
 

 

1. Uczestnicy wyprawy: 

- Paweł Juszczyszyn: 43 lata, członek Klubu Wysokogórskiego w Olsztynie, prawnik, wspina się od 

ponad 20 lat w Tatrach, Alpach, (Mont Blanc 4808 m, Matterhorn 4478 m, Dent du Geant 4013 m, Piz 

Bernina 4049 i wiele innych), Karakorum (wyprawa na Kampire Dior (7168 m), w Himalajach 

(wyprawa na Manaslu 8156 m), Alasce (Denali 6190 m), Kaukazie (Gestola 4860m, Dumala 4682 m), 

Tienszan (Chan Tengri 7010 m), Andy Peruwiańskie (Alpamayo 5947 m). 

- Dariusz Gierszewski: V-ce Prezes KW Olsztyn, 55 lat, chodzi po górach od 1976r., a wspina się od 

1979r. Początkowo skały i Tatry, potem także Alpy, Kaukaz i wyższe góry. Wszedł między innymi na 

Aconcaguę, Pik Lenina, Alpamayo, Chan Tengri. 

- Tomasz Taranowicz: Członek KW Olsztyn i młody podróżnik (27lat) zafascynowany górami. 

Początkowo tylko ich wyobrażeniem, jeszcze na długo przed pierwszym wyjazdem do Zakopanego w 

1998r.  Każdy kolejny wyjazd przynosił nowe doświadczenie i co najmniej dwa pomysły na kolejne 

wycieczki. Zrealizowane cele to między innymi: Großglockner (3798 m n.p.m) trzy razy z trzech stron, 

Cima Piccola 2857m n.p.m (Tre Cime di Lavaredo) i Alpamayo (5947m n.p.m). 

- Izabela Werner: członek KW Olsztyn, 39 lat, pierwsze doświadczenia wspinaczkowe na kursie 

skałkowym zdobyła w 1996r. Od tamtej pory liczne wspinaczki skałkowe w kraju i za granicą. Letni 

kurs taternicki w 2014. 2015 wyjazd w Kaukaz i wejście na Tetnuldi (4858 m n.p.m.). Pierwsze 

wspinaczki letnie i zimowe w Tatrach 2014-2016. 

- Sylwia Kopczyńska: Członek KW Olszyn, 32 lata. Pierwsze spotkanie z górami to liczne trekkingi w 

Tatrach. Doświadczenia ze wspinaczką rozpoczęły się w 2015 roku podczas kursu skałkowego. W 

2015 roku uczestnik wyprawy klubowej w Alpy, Mont Blanc du Tacul (4248 m n.p.m.). Pełna nadziei i 

głodna nowych doświadczeń we wspinaczce wsokogórskiej  

- Agnieszka Wieczorek: Lat 38. Osoba współpracująca z PZA BETLEJEMKA i AKG Łódź, Uczestniczka 

wypraw w pasmach Pamir, Tien-shan: Kirgistanu (Pik Lenina 714mnpm- osiągnięty, Chan Tengri-

wycof z 6400- z powodu śmiertelnego wypadku kolegi), Tadżykistan (pik Korżeniewskiej), Kaukazu 

(wejście na oba wierzchołki Elbrusa od strony wschodniej, Tetnuldi, Kazbek)Alpy między innymi na 

(Mount Blanc, Großglockner - od stroni granii, itp), Andy(Aconcagua). 



- Marcin Kaszubowski: Członek KW Olsztyn, 34 lata. Swoja przygodę z górami zaczął dość niedawno 

bo ok 7 lat temu, a ze wspinaczką ok 2 lata temu. Uczestnik sporej ilości wyjazdów wspinaczkowych 

letnich oraz zimowych w kraju i za granicą: Mont Blanc du Tacul (4248 m n.p.m.), Marmolada (3343 

m n.p.m.), Hochfeiler (3343 m n.p.m.) 

