Przyjechaliśmy z Marcinem Tomaszewskim do ostatniej ludzkiej osady – Clyde River 3 marca i nasz
przewodnik na powitanie ostrzegł nas, że jest bardzo zimno. Odczuwalne temperatury spadły poniżej
-50°C i przez kolejne dni nic nie zapowiadało zmian. Dotarliśmy pod ścianę, zaczęliśmy nosić sprzęt, aż
podjęliśmy decyzję o rezygnacji. Marcin wrócił do Polski, a ja zwinąłem namiot, wsiadłem do sań i z
przewodnikiem pojechałem dalej na północ. Po paru godzinach jazdy i lustracji ściany rozbiłem namiot
pod północnym urwiskiem Ship’s Prow na Scott Island. Kolejne dni spędziłem na przyglądaniu się
okolicznym szczytom pod kątem możliwości poprowadzenia nowych dróg. Wypatrzyłem piękną linię na
północnej ścianie jednak ciągle było za zimno by rozpocząć akcję. Jednocześnie zauważyłem, że po
wschodniej stronie da się wspinać przez parę godzin dziennie od wschodu słońca do południa, kiedy
ściana okrywa się cieniem, a temperatura spada poniżej -30°C. Moim głównym celem było wspinanie
nową drogą na północnej ścianie, która jest większa i bardziej stroma, ale perspektywa bezczynnego
czekania na warunki umożliwiające wspinanie na północy pchnęła mnie do spakowania sprzętu i wejścia
w ścianę wschodnią.
Podstawowym założeniem jakie podjąłem przed wspinaniem była koncentracja na uniknięciu wiercenia.
Chciałem, żeby wytyczone drogi miały jak najbardziej naturalny charakter. Po 17 dniach wspinania na
wschodniej ścianie zostawiłem za sobą drogę MantraMandala (VI, A3+) i po tygodniowym odpoczynku
zaporęczowałem jeden wyciąg na ścianie północnej. Niestety jednocześnie przyszły też wietrzne dni, w
których wspinanie było bardzo uciążliwe. Drugą drogę skończyłem 1.05.2017 i nazwałem ją Secret of
Silence (VI, A4). Ostatniego dnia na ścianie wiatr był bardzo porywisty i nie ustawał przez parę
następnych dni. Przyszły intensywne opady śniegu, które diametralnie zmieniły warunki, przez co
znoszenie sprzętu z plateau Scott Island okazało się bardzo ryzykowne.
Zaczął się trzeci etap wyprawy. Na miejsce miała dotrzeć Magda Ogłodek, ale z powodu złej pogody
odwołano loty do Clyde River, a przewodnik zdecydował, że trzeba czekać na poprawę warunków do
jazdy skuterem. Po przyjeździe Magdy przenieśliśmy bazę na południową stronę wyspy, ale z powodu
nagłego podwyższenia temperatury ze ścian zaczęły spadać kamienie, a podjęcie próby wspinania
wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem.
Tym samym ekspedycja dobiegła końca, a na Ziemi Baffina zostały dwie nowe drogi:
1.
MantraMandala, VI, A3+, długość ok. 450m, wschodnia ściana Ship’s Prow, Scott Island, 6 x
bathook (odwiercenie dziurki na skyhooki), nie osadzono rivetów, ani boltów, wszystkie stanowiska
naturalne, bez poręczowania. 23.03-08.04.2017
2.
Secret of Silence, VI, A4, długość ok. 600m, północna ściana Ship’s Prow, Scott Island. Nie
osadzono żadnych rivetow, boltow i nie wiercono bathookow, a wszystkie stanowiska naturalne.
Poręczowanie 4 wyciągów. 16,18,20,22,23.04-01.05.2017
Przejscia odbily się szerokim echem w prasie branżowej w Polsce i na Swiecie, a obszerne informacje
zamiescily takie media jak: Alpinist. Rock & Ice, Desnivel, Planetmountain, The BMC, UKClimbing,
Taternik, Wspinaniepl:
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British-based climber completes two new routes in Baffi
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Marek Raganowicz Solos Two New Routes on Baffin
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Polish hardman Marek Raganowicz establishes two new routes on Baffin Isla
Ship’s Prow, solo—MantraMandala (VI A3+, 450m) and Secret of Silence (VI
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Marek Raganowicz adds big aid climbs to Baffin Islan
www.planetmountain.com

Marek Raganowicz making the first ascent of The Secret of Silence, East Face
Prow, Baffin Island Photo by Marek Raganowicz
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UKC News - Two Baffin Big Wall Aid Solos by Marek
Raganowicz
www.ukclimbing.com
Polish climber and Scottish resident Marek Raganowicz has established two
in rope solo style on the east and north face of the Ship's Prow, Baffin ...

Desnivel
http://desnivel.com/alpinismo/marek-raganowicz-abre-mantramandala-y-secret-of-silence-en-scottisland
Wspinaniepl
http://wspinanie.pl/2017/05/marek-raganowicz-samotnie-na-ziemi-baffina-powstaja-dwie-nowe-drogi/
emontanacz
http://emontana.cz/tag/marek-raganowicz/

Marek Raganowicz

