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RAPORTU

W grudniu 2011 r. Zarząd PZA powołał zespół roboczy, który zająć się miał wyjaśnieniem
kontrowersji związanych z drogą Golden Lunacy, poprowadzoną na Grenlandii przez
D. Kaszlikowskiego i E. Kubarską w sierpniu 2007 r. W skład zespołu weszli Jacek Fluder
(zrezygnował w kwietniu 2012 r.), Miłosz Jodłowski i Janusz Majer. Zadania zespołu
obejmowały analizę publikowanych materiałów dotyczących wyprawy z 2007 r. oraz
dotyczących topografii i historii eksploracji rejonu fiordu Torssukátak, nawiązanie
współpracy z autorami drogi Golden Lunacy i ekspertami od analiz topograficznych i
wyjaśnienie wątpliwości wynikających z powyższych analiz oraz analizę zarzutów
formułowanych w Internecie (fora internetowe, komunikaty i apele) i nieformalnych
rozmowach. Przygotowano także materiały i listę zadań dla członków wyprawy
weryfikacyjnej. Po jej powrocie opracowano dostarczony przez nich materiał

Zestawiono najważniejsze fakty podane przez zespół w różnych relacjach i wynikające z nich
wątpliwości. Uważamy, że styl relacji, mało precyzyjny, z kontrowersyjnymi
sformułowaniami i czasem wzajemnie sprzecznymi stwierdzeniami był przyczyną wielu
nieporozumień i kontrowersji w ocenie wartości przejścia. Zespół podał jednak
najważniejsze fakty dotyczące przejścia drogi Golden Lunacy. Za najważniejszą kontrowersję
uznaliśmy niezgodność informacji podanych na schemacie drogi z relacjami. Długość drogi
osiąga ok. 2000 metrów, zgodnie ze wcześniejszymi relacjami zespołu, jednak deklarowany
ciąg trudności (1500 metrów trudnego terenu) nie odpowiada danym ze schematu (ok.
1000 metrów terenu o trudnościach powyżej V-). Na spotkaniach z G. Głazkiem (10 V) i
D. Kaszlikowskim (17 V) uzyskaliśmy szereg dodatkowych informacji i wyjaśnień,
pozwalających na analizę formułowanych zarzutów. Za najważniejsze zarzuty uznaliśmy: (1)
podejrzenie, że droga w górnej części nie istnieje, (2) kuluar zejściowy jest łatwy i zespół w
relacjach przerysował trudności i niebezpieczeństwa, na które natrafił w zejściu, (3) ściana nie
jest poważna, gdyż niemal z każdego miejsca można się łatwo wycofać; z sugestią, że dolną
część ściany pokonano „na raty”, (4) sugestię, że kluczowy wyciąg nie leży na drodze Golden
Lunacy, (5) zarzut o zawyżeniu trudności drogi, (6), zarzut nieprofesjonalizmu i braku
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kompetencji wspinaczkowych, w tym zwłaszcza nie zabranie w ścianę raków i czekana oraz
podejrzenie nie wzięcia w ścianę haków

Podczas analizy materiałów odrzuciliśmy wszystkie ww. zarzuty, z wyjątkiem jednego (5
– zawyżenie trudności drogi). Z wyjaśnieniem tego zarzutu czekaliśmy do powrotu
wyprawy weryfikacyjnej. Analiza zebranych przed wyprawą materiałów pozwoliła
ocenić drogę Golden Lunacy jako długą wspinaczkę na poważnej ścianie położonej z dala
od cywilizacji i o umiarkowanych trudnościach technicznych, poprowadzoną przez
działający samodzielnie mały zespół.

24 VI na spotkaniu z członkami wyprawy weryfikacyjnej przekazaliśmy im listę zadań do
wykonania oraz zestaw materiałów, pozwalający na właściwą orientację w ścianie i
zrealizowanie celów wyprawy. Dodatkową listę zadań przekazał także Zarząd PZA.
Uczestnicy wyprawy wylecieli z Polski 18 VII i wrócili 10 VIII. Zrealizowali wszystkie
zadania postawione zarówno przez nasz zespół, jak i Zarząd PZA. Po powrocie z wyprawy
zespół złożył sprawozdanie wraz z bogatą dokumentacją fotograficzną i filmową oraz udzielił
nam szczegółowych wyjaśnień. Drogę Golden Lunacy powtórzono w ciągu 1,5 dnia (22-23
VII) z biwakiem na wielkich tarasach. Uczestnicy wyprawy weryfikacyjnej potwierdzają
nasze najważniejsze wnioski. Odnaleziono ślady działalności zespołu zarówno w dolnej, jak
i w górnej części ściany. Nie ma możliwości łatwego wytrawersowania ze ściany poza
wielkim zachodem. Kluczowy wyciąg znajduje się w miejscu wskazanym na schemacie.
Zejście kuluarem w niesprzyjających warunkach jest poważnym przedsięwzięciem. Zespół
weryfikacyjny nie potwierdził natomiast trudności technicznych deklarowanych przez
autorów drogi. Wycena kluczowego została obniżona z VIII+ na VII+, wyciągu
zapychowego z VIII na VII, wyciągu wyprowadzającego na szczytową turnicę – z VIII- na
VII. Wg zespołu na drodze znajduje się 14 wyciągów o trudnościach V i więcej, o łącznej
długości ok. 600 metrów. Pozostały teren ma niższe trudności lub jest ich zupełnie
pozbawiony.

Podsumowując, uważamy, że zespół Kaszlikowski-Kubarska w rażący sposób zawyżył
trudności techniczne drogi drodze Golden Lunacy, zarówno na kluczowych wyciągach, jak
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i w wielu miejscach w łatwiejszym terenie. Nie chcemy jednak całkowicie potępiać przejścia
D. Kaszlikowskiego i E. Kubarskiej. Uważamy, że pokonali długą drogę na poważnej
ścianie, nie ukrywając najważniejszych faktów istotnych dla oceny stylu przejścia.
Niestety, styl relacji zespołu w połączeniu z rażącym zawyżeniem trudności drogi, powoduje
że wspinaczkowy dorobek zespołu w opinii wielu osób może zostać przekreślony.

Janusz Majer
Miłosz Jodłowski
Niniejsze streszczenie zawiera wyłącznie najważniejsze wnioski z prac zespołu, do właściwej
analizy konieczna jest lektura całości raportu wraz z załącznikami.
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W grudniu 2011 r. Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu, realizując uchwałę Walnego
Zgromadzenia Delegatów PZA (19 - 20 XI w Podlesicach, załącznik 1), powołał zespół
roboczy (załącznik 2), który zająć się miał wyjaśnieniem kontrowersji związanych z drogą
Golden

Lunacy,

poprowadzoną

na

Grenlandii

przez

Davida

Kaszlikowskiego

i

Elizę Kubarską w sierpniu 2007 r. W skład zespołu weszli Jacek Fluder, Miłosz Jodłowski i
Janusz Majer.
W celu zapewnienia obiektywizmu prac otrzymaliśmy od Zarządu PZA gwarancję
niezależności w określeniu zakresu prowadzonych analiz, ich harmonogramu oraz
ewentualnym powoływaniu dodatkowych ekspertów. W kwietniu 2012 r. Jacek Fluder
zrezygnował z pracy w zespole ze względu na potencjalny konflikt interesów (J. Fluder
zabierał publicznie głos w analizowanej sprawie).
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Z ADANIA ZESPOŁU
Ustaliliśmy, że nasz zespół ma mieć charakter czysto ekspercki. Za główny cel postawiliśmy
sobie wyjaśnienie okoliczności wspinaczki D. Kaszlikowskiego i E. Kubarskiej drogą
Golden Lunacy i ocenę jej klasy, ze szczególnym uwzględnieniem logistyki, stylu i trudności
przejścia. Nie było naszym celem ocenianie działań, zachowań i wypowiedzi autorów drogi,
przedstawicieli byłej kapituły Jedynki, ani działaczy PZA, które nie dotyczyły bezpośrednio
okoliczności powstania drogi Golden Lunacy. Nie zajmowaliśmy się także kwestiami
związanymi z publikacją książki Sekretne życie motyli autorstwa J. Onoszko, w tym
zwłaszcza przebiegiem procesu sądowego.
Zadania, które sobie postawiliśmy obejmowały:
A. Analiza materiałów (relacje i wyjaśnienia zespołu publikowane w mediach drukowanych i
elektronicznych oraz sprawozdanie wraz z aneksem złożone do Komisji Wspinaczki
Wysokogórskiej PZA) dotyczących wyprawy D. Kaszlikowskiego i E. Kubarskiej z
2007 r. (chcemy tu zaznaczyć, że nie zajmowaliśmy się szczegółowo kwestią podróży
zespołu z miejscowości Nanortalik do fiordu Torssukátak – uważamy, że zespół w swoich
relacjach opisał tę sprawę w sposób wystarczający).
B. Analiza innych publikowanych materiałów dotyczących topografii i historii eksploracji
rejonu fiordu Torssukátak.
C. Nawiązanie współpracy z autorami drogi Golden Lunacy i wyjaśnienie wątpliwości
wynikających z powyższych analiz.
D. Nawiązanie współpracy z ekspertami, zajmującymi się wspinaczkowymi analizami
topograficznymi (w tym przede wszystkim z Grzegorzem Głazkiem) oraz osobami
mającymi bezpośrednią wiedzę na temat analizowanej ściany
E. Analiza wątpliwości i zarzutów formułowanych zarówno w dyskusjach na forach
internetowych i nieformalnych rozmowach, jak i zamieszczonych w komunikacie byłej
Kapituły „Jedynki” we wrześniu 2011 r.
F. Przygotowanie materiałów i listy zadań dla zespołu wspinaczy (tzw. wyprawy
weryfikacyjnej), którzy mieliby powtórzyć drogę Golden Lunacy.
G. Opracowanie materiału dostarczonego przez ww. zespół.
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H. Opracowanie ramowych wytycznych dt. zasad relacjonowania przejść wspinaczkowych o
charakterze eksploracyjnym
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PRAC ZESPOŁU