2. Termin wyprawy: 

Wylot Warszawa – Tbilisi 14.07.2016 

Powrót: Tbilisi – Warszawa 27.07.2016 / 30.07.2016 

3. Opis miejsca i celu wyprawy 

Podstawowymi celami wyprawy są Uszba, Południowy wierzchołek (4710 m n.p.m.) oraz Mała 

Uszba (4320 m n.p.m.). Masyw Uszby leży w zachodniej części Kaukazu Centralnego, w południowej 

grani bocznej. Szczyt w całości położony jest po gruzińskiej stronie granicy i można zdobywać go od 

wschodu, podchodząc z lodowca Gul bądź od zachodu podchodząc z lodowca Uszbińskiego. Mała 

Uszba jest szczytem położonym w południowo-wschodnim rogu Uszbińskiego Plateau, pomiędzy 

dwoma śnieżnymi siodłami. Dojście na Uszbińskie Plateau jest możliwe z lodowca Sheldy oraz przez 

lodowiec Uszbiński. 

 

4. Przebieg wyprawy 

Wstępny plan wyprawy zakłada wejście całego zespołu na Uszbińskie Plateau przez lodowiec 

Uszbiński i dalej wejście na Małą Uszbę, drogą klasyczną, północno-wschodnim grzbietem (2B). 

Wejście na Małą Uszbę stanowi cel główny dla zespołu w składzie; Izabela Werner, Sylwia 

Kopczyńska, Agnieszka Wieczorek oraz Marcin Kaszubowski oraz cel aklimatyzacyjny dla zespołu w 

składzie Paweł Juszczyszyn, Dariusz Gierszewski oraz Tomasz Taranowicz. W zależności od sytuacji 

zakłada się możliwość dodatkowego wejścia na Pik Szczurowskiego (4259 m n.p.m.) drogą klasyczną 

przez południowo-wschodni grzbiet (2A). 

 



 

 

W dalszej części wyprawy planuje się powrót na lodowiec Uszbiński i przejście na biwak pod Uszbę. 

Wstępnie zakładany wariant wejścia na szczyt przyjmuje wejście na siodło pomiędzy wierzchołkiem 

północnym i południowym i dalej na szczyt północną granią (5B). W przypadku sprzyjających 

warunków, nie wyklucza się wejścia z siodła na oba wierzchołki.  

 

 

Wstępny Harmonogram : 

Wylot całego zespołu z Warszawy w kierunku Tbilisi zaplanowany jest na 14.07. Tam przewiduje się 1 

nocleg.  

15.07 – Transport Tbilisi – Mestia 

16.07 - Mestia, dzień organizacyjny, transport do Mazeri 

17 - 18.07 – przejście na Uszbińskie Plateau 

19 - 20.07 – wejście na Małą Uszbę, ewentualnie Pik Szczurowskiego 

21 - 22.07 – zejście i podejście na biwak pod Uszbę 



23 - 26.07 - Akcja na Uszbie w składzie; P. Juszczyszyn, D. Gierszewski, T. Taranowicz 

26.07 – Transport Mestia – Tbilisi (I. Werner, S. Kopczyńska, M. Kaszubowski,),  

27.07 – wylot do Warszawy składu; Izabela Werner, Sylwia Kopczyńska, Marcin Kaszubowski, 

30.07 – wylot do Warszawy składu P. Juszczyszyn, D. Gierszewski, T. Taranowicz, A. Wieczorek. 

5. Kosztorys 

Transport Olszyn – Warszawa – Olsztyn – 12 x 30 zł = 360,00 zł 

Bilety lotnicze – 7 x 850 zł = 5950 zł 

Żywność liofilizowana – 56 opakowań (7 osób po 8 opakowań) x 29 zł = 1.624,00 zł 

Żywność pozostała – 7 osób x 60zł/dzień x 10 dni – 4.200,00 zł 

Nocleg w Tbilisi – 14 (po 2 na osobę) x 40 zł = 560,00 zł 

Transport Tbilisi – Mestia – Tbilisi – 14 x 70 zł = 980,00 zł 

 

 

 

 

 

 


