
Wycieczka objazdowa do Gruzji 

Po wielu przeszkodach (m.in. pandemia), grupa słuchaczy naszego UTW wyruszyła na zwiedzanie 
Gruzji. Niewielki kraj położony na styku Europy i Azji zadziwił nas swą różnorodnością 
przyrodniczą; od plaż nad Morzem Czarnym do szczytów Kaukazu sięgających 5 tys. metrów, także 
różnorodnością klimatyczną, religijną i kulturalną. 

Wycieczka została przygotowana w sposób perfekcyjny przez biuro podróży Wilda Travel. 

Młody, pełen wdzięku i bardzo kompetentny pilot – przewodnik, pan Bartek razem z gruzińską 
przewodniczką Mariam, dzielili się z nami swą wiedzą o Gruzji. Pokazali nam ten kawałek 
„ziemskiego raju” ciekawie opowiadając o każdym zwiedzanym miejscu, o gruzińskich obyczajach, 
historii, kuchni i codziennym życiu Gruzinów.  

Piękna pogoda, wygodne hotele, cudowne krajobrazy, wygodny autokar, smaczna kuchnia 
gruzińska, gościnność gospodarzy, zaplanowany każdy szczegół naszego pobytu i troskliwa opieka 
naszego Pilota zrobiły na nas ogromne wrażenie. 

Zwiedzanie zaczęliśmy od  stolicy Gruzji – Tbilisi, to jedno z najładniejszych miast, pełne 
zabytkowych budowli z największą budowlą sakralną soborem Świętej Trójcy – Cminda Sameba. 
Nad miastem góruje twierdza Narikala i ogromny pomnik Matki Gruzji. Nocą Tbilisi jest pięknie 
oświetlone. 

                                                                     

Następnego dnia  odwiedziliśmy Mcchetę - historyczną i religijną stolicę Gruzji. Malowniczo 
położona, pełna zabytków, tych z listy UNESCO. Zwiedzaliśmy cerkiew Sweti Cchoweli, która jest 
miejscem koronacji i pochówku władców Gruzji, porównywana z naszym Wawelem. 

Wyprawa do Stepanemindy u stóp Kazbeku – stożka wulkanicznego liczącego 5035m npm., była 
ciekawym doświadczeniem. Urzekły nas piękne górskie krajobrazy ze szczytami pokrytymi 
śniegiem, paralotniami szybującymi wysoko na niebie i monastyrem św. Trójcy, do którego 
podjechaliśmy terenówkami. 



  

Potem było skalne miasto Uplische położone w sercu starożytnej krainy Kartlia, nad rzeką Kurą.

Zwiedziliśmy też Gori i miejsce urodzin ko
liśmy do kaniony Martvili. Natura zawsze maluje najpiękniejsze pejzaże, które podziwialiśmy 
płynąc pontonami i spacerując kładkami wzdłuż kanionu.

Batumi, ach Batumi 
można najdłuższą na świecie promenadę nadmorską, nowoczesne hotele, śpiewające fontanny, 
ciekawą rzeźbę „Ali i Nino”, wieżę alfabetu. Wieczorem Batumi przypomina Las Vegas. Tylko pól 
herbacianych brak.
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Czas naszego pobytu zakończyliśmy w Kutaisi – stolicy starożytnej Kolchidy upamiętnionej mitem 
o wyprawie Argonautów po złote runo pod wodzą Jazona. Piękna fontanna w centrum miasta 
przypomina ten mit. 

 

 



Sława Przybylska śpiewa „Tbiliso” 

Jeżeli był na świecie raj. To był na pewno właśnie tam. 
Tak wiele barwnych wspomnień z Gruzji mam. Na twarzy został słońca ślad. 
Ach, jaki piękny jest tam świat. 
Oddałam serce, w zamian wzięłam tę piosenkę. 
 

Myślę, że wszyscy tak jak w piosence podzielamy zachwyt nad Gruzją i jeszcze długo wspominać 
będziemy życzliwość Gruzinów, wspaniałe Supry ze smacznym jedzeniem popijanym winem, 
popisy tancerzy gruzińskich i śpiewy gruzińskich pieśniarzy. 

Do zobaczenia na następnej wyprawie w ciekawe zakątki świata. 

Tekst: Ewa Rakowska-Staniak 
Zdjęcia: Danuta Urbaniak 


