


ELBRUS 

Jest najwyższym szczytem Kaukazu, a zarazem całej Rosji o 
wysokości 5642m n.p.m. Położony jest w zachodniej części 

głównego łańcucha Kaukazu, na terenie Kabardo-Bałkarii w Rosji 
niedaleko granicy z Gruzją. Przez alpinistów przyjmujących inne 

granice Europy (grań główną Kaukazu) niż Międzynarodowa Unia 
Geograficzna i zdobywających Koronę Ziemi to Elbrus, a nie Mont 
Blanc, uważany jest za najwyższy szczyt Europy, dlatego też będzie 

on naszym głównym celem tej wyprawy. 

KAZBEK 

Jest jednym z najwyższych szczytów Kaukazu na granicy Gruzji z 
Rosją  o wysokości 5033,8 m n.p.m., położony we wschodniej części 

centralnego Kaukazu. Kazbek leży w Paśmie Bocznym Wielkiego 
Kaukazu, podobnie jak Elbrus (5642 m n.p.m.), ale jest szczytem 

trudniejszym od Elbrusa. Jest drzemiącym wulkanem zbudowanym 
z law trachitowych. Ostatnie erupcje miały miejsce około 6 tys. lat 

temu. Pozostałością działalności wulkanicznej są dziś wyziewy 
gorących gazów na północnych stokach góry (solfatary). Ze stoków 
Kazbeka spływają liczne lodowce o łącznej powierzchni 135 km². Po 

stronie gruzińskiej znajduje się lodowiec Gergeti, zwany również 
Ordzweri. 
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 POŁOŻENIE



 CEL WYPRAWY

Naszym głównym celem jest zdobycie Elbrusa (5642m 
n.p.m.), który przez niektórych alpinistów uważany jest za

najwyższy szczyt Europy. Zatem jest on jednym z 9-ciu
trofeów Korony Ziemi, które w przyszłości chcemy  

skompletować. Gdy pogoda będzie sprzyjająca, 
zaaklimatyzowani już na Elbrusie, aby wykorzystać czas, 
przedostaniemy się pod stoki Kazbeka (5033m n.p.m.) z 
zamiarem jego zdobycia. Jest on szczytem zdecydowanie 

trudniejszym od Elbrusa. Kazbek nie jest zbyt często 
odwiedzany i nie ma tam tak oczywistej drogi, jak na Elbrus. 
Przy wytyczaniu trasy na lodowiec, przy przejściu przez niego 
i potem w drodze na szczyt, często jesteśmy zdani wyłącznie 

na siebie. Wyprawa ma też na celu przygotowanie do 
dalszych ekspedycji w Andy, Pamir, Himalaje oraz zdobycie 

Korony Ziemi. Chcę również mocno promować turystykę 
wysokogórską i aktywny tryb życia wśród młodzieży, 

ponieważ sam jestem 17 –letnim, najmłodszym uczestnikiem 
i organizatorem wyprawy.  

 UCZESTNICY

Ja, czyli Kajetan Burzej, mam 17 lat. Przygodę z górami 
rozpocząłem w 2010 roku wejściem na Rysy. Mieszkam w 

Andrychowie. Należę do Klubu Wysokogórskiego w 
Bielsku Białej. W 2014 roku w ciągu 7 miesięcy zdobyłem 

Wielką Koronę Tatr, czyli 14 tatrzańskich szczytów 
przekraczających wysokość 8000 stóp. Część z tych 
szczytów zdobyłem zimą (Gerlach, Lodowy Szczyt, 

Baranie Rogi, Rysy, Kończysta, Durny Szczyt, Łomnica). W 
bieżącym roku w lipcu przeszedłem Drogę Północną na 
Mięguszowieckim Szczycie Wielkim. 28. lipca 2015 roku 

stanąłem na najwyższym szczycie Alp – Mont Blanc 
(4810m n.p.m.), a 14. września na najwyższm szczycie 

Austrii – Grossglockner (3798m n.p.m.). Wszystkich tych 
osiągnięć, razem ze mną, dokonał mój tata – Janusz. 

