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Zgłoszenie wyprawy

        Tioman 2011 – nowa droga na granitowej 500m turni

Uprzejmie prosimy o dofinansowanie sportowej wyprawy eksploracyjnej 

1. Miejsce wyprawy: Tioman- Malezja
2. Termin wyjazdu:   III- IV.2011, czas eksploracji – 1 miesiąc

CEL WYPRAWY:

Eksploracja  N-E  ściany  granitowej  turni  Bukit  Nekek  Simukut  -  ściana  w 
najwyższym miejscu ma 500m. 

Wyspa  Tioman  leży  ok  30  km  od  lądu  w  strefie  klimatu  tropikalnego.  W  jej  
południowej części znajdują się mało znane otoczone dżunglą granitowe ok 500m 
ściany z najciekawszym szczytem Nenek Simukut, zwanym również Dragon Horn.

Wyprawa  zamierza  poprowadzić  klasyczną,  sportową  drogę  w  najbardziej 
eksponowanym  miejscu  wieży.  Asekuracja:  własna  +  instalacja  stałych  punktów 
(m.in. stanowiska zjazdowe)

Do tej pory na olbrzymiej turni Nekek Simukut; pomimo dużego potencjału; zostały 
wytyczone zaledwie 3 drogi!
W tym jedna naszego autorstwa z roku 2010 (300 m „Sam Sam” 6c- wytyczona na 
południowej  ścianie  http://www.wspinanie.pl/serwis/201009/09-Sam-Sam-Bukit-
Nekek-Semekut-Tioman.php ) 

Przeprowadzony w 2010 rekonesans i wytyczenie nowej drogi zorientowało nas w 
możliwościach i  potencjale tego mało znanego rejonu. Tutejszy granit  jest  bardzo 
dobrej jakości i nadaje się do asekuracji z friendów i kości.

Pierwszym wyzwaniem będzie dotarcie pod nieeksplorowaną część góry - wymaga 
ono wycięcia nowego szlaku przez tropikalną dżunglę. 

Wyprawa ma mieć eksploracyjny, a zarazem sportowy charakter.

Możliwe jest również znalezienie nowych rejonów do wspinaczki gdyż z piku Simukut 
zauważyliśmy kolejne zupełnie dziewicze; interesujące turnie.

http://www.wspinanie.pl/serwis/201009/09-Sam-Sam-Bukit-Nekek-Semekut-Tioman.php
http://www.wspinanie.pl/serwis/201009/09-Sam-Sam-Bukit-Nekek-Semekut-Tioman.php


Zdjęcie od lewej: Nanek Simukut ściana ok. 500m, wieża płd.: linie naszkicowane tylko przybliżeniu 

 1-3 drogi istniejące: 

1. "Beckwith-Traver" (5.10 A3, 14 wyciągów, 400m)

2. Waking Dream (V 5.9 A2, 10 wyciągów, klasycznie ok. 7c+)

3.Sam Sam (300,6c+) – linia niewidoczna po tej stronie ściany,  przybliżony przebieg po północnej 
ścianie)

4, 5 – linie potencjalne, którymi jesteśmy zainteresowani.

Zdjęcie prawe: droga nr 3 z 2010 – „Sam, Sam” prowadzi lewą skrajną linią płd wieży, potencjalna linia 
nr4 prowadzi lewym skrajem lewej wieży. Ściana z tyłu to wieża płn., większa i niezdobyta, ale mało 
interesująca wspinaczkowo. 

O rejonie cytat z http://www.wspinanie.pl/serwis/200911/30egzotyczne-bigwalle.php, z notki Wilana :

„….Pomimo  zainteresowania  wielu  wspinaczy,  wyrastająca  prosto  z  dżungli  turnia  przez 
wiele  lat  oferowała  tylko  jedną drogę  na szczyt  (Waking  Dream 5.9  A2,  Nelson-Tomlin, 
1999) na południowej ścianie południowej wieży. W 2002 roku malezyjski zespól wytyczył 
prawie klasyczny wariant, co przyciągnęło uwagę zachodnich wspinaczy, którzy w 2004 roku 
ostatecznie  uklasycznili  ten  wariant,  wyceniając  go na 5.13a.  Odwiedzający w 2006 roku 
wyspę Traver dostrzegł wspinaczkowy potencjał tych ścian i powrócił na wyspę ostatniego 
lata,  by  wraz  z  Beckwithem  zaatakować  dziewiczą  zachodnią  ścianę  południowej  turni. 

http://www.wspinanie.pl/serwis/200911/30egzotyczne-bigwalle.php


Wybrana przez nich linia oferowała wyzwanie w postaci 12 metrowego dachu ochrzczonego 
przez wspinaczy "The Great Roof".  Dotarcie  pod ścianę i  transport  worów przez dżunglę 
zajęło im 16 dni. 

