jednokrotna. W biurze
wykupowaliśmy zarówno voucher jak i ubezpieczenie. Ze względu na niewielką dopłatę, skusiliśmy się
na wizę 30 dniową.

Dokumenty wymagane do wizy turystycznej
(informacje umieszczone poniżej pochodzą ze strony Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce)

Podstawowe informacje dotyczące potrzebnych dokumentów można uzyskać na stronie Ambasady
Federacji Rosyjskiej. Informacje umieszczone poniżej pochodzą właśnie ze strony Ambasady Federacji
Rosyjskiej w Polsce link:
http://www.rusemb.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130&lang=pl
Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce wydaje wizy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej
i innych państw UE w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską
o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.
W celu uzyskania wizy na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy złożyć w Wydziale Konsularnym (lub
dostarczyć przez trzecią osobę) następujące dokumenty.
UWAGA! Wydział Konsularny przejmuję wnioski wizowe wydrukowane zgodnie z regułami.
1. Wypełniony kwestionariusz wizowy (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają
oddzielny paszport), który można otrzymać w Wydziale Konsularnym lub wydrukować
tu PDF.
Kwestionariusz wizowy musi być podpisany osobiście przez osobę ubiegającą się o wizę.
Kwestionariusz nadesłany faksem się nie przyjmuje. Do kwestionariusza załączyć jedno
zdjęcie.
UWAGA! Fotografia powinna spełniać następujące kryteria:


rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
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kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe,
wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle,
nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej,
zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka
głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi
ustami,
twarz nie może być przesłonięta włosami,
zdjęcie powinno być najlepiej matowe, inne niż w paszporcie!!! (przyp. Autora).

2. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na
wjazd do Rosji.
3. Podstawę dla ubiegania się o wizę stanowi w przypadku wizy turystycznej - umowę
świadczenia usług turystycznych (voucher turystyczny), a także potwierdzenie obsługi turysty
zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność turystyczną.
4. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na
okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.
Konsul zastrzega sobie prawo wezwania wnioskodawcę na stawiennictwo osobiste, a także
złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów.

Terminy ważności wiz
Wiza turystyczna (jedno lub dwukrotna) wystawia się maksymalnie na okres do 30 dni;

Czas rozpatrywania wniosków wizowych
W przypadku krótkoterminowych (do 90 dni) jedno lub dwukrotnych wiz– od 1 do 10 dni

Opłaty wizowe



rozpatrywanie wniosku wizowego od 4 do 10 dni (tryb zwykły) – równowartość 35 euro;
rozpatrywanie wniosku wizowego od 1 do 3 dni (tryb ekspresowy) – równowartość 70 euro;

Opłata wizowa nie zależy zarówno od ilokrotności wizy jak również od okresu jej ważności. Z opłaty
wizowej są zwolnieni osoby, wymienione w art 6, p.3 Umowy między Wspólnotą Europejską
a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji
Rosyjskiej. Opłata jest pobierana w PLN (według kursu walutowego do euro) wraz ze złożeniem
niezbędnych dokumentów. W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi. Za
przeniesienie wizy do innego paszportu, sprostowanie błędów w wizie, wynikających nie z winy
Wydziału konsularnego pobiera się dodatkowa opłata. Info ze strony WADI.PL "z dniem 9 lipca 2012
Konsulat Federacji Rosyjskiej wprowadził dodatkową opłatę za wystawienie wizy w wysokości 25
euro. Opłata dotyczy wiz wyrabianych w Warszawie i Gdańsku czyli mieszkańcy województw
obsługiwanych przez wymienione konsulaty będą dopłacać do podstawowej ceny wizy. Ceny wiz
wyrabianych w Krakowie nie ulegają zmianie.
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Dokumenty są przyjmowane w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8:00 do 12:00.
Gotowe wizy są do otrzymania w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 15:00 do 16:00.
Do wyżej podanych opłat należy doliczyć koszt zakupu vouchera turystycznego oraz ubezpieczenia.
W przypadku korzystania z usług firm pośredniczących doliczana jest opłata za pośrednictwo.

Błędne informacje, jakie otrzymywaliśmy w innych biurach pośredniczących







"Specjalna" wiza na Kaukaz – fałsz, coś takiego po prostu nie istnieje! Nie ma żadnej
specjalnej wizy w rejon Kaukazu. Wiza jest jedna na całą Rosję, na wizie zaznaczamy w jakim
rejonie Rosji będziemy przebywać i w ten region też będzie uzyskiwany voucher turystyczny.
Wiza turystyczna może być wydana tylko na 14 dni – fałsz, wiza turystyczna zgodnie
z informacjami na stronie Ambasady Rosji, może zostać wydana maksymalnie na 30 dni.
Trzeba się wymeldować z meldunku (OVIR) przed opuszczeniem Rosji – fałsz, karteczkę
z meldunkiem wraz z kartą migracyjną zabiera od nas pracownik rosyjskiej straży granicznej
przy opuszczaniu kraju – Rosji. Proszę śledzić konieczność posiadania meldunku (OVIR)
w Rosji gdyż ma on zostać zniesiony.
Wchodząc na Elbrus trzeba posiadać przepustkę na poruszanie się w strefie przygranicznej
(tzw. propusk) – fałsz, nie trzeba. Jedynie w przypadku gdy grupa planuje np.
wejście/aklimatyzację na górze Czeget albo poruszanie się w głównej linii Kaukazu – należy
wyrobić przepustkę do poruszania się w strefie przygranicznej (więcej informacji w sekcji
„Fakty i mity”).
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Dokumenty potrzebne w trakcie podróży przez Federację Rosyjską
Karta Migracyjna

Druczek, który dostajemy od naszego prowadnika przed wjazdem na teren Rosji. Musimy go wypisać
i oddać służbom granicznym podczas kontroli. Składa się on z dwóch części – A i B (oryginał i kopia).
My dostajemy razem z paszportem część B (jest ona podbita przez pograniczników), trzeba ją
zachować i oddać przy wyjeździe z Federacji. Dokument ten jest również potrzebny podczas
załatwiania OVIRu. Jego wypełnienie nie jest zbyt skomplikowane (dokument jest w języku rosyjskim
i angielskim; wypełniamy go alfabetem łacińskim). Jedyne na co należy zwrócić uwagę:







Pole ‘Patronymic’ – ojcostwo – pytaliśmy się mundurowych, czy mamy w tym polu wpisać
imię ojca, oni jednak stwierdzili, że jeśli w naszym kraju takie pojęcie nie występuje (nie jest
używane w dokumentach urzędowych), to mamy tego nie wypełniać.
Pole ‘Name of host person or company, locality’ – czyli ‘Imię I nazwisko osoby przyjmującej
lub spółki, umiejscowienie’, a więc w naszym rozumieniu osoba/firma, która wystawiała
zaproszenie turystyczne – voucher. Początkowo zasugerowaliśmy się dokładnym znaczeniem
i wpisaliśmy (zgodnie z tym co widnieje na wizie w paszporcie – dane z vochera) w tym polu
nazwę biura w St. Petersburgu, które wystawiało ów voucher Niestety okazało się to błędem
(w sumie logicznie myśląc ma to sens, gdzie St. Petersburg, a gdzie Pyatigorsk)., Dostaliśmy
karteczki do ponownego wypisania, strażnicy kazali nam w to miejsce wpisać nazwę miasta
do którego aktualnie jedziemy (najprościej spisać miejscowość docelową z biletu)
Pola ‘Duration of stay’ – Czas pobytu – tutaj wpisujemy dokładne daty, które mamy zapisane
na wizie.
Pole ‘Signature’ – podpis – zgodny z paszportem.
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Wydanie dokumentu przez prowadnika jest bezpłatne (co zresztą jest napisane szarymi
drukowanymi literami).

Jest jeszcze jedna ważna rzecz dot. w/w druku. Na odwrocie jest napisane, żeby nie poprawiać
błędów na formularzu. Przez pomyłkę wpisałem błędną datę i aby nie poprawiać zacząłem wypisywać
jeszcze raz ten druk. Ale okazało się, że każdy dokument jest numerowany, a otrzymanie kolejnego
„papierka” nie jest taką łatwą sprawą i nie powinienem tego robić. Przypuszczam, że prowadnik musi
się rozliczać z ilości formularzy, stąd problem z dostaniem kolejnego druczku. Więc w przypadku
błędu najlepiej zasięgnąć opinii prowadnika lub bezpośrednio służb granicznych.

Meldunek (OVIR)
Ze względu na to w załatwianiu meldunku pomagali nam rosyjscy alpiniści, nie musieliśmy samemu
wypełniać wniosku. Dlatego też formularz w postaci dokumentu PDF jest do pobrania na stronie
projektu.

Potwierdzenie meldunku (OVIR)
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Po zameldowaniu się w urzędzie dostajemy potwierdzenie tej czynności. Na potwierdzeniu jest data
rejestracji oraz dane osoby, która rejestrację wykonuje. Dokument ten należy zachować aż do
wyjazdu z Rosji i oddać służbom granicznym razem z częścią B karty migracyjnej.

Organizacja przejazdu
Przykładowe opcje dojazdu z Polski do Azau (Азау). Podane ceny są orientacyjne z tendencją do
minimalnego zawyżenia.

Sposób najszybszy, ale też najdroższy
1. Samolot - np. (najtańsza opcja) z Katowic (Polska) do Nalczika (Нальчик – Rosja (Россия)) z
przesiadką w Monachium i Moskwie (http://www.skyscanner.pl). Łączny czas przelotu od ok.
24 h wzwyż, w jedną stronę. Orientacyjny koszt w dwie strony od osoby, bez promocji ok.
1700 zł do wzwyż (w zależności od miasta z którego wylatujemy).
Z lotniska w Nalcziku (po nawiązaniu kontaktu z Klubem Wysokogórskim w Nalcziku) busem
bezpośredni transport do Azau. Czas przejazdu do ok. 2 h, cena do ok. 5000 RUB (całość) za
bus 9 osobowy.

Dłużej, ale znacznie taniej
Trasa do Mineralnych Wód lub Pyatigorska
1. Samolotem z Warszawy (Polska) do Doniecka (Донецьк – Ukraina (Україна)). Czas przelotu
ok. 2-3 h w jedną stronę. Można znaleźć połączenia bezpośrednie w obie strony w zależności
od terminu, bez promocji, już za 500-600 zł osoba (zdarza się nawet mniej) np. w LOT.
Następnie z dworca kolejowego w Doniecku pociągiem do Mineralnych Wód (Минеральные
Воды) lub Pyatigorska (Пятигорск). Czas podróży ze stacji kolejowej w Doniecku do
Mineralnych Wód lub Pyatigorska od ok. 23 h do 1 dnia i 13 h w jedną stronę, minimum
z dwoma przesiadkami. Cena za 'plackart' (Плацкарт) od ok. 1700 RUB do 2050 RUB w jedną
stronę, cena za 'kupe' (Купе) od ok. 2500 RUB do ok. 3200 RUB w jedną stronę, od osoby.
2. Pociągiem (taka też była nasza trasa) do Przemyśla Głównego skąd z przystanku
autobusowego na ulicy Willsona wsiadamy w autobus niskopodłogowy, którym dojeżdżamy
do
przystanku
Medyka
Granica
(rozkład
jazdy
na
stronie:
http://eurobus.net.pl/index2.php?przemysl-medyka-przemysl,34
lub
http://www.epodroznik.pl/1404,93274,8259,rozklad-jazdy-busy-przemysl-medyka.html). Czas przejazdu do
ok. 20 min, koszt - bilet cały 2,50 zł za osobę, w jedną stronę.
Następnie przekraczamy granicę Medyka/Szeginia (Шегині). Na stronie ukraińskiej wsiadamy
w marszrutkę (żółty mały autobus) do Lwowa (Львів) – która jedzie pod sam dworzec
kolejowy. Czas przejazdu do 2 h, cena 15-25 UAH.
Ze Lwowa do Kijowa (Київ) pociągiem, czas przejazdu do ok. 10 h (pociągi jeżdżą dosyć
często), cena za plackart ok. 90 - 100 UAH.
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Z Kijowa do Pyatigorska bezpośrednim pociągiem, który jeździ co drugi dzień, tylko w dni
parzyste (wyjazd z Kijowa 23:22 i przyjazd do Pyatigorska 2 dni później nad ranem 4:44).Czas
przejazdu ok. 1 dzień 4 h i 23 min., cena za plackart ok. 650 -700 UAH, za kupe ok. 1150 UAH
za osobę w jedną stronę.
3. Pociągiem z Kijowa do Pyatigorska w dni nieparzyste też się da dojechać, ale czeka nas
podróż z przesiadką. Istnieje parę opcji i najlepiej pytać w kasie lub sprawdzić wcześniej na
stronie np. http://transport.marshruty.ru lub http://rzd.ru. Czas przejazdu od 1 dnia i 6 h do
nawet ponad 2 dni.
Trasa z Mineralnych Wód lub Pyatigorska do Azau
1. Bezpośrednio – z Pyatigorska do Azau busem, czas przejazdu do 3 h. Cena - „lokalsi”
proponują nam dowóz za ok. 5500 RUB (9 osób).
Wysłannik z Klubu Wysokogórskiego w Nalcziku (z którym nawiązaliśmy kontakt) wycenił
przejazd na 6000 RUB za 9 osobowy bus, z postojem w Nalcziku i załatwieniem meldunku –
OVIR (za ok. 250 RUB/osoba). Nieco więcej (ok. 1000 RUB) zapłacimy za bus z Mineralnych
Wód do Azau. Podobno można się targować i lekko zejść z ceny.
2. Pośrednio – z Pyatigorska (lub Mineralnych Wód ) do Nalczika pociągiem w jedną stronę czas
ok. 3 h 30 min, krócej i podobno taniej autobusem ok. 2 h 20 min. Ceny podobno nie więcej
niż 270 RUB za osobę w jedną stronę.
Z Nalczika do Terskola (Терскол) można dostać się autobusem z dworca No1 - autobus jeździ
gdzieś 4 razy dziennie (czas przejazdu ok. 1 h 40 min) albo można pojechać z tego samego
dworca do miejscowości Tyrnauz (Тырнауз) (czas ok. 1 h 10 min) - autobus kursuje znacznie
częściej. Orientacyjny rozkład jazdy: http://www.all-transport.info/regions/ru07.html
Cena biletów do ok. 136 RUB – 200 RUB za osobę w jedną stronę.
Z Tyrnauz do Terskola autobus, czas do 40 min. za ok. 45 RUB – 55 RUB od osoby w jedną
stonę.
Z Terskola do Azau marszrutką, czas do 10 min., cena do ok. max 45 RUB lub pieszo za darmo
(czas ok. 2 h marszu).

