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                                                          Zgłoszenie wyprawy
                              Południowa GRENLANDIA 2007

Uprzejmie prosimy o dofinansowanie wyprawy eksploracyjnej 

1. Miejsce wyprawy:  GRENLANDIA 

2. Termin wyjazdu:   czerwiec, lipiec 2007

3. Cel  wyprawy:
Celem wyprawy jest wytyczenie nowej możliwie trudnej ,klasycznej drogi w stylu   alpejskim 
na  ok. 1100m ścianie w rejonie fiordu Agdlerussakasit (np. Thumbnail cliff) lub w  zupełnie 
„nowych” dziewiczych rejonach fiordów  południowo- wschodniej Grenlandii.

Wyprawa  wyrusza  w  głąb  fiordów  i  wzdłuż  linii  brzegowej  na  morskich  kajakach, 
załadowanych sprzętem do wspinaczki i prowiantem na ponad miesiąc samotnej działalności.

Naszą  ambicją  jest  znalezienie  nowych  rejonów  do  wspinaczki  gdyż  rejony południowej 
Grenlandii  i  wielkie  ściany  najbardziej  znanych  fiordów:  jak  np  Tasermiut  czy  wyspy 
Quvernit są już bardzo wyeksplorowane.

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. 

Wyprawa została objęta patronatem Uniwersytetu Warszawskiego i polskiego National 
Geographic.

4. Członkowie wyprawy:
• David Kaszlikowski- KW Warszawa- kierownik wyprawy
• Eliza Kubarska- UKA Warszawa
• Jarosław Mazur - UKA



5. Koszty (rozpisane na 2 osoby) :
W związku z rekonesansem i działaniami na terenach odległych od cywilizacji  koszty 
wyprawy w dużym stopniu zależą od współpracujacej agencji

• Żywność                                                                                 700 USD

• Ubezpieczenie                                                                        300 USD

• Noclegi + oplata za agencję                                                   300 USD

• Rezerwa                                                                                 500 USD
  

• Ekwipunek dodatkowy                                                           600 USD

          Przejazd(transport)

Prom + samochód (Warszawa- Kopenhaga- Warszawa)    – 550 USD

Przelot:    Kopenhaga – Nanortalik                                     - 1500 USD
                Nanortalik – Kopenhaga                                     - 1500 USD

Transport cargo                                                                    - 800 USD

Łódź (wynajmujemy łódź na jedną  z wysp i aby dopłynąć w rejon skąd następnie 
płyniemy kajakami                                                                     1800 $

Całkowity koszt wyprawy:                                                     8550 USD
                                                                                           (plus 3.os- 2800 $)

                                                                                       Razem 11350 $

           

             Sposób finansowania:
dofinansowanie PZA + sponsorzy zewnętrzni + środki własne



Uczestnicy -dane

Dawid Kaszlikowski:

- /.../1973 w Warszawie
- Adres: /.../ 02-777 Warszawa
- Nr Paszportu: AF /.../
- przynależność klubowa: KW Warszawa
- Instruktor Wspinaczki Sportowej AWF Warszawa nr. Licencji:
- Liczba sezonów czynnego uprawiania wspinaczki: 15

Eliza Kubarska:

- Ur. /.../.1978 w Łodzi
- Adres: /.../92-503 Łódź
- Nr Paszportu: BM /.../
- przynależność klubowa: UKA Warszawa
- nr. Karty Taternika: 005881
- Instruktor Wspinaczki Sportowej AWF Warszawa nr. Licencji: 1095
- Liczba sezonów czynnego uprawiania wspinaczki: 11

Jarosław Mazur :
           alpinista ,ale także nasz specjalista od eksploracyjnej, morskiej części wyprawy 
             - ur 1973

-adres : /.../, 01-310 Warszawa
 -nr paszportu:
- przynależność klubowa: UKA Warszawa
- Instruktor Wspinaczki Sportowej AWF w Gdańsku
- Liczba sezonów czynnego uprawiania wspinaczki: 11

Wybrane przejscia:
 Góry: Alpy:Piz Badile – Nordkante IV 850 m, Mont Blanc du Tacul – Filar Gervasuttiego 
800 m. Tatry:Organy – Przyjdźmy Tutaj z Dziewczynami A2+ (udział przy realizacji nowej 
drogi),Obława A2+ (udział przy realizacji nowej drogi) 
Woda: W 1997 r. morski rejs kajakowy z Travemunde do Gdańska.W 1999 r. prowadzenie 
rejsu po Adriatyku na dziewięciometrowym jachcie Dufort 29 z pięcioosobową załogą. 
Śnieg i góry: w  kwietniu 2004 r;dojście na nartach z Longyearbyen do stacji w Horsundzie w 
dwuosobowym zespole.



