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W  lipcu bieżącego roku pod hasłem Zróżnicowanie przyrodnicze, społeczno-
-ekonomiczne i  kulturowe Gruzji odbyły się Warsztaty Geograficzne Oddziału 
Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Patronat nad wyjazdem 
objął Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i  Gospodarki Przestrzennej 
UAM, a  współorganizatorami byli IIia State University w  Tbilisi i  Georgian 
Tourism Organization. Nad całością organizacyjną i naukową czuwał dr Cezary 
Mądry, pracownik naukowy wymienionego wydziału UAM. W  warsztatach 
wzięło udział 14 osób reprezentujących kilka ośrodków naukowych w kraju, na-
uczyciele oraz sympatycy PTG.

Warsztaty przebiegały wyjątkowo sprawnie, w  znakomitej, koleżeńskiej 
i  twórczej atmosferze. Przyczynił się do tego nie tylko ich kierownik, ale także 
wszyscy pozostali uczestnicy. Spotkaliśmy się na lotnisku w  Monachium, skąd 
liniami Lufthansy odlecieliśmy do Tbilisi.

 Gruzja to niewielki, górzysty kraj, położony między Europą i  Azją, o  po-
wierzchni niespełna 70 tys. km2, którego niezwykle złożona geologiczna prze-
szłość oraz uwarunkowania klimatyczne determinujące zróżnicowanie świata 
roślin i zwierząt wpłynęły na jego bogatą różnorodność krajobrazową. Ta z kolei 
stała się czynnikiem wzmacniającym zróżnicowanie kulturowe i etniczne kraju. 

Ryc. 1. Przebieg trasy warsztatów
Źródło: opracowanie C. Mądry na bazie mapy z domeny publicznej: https://upload. wikimedia.

org/wikipedia/commons/b/b9/Gruzja.png.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Gruzja.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Gruzja.png
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Jeżeli do tego dodamy wpływy zewnętrzne, mieszanie się Wschodu, Zachodu 
i Orientu, możemy z pełnym przekonaniem uznać, że Gruzja to wymarzony kraj 
dla eksploracji zarówno przyrodniczych, jak i społeczno-kulturowych. Poznanie 
tego bogactwa było głównym celem odbytych warsztatów. Ich realizację umoż-
liwiła przemyślana i dobrze zaplanowana trasa pozwalająca na chociażby krótki 
pobyt w  większości regionów Gruzji (ryc. 1). Uczestnicy warsztatów reprezen-
towali różne specjalności z  zakresu nauk o Ziemi i  geografii społeczno-ekono-
micznej, co umożliwiło szeroki zakres przekazywanych informacji i interdyscy-
plinarne dyskusje naukowe. Przemieszczaliśmy się mikrobusem, a w przypadku 
trudniejszych dróg – wynajętymi samochodami terenowymi.

Pierwszy etap warsztatów obejmował południowo-wschodnie obszary Gruzji 
– region Kachetii, a w nim miasta: Sighnaghi (stolicę regionu), Gurjaani, Telavi 
(dawną stolicę), Kvareli. Region znany jest z  żyznej doliny Alazani i  bogatej 
tradycji produkcji win oraz niezwykłej historii i  wielu zabytków, głównie śre-
dniowiecznych klasztorów, cerkwi i  twierdz, m.in. cerkwi Gurjaani, kompleksu 
klasztornego Ikalto z VI w., twierdzy Gremi z XI w. oraz najbardziej znaczącej 
świątyni regionu, położonej na tle Wielkiego Kaukazu – katedry Alaverdi (fot. 1). 

Fot. 1. Jeden z najważniejszych obiektów sakralnych Gruzji, katedra Alaverdi (fot. 
K. Skolasińska)
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Złożoną problematykę polityczną oraz kulturowo-religijną tego regionu, na tle 
historycznym i  wielu uwarunkowań społecznych, objaśniali dr Cezary Mądry 
oraz prof. Joanna Szczepankiewicz-Battek. Główną religią w Gruzji jest prawo-
sławie, aż 82% Gruzinów deklaruje przynależność do Gruzińskiego Kościoła 
Prawosławnego (jest jednym z najstarszych kościołów chrześcijańskich, założo-
ny w I w. n.e.), 4% do Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, a 2% do Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej. Około 9% Gruzinów wyznaje islam, głównie w  Adżari, 
dolnej Kartli (Azerowie) oraz w dolinie Pankisi (Kistowie). Kościoły i klasztory 
w Gruzji są ważnym punktem dla grup pielgrzymkowych i dla turystów, ponie-
waż zachwycają architekturą, zabytkami i  freskami. Pobyt w  dolinie Alazani 
uczciliśmy w słynnej winiarni Khareba, gdzie w trakcie degustacji win poznali-
śmy tajniki ich produkcji i oryginalnego smaku.