Informacje i linki
Nazwy istotnych miejscowości:
UKRAINA - Україна




Szeginia - Шегині
Lwów - Львів
Kijów - Київ

ROSJA - Россия



Elbrus - Эльбрус
Pyatigorsk - Пятигорск
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Mineralne Wody - Минеральные Воды
Nalczik - Нальчик
Terskol - Терскол
Tyrnauz - Тырнауз
Azau - Азау

Przydatne linki podczas planowania podróży:













http://www.skyscanner.pl
http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en
http://www.lot.com
http://transport.marshruty.ru
http://rzd.ru
http://www.all-transport.info/regions/ru07.html
http://www.e-podroznik.pl/1404,93274,8259,rozklad-jazdy-busy-przemysl-medyka.html
http://eurobus.net.pl/index2.php?przemysl-medyka-przemysl,34
http://translate.google.pl/#ru|pl
http://www.uz.gov.ua
http://www.wadi.pl
http://www.kolejtranssyberyjska.transsyberyjska.pl

Pociąg z Kijowa jedzie aż do Kisłowodzka – rozkład jazdy, stacje pośrednie:























Киев-Пассажирский 23:22 / 00:22
Черкассы (Им. Т.шевченко) dnia następnego 02:00 / 03:00 (15 мин - 02:15 / 03:15)
Знаменка Пассажирская 03:24 / 04:24 (3 мин - 03:27 / 04:27)
Александрия 04:02 / 05:02 (2 мин - 04:04 / 05:04)
Днепродзержинск-Пасс. 06:22 / 07:22 (2 мин - 06:24 / 07:24)
Днепропетровск Главный 07:00 / 08:00 (20 мин - 07:20 / 08:20)
Межова (Межевая) 10:20 / 11:20 (2 мин - 10:22 / 11:22)
Красноармійськ (Красноармейск) 10:52 / 11:52 (3 мин - 10:55 / 11:55)
Ясиноватая-Пасс. 11:56 / 12:56 (5 мин - 12:01 / 13:01)
Макеевка-Пасс 12:15 / 13:15 (2 мин - 12:17 / 13:17)
Харцызск 12:45 / 13:45 (2 мин - 12:47 / 13:47)
Иловайск 13:04 / 14:04 (30 мин 13:34 / 14:34)
Успенская Россия 15:34 (1 ч - 16:34)
Таганрог-Пассажирский 17:34 (5 мин - 17:39)
Ростов-на-Дону (Ростов-Главный) 18:39 (24 мин - 19:03)
Кущевская (Кущевка) 20:38 (2 мин - 20:40)
Крыловская 21:11 (2 мин - 21:13)
Тихорецкая 22:05 (4 мин - 22:09)
Кропоткин (Кавказская) 23:02 (26 мин - 23:28)
Армавир Ростовский 18 авг 00:30 (3 мин - 00:33)
Невинномысская 01:39 (4 мин - 01:43)
Пятигорск (Минеральные Воды) 03:05 (1 ч 4 мин - 04:09)
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Пятигорск 04:44 (5 мин - 04:49)
Ессентуки 05:11 (5 мин - 05:16)



Кисловодск 05:45

legenda:






min - мин (oznaczenie minuty), h - ч (oznaczenie godziny)
czasy wytłuszczone – czas ukraiński
czasy niewytłuszczone – czas rosyjski
między Ukrainą, a Rosją zmiana czasu o godzinę do przodu
w nawiasie podany czas postoju na stacji oraz godzina odjazdu

Przy przedziale opiekuna pociągu prowadnika/prowadnicy jest wywieszona tabliczka z
rozkładem jazdy pociągu (jak wyżej), z podaniem stacji,
czasów dojazdu i czasu postoju na danej stacji (jak na
zdjęciu obok).

BILETY - WAŻNE!!!
Bilety można zakupić dopiero 45 dni przed odjazdem pociągu, najlepiej od razu pierwszego dnia.
Później, ze względu na duże zainteresowanie, mogą być kłopoty z kupieniem odpowiedniej ilości
biletów (głównie plackart). Nie jest to reguła, ale należy się pospieszyć aby nie zostać na lodzie,
zwłaszcza jeśli jedziemy większą grupą. Dla pojedynczej osoby, z reguły, nie powinno być problemu
z zakupieniem biletu. Istnieje wolna pula biletów, najczęściej w klasie kupe.
Jeśli nie udało nam się zakupić wszystkich biletów w wybranej klasie, możemy spróbować je zamienić
w okienku kasy 2 h przed odjazdem pociągu, przy czym pobierana jest dodatkowa opłata za zmianę
biletu, nie więcej niż 20 zł.
Ukraina - bilety zamawiamy/kupujemy bez okazywania dokumentu – paszportu.
Rosja - bilety zamawiamy/kupujemy tylko za okazaniem dokumentu – paszportu.
Na bilecie widnieje numer paszportu, nasze nazwisko oraz imię lub jego pierwsza litera.
Jeśli rezerwujemy bilety przez Internet, należy wówczas wydrukować potwierdzenie, a następnie
udać się do kasy w celu wymiany na papierową wersję. Można tego dokonać w dowolnym okresie po
zakupieniu biletu internetowego, nawet w dzień wyjazdu, bezpiecznie min. 1 h przed odjazdem
pociągu.
W obu krajach nasze miejsce w pociągu jest ściśle określone. Na bilecie określone są: numer biletu,
data i godzina odjazdu, data i godzina przyjazdu, cena, trasa, numer pociągu, numer wagonu, klasa –
typ biletu, dla ilu osób przeznaczony jest bilet, oraz nasze miejsce w wagonie. Dopuszczalna jest
zmiana miejsc w obrębie jednego wagonu, jeśli osoba, z którą chcemy się zamienić wyrazi zgodę,
a w przypadku, gdy przekraczamy granicę jadąc pociągiem, również opiekun pociągu. Generalnie
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poruszanie się między wagonami jest zabronione – ale da się odwiedzić znajomych w klasie wyższej
lub niższej, jeśli istnieje taka potrzeba.
Zakup biletów:






Samemu: osobiście w kasie biletowej na dworcu we Lwowie
Drogą internetową:
a) przez portal pośredniczący (dodatkowa opłata)
b) bezpośrednio na stronie kolei ukraińskiej (bez dodatkowej opłaty), wydrukowany bilet
internetowy należy następnie zamienić na "właściwy" bilet kolejowy w odpowiednim
okienku na dworcu kolejowym, należy jednak uważać bo portal lubi się zawieszać,
w
jednorazowej transakcji można zakupić 4 bilety http://www.uz.gov.ua
Przez biuro pośredniczące (dodatkowa opłata - często dosyć wysoka) np. http://www.wadi.pl
Przez osoby ogłaszające się w Internecie (dodatkowa opłata, niższa niż biura pośredniczące,
należy się jednak upewnić czy osoba nie jest zwykłym naciągaczem)

UWAGA:
Znaczek VISA/MASTERCARD na szybie w kasie nie zawsze oznacza, że będziemy mogli zakupić bilety
przy pomocy karty płatniczej. Zdarzyły nam się dwa takie przypadki. Pierwszy, okazał się, że na
dworcu terminala w ogóle nie mają. W drugim przypadku dowiedzieliśmy się od pani kasjerki, że
„terminal nierabotaju”.
I jeszcze jeden bardzo ważny przypadek. Dowiedzieliśmy się od Marka, który z Mineralnych Wód
wyjeżdżał dzień po nas, że Pani w kasie kazała mu napisać na kartce PIN do kary płatniczej, gdyż
terminal stał za nią na oknie a ona nie była w stanie podać do okienka (miał za krótki kabel).
Opis biletów:

Powyższe zdjęcie przedstawia bilet kolei ukraińskich (relacji Kijów – Pyatigorsk). Opis zaznaczonych
linii:
1. Główne informacje o pociągu:
a. Numer – 026
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2.
3.
4.
5.

b. Data i godzina odjazdu – 24.06 23:22
c. Numer wagonu i klasa – 11, Kupe (Plackarta oznaczona jest literką P, czyli: П)
d. Cena biletu + cena plackarty – 945,43 + 168,07
Relacja pociągu – Kijów Pasażerki – Pyatigorsk
Numer miejsca – 35 (trzeba zapamiętać, bo prowadnik zabiera bilety i oddaje dopiero pod
koniec podróży)
Rozbicie ceny na poszczególne składowe
Data i godzina przybycia na miejsce – 26.06 4:44

Powyższe zdjęcie przedstawia bilet kolei rosyjskich (relacji Rostow – Simferopol). Opis zaznaczonych
linii:
1. Główne informacje o pociągu:
a. Numer – 224
b. Data i godzina odjazdu – 2.07 21:08
c. Numer wagonu i klasa – 06, Plackarta
d. Cena biletu + cena plackarty – 1241,3 + 232,8,07
2. Relacja pociągu – Rostow Główny – Simferopol Pasażerski
3. Numer miejsca – 13 (tutaj do biletu dodawane jest osobne potwierdzenie, które prowadnik
przed wejściem do wagonu zabiera a nam oddaje bilet))
4. Numer paszportu pasażera oraz nazwisko i imię – AT…, Sobel J. – należy pamiętać, że bilety
w Rosji są imienne i nie należy się nimi wymieniać
5. Rozbicie ceny na poszczególne składowe
6. Data i godzina przybycia na miejsce – 3.07 11:52
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Koleje na wschodzie
Pociągi na wchodzie są bardzo częstym i popularnym środkiem komunikacji ludności. My również
wybraliśmy taka formę podróżowania ze względu na cenę (w porównaniu z samolotem są one dość
tanie) i względną wygodę (raz mniejszą, raz większa w zależności od miejsca w pociągu).
Generalnie w kolejach w Rosji oraz na Ukrainie istnieje podział na 4 klasy:





1 klasa – luks – zamknięte przedziały z umywalką, dwa łóżka w każdym przedziale,
2 klasa – kupe – zamknięte przedziały, po cztery łóżka w każdym przedziale,
3 klasa – plackart – otwarte przedziały (brak drzwi), po sześć łóżek (cztery podobne do kupe
i dwa boczne),
4 klasa – obszczij – otwarte przedziały (brak drzwi), tylko miejsca siedzące.

Wygląd miejsc leżących jest widoczny na zdjęciach.
Ponieważ mieliśmy już okazję podróżować koleją po Ukrainie wiedzieliśmy mniej więcej jak wygląda
standard w wagonach 3 klasy. Ze względu na cenę zależało nam, aby wszystkie bilety były właśnie
w takim standardzie. Niestety, innym ludziom także zależało na cenie – bilety plackart ze wzgl. na
cenę są najczęściej kupowanymi – nie starczyło dla wszystkich z naszej grupy plackart i 5 biletów
musieliśmy dokupić w klasie wyższej kupe na trasie Kijow - Pyatigorsk.
Na poniższych zdjęciach widać, że standard plackart jest dość ubogi. W szczególności, jeśli nie uda
nam się dostać całego jednego „boksu” tylko dla siebie. Nam udało się to w drodze do Kijowa.
Niestety w drodze powrotnej z Krymu (odpoczynek po Kaukazie) wszyscy (4 osoby) dostaliśmy
miejsca boczne górne. Tym samym siedzenie z wyprostowanymi plecami było uzależnione od osoby,
która jechała pod nami. Jeśli z miejsca siedzącego zrobiła leżankę, byliśmy zmuszeni do odpoczywania
w pozycji horyzontalnej z minimalną ilością tlenu. W pociągach na Ukrainie istnieje ogólny problem
z otwieraniem okien (w pociągach rosyjskich jest trochę lepiej). Zdarzają się i takie pociągi w których
w całym wagonie można uchylić tylko 2 lub 3 okna. Jeśli mamy dodatkowego pecha, to trafimy na
osobę, której akurat przeciąg szkodzi na „duży palec u nogi” i nie pozwoli ona na otwarcie okna.
Będziemy się wówczas smażyć w skwarze i wszechobecnym zaduchu.
Wygląd miejsc w wagonach klasy 3 – plackart.
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Wygląd miejsc w wagonach klasy 2 – kupe.

Każdy wagon sypialny ma swojego konduktora (prowadnika lub
prowadnicę). To on sprawdza bilety przed wejściem do wagonu oraz
zajmuje się ogólną obsługą pasażerów. Standardowo dla każdego
miejsca leżącego przynależy materac oraz poduszka. Pościel jest
niestety dodatkowo płatna (zazwyczaj jest już wliczona w cenę biletu
– tylko jeden raz na stacji pani w okienku zapytała, czy chcemy
zakupić dodatkowo pościel). Zakupiona pościel albo jest już
rozłożona na konkretnych miejsca, albo jest roznoszona przez
prowadnika niedługo po wejściu do wagonu. U prowadnika możemy
zakupić herbatę lub kawę (Nescafe 3 w 1) – cena 2-4 UAH. Można
również zakupić u niego alkohol (piwo lub wódkę). Nie wiem jednak,
czy produkty te sprzedawane są w oficjalnym obiegu. Warto
wspomnieć , że w każdym wagonie (bez względu na klasę) znajduje
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się samowar (zbiornik z wrzątkiem) z którego możemy korzystać praktycznie podczas całego
przejazdu. W związku z tym warto zabrać ze sobą do pociągu chociażby zupki chińskie lub kaszkę.
Pociągi dalekobieżne dość często mają stosunkowo długie postoje na stacjach (między 15 a 30
minut). Dzięki temu można co jakiś czas wyjść z wagonu, rozprostować kości, pooddychać świeżym
powietrzem oraz coś zakupić. Na pół godziny przed każdym takim postojem zamykane są toalety.
Warto wspomnieć o numeracji miejsc w wagonach. Jej znajomość może się przydać jeśli mamy
możliwość wyboru w kasie konkretnych łóżek (i jedziemy w kilka osób, a chcielibyśmy mieć np.: cały
„boks” dla siebie – najlepiej jeszcze na początku lub na końcu wagonu).
Ogólny schemat wagonu z rozpisaniem miejsc wygląda następująco:

wagon „kupe”

wagon „plackart”