wg listy zadań, w porządku chronologicznym

Zadanie A (analiza materiałów z 2007 r.)
Lista analizowanych materiałów
Lista analizowanych materiałów dt. wyprawy obejmowała (wg dat publikacji):
1) relacja

zespołu

opublikowana

w

serwisie

wspinanie.pl

z

6

IX

2007

(http://wspinanie.pl/serwis/200709/06golden_lunacy.php)
2) sprawozdanie zespołu dla PZA z września 2007 r. (załącznik 3)
3) artykuł D. Kaszlikowskiego opublikowany w „Górach” 10/2007
4) artykuł D. Kaszlikowskiego opublikowany w „Taterniku” 3/4 2007
5) artykuł E. Kubarskiej opublikowany w BUKA 2008
6) wyjaśnienia zespołu opublikowane w serwisie wspinanie.pl z 11 VIII 2011
(http://wspinanie.pl/serwis/201108/11schemat-golden-lunacy-foty-dziennik.php)
7) odpowiedź zespołu na zarzuty opublikowana w serwisie wspinanie.pl 15 VIII 2011
(http://wspinanie.pl/serwis/201108/15-golden-lunacy-odpowiedzi-zespolu.php)
8) wyjaśnienia

zespołu

opublikowane

w

serwisie

wspinanie.pl

12

IX

2011

(http://wspinanie.pl/serwis/201109/12-Golden-Lunacy-odpowiedz.php)
9) opinia Z. Krośkiewicza opublikowana w serwisie wspinanie.pl 15 IX 2011
(http://wspinanie.pl/serwis/201109/15-golden-lunacy-opinia-zbigniewakroskiewicza.php)
10) komunikat byłej kapituły Jedynki opublikowany w serwisie wspinanie.pl 22 IX 2011
(http://wspinanie.pl/serwis/201109/22-golden-lunacy-komunikat-kapitulyJedynki.php)
11) aneks do sprawozdania do PZA złożony przez zespół, dokument wpłynął do PZA 4
XI 2011 (załącznik 4)
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Analiza relacji nr 1 - 5
Najwięcej informacji dotyczących drogi Golden Lunacy zawierają dwa źródłowe teksty
opublikowane bezpośrednio po wyprawie, mianowicie relacja z 6 IX 2007 (1) oraz artykuł w
październikowym numerze „Gór” (3). Pozostałe relacje i sprawozdania są oparte na
ww. materiałach i różnią się wyłącznie w szczegółach. Należy podkreślić, że sprawozdanie,
które złożył zespół do PZA we wrześniu 2007 (2) jest niemal wierną kopią relacji (1)
opublikowanej w serwisie wspinanie.pl. Uważamy, że relacja ta nie spełnia powszechnie
przyjętych standardów sprawozdania ze wspinaczki o charakterze eksploracyjnym. Chcemy
jednak zaznaczyć, że wytyczne do sprawozdania kierownika wyprawy opublikowane na
stronie PZA są bardzo ogólne (http://www.pza.org.pl/kww/article.acs?id=136974). Także
określone w okresie późniejszym (po 2007 r.) obowiązki beneficjentów dofinansowań PZA
(http://www.pza.org.pl/kww/index.acs?id=138598)

dotyczą

głównie

zagadnień

marketingowych i zapewnienia publikacji logotypów donatora (czyli PZA). Dlatego naszym
zdaniem nie można zarzucić zespołowi złamania procedur przyjętych przez PZA.
Wymienione wyżej artykuły i sprawozdania (pozycje od 1 do 5) cechują się zdecydowanie
literackim stylem wypowiedzi i wyszukiwanie informacji dotyczących bezpośrednio
przebiegu samej wspinaczki (logistyka wspinaczki, trudności i ich nagromadzenie, rodzaj
asekuracji itd., przebieg drogi) nie jest zadaniem łatwym. Niektóre informacje nie zostały
podane wprost, w podsumowaniach nie zaznaczono np. wyraźnie, że droga została pokonana
„na raty” i nie ma przejścia w całości (opisano to jednak w tekście). Niestety w artykułach
znajdują się też informacje wzajemnie sprzeczne (o czasie powrotu ze szczytu, zob. niżej,
wątpliwość 5). Razi brak precyzji oraz używanie sformułowań, które w środowisku
wspinaczy stosowane są w konkretnym, dosłownym znaczeniu (m.in. „zjazdy z
zaklinowanych bloków”, „haki nie siadają w ogóle”, „ściana jest absolutnie pionowa” – to
ostatnie w kontekście wspinaczki na tzw. wyciągu zapychowym – zob. niżej) i tak też były
odbierane przez wielu czytelników. W ww. relacjach zabrakło materiałów o charakterze
dokumentacyjnym – kalendarium wyprawy, schematów, większej liczby zdjęć z przebiegu
właściwej wspinaczki. Zamieszczono jedynie zdjęcie z wrysowanym orientacyjnym
przebiegiem drogi oraz kilka fotografii z biwaków, wejścia w ścianę, mało poglądowe zdjęcie
szczytowe oraz zdjęcie z kluczowego wyciągu. W relacjach pojawiały się natomiast zdjęcia
ze wspinaczek podejmowanych przez zespół w okolicy wioski Appillatog. Przy jednym z nich
zamieszczono podpis „Eliza zjeżdża po wspinaczce przez system off-widthów”. W tekście z
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kolei znalazło się stwierdzenie „mokre offwidthy, z którymi dzielnie radzi sobie Eliza”.
Zestawienie to mogło sugerować – tak zrozumiało to wielu czytelników – że zdjęcie
wykonano na drodze Golden Lunacy. Uważamy, że powyższe elementy składające się na styl
relacji zespołu D. Kaszlikowskiego i E. Kubarskiej były przyczyną wielu nieporozumień i
kontrowersji w ocenie wartości przejścia.
Poniżej zamieszczamy zestawienie najważniejszych faktów podanych przez zespół w
relacjach publikowanych bezpośrednio po wyprawie oraz listę wątpliwości wynikających z
lektury tych relacji.

Najważniejsze fakty podane przez zespół
1. Z miejscowości Nanortalik na wyspę Pamiagdluk dopłynięto wynajętą łodzią
motorową, a w obrębie fiordu poruszano się na kajakach.
2. Zespół działał w składzie 2-osobowym, bez wsparcia z zewnątrz.
3. Dostęp do podnóża ściany możliwy jest wyłącznie od morza (z łodzi).
4. Droga ma ok. 2000 metrów długości i wyprowadza na najwyższy szczyt masywu
Maujit Qaqarssuasia.
5. Ściana ma ok. 1500 metrów wysokości.
6. Na drodze znajduje się ok. 1500 metrów pionowego wspinania (relacja nr 1 i 2) lub
też trudnego wspinania (relacja nr 3).
7. Maksymalne trudności drogi to jeden wyciąg wyceniony na VIII+ (7a+), pokonany w
stylu 1 x AF, o charakterze laybacka.
8. Na drodze znajduje się dodatkowo kilka wyciągów o wycenie 6c (w górnej części, w
tym tzw. system mokrych off-widthów) oraz jeden 60-metrowy wyciąg za 6c+
wyprowadzający na turnicę szczytową, część wyciągów pokonano bez asekuracji.
9. Górna część drogi może mieć wspólne fragmenty z drogą Hidrofilia z 2003 r., zob.
niżej.
10. Na drodze wbito 5 spitów, z czego 3 na stanowiskach, jeden na połogiej, trudno
asekurowalnej płycie oraz jeden na kluczowym zacięciu, w celu ominięcia kruchego
bloku.
11. Na drodze jest bardzo dobra asekuracja z friendów, natomiast „haki nie siadają w
ogóle”.
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12. Dolny fragment drogi pokonano po wcześniejszym przygotowaniu (poręczówki),
przygotowania trwały dwa dni (relacja nr 3); zob. wątpliwości 3.
13. Dolną część drogi (do tarasów) pokonano „na ciężko”, w stylu big-wallowym (wór
transportowy, gniazdo nietoperza); dojście do wielkich tarasów w połowie ściany
zajęło 3 dni (2 biwaki w ścianie i trzeci na tarasach).
14. W dolnej części ściany pokonano wariant zapychowy prowadzący w kierunku pasa
okapów (dwa wyciągi, jeden wyceniony na 7a z trudną asekuracją).
15. Droga została pokonana na raty - po załamaniu pogody zostawiono depozyt sprzętowy
w kolebie na wielkich tarasach i wycofano się w niesprzyjających warunkach (opad
deszczu) wielkim kuluarem. W kuluarze panowały bardzo trudne warunki (płaty
śniegu i szczeliny brzeżne), w dolnej części konieczne było wykonanie dwóch
zjazdów.
16. Po okresie przeczekiwania niepogody zespół wszedł ww. kuluarem i zabiwakował w
kolebie; po biwaku pokonał górną część ściany w stylu alpejskim, w ok. 10, 5 godz.,
zob. wątpliwości 5.