Moim marzeniem jest zdobycie Korony Ziemi, lecz jako, 
że jestem uczniem, nie jestem w stanie sam sfinansować 

wypraw, które organizuję.  

Nazywam się Janusz Burzej, pochodzę z Andrychowa, 
mam 43 lata, a po górach zacząłem chodzić razem z 

synem w 2010 roku. Razem zdobywamy szczyty, syn ma 
coraz ambitniejsze projekty, które zamierza wdrożyć w 

swoje życie, a ja chętnie będę w nich uczestniczył.    

Do wyprawy najprawdopodobniej dołączy jeszcze trzech 
uczestników, którzy sami będą finansować swój udział w 

wyprawie. 



 PLAN 

 Termin: 24.06 

WYPRAWY 

– 09.07.2015r.

1. DZIEŃ
Przelot samolotem z Warszawy do Moskwy, a następnie do 

Mineralnych Wód, przejazd do Terskola 

2.DZIEŃ
Zgłoszenie wejścia na Elbrus do służb ratunkowych w Terskolu. Zakup 

gazu, uzupełnienie żywności, przygotowanie do wyjścia w góry 

3.DZIEŃ
Przejście z Terskola do Azau, w którym rozpoczniemy akcję górską. Z 
Azau (2400m n.p.m.) do stacji kolejki MIR(3600m n.p.m.) i dalej do 

schroniska Garabaszi (tzw. „beczki” 3750m n.p.m.), nocleg w 
namiocie 

4.DZIEŃ
Przejście w okolice spalonego schroniska „Prijut 11” (4200m n.p.m.), 

rozstawienie namiotów i aklimatyzacja 

5.DZIEŃ
Atak szczytowy na Elbrus (5642m n.p.m.) i zejście do namiotu 

6.DZIEŃ
Zejście do Terskola i odpoczynek 

7.DZIEŃ
Przejazd do Nalczyka, później do Władykaukazu, z którego przez granicę 
gruzińsko-rosyjską do Gruzji do miejscowości Stepancminda (Kazbegi). 

Uzupełnienie zapasów 

8.DZIEŃ
Przejście obok klasztoru (2080m n.p.m), następnie przez lodowiec 

Gergeti (3420m n.p.m.), a potem do stacji meteo (3680m n.p.m.), przy 
której rozbicie namiotów i nocleg 

9.DZIEŃ
Atak szczytowy na Kazbek(5043m n.p.m.), zejście do namiotów i nocleg 

10.DZIEŃ
Złożenie namiotów i zejście do Stepancminda, nocleg 

11.DZIEŃ
Przejazd przez granicę do Władykaukazu, później Nalczika oraz na 

lotnisko do Mineralnych Wód. Przelot do Warszawy 

Dni: 12,13,14,15 
Dni rezerwowe w wypadku załamania pogody



 KOSZTY WYPRAWY

2x bilet lotniczy z Warszawy do Mineralnych Wód: 2x1900zł=3800zł 

2x wiza rosyjska wraz z ubezpieczeniem: 2x575zł=1150zł 

2x rosyjska karta migracyjna OVIR: 2x20zł= 40zł 

2x przejazd Mineralne Wody – Terskol: 2x155zł=310zł 

2x przejazd Terskol – Kazbegi: 2x300zł=600zł 

2x przejazd Kazbegi – Mineralne Wody: 2x300zł=600zł 

cena kartuszy z gazem: 125zł 

żywność: 2x420zł=840zł 

koszty rozbicia namiotu: 40zł 

SPRZĘT I ODZIEŻ POTRZEBNĄ NA WYPRAWĘ FINANSUJEMY Z WŁASNYCH 
PORTFELI 

BRAKUJĄCE ŚRODKI 
ŁĄCZNIE: 

7505zł 