Miejsca oznaczone czerwonym numerem to miejsca dolne, natomiast kolor czarny oznacza miejsce
górne. W przypadku wagonów plackart należy pamiętać, że miejsca boczne są numerowane
w odwrotnej kolejności niż miejsca „normalne”.
Miejsce na bagaż zależy od tego, czy śpimy na górze czy też na dole. W przypadku miejsc dolnych,
pod każdą „pryczą” znajduje się skrzynia (trzeba podnieść siedzisko) do której możemy schować
nawet bardzo duży plecak. Zaletą takiego umieszczenia bagażu jest fakt, że żeby aby dostać się do
jego wnętrza trzeba podnieść leżankę na której ktoś śpi. W przypadku miejsc górnych, powyżej każdej
leżanki znajduje się dodatkowa półka. Jest ona umieszczona pod kątem, co powoduje, że nawet
wystający plecak nie ma tendencji do zsuwania się na krawędź. Nam przynajmniej żaden plecak
z góry nie spadł.
Gdy siedzimy na dole górne leżanki można złożyć, w ten sposób zyskujemy wygodniejsze miejsce
siedzące i przestrzeń. Na środku boksu pod oknem oraz w jego bocznej części znajdują się stoliki. Ten
w bocznej części jest składany i przekształcany w dolną leżankę.
Zarówno na początku jak i na końcu wagonu znajduje się toaleta. Standardem toalety zbliżone są do
tych, które mamy w wagonach PKP 2 klasy. Warto wspomnieć o sposobie puszczania wody
w toalecie. Jest on dosyć nietypowy, a obecność kranu z kurkami może powodować lekką
dezorientację osób, które pierwszy raz z niej korzystają. Cały trik w puszczeniu wody polega na
wciśnięciu „grzybka”, który wystaje od dołu z kranu. Więc na nic zda się kręcenie kurkami.
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Relacja
Wstęp
Plan wspinaczki na Elbrus zrodził się w naszych głowach w jeszcze w 2010 roku, niedługo po powrocie
ze Spitsbergenu. Skoro mieliśmy kontynuować projekt Winter in Summer (WiS) to trzeba było znaleźć
jakieś miejsce, gdzie latem występuje śnieg i panują zimowe warunki. Już nawet nie pamiętam kto
wpadł na pomysł, aby był to najwyższy szczyt Kaukazu. Jedno jest pewne, wszyscy podchwycili temat.
Faktyczne przygotowania zaczęły się na początku roku 2011, kiedy to naszej koleżance Natalii udało
się załatwić szkolenie lawinowe w Tatrach organizowane przez Fundację im. Anny Pasek. Tam też
poznaliśmy Andrzeja, który miał już na koncie 3 najwyższe szczyty świata, z racji tego był również
zainteresowany zdobyciem Elbrusa. I tak zaczęliśmy powoli kompletować ekipę na wyjazd. W między
czasie, w ramach przygotowań do wyprawy, byliśmy jeszcze, razem z Fundacją, na szkoleniu
wysokogórskim we włoskim Pragelato. 18 lutego doszły do nas niepokojące wiadomości z rejonu
Kaukazu. Na drodze z Mineralnych Wóda do Przylebrusia terroryści zabili grupę rosyjskich turystów
oraz wysadzili słup kolejki gondolowej na stokach Elbrusa. W obliczu tych wydarzeń nasza ekspedycja
stanęła pod znakiem zapytania. Oczywiście nie przestaliśmy się przygotowywać do wyjazdu (trening,
kompletowanie sprzętu), jednak coraz to nowsze informacje docierające z Rosji nie nastrajały
pozytywnie. Sytuacja coraz bardziej się zaostrzała. W związku z zamachem na posterunek policji w
Nalcziku, góra Elbrus została oficjalnie zamknięta. Czekaliśmy. Padła jeszcze propozycja, że może
zaatakować górę od północy (w tym rejonie nie było wtenczas posterunków policji). Takie posunięcie
mogłoby być dość ryzykowne, ale otwierało możliwość zdobycia szczytu. Niestety, oficjalnie górę
zamknięto pod koniec maja 2011. To ostatecznie pogrzebało naszą wyprawę i zmuszeni byliśmy
szukać jakiegoś nowego celu. Nasza grupa podzieliła się. Gosia i ja pojechaliśmy do Francji aby wejść
na Białą Górę (relacja z tej wyprawy w dzienniku „Mont Blanc – notatki spod szczytu”) natomiast
pozostałe osoby zdecydowały się na wyjazd do Gruzji i zdobycie Kazbeku. Wiedzieliśmy jednak, że
temat Elbrusa nie umarł, przecież w końcu władze Rosyjskie będą musiał górę otworzyć. Oficjalnie
miało to miejsce 1 listopada 2011r. Wówczas pomysł wyjazdu na Elbrus powrócił. Zaczęliśmy
planowanie. Na początku bardzo ostrożnie, aby nie rozczarować się, tak jak przed rokiem, ale
w końcu wszystko nabrało rozpędu. Zaczęliśmy szukać chętnych na wyprawę. Zgłoszeń było dużo, po
wybraniu tylko poważnych „ofert” uzbierało się ok. 6 osób. Okazało się również, że Elbrusem w
dalszym ciągu zainteresowany jest Andrzej oraz że Mateusz, z którym byliśmy na Spitsbergenie też
chciałby pojechać. W związku z tym, że wizja wyjazdu zaczęła się powoli klarować trzeba było zacząć
załatwiać formalności – wizy, bilety. W między czasie spotkaliśmy się w Tatrach w celu bliższego
poznania. Najpierw 26 maja (bilety), a ostatecznie 14 czerwca (wizy) mieliśmy pewność że jedziemy.
Ostatecznie w wyprawie wzięli udział: Michał Świegoda i Marek Chrząszcz (Tuchów koło Tarnowa),
Lucyna Mieszek i Piotrek Mieszek (Rzeszów), Przemek Wojda (Dzierżoniów koło Wrocławia), Andrzej
Goczyński (Kielce), Mateusz Matuszczak (Będzin), Gosia Kucyniak i ja – Jarek Sobel (Rybnik) –
w sumie 9 osób, które postanowiły wspiąć się na najwyższy szczyt Kaukazu.
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Punkty kontrolne – wysokość oraz koordynaty GPS
Punkty kontrolne zostały przygotowane na podstawie śladu GPS, który zarejestrowaliśmy podczas
wspinaczki. Używaliśmy do tego celu urządzenia Garmin Vista C ze specjalnie przygotowaną mapą. Ze
strony naszego projektu można ściągnąć plik mapy oraz wszystkie zapisane punkty i ślady. Jest on
przygotowany w formacie IMG i pasuje nawet do starych wersji Garmina. W Internecie są
przygotowane mapy, niestety tylko dla najnowszych urządzeń, które są dość drogie i nie wszyscy
mają do nich dostęp.
W poniższej tabelce zebrane zostały wszystkie punkty wraz z oznaczeniem, które zostało naniesione
na mapę (znajduje się ona na następnej stronie).
Nazwa
Terskol
[ТЕРСКОЛ] *
Azau – stacja kolejki
[АЗАУ]
Stacja Stary Krugozor
[СТАНЦИЯ СТАРЫЙ КРУГОЗОР] *
Stacja Mir
[СТАНЦИЯ МИР] *
Stacja Garabaszi – „Beczki”
[ГАРА-БАШИ – „БОЧКИ”] *
Priut 11
[ПРИЮТ ОДИННАДЦАТИ] *
Skały Pastuchowa - początek
[СКАЛЫ ПАСТУХОВА] *
Skały Pastuchowa - koniec
[СКАЛЫ ПАСТУХОВА] *
Siodło
[СЕДЛОВИНА] *
Elbrus
[ЭЛЬБРУС] *

Opis
Miasto

Wys.
-

Koordynaty GPS
-

Mapa
A

Miasto - dolna stacja
kolejki linowej
Pośrednia stacja kolejki
liniowej
Ostatnia stacja kolejki
linowej – kolejka
krzesełkowa
Schronisko

2367 m

N43° 15,964 E42° 28,708

B

2917 m

N43° 16.471 E42° 27.683

1

3457 m

N43° 17.387 E42° 27.654

2

3712 m

N43° 17.947 E42° 27.850

3

Ruiny schroniska Priut 11,
aktualnie schron Disel Hut
Wysokość od której
zaczynają się skały
Wysokość na której kończą
się skały
Miejsce pomiędzy
wierzchołkami
Szczyt

4053 m

N43° 18.867 E42° 27.595

4

4550 m

N43° 19.726 E42° 27.535

5

4644 m

N43° 19.899 E42° 27.502

6

5364 m

N43° 20.920 E42° 26.737

7

5642 m

N43° 21.142 E42° 26.276

8

* nazwy punktów w języku rosyjskim
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Mapa

str. 23

Elbrus – (nie)spełnione marzenie

Dzień pierwszy – sobota (23.06)
Pobudka o 2 nad ranem. Ciężko się wstaje, bo spać poszliśmy dopiero po 23. Szybkie śniadanie,
ostatni normalny prysznic i ruszamy. Pociąg odjeżdża o godzinie 4 z Gliwic. W pociągu czeka już na
nas Przemek. Po godzinie docieramy do Katowic - do naszej grupki dołącza Mateusz. Porównujemy
wagi plecaków. Każdy z nas liczy na to, że może zabrał coś zbędnego, co można jeszcze zostawić.
Niestety nie ma takich rzeczy, każdy z plecaków waży ponad 20 kg. Kolejna stacja - Kraków - tam
czeka już na nas Andrzej. W takim składzie docieramy o godzinie 12 do Przemyśla. Na miejscu
wypijamy szybką kawę w całodobowym barze i łapiemy autobus do Medyki. Aktualny rozkład jazdy
znajduje się na stronie operatora (Eurobus). Po 20 minutach jesteśmy na granicy. Szybka odprawa
przez polskich celników - nie było sprawdzania plecaków - pieczątka po stronie ukraińskiej (oni
również są bezproblemowi w tej kwestii) i idziemy złapać marszrutkę do Lwowa. (Zmiana czasu
+1 godzina – ale tylko w lecie). Marszrutki, to takie malutkie żółte autobusiki, którymi porusza się
większość osób na wschodzie. Postój marszrutek znajduje się ok. 300 metrów za przejściem
granicznym (po lewej stronie). Cena marszrutki może się wahać w granicach od 15 do 25 UAH. Bilet
kupujemy w kasie (ewentualnie u kierowcy, jeśli kasa jest nieczynna). Należy uważać na nieuczciwych
przewoźników. Z jednym takim mieliśmy do czynienia podczas naszego poprzedniego wyjazdu do
Lwowa. Kierowca białego transportera zaproponował nam przejazd za 4 UAH. Cena była dość
atrakcyjna więc udało mu się "zgarnąć" wszystkich pasażerów z przystanku i pojechaliśmy. Okazało
się jednak, że kierowca dowiózł nas tylko do najbliższego miasteczka (ok. 10 min jazdy) gdzie czekała
na nas inna marszrutka. Jej koszt to 28 UAH. Nie chciało nam się kłócić z kierowcą, że nas oszukał.
Było wcześnie rano a nam się spieszyło. Tym razem obyło się już bez problemów. Z Szegini
(odpowiednik Medyki po stronie Ukraińskiej) do Lwowa jest ok. 80 km. Całą trasę pokonaliśmy
w niecałe dwie godziny.
Marszrutki dojeżdżają do dworca kolejowego.
Tam też zostawiliśmy bagaże (koszt ok. 10 UAH
na dzień - pełna doba od północy do północy
dnia następnego). We Lwowie istnieją trzy
rodzaje komunikacji miejskiej - wspomniane już
wcześniej marszrutki, trolejbusy oraz tramwaje.
Wybraliśmy te trzecie. Bilety kupuje się
w kiosku (1,25 UAH). Dojazd do centrum zajął
nam nie więcej jak 30 minut.
Tam też spotkaliśmy się z pozostałymi uczestnikami naszej wyprawy - Lucyną, Piotrkiem, Markiem
i Michałem. Ze względu na to, że do odjazdu pociągu mieliśmy ponad 6 godzin poszliśmy na obiad do
Puzatej Haty (ПУЗАТА ХАТА). Po obiedzie udało nam się zobaczyć jeden z meczów w ramach Euro
2012. Około godziny 23 byliśmy już na dworcu. Trzeba było odebrać bagaże oraz znaleźć odpowiedni
peron.
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Dzień drugi – niedziela (24.06)
Całą drogę do Kijowa przespaliśmy. Na miejscu
byliśmy ok. 10:30. Sprawdzenie odjazdu
kolejnego pociągu, znalezienie przechowalni
bagażu (tutaj niestety cena usługi była wyższa –
20 UAH) i możemy iść zwiedzać miasto. Ze
względu na to, że mieliśmy już okazję być kiedyś
w Kijowie (przy okazji wyjazdu do Czarnobyla)
postanowiliśmy, że tym razem odwiedzimy
tylko lokalny browar, a resztę czasu poświęcimy
na odpoczynek. Część osób które jeszcze Kijowa
nie widziały udała się na krótkie zwiedzanie.
Spotkaliśmy się o 21 na dworcu. Po odbiorze plecaków pozostało już tylko oczekiwanie na pociąg.
O 23:22 odjechaliśmy ze stacji Kijów w kierunku granicy z Rosją.

Dzień trzeci – poniedziałek (25.06)
Co tu dużo mówić. Cały dzień upłynął nam na „rozmowach o życiu”. Zresztą, co innego mieliśmy
robić. Na granicy byliśmy koło godziny 12. Godzinę wcześniej dostaliśmy do wypełnienia formularze
meldunkowe, które później należy oddać rosyjskim służbom granicznym. Sam przejazd przez granicę
wygląda następująco. Najpierw odprawa Ukraińska. Oni tylko sprawdzają paszporty i jeśli wszystko
jest OK, wbijają pieczątkę (nie mają też powodu, aby się do czegoś/kogoś przyczepić – wszak
opuszczamy ich kraj). Następnie pociąg rusza i po ponad 30 minutach jazdy docieramy do miejsca,
gdzie następuje kontrola przez służby rosyjskie. Spodziewaliśmy się czegoś zupełnie innego. Służba
graniczna zebrała paszporty oraz karty meldunkowe i po około 15 minutach mieliśmy je z powrotem
z wbitą pieczątką uprawniającą do wjazdu (oraz częścią B formularza). W między czasie przez
wszystkie wagony przechodzili celnicy. Tutaj miłe zaskoczenie. W innych relacjach czytaliśmy, że
strasznie przeszukują plecaki, czepiają się butli z gazem, itp. W naszym przypadku zajrzeli tylko do
przedziału i tyle. Jedynie, o czym dowiedzieliśmy się od prowadnika naszego wagonu, nie można mieć
otwartych napojów alkoholowych podczas przekraczania granicy. To wszystko. Po niecałej godzinie
pociąg ruszył i znaleźliśmy się na terenie Federacji Rosyjskiej. Warto wspomnieć o tym, że zarówno
przed granicą jak i zaraz za nią w pociągu pojawiają się lokalni handlarze, którzy przechodząc od
wagonu do wagonu chcą nam za wszelką cenę sprzedać biżuterię, karty SIM, zabawki dla dzieci jak
również, coś co jest bardzo przydatne podczas podróży, ogromne porcelanowe wazony. Co niektórzy
oferują również wymianę pieniędzy – zarówno twardej waluty (dolary, euro) jak i ukraińskich
hrywien. Jak już wspomniałem wcześniej, czasu upłynął nam na rozmowie i planowaniu. Zrobiła się
godzina 20, czyli dobra pora na to, żeby umyć się w kolejowej toalecie i położyć spać.
Należy pamiętać, że po przekroczeniu granicy ponownie przesuwamy zegarki o godzinę do przodu.
Na szczęście, podczas powrotu będziemy cofać czas, co da nam dodatkowe dwie godziny zapasu.
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Dzień czwarty – wtorek (26.06)
Pyatigorsk (znacznik A na mapie). Godzina 4.44 nad
ranem. Wychodzimy z pociągu i idziemy poszukać
transportu do Terskola. Ku naszemu zdziwieniu
okazało się, że czeka już na nas podstawiony busik
(tak naprawdę była to przerobiona marszrutka).
Kierowca nie za bardzo rozumiał, dlaczego nie
chcemy z nim jechać. Dopiero telefon i rozmowa
z prezesem klubu alpinistycznego wyjaśniła zaistniałą
sytuację. Okazało się, że nasz mail został nie do
końca poprawnie zrozumiany. Mając na uwadze fakt,
że była wczesna godzina oraz że w ramach ceny
mamy zarówno transport jak i załatwienie spraw
meldunkowych, zdecydowaliśmy się skorzystać
z oferowanego przejazdu. Co więcej, za transport ten
mieliśmy zapłacić 6000 RUB natomiast przewoźnicy
na dworcu życzyli sobie od 5000 do 5500 RUB za sam
przejazd. Droga do Nalczika (znacznik B na mapie) zajęła nam trochę ponad godzinę. Kierowca
zawiózł nas do bazy alpejskiej, w której spotkaliśmy się z prezesem klubu.

