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                                     Zgłoszenie wyprawy do Komisji Wypraw PZA 
                   Ekspedycja Grenlandia 2009 – eksploracja, nowe drogi 
 
 
Uprzejmie prosimy o dofinansowanie wyprawy eksploracyjnej na Grenlandię. 
1.Miejsce wyprawy: GRENLANDIA  
2.Termin wyjazdu: lipiec 2009 
3.Cel wyprawy: 
 
Podczas naszej wyprawy na najwyższy klif świata w 2007 (wytyczenie Golden Lunacy 2000m, 7A+, 
OS,AF- drugi team na szczycie),eksplorowaliśmy rejon „odkrywając” kilka masywów górskich ze 
ścianami sięgającymi 500-800m. 

 Celem tegorocznej wyprawy 
jest wytyczenie nowych dróg na 
kilku dziewiczych ścianach 
rejonu połączone 
prawdopodobnie z pierwszymi 
wejściami na szczyt. 
 
Wyprawa wyrusza w głąb 
fiordów Torssukattak i Prince 
Christian Sund na kajakach 
morskich załadowanych 
sprzętem do wspinaczki i 
prowiantem na ponad miesiąc 
działalności. 
 

 
Ekipa przygotowuje także film 
o wyprawie 2007 i zdobyciu 
przez nas najwyższego klifu 
świata jako 2 team w historii. 
 
Żaden ze szczytów na 
zdjęciach nie został dotąd 
zdobyty a na ścianach nie 
wspinał się dotąd żaden 
człowiek. Ściany mają ok. 
700m wysokości.  
To 2 z kilku potencjalnych  
celów wyprawy. 
 

 
 
 



 
 
  
                      Żaden ze szczytów tego masywu nie został zdobyty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyprawa ma mieć eksploracyjny, a zarazem sportowy charakter. 
 
Granitowe ściany południowej Grenlandii zalicza się do największych zerw na świecie. 
Niektóre mają po 1500 metrów wysokości. Rejon daje duże możliwości, jeżeli chodzi o 
„odkrywanie” dziewiczych ścian. Dokumentacja tych regionów, może być użyteczna dla 
alpinistów z całego świata.  

 
 
 
 
 
1. Członkowie wyprawy: 

• David Kaszlikowski- KW Warszawa- kierownik wyprawy 
• Eliza Kubarska- UKA Warszawa 
• Zbigniew Krośkiewicz KW Warszawa 
 
Zespół uzupełniony zostanie także o Łukasza Gutta (operatora kamery), Joannę 
Krośkiewicz oraz Themo Benjaminsena (obsługa łodzi). Bez dofinansowań ze strony 
PZA. 

 
Uczestnicy –dane 
………………….(usunięte w duchu ustawy o ochronie danych osobowych) 

 
 
 
Koszty Wyprawy (rozpisane na 1 osobę): 

W związku z rekonesansem i działaniami na terenach odległych od cywilizacji koszty 
wyprawy w dużym stopniu zależą od współpracującej agencji. 
Koszt wyprawy w ten rejon Grenlandii jest w ostatnim czasie dramatycznie wysoki.  
(same bilety lotnicze kosztują ok. 6000 zł w porównaniu z 3000 sprzed 2 lat.) 
 
 



Przybliżone koszty wyprawy to: 
 

  
- lot bilet                     ok. 5000 zł 
- łodzie Narssarsuaq – Nanortalik – ok. 2500 
- łódź – Nanortalik – Appilottoq – 3000 zł 
- opłaty za bagaże – 1800 zł 
- wynajęcie kajaków – 6000 zł 
- prowiant 4000 zł 
- noclegi podczas przejazdu -  3000 zł 
- sprzęt dodatkowy ok. 2000 zł 
- obsługa dodatkowa (łódź, guide) – ok. 1500  
 
Koszt całkowity na osobę ok. 28800 zł 
 
Całkowity koszt wyprawy na 3 składające wniosek osoby – 86400 zł  
 
 Sposób finansowania: 

Dofinansowanie PZA + sponsorzy zewnętrzni + środki własne. 
 
 
 
 

Wcześniejsze dofinansowania i wybrane osiągnięcia: 
 
Członkowie wyprawy byli dofinansowywani przez PZA na wyprawy: Taghia/Maroko- 
wytyczenie nowej drogi Fantasia 7c, 700m , Miyar Himalaje – zdobycie dziewiczego 
szczytu Lotos  i nowa droga ok. 750m,VIII- ; Grenlandia – nowa droga na 
najwyższym klifie świata –Golden Lunacy 2000m, 7a+ , Meksyk – nowa droga Arte 
de Malaria 300m, 7b+max, RP na Subiendo El Arcoiris 8a max, 300m, Karakorum – 
Trango Tower, Alaska – nowa droga Ostatni krzyk motyla (1200m, VI, A4+..). 
 
 W ubiegłych latach wypraw wytyczyliśmy także inne nowe drogi bez dofinansowania 
z PZA m.in.: w Wadi Rum 7c,120m i 6b,120m; Mali (7b,450m) ; Taghia (7c+,600m) 
 

 
 
 
 
Z pozdrowieniami!! 
 
David Kaszlikowski 
kierownik wyprawy  


