Cel wyprawy, kwiecień – maj 2012 Kanada, Baffin Island, Polar Sun Spire, 1300 m.

Baffin Island, Polar Sun Spire Expedition 2012
POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wyprawy alpinistycznej na Ziemię
Baffina w Kanadzie. Głównym i jedynym celem wyprawy jest nowa droga środkiem
ściany Polar Sun Spire. Upatrzona linia potencjalnej drogi wiedzie z lewej strony pól
śnieżnych, środkiem ściany.
Z wyrazami szacunku, Marcin Tomaszewski , Marek Raganowicz. Szczecin 31.10.2011

Termin 01 kwiecień – 10 maj 2012
Baffin Island. Polar Sun Spire, Kanada

Ziemia Baffina – największa wyspa Archipelagu
Arktycznego, druga pod względem wielkości
wyspa Arktyki po Grenlandii oraz 5. na świecie.
Jej powierzchnia wynosi 507 451 km². W
większej części położona jest za kołem
podbiegunowym. Populacja wyspy wynosi ok.
12,7 tys. osób (2005). Jej nazwa pochodzi od
nazwiska angielskiego odkrywcy Williama
Baffina, który badał wyspę na początku XVII
wieku.

Polar Sun Spire –
Jedno z największych pionowych urwisk na
świecie. Jej wysokość od podstawy ocenia się na
ok. 1300 m. W rejonie tym nie działała dotąd
jeszcze żadna polska wyprawa. Dotarcie oraz
pokonanie tej ściany wiąże się z wielodniową
wspinaczką i jest jednym z największych
alpinistycznych wyzwań na świecie.

PROJEKT 4 żywioły / www.4 żywioły.net
rozpoczęty w 2009 roku

Projekt wspinaczkowy Marcina
Tomaszewskiego odnoszący
się do wspinaczek na
największe ściany na świecie
w 4 żywiołach. WiatrPatagonia, Zimno- Alaska,
Woda-Ziemia Baffina,
Tropik- Wenezuela. Ideą
projektu jest wytyczenie
czterech ekstremalnie
trudnych dróg w powyższych
rejonach górskich. Wraz z
projektem prowadzone są
testy sprzętu
wspinaczkowego oraz jego
technologię sprawującą się
w różnych warunkach
atmosferycznych.

Całkowite koszty wyprawy 2 osoby
Koszty wyprawy
1 Bilety lotnicze PL- Ottawa - PL
2 Bilety lotnicze Ottawa - Clyde River - Ottawa

7000 zł
22.500 zł

3 Nadbagaż / cargo

2500 zł

Agencja Clyde River, transport skuterem śnieżnym ,
4
paliwo

8500 z ł

5 Noclegi, Tel satelitarny

3500 zł

6 Wyżywienie

4500 zł

7 Dodatkowy sprzęt

5.500 zł

Ubezpieczenie

2500 zł

Koszt całkowity 2 os.

56.500 zł

Skład wyprawy: Marcin Tomaszewski KW Szczecin, Marek Raganowicz KW Katowice
Sposób finansowania wyprawy – dofinansowanie PZA + wkład własny+ sponsoring
Termin 01 kwiecień – 10 maj 2012
Istniejące drogi na ścianie (zdjęcie przedstawia dwie pomiędzy którymi planujemy
otworzenie nowej). Widoczne formacje prawdopodobnie umożliwiają próbę częściowego
otwarcia dolnej części ściany (do półki) techniką klasyki zimowej jednak nie ma takiej
pewności. Jesteśmy przygotowani na wspinaczkę metodą sztucznych ułatwień. Po
rozpoznaniu ściany na miejscu liczymy się również z modyfikacją zaplanowanego przed
wyjazdem miejsca na nową drogę. Wspinaczka klasyczna będzie utrudniona przez panujące
w tym okresie temperatury – 30stC

Polar Sun Spire, North face.
Dotychczasowe dofinansowania:
Marcin Tomaszewski:
Grenlandia 2000, Pakistan 2001, Baffin Island 2002, Alaska 2003, Indie 2004, Yosemity 2005,
Patagonia 2005-2006, Chiny 2006, Patagonia 2009, Chiny 2010.

Z taternickim pozdrowieniem,
Marcin Tomaszewski www.geronimo.civ.pl, Marek Raganowicz www.reganclimbing.com

Kontakt: 501 748 504 Marcin Tomaszewski