To z nim prowadziliśmy korespondencję i to on zaoferował pomoc w załatwieniu OVIRu. Na miejscu
skserował nasze paszporty (strona ze zdjęciem + dane z wizy) oraz formularze migracyjne
i powiedział, że dokumenty będą gotowe po godzinie 10. Mieliśmy w związku z tym kilka godzin na
szybki spacer po mieście (niewielkie zakupy) oraz wymianę pieniędzy. W Nalcziku jest kilka oddziałów
banków jednak nie w każdym można wymienić walutę. W mieście są również bankomaty. Trzeba się
jednak liczyć z tym, że urządzenie może być niesprawne lub może w nim po prostu brakować
gotówki.
Po godzinie ponownie wsiadamy do marszrutki i ruszamy w drogę do Azau (znacznik C na mapie).
Stopniowo zaczyna zmieniać się krajobraz z nizinnego na pagórkowaty. Wjeżdżamy w dolinę na końcu
której jest nasz cel – Elbrus. Po drodze mijamy małe miasteczka i wioski. Widać tutaj jeszcze
pozostałości po poprzednim ustroju. Najciekawsze w tym wszystkim są jednak krowy, które
bezstresowo chodzą sobie po drogach, nie robi na nich wrażenia autobus jadący z prędkością 80
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km/h. Były nawet miejsca, gdzie całe stado krów zablokowało most nad rzeką i ani myślało ustąpić –
nawet po trąbieniu samochodów. Po drodze mijamy miejscowość Elbrus i Terskol. Na drodze
prowadzącej przez dolinę do kilkanaście
kilometrów znajdują się posterunki (i wojska).
Kontrolują one wyrywkowo przejeżdżające
pojazdy. My mieliśmy szczęście i nie zostaliśmy
zatrzymani. Warto jednak schować aparaty do
plecaków (na wypadek kontroli). W końcu
docieramy do Azau – na niej kończy się dolina.
Wyciągamy bagaże i żegnamy się z kierowcą.
Od tego momentu zaczyna się nasza akcja
górska.
Poniższe zdjęcie to panorama Azau zaraz po wyjściu z busika. Ta i więcej zdjęć (i panoram) na stronie projektu.

W związku z tym, że jest jeszcze w miarę wcześnie (ok. godziny 13:00) decydujemy się na wyjście do
góry. Najpierw jednak załatwiamy sobie prysznic (udało nam się wynegocjować cenę 1000 RUB za
9 osób) oraz możliwość pozostawienia zbędnego bagażu w jednym z hoteli. Wreszcie jesteśmy

gotowi. Podejmujemy decyzję o podziale na mniejsze grupki. Marek, Michał, Lucyna i Piotrek
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decydują się wyjechać kolejką do stacji MIR (3500 m), Gosia i ja chcemy podjechać do pierwszej stacji
na wysokość 3000 m natomiast Andrzej, Mateusz i Przemek chcą iść piechotą od samego dołu.
Ruszamy. Cena przejazdu kolejki jest, jak przypuszczam uzależniona od tego, czy bilet kupuje się
w kasie, czy też u operatora. W naszym przypadku przejazd do pierwsze stacji kosztował 200 RUB
natomiast do drugiej 400 RUB. Docieramy do stacji Stary Krugozor. Pogoda niestety zaczyna się psuć.
Widać, że chmury schodzą coraz niżej, a temperatura jest dużo niższa niż na dole. Temperatura
odczuwalna, biorąc pod uwagę wiatr, mogła się wahać w okolicach +10 stopni C. Zakładamy plecaki
i ruszamy do góry. Niestety, zgodnie z zapowiedziami zaczęło padać, a my przeszliśmy może trochę
ponad 100 m (w pionie). Mgła zaczyna coraz bardziej się zagęszczać. Decydujemy się zawrócić
i przenocować na stacji kolejki. Po ok. 30 minutach z mgły wyłaniają się 3 postacie. Pierwszy do stacji
dochodzi Przemek, następnie Mateusz i Andrzej. W międzyczasie dostaliśmy również SMSa od Marka,
że oni zrezygnowali z podchodzenia do Beczek (ze względu na pogodę) i zdecydowali się na nocleg
w Mirze. Po krótkiej dyskusji tylko Przemek decyduje się na podejście wyżej. Ostatecznie Mateusz,
Andrzej, Gosia i ja śpimy na wysokości 3000 m, a reszta naszej grupy na 3500 m. Dostajemy jeszcze
jednego SMSa od Marka z informacją, że Przemek dotarł i że planują jutro wyjście do Priuta 11
ok. godziny 6:00. Odnajdujemy toaletę, gotujemy wodę na kolację i na rano, suszymy rzeczy i idziemy
spać.
Poniższe zdjęcia zrobione zostały w okolicach stacji Stary Krugozor (ok. 3000 m). Pierwsze – nowa stacja kolejki
gondolowej, drugie – widok starej stacji kolejki (podczas podejścia do góry) – widok drogi do stacji Mir (zrobione
w tym samym miejscu co poprzednie). Ostatnie zdjęcia przedstawia nasz nocleg w budynku stacji.
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Dzień piąty – środa (27.06)
Budzimy się około godziny 5 rano. Ciągle pada, ale widać, że jest szansa na przejaśnienie. Jemy
śniadanie i powoli pakujemy się. Gdy
wychodzimy po godzinie 6 praktycznie już
tylko lekko siąpi. Mateusz i Andrzej są ok.
10 minut za nami. W linii prostej
odległość do stacji MIR nie jest wcale taka
duża. Okazuje się jednak, że droga jest
poprowadzona dość okrężnie (widać to
na dołączonej mapie). Dodatkowo, aby
skrócić sobie chociaż trochę trasę
decydujemy się na podejście po dość
stromym piargu. Wadą takiej opcji jest
stale osuwający się żwir i kamienie.
Mamy dość dobre tempo. Po godzinie
osiągamy wysokość 3200 m. Zaczynają się
powoli miejsca gdzie leżą jeszcze stare
płaty śniegu. Wreszcie zza zakrętu
wyłania się olbrzymia platforma na której
znajdują się dwie budynki kolejek
linowych (stacja MIR) oraz dolna stacja
kolejki krzesełkowej która prowadzi na
wysokość 3800 m do Beczek – była ona
tego dnia nieczynna. Przystajemy na ok.
15 minut aby zasilić organizm czekoladą
i orzechami ze Snickersa . W między
czasie docierają do nas Mateusz
z Andrzejem. „Zmieniamy się” miejscami.
Oni przystają na odpoczynek my
wyruszamy do góry. Tym razem droga
jest już w miarę prosta i widoczna.
Kolejne 300 m wysokości osiągamy po
2 godzinach. 15 minut później dochodzi
Mateusz i Andrzej. Tym razem robimy
sobie dłuższy odpoczynek. Staramy się
zgromadzić trochę wody. Do Pruita
zostało nam jeszcze niecałe 300 m.
Widzimy drogę i tyczki (trasery).
Generalnie, wszystko co powyżej jest
spowite mgłą, ale co kilka minut
następują chwilowe przejaśnienia.
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Zdjęcia zrobione po wyjściu ze stacji Stary Krugozor. Po lewej stronie widać w dole stację kolejki, po prawej
stronie drogę, która zbudowana jest z kamieni, żwiru oraz piasku. Kolejne dwa zdjęcia to wysokość ok.3300 m.

Na dwóch zdjęciach poniżej widać wyłaniającą się z mgły stację MIR. Ostatnie zdjęcia to przejście ze stacji MIR
do Beczek (widok na MIR – zdjęcie lewe i w oddali zaznaczone Beczki – zdjęcie prawe).
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Dwa powyższe mapy pokazują drogi przejścia od MIRa
do Beczek oraz z Beczek do Piruta 11 (w tej chwili
znajduje się tam tylko schron Disel Hut).
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Na poniższych zdjęciach widoczne są beczki. Pierwsze zdjęcie wykonane zostało przez Marka (mieli oni wtedy
ładną pogodę). Na drugim zdjęciu blaszany „hotel” już we mgle. Poniżej baza ratraków.

Ruszamy w drogę. Od tego miejsca idziemy już tylko po śniegu. Na tej wysokości szczeliny jednak
jeszcze nie występują (przynajmniej w obrębie drogi prowadzącej do kolejnej bazy). Co więcej
w Beczkach znajduje się baza ratraków, które wożą zamożniejszych turystów do góry (maksymalnie
mogą one dojechać do Skał Pastuchowa). Samo przejście do Priuta jest dość proste techniczne.
Najpierw mamy podejście, później prawie płaski teren i znów podejście i płaski teren. Najwyższe
przewyższenie jest już przed samym Priutem. Może to być ok. 100 m do pokonania o dość znacznym
nachyleniem. Stopniowo pogoda coraz bardziej się poprawia. Gdy doszliśmy na wysokość 4050m
(znajdował się tam Disel Hut) spotkaliśmy Przemka, który wyszedł nam naprzeciw. Podczas krótkiej
rozmowy okazało się, że grupa Marka rozbiła się „na skałach” 100 m wyżej od miejsca, w którym się
znajdowaliśmy. Ze względu na to, że Andrzej był już trochę zmęczony a podejście zajęłoby nam
jeszcze godzinę zadecydowaliśmy, że zostajemy
w tym miejscu. Przygotowaliśmy platformę,
rozbiliśmy namioty i standardowo, zaczęliśmy
gotować wodę (czytaj topić śnieg) na kolację.
Niestety, przejaśnienie, które wystąpiło w
południe było chwilowe i niestety z godziny na
godzinę pogoda coraz bardziej się pogarszała.
Wieczorem standardowo przyszła mgła oraz
zaczęły się dosyć intensywne opady śniegu. Co
więcej, prognoza pogody nie była zbyt
obiecująca. Z informacji, które dostaliśmy z
Polski wynikało, że cały następny dzień ma padać śnieg. W sobotę rano mają być przejaśnienia,
natomiast po południu pogoda ma się ponownie pogorszyć i taki stan ma się utrzymać co najmniej
do wtorku. W związku z takimi informacjami ustalamy, że jedyną szansą na atak jest sobota rano.
Z takimi ustaleniami kładziemy się spać.

Dzień szósty – czwartek (28.06)
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Budzi nas śnieg odbijający się od powierzchni tropiku. Jest jeszcze wcześnie rano. Nasz namiot mamy
już dość mocno zasypany. Leżymy jeszcze trochę, ale niestety, jakoś nie udaje nam się zasnąć. Po
kilkunastu minutach Gosia decyduje się na wyjście i odkopanie platformy. To samo robi Mateusz.
Staramy się ustalić pogodę na następne dni. Niestety, nie jest ona zbyt obiecująca. Dzisiaj ma cały
dzień padać śnieg. Pogoda ma się poprawić dopiero jutro w południe. Wieczorem powtórka
z rozrywki. Sobota rano – jest nadzieja na ładną pogodę, ale niestety, tylko do południa. Później
znaczne pogorszenie pogody i tak przez kolejne dwa dni (czyli do poniedziałku / wtorku). Cały czas
siedzimy w namiotach. Zjedliśmy śniadanie. Takie oczekiwanie jest najgorsze. Czas dłuży się
nieubłagalnie. W między czasie wyszliśmy z Gosią zobaczyć, czy jest szansa dostać się do schronu
Disel Hut. Niestety, główne wejście jest zamknięte na kłódkę. Na platformie z desek, powyżej schronu
rozbity jest jeden namiot. Siedzą w nim dwaj Rosjanie. Widzieliśmy ich dnia poprzedniego.
Weryfikujemy położenie naszych namiotów. Znajdują się w zagłębieniu poniżej niewielkiego, ale
jednak dość mocno nachylonego stoku. Fakt, o lawinach na Elbrusie bardzo mało się słyszy, ale ciągłe
opady śniegu powodują lekki niepokój. Proponuję kolegom przeniesienie namiotów w okolicę
platformy. Jest godzina 13:00. Powoli przestaje padać. Decydujemy się na zmianę miejsca
noclegowego. Zresztą, nie mamy nić innego do roboty, a praca fizyczna dobrze nam zrobi. Samo
spakowanie rzeczy, okopanie nowej platformy i
przeniesienie namiotów zajmuje nam całe popołudnie.
Nasz namiot rozbijamy na deskach obok Rosjan,
Mateusz i Andrzej rozbijają się trochę poniżej. Jak na
złość, podczas przenoszenia namiotu pęka nam jedna
rurka stelaża. W miejscu łączenia poszczególnych
kawałów została rozerwana na pół. Na szczęście
producent dołącza zestaw naprawczy - 10 cm rurki którą
nakłada się na pęknięty stelaż. Tym sposobem udało się
rozstawić namiot. Im później, tym coraz bardziej wieje.
Niestety, nie mamy kontaktu z ekipą Marka, która
nocuje 100 metrów powyżej. Wstępnie ustaliliśmy, że po
przeniesieniu namiotów przejdziemy się do nich, aby
ustalić jakie będą dalsze plany. Jednak koło godziny
17:00 widzimy jakąś postać schodzącą z góry. Jest to
Marek. Zszedł aby z nami porozmawiać. Planuje on jutro
rano wejście aklimatyzacyjne na Skały Pastuchowa, a w
sobotę rano atak szczytowy. On również uważa, że to
realna szansa na wejście. Ze względu na późną godzinę
oraz fakt, że śnieg zaczął ponownie padać i mgła staje się coraz gęstsza Marek wraca do swojego
namiotu. Zostajemy sami. Musimy podjąć jakąś decyzję odnośnie następnych dni. W końcu ustalamy,
że jutro rano pakujemy namiot Mateusza i idziemy na nocleg na Skały Pastuchowa. Stamtąd mamy
atakować w sobotę rano szczyt. Po tym wszystkim wracamy z Gosią do namiotu. Znów standardowe
topienie śniegu na kolację i na rano do termosów. Idziemy spać.
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Dzień siódmy – piątek (29.06)
Ponownie budzi nas padający śnieg, który
cały czas uderza w tropik namiotu. Jest
jednak nadzieja na poprawę pogody.
Słońce przebija się przez mgłę i z minuty na
minutę coraz bardziej się rozpogadza.
Decydujemy się na przeniesienie biwaku.
Pakujemy rzeczy. Czekamy aż Mateusz
i Andrzej spakują namiot. Dzielimy
pomiędzy siebie część wspólnego sprzętu,
zostawiamy zbędne rzeczy w naszym
„domku” i ruszamy do góry. Niestety,
opady były dość obfite. Torowanie
w „luźnym” śniegu nie należy do
najłatwiejszych zadań. Pniemy się jednak
sukcesywnie do góry. Mijamy namioty
ekipy Marka. Są puste i widać ślady.
Musieli wyjść wcześniej od nas. Idziemy do
góry. Co kilkanaście minut robimy zmianę
prowadzącego. Słońce coraz bardziej
zaczyna świecić. Robi się coraz cieplej.
W momencie, gdy robimy postój (mniej
więcej w połowie drogi) dogania nas inna
ekipa, która podjechała na wysokość 4200
metrów ratrakiem. Łatwo się idzie po
czyichś śladach. Proponujemy im, aby teraz
to oni poprowadzili drogę, a później
dokonamy zmiany. Ruszamy do góry.
Widzimy już powoli Skały Pastuchowa
(niestety, wiatr cały czas wieje i czasem są
one okryte chmurami). Dodatkowo
zauważamy grupkę ludzi, którzy schodzą
z góry. Rozpoznajemy kurtkę Marka.
Przystajemy na chwilę i rozmawiamy. Byli
na aklimatyzacji i wracają do namiotów
przygotować się na atak szczytowy. Nam
zostało już tylko ok. 100 metrów do dolnej
granicy Skał. Spotykamy jeszcze grupkę
Rosjan z przewodnikiem. Pytamy go
o dobre miejsce na rozbicie namiotu. Sugeruje on podejście do górnej granicy Skał i rozbicie się
w tamtym miejscu. Zobaczymy, na ile wystarczy nam sił. Idziemy dalej i wreszcie dochodzimy do
początku Skał Pastuchowa. Wyglądają one jak luźne kamienie i kamienne bryły wystające ze śniegu.
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Jednak, stok ma tutaj nachylenie ok. 30 stopni i ciężko będzie się w tym miejscu rozbić. Idziemy dalej.
Koledzy protestują, że dalej nie idziemy, ale mi cały czas wydaje się, że jeszcze 10 metrów i znajdzie
się miejsce bardziej płaskie. Wreszcie jest. Sprawdzam GPSa, mamy wysokość – 4595 m. Znajdujemy
się gdzieś po środku tej dziwnej formacji. Akurat tutaj jest kawałek terenu, który ma może z 10 stopni
nachylenia. Wystarczy tylko trochę pokopać żeby przygotować sobie ładną platformę pod namiot.
Wieje coraz bardziej, ale udaje nam się robić namiot i zapakować wszystkie rzeczy do środka. Budowa
tego namiotu jest „rurowa” – przy odpowiednim ułożeniu jest on bardzo opływowy i nie poddaje się
działaniu wiatru w porównaniu z innymi konstrukcjami. Poza tym może pomieścić cztery osoby (trzy
w sypialni oraz jedną w przedsionku) wraz z plecakami. Jest już późne popołudnie. Trzeba zacząć się
uwijać, aby mieć chociaż kilka godzin snu (planowane wyjście o 2:00 nad ranem). Gotujemy wodę
i przygotowujemy sobie szpej na rano. Jemy kolację i wreszcie około godziny 21:00 kładziemy się
spać. Budzik powinien zadzwonić o 1:00. Wieje coraz bardziej. Jeśli widoczność będzie bardzo kiepska
lub będą silne opady śniegu to nie idziemy.