Wcześniejsze dofinansowania i wybrane osiągnięcia:

Członkowie wyprawy byli dofinansowywani przez PZA na wyprawy: Taghia/Maroko , 
Miyar Himalaje. W roku 2006 dofinansowanie na wyprawę Meksyk big wall  – El 
Trono Blanco (wyprawa potrwa od grudnia2006 -lutego 2007)

 Podczas  dofinsowywanych  w  ubiegłych  latach  wypraw  wytyczyliśmy  kilka 
poważnych  klasycznych  dróg  na  wielkich  ścianach.  Wszystkie  nasze  poprzednie 
wyprawy zrealizowały swoje cele.

2006  ( pierwsze 2 wyprawy bez dofinansowań z PZA)
          
         Mali,
 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.
Zespół Kubarska+Kaszlikowski  
+  pierwsze  powtórzenia   wielowyciągowych  dróg  do  7a+  max  i  wspinaczka  w  nowych 
rejonach.

 Madagaskar – David Kaszlikowski (w zespole z Marie-Claire Hourcade) powtórzył kilka 
poważnych dróg na ścianach Tsaranoro.m.in :
- Life In the Fairy Tale 7a max , 7a oblig, 500m RP;  
-Le Crabe aux pinces d’or  7b+, RP ,320m
- Out of Africa  7a, 600m,  OS,
-  Rain Boto (bez ostatniego wyciągu, zjazd przed nocą) , 7b+max, 7b oblig, 420m

+ plus inne przejścia wielwyciągowe i drogi sportowe do 8a+ RP, 7c+/8a flash David, 
 7b+ OS, VI.5 RP Eliza.

2005
1.
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.

            
            2.
            Lotos PEAK 5630 m , Himalaje – pierwsze wejście i droga na ścianie.

            Zespół: David Kaszlikowski  I Michał Król wytyczył nową drogę na dziewiczym 
           szczycie, nazwanym przez nas Lotos.



 Wytyczona droga to linia mixtowa na dziewiczej ścianie (750 m wspinania, wszystkie 
wyciągi pokonane OS, wyciągi prowadzone na naturalnej asekuracji, trudności: VIII-, 
M6, 80 st lód).

2004
W sezonie  2004 zespół  Kubarska  ,  Kaszlikowski,  Szybiński  podczas  pierwszej  wyprawy 
alpinistycznej  do  kanionów  Taghii  wytyczył  w  Atlasie  Wysokim  prawdopodobnie 
najtrudniejszą  polska  drogę  klasyczną   pokonaną  na  wyprawie  na  wielkiej  ścianie  – 
(Barracuda, IX+, większość wyciągów trudniejszych niż VIII,600m) 

2003 
Sezon wcześniej 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. 

Poza licznymi wspinaczkami na dużych ścianach i setkami przejść sportowych,
David  Kaszlikowski  i  Eliza  Kubarska  mają  także  na  swoim  koncie  pierwsze  polskie 
ekspedycje w takie rejony jak Wietnam, zatoka Ha-Long, morskie klify w Tajlandii – gdzie 
zespół eksplorował rejony wytyczając nowe polskie drogi (do 100m wys.). 
Mają na swoim koncie również liczne przejścia sportowe; David do VI.6/6+ RP i  VI.5 OS, 
Eliza VI.5 + RP, VI.4 OS. 

Poza sportowym i eksploracyjnym wymiarem swoich wypraw, David Kaszlikowski  promuje 
wspinaczkę i alpinizm w licznych publikacjach prasowych oraz wywiadach TV. Jego prace 
były wykorzystywane w opracowaniach dotyczących nowych rejonów do wspinaczki czy w 
mapach na całym świecie (m.in. AAJ, Alpinist, Climb, Vertical..).

Z pozdrowieniami!!

David Kaszlikowski
kierownik wyprawy 


