
 

Cel wyprawy, grudzień 2015  Antarktyda, Ziemia Królowej Maud 

Ulvetanna peak expedition 2014 

 

 

Celem wyprawy alpinistycznej jest wytyczenie nowej drogi w stylu big wall na jednej z 

największych ścian na Antarktydzie . Ekspedycje jest częścią projektu 4 Żywioły. 

Z wyrazami szacunku, Marcin Tomaszewski +48 501 748 504 , Marek Raganowicz, 

   



 

Termin  15.11-.30.12.2015 

 

 

Królowej Maud Ziemia, część obszaru 

Antarktydy Wschodniej, położona na 

wybrzeżach Oceanów Atlantyckiego i 

Indyjskiego. Zajmuje silnie zlodowacone 

tereny o grubości lodu dochodzącej do 

3500 m.. 

Ulvetanna 2931 mnpm leży około 2 mile (3,2 

km) na północ od Kinntanna w Fenriskjeften 

Mountain we wschodniej części Ziemi Królowej 

Maud, na Antarktydzie. Szczyt jest jednym z 

najbardziej wymagających na kontynencie. 

 

www.marcintomaszewski.pl 

https://www.facebook.com/MarcinTomaszwew

ski?ref=tn_tnmn  

www.reganclimbing.com  

 

Przyszłoroczne plany zespołu narodziły się po 
wytyczeniu nowej drogi na Polar Sun Spire na Ziemi 
Baffina w 2012 roku, gdzie dwuosobowy  team 
spędził w ścianie 26 dni wiosną w warunkach 
zimowych (wyróżnienia do Kolosa i Travelera). 
Kolejnym bodźcem do działania dla duetu 
wspinaczkowego było wytyczenie nowej drogi  
Bushido na Great Trango Tower w Pakistanie w 
2013 roku (główna nagroda Traveler za wyczyn roku 
oraz Kolos).  
Pozostałe projekty do zrealizowania nowych dróg 
to: Ziemia Baffina zimą (do dzisiaj niedoświadczona 
zimą przez wspinaczy), północna ściana  
Trollveggen w Norwegii oraz Ulvetanny na 
Antarktydzie. Ideą zespołu jest wspinaczka w 
zespole dwuosobowym nowymi drogami  na 
największych skalnych ścianach świata w stylu Big 
Wall Alpine przy użyciu jak najmniejszej ilości 
odwiercanych punktów asekuracyjnych. 
Międzynarodowe uznanie dla wspomnianych  
przejść  dopinguje polski zespół do dalszego rozwoju  
oraz propagowania wspinaczki big-wall’owej na 
całym świecie. 
 
CELE 2015 
 
*Ściana Trollveggen  (luty 2015r.) 
 
 *Ulvetanna (grudzień 2015r.):  
 
Ulvetanna, Antarktyda. Queen Maud Land 
 
Północna ściana Ulvetanny jest wybitnym 
urwiskiem, z którym zmierzył sie dotychczas tylko 
jeden zespól.  Od tego czasu, mimo , ze pod ścianą 
pojawiały sie doborowe zespoły najwybitniejszych 
wspinaczy, nikomu nie udało sie przejść północnej 
ściany. Celem zespołu Tomaszewski Raganowicz jest 
wytyczenie nowej drogi iw zespole dwuosobowym. 
Przed finalną wspinaczką, która wymagać będzie od 
wspinaczy najlepszego przygotowania oraz 
wyposażenia, stoi finansowo logistyczna bariera. 
 

 

http://www.marcintomaszewski.pl/
https://www.facebook.com/MarcinTomaszwewski?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/MarcinTomaszwewski?ref=tn_tnmn
http://www.reganclimbing.com/


Dotarcie pod ścianę Uvetanna na Ziemi Królowej Maud na Antarktydzie jest wyjątkowo 
kosztowne i skomplikowane. Po przylocie do Cape Town w republice Południowej Afryki 
należy dostać sie na Antarktydę do bazy polarnej z której kolejnym samolotem dotrzeć na 
lądolód Ziemi Królowej Maud. Koszt tej podroży jest  najpoważniejsza częścią budżetu 
wyprawy, czyli około 85 % wydatków. Fakt ten, oprócz znaczenia logistycznego, pokazuje tez 
skale przedsięwzięcia i ryzyko z nim związane. Uświadamia, że ze względu na oddalenie, 
żadna pomoc z zewnątrz nie jest możliwa. Przejścia tej ściany Bedzie zaliczone do wybitnych 
osiągnięć we wspinaniu Big Wall.  
 
 
 
 
 
 
Przedstawiając kosztorys wyprawy zwracamy się z zapytaniem o wsparcie finansowe 
powyższego przedsięwzięcia. Każda suma nas do realizacji tego wybitnego celu. 
 
Z wyrazami szacunku, Marcin Tomaszewski / Marek Raganowicz 

 

Kosztorys wyprawy 

  Wydatki 238 400 

1 Bilet lotniczy PL- Cape Town (Pludniowa Afryka) - PL 9 600 

2 
Bilet lotniczy Cape Town - Baza Nowolazariewskaja - Cape 

Town 
125 500 

3 Przelot Baza N. - Ziemia Krolowej Maud (powrot na nartach) 80 000 

4 Nadbagaz (orientacyjnie) 5 300 

5 Telefony, przejazdy, hotele, folder, inne drobiazgi 2 000 

6 Zywnosc bazowa, scianowa 4 000 

7 Ekwipunek (odziez, palniki,paliwo) 3 000 

8 Telefon satelitarny 3 500 

  Ubezpieczenie 5 500 

9 Sprzet(liny, zelazo) 0 

  Razem wydatki (II): 238 400 

 

 

 

 

 

 



Poprzednie wyprawy zespołu. 