Najważniejsze wątpliwości wynikające z analizy relacji 1 - 5
1. Publikowane zdjęcie ściany z wrysowanym przebiegiem drogi nie wskazuje na jej
pionowy charakter, w dolnej części ściana ma charakter płytowy o trudnym do
określenia nachyleniu, ok. 400 metrów nad ziemią przecięta jest pasem okapów (droga
omija je przy ich lewej krawędzi). Górna część ściany w rejonie pokonanej drogi
wydaje się mieć charakter alpejski z licznymi formacjami wklęsłymi. Do
dokładniejszej analizy niezbędne są materiały zdjęciowe o lepszej rozdzielczości
2. Określenie przeciętnej trudności drogi – w relacji nr 3 (Góry) jest to stwierdzenie
„większość terenu nie nastręcza specjalnych trudności. 6b, czasem 6c, to chyba
przeciętna tej drogi” pojawiające się w odniesieniu do wspinaczki w dolnej części
ściany; z kolei w relacji nr 4 (Taternik) w podobnym kontekście zamieszczono zdanie
„większość terenu nie nastręcza specjalnych trudności – waha się między V a 6c”. Nie
wiadomo, co autorzy relacji rozumieją pod pojęciem przeciętnych trudności drogi –
czy chodziło o średnie trudności, czy może o trudności, które dominują na drodze?
Nie jest też jasne, czy te sformułowania odnosiły się do całości drogi, dolnej części
ściany, czy może fragmentu pomiędzy pierwszą a drugą półką biwakową. Uważamy,
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że podawanie takiej informacji z założenia jest nieprecyzyjne i wprowadza
niepotrzebne kontrowersje przy ocenie klasy przejścia. Dodatkowo, brak schematu
uniemożliwiał weryfikację tej informacji. Dużo właściwsze byłoby podanie liczby
wyciągów o trudnościach np. powyżej 6c, pomiędzy 6b i 6c, pomiędzy V a 6b i
łatwiejszych.
3. Z relacji nie wynika wprost na czym polegały przygotowania do wejścia w ścianę;
wiadomo, że trwały one 2 dni oraz że zaporęczowano część drogi w celu zapewnienia
ewentualnego wycofu do kajaków zostawionych u wylotu kuluaru. Nie wiadomo, ile
metrów poręczówek rozwieszono oraz czy na ich końcu zostawiono depozyt
sprzętowy.
4. Wątpliwości budzi stwierdzenie o niemożliwości asekuracji z haków.
5. Nie jest jasne, jaki był przebieg i harmonogram akcji w górnej części ściany. W
relacji nr 1 (wspinanie.pl) podano, że wspinaczka trwała 10,5h, a akcja kolebaszczyt-koleba – 17h. W relacjach nr 3 i 4 („Góry”, „Taternik”) zamieszczono
informację, że „pod wieczór osiągamy podszczytowe piargi” oraz „na (..) szczycie
stajemy w ostatnich promieniach słońca, chmury szybko podnoszą się...” (w relacji w
„Górach” nie ma informacji o chmurach) a „zejście zajęło nam kolejne 48h”. Z
zestawienia tych informacji wynika, że zespół z koleby na wielkich tarasach schodził
ponad 40 godz., co nie wydaje się możliwe. Brakuje też szczegółowych informacji o
przebiegu zejścia/zjazdów ze szczytu do koleby.

Analiza dokumentów nr 6 - 11
W sierpniu 2011 r., po opublikowaniu książki J. Onoszko: Sekretne życie motyli, w
środowisku wspinaczy zaczęto publicznie formułować szereg wątpliwości i zarzutów pod
adresem zespołu autorów drogi Golden Lunacy (wcześniej w środowisku krążyły wyłącznie
plotki). Część z tych zarzutów stawiana była przez osoby znane, w sposób mniej lub bardziej
oficjalny, część natomiast była autorstwa osób anonimowych. Niektóre miały charakter
bezpośrednich oskarżeń, większość jednak to wątpliwości i zastrzeżenia, a nie formułowane
wprost zarzuty. Do najistotniejszych z nich odniesiemy się w części E.
Najważniejsze nowe fakty dotyczące drogi Golden Lunacy oraz przebiegu całej wyprawy z
2007 r. pojawiły się w wyjaśnieniach zespołu opublikowanych w serwisie wspinanie.pl
(materiały nr 6, 7, 8) oraz w aneksie do sprawozdania (złożonym na żądanie PZA, materiał
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nr 11). Przede wszystkim w materiale nr 6 opublikowano rysunkowy schemat drogi
(wykonany po wyprawie na podstawie notatek ze szczegółowym opisem drogi
zamieszczonych w dzienniku E. Kubarskiej, prowadzonym podczas wyprawy – wg wyjaśnień
D. Kaszlikowskiego w dzienniku zapisano tylko szczegóły dt. dolnej części drogi). Schemat
ten niestety pozostawia wiele do życzenia, zaznaczona na nim droga biegnie niemal w prostej
linii, zaznaczono też tylko niektóre formacje. Schemat zawiera jednak najistotniejsze
informacje, tzn. trudności poszczególnych wyciągów i ich długości, a także lokalizację
wbitych spitów oraz, co ważne, także haków. Drugim istotnym dokumentem zamieszczonym
w materiale nr 6 jest zdjęcie o stosunkowo dużej rozdzielczości, na którym zaznaczono
przebieg drogi oraz trudności i długości poszczególnych odcinków (wyciągów). Schemat ten
pozwala na analizę nagromadzenia i rozkładu trudności na drodze. Dodatkowo w materiale
nr 6 zespół zamieszcza kilka niepublikowanych wcześniej fotografii, w tym z wyciągów za
VI i VII+ powyżej pierwszego biwaku oraz zdjęcia szczytowe z widoczną panoramą. W
wyjaśnieniach zamieszczonych w materiale nr 7 z 15 VIII 2011 zespół publikuje fotografię z
górnej części ściany podpisując ją „Prawdopodobnie początek pierwszego wyciagu z liną (V)
nad półką (fot. dk)”. Podkreśla, że jest to jedyne zdjęcie z górnej części ściany (poza
zdjęciami szczytowymi, dowód w postaci stykówki w materiale nr 8). Zespół wyjaśnia też
drobne niezgodności we wrysowaniu drogi na zdjęciu zamieszczonym w relacji nr 1. W
materiale nr 8 zespół wycofuje się ze wcześniejszych stwierdzeń dotyczących 1500 metrów
pionowego wspinania (wątpliwość nr 1) oraz z podanych przeciętnych trudności drogi
(wątpliwość nr 2). Podtrzymuje jednak stwierdzenia o długości drogi (2000 metrów) oraz o
długości trudnych odcinków wspinaczkowych (1500m wspinania z liną po relatywnie
trudnym terenie wspinaczkowym). Zespół wyjaśnia także wątpliwości i zarzuty odnoście
użycia kajaków (pyt. nr 2 materiale nr 8 - wyjaśnienia te akceptujemy i uważamy, że temat
ten nie wymaga dalszych analiz), zejścia kuluarem (połogi i nietrudny vs. niebezpieczny)
oraz o domniemanym wsparciu z lądu, a także odnośnie szczytu, który został zdobyty
(główny wierzchołek vs. boczny). Zarzuty te były przedmiotem dalszej analizy naszego
zespołu w części E. W materiale nr 8 zespół podaje także, że w górnej części ściany oraz na
szczycie pozostawił pętle zjazdowe.
Nowe informacje, w tym przede wszystkim kalendarium wyprawy, zamieszczono również w
Aneksie do sprawozdania do PZA (materiał nr 11). Wyjaśniono także zakres prac
przygotowawczych (bez podania długości zaporęczowanego terenu) oraz harmonogram
odwrotu ze szczytu (wejście na szczyt późnym popołudniem 14 VIII, zjazdy częściowo w
nocy, biwak z 14 na 15 VIII w kolebie i powrót do bazy na wyspie Pam 15 VIII po południu,
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razem ok. 24 h, a nie 48 h). Zespół podaje również ważne informacje pozwalające na
ewentualną identyfikację ich drogi w terenie oraz mogące być dowodem na przejście górnej
części ściany; mianowicie stwierdza, że w czasie zjazdu odnaleziono stary sprzęt
pozostawiony przez poprzednie wyprawy (taśmy, hak, pocięte liny). Zespół podaje też, że
linia zjazdów jest ewidentna i prowadzi na prawo od linii drogi, pomiędzy nią a mokrym
terenem.
W materiale nr 9 (autorstwa Z. Krośkiewicza) poza opiniami dotyczącymi kuluaru (teren
pozbawiony większych trudności, poza dolnymi progami) oraz fragmentu drogi bezpośrednio
powyżej i poniżej tarasu (teren, który widziałem na wielosetmetrowych odcinkach, zarówno
powyżej jak i poniżej zachodu wyglądał na "żywcowy" i był względnie łatwy) zamieszczono
też zdjęcie ściany o dużej rozdzielczości. Na naszą prośbę Z. Krośkiewicz udostępnił nam
zdjęcie w oryginalnej, jeszcze lepszej rozdzielczości.