Wielką atrakcją przyrodniczą tej części warsztatów była wielogodzinna wy-
prawa terenowymi autami w rejon Płaskowyżu Jorskiego na pograniczu Gruzji 
z Azerbejdżanem. Wśród stepowych, półpustynnych krajobrazów o specyficznej 
rzeźbie strukturalnej naszą uwagę przykuł obszar wulkanów błotnych rezerwatu 
Takhti-Tepa (fot. 2). Ich istotę, na tle uwarunkowań tektoniczno-geologicznych 
tego regionu, objaśniła prof. Katarzyna Skolasińska. Warunkiem powstawania 
wulkanów klastycznych jest wysokie ciśnienie porowe osadów znajdujących się 
pod przykryciem młodszych warstw skalnych. Ciśnienie to może być powodo-
wane różnymi czynnikami, w tym przypadku obecnością w podłożu węglowo-
dorów – ropy i gazu (głównie metanu). Mogliśmy obserwować stosunkowo sła-
bą i  ciągłą aktywność wulkanów, z  których na powierzchnię wydostawała się 
woda i  gaz (nieraz ropa naftowa) wymieszane z  osadami mułowymi, tworząc 
kopulaste wybrzuszenia powierzchni. Dowodem na to, że znajdowaliśmy się na 

Fot. 2. Wulkany błotne w rezerwacie Takhti-Tepa (fot. K. Skolasińska)
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terenie roponośnym, było eksploatowane złoże, które mieliśmy okazję mijać po 
drodze. Obszar u wybrzeży Morza Kaspijskiego słynie z wulkanów mułowych, 
a w Azerbejdżanie znajdują się największe i najlepiej wykształcone stożki takich 
wulkanów na świecie.

W kolejnym etapie warsztatów kierowaliśmy się w stronę Wielkiego Kaukazu, 
po drodze odwiedzając kościół Jvari (miejsce chrztu Gruzji) oraz Mcchetę – 
pierwszą stolicę z  najważniejszą katedrą kraju, siedzibą Katolikosa Kościoła 
Gruzińskiego – Sweti Cchoweli. Podróż kontynuowaliśmy słynną Gruzińską 
Drogą Wojenną będącą wielką atrakcją turystyczną. Zatrzymywaliśmy się pa-
rokrotnie, by zwiedzić dobrze zachowaną twierdzę Ananuri czy podziwiać wi-
doki blisko przełęczy Jvari (2379 m n.p.m.). Po jej przekroczeniu zatrzymaliśmy 
się przy kaskadowo ułożonych trawertynach, będących efektem wypływu wód 
podziemnych przesyconych węglanem wapnia. Dzień zakończyliśmy, dojeżdżając 
do Stepantsmindy (ok. 1800 m n.p.m.).

Mglisty poranek zaskoczył nas spektakularnym widokiem kościoła Tsminda 
Sameba na tle odsłaniającego się białego szczytu Kazbek o  wysokości 5047 m 
n.p.m. (fot. 3). Krajobrazy Wysokiego Kaukazu towarzyszyły nam przez kolejny 
dzień, w którym autami terenowymi wjechaliśmy w dolinę Juty, skąd podeszli-
śmy do schroniska na wysokość 2350 m n.p.m. Tamże, podczas delektowania się 
wspaniałymi widokami, krótki zarys geologii Kaukazu wynikającej ze specy-

Fot. 3. Szczyt Kazbek (fot. L. Andrzejewski)



Warsztaty Geograficzne Zróżnicowanie przyrodnicze, społeczno-ekonomicznei kulturowe Gruzji    179

ficznego usytuowania tektonicznego tego obszaru, przedstawiła prof. Katarzyna 
Skolasińska. Góry Kaukazu są stosunkowo młodym fragmentem orogenu al-
pejsko-himalajskiego, który powstał wskutek zamknięcia oceanu Tetydy po ko-
lizji płyt afro-arabskiej i  euroazjatyckiej. Główna faza fałdowań miała miejsce 
w  paleogenie. Najważniejsze dyslokacje tektoniczne mają przebieg zbliżony do 
osi wschód – zachód i odzwierciedlają granice kolejnych mikrokontynentów i łu-
ków wysp, które poruszały się ku północy i podlegały kolizji. Bliskość różnych 
teranów na stosunkowo niedużym obszarze powoduje, że występuje tu szerokie 
spektrum skał – od kompleksów metamorficznych, poprzez osadowe i magmo-
we, różnego wieku i  o  różnym składzie petrograficznym. Fragment przekroju, 
w którym widać było duże zróżnicowanie skał, mogliśmy prześledzić, wędrując 
wzdłuż malowniczego przełomu Truso na rzece Terek. Odsłaniają się tam skały 
wulkaniczne, w których cios termiczny zaznaczył się w postaci słupów i organów, 
skały piroklastyczne z okazałymi bombami wulkanicznymi i silnie skompreso-
wane łupki metamorficzne. Ostatecznie, po długim i  wyczerpującym marszu, 
dotarliśmy do miejsca, gdzie wypływy wód wgłębnych wzbogaconych w węglan 
wapnia utworzyły spektakularne tarasy trawertynowe (fot. 4).