Wgląd z Wielkiego Okapu w zachodnią ścianę Dragon's Horns
(fot. Steve Beckwith)

W ciągu pięciu dni wspięli się w stylu kapsułowym zachodnią ścianą, osiągając wierzchołek 
południowej wieży, jako drugi zespól w ogóle. Ich droga Beckwith-Traver (5.10 A3, 400 m) 
oferuje czternaście wyciągów wymagających zastosowania szerokiego spektrum technik 
asekuracyjnych. W kilku miejscach, gdzie nie dało się założyć nic własnego, Walijczycy 
wbili kilka spitów. Obaj też w swojej relacji zwracają uwagę na duży potencjał okolicznych 
ścian na czele z północną wieżą, która pomimo kilku logicznych potencjalnie linii, nie 
doczekała się do tej pory wejścia…. „

CEL rezerwowy WYPRAWY:
Zespół pracuje nad organizacją kolejnej afrykańskiej wyprawy na mało eksplorowane 
turnie w Mozambiku (Mlema, Chief) . 

Granit w szeroko pojętym rejonie szczytów Mlema i Rebawe, Marapie, Sitting Chief w 
prowincji Nampula to płytowe wspinanie przypominające sławną ścianę Tsaranoro na 
Madagaskarze.   W/w  ściany  w  Mozambiku  są  także  podobnej  wielkości  jak 
Tsaranoro i mają ok. 700m wysokości.
W całym masywie wytyczono zaledwie ok.10 wielowyciągowych dróg. Istnieje, więc 
możliwość praktycznie nieograniczonej eksploracji.



Ta wyprawa jest jednak szczególnie kosztowna, i planujemy wyprawę tylko w razie 
znalezienia odpowiedniego wsparcia sponsorskiego.   

(Pytanie  do  Komisji  o  możliwość  zmiany celu  –  z  Tioman na Mozambik  w razie 
znalezienia odpowiedniego dofinansowania na droższą wyprawę)

Zdjęcie z archiwum Alarda Huffnera :

 

Powyżej masywy zupełnie nie eksplorowane.

3. Członkowie wyprawy:
         

David Kaszlikowski - kierownik wyprawy
 /.../

- przynależność klubowa:, UKA, KW Warszawa
- Instruktor Wspinaczki Sportowej AWF Warszawa nr. Licencji:1094
- liczba sezonów czynnego uprawiania wspinaczki: 19
- poziom sportowy: 8b/b+ RP; 7c+ OS

Eliza Kubarska:
       /.../

- Instruktor Wspinaczki Sportowej AWF Warszawa nr. Licencji: 1095
- Liczba sezonów czynnego uprawiania wspinaczki: 15
- poziom sportowy: 8a RP; 7c OS

Udział wezmą także wspinacze z Francji.

4. Koszty 
Wyprawa Tioman: Koszty ekipy to suma 26 000 zł (13 000 zł/os)
w tym: przeloty + ew.cargo sprzętu,noclegi, żywność, sprzęt  

5.  Sposób finansowania. Dofinansowanie PZA + sponsorzy zewnętrzni  + środki 
własne.

6. Najważniejsze drogi i wyprawy zespołu oraz wcześniejsze dofinansowania 



• 2010 – Tioman, Malezja nowa droga na turni Nenek Semukut , pierwsza 
oryginalnie klasyczna linia na ścianie (300m, 6c+), od dołu, na własnej), 
(bez dof.) Sportowe przejścia RP do 8b David, 8a Eliza.

• 2009 - Grenlandia: 2 nowe drogi - 1200m, 6c+; ok.700m 6c+ (OS) od dołu 
na własnej (dof PZA)

           Zima – sportowe i wielowyciagowe przejścia lodowe w Alpach –wypadek.