Analiza publikowanych schematów drogi
Wg zespołu na drodze znajduje się:
600 metrów płytowego terenu podprowadzającego pod właściwe spiętrzenie ściany, o
trudnościach (II-V), teren ten był częściowo poręczowany (zob. wątpliwość nr 3), częściowo
pokonany bez asekuracji
3 wyciągi o trudnościach odpowiednio VII (60 m), V+ (20 m), V- (60 m)
wyprowadzające na dużą półkę poniżej pasa okapów (miejsce pierwszego biwaku)
2 wyciągi zapychowe podprowadzające pod pas okapów: V+ (30 m), VIII (30 m)
trawers po półce – 80 metrów, trudności do V
8 wyciągów (łącznie o długości 350 metrów) doprowadzających do łatwego terenu
poniżej wielkich tarasów o trudnościach odpowiednio VI (30 m), VII+ (40 m), VII- (40 m),
VII- (50 m), VII (50 m), V- (30 m), VIII+ (AF, 60 m), V (50 m)
3 wyciągi łatwego terenu (II/III) wyprowadzające na wielkie tarasy o długości
odpowiednio 30 m, 60 m, 60 m
łatwy teren powyżej tarasów (ile metrów?)
5 wyciągów (łącznie o długości 235 metrów) doprowadzających w okolice pierwszego
pola śnieżnego: V (60 m), VI (60 m), VII (50 m), VII+ (40 m), VII+ (25 m)
łatwy teren pomiędzy pierwszym a drugim polem śnieżnym, w tym 60-metrowy
wyciąg o trudnościach V
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łatwy teren w rejonie drugiego pola śnieżnego
200 metrów spiętrzenia wyprowadzającego na podszczytowe piargi (120 metrów
terenu o trudnościach III, bez asekuracji oraz dwa wyciągi o trudnościach V – 50 m i IV – 30
m)
łatwy teren doprowadzający pod turnicę szczytową (wg schematu drogi Hidrofilia,
zob. załącznik 5 – 45 minut)
ostatni wyciąg (50 m, VIII-) wyprowadzający na szczyt
Poniżej zestawiono odcinki o charakterze wspinaczkowym w poszczególnych częściach
ściany:
600 metrów terenu II-V poniżej właściwego spiętrzenia
720 metrów terenu II-VIII+ w spiętrzeniu dolnej części ściany
60 metrów tzw. zapychu (V+/VIII)
495 metrów terenu III-VII+ w górnej części ściany
50 metrów terenu VIII- na szczytowej turnicy
Doliczając łatwiejsze odcinki ściany (bez podszczytowych piargów), długość drogi osiąga
ok. 2000 metrów, zgodnie ze wcześniejszymi relacjami zespołu.
Zestawienie wyciągów wg ich trudności przedstawia się następująco:
5 wyciągów o trudnościach VII+ i więcej, 215 metrów (+ 30 metrów na wariancie
zapychowym)
5 wyciągów o trudnościach VII- do VII, 250 metrów
10 wyciągów o trudnościach V- do VI, 500 metrów (+ 30 metrów na wariancie
zapychowym oraz kilkadziesiąt metrów na pierwszym odcinku drogi)
ok. 900 metrów terenu o trudnościach II-IV
Łącznie na drodze znajduje się ok. 1000 metrów terenu o trudnościach V- i więcej. Fakt
ten stoi w sprzeczności w stosunku do wcześniejszych relacji zespołu, w których pisano o
1500 metrów trudnego terenu (relacja nr 3 i 4), a także z wyjaśnieniami zespołu
(materiał nr 8) o 1500 metrów wspinania z liną po relatywnie trudnym terenie
wspinaczkowym, gdyż za taki trudno uznać odcinki o trudnościach II-IV.
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Zadanie B (analiza innych, publikowanych materiałów)
Przeanalizowano publikowane materiały topograficzne rejonu fiordu oraz artykuły i notatki
podsumowujące historię eksploracji klifu:

1) mapa rejonu fiordu w skali 1: 250 000 wydana przez wydawnictwo SAGA, arkusz
South 01 Qaqortoq/Julianehåb - Uummannarsuaq/Kap Farvel
2) sprawozdanie z wyprawy szkockiej (1997) działającej w rejonie fiordu (załącznik 6)
3) notatka w magazynie High (253) o stanie eksploracji ściany
4) notatka autorstwa Roberty Nunes w serwisie Alpinist z przejścia drogi Hidrofilia
(http://www.alpinist.com/doc/ALP05/climbing-note-nunes) z 2003 r.
5) relacja autorstwa Cecili Buil z przejścia drogi Hidrofilia opublikowana w serwisie
Desnivel (http://desnivel.com/escalada-roca/hidrofilia-bigwallera)
6) relacja autorstwa Cecili Buil z przejścia drogi Hidrofilia opublikowana w American
Alpine Journal z 2004 r.
7) schemat drogi Hidrofilia (załącznik 5)
8) film Thumbail z przejścia drogi Hidrofilia, reż. J. Bosque
9) artykuł z magazynu Climb z lutego 2009 o działalności eksploracyjnej na Grenlandii
w 2007 r. z informacją o historii eksploracji ściany
10) zdjęcie ściany o wysokiej rozdzielczości wykonane przez Z. Krośkiewicza w 2009 r.
11) robocze

fototopo

ściany

autorstwa

Grzegorza

Głazka

(na

podkładzie

wielkoformatowym zdjęcia autorstwa D. Kaszlikowskiego z 2007 r.)

Opis ściany
Ściana (klif) z drogą Golden Lunacy znajduje się w masywie Agdlerussakasit (1763 m
n.p.m.). Jest to właściwie wschodnia ściana bocznego wierzchołka masywu, czyli Maujit
Qoqarsassia (1560 m n.p.m.). Ściana kulminuje w kilku bocznych wierzchołkach.
Zwieńczenie prawej, najstromszej części ściany określane jest jako Thumbnail i ma wysokość
ok. 1350 m n.p.m. Środkowa, najwyższa część ściany nie ma wyraźnej kulminacji, w górnej
części przechodzi w stromy stok pokryty głazami i piargami, z którego wystaje turnica,
będąca wschodnim wierzchołkiem Maujit Qoqarsassia (ok. 1540 m n.p.m.). Lewa część
ściany w dolnej części przechodzi w trawiasto-skalny stok kończący się kuluarem
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zejściowym, natomiast w górnej części tworzy miejscami pionowe urwisko zaczynające się
mniej więcej na wysokości wielkich tarasów. Prawa część tej ściany kulminuje we
wschodnim wierzchołku Maujit Qoqarsassia, natomiast lewa – najprawdopodobniej w
wierzchołku głównym (1560 m n.p.m.). Wielki kuluar ograniczający ścianę od lewej strony
wyprowadza na przełęcz; po jej drugiej stronie znajduje się dolina z jeziorami Maujit,
eksplorowana przez wyprawę szkocką w 1997 r. Ponad doliną tą wznosi się południowa
ściana zachodniego wierzchołka (dwie szkockie drogi z 1997 r.), możliwe jest także wejście
na wierzchołek główny (Szkoci, 1997 r.).
W różnych publikacjach wschodnia ściana Maujit Qoqarsassia przedstawiana jest jako
największy (np. relacje z wyprawy kobiecej z 2003 r., mayor acantilado del mundo, Desnivel
2003, materiał nr 5) lub jeden z największych klifów (w angielskim rozumieniu
sformułowania sea cliff, ściana skalna wyrastająca z morza) na świecie (posibly one of the
largest sea cliff in the world, High 253, materiał nr 3)

