
2010-11-10
Rafał Źrebiec

Grzegorz Cichy

DO KOMISJI  WYPRAW  POLSKIEGO  ZWI ZKU  ALPINIZMUĄ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie organizowanej przez 
nas  wyprawy  HORNSUNDTIND  ARKTYKA  2011  w górski  rejon  fjordu 
Hornsund na Spitsbergenie jako wyprawy centralnej Polskiego Związku 
Alpinizmu oraz dofinansowanie jej.

Skład:
Grzegorz  Cichy  - KW Gliwice
Rafał  rebiecŹ

Grzegorz Cichy jest aktywnym członkiem KW Gliwice. Kilkakrotnie 
brał  udział  w wyjazdach  firmowanych  przez  KW  Gliwice.  Drugim 
członkiem  zespołu  jest  Rafał  Źrebiec;  polarnik,  sezon  2009/2010 
spędził  pracując  na  stacji  polarnej  PAN  w  Hornsundzie 
na Spicbergenie. 

Termin:
Sierpień 2011, 3 tygodnie działalności.

Opis  Rejonu:

 Przylądek południowy wyspy Svalbard 
zwany w lokalnym języku Sørkapp, jest 
ziemią  odludną  i przepiękną. 
Najciekawszy  region  Spitsbergenu  pod 
względem  estetycznym  jak 
i wspinaczkowym.  Strzeliste  grzbiety 
górskie,  poprzecinane  kaskadami 
malowniczych  lodowców,  wybijają  się 
wprost z morskiej wody. 

W rejonie tym znajduje się najwyższy 
w promieniu 100 km szczyt Hornsundtind 
(1410  m  n.p.m),  po  raz  pierwszy 
zdobyty  w  1938  przez  wyprawę 
Niemiecką,  drugiego  wejścia  dokonał 
polski zespół w 1958 (J. Piotrowski, 
R. Schramm,  A.  Zawada).  Później 
doczekał  się  jedynie  paru  wejść. 

Wszystkie  dotychczasowe  drogi  wejściowe  prowadziły  graniami,  a 
północna ścian nie została zdobyta aż po dzień dzisiejszy (ponad 800 
m). Ze względu na odległość od ludzkich siedzib oraz fakt, że cały 
rejon znajduje się w parku narodowym,   warunkiem przebywania tam 



jest  uzyskanie  zezwolenia  Gubernatora  Svalbardu,  oraz  posiadanie 
broni palnej, środków łączności, radioboi. 

Hornsundtind widok od południowego-wschodu

Publikacje  na  temat  rejonu:

„Taternik”  nr 1.  z 1959  roku

Nasze  plany:

Celem jest wejście na Hornsundtinda drogą polskiego zespołu z 1958 
oraz  zbadanie  możliwości  wspięcia  się  na  szczyt  południową  nie 
zdobytą ścianą. Jako cel zapasowy szczyt Bautaen  (483m) pierwsze 
zdjęcie.

Koszty:
Przewidywany koszt wyjazdu dla dwóch osób: 18 000 zł
- Przelot, transport lokalny, cargo, ubezpieczenie: 10 400 zł
- Wypożyczenie: broni, radioboi, telefonu satelitarnego: 2600 zł 
- Noclegi i wyżywienie: 2 000 zł 
- Zakup sprzętu: 3 000 zł

Zasady  finansowania:
- Sponsorzy : 3 000 zł ( sprzęt)
- Udział własny : 4000 zł / osobę
- PZA: 3 500 zł / osobę

Dziękujemy za rozpatrzenie naszej prośby.

Z taternickim pozdrowieniem,

Grzegorz Cichy 
Rafał Źrebiec