Dwa pierwsze zdjęcia przedstawiają rozstawianie namiotu na Skałach Pastuchowa (na prawym zdjęciu
widoczny w tle, już tak niedaleko, wschodni wierzchołek Elbrusa). Kolejne zdjęcia, to przygotowanie do snu.
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Dzień ósmy – sobota (30.06)
Godzina 1:00. Dzwoni budzik. Cały czas wieje. Ktoś musi wreszcie wyjść z ciepłego śpiwora i wyjrzeć
na zewnątrz. Są warunki na atak.
Na niebie skrzą się gwiazdy,
chmury zalegają dużo poniżej nas
(mogła to być wysokość ok. 3000 –
3500 m). Idealnie widać szczyt.
Ostateczna decyzja. Mateusz
i Andrzej idą. Ja niestety zostaję.
Od wczoraj gdzieś od 22:00
cierpną mi ręce. Może mógłbym
się „szarpnąć”, ale wolę nie
ryzykować.
Odpuszczam.
Ze
względów bezpieczeństwa Gosia zostaje ze mną. Jak tylko zrobi się jasno będziemy schodzić na dół.
W związku z takimi decyzjami koledzy zaczynają się przygotowywać do ataku. Niestety, oni wczoraj
nie przygotowali sobie rzeczy na wyjście. Zaczyna się gorączkowe poszukiwanie poszczególnych części
garderoby i szpeju. Jest bardzo zimno. Aby w ogóle ubrać buty Mateusz rozgrzewa je nad palnikiem.
Andrzej wychodzi na chwilę z namiotu (w celach
wiadomych), ale bardzo szybko wraca. Prognoza
pogody chyba nie kłamała. Temperatura powierza
może oscylować w okolicach -20 stopni, a ze
względu na szalejący wiatr odczuwalna mogła być
jeszcze o 10 – 15 stopni niższa. Chłopaki
przygotowują sobie wodę do termosów, ale żeby nie
tracić czasu dajemy im do śniadania ciepłe picie z
naszego termosu. Czas płynie bardzo szybko. Na
dole widać już światła czołówek. W końcu
przygotowują się do wyjścia. Jeszcze tylko raki na nogi, zapakowanie reszty potrzebnych rzeczy do
plecaka, krótki instruktarz użytkowania GPSa i wychodzą. Jest prawie godzina 4 (w górach w takich
sytuacjach czas płynie bardzo szybko). Część wspinaczy minęła już nasz namiot, to daje nadzieję, że
koledzy nie będę musieli torować sobie drogi w śniegu. W dole widzimy ratrak podjeżdżający pod
Skały Pastuchowa, z którego wysiada grupa ludzi (wygodni są). Ciekawe czy grupa Marka również
zdecydowała się na atak?
Około godziny 4:30 zaczęło robić się coraz jaśniej. Poszliśmy jeszcze spać. Nam się już nie śpieszy.
Około godziny 7 powoli zaczynamy się przygotowywać do zejścia. Jemy śniadanie, pakujemy rzeczy,
robimy porządek w namiocie, tak aby koledzy mogli się szybko spakować i jeszcze dzisiaj zejść na dół.
Wychodzimy po 8. Po drodze mijamy wspinaczy, którzy jeszcze idą na szczyt. Namioty grupy Marka są
puste – czyli oni również musieli wyjść w nocy na atak. Dochodzimy do naszego namiotu. Składamy
go. Robimy zdjęcia i ruszamy w dół. Dochodzimy do Beczek. Działa kolejka krzesełkowa. Niestety,
zjazd w dół kosztuje dla nas 400 RUB (dwie osoby i dwa duże plecaki), koledzy zjechali za 100 RUB.
W takim przypadku wolimy zejść pieszo do Mira. Widać, że jest weekend, bo widać dużo niedzielnych
turystów, którzy wyjechali sobie kolejką na 3500 metrów aby zobaczyć Elbrus z bliska. Oprócz starej
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kolejki działają również nowe gondolki. Na szczęście zjazd kolejką w dół jest bezpłatny. O godzinie
13:00 docieramy do dolnej stacji kolejki. Idziemy napić się piwa i przy okazji odbieramy rzeczy.
Znajdujemy nocleg w hotelu Vershina (ВЕРШИНА).

Ostatni fragment mapy przedstawiający ostateczne przejście ze Skał Pastuchowa na szczyt.
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Najważniejsza jednak część niniejszej relacji
zaczyna się dopiero teraz. Mateusz i Andrzej poszli
w górę. Gdy dochodzą do górnej granicy Skał
Pastuchowa spotykają tam pozostałe osoby
z naszej grupy (godzina 4:30). Dogonili ich akurat
w momencie, gdy tamci kończyli ubieranie szpeju.
Od tego miejsca ruszają razem. Z tego co
słyszeliśmy wcześniej, od Skał cała trasa jest
bardzo dobrze oznaczona a tyczki są dość gęsto
poustawiane. Ważne jest jednak, aby nie zejść z
wyznaczonej trasy, gdyż od tego miejsca zaczynają się szczeliny. Zboczenie z drogi na 5 – 8 metrów
w dowolną stronę może się skończyć nieprzyjemnym wypadkiem. Cała grupa, już razem rozpoczyna
podchodzenie do góry, około godziny 8 zaczynają trawersować (w lewo – na zachód) zbocze
wschodniego wierzchołka góry. Nachylenie na trawersie wynosiło ok 30 – 35 stopni. Sam trawers nie
miał jakichś specjalnych trudności technicznych, co zresztą widać na zdjęciach. Jedynym problemem
była bardzo gęsta pokrywa śnieżna.
Lewe zdjęcie pokazuje ścieżkę widzianą ze skał Pastuchowa prawie do samego siodła. Po prawej stronie to samo
zdjęcie tylko z powiększeniem fragmentu trawersu. Na końcu drogi widoczni wspinacze.

Pod koniec trawersu (wysokość ok. 5300 m) nasi koledzy spotkali grupę Rosjan, którzy szli przed nimi
z przewodnikiem. W tej chwili odpoczywali (jest godzina 10). Po rozmowie z nim okazuje się, że od
tego miejsca do samego wierzchołka pozostało jeszcze ok. 3 godzin (godzina do siodła i dwie godziny
na szczyt). Ze względu na dość późną godzinę, miejscami ograniczoną widoczność i niepewne
prognozy popołudniowe (nie licząc czasu potrzebnego na zejście i powrót do namiotów) Mateusz
zdecydował się zawrócić. Po odwiązaniu się z liny i zostawieniu Andrzejowi plecaka wraca
samodzielnie na Skały Pastuchowa. Reszta naszej grupy idzie dalej razem z grupą Rosjan, przy czym
tym razem to nasi torują drogę w śniegu (najcięższą pracę wykonał Andrzej wraz z Lucyną). W końcu
teren zaczął się coraz bardziej wypłaszać (miejscami było nawet lekko z górki) i widać już siodło
pomiędzy szczytami. Po dojściu do niego grupa robi sobie odpoczynek. Jest godzina 10:30.
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Prawe zdjęcie zrobione już na podejściu na zachodni wierzchołek. Bardzo dobrze pokazuje zakończenie trawersu
oraz siodło pomiędzy szczytami.

Po przejściu siodła zaczyna się właściwa wspinaczka. Nachylenie stoku zachodniego wierzchołka to ok
40 – 45 stopni.

Droga strasznie się dłuży. Co więcej, po wyjściu na kopułę szczytową (skały – godzina 12:45) do
samego wierzchołka został jeszcze jakiś kilometr bardziej płaskiego terenu. Jest godzina 13:50 gdy
w końcu nasza grupa staje na szczycie najwyższej góry Kaukazu – ELBRUS 5642 m n.p.m. (może
nawet i Europy – w zależności od przyjętego punktu widzenia).
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Niestety, widoczność na szczycie jest praktycznie zerowa (dość mocno się zachmurzyło). Według
Andrzeja, gdyby przyszli 30 minut szybciej mieli by piękną panoramę Kaukazu. Kilka zdjęć, kilka
radosnych podskoków i trzeba wracać. Pogoda coraz bardziej się pogarsza. W międzyczasie
dowiadujemy się, że Mateusz dotarł do namiotu, ale nie będzie schodził na dół, gdyż w plecaku
u Andrzeja zostawił wszystkie dokumenty. Andrzej i Przemek po niecałej godzinie schodzą ze szczytu
na siodło – czekają na resztę. Ze względu, że reszta grupy idzie trochę wolniej koledzy odłączają się.
Około godziny 17:00 dostajemy smsa od Andrzeja „U mnie OK”. Po rozmowie telefonicznej
z Mateuszem dowiadujemy się, że Andrzej z Przemkiem dotarli do namiotu. Teraz czekają na resztę,
która jeszcze schodzi. Godzinę później cała grupa jest już w komplecie w namiocie na Skałach
Pastuchowa. Szybka decyzja co do dalszych planów – wszyscy zostają na noc w swoich namiotach
a następnego dnia rano będą schodzić na dół. Dodatkowo, dowiadujemy się, że Andrzej ma trochę
przemarznięte palce u stóp – torowanie w śniegu spowodowało, że na czubku jego butów utworzyła
się „czapa” lodowa, która przemroziła kończyny.

Dzień dziewiąty – niedziela (1.07)
Wstajemy wypoczęci, jemy śniadanie pakujemy się i czekamy na informację z góry. Około południa
dzwoni do nas Mateusz, że razem z Andrzejem czekają już na nas na dole przy hotelu w którym
zostawiliśmy rzeczy. Oddajemy zatem klucz do recepcji i idziemy na spotkanie z nimi. Koledzy są
zmęczeni, ale szczęśliwi – tylko te palce Andrzeja dość mocno napuchły. Ze względu na to, że cała
grupa zadecydowała, że w dniu dzisiejszym wyjeżdżamy z Azau jedyne, co koledzy chcieli zrobić, to
wziąć prysznic i przepakować się. Podczas czekania na załatwienie spraw prysznicowych udaje nam
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się skontaktować z Markiem. Schodzili trochę wolniej, ale i oni są już na dole. Co więcej, znaleźli bar
z bardzo dobrym jedzeniem. Okazało się, że jest to tak dość obskurnie wyglądający barak z którego
przez cały czas grała muzyka lokalna. Sam wygląd wnętrza również nie zachęcał, jednak miejsce to
zostało nam polecone przez operatora kolejki i faktycznie, jedzenie jest tutaj rewelacyjne. Po
zakończeniu delektowaniem się lokalnymi potrawami trzeba było poszukać transportu. Co nie było
wielkim problemem, gdyż chętnych kierowców jest tutaj dość dużo. Udało nam się wynegocjować
cenę 4500 RUB za przewóz 9 osób z Azau do Pytaigorska.
Poniższe zdjęcia przedstawiają bar w którym stołowaliśmy się ostatniego dnia. Z zewnątrz wygląda on mało
zachęcająco, jednak jedzenie tam było bardzo smaczne i przede wszystkim w miarę tanie.

Podczas drogi powrotnej okazało się, że ok. 30 km za Pyatigorskiem są Mineralne Wody. Co więcej,
kierowca zasugerował, że jest to dużo większe miasto i będziemy mieli możliwość znalezienia
lepszego połączenia kolejowego. Oczywiście, przy okazji skasował jeszcze 500 RUB za zmianę drogi,
ale i tak sam ten przejazd nam się opłacał. Do Mineralnych Wód dotarliśmy po godzinie 19:00.

Powrót
Zdecydowaliśmy, że dzielimy się na dwie grupy. Jedna wraca do Polski, druga jedzie na Krym.
Jedziemy razem do Mineralnych Wód. Tam też udaje nam się złapać wieczorny pociąg do Rostowa
nad Donem, skąd dnia następnego udamy się na Krym. Grupa Marka zostaje jeszcze jeden dzień
w oczekiwaniu na pociąg do Kijowa, skąd już szybka droga przez Lwów do Polski.
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Powyższe zdjęcie przedstawia całą (no prawie, bo brakuje na nim Michała) ekipę. Zdjęcie zostało zrobione na
dworcu w Mineralnych Wodach tuż przed odjazdem naszego pociągu na Krym. Od lewej strony: na dole Marek
i Piotrek, powyżej Przemek i Mateusz. Następnie Jarek (czyli ja), Lucyna (wyżej), Gosia (niżej). Po prawej stronie
stoi Andrzej.
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P.S. zdjęcie było robione przez jednego z policjantów, który za wszelką cenę starał się nas tak ustawić, aby
w kadrze zmieścił się również wielki pomnik ptaka na fontannie (co zresztą widać).

