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Do Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej Polskiego Związku Alpinizmu 

 
 

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie wyjazdu eksploracyjnego w rejon fiordu 

Tasermiut na Grenlandii. 

 

1 Skład wyjazdu: 

 

 Patryk Różecki, Wrocławski KW 

 Dawid Sysak, Wrocławski KW 

 

Aktualne wykazy przejść są dostępne w bazie PZA. 

 

2 Cel Wyjazdu: 

 

 Głównym celem wyjazdu zespołu jest nowa droga klasyczna na skalnych ścianach fiordu 

Tasermiut. Zespół planuje wspinaczkę w rejonie wierzchołków Ulamertorsuaq, Nulamasortoq i Ketil. 

Zespół zakłada wspinaczkę w formacjach umożliwiających tradycyjną asekurację bez lub z 

minimalną ilością spitów. 

Wybitne i łatwo dostępne ściany, takie jak zachodnia Ulamertorsuaq, południowo - zachodnia 

Nulamasortoq, czy Ketil były celem wielu wypraw, a ich ściany są już stosunkowo mocno 

wyeksplorowane. 

Poniżej przedstawione są potencjalne cele wyjazdu. Po wstępnym rozeznaniu bazującym na zdjęciach 

dostępnych w sieci z poprzednich wypraw, zespół znalazł ciekawe ściany z możliwością otwarcia 

nowych dróg. 

2.1 Zachodnia ściana Nulamasortoq (800 - 1000m.) 

 

 Na zdjęciach poniżej widoczna jest zachodnia ściana Nulamasortoq (ściana po lewej). Do dzisiaj 

na tej ścianie prawdopodobnie nie ma żadnej(!) drogi, podczas gdy na 600-metrowej południowo-

zachodniej ścianie (z prawej strony na zdjęciach) istnieje już siatka (około 15) dróg. Zachodnia ściana 

była celem wypraw w przeszłości, ale mocno uszczeliniony lodowiec skutecznie broni dostępu do 

podstawy ściany. 

Kluczowym etapem będzie podejście pod ścianę oraz wstępny rekonesans (jakość skały,  formacje 

umożliwiające klasyczną wspinaczkę). 



 
Źródło: bigwall.dk/billeder/Greenland/1987_wall_behind_Nalumasortoq.jpg 

Źródło: slack-line.ch 



2.2 Północna ściana Half Dome (400 - 500m.) 

 

 Gdyby powyższy cel okazał się nieosiągalny lub ściana nie nadająca się do wspinaczki, zespół 

rozważa działalność eksploracyjną na krótszej, ale prawdopodobnie bardziej stromej północnej 

ścianie Half Dome.  Na zdjęciach poniżej widoczny jest połogi północno wschodni filar Half Dome. 

Znajdują się na nim trzy drogi: Dash Friday Route (500m., 5.10X), Les Temp Sont Durs (500m., 6c), 

The Bad Man from Bodie (650m., E2 5b). 

Na prawo od wschodniego filara znajduję się szeroka, monumentalna pionowa ściana. 

Prawdopodobnie nie ma jeszcze na niej żadnej drogi. Potencjalne problemy: ściana ta pozostaje 

prawie cały dzień w cieniu. W przypadku chłodnego lata wspinaczka klasyczna może być utrudniona. 

W przypadku deszczowej pogody ściana może długo pozostawać mokra. 

 

 

Źródło: www.ukclimbing.com                                        Źródło: publications.americanalpineclub.org                      

 

 

 

 

 



2.3 Inne kilkuset metrowe skalne 

 

 W przypadku niepowodzenia przy realizacji powyższych celów zespół rozważa działalność na  

innych skalnych ścianach. Przykładem mogą być południowo - wschodnie ściany masywu  

Ulamertorsuaq widoczne na zdjęciu poniżej. 

 

Źródło: Zdjęcie Łukasza Mirowskiego z wyprawy AKG z 2013. 

 

2.4 Cel rezerwowy 

 

 Celem rezerwowym jest powtórzenie istniejącej drogi na ścianie Nulamasortoq (600m.) lub  

Ulamertorsuaq (1200m.). Jako rozważane cele można wymienić: Nulamasortoq - British Route 

(5.12+),   Ulamertorsuaq – War and Poetry (VI, 512c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Termin 

 

Wyjazd planowany jest na lipiec-sierpień 2018 r. Całkowity czas wyjazdu – 5 tygodni. 

 

4 Kosztorys 

 Koszty na jedną osobę 
o Transport Wrocław - baza - 10000 zł 

 Wrocław - Berlin (lub Kopenhaga) (400 zł) 

 lot Berlin (lub Kopenhaga) - Narsarsuaq (4 200 zł) 

 lot Narsarsuaq – Nanortalik (2 000 zł) 

 łódź Nanortalik – Baza (2 500 zł – przy 2 osobach) 

 zakwaterowanie w czasie podróży (200 zł) 

 Nadbagaż (500 zł) 

o Wyżywienie    - 2000 zł 

o Dodatkowy sprzęt  - 2000 zł 

o Telefon sat.    - 800 zł 

o Ubezpieczenie   - 400 zł 

 

  Razem na osobę: 15 000 zł 

 

 Zasady finansowania 

 

Udział własny: 7500 zł. Dofinansowanie PZA: 7500 zł.  

Łączna kwota dofinansowania: 15000 zł (2 x 7500 zł). 

 

5  Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach z PZA. 

 

 Patryk Różecki – Bugaboos 2016 

 Dawid Sysak - Alpy Zima (2013, 2014, 2015), Alpy Lato 2013, Alaska (2013, 2014), 

Bugaboos 2016 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o akceptację naszego wniosku. 

Z pozdrowieniami, 

Patryk Różecki, Dawid Sysak 