Przebieg eksploracji ściany
Na wschodniej ścianie Maujit Qoqarsassia przed drogą Golden Lunacy otworzono trzy drogi:
1/ Droga brytyjska, E6 6b (5.11c), 31 wyciągów, wyprowadza wprost na szczyt Thumbnail,
wysokość ściany ok. 1350 metrów. 28 VII – 4 VIII 2000. Zjazdy ze szczytu do tarasów i
wytrawersowanie zachodami do wielkiego kuluaru. Wyprawa miała bazę na wyspie Pam i
korzystała z łodzi motorowej.
2/ Droga irlandzko-australijska, The Cruise Line, E3 5c, 20 wyciągów, wyprowadza na szczyt
Thumbnail długim trawersem od lewej strony, wysokość ściany ok. 1350 metrów. 23 i 28 VII
2003. Przejście na raty. Zespół wycofał się w lewo do wielkiego kuluaru, którym po
kilkudniowej przerwie ponownie wtrawersował w ścianę i dokończył drogę.
3/ Droga baskijsko-brazylijska, Hidrofilia, 6c+/7a, A2+, 31 wyciągów, wyprowadza na
wschodni wierzchołek Maujit Qoqarsassia (ok. 1540 m n.p.m.). 1-4 VIII, 10-11 VIII.
Przejście na raty, podobnie jak przy drodze nr 2. Przejście kobiece (Cecilia Buil, Roberta
Nunes). Interesujący w kontekście rozważań nad drogą Golden Lunacy jest fakt, że zespół
kobiecy wbił w ścianie zaledwie dwa haki (materiał nr 4). Zespół przypłynął na wyspę Pam
kajakami z miejscowości Nanortalik, również w drodze pod ścianę i z powrotem używał
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kajaków. W trakcie podróży kajakami dziewczynom towarzyszył m.in. instruktor
kajakarstwa.
Droga Hidrofilia w górnej części ściany z pewnością przebiega blisko drogi Golden Lunacy.
Niemal na pewno wspólny jest ostatni wyciąg (wyciągi) wyprowadzający na turnicę
szczytową (Hidrofilia – 6c+/7a; Golden Lunacy – 6c+). Także powyżej zachodu drogi te mają
najprawdopodobniej wspólne odcinki – zwłaszcza w łatwiejszym terenie. Charakterystyka
kluczowych trudności na spiętrzeniu poniżej pierwszego pola śnieżnego również mogłaby
wskazywać na wspólny przebieg tych dróg na tym odcinku (komentarze na schematach:
diedro chimnea za 6c, komin mokry przechodzi w przerysę i zacięcie za 6c), chociaż nie jest to
oczywiste. Także w opinii zespołu weryfikacyjnego w tym rejonie ściany logiczny wydaje się
jeden sposób przejścia (zob. niżej, część G).
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Zadania C i D (konsultacje w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących analiz)
Współpraca z zespołem autorów drogi Golden Lunacy oraz ekspertami.
Po przeanalizowaniu dostępnych materiałów (wg listy w części A i B) w piśmie z 25 I 2012
(załącznik 7) poinformowaliśmy oficjalnie D. Kaszlikowskiego i E. Kubarską o powstaniu
naszego zespołu i poprosiliśmy o pomoc w wyjaśnianiu wątpliwości. W obszernym piśmie z
29 I 2012 (załącznik 8) D. Kaszlikowski zasugerował, że skład naszego zespołu nie
gwarantuje obiektywnego wyjaśnienia sprawy, a konkretnie zakwestionował obiektywizm
Jacka Fludera, który zabierał wcześniej publicznie głos w sprawie Golden Lunacy. Nie mając
żadnych wątpliwości co do obiektywizmu Jacka (był m.in. członkiem zespołu wyjaśniającego
sprawę Malanphulan), w nieformalnym mailu z 4 II 2012 (załącznik 9) zaproponowaliśmy
inne rozwiązanie, mianowicie dokooptowanie do składu naszego zespołu osoby, do której D.
Kaszlikowski i E. Kubarska mieliby pełne zaufanie. Niestety propozycja ta nie została
przyjęta, a na wysłanego maila nie doczekaliśmy się odpowiedzi. Uznaliśmy, że bez
współpracy z zespołem nie ma możliwości wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, także
przygotowanie materiałów dla ewentualnej wyprawy weryfikacyjnej stoi pod znakiem
zapytania. W związku z tym Jacek Fluder uznał, że rezygnuje z prac w naszym zespole, jeżeli
jego osoba ma stanowić przeszkodę w nawiązaniu współpracy z D. Kaszlikowskim. W tym
miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Jackowi za jego wkład w prace zespołu i za
podjęcie niełatwej decyzji, niejako wymuszonej przez postawę autorów Golden Lunacy.
W kwietniu 2012 r., po rezygnacji Jacka, uzgodniliśmy terminy spotkań – najpierw z kol.
Grzegorzem Głazkiem (mail w załączniku 10), któremu zespół autorów Golden Lunacy
przekazał szereg materiałów do analizy jeszcze jesienią 2011 r., a następnie z D.
Kaszlikowskim. Spotkanie z Grzegorzem Głazkiem odbyło się 10 V 2012 r. w
Świętochłowicach, tydzień później spotkaliśmy się z D. Kaszlikowskim, któremu towarzyszył
G. Głazek. Na pierwszym spotkaniu G. Głazek przedstawił nam wyniki swoich analiz dt.
topografii ściany i przebiegu istniejących dróg w stosunku do drogi Golden Lunacy, w tym
możliwości wycofów lub obejścia części ściany. Wskazał także dowody świadczące o
obecności zespołu w górnej części ściany, dokonał analizy przebiegu zjazdów oraz lokalizacji
kluczowego wyciągu na drodze. G. Głazek udzielił także wyczerpujących odpowiedzi na
nasze pytania (zob. sprawozdanie ze spotkania, załącznik 11).
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Na spotkaniu, które odbyło się 17 V, D. Kaszlikowski szczegółowo odpowiedział na nasze
pytania i wątpliwości, w tym dotyczące przede wszystkim przebiegu wspinaczki (m.in. czasy
przejść poszczególnych odcinków), zabranego w ścianę sprzętu, logistyki wspinaczki (w tym
poręczowania, transportu sprzętu i przebiegu wycofu kuluarem), charakteru wspinaczki
(formacje, rodzaj asekuracji, trudności techniczne, w tym zwłaszcza na wyciągu biegnącym
laybackiem za 7a+) . D. Kaszlikowski udzielił także szczegółowych informacji o przebiegu
wspinaczki w górnej części ściany oraz powrotu ze szczytu. 15 VI 2012 w Podlesicach
spotkaliśmy się także z Z. Krośkiewiczem i J. Onoszko. Z. Krośkiewicz powtórzył swoje
opinie wyrażone we wcześniej opublikowanym tekście, przekazał nam także bardzo bogaty
materiał zdjęciowy pochodzący z wyprawy na Grenlandię z 2009 r.
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Zadanie E (analiza stawianych zarzutów i wątpliwości)
Lista zarzutów
Poniżej zestawiono listę najistotniejszych zarzutów, formułowanych przez różne osoby
od sierpnia 2011 do lipca 2012, których wyjaśnieniem zajął się nasz zespół:
1. Najpoważniejszym zarzutem formułowanym w stosunku do autorów drogi było
podejrzenie, że droga w górnej części nie istnieje. Sugestie takie można wyczytać w
uzasadnieniu werdyktu kapituły Jedynki o odebraniu nagrody (materiał nr 10 w części A),
zarzut ten formułowany był także przez członków byłej Kapituły w rozmowach prywatnych i
powtarzany w środowisku wspinaczkowym. O zasadności tego zarzutu świadczyć by miały:
ogólny opis wspinaczki w górnej części ściany (zob. wątpliwość 5 w części A), brak zdjęć ze
wspinaczki górną częścią ściany (jedyne zdjęcie z materiału nr 8A opisane było przez zespół
jako wykonane zaraz powyżej półek), podobieństwo schematu górnej części drogi Golden
Lunacy i drogi Hidrofilia oraz – wg relacji członków Kapituły, zob. materiał 10A – trudności
jakie zespół miał z umiejscowieniem linii zjazdów oraz określeniem liczby pętli zjazdowych
zabranych ze sobą. Pojawiały się też sugestie, że zespół zdobył co prawda szczyt
(publikowano zdjęcia szczytowe, które nie były kwestionowane), jednak wszedł na niego
inną, łatwiejszą drogą.
2. Kuluar, którym wycofywał się zespół jest łatwy i zespół znacznie ubarwił relację z wycofu
po przejściu dolnej części ściany, przerysowując trudności i niebezpieczeństwa, na które
natrafił. Jeżeli rzeczywiście akcja ta była niebezpieczna, to wyłącznie ze względu na
niekompetencję zespołu (zob. materiał 10A, pkt. 4). Za tym zarzutem przemawiać by miała
analiza zdjęcia autorstwa Z. Krośkiewicza i jego opinia dotycząca trudności kuluaru i terenu
poniżej wielkich tarasów.
3. Ściana jest tzw. rzęchem (padały porównania do północnej ściany Mięguszowieckiego
Szczytu Wielkiego), poprzecinanym licznymi półkami i zachodami, a co za tym idzie jej
powaga jest niewielka, gdyż niemal z każdego miejsca można się łatwo wycofać. We
fragmencie uzasadnienia kapituły (materiał 10A) znalazło się także stwierdzenie sugerujące
wręcz, że również dolna część ściany została pokonana „na raty” (w tej części ściany, w
okolicach której biegnie droga, występują ogromne systemy półek i zachodów pozwalające na
bezproblemową ewakuację z dowolnego niemal miejsca, a także na wtrawersowywanie w
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samą ścianę. Wywołuje to oczywiście liczne wątpliwości). Sugestia taka pojawiła się też na
liście wątpliwości, przekazanej naszemu zespołowi przez kol. Artura Paszczaka 25 VI 2012 r.
(załącznik 12). Lista stanowiła inwentaryzację wątpliwości i zarzutów pojawiających się na
forach internetowych. Była przygotowywana od jesieni 2011 roku dla PZA jako lista zadań
dla planowanej wyprawy weryfikacyjnej. W materiale 10A zamieszczono także zdjęcie
autorstwa Z. Krośkiewicza, na którym zaznaczono przebieg owych zachodów i półek. Nie
wiadomo, kto jest autorem tej analizy.
4. Kluczowy wyciąg (layback) nie leży na drodze Golden Lunacy. Świadczyć by o tym miały
trudności, jakie zespół miał z umiejscowieniem tego zacięcia (laybacku) na zdjęciu, a także
zestawienie kadru z trailera filmu Co się wydarzyło na wyspie Pam z publikowanym
wcześniej zdjęciem ze wspinaczki tym zacięciem. Zestawienie to publikowano wcześniej na
forum wspinanie.pl, na materiale dostarczonym nam przez kol. Artura Paszczaka 25 VI 2012
r. razem ze wspomnianą wyżej listą wątpliwości dokonano również analizy podobieństwa
formacji (załącznik 13).
5. Zarzut o zawyżeniu trudności drogi, formułowany na podstawie dostępnych zdjęć, w tym
zwłaszcza zdjęcia ze wspinaczki laybackiem oraz zdjęć całości ściany, wskazujących na jej
płytowy charakter. Pojawiały się także sugestie, że trudności na drodze pokonane były
niejako „na siłę”, obok łatwego terenu (komunikat kapituły, materiał 10A).
6. Zarzut nieprofesjonalizmu i braku kompetencji wspinaczkowych, sformułowany w
komunikacie kapituły (materiał 10A). Mają o tym świadczyć: nie zabranie w ścianę raków i
czekana (do użyciu w zejściu kuluarem), sugestia o nie wzięciu w ścianę haków (zespół
twierdził, że haki „nie siadały”, zob. też wątpliwość 4 w części A) oraz brak płachty
biwakowej oraz zabranie stosunkowo niewielkiego wora transportowego.
Poniżej przedstawiamy wyniki naszych analiz dotyczących poszczególnych zarzutów
oraz wątpliwości zamieszczonych w części A. Są one oparte na kwerendzie opisanych
wyżej materiałów oraz materiałów i analiz dostarczonych przez Grzegorza Głazka, a
także wyjaśnień D. Kaszlikowskiego.
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Zarzut 1 (nieistnienie górnej część drogi)
Zarzut o nieistnieniu drogi w górnej części, jako najpoważniejszy, rozpatrywaliśmy w
pierwszej kolejności. Szukaliśmy wszelkich dowodów, świadczących o tym, że zespół był w
górnej części ściany. O fakcie wejścia na szczyt świadczy kilka zdjęć wykonanych z
wierzchołka, które nie zostały przez nikogo zakwestionowane. Z kolei analiza dostępnych
materiałów topograficznych wskazuje, że wejście jakąkolwiek drogą na wschodni
wierzchołek Maujit Qoqarsassia jest poważnym przedsięwzięciem wspinaczkowym i
logistycznym. Dokładne zdjęcia ściany wskazują, że od strony wschodniej najłatwiejszą linią
wejścia jest depresja w górnej części wschodniej ściany, pokonana zarówno przez zespół
kobiecy na drodze Hidrofilia, jak i przez autorów drogi Golden Lunacy. Z pewnością możliwe
jest wyjście kuluarem na przełęcz w południowym (południowo-wschodnim?) ramieniu
Maujit