• 2008 - Trango Tower, (dof.PZA)
                 Wadi Rum – 2 nowe drogi (m.in. 120m 7c, spity) (bez dof.)
                Zimowe wspinanie sportowe w Alpach  
                David :drogi m.in.  M10+, M9+ RP, M8+ fl

• 2007 - Meksyk – nowa droga (300m,7b+ ), powtórzenie (300m,8a) 
                Grenlandia – nowa droga 2000m,7a+ (JEDYNKA za drogi 2007) (dof.PZA)

• 2006 - Mali – nowa droga (470m,7b) 
              Rejon Ręki Fatimy, nowa droga 450m na Suri Tondo, 7b max, wytyczona od 
              dołu (mieszana asekuracją spity + friendy), w warunkach pustynnej suszy, 
              56st C, problemy z wodą. + pierwsze powtórzenia wielowyciągowych dróg  
              do 7a+ max i wspinaczka w nowych rejonach.
              
              Madagaskar : David (powtórzenia w rejonie Tsaranoro do 7b+,600m oraz  
              sportowe przejścia do 7c+fl)  (bez dof)

• 2005 -  Taghia Maroko,nowa droga (bez dof.)
      Fantasia ( IX, 700m,, na Tagouimt N’Tsouiannt 2980m) , Atlas Wysoki, 
      Afryka. Droga wytyczona przez  Elizę Kubarską i Davida Kaszlikowskiego, 
      jest to najdłuższa trudna droga w górach Atlasu Wysokiego w Maroku. 

                 Podczas otwierania drogi od dołu używano technik hakowych do A3 i 
                wspinaczki klasycznej. Następnie droga została uklasyczniona i przebyta w 
                całości RP(z biwakiem) przez Davida I Elizę.
            
             Himalaje, Miyar – nowa droga ,dziewiczy szczyt (z M.Król)  (dof.PZA) 
             Zespół: David Kaszlikowski  i Michał Król wytyczył nową drogę na   
             Dziewiczym szczycie, nazwanym przez zespół :Lotos. Wytyczona droga to    
             linia mixtowa na dziewiczej ścianie (750 m wspinania, wszystkie wyciągi   
             pokonane OS, trudności: VIII-, M6, 60-80 st lód).

• 2004 – Taghia , nowa droga (bez dof.)
            Zespół Kubarska , Kaszlikowski, Szybiński podczas pierwszej polskiej 
             wyprawy alpinistycznej do kanionów Taghii wytyczył w Atlasie Wysokim  
            prawdopodobnie najtrudniejszą polską drogę klasyczną pokonaną na   
            wyprawie na wielkiej ścianie . (Barracuda, IX+, większość wyciągów 
            trudniejszych niż VIII,600m)   



• 2003 – Alaska nowa droga (dof.PZA) zespół: K.Belczyński, 
M.Tomaszewski, D.Kaszlikowski wytyczył drogę na ścianie Citadel na 
Alasce , w rzadko odwiedzanych górach Kichatna– za to przejście zespół 
został nominowany do Piolet D’Or. 

                Wietnam, Ha-Long – pierwsza polska wyprawa wspinaczkowa,nowe drogi 
                sportowe do 7c/c+ (bez dof.)

Od ponad 7 lat ekipa co roku wytycza nowe drogi na dużych ścianach , 
niejednokrotnie realizując pierwsze polskie wyprawy w dany rejon. Poza 
eksploracyjnym wymiarem działalności,zespół ma na swoim koncie również liczne 
przejścia sportowe; David do VI.6/6+ RP i VI.5 OS, Eliza VI.5 + RP, VI.4 OS. 

Ekipa stale współpracuje z periodykami alpejskimi na całym świecie z regularnymi 
publikacjami AAJ, Rock+Ice, Vertical, Alp, Desnivel,  UP – european climbing report. 
Regularna współpraca z Taternikiem, i periodykami klubowymi jak A-Zero czy BUKA.

Uprzejmie prosimy o dofinansowanie przedstawionego projektu.
Z  taternickim pozdrowieniem !

David Kaszlikowski
kierownik wyprawy 


