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Miejsce:  Grenlandia Po udniowa, Fiord Tasermiut

Termin:  07.07 – 13.08.2008

Uczestnicy:

Wojciech Kurz
KW Gliwice,

Artur Magiera
KW Katowice,

Pawe  Wyci lik
niezrzeszony (brak
dofinansowania PZA)

Dofinansowanie PZA:  5000,00 z /os. (kwota ta pokry a 42% wszystkich
    wydatków dla jednej osoby zwi zanych z wypraw )

SPRAWOZDANIE Z WYPRAWY
GRENLANDIA, REJON TASERMIUT 2008 IA10
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Ryc. 1. Otoczenie bazy g ównej w Tasermiut (fot. Artur Magiera)

Za one cele wyjazdu

„Celem g ównym naszej wyprawy jest powtórzenie trzech trudnych dróg
klasycznych na trzech wielkich cianach Ulamertorssuaq (z wysoko ci ciany
1000m), Nalumasortoq (900m) i Ketil (1400m). Zak adamy te  mo liwo  (cel
dodatkowy/alternatywny) poprowadzenia nowej drogi na pobliskich turniach w stylu
alpejskim.”[Wniosek o dofinansowanie wyprawy do PZA 14.11.2007]

Cele zrealizowane

Mosquito Attack – org. VII/A0, 320m M. Korner, T. Redder, 2000r.
                               Pyramida Ulamertorssuaq,

VII 320m RP, 15.07.20081

Droga Katalo ska – org. ED VI/A3 1400m E. Ortega, X. Martin, X. Nicolau,
                                   J. Verdaquer 1984r. Zachodnia ciana Ketilu (2003m)

VIII-/A2 2xAF 1300m do trawersu pod grani  + 600m
                        do szczytu, 21-24.07.20082 (Ryc.2 i 3)

Nasze próby:

Anissa  - ED VII obl./A3 1200m, E. Alonso, D. Jonglez, 2000r., zach. ciana Ketila
próba odhaczenia, 4 wyciagi, 3.wyci g A2 przej cie

               klasyczne,16.07.2008 (Ryc.3)
War and Poetry – VI IX- 1100m, Bechter, Bechtel, Lilygren, Mallamo, Model, Piana,

 Skiner, 1998r., zach. sciana Ulamertorssuaq
próba powtórzenia klasycznego, wycof po 26. wyciagu,

           29-30.07.2008 (Ryc.4)
Life is beautiful – VI- VI-/A2+ 600m, Suzuki, Yamaoka, 2000r., Nalumasortoq,

próba odhaczenia, 2 wyci gi: I. wyc. – VII,
 II. wyc. – VIII-, 5.08.2008 (Ryc.5)

1 mo liwe odhaczenie 5. wyci gu VI+/A0 na VI+. Drog  w roku 2005 powtórzy  norweski zespó  H. i N. Lars,
A. Mordal, niestety bez szczegó owych informacji o przej ciu
2 prawdopodobnie pierwsze powtórzenie drogi i pierwsze polskie wej cie na szczyt Ketil
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Tre  sprawozdania

Na pocz tku lipca wylecieli my z Warszawy przez Kopenhag  do Narsarsuaq
w po udniowej Grenlandii. Stamt d przelecieli my helikopterem do Nanortaliku – ostatniej
wi kszej miejscowo ci, gdzie mogli my zaopatrzy  si  w prowiant na czterotygodniowy pobyt
na odludziu.  Kry lodowe skutecznie zablokowa y ca y transport morski w Nanortaliku.
Wynaj ta przez nas ód  nie mog a opu ci  portu. Po trzech dniach oczekiwania na popraw
warunków skorzystali my wreszcie z lokalnego transportu acz kombinowanego (troch ódk ,
piechot  i znowu przesiadka na „ upink ”). Oko o po udnia 12 lipca wyl dowali my
w szóstk , wraz z ekip  Ciesielski-Stefa ski-Zakrzewski, na pla y pod Ulamertorssuaq
(w skrócie „Ula”) we fiordzie Tasermiut. Przywita a nas kiepska pogoda – pochmurnie,
wilgotno i przelotne deszcze. Przygotowani na to zacz li my od poszerzania naszych
umiej tno ci o w dkowanie, z bardzo praktycznym skutkiem – smacznymi rybami z grilla.

Pogoda wci  by a niepewna ale
Ula przesta a wieci  swoimi mokrymi

ytami, wi c postanowili my si  porusza
na przyleg ym szczycie – Pyramid. Wybór
pad  na drog Mosquito Attack VII  A0,
320m, której autorami byli Du czycy
w 2000 r. Ta siedmiowyci gowa droga nie
powali a nas swoj  estetyk , ze wzgl du
na niezbyt lit  ska , nielogiczno
przebiegu i tym, e ko czy si  ona
w po owie ciany. Jedyne miejsce,
oznaczone  symbolem  A0  –  trawers  po

ycie pomagaj c sobie spitem – atwo mi
by o omin  wspinaj c si  klasycznie
2 metry powy ej wspomnianego przelotu.
Tak wi c wycena 5. wyci gu pozostaje bez
zmian (VI+).