Qoqarsassia,

jednak

drogę

w

kierunku

podszczytowego

plateau

zamyka

kilkusetmetrowy uskok grani. W kierunku południowym masyw Maujit Qoqarsassia opada
700-metrową ścianą (szkockie drogi z 1997 r.). Możliwe jest względnie łatwe wejście drogą
normalną na główny wierzchołek (szkockie wejście z 1997 r.), jednak przejście z wierzchołka
głównego na wschodni wydaje się wysoce problematyczne. W kierunku zachodnim z
podszczytowego plateau opada dolina z silnie uszczelinionym, stromym lodowcem o długości
kilku kilometrów. Analizy te są jednak dowodami pośrednimi.
Najważniejszym dowodem, świadczącym o obecności zespołu w górnej części ściany jest
zdjęcie publikowane w materiale 7A (stykówka w materiale 8A). Zdjęcie to zespół podpisał
„Prawdopodobnie początek pierwszego wyciagu z liną (V) nad półką (fot. dk)”, jednak jest to
podpis błędny. Analiza przeprowadzona przez Grzegorza Głazka (analiza kadrów z filmu
Thumbnail Jesusa Bosque oraz wielkoformatowego zdjęcia ściany i fotografii ze ściany,
wykonanych przez D. Kaszlikowskiego) pozwoliła na umiejscowienie fragmentu ściany
przedstawionego na zdjęciu na ok. 200 metrów powyżej półek, poniżej pierwszego pola
śnieżnego, w rejonie trudnych wyciągów zaznaczonych na schemacie.
Kolejne fakty uprawdopodobniające pobyt zespołu w górnej części ściany to informacje o
umiejscowieniu pociętych lin i sprzętu (haki), które pozostawiły wycofujące się wcześniej
zespoły (z 2000 i 2003 r.). Ślady te znajdować się mają pomiędzy pierwszym a drugim polem
śnieżnym, a także powyżej drugiego pola śnieżnego. G. Głazek skonfrontował te informacje
w korespondencji mailowej z Cecilią Buil.
Dodatkowo, D. Kaszlikowski poinformował, że w linii zjazdów, na stanowiskach, znajdują
się pętle firmy Lhotse (w tym na szczycie pętla niebieska). Część stanowisk zakładano
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samodzielnie, częściowo korzystano z napotkanych w ścianie stanowisk, wzmacniając je
swoimi pętlami. D. Kaszlikowski wyjaśnił też, na czym, jego zdaniem, polegały zjazdy z
zaklinowanych bloków skalnych. Mianowicie, zarzucano pętle na stabilne bloki leżące na
półkach w ścianie.
Powyższe dowody i informacje w naszej opinii w najwyższym stopniu uprawdopodobniają
fakt istnienia drogi Golden Lunacy w górnej części ściany, o przebiegu zbliżonym do
zaznaczonego przez zespół na schemacie opublikowanym w materiale 7A, a także – już po
korektach – na roboczym fototopo autorstwa Grzegorza Głazka.

Zarzut 2 (przerysowanie trudności wycofu)
Przejście kuluaru, którym wycofywały się wszystkie zespoły, wspinające się na ścianie
Maujit Qoqarsassia jest w dobrych warunkach łatwe. Wynika to nie tylko z opinii Z.
Krośkiewicza i analizy zdjęć, ale także z informacji podanych przez zespół w publikowanych
relacjach. Trudności przejścia takich formacji zależą, co oczywiste, od warunków śnieżnych
oraz pogody. W załamaniu pogody, na jakie trafił zespół w 2007 r., zejście po stromych
trawach i mokrych granitowych płytach, a następnie pokonanie kuluaru, który zbiera wodę z
dużej części ściany, z pewnością mogło być niełatwe i niebezpieczne. Dodatkowo, w 2007 r.
w kuluarze było znacznie więcej śniegu niż w 2009 r. (zob. załącznik 14). Dlatego należy
uznać, że zarzuty dotyczące nieprawdziwego opisu wycofu są nieuprawnione. Zarzut o
niekompetencji zespołu polegającej na nie zabraniu raków oraz czekana również uznajemy za
bezzasadny. Zespół planował pokonać skalną drogę o dużych trudnościach i długości.
Dodatkowe zabieranie sprzętu do pokonania płatów śniegu w kuluarze byłoby naszym
zdaniem zbędnym dociążaniem się. Można zadać pytanie, ile zespołów wspinających się np.
na południowej ścianie Marmolady i planujących zejście na drugą stronę (na krótkim odcinku
trawersuje się lodowiec) zabiera ze sobą raki i czekan? Do trudności kuluaru odniesiemy się
jeszcze w części G (analiza materiałów wyprawy weryfikacyjnej)

Zarzut 3 („rzęchowaty” charakter ściany)
Analiza dostępnych fotografii wskazuje, że w rejonie drogi Golden Lunacy ściana ma
charakter płytowy, z nielicznymi spiętrzeniami (w rejonie pasa okapów oraz poniżej
pierwszego pola śnieżnego). W wielu miejscach w dolnej części występują też płaty traw.
Należy jednak zwrócić uwagę, że także w terenie płytowym, wśród traw mogą występować
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trudności wspinaczkowe, często z nienajlepszą asekuracją. Dobrym przykładem są drogi
tatrzańskie. Do trudności drogi odniesiemy się jeszcze w punkcie 5.
Za znacznie istotniejszy uznajemy zarzut, że ze ściany można się wycofać „z dowolnego
niemal miejsca” oraz idącą za tym sugestię, że zespół także dolną część pokonał „na raty”.
Przede

wszystkim

uważamy,

że

nawet

potencjalny

fakt

istnienia

możliwości

wytrawersowania ze ściany nie pozwala na oskarżenie o poważne oszustwo, jakim byłoby
zatajenie informacji o stylu przejścia.
Głównym argumentem, który podawany jest na poparcie tezy o możliwościach wycofu jest
zdjęcie zamieszczone w materiale 10A, na którym zaznaczono rzekomy przebieg zachodów i
półek. Jedyną pewną drogą wycofu jest wielki zachód w połowie ściany, wykorzystywany
zresztą w tym celu przez wszystkie zespoły wspinające się na ścianie. Lokalizacja, a przede
wszystkim ciągłość pozostałych zachodów i półek jest co najmniej wątpliwa. Górnym
zachodem ciągnącym się z rejonu drugiego pola śnieżnego w prawo w górę można dotrzeć w
okolice wierzchołka Thumbnail (1340 m n.p.m.), zachodem tym najprawdopodobniej
wycofywał się zespół australijsko-irlandzki w 2003 r. (dalej kontynuował zjazdy depresją,
podobnie jak zespół kobiecy w 2003 r. i zespół z Golden Lunacy w 2007 r.). Na lewo od pola
śnieżnego znajduje się wybitna turnica (ok. 1100 m n.p.m.), zachód urywa się na przełączce
oddzielającej turnicę od ściany - zgodnie z materiałem fotograficznym będącym w naszym
posiadaniu po drugiej stronie przełączki znajduje się bardzo stroma płytowa ściana. Półka
zaznaczona w dolnej części ściany (w rejonie pasa okapów) wyprowadza w stromy teren
trawiasto-płytowy. Nie ma też żadnej gwarancji, że półka ta nie jest w żadnym miejscu
przerwana. Podobnie wygląda zachód/półka zaznaczona na zdjęciu ok. 100 metrów nad
powierzchnią morza. Co ważniejsze, w tej części ściany najrozsądniejszy wycof prowadził
kilkoma (2-4) zjazdami do łatwego terenu, na którym zespół miał pozostawione poręczówki!
Sugerowanie możliwości łatwego wytrawersowywania ze ściany miało najwyraźniej
dodatkowo obniżyć klasę drogi.

Zarzut 4 (dotyczący kluczowego wyciągu)
Pierwotnie zarzucano zespołowi, że nie potrafi precyzyjnie zlokalizować kluczowego zacięcia
na zdjęciu. Trudność w lokalizacji tego typu formacji (50-metrowy layback w obrębie
płytowej ściany, lewa krawędź zacięcia ma ok. 2 metry) na wielkiej ścianie nie powinna
nikogo

dziwić.

Jednak

dzięki

pomocy Grzegorza

Głazka

prawdopodobieństwem wskazać lokalizację kluczowego wyciągu.
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Natomiast sugestia, że layback ten leży poza drogą, została sformułowana stosunkowo późno.
Do nas dotarła ona dopiero pod koniec czerwca, już po spotkaniu z uczestnikami wyprawy
weryfikacyjnej. Załączone zestawienie (załącznik 13), stwarzające pozory analizy (linie
łączące rzekomo tożsame punkty) ma sugerować, że zespół wytyczył ten wyciąg poza drogą,
być może w rejonie płyt ponad kuluarem (kadr z trailera filmu ilustruje wycof w załamaniu
pogody). Zdjęcie to z zadaniem sprawdzenia przekazano także, bez naszej wiedzy,
uczestnikom wyprawy weryfikacyjnej. Uważamy jednak, że nawet pobieżna analiza
załączonego zestawienia wskazuje, że na kadrach nie przedstawiono tego samego miejsca.

