
Paweł Kos Toruń, 14 listopada 2012

DO KOMISJI WSPINACZKI WYSOKOGÓRSKIEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie i dofinansowanie organizowanej przez nas wyprawy
USZBA 2013  w rejon Swanetia, Kaukaz znajdujący się w Gruzji jako wyprawy centralnej Polskiego 
Związku Alpinizmu.

Skład:

Paweł Kos – KW Toruń – kierownik
Łukasz Duchnowski – KW Toruń

Termin:

czerwiec – lipiec 2013; 3-4 tygodnie działalności

Cel

Celem wyjazdu jest zdobycie Uszby, wierzchołka północnego i południowego drogami klasycznymi od 
strony gruzińskiej. Uszba jest trudną wspinaczkowo górą zwaną Kaukaskim Matterhornem. Inny jej nazwy 
to Nieszczęśliwa, Droga do Nikąd i Góra Czarownic z uwagi na specyficzne warunki jakie panują w 
okolicach jej szczytu, który zwykle spowity jest chmurami. Góra posiada dwa wierzchołki – Północny i 
Południowy. Najłatwiejszą drogą prowadzącą na Uszbę jest Normal North Route (4A w rosyjskiej skali). 
Jest to klasyczna droga prowadząca na wierzchołek Północny, którą zwykle wchodzi się od strony rosyjskiej. 
Jest również możliwość wejścia od strony gruzińskiej poprzez osiągnięcie Uszbińskiego Plateau.  Ponieważ 
jest to teren przygraniczny, Rosjanie zabraniają dostępu od swojej strony. Z uzyskanych informacji wiemy, 
że od strony gruzińskiej nie ma żadnych restrykcji.

Z kolei klasyczne drogi typowo od strony gruzińskiej to 
1) Uszba Południowa (4710m) – Droga Schultze, Helbling - 5A oraz Droga Gabriela Khergiany - 5B 
2) Uszba Północna (4694) - Cockin, Almer – 5A

Planujemy zatem wejść na każdy z wierzchołków w zależności od panujących warunków jedną z wyżej 
wymienionych dróg.



Plan wyprawy:

Planujemy około 3 tygodni działalności na miejscu. Pierwsza połowa będzie poświęcona na aklimatyzację i 
wejścia łatwiejszymi drogami na: – Szczyt Szurowskiego (4310), Małą Uszbę (4200) oraz Tetnuld (4920). 
Po aklimatyzacji planujemy wejście Normal North Route (4A) na północny wierzchołek, a następnie 
zdobycie wierzchołka południowego Drogą Gabriela Khergyanego (5B). Pierwsze przejście w 1937 roku 
przez Gabriela Khergyaniego, wujka Michaiła najsłynniejszego gruzińskiego wspinacza. Topo dróg dostępne 
na stronie – http://mountains.tos.ru/ushba.htm. 

Plan będzie modyfikowany w zależności od panujących warunków.

Kosztorys wyjazdu:
Przewidywany koszt wyjazdu: 5.000 zł/osobę, w tym:
� przejazd, transport lokalny, noclegi: 1.500 zł
� wyżywienie: 1.000 zł
� zakup sprzętu: 7.500 zł

Uszba od strony południowo-zachodniej (Źródło: summitpost.org)

Górna część drogi Khergyaniego (Źródło 
summitpost.org)

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


Przewidywane finansowanie:
PZA: 1.500 zł/osobę,
Udział własny: 3.500 zł/osobę

Dotychczas przyznane dofinansowania:
Nie dotyczy
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Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.
Z taternickim pozdrowieniem,
Paweł Kos
Łukasz Duchnowski
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