Fot. 4. Tarasy trawertynowe w dolinie rzeki Terek (fot. J. Ciesielska)
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W  miejscowości Gori, do której pojechaliśmy kolejnego dnia, chętni mo-
gli odwiedzić Muzeum Stalina. W  drodze do niewielkiej miejscowości Vardzia, 
zwiedziliśmy miasto skalne w  Uplistsikhe wykute w  piaskowcach, a  następnie 
słynne uzdrowisko i park zdrojowy w Borżomi. Poranek w niewielkim pensjona-
cie w Vardzi przywitał nas niezwykłym widokiem panoramy kolejnego skalnego 
miasta, które przez kilka następnych godzin mogliśmy swobodnie penetrować. Na 
13 kondygnacjach znajdują się tam wykute w tufie wulkanicznym pomieszczenia 
o różnym przeznaczeniu, a także pozostałości systemu nawadniającego oraz świą-
tynia z  zachowanymi freskami. W  części klasztornej, wyłączonej ze zwiedzania, 
do dziś zamieszkują mnisi. Jest to największy i najbardziej imponujący obiekt tego 
typu w kraju, znajdujący się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W  parogodzinnej podróży drogą lokalną przez Adżarię pokonaliśmy kilka 
przełęczy i grzbietów Małego Kaukazu, aż dotarliśmy do Batumi. Ta dość męczą-
ca trasa dostarczyła nam jednak niezapomnianych widoków porośniętych lasami 
gór Mescheckich, wznoszących się ponad 2500 m n.p.m. oraz położonych między 
nimi wiosek, w których odnosi się wrażenie, jakby czas zatrzymał się w miejscu 
wieki temu. Zamieszkujący je Adżarowie to mniejszość etniczna, która w okresie 
okupacji tureckiej przyjęła islam. Z tego powodu w krajobrazie kulturowym do-
minują meczety. Warto zauważyć, że autonomia regionu powstała jeszcze w cza-
sach radzieckich i była jedyną w całym ZSRR wyznaczoną ze względu na odręb-
ność konfesyjną, a nie etniczną.

Jadąc z Batumi w kierunku północnym, dotarliśmy do nadmorskiej miejsco-
wości Grigoleti, gdzie po krótkiej kąpieli w  Morzu Czarnym i  lokalnej kolacji 
wzbogaconej winem i  słynną gruzińską wódką czaczą, nabieraliśmy sił do po-
dróży w najwyższe fragmenty Wysokiego Kaukazu – regionu Swanetii. Wcześniej 
jednak zwiedziliśmy Batumi, popularny kurort nad Morzem Czarnym. Miasto 
zaskoczyło nas współczesną rozbudową i kontrastującą architekturą, gdzie obok 
szklanych wysokościowców stoją stare kamieniczki z bramami, w których można 
napić się kwasu chlebowego z ogromnej beczki. Ciekawą atrakcją przyrodniczą 
jest tu także ogród botaniczny, w którym zgromadzono wiele okazów egzotycz-
nych drzew i  krzewów reprezentujących różne strefy klimatyczne. Roślinność 
podzwrotnikową w jej naturalnym otoczeniu podziwialiśmy w położonym nie-
opodal Batumi Parku Narodowym Mtirala. Jednak podróż drogą 100 zakrętów 
w rejon najwyższych partii Wysokiego Kaukazu dla wielu z nas była być może 
najbardziej fascynującą częścią warsztatów. W okolicach Mestii i Ushguli znajdu-
ją się ośnieżone szczyty pięciotysięczników, głębokie doliny, w górnych partiach 
częściowo zajęte przez lodowce. Średniowieczne kamienne wioski i ich mieszkań-
cy – Swanowie – dopełniają uroku regionu (fot. 5).