Zarzut 5 (zawyżenie trudności drogi)
Analiza fotografii z kluczowego wyciągu – umiarkowane nachylenie oraz rodzaj formacji –
rzeczywiście każe poddać w wątpliwość wysoką wycenę, zaproponowaną przez D.
Kaszlikowskiego. Na spotkaniu 17 V dokładnie wypytaliśmy Dawida o charakter wspinania
na tym wyciągu. Wg niego o trudnościach wyciągu nie decyduje pojedyncze miejsce, a ciąg
przechwytów (ponad 50 metrów wspinania). Dawid podtrzymał swoją propozycję wyceny
nawet po informacji, że na Grenlandię w ramach wyprawy weryfikacyjnej wybierają się
wspinacze dobrze oswojeni z granitowymi formacjami, o wysokim poziomie sportowym.
Podtrzymał także propozycje wyce wyciągów w pozostałej części drogi. Na tym etapie analiz
przyjęliśmy wyjaśnienia Dawida, uznając że o trudnościach wspinaczkowych powinny się
wypowiadać tylko te osoby, które wspinały się po danej drodze.

Zarzut 6 (nieprofesjonalizm zespołu)
Sugerowanie, że zespół nie wziął w ścianę haków jest nieuprawnione. Na spotkaniu z 17 maja
D. Kaszlikowski zaprezentował zdjęcie, na którym widoczny jest cały sprzęt zabrany w
ścianę. Wg niego zdjęcie to pokazał także kapitule Jedynki. Widoczny jest na nim zestaw
haków (ok. 10), w tym jedynka. Dodatkowo na zdjęciach ze wspinaczki w ścianie widoczny
jest młotek wiszący przy uprzęży prowadzącego. Także na schemacie rysunkowym
zaznaczono hak na stanowisku (3 wyciąg ponad pierwszym biwakiem). Inną kwestią jest
prawdziwość stwierdzenia, że haki „nie siadają”. D. Kaszlikowski twierdzi, że asekurował się
niemal wyłącznie z friendów i kostek, zapewniały one wg niego wystarczającą asekurację.
Natomiast granit na drodze Golden Lunacy jego zdaniem nie obfitował w wąskie szczeliny,
dobre do wbijania haków. Częściowo potwierdzają to relacje zespołu kobiecego z drogi
Hidrofilia, który również niemal nie używał haków. Można oczywiście kwestionować
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doświadczenie autorów Golden Lunacy we wbijaniu haków, jednak wydaje się, że ta kwestia
nie jest szczególnie istotna dla oceny klasy przejścia.

Wątpliwość 3A (szczegóły przygotowań do wejścia w ścianę)
Na spotkaniu z 17 maja D. Kaszlikowski uzupełnił i uszczegółowił informacje zamieszczone
w publikowanych relacjach dt. przygotowań do wejścia w ścianę. Poza zabezpieczeniem
kajaków na półce skalnej (tyrolka zamontowana do ich ściągnięcia) zespół zaporęczował
fragment płyt doprowadzających pod główne spiętrzenie na odcinku mniej niż 200 metrów
(Dawid nie był w stanie podać dokładnej długości poręczówek). Takie rozwiązanie, mimo że
obniża styl przejścia, należy uznać za rozsądne w kontekście decyzji o kilkudniowej
wspinaczce „na ciężko”.

Wątpliwość 5A (szczegóły wycofu)
Na spotkaniu z 17 maja D. Kaszlikowski sprostował informację o tym, że powrót ze szczytu
trwał 48 godzin (relacje 3 i 4 w części A). Prawdziwa jest informacja podana w relacji nr 1
(w serwisie wspinanie.pl) oraz w aneksie do sprawozdania (nr 11), że zespół osiągnął szczyt
po 10,5 h wspinaczki, późnym popołudniem. Zejście do koleby na tarasach trwało ok. 6.5 h,
do późnej nocy. Następnego dnia rano zespół zszedł kuluarem i przepłynął na wyspę Pam,
docierając do bazy po południu tego samego dnia. Powrót ze szczytu do bazy trwał zatem ok.
24 h.

Podsumowanie analizy zarzutów i wątpliwości
Analiza powyższych zarzutów i wątpliwości oraz całości zebranego materiału
dowodowego naszym zdaniem pozwala na ocenę klasy drogi Golden Lunacy.
O wartości przejścia świadczą:
rozmiary ściany (ponad 1500 metrów przewyższenia)
teren oddalony od cywilizacji (w razie wypadku brak możliwości przeprowadzenia
akcji ratunkowej)
działanie w zespole mieszanym, dwuosobowym, bez wsparcia z zewnątrz
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dostęp do ściany możliwy tylko od morza (wynika z tego także problematyczny
powrót do bazy)
rezygnacja z użycia łodzi motorowych (poza dopłynięciem na wyspę Pam)
trudności z wycofaniem się ze ściany w razie załamania pogody– zarówno w dolnej
części (płytowy teren), jak i w zejściu kuluarem
zespół wspinał się głównie w stylu clean (bardzo oszczędne użycie spitów)
Klasę przejścia obniżają natomiast następujące fakty:
ścianę w połowie przecina wielki zachód znacznie ułatwiający wycofanie się z niej
droga omija właściwe urwisko (jednak jej przebieg został wymuszony decyzją o
używaniu kajaków i brakiem wsparcia z zewnątrz)
droga została zrobiona „na raty”, nie została przebyta w ciągu (podobnie jednak jak
dwie drogi z 2003 r.)
przejście odbyło się z biwakami, działano „na ciężko”
zaporęczowano dolny odcinek drogi wtrawersowujący we właściwe urwisko
Podsumowując, analiza zebranych materiałów pozwala ocenić drogę Golden Lunacy
jako długą wspinaczkę na poważnej ścianie położonej z dala od cywilizacji i o
umiarkowanych

trudnościach

technicznych,

samodzielnie mały zespół.
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Zadanie F (przygotowania do wyprawy weryfikacyjnej)
Uważamy, że w świetle materiałów zebranych do końca czerwca 2012 r. wysyłanie wyprawy
weryfikacyjnej mającej wyjaśnić omówione wyżej wątpliwości i zarzuty nie było konieczne.
Uczestnicy wyprawy mogą oczywiście uszczegółowić przebieg drogi i zweryfikować
trudności techniczne, jednak do wyjaśnienia głównych zarzutów wystarczyła analiza
publikowanych materiałów oraz współpraca z zespołem autorów drogi Golden Lunacy.
Jednak ze względu na poziom skonfliktowania środowiska wspinaczkowego i narastającą po
obu stronach konfliktu agresję wydaje się, że wysłanie wyprawy weryfikacyjnej, w skład
której wejdą wspinacze z niekwestionowanym autorytetem ma sens. Wyniki wyprawy, w tym
przede wszystkim sporządzenie szczegółowej dokumentacji oraz weryfikacja trudności drogi,
być może pozwolą na oczyszczenie atmosfery i zamknięcie „sprawy Golden Lunacy”.
24 czerwca 2012 r. spotkaliśmy się w Podlesicach z Marcinem Księżakiem i Janem Kuczerą,
uczestnikami wyprawy weryfikacyjnej (poza nimi w wyprawie udział wziął Aleksander
Barszczewski). Przedyskutowaliśmy zarzuty stawiane autorom drogi Golden Lunacy,
przedstawiliśmy zebrane materiały i określiliśmy zadania dla wyprawy.

Uczestnicy wyprawy mieli:
przejść drogę Golden Lunacy zgodnie z publikowanymi schematami (oraz roboczym
fototopo autorstwa Grzegorza Głazka)
sporządzić pełną dokumentację fotograficzną i filmową poszczególnych fragmentów
ściany
na schematach zaznaczyć miejsca o wątpliwym przebiegu drogi
zwrócić uwagę na sugerowane możliwości wycofania się ze ściany
określić trudności poszczególnych wyciągów, ze szczególnym uwzględnieniem
najtrudniejszych odcinków (w tym wyciągu zapychowego)
odnaleźć ślady działalności zespołu (spity i haki zaznaczone na schemacie)
odnaleźć ślady zjazdów w górnej części ściany (wg wskazówek na roboczym
fototopo), zjazdy koniecznie muszą się odbywać za dnia
w górnej części zweryfikować przebieg drogi Golden Lunacy względem drogi
Hidrofilia
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Uczestnicy wyprawy dostali od nas zestaw materiałów, pozwalający na właściwą orientację w
ścianie i zrealizowanie celów wyprawy. Lista przekazanych materiałów znajduje się w
załączniku 15. W okresie tym nałożyliśmy na nasze prace "embargo informacyjne", w celu
zapewnienia

zespołowi

weryfikacyjnemu

spokojnych

przygotowań

do

wyprawy.

Poinformowaliśmy jedynie Zarząd PZA o spotkaniu w Podlesicach z członkami wyprawy.
Zarząd, zaniepokojony brakiem informacji oraz brakiem możliwości kontaktu z nami
(przebywaliśmy za granicą w terenach pozbawionych łączności telefonicznej i mailowej),
przekazał

uczestnikom

wyprawy

odrębną

listę

zadań.

