
 

Cel wyprawy, lipiec 2017.  

Zgłoszenie wyprawy 

EKSPLORACJA FJORDÓW GREENLANDII  

NOWA POLSKA DROGA W STYLU KLASYCZNYM. 

 

 

 

 



 

TERMIN 10.07-.19.08.2017 

 

Grenlandia (gren. Kalaallit Nunaat [kaˈlaːɬit 
ˈnunaːt], duń. Grønland [ˈ    n lan ]) – 
autonomiczne terytorium zależne Danii 

położone na wyspie o tej samej nazwie w 
Ameryce Północnej, o obszarze 2 166 086 
km² (największa wyspa na świecie), pokrytej 
w 81% przez lądolód grenlandzki (410,4 tys. 
km² jest wolnych od lodu) i o ludności 56 
282 (według stanu ze stycznia 2014)[3]. 
Przeważającą część (89%) mieszkańców 
Grenlandii stanowią Inuici Stolicą Grenlandii 
jest Nuuk (duńska nazwa Godthåb). W 1978 
duński parlament przyznał Grenlandii 
autonomię. W 1982 odbyło się referendum, 
w którym mieszkańcy opowiedzieli za 
wystąpieniem z Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej. Grenlandia wystąpiła z niej w 
1985 i nie jest obecnie – w przeciwieństwie 
do Danii – członkiem Unii Europejskiej 
Grenlandia jest członkiem Rady Nordyckiej. 

 

GEOGRAFIA 

Fiord – rodzaj głębokiej zatoki, mocno wcinającej się 
w głąb lądu, często rozgałęzionej, z 
charakterystycznymi stromymi brzegami, powstałej 
przez zalanie żłobów i dolin polodowcowych. 

Fiordy są charakterystycznym elementem 
peryglacjalnego krajobrazu wybrzeży Norwegii oraz 
Szkocji, Grenlandii, Islandii, Nowej Zelandii, 
półwyspu Labrador, chilijskiej Patagonii i Alaski. 

CELE  
 
Celem wyprawy jest  nowa polska droga sportowa 
wytyczona w stylu klasycznym na skalnej ścianie w 
Fiordzie na południowo wschodnim wybrzeżu 
Grenlandii. Ideą jest osiągnięcie trudności 8b-8c a 
więc wytyczenie najtrudniejszej sportowej drogi 
klasycznej na Grenlandii w stylu RP. ( 
Wstępny celem jest ściana Shaft Wall. Ideą 
wspinaczki jest  finalne pokonanie nowej drogi bez 
użycia techniki hakowej, stworzenie linii  o 
najwyższych trudnościach technicznych na 
Greenlandii.  
Kolejnym celem eksploracja dziewiczych fiordów 
oraz wytyczanie 1-2 dniowych dróg na dziewiczych 
ścianach i szczytach. 
 
SKŁAD / 3 osoby zrzeszone w PZA 
 
Marcin Tomaszewski - kierownik 
Wojciech Malawski 
+ wspinacz zrzeszony w PZA 
 

www.marcintomaszewski.pl +48 501 748 504 

https://www.facebook.com/MarcinTomaszwewski?

ref=tn_tnmn  
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Kosztorys wyprawy 

 
Wydatki X 2 osoby 

1 Przelot Grenlandia 7.500 

2 Noclegi + jacht 15.000 

3 Ubezpieczenie 500 

4 Żywność ścianowa, paliwo, sprzęt 4.500 

  Razem wydatki (II): 
27,500 / 1 os 

55.000 / 2 os. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Marcin Tomaszewski 