Poradnik
Wyposażenie
1. Ubiór:
a. Bielizna termo - koszulka i spodenki – w zależności od własnego komfortu cieplnego
(miałem bieliznę syntetyczną, natomiast Gosia bieliznę z wełny merino)
b. Skarpety - jedna lub dwie pary
c. Buty wysokogórskie – teoretycznie można iść w zwykłych trekkingach, jednak my
nikogo takiego nie spotkaliśmy – co więcej, jak wychodzi się o godzinie 2 w nocy, to
palce u stóp mogą dość konkretnie zmarznąć
d. Spodnie membranowe lub softshellowe
e. Bluza polarowa lub z Power Strecha
f. Kurtka membranowa
g. Kurtka lub sweter puchowy
h. Chusta na głowę oraz grubsza czapka (np.: polarowa z WindStoperem).
i. Rękawice (dodatkowo, dobrze mieć łapawice)
2. Akcesoria osobiste - obowiązkowe:
a. Raki – w zależności od sposobu mocowania do butów (od paskowych do
automatycznych)
b. Czekan – klasyczny, turystyczny (tutaj na pewno „dziabki” wspinaczkowe się nie
przydadzą)
c. Stuptuty – w zależności od ilości śniegu, zazwyczaj przydają się od Beczek, poniżej
można sobie je podarować (oczywiście, w zależności od warunków śniegowych)
d. Kask wspinaczkowy – bardzo przydatny, w celu ochrony głowy podczas upadku na
lodowcu
e. Czołówka – generalnie, dowolne źródło światła, które rozświetli nam drogę podczas
ataku szczytowego o 2 w nocy; jednak, do takiego zastosowania czołówka wydaje się
mieć przewagę nad klasycznymi latarkami ze względu na to, że można ją ładnie
zamocować na kasku
f. Okulary – ze względu na bardzo dużą jasność słońca oraz odbijanie się promieni od
śniegu najlepsze są okulary przeciwsłoneczne z przeznaczeniem na lodowiec (kategoria 4), ważne jest, aby dość dobrze przylegały do twarzy i nie pozwalały, aby
promienie słoneczne wpadały bokami, dodatkowo, takie okulary dość dobrze chronią
oczy przed wiatrem oraz pyłem śnieżnym
g. Uprząż wspinaczkowa – klasyczna uprząż biodrowa (ważne jest to, że musimy mieć
w niej tyle luzu, żeby można ją było założyć na całe nasze ubranie – na kurtkę
wierzchnią i spodnie)
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h. Lina wspinaczkowa do asekuracji lotnej na lodowcu – w zależności od ilości osób
w zespole od 20 do 50 m; ważne jest to, żeby była to lina dynamiczna; ostatnimi czasy
pojawiły się liny dedykowane do asekuracji na lodowcach (są to liny bliźniacze –
kupujemy jedną żyłę), zaletą takich lin jest ich średnica i waga (30m lina o średnicy
8mm waży niecałe 1,2 kg), co w zespole 2-3 osobowym ma dość duże znaczenie
i. Karabinki zakręcane (HMS) – trzy sztuki (np.: do dowiązania liny do uprzęży – poza
wpięciem się „ósemką” należy zostawić sobie trochę luzu na ewentualne zbudowanie
stanowiska w przypadku wpadnięcia drugiego członka zespołu do szczeliny)
j. Ekspres – jedna sztuka (zawsze może zostać rozłożony na części i odzyskujemy z niego
2 karabinki)
k. Pętle osobiste – dwie sztuki (2 i 2,5m powinno wystarczyć); te pętle to nic innego jak
rep sznur (lina pomocnicza o średnicy 5-6mm); będzie służyła do zawiązania prusika
(na linie głównej), przy pomocy którego będziemy mogli wydostać się ze szczeliny
lodowej
l. Taśmy – jedna sztuka (11mm x 120 cm) i dwie sztuki (16mm x 60-80cm), które
pomogą nam zarówno w zbudowaniu stanowiska jak i w wydostaniu się ze szczeliny
lodowej (poprzez zawiązanie stopera taśmowego na linie głównej)
m. Śruba lodowa – nam się na szczęście nie przydała, ale można zabrać (na allegro
można dostać tanie śruby irbis, które do tego typu asekuracji będą bardzo dobre)
n. Termos – to chyba jest dość oczywisty element, o którym jednak warto przypomnieć,
bo w wysokich górach uzupełnianie wody jest bardzo ważne
o. Kubek i łyżka – wiadomo
p. Pojemnik na wodę – można zabrać ze sobą bukłak (camelbag) lub zwykłą butelkę
plastikową po wodzie
q. Krem z filtrem + sztyft do ust – my mieliśmy krem z filtrem 50+ (zostawialiśmy lekką
warstwę na twarzy aby dodatkowo chroniła skórę a po mimo tego mieliśmy dość
mocno spalony nos i usta)
3. Akcesoria osobiste – opcjonalne:
a. ABC lawinowe (detektor lawinowy, sonda i łopata) – kwestia lawin na Elbrusie jest
sprawą dość dyskusyjną, większość osób raczej nie zabiera tego typu sprzętu w ten
rejon Kaukazu; generalnie, sprawa indywidualna – my we dwoje mieliśmy detektory.
b. Śpiwór – bez względu na to, czy wybieramy opcję na lekko (spanie w schronach) czy
też zabieramy ze sobą namiot, powinniśmy się zaopatrzyć w śpiwór, w którym damy
radę przetrwać noc przy temperaturach -15 (-20) stopni Celsiusa; oczywiście, może
się zdarzyć (w zależności od pory roku oraz pogody), że tak niskie temperatury nie
wystąpią, może być jednak sytuacja, że temperatura odczuwalna będzie niższa niż 20 stopni. Tak czy siak, dobry śpiwór puchowy jest wymagany
c. Karimata – j/w; przy czym polecamy maty samo pompujące o grubości min 3-4 cm
4. Sprzęt wspólny (w przypadku większej liczby osób w zespole)
a. Namiot – nie przydaje się w opcji „na lekko”; warto, aby namiot miał w miarę zwartą
budowę i łatwo się rozkładał nawet podczas silnego wiatru; w namiocie przydają się
również fartuchy śnieżne, można je jednak pominąć i obłożyć namiot kamieniami oraz
obsypać śniegiem
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b. Folia NRC – poza tą, którą mamy w apteczce, powinniśmy mieć jedną do wyłożenia
na spodzie namiotu w celu izolacji od podłoża (może to nie daje za dużo, ale jednak,
jest to dodatkowa warstwa izolacji, która chroni nas przez przeziębieniem)
c. Łopata – jeśli nie bierzemy zestawu lawinowego, to warto zabrać przynajmniej
łopatę, przy pomocy której przygotujemy sobie „platformę” pod namiot a następnie
go okopiemy i zabezpieczymy przed wiatrem
d. GPS – jeśli mamy dostęp do GPSa (nawet takiego najprostszego – ale turystycznego
a nie samochodowego) warto go zabrać ze sobą; a jeśli GPS ma dodatkowo funkcję
powrotu po zapisanym śladzie, to już bardzo dobra opcja, która może nam uratować
życie w przypadku załamania pogody i konieczności powrotu w gęstej mgle (na
szczęście nie musieliśmy korzystać z funkcji BackTracka, aczkolwiek biorąc pod uwagę
bardzo szybko zmieniającą się pogodę mogła się czasem przydać)
e. Mapa – generalnie, w przypadku tej góry mapa nie jest konieczna; wszystko widać
dość wyraźnie a droga jest albo wydeptana (poniżej beczek) albo wytyczkowana
(powyżej beczek)
f. Aparat fotograficzny – wiadomo :-P
g. Zestaw kuchenny:
i. Menażka - na dwie osoby wystarczy jedna litrowa; dodatkowo, zamiast
pokrywki można zastosować złożoną 3-4 krotnie folię aluminiową (waży
o wiele mniej niż klasyczna pokrywka)
ii. Palnik – w zależności od typu kartusza, nakręcany lub przebijany
iii. Kartusz – nam na dwie osoby, na całą wyprawę, prawdopodobnie
wystarczyłby kartusz 450g jednak mieliśmy dwie butle z gazem tak na wszelki
wypadek – wiadomo, wody trzeba mieć na osobę dziennie min 3-4 litry
natomiast topienie śniegu zabiera dużo czasu i gazu; a poza tym my
używaliśmy palnika JetBoil (więcej o nim w sekcji – Sprzęt wypróbowany na
wyprawie), który ma bardzo dobrą sprawność energetyczną, co przełożyło się
na mniejsze zużycie gazu
iv. System uzdatniania wody – my osobiście nie stosowaliśmy, tylko topiliśmy
lód i uzyskaną wodę gotowaliśmy przez 2-3 minuty, jednak poznane tam
osoby miały dodatkowo pastylki do uzdatniania wody
5. Jedzenie i picie:
a. Śniadanie – osobiście na śniadanie polecam kaszki (np.: Mleczny Start lub kasza
manna dla dzieci) z musli oraz suszonymi owocami (rodzynkami, żurawiną,
bananami, itp.); kaszki takie bardzo szybko się przygotowuje a wymienione dodatki
bardzo fajnie smakują i dostarczają potrzebnej podczas wspinaczki energii; ważne
jest tylko to, żeby były to wersje fix, a nie takie, które trzeba jeszcze przez chwilę
gotować na gazie
b. Obiad – najlepsze i najbardziej pożywne są pokarmy zliofilizowane (czyli
odwodnione), można je kupić w postaci zestawów jedno lub dwuosobowych; na rynku
jest bardzo duży wybór dań, które możemy zjeść
c. Przekąski – podczas wspinaczki najlepiej raz na jakiś czas przegryźć sobie batonika
z dużą zawartością cukru (np.: moje ulubione Snickersy); jednak należy pamiętać, aby
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z wyprzedzeniem włożyć baton do ubrania w miarę blisko ciała, gdyż w przeciwnym
wypadku będzie on twardy i trudny do ugryzienia
d. Napoje – ze względu na to, że na takiej wysokości ważne jest odpowiednie
nawodnienie organizmu nie możemy zapomnieć o piciu; standardowo, do termosu
możemy sobie zaparzyć gorącą herbatę, natomiast do butelki napój izotoniczny
(najlepiej przygotować go z tabletek lub koncentratu); nie powinniśmy pić samej
wody stopionej ze śniegu, gdyż jest ona całkowicie „jałowa” i może powodować
ubytek elektrolitów w organizmie
6. Apteczka – opisana poniżej

Apteczka górska
1. Materiały opatrunkowe
a. Gaza wyjałowiona 1m2 – 1 szt.
b. Kompresy jałowe z gazy 9 x 9cm, 5 x 5cm – 2 szt. / (1 op. = 3 szt.)
c. Plastry z opatrunkami różne rozmiary (np. zestaw turystyczny Viscoplast)- wybrać
około 8 szt. z 1 op.
d. Plaster bez opatrunku (przylepiec) szer. 2,5cm x 5m – 1op.
e. Opaska dziana (bandaż) szer. 5cm, 10cm – 2op.
f. Steri-Strip (łączenie brzegów ran ciętych lub tłuczonych) – 1 op.
g. Plastry na otarcia (np. na pięty) – 2 szt.
h. Plaster na odciski – 2 szt.
i. Opcjonalnie można się pokusić o Opatrunek Granuflex – 1 szt.
2. Materiały usztywniające
a. Opaska elastyczna 15cm i 8cm – 2 szt.
b. Opcjonalnie: opaska dziana elastyczna - np. Codofix (numeracja: 1 - na palec; 2 – na
dłoń; 3 – na dłoń, stopę; 4 – na stopę, ramię; 6 – na kolano, głowę; 8 – na głowę, udo,
10 – na brzuch, biodra; 14 – na klatkę piersiową)
3. Środki odkażające, przyspieszające gojenie oraz inne do stosowania zewnętrznego
a. Peroxygel 3% (woda utleniona w żelu) – 1 op.
b. Dermatol (proszek) – na drobne krwawienia, rany sączące – 1 op.
c. Neomycinum (maść) – 1 op.
d. 2 plastry rozgrzewające (bez kapsaicyny) np.: Ketonal Termo lub Voltaren Thermal
e. Arcalen (maść) lub Ibalgin Sport (krem) – (stany pourazowe-stłuczenia, bóle
mięśniowe) – 1 op.
f. Talk (zasypka) lub Maść cynkowa – na odparzenia – 1 op.
g. Alantan Plus (maść), Panthenol (pianka/spray) lub Bepanthen (maść) – coś na lżejsze
oparzenia, otarcia – 1 op.
h. Oxycort (aerozol) [TYLKO Z PRZEPISU LEKARZA!!!] - na cięższe oparzenia,
odmrożenia, uczulenia, ukąszenia owadów – 1 op.
i. Krople do nosa w postaci żelu - Xylogel – 1 op.
j. Krople do oczu i uszu – Dicortineff (zawiesina) [TYLKO Z PRZEPISU LEKARZA!!!] –
1 op. (tylko do -5 st. C, później krople mogą zamarzać)
k. Opcjonalnie Leko (chusteczki nasączone spirytusem w saszetkach) – 5 szt.
l. Opcjonalnie repelenty (środki odstraszające komary, meszki, kleszcze itd.) –
w zależności od miejsca wędrówki, pory roku itd. np. Off Active (aerozol)
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4. Leki do stosowania wewnętrznego
a. Leki przeciwbólowe
i. Aspiryna (tabl.) – ból głowy, gorączka, przeziębienie (jeśli nie jesteśmy
uczuleni na salicylany i nie mamy astmy) – 1 op.
ii. Pyralgin (tabl.) – wysoka gorączka, ból głowy, bóle menstruacyjne – 1 op.
iii. Ketonal forte (tabl.) – bóle kostno-stawowe, działanie przeciwzapalne
[TYLKO Z PRZEPISU LEKARZA!!!] – 1 op.
iv. Ibuprofen (tabl.) lub ewentualnie Apap (tabl.) – 10 szt.
b. Leki przeczyszczjące (jeśli zajdzie potrzeba)
i. Radirex (tabl.), Alax (tabl.) lub Xenna (tabl.) – 1 op.
c. Leki rozkurczowe
i. No-Spa (tabl.) – bóle brzucha, bóle menstruacyjne – 1 op.
d. Leki stosowane w stanach zapalnych dróg moczowych (zwłaszcza kobiety)
i. Furaginum (tabl.) [TYLKO Z PRZEPISU LEKARZA!!!] – 1 op.
e. Leki przeciwbiegunkowe, stosowane w ostrym nieżycie żołądkowo-jelitowym
i. Loperamid (tabl.) lub Stoperan (kaps.) – 1 op.
ii. Nifuroksazyd (tabl.) – 1 op.
iii. Elektrolity (nawodnienie organizmu) np.: Gastrolit [TYLKO Z PRZEPISU
LEKARZA!!!] – 5 sasz. lub Orsalit – 5 sasz.
f. Leki stosowane w stanach zapalnych dróg oddechowych
i. Antybiotyk szeroko zakresowy – (Azitromycinum np. Azitrox, Sumamed lub
Cefuroxinum np. Zinant, Xorimax itp.) – [TYLKO Z PRZEPISU LEKARZA!!!] –
1 op.
ii. Leki przeciwkaszlowe: Neoazarina (tabl.) lub Thiocodin (tabl.) oraz
wykrztuśne: Mucosolvan (tabl.) lub Flavamed (tabl.) – po 1 op.
iii. Tabl. do ssania (uśmierzające ból gardła) – Tantum Verde, Halset lub Sebidin
– 1 op.
iv. Tabl. w leczenie nieżytu nosa i zatok przynosowych – np.: Claritine Activ,
Cirrus lub Sudafed – 1 op.
v. Opcjonalnie, indywidualnie jeśli komuś szybko pomagają i będziemy mieli
gdzie rozpuścić, można zabrać kilka saszetek typu Fervex lub Gripex Hot
Active – 1 op.
g. Leki przeciwuczuleniowe
i. Zyrtec (tabl.) lub Flonidan (tabl.) – 1 op.
ii. Clemastinum (tabl.) (zwłaszcza przy uczuleniach skórnych) [TYLKO
Z PRZEPISU LEKARZA!!!] - 1op.
h. Leki stosowane pomocniczo w chorobie wysokościowej
i. Diuramid (Acetazolamidum) – łagodny lek moczopędny w profilaktyce
farmakologicznej ostrej i podostrej choroby wysokogórskiej, obrzęku płuc
i obrzęku obwodowego
5. Dodatkowo
a. Zapas leków stosowanych przez podróżującego w chorobach przewlekłych
b. Folia ratownicza NRC (ochrona przed wychłodzeniem organizmu)
c. Rękawiczki z lateksu (podczas opatrywania ran)
d. Nożyczki, scyzoryk
e. Pęseta (wyjmowanie ciała obcego, np. drzazgi)
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Sprzęt wypróbowany na wyprawie
Sprzęt, który używaliśmy i który chętnie moglibyśmy polecić innym. Jest to:




Botki puchowe Małachowski – botki wykonane z tkaniny micro RIP-STOP wypełnione
naturalnych puchem gęsim; sprawdzają się w niskich temperaturach w celu ogrzania
zmarzniętych nóg; testowaliśmy je na wyprawie, aby rozgrzać przemarznięte stopy.
JetBoil – kompaktowa kuchenka służąca do błyskawicznego gotowania wody w warunkach
wyprawowych; posiada ona specjalną konstrukcję, która umożliwia gotowanie w warunkach
nawet bardzo silnego wiatru; użycie radiatora oraz izolacji neoprenowej pozwala znacznie
przyspieszyć proces gotowania oraz zaoszczędza gaz; menażka o pojemności 0,8 L to idealne
rozwiązanie do 1-2 osób.

