
Ushba 2013, wyprawa członków KW Katowice 

(Wierzchołek główny 4710m, Droga Gabriela Khergianiego, 5B) 

Wprowadzenie(konkrety od 2 strony). 

Góra magiczna. Perła, Królowa, Matterhorn Kaukazu – to tylko 

niektóre z określeń przypisywanych najtrudniejszej do zdobycia górze 

Europy (bądź też już nie do końca Europy…). Trudności 

nieporównywalne do żadnej innej z alpejskich gór. Stanowi ona na 

Kaukazie miejsce narodzin wspinaczki wysokogórskiej w najbardziej 

ekstremalnej postaci. Duża zmienność pogody i śmiertelność… 

Pomysł zrodził się w naszych głowach już dawno - ze względu na 

niezwykła urodę góry, a także dlatego że jest to jedno z najbliższych 

nam wielkich górskich wyzwań. Droga pozwoli zweryfikować 

możliwości naszego młodego zespołu i da szanse sprawdzenia się w 

prawdziwym ogniu (czy też chłodzie?) mikstowej walki, w miejscu w 

którym służba ratunkowa to pojęcie abstrakcyjne, a słowo 

'cywilizacja' musi przelecieć kilkadziesiąt kilometrów nim odbije się 

od murów pierwszych większych miast.  

W ramach rozwspinania planujemy 3 tygodniowy wyjazd 

przygotowawczy w Alpy, poprzedzony półrocznym przygotowaniami 

kondycyjnymi i wspinaczkowymi . 

Liczymy na wskazówki naszego znajomego, rosyjskiego 

przewodnika Alexa Trubacheva, człowieka znającego Uszbe jak mało 

kto. Elementem wyprawy będą badania przeprowadzone na 

uczestnikach działających w warunkach ekstremalnych, na znacznej 

wysokości (saturacja, zmiany ciśnienia i HR). 



Przechodząc do rzeczy… 

1. Tryb unifikacyjny. Droga Gabriela Khergianiego, 5B, ED+, VI. 

wspinaczka mikstowa, samo pokonanie ściany przy sprzyjających 

warunkach zajmuje 3-4dni. Pierwszy raz zdobyta 17 września 1937 

roku. Ważny czynnik stanowią warunki pogodowe. Na zdobycie góry 

trzeba przeznaczyć 14-21dni. Jako cel aklimatyzacyjny wybraliśmy 

Pik Szczurowskiego (4259m), aczkolwiek ostateczny plan zależeć 

będzie w dużej mierze od naszej zasobności finansowej. Termin: 

sierpień. Schemat poglądowy drogi Khergianiego: 

 

2. Skład: 

Piotr Kończakowski (lekarz, 

kierownik, 3 wyprawa w Kaukaz) 

Damian Bielecki 

Wojciech Mazur 

Krzysztof Kończakowski 

Wszyscy zrzeszeni w KW 

Katowice. 



3. Kosztorys (na osobę). 

-transport (prawdopodobnie drogą lotniczą, później bus 400km do 

Mesti) - 1500 zł. 

-wyżywienie, gaz - 500zł 

-ubezpieczenie- 200zł 

-noclegi w podróży – 300zł 

Razem: 

4x 2500 + 1600 (podstawowe uzupełnienia sprzętowe dla zespołu- 

śruby, haki, namiot szturmowy, ciuchy)= 11 600zł 

Koszt na osobę = 2900zł 

 

4. Proponowane zasady finansowania: 

Wkład własny każdego z uczestników: 1500zł 

Oczekiwane dofinansowanie PZA na osobę: 1400zł 

Ewentualnie umowy sponsorskie będą służyć nabyciu lepszego 

sprzętu i rozszerzeniu bądź przedłużeniu działalności. 

 

5. Brak wcześniejszych dofinansowań. 

 

 

Dziękujemy za rozpatrzenie naszego wniosku. 

Z taternickim pozdrowieniem, 

Uczestnicy wyprawy. 