Ryc.2  > Schemat
Drogi
Katalo skiej
(na podstawie
schem.
www.bigwall.dk/
uk-ketil.htm do
23 wyci gu)
Na zielono-
przypuszczalny
oryginalny
przebieg drogi.
* nawiasach stare
wyceny
wyci gów

Ryc. 2.   >>
Zachodnia ciana
Ketila,
z zaznaczonymi:
1- Drog
Katalo sk
2- prób  na drodze
Anissa

http://www.bigwall.dk/
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Nast pny tydzie  naszego pobytu sp dzili my w s siedniej dolinie Klosterdalen, gdzie
za yli my tymczasowy obóz pod zachodni cian  Ketila (2003 m n.p.m.). 19 lipca
dokonali my rekonesansu na drodze Anissa (ED  6b+  obl./A3)  autorstwa  E.  Alonso,
D. Jonglez w celu oceny mo liwo ci odhaczenia ca ci drogi. Pomimo, e Wojtek przeszed
klasycznie  cztery  pierwsze  wyci gi  brodz c  w  wodzie  (w  tym  3.  wyci g  z  miejscem  A2),
zatrzyma  nas  ju  pierwszy  okap,  który  w  naszej  ocenie  nie  pozwala  na  klasyk .
Zarz dzili my wi c zjazdy.

21 lipca wybrali my cel zast pczy – Drog  Katalo sk  z  roku  1984,  w  lewej  cz ci
ciany, przeci tej ogromnym okapem. Dysponowali my bardzo dobrym schematem tej drogi,

z próby powtórzenia z roku 1987 (M. Hiorth, U. Mortensen, M. Nilsson, S. Schmidt). Niestety
schemat ko czy si  na wyci gu 23. (ok. 2/3 drogi), z którego zespó  Du sko-Szwedzki
wycofa  si  uciekaj c przed nawa nic . Plan by  porosty – w ci gu 2,5 dnia pokona  Drog
Katalo sk , odhaczaj c ile si  da, wej  na szczyt i zjecha  drog  Anissa. I prawie nam si
to uda o. Odhaczyli my wi kszo  wyci gów (wg schematu du sko-szedzkiego) oprócz
dwóch w wielkim okapie (A1 i A2) (ryc.2 i 3). Jednak przej cie drogi do trawersu pod grani
by o  tylko  pocz tkiem  81  godzinnej  akcji  na  zachodniej  cianie  Ketia.  Wygl daj cy  atwo
z do u trawers, prowadz cy w kierunku szczytu, okaza  si  rumowiskiem skalnym,
wymagaj cym wspinaczki z asekuracj  „na sztywno”. Dlatego drugi, zimny biwak sp dzili my
bez wody 300 m przed szczytem. Trzeci dzie  przywita  nas b kitnym niebem i s cem ale
te  silnym i zimnym wiatrem. W tym dniu (23 lipca) o 10.00 rano stajemy prawdopodobnie
jako pierwszy zespó  polski na szczycie ogromnego masywu Ketia. W po udnie, po d ugich,
nieudanych poszukiwaniach zjazdów z Anissy, zacz li my zje  buduj c w asne
stanowiska. Stracili my przez to du o sprz tu i czasu a  trafili my po 7. zjazdach na
stanowiska drogi francusko-hiszpa skiej, którymi kontynuowali my do zapadni cia zmroku.
Po trzecim biwaku na 17. wyci gu rano wykonali my dalszy blok zjazdów do podstawy
ciany, ko cz c tym samym nasz  czterodniow  epopej  wspinaczkow . Nast pnego dnia,

zmuszeni okoliczno ciami, wrócili my o resztkach si  do bazy g ównej.

Cztery dni pó niej wspinali my si  na nast pnej drodze War and Poetry
na Ulamertorssuaq (Ryc.4). Tempo wspinania nie by o rewelacyjne ale w tym dniu urabiamy
20 wyci gów tej ameryka skiej drogi. Jako  ska y na p ytach Uli nie jest najlepsza.
Dwukrotnie spadali my z urwanymi chwytami i musieli my powtarza  niektóre wyci gi.
Optymizm wprowadza o przej cie Paw a najtrudniejszego technicznie 17. wyci gu we fleszu
(wyc. IX-) (niezawodne patenty Wawy z bazy) i pokonanie pod koniec dnia trzech niemi ych
przerys przez Wojtka. Spali my na przyklejonym bloku – „Sercu”, po zapor czowaniu
powy ej 5 wyci gów. Nast pnego dnia dopada nas ogromne zm czenie. Skumulowane
zm czenie z dnia wcze niejszego, kiepskiego biwaku i braku dostatecznej regeneracji
po ketilskiej epopei. Niestety w drog  wbili my si  za wcze nie pod wp ywem z ych prognoz
pogody, które zapowiada y nadej cie z powrotem deszczowych dni. I któ by im nie uwierzy ,
przecie  s ce go ci o na niebie od tygodnia, za d ugo jak na grenlandzkie warunki.