Około 600 lodowców na terenie Gruzji, o powierzchni w przybliżeniu 518 km2, 
skupionych jest głównie w zachodniej części Wysokiego Kaukazu, a więc właśnie 
w regionie Swanetii. Jęzory lodowcowe schodzą z Pasma Wododziałowego Gór 
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Swaneckich i Kodarskich. Największe z nich to lodowiec Legziri o powierzchni 
42 km2 i nieco mniejszy lodowiec Dychsu. Generalnie, w związku z coraz mniej-
szymi opadami, głównie zimą, i  stopniową kontynentalizacją klimatu, liczba 
i  powierzchnia lodowców stopniowo maleją w  kierunku wschodnim. Lodowce 
Swanetii mają najczęściej charakter lodowców dendrytycznych, a  miejscami 
w związku z orografią, pojawiają się czapy lodowe i lodowce fieldowe. Współczesne 
zlodowacenie Kaukazu jest w znacznym stopniu reliktem plejstoceńskiej pokry-
wy lodowej. Wiele szczegółów na temat współczesnego zlodowacenia Kaukazu 
przekazała nam prof. Małgorzata Mazurek, a interpretację form i osadów w stre-
fach marginalnych dwóch lodowców dolinnych, do których dotarliśmy, prof. Leon 
Andrzejewski. Czoła lodowców oraz charakter ich stref marginalnych wskazują 
wyraźnie, że znajdują się one w fazie postępującej recesji (fot. 6). Proces ten, trwa-
jący już od późnego glacjału, współcześnie zdecydowanie przyspiesza. Dotknięcie 
czoła lodowca Shkhara było dla uczestników wielkim przeżyciem, a dla niektó-
rych uwieńczone zostało swoistym chrztem polarnym.

W drodze powrotnej nad Morze Czarne podziwialiśmy zaporę na rzece Enguri 
o wysokości ponad 270 m – jest to trzecia pod tym względem zapora wodna na 

Fot. 5. Ośnieżone szczyty pięciotysięczników i kamienne wieże w regionie Swa-
netii (fot. K. Skolasińska)
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świecie. W nadmorskiej miejscowości Grigoleti mieliśmy okazję ponownie wyką-
pać się w Morzu Czarnym oraz pobrać próbki ciemnych (prawie czarnych) pia-
sków plażowych wzbogaconych w minerały magnetyczne.

Kierując się do Tbilisi, odwiedziliśmy Kutaisi, w którym mieliśmy okazję zo-
baczyć katedrę Bagrati – tak odważnie przebudowany symbol jedności Gruzji, 
że wykreślono go ze spisu UNESCO. Kutaisi obfituje w eksperymenty. W latach 
2012–2018 było siedzibą Parlamentu Republiki, co miało gospodarczo i społecznie 
podtrzymać rozwój tego miasta. Zbudowane na tę okazję futurystyczne budyn-
ki obecnie powoli niszczeją. Przyrodniczą atrakcją regionu była wizyta w Parku 
Narodowym Sataplia, gdzie m.in. zwiedziliśmy jaskinię z  tropami dinozaurów. 
W pięknym punkcie widokowym tego parku prof. Zbigniew Zwoliński zwrócił 
uwagę na niektóre elementy rzeźby krasowej regionu.

Ostatnim etapem warsztatów była stolica Gruzji – Tbilisi. Zwiedzając to mia-
sto można zauważyć, że jak cała Gruzja, tak i stolica tego kraju stoi na rozdro-
żu między Europą i Azją. Obok licznych obiektów sakralnych różnych wyznań 
(np. katedry Sioni, bazyliki Anczischati, kościoła Metechii, kościoła św. Trójcy, 
kościołów ormiańskich, synagog, meczetu) znajdziemy nowoczesne elementy ar-
chitektoniczne (przykładowo most Pokoju czy pałac prezydencki). Niemniej naj-

Fot. 6. Przy czole lodowca Shkhara (fot. K. Skolasińska)
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większą radość sprawił nam wieczorny spacer po starych zakamarkach miasta. 
W lokalnych kawiarniach i restauracjach mogliśmy skosztować tradycyjne gru-
zińskie potrawy, takie jak chaczapuri czy chinkali.

Warsztaty zakończyły się formalnie tam, gdzie się zaczęły, a więc na lotnisku 
w Monachium. Wszyscy uczestnicy wysoko ocenili ich przebieg i sprawność or-
ganizacyjną kolegi Cezarego Mądrego. Będziemy jeszcze długo wspominać nie-
zapomniane przeżycia i inspirujące dyskusje, zarówno w części terenowej (fot. 7), 
jak i podczas wieczornych supr (tradycyjnych gruzińskich uczt), w trakcie któ-
rych miejscowym zwyczajem wznosiliśmy wiele toastów.

Leon Andrzejewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Katarzyna Skolasińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Fot. 7. Uczestnicy warsztatów na tle wulkanu mułowego na pograniczu Gruzji 
z Azerbejdżanem (fot. Z. Zwoliński)