Potrzebne umiejętności
Pomimo tego, co można przeczytać w niektórych relacjach, na Elbrus nie można wybrać się tak
z marszu. O ile technicznie nie jest to trudna góra, o tyle kondycja i dobra aklimatyzacja grają tutaj
kluczową rolę. Także pewne minimalne umiejętności w tym techniczne są wymagane. Można do nich
zaliczyć:







Dobrą kondycję fizyczną – nawet jeśli wybieramy opcję z wyjazdem kolejką na 3500 m to
i tak pozostaje nam do pokonania różnica wysokości 2100 m; dodatkowo sprzęt, który ma się
w plecaku również waży (w zależności od wybranego wariantu może to być od 10 do nawet
20kg na plecach); co więcej, nie należy zapominać o zmęczeniu organizmu spowodowanym
dużymi różnicami temperatur pomiędzy dniem a nocą, niewyspaniem oraz dużą wysokością.
Umiejętność posługiwania się sprzętem zimowym – umiejętność chodzenia w rakach;
umiejętność posługiwania się czekanem (w przypadku ujechania na śniegu).
Umiejętność posługiwania się sprzętem asekuracyjnym – znajomość podstaw asekuracji
lotnej, umiejętność wiązania się liną w zespole wspinaczkowym, znajomość techniki
wychodzenia ze szczelin lodowych oraz umiejętność budowania stanowisk oraz wyciągarek.
Dobrą orientację w terenie – generalnie ważne jest, aby członkowie zespołu wspinaczkowego
byli w stanie ocenić w którym miejscu się znajdują (np. na podstawie mapy) oraz w którym
kierunku należy iść. Widomo, że warunki w górach mogą się zmieniać bardzo szybko i ważne
jest, aby umieć odnaleźć się np.: we mgle czy też śnieżycy.
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Miejsca – informacje praktyczne


Baza klubu wysokogórskiego w Nalcziku - Biuro Kabalkalpinist
Adres:
Ul. Czajkowskiego 8, Nalczik
Tel: +8 (8662) 775-957
GPS: N43° 29.210 E43° 36.150
Email: bez@kbsu.ru
Ceny:
Transport buskiem z Pytaigorska do Azau (z postojem w Nalcziku) – około 660 RUB / os.
(w naszym przypadku dla 9 osób – 6000 RUB)
OVIR – 250 RUB / os.
Inne:
Mogą zorganizować transport oraz pomóc w załatwieniu OVIRu. Możliwy kontakt mailowy
w języku angielskim, należy jednak uważać, gdyż osoby te nie mówią po angielsku tylko
korzystają z tłumacza komputerowego (np.: gogle translate). Możliwe, że można bywykupić
sobie u nich prysznic, jednak w czasie naszego postoju mieli problemy z kanalizacją.



Hotele Vershina w Azau - ОТЕЛЬ ВЕРШИНА
Adres:
Azau
Tel: +7 (866-38) 71-3-91, +7 (866-38) 71-3-56, +7 (866-38) 71-4-73 (rozmowa tylko w języku
rosyjskim)
Kom: +7 (903) 493-36-52
www: http://www.hotelvershina.ru
GPS: N43° 15.964 E42° 28.708
Godziny pracy:
Całoroczny
Ceny:
Pokój dwuosobowy 600 RUB za osobę. Ceny w innych hotelach w Azau są podobne – od 600
do 800 RUB za osobę. Dodatkowo, w barze przyhotelowym można wykupić śniadanie za 150
RUB (szwedzki stół) lub obiad za 200-300 RUB. W hotelach można również załatwić
przechowanie bagażu oraz prysznic (przydaje się, jeśli nie chcemy nocować na dole). Cena za
prysznic waha się 100 do 200 RUB za osobę (im więcej, tym taniej). Przechowanie bagażu

str. 49

Elbrus – (nie)spełnione marzenie

między 100 a 500 RUB (w zależności od ilości osób i bagażu – czasem się nawet uda
przechować bagaż za „co łaska”). Pamiętać należy tylko, że nie wszystkie hotele będą chętne
na udostępnienie prysznica lub miejsca na bagaż. Należy wówczas pochodzić i popytać.


Kolejka
Adres i kontakt:
Azau
GPS: N43° 15.964 E42° 28.708
Godziny pracy:
Całoroczny. Czynna codziennie do 17:00. W sezonie narciarskim oraz w sezonie letnim
w weekendy (gdy jest większa liczba turystów) uruchamiana jest nowa kolejka gondolowa.
Ceny identyczne.
Ceny:
Wyjazd koleją do pierwsze stacji – 200 RUB, do drugiej – 400 RUB za osobę. Zjazd darmowy.
Inne:
Czasem może się udać porozmawiać z operatorem kolejki, aby pojechać nią jeszcze
w późniejszej porze. Nam proponowali przejazd ze stacji Stary Krugozor do Mira już po
godzinie 19 (bardzo nalegali i powiedzieli, że jeśli się zdecydujemy, to mamy dać znać).



Wyciąg krzesełkowy z Mira do stacji Garabashi
GPS: N43° 17.947 E42° 27.850
Godziny pracy:
W przeciwieństwie do kolejki poniżej wyciąg nie jest czynny codziennie. Podczas naszego
pobytu włączony był tylko wtedy, gdy byli turyści (czyli w weekend przy ładnej pogodzie).
Ceny:
Płatny jest zarówno wjazd jak i zjazd. Cena 100 RUB za osobę. W przypadku, gdy mamy duże
plecaki cena ta może wzrosnąć do 200 RUB.



Beczki
GPS: N43° 17.947 E42° 27.850
Godziny pracy:
Na pewno w sezonie beczki są czynne.
Ceny:
Nocleg: 20$ lub 600 RUB. Piwo (bo tylko to jest dostępne w beczkach) – 80 RUB.
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Wyjazd ratrakiem do Skał Pastuchowa – 300 euro (bez względu na liczbę osób). Nie
sprawdzaliśmy, czy „można się dogadać” z miejscowymi w tej kwestii.



Disel Hut oraz metalowe kontenery (okolice ruin Priuta 11)
GPS: N43° 18.861 E42° 27.554
Godziny pracy:
Na pewno w sezonie te schrony są czynne.
Ceny:
Nocleg tak samo jak w beczkach – 20$ (jest to chyba cena ustandaryzowana).

Pomysły na trasę
Poniżej przedstawiam dwa pomysły na to, jak podzielić trasę na kolejne odcinki. Nasza trasa to
Wariant 1. Wariant 2 to wersja krótsza, ale z pierwszym noclegiem na niższej wysokości. W
przypadku tej góry możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Wszystko tak naprawdę zależy od naszych
umiejętności, zaaklimatyzowania się oraz pogody. Aby przedłużyć aklimatyzację można zawsze zrobić
jeszcze jeden dodatkowy nocleg na danej wysokości a w ciągu dnia zrobić sobie na lekko podejście
200 – 300 metrów w górę.
Miejsce
Wysokość
Wariant 1
Wariant 2
Azau
2367 m
Start
Start
Stacja Stary Krugozor
2917 m
Nocleg 1
Stacja Mir
3457 m
Nocleg 1
Stacja Garabashi - Beczki
3712 m
A
Ruiny schroniska Priut 11
4053 m
Nocleg 2,3
Nocleg 2,3
Skały Pastuchowa
4600 m
A
Nocleg 4
A
Trawers
5000 m
Siodło
5300 m
Elbrus
4810 m
Siodło
5300 m
Trawers
5000 m
Skały Pastuchowa
4600 m
Nocleg 5
Nocleg 4
Ruiny schroniska Priut 11
4053 m
Stacja Garabaszi - Beczki
3712 m
Stacja Mir
3457 m
Stacja Stary Krugozor
2917 m
Azau
2367 m
Koniec
Koniec
Oznaczenia: S – start, N – Nocleg, A – wyjście aklimatyzacyjne i zejście na nocleg (N)
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Fakty i mity
1. Elbrus to jest łatwa góra
Komentując to stwierdzenie nie chciałbym tutaj rozpętać burzy pomiędzy tymi, którzy
twierdzą, że tak jest a tymi, którzy sądzą zupełnie przeciwnie. Jedyne co można napisać, to
tylko kilka faktów. Po pierwsze, przy bardzo dobrej pogodzie i aklimatyzacji wejście na szczyt
nie stanowi żadnego problemu. Wszak wjechano już na Elbrus motorem, był na nim pies a co
roku odbywa się Elbrus Race (bieg z Azau na szczyt – wygrał go zresztą w 2010 roku Polak,
Andrzej Bargiel, z czasem 3 godzin i 23 minut). Niestety, taka opinia o górze pokutuje. Na
górę tę wybierają się osoby całkowicie niedoświadczone, skuszone wizją zdobycia
najwyższego szczytu w Europie. W Alpach, aby wejść na wysokość 4000 m trzeba umieć się
już chociaż trochę wspinać, a tutaj można spokojnie wdeptać na szczyt. Dodać do tego należy
zmienne warunki pogodowe (jak to często bywa w górach wysokich) oraz terem usiany
szczelinami i mamy nieszczęście gotowe. Dla tego też, tak jak napisałem na początku, nie
będę oceniał, czy jest to łatwa czy też trudna góra. Każdy po przeczytaniu tego tekstu
powinien sam to ocenić.
2. Potrzebne wyposażenie – raki, czekan
Tak jak już napisaliśmy wcześniej wyposażenie typu raki i czekan są wymagane tak jak
w przypadku każdej innej górskiej wyprawy zimowej. Oczywiście, wszystko zależy od pory
roku oraz warunków, jednak są miejsca, gdzie użycie tego typu sprzętu jest zalecane a czasem
nawet nieodzowne. Raki nie będą nam potrzebne na podejściu do aż do Samych Skał
Pastuchowa (chyba, że warunki pogodowe bardzo się pogorszą i zamiast pokrywy śniegowej
w tym miejscu będzie już sam lód.
3. Spanie w namiotach
W przeciwieństwie do Alp, w których to spanie w namiocie nie jest mile widziane przez
naszych zagranicznych przyjaciół, tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Można się rozbić
zarówno w okolicach beczek (jest do tego przygotowana platforma) jak i wyżej (Priut 11 lub
Skały Pastuchowa). Jedyna niedogodność, to miejsce na namiot. Nasi koledzy próbowali się
rozbić niedaleko blaszanych kontenerów i zostali niestety „przegonieni”, musieli przenieść
swoje rzeczy wyżej. Nie ma natomiast oficjalnego zakazu rozbijania się gdziekolwiek. Co
więcej, nam udało się przespać również na podłodze w stacji kolejki, bez konieczności
rozbijania namiotów.
4. Orientacja w terenie
Generalnie w sezonie w czasie dobrej pogody ciężko się zgubić (droga od Beczek jest
wytyczkowana). Jednak gdy warunki pogodowe pogorszą się (mgła, śnieżyca) dobrze jest
wiedzieć gdzie się jest i dokąd się idzie. Przydaje się GPS z funkcją śledzenia trasy (TrackBack). W przypadku zgubienia drogi przestawiamy urządzenie w tryb powrotu i wracamy po
śladzie do miejsca startu (należy pamiętać o zapasowych bateriach). Jednak, jak pokazują
nasze doświadczenia od Skał Pastuchowa zagęszczenie tyczek wzrasta. Nasza grupa, która
weszła na szczyt, podczas schodzenia miała już bardzo gęstą mgłę wkoło siebie. Powiedzieli,
że zawsze było widać minimum jedną tyczkę do przodu. Należy jednak pamiętać, że
bezpieczeństwo na takiej wysokości jest priorytetem.
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5. Zasięg sieci komórkowych
Praktycznie wszędzie na trasie jest już zasięg telefonii komórkowej. Owszem, nie
sprawdzałem tego cały czas podczas wspinaczki, ale w tych ważniejszych punktach
(schroniska, schrony) możliwe było wykonanie połączenia telefonicznego. Zdarzają się
miejsca, gdzie zasięgu nie ma, ale wystarczy przejść 10 metrów lub inaczej ułożyć telefon
i udaje się nawiązać połączenie. Zauważyliśmy również, że bardzo gęsta mgła utrudnia
znalezienie sygnału.
6. Najlepszy termin na wspinaczkę
Jak pokazuje nasza wyprawa najlepszym terminem na wyprawę nie jest czerwiec lecz przełom
lipca i sierpnia (a nawet i późny sierpień). Generalnie, przyjmuje się, że w okolicach maja –
czerwca warunki pogodowe są bardziej stabilne (długie okresy niezmienności pogody) jednak
trudniejsze technicznie (większa pokrywa zalegającego śniegu, bardzo niskie temperatury)
natomiast w miesiącach sierpień, wrzesień technicznie, góra jest łatwiejsza (odkryte szczeliny,
niewielka pokrywa śnieżna, „znośne” temperatury) jednak pogoda jest bardziej kapryśna.
Ostatecznie stwierdziliśmy, że następną wyprawę na Elbrus zorganizujemy w terminie
sierpniowym.
7. Woda – topienie śniegu
Piecie wody jest koniecznością na każdej wyprawie (nie tylko tutaj). Jednak podczas
wspinaczki powinniśmy pić zdecydowanie więcej niż na nizinach. Co za tym idzie, konieczne
jest jej pozyskanie. Są na to dwa sposoby. Pierwszy najprostszy, ale niekoniecznie najszybszy –
stopienie śniegu. O ile samo zagotowanie wody (już w postaci ciekłej) idzie dość szybko,
o tyle stopienie samego śniegu (szczególnie, jeśli jest on zmrożony) może być dość
czasochłonne. Dlatego warto poszukać, czy w pobliżu miejsca w którym się rozbiliśmy, nie ma
skał z których sączyłaby się woda. Taką też dogodną lokalizację miała ekipa Marka. Rozbici
byli na skałach powyżej blaszaków (4150 m). W tych właśnie skałach znaleźli nieckę z której
sączyła się woda. My niestety zmuszeni byliśmy do topienia śniegu.
Gdy już uzyskamy wodę powinniśmy ją zdezynfekować. Sposobów jest kilka – poczynają od
mechanicznego uzdatniania wody na dezynfekcji ultrafioletem kończąc. Ja nie będę tutaj
prezentował tych wszystkich metod. Mogę napisać tylko, że nasi znajomi używali do tego celu
tabletek (zaleta – waga, wada – długi czas oczekiwania).
Mogę jeszcze wspomnieć, że na stacjach kolejki wodę można nabrać z kranu w toalecie.
8. Załamanie pogody
Wybierając się na taką wyprawę należy pamiętać o odpowiednim ubiorze oraz wyposażeniu.
Nawet jeśli prognoza wskazuje na to, że mamy 3 dni ładnej pogody zawsze należy pamiętać
o tym, że warunki mogą się błyskawicznie pogorszyć. Niestety, to nie są Alpy, w których to
zawsze można zadzwonić po „śmigło”, które po nas przyleci. Co więcej, od ostatniego schronu
do szczytu pozostaje jeszcze 1500 m w pionie, dlatego też należy być przygotowanym na
każdą, nawet najmniej prawdopodobną ewentualność. Warto zabrać ze sobą na atak
szczytowy (nawet przy bardzo dobrej pogodzie) zapas jedzenia (gdybyśmy musieli przeczekać
noc), kuchenkę, dodatkowe ciepłe ciuchy (najlepiej puchowe, lub ewentualnie śpiwór
puchowy) oraz łopatę, przy pomocy której można będzie wykopać jamę śnieżną, aby
przeczekać załamanie pogody.
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9. Służby ratownicze
Jak to w każdym rejonie turystycznym, tak i tutaj znajduje się baza służb ratowniczych. Ich
siedziba mieści się w Nalcziku (tel. +7 86638 71489, +7 86622 93244 / 93284) i nazywa się:
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА (www.predgorspas.ru). Generalnie, z zasady mają oni
obowiązek ratowania wszystkich poszkodowanych, jednak w praktyce wygląda to tak (to jest
informacja ze strony rosyjskiego biura podróży):
o jeśli nie jest się rannym, to są niewielkie szanse na to, że wysłana zostanie nam
pomoc,
o jeśli informacja o rannej osobie, która znajduje się na dużej wysokości, dociera do
służb po południu, to akcja zostanie najprawdopodobniej rozpoczęta dopiero dnia
następnego rano,
o jeśli do służb dociera informacja o osobie, która zaginęła, to czekają oni jeszcze 1-2
dni, gdyż osoba taka może się w przeciągu tego czasu sama odnaleźć
o służby ratunkowe nie posiadają własnego helikoptera; jest on ściągany z innego
rejonu (kilkaset kilometrów), a co z a tym idzie, jest on używany tylko w przypadku
poszukiwania osoby zagonionej lub transportu zwłok.
Zalecana jest rejestracja naszej wyprawy w biurze służb w Nalcziku. Podajemy wówczas
informacje o nas oraz orientacyjną datę powrotu. Może wówczas liczyć na ewentualną akcję
poszukiwawczą, jeśli do tego terminu nie pojawimy się na dole. Jest to szczególnie polecane
osobom, które planują wejścia indywidualne. Sama rejestracja natomiast jest rzeczą
całkowicie dobrowolną i darmową. Obsługa biura jest nam dość przychylna a co niektórzy
potrafią nawet rozmawiać po angielsku.
10. Czy trzeba mieć ubezpieczenie
Jak najbardziej tak. Wynika to tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, aby dostać wizę
wjazdową do Rosji trzeba wykupić ubezpieczenie. Obejmuje ono jednak tylko naszą podróż po
terenie Federacji. Co za tym idzie, powinniśmy się zaopatrzyć w ubezpieczenie górskie.
Drugim powodem jest fakt, że w przypadku jakiejkolwiek akcji ratunkowej ewentualne koszty
musielibyśmy pokryć z własnej kieszeni. A jak wiadomo, nie jest to tania impreza.
Jest kilka wariantów ubezpieczenia. Można pójść do agencji i wykupić polisę na określoną
ilość dni (polisa turystyczna). Trzeba jednak sprawdzić, czy obejmuje ona wspinaczkę
wysokogórską oraz czy nie ma w niej wykluczeń (np.: rejonu Kaukazu). My mieliśmy
wykupione ubezpieczenie euro26 (podniesiono wiek ubezpieczonego do 30 lat) z polisą
SPORT. Karta euro26 SPORT kosztuje obecnie około 140 zł. Można ją wykupić w dowolnym
momencie i ważne jest przez okres roku. Inną opcją jest wykupienie członkostwa w klubie
Alpenverein w ramach którego dostajemy ubezpieczenie do wysokości
6000 m n.p.m. na całym świecie. Jedynym mankamentem jest cena –
65 euro. Zwraca się to jednak w przypadku korzystania ze schronisk
w Alpach. W związku z tym, jeśli Elbrus nie jest naszym jedynym
kierunkiem, to jest to dość opłacalna inwestycja.
11. Czy warto mieć ze sobą mapę
Tak jak już pisałem wcześniej, jeśli na wyprawę wybieramy się
w sezonie wspinaczkowym (lipiec/sierpień) to mapa jako taka nie jest
zbytnio przydatna. Warto jednak rozeznać się dokąd się idzie, jakie
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12.