Niestety drugiego dnia po podej ciu po por czówkach i doj ciu do 24. wyci gu
(VIII+/IX-) odpad em w jego ¾ d ugo ci. Doszed em do stanowiska zawisaj c w ka dym
nast pnym, w asnor cznie za onym przelocie (5xAF) wycie czony fizycznie i psychicznie.
Po krótkiej dyskusji w naszym zespole zacz li my zjazdy, sze  wyci gów przed szczytem.
Je eli brakowa o nam si  na czysto klasyczne przej cie to pozosta a nam tylko droga w dó .
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Ryc.4. Ulamertorssuaq z nasz  prób
na drodze War&Poetry (zaznaczona na
czerwono)

Pomimo wcze niejszych prognoz s oneczna pogoda utrzyma a si  jeszcze do ko ca
tygodnia. My w tym czasie dochodzili my do siebie i obola ymi d mi po egnali my drugi
polski zespó , który wraca  ju  do kraju.

Ostatni tydzie  zarezerwowali my sobie na zachodnie ciany Nalumasortoq. Niestety
pogoda  pokrzy owa a  nam szyki.  Wstaj c  o  2  w  nocy  5  sierpnia  i  rozpoczynaj c  we  mgle
wspinaczk  na drodze Life is beautiful, (Ryc.5) nie spodziewali my si , e s ce zobaczymy
dopiero cztery dni pó niej. Powy sza droga by a pokonana hakowo przez japo czyków
w 2000 roku (VI- A2+), ale autorzy wspominali o mo liwo ci przej cia klasycznego. Rysy
zosta y wprawdzie oczyszczone miejscowo na wbicie haków ale przy naszych próbie ka dy
chwyt wymaga  oczyszczenia z centymetrowej warstwy ziemi. Tak wi c przej cie pierwszych
dwóch wyci gów mia o wi cej wspólnego z ogrodnictwem ni  ze wspinaniem, a reszta
wyci gów wygl da a podobnie. Dlatego zdecydowali my si  oszcz dzi  si y na inn  drog .
O 9  godzinie  byli my z  powrotem w namiocie  bazy  wysuni tej  i  mogli my obserwowa  jak
zaczyna si  opad deszczu. Pod koniec tygodnia Nalu z koron  bia ego niegu po egna o nas
swoimi pionowymi trzema filarami, na których nie dano nam by o si  ju  wi cej powspina .



6

Ryc.5. Nalumasortoq z oznaczeniem naszej próby na drodze japo skiej Life is
beautiful.

Kalendarium wyprawy

07-08 lipiec 2008 – przelot Warszawa- Kopenhaga- Narsarsuaq - Qaqortoq – Nanortalik;
11-12 lipiec       – transport z Nanortalik – Tasiusaq – Baza g ówna pod Ulamertorssuaq;
15 lipiec              – przej cie drogi Mosquito Attack VII 320m RP, Pyramida Ulamertorssuaq;
18-25  lipie          – pobyt w Dolinie Klosterdalen;
19 lipiec              – próba na Anissa VII obl./A3 1200m, zach. ciana Ketila;
21-24 lipiec          – Droga Katalo ska VIII-/A2 2xAF 1300m do trawersu + 600m do

         szczytu, zach. sciana Ketila;
29-30 lipiec          – próba na War and Poetry IX- 1100m, zach. sciana Ulamertorssuaq;
4-7 sierpie          – pobyt w bazie wysuni tej pod Nalumasortoq;
5 sierpie             – próba na Life is beautiful VI-/A2+;
10 sierpie            – powrót do Nanortaliku;
12-13 sierpie       – przelot z Nanortalik – Kopenhaga- Warszawa.
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Sponsorzy:

Dodatkowo chcieliby my podzi kowa :
Jolancie Barna  za wk ad w organizacj  wyprawy,
Ma kowi Ciesielskiemu, Jurkowi Stefa skiemu i Wawie Zakrzewskiemu za
pomoc w pocz tkowym etapie podró y i wspania e towarzystwo w czasie
pobytu w bazie
oraz Carlosowi z agencji Tasermiut South Greenland Expedition

w imieniu ca ego zespo u

Artur Magiera


