
DO KOMISJI WYPRAW POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 
 

Zwracamy się z uprzejmą o zatwierdzenie organizowanej przez nas wyprawy Belukha Winter Expedition 
2010 na Biełuchę Wschodnią oraz Zachodnią jako wyprawy Polskiego Związku Alpinizmu. 
 
Skład:  
 
Aleksandra Dzik – KS Kandahar 
Piotr Kłosowicz – KW Warszawa 
Tomasz Rojek – niezrzeszony 
Piotr Ślęczkowski – niezrzeszony 
Bartłomiej Tofel – KW Warszawa (kierownik) 
 
Wyprawa jest organizowana jako wyprawa Klubu Skialpinistycznego Kandahar. 
 
Termin: 
Luty 2010, 3 tygodnie działalności. 
 
Opis celów: 
Biełucha Wschodnia (4506 m n.p.m.) oraz Biełucha Zachodnia (4434 m n.p.m.). 

 

Ten dwuwierzchołkowy szczyt stanowi najwyższe wzniesienie Syberii. Leży w Górach Katuńskich 
należących do pasma Ałtaju.  

Historia eksploracji alpinistycznej Biełuchy rozpoczęła się w pod koniec XIX wieku. Pierwszych trzech 
prób zdobycia szczytu podjął się w latach 1897, 1899 i 1911 rosyjski naukowiec Wasilij Sapożnikow. Góra 



nie okazała się łaskawa i dopiero czwarte podejście, w wykonaniu braci Michaiła i Borysa Tronow, 
zakończyło się sukcesem. Zdobyli wierzchołek Biełuchy Wschodniej 25 lipca 1914 roku. 

Od tego czasu góra była popularna wśród radzieckich alpinistów. W masywie i jego okolicach 
poprowadzono wiele wymagających dróg sportowych, wśród których najbardziej wyróżnia się tak 
zwana butelka wiodąca ponad tysiąc metrową Ścianą Akkem. W rosyjskiej skali jej trudności wyceniono na 
5A. 
 
Pierwsze polskie wejście na szczyt miało miejsce w sierpniu 2002 roku. Zespół poprowadził Jakub 
Zygarowicz.  

 
Publikacje na temat rejonu: 
 
- Piotr Zabawa, Ałtaj – góry zapomniane, „Góry i Alpinizm”, nr 1(92)/2002 
- Nikolaj Reirch, „Ałtaj – Himalaje”, PIW, Warszawa, 1980 
 
Strony internetowe: 
 
- http://www.tienshan.pl – strona “Belukha Winter Expedition 2010” 
- http://www.summitpost.org/mountain/rock/153992/belukha-uch-sumer.html - opis szczytu 
- http://www.summitpost.org/route/164804/normal-east-belukha-from-russia.html - opis drogi normalnej 
- http://www.alpinizm.com/pismo/gia/altaj.htm - opis trekingu w Ałtaju Właściwym 
 
 
Nasze plany: 

Celem wyprawy jest dokonanie pierwszego polskiego zimowego wejścia na oba wierzchołki Biełuchy – 
Wschodni i Zachodni. 

Członkowie wyprawy będą starali się zdobyć wierzchołki od strony Rosji, drogami normalnymi, o 
wycenie 2B dla Biełuchy Wschodniej oraz 3A dla Biełuchy Zachodniej. Wejścia będą przeprowadzone w 
stylu alpejskim. 

W przypadku problemów z uzyskaniem pozwolenia na przebywanie w rejonie przygranicznym Federacji 
Rosyjskiej wyprawa spróbuje zdobyć szczyt od strony kazachskiej. Wówczas byłoby to nie tylko pierwsze 
wejście zimą na w/w wierzchołki, ale i pierwsze polskie wejście od strony kazachskiej. 
 
Koszty 
Przejazd do Kalningradu i z powrotem – 200 zł/os 
Przelot Kaliningrad-Barnaul-Kaliningrad - 1200 zł/os 
Przejazdy lokalne – 200 zł/os 
Wizy, ubezpieczenie – 300 zł/os 
Wyżywienie, paliwo – 600 zł/os 
Dodatkowy sprzęt – 3000 zł/os 
Razem: 5500 zł/os 
Całkowity koszt: 27 500 zł 
 
Sposoby finansowania: 
Sponsorzy i wkład własny – 5500 zł/os 
PZA – 0 zł/os 
 
Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby. 
 
Z taternickim pozdrowieniem, 
Bartłomiej Tofel 