13.

14.

15.

16.

jest ukształtowanie terenu. W Polsce na aukcjach internetowych można zakupić mapę rejonu
Elbrusu
(skala
1:50
000).Nie
jest
ona
zbyt
dokładna
a w Internecie znaleźć można lepsze opracowania tego terenu (w dość dobrej jakość do
wydrukowania). Fragment tej mapy umieściłem na początku niniejszej relacji. Cena mapy w
Azau (można kupić ją praktycznie wszędzie) to 50 RUB.
Waluta
Wiadome jest, że na terenie każdego państwa najlepiej płacić walutą narodową.
W przypadku Rosji jest to rubel. Istnieje jednak możliwość zapłacenia za usługę (rzadziej za
produkt) twardą walutą (dolary lub euro). Należy się wówczas liczyć z gorszym przelicznikiem.
Jednak w sytuacji, gdy zabrakło nam rubli a w portfelu mamy tylko „zielone” nie jesteśmy
całkowicie na lodzie.
Opłata za wejście do parku
Wydaje mi się, że warto jest rozwiać pewne wątpliwości, które dotyczą zarówno opłaty za
wejście do parku, jak i pozwoleń na poruszanie się w strefie przygranicznej (następny punkt).
Z tego co ustaliliśmy, to po pierwsze, nie ma czegoś takiego jak teren parku. Po prostu,
Rosjanie pobierają opłatę za wejście na górę (nie chodzi o wejście na szczyt, tylko samo
wejście na teren wokół góry). Nie ma jednak, jak to w naszych parkach bywa, budki z panią,
która sprzedaje bilety. Po prostu, czasem na trasie zjawiają się kontrolerze, którzy proszę
o okazanie zapłaty, jeśli się jej nie ma, to trzeba ją wykupić. Koszt to 1000 RUB od osoby. Nas
jednak taka przyjemność nie spotkała.
Pozwolenie na poruszanie się w strefie przygranicznej
Drugi mit, który chcielibyśmy obalić. W różnych relacjach ludzie piszą, że potrzebne jest
specjalne pozwolenie, aby wejść na Elbrus (tzw. Propusk). Nie jest to prawda. Jak zobaczymy
sobie na mapie, góra wcale nie leży na terenie przygranicznym. Takie pozwolenie jest
konieczne, jeśli planujemy wejście aklimatyzacyjne na Czeget. Wówczas po takie pozwolenie
należy się udać do lokalnego oddziału Straży Granicznej w Nalcziku (Ul. Kabardinskaja 192,
biuro oficjalnie czynne 10: 00 – 13:00, ale udaje się również po południu). O pomoc
z załatwieniu tego pozwolenia można się zwrócić do osób z klubu alpejskiego w Nalcziku
(dane kontaktowe powyżej).
Toksyczne wyziewy na Skałach Pastuchowa
W różnych relacjach naczytaliśmy się różnych opisów na temat tego, co czuli kiedy mijali Skały
Pastuchowa. Wszyscy wiemy, że Elbrus to wygasły wulkan. Zdarzają się zatem przypadku, że
na wysokości 4500 – 4700 m można wyczuć w powietrzu zapach zgniłych jajek (są to opary
siarkowodoru). Nie znaleźliśmy jednak żadnych informacji, żeby stężenie tego gazu było na
tyle duże, aby można było się nim zatruć. Podobno podczas naszego podejścia pod skały
zarówno Gosia jak i Mateusz wyczuwali coś w powietrzu. Ja żadnych specyficznych zapachów
nie czułem. Nocowaliśmy zresztą na tej wysokości i nikt się żadnym siarkowodorem nie zatruł.
Należy jednak zachować uwagę i pamiętać o tym, że coś takiego może się tym miejscu
wydzielać.
Różnice w nazewnictwie i wysokości poszczególnych punktów
Dość istotną kwestią tej relacji jest wyjaśnienie czytelnikom jak to jest z tymi poszczególnymi
nazwami stacji i schronów, gdyż niestety, co relacja, kto inne nazewnictwo. Warto zerknąć
dodatkowo na mapę opublikowaną we wstępie do tej relacji, gdyż na jej numeracji będę się
opierał.
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Dolna stacja kolejki w Azau – tutaj nie ma raczej wątpliwości (B)
Pierwsza stacja kolejki gondolowej - nazwa: Stary Krugozor (1). Jest to stacja pośrednia,
gdyż droga zakręca w prawo (jak to widać na mapie). Tutaj też można wysiąść i resztę drogi
pokonać pieszo.
Druga stacja kolejki gnodolowej – nazwa Mir (2). Jest to końcowa stacja. Z tego miejsca
możemy wybrać drogę pieszą lub przesiąść się na wyciąg krzesełkowy.
Górna stacja wyciągu krzesełkowego – nazwa: Garabashi (3). Garabashi jest dość często
mylone z Beczkami. Nie jest to jednak błąd. Garabashi, to nic innego, jak nazwa stacji
końcowej dla krzesełek, natomiast Beczki, to nazwa „schroniska”, które jest położone 50
metrów powyżej.
Schronisko Beczki – jest to miejsce (3), w którym można wykupić nocleg, zbudowane z beczek
po paliwie rakietowym.
Pirut 11 – miejsce po dawnym schronisku wysokogórskim (4), które spłonęło w 1998 roku. Do
niedawna w miejscu tym były jeszcze ruiny schronu (ściany, itp.), obecnie znajdują się tam
fundamenty (nie wiadomo, czy pozostałości po poprzednim, czy przygotowanie do budowy
nowego schronu).
Disel Hut – schron położony 10 m pod ruinami Priuta 11 (4). Barak z blaszanym dachem.
Blaszaki – dwie bazy (położone może z 50 m w pionie powyżej Priuta 11). Blaszaki znajdują
się zarówno na skałach po lewej, jak i po prawej stronie rynny, którą widać z Beczek.

Zdjęcie na następnej stronie zostało zrobione w połowie drogi pomiędzy beczkami i Priutem 11.
Poszczególne numery na zdjęciu oznaczają:
1. Disel Hut
2. Ruiny Priuta 11 – 20 m powyżej Disel Hut (obecnie jest tam tylko metalowa konstrukcja),
tutaj my mieliśmy rozbite namioty
3. Blaszaki – komercyjne spanie
4. Miejsce rozbicia namiotów grupy Marka
5. Kolejne blaszaki
6. Początek Skał Pastuchowa
7. Koniec Skał Pastuchowa (po środku mieliśmy rozbity namiot przed atakiem szczytowym(
8. Trawers wschodniego wierzchołka
9. Siodło
10. Zachodni wierzchołek Elbrusa
Na zdjęciu widać również doskonale tyczki wyznaczające drogę. Dodatkowo, po trasie tyczek jeżdżą
ratraki, które przy okazji ubijają śnieg.
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Przydatne linki









Anglojęzyczna strona o Elbrusie: http://www.elbrus.org
(mapy, zdjęcia, FAQ, informacje praktyczne; strona już długo nieaktualizowana, jednak
niektóre informacje się nie przedawniają)
Kolejna anglojęzyczna strona: http://www.elbrus.net
(zdjęcia, informacje praktyczne, zakwaterowanie, itp.)
Prognoza pogody: http://www.snow-forecast.com/resorts/Mount-Elbrus/6day/top
(dość dobra i sprawdzająca się prognoza pogody dla góry Elbrus – nie dla miasteczek
położonych w dolinie, co jest ważne w przypadku wspinaczki)
Strona ze zdjęciami mapy: http://www.wildrussia.spb.ru/WRCaus/maps.htm
(mapa w skali 1:50 000, 8 kawałków A4, w sam raz do wydrukowania na kolorowej drukarce)
Elbrus w serwisie SummitPost: http://www.summitpost.org/mount-elbrus/150255
(informacje ogólne o górze)
Strona WIS Project: http://www.wisproject.pl
(oficjalna strona projektu, niniejsza relacja oraz informacje praktyczne dot. wyprawy na
Elbrus i nie tylko)

Podziękowania
Chcieliśmy bardzo podziękować poniższym firmom za pomoc w przygotowaniu nas do tej wyprawy
(głównie w formie zniżek na sprzęt).

Przez Góry Nogami
Przewrotny sklep górki, który rozpoczął działalność w
1999r. Posiada w swojej ofercie zarówno sprzęt górski
jak i turystyczny. Oferuje produkty tylko najlepszych
światowych marek.

http://przezgorynogami.pl

Małachowski
Pracownia Sprzętu Alpinistycznego powstała na
Górnym Śląski w 1977r. Od początku swojej
działalności produkowała najwyższe jakościowo
produkty górskie – w szczególności odzież puchową
oraz system Thermoactive.

http://http://malachowski.pl

Sherpa
Sklep górski i turystyczny istniejący na rynku od 2005
roku. W ofercie sklepu znajdują się jedynie produkty
uznanych producentów światowych.

http://sherpa.pl
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Labolatorium kosmetyczne Floslek
Producent wysokiej jakości preparatów
kosmetycznych, których receptury oparte są na
najwyższej jakości naturalnych, starannie dobranych
surowcach.

http://floslek.pl
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Uwagi końcowe
Podsumowując naszą wyprawę mogę stwierdzić, że była ona udana. To że trzy osoby nie weszły na
szczyt nazwał bym nie tyle niepowodzeniem, co umiejętnością podjęcia dojrzałej decyzji. Nie
mieliśmy do końca szczęścia do pogody, ale po mimo to, sześć osób podjęło wyzwanie i udało się. My
na pewno jeszcze na tę górę wrócimy. Nie wiadomo jeszcze kiedy, czy za rok, czy za dwa. Ale na
pewno będzie następny raz. Może do następnej naszej wyprawy dołączysz i ty Czytelniku.
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