RAPORT MEDIALNY WYPRAWY Baffin Island 

 

Superbalance, VII, A4, M7+, Polar Sun Spire, Baffin Island, April/May 

2012 

 
Marek “Regan” Raganowicz, Marcin „Yeti” Tomaszewski 

 

 

Multimedia info: 

 
 

Wyróżnienie  Travelery oraz Kolos 2012 National Geographic  

 

USA/ International - Supertopo.com, big wall climbing website: 

http://www.supertopo.com/tr/Superbalance-Polar-Sun-Spire-Baffin-Island-April-May-

2012/t11493n.html 

 

USA / International –Alpinist, climbing magazine: 

http://www.alpinist.com/doc/web12s/newswire-superbalance 

 

USA/ International – Rock and Ice, climbing magazine 

http://www.rockandice.com/news/2067-new-big-wall-route-on-polar-sun-spire-baffin 

 

UK/ International – BMC, UKclimbing.com 

http://www.thebmc.co.uk/new-route-on-polar-sun-spire 

 

Spain/ International – Desnivel, climbing magazine: 

News on the website http://desnivel.com/alpinismo/baffin-esta-de-moda-nueva-linea-polaca-a-la-

polar-sun-spire 

News in a hardcopy 

Full story in a hardcopy (7 pages) – January 2013 

 

International/ Italy – Planetmountain.com 

News http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=39715 

Interview http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=39747 

 

http://www.supertopo.com/tr/Superbalance-Polar-Sun-Spire-Baffin-Island-April-May-2012/t11493n.html
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http://www.rockandice.com/news/2067-new-big-wall-route-on-polar-sun-spire-baffin
http://www.thebmc.co.uk/new-route-on-polar-sun-spire
http://desnivel.com/alpinismo/baffin-esta-de-moda-nueva-linea-polaca-a-la-polar-sun-spire
http://desnivel.com/alpinismo/baffin-esta-de-moda-nueva-linea-polaca-a-la-polar-sun-spire
http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=39715
http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=39747


International – Epictv.com, internet TV 

http://daily.epictv.com/blog/2012/07/14/new-route-superbalance-polar-sun-spire-baffin-island/ 

 

Germany – Alpin, climbing magazine 

News in a hardcopy (September 2012) 

 

Poland - Polish Alpine Association: 

http://pza.org.pl/news.acs?id=1362147 

Poland - Wspinanie.pl, climbing website: 

http://wspinanie.pl/serwis/201205/18ziemia-baffina-superbalance-szczegoly.php 

http://wspinanie.pl/serwis/201205/23superbalance-relacja.php 

Poland - Gory, climbing magazine: 

http://www.goryonline.com/Superbalance_na_Polar_Sun_Spire,11791,150,0,0,F,news.html 

Interview with the team in hardcopy of the magazine – “Gory” 06/2012 

Comics in a hard copy 

Story in a hard copy  

Poland – Taternik, climbing magazine: 

Cover story in a hardcopy 

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER  - december 2012 

NG Traveler – Traveler nomination 2012 

Other countries media: Russia, Czech Republic, Japan, South Korea, Ukraine, Bulgaria, New Zealand... 

 

 

 

RAPORT MEDIALNY WYPRAWY Great Trango Tower – sierpień 2013 

 

 
 

Główna nagroda KOLOS ROKU w kategorii Alpinizm 2013 

Główna nagroda Traveler Roku w kat Wyczyn ROKU (National Geographic Traveler) 2013 

http://daily.epictv.com/blog/2012/07/14/new-route-superbalance-polar-sun-spire-baffin-island/
http://pza.org.pl/news.acs?id=1362147
http://wspinanie.pl/serwis/201205/18ziemia-baffina-superbalance-szczegoly.php
http://wspinanie.pl/serwis/201205/23superbalance-relacja.php
http://www.goryonline.com/Superbalance_na_Polar_Sun_Spire,11791,150,0,0,F,news.html


 
http://www.planetmountain.com/english/home.html 

http://www.climbing.com/news/new-route-on-great-trango-tower/ 

http://desnivel.com/alpinismo/bushido-nueva-ruta-de-marek-raganowicz-y-marcin-tomaszewski-en-

la-gran-torre-del-trango 

http://4sport.ua/news?id=15403 

http://www.up-climbing.com/en/news/mountaineering/bushido--great-trango-tower 

http://brytan.com.pl/bushido-nowa-droga-marka-raganowicza-i-marcina-tomaszewskiego-na-great-

trango-tower/ 

http://wspinanie.pl/2014/03/alpinistyczne-kolosy-za-2013-rok-bushido-great-trango-tower-i-droga-

polska-na-tagveggen/ 

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/13766248/search-url 

https://www.youtube.com/watch?v=pZIaHLl07tQ&feature=share&list=UUY87ygjnJ_iXmLxVA

_wkCmQ&index=3 
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GAZETA WYBORCZA – DUŻY FORMAT / MATERIAŁ WIODĄCY 

 

 