(http://pza.org.pl/news.acs?id=1495311). Lista ta obejmowała wątpliwości i zarzuty
pojawiające się na forach internetowych. Na liście, poza oczywistymi zadaniami, tożsamymi
z tymi, które przekazaliśmy zespołowi, znalazły się również takie, które zostały przez nas
wyjaśnione w trakcie wcześniejszych analiz. Szczególne zdziwienie budzi zamieszczenie na
oficjalnej liście zadań w części dt. dolnej części ściany punktów 3 i 9 (razem z omówionym
wyżej zdjęciem, załącznik 13) Należy tu podkreślić, że zespół weryfikacyjny zrealizował
wszystkie punkty z listy Zarządu, potwierdzając przy tym wyniki naszych wcześniejszych
analiz (zob. cześć G).
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Zadanie G (analiza wyników wyprawy weryfikacyjnej)
Uczestnicy wyprawy wylecieli z Polski 18 VII i wrócili 10 VIII. Zrealizowali wszystkie
zadania postawione zarówno przez nasz zespół, jak i Zarząd PZA. Dodatkowo wytyczyli
własną drogę (Snake from Aappilattoq, 700 metrów, VIII/VIII+ OS) na ścianie Marluissat
Peak ponad wioską Aappilattoq. Po powrocie z wyprawy zespół złożył sprawozdanie
(załącznik 16) wraz z bogatą dokumentacją fotograficzną i filmową oraz udzielił nam
szczegółowych wyjaśnień.
Drogę Golden Lunacy powtórzono w ciągu 1,5 dnia (22-23 VII) z biwakiem na wielkich
tarasach (14 h – dolna część wraz z wariantem zapychowym; 9,5 h – górna część do szczytu).
Powrót do koleby trwał 3,5 h. W nocy osiągnięto wylot kuluaru. Pod ścianę i z powrotem
zespół przemieszczał się wynajętą łodzią motorową.
Uczestnicy wyprawy weryfikacyjnej potwierdzają nasze najważniejsze wnioski. Odnaleziono
ślady działalności zespołu zarówno w dolnej (spity), jak i w górnej (pętle zjazdowe Lhotse)
części ściany. Nie ma możliwości łatwego wytrawersowania ze ściany poza wielkim
zachodem w połowie ściany. Kluczowy wyciąg znajduje się w miejscu wskazanym na
schemacie.

Zejście

kuluarem

w

niesprzyjających

warunkach

jest

poważnym

przedsięwzięciem. Droga została uznana przez zespół weryfikacyjny za długą wspinaczkę na
poważnej ścianie.
Zespół weryfikacyjny nie potwierdził natomiast trudności technicznych deklarowanych przez
autorów drogi. Wycena kluczowego została obniżona z VIII+ na VII+, wyciągu zapychowego
z VIII na VII, wyciągu wyprowadzającego na szczytową turnicę – z VIII- na VII.
Teren pomiędzy pasem dolnych okapów a początkiem laybacka został pokonany 3 wyciągami
(115 metrów) o trudnościach odpowiednio VII- (50 m), VI- (55 m), III (10 m). Na tym
odcinku, zgodnie ze schematem, autorzy Golden Lunacy wytyczyli 4 wyciągi (170 metrów) o
trudnościach odpowiednio VII- (40 m), VII- (50 m), VII (50 m), V- (30 m),
Najprawdopodobniej na schemacie rysowanym po pewnym czasie od pokonania drogi jest
błąd i w rzeczywistości nie ma jednego z siódemkowych wyciągów.
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W dwóch miejscach zespół wytyczył swoje warianty. Pas okapów w dolnej części ściany
przeszedł na prawo od drogi oryginalnej (wyciąg za VII-/VII), w opinii J. Kuczery wariant
oryginalny był mokry. Z kolei w górnej części ściany, poniżej pierwszego pola śnieżnego,
zespół przeszedł wariantem prowadzącym na prawo od ścieku wodnego o długości 60 metrów
i trudnościach VI+. Zdaniem zespołu ten fragment ściany został przez nich pokonany w
najbardziej logiczny sposób. W tym rejonie udało się także zlokalizować miejsce wykonania
zdjęcia będącego dowodem przedstawionym w materiale nr 8A.

Na zdjęciu tym

prowadzący znajduje się nieco na lewo od wielkiego ścieku wodnego. Jednak w opinii
zespołu weryfikacyjnego zastany przez nich teren nie zgadza się z rysunkowym schematem
(materiał 7A), D. Kaszlikowski i E. Kubarska pokonali na tym odcinku 3 wyciągi o łącznej
długości 115 metrów i trudnościach VII (mokra przewieszona rysa), VII+ (komin
przechodzący w przerysę i zacięcie), VII+ (wyjście w lewo przez przewieszkę). Zdaniem
zespołu w rejonie tym teren nie jest w żaden sposób przewieszony, a odcinek do pierwszego
pola śnieżnego ma ok. 60 metrów, a nie ponad 100 metrów. Zdaniem zespołu
weryfikacyjnego tego typu nieścisłości wynikają w dużym stopniu z bardzo niskiej jakości
schematu drogi. Uwagi zespołu dt. trudności drogi naniesiono na rysunkowy schemat autorów
Golden Lunacy (załącznik 17).
Podsumowując, na drodze Golden Lunacy wg autorów przejścia z 22-23 VII 2012 r. znajduje
się 14 wyciągów o trudnościach V i więcej, o łącznej długości ok. 600 metrów. Pozostały
teren ma niższe trudności lub jest ich zupełnie pozbawiony. Pokonano 5 wyciągów o
trudnościach powyżej VI+:
1. Przejście okapów w dolnej części (VII-/VII), odmiennym wariantem od drogi oryginalnej
(prowadził J. Kuczera).
2. Pierwszy płytowy wyciąg ponad okapami, o trudnościach zgodnych z wyceną oryginalną
(VII-), trudności płytowe (1 miejsce, odnaleziono spita), poza tym względnie łatwo
(prowadził J. Kuczera).
3. Kluczowy wyciąg (wycena VII+, obniżone z VIII+, wyciąg o charakterze ciągowym z
dwoma trudniejszymi miejscami, możliwość bardzo częstego restowania, prowadził Jan
Kuczera, M. Księżak i A. Barszczewski przeszli wyciąg z plecakami bez odpadnięć „na
drugiego”), nachylenie wyciągu oceniono na ok. 60 stopni z nieco stromszą końcówką.
4. Pierwszy wyciąg na turnicy szczytowej (wycena VII, obniżone z VIII-), trudności na
starcie, dalej VI-kowy teren, prowadził M. Księżak.
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5. Wyciąg zapychowy w dolnej części ściany pokonano dwoma wariantami, oba nie
przekraczają trudności VII (obniżono z VIII), odnaleziono stanowisko ze spita i kostki,
prowadził M. Księżak.
Należy zwrócić uwagę, że ostatnie dwa wyciągi drogi niemal ze 100 % pewnością wspólne są
z drogą Hidrofilia. Jej autorki wyceniły trudności kluczowego wyciągu na 6c+/7a, zespół
weryfikacyjny na 6b+ (VII UIAA).
W niniejszym raporcie nie odnosimy się do drogi Two hobbits from the Moon,
zainteresowanym pozostawiając lekturę sprawozdania z wyprawy weryfikacyjnej. Kolegom,
którzy w niej uczestniczyli gratulujemy znakomitych przejść, w tym zwłaszcza nowej trudnej
drogi oraz serdecznie dziękujemy za wykonanie powierzonych zadań.

Podsumowanie analizy wyników wyprawy weryfikacyjnej
W naszej opinii na drodze Golden Lunacy zespół D. Kaszlikowskiego i E. Kubarskiej w
rażący sposób zawyżył trudności techniczne drogi, zarówno na kluczowych wyciągach,
jak i w wielu miejscach w łatwiejszym terenie. Nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, jakie
były przyczyny tak radykalnego zawyżenia trudności drogi. Zdajemy sobie sprawę, że autorzy
pierwszego przejścia mogli odczuwać trudności jako wyższe, dodatkowo zmęczenie
odczuwane trzeciego dnia wspinaczki (wyciąg w laybacku) może wpływać na percepcję
trudności (ale np. wyciąg zapychowy pokonano pierwszego dnia wspinaczki). Uważamy
jednak, że nie jest możliwe pomylenie trudności VIII+ (VI.3+) z VII+ (VI.2), podobnie jak
VIII z VII. Być może zespół ma zbyt małe doświadczenie we wspinaczce w granicie, być
może za mało wspina się po drogach autorstwa innych wspinaczy, a być może zasugerował
się zawyżoną wyceną zaproponowaną przez zespół kobiecy z 2003 r. Nie ma to większego
znaczenia – przy ocenie trudności drogi należało wykazać się większą rozwagą.
Nie chcemy jednak, żeby powyższy akapit zabrzmiał jako całkowite potępienie przejścia
D. Kaszlikowskiego i E. Kubarskiej. Uważamy, że pokonali długą drogę na poważnej
ścianie, nie ukrywając najważniejszych faktów istotnych dla oceny stylu przejścia.
Niestety, styl relacji pełnych nieścisłości, nieprecyzyjnych i kontrowersyjnych sformułowań,
zamieszczanie niewielkiej liczby zdjęć z przebiegu samej wspinaczki, a także umieszczanie w
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relacji zdjęć wykonanych w okolicy wioski w z podpisami sugerującymi, że ilustrują przejście
drogi (zdjęcie ze zjazdów „systemem off-widthów”) powodują, że w połączeniu z rażącym
zawyżeniem trudności swojej drogi, wspinaczkowy dorobek zespołu w opinii wielu osób
może zostać przekreślony.
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P ODSUMOWANIE
Kończąc naszą pracę chcemy podkreślić, że „sprawa Golden Lunacy” jest w polskim
środowisku wspinaczkowym wydarzeniem bez precedensu. Zaangażowanie sporej części
środowiska, nałożenie się konfliktów personalnych, klubowych i biznesowych, wzajemne
uprzedzenia, rola forów internetowych i anonimowe oskarżenia i wreszcie toczący się proces
sądowy - wszystko to utrudniało wyjaśnienie sprawy. Sprawa ta pokazała również, że nie
mamy – jako środowisko wspinaczkowe – wypracowanych standardów postępowania w tego
typu kontrowersyjnych sytuacjach.

Nasz zespół poddawany był naciskom obu stron konfliktu – sugerowano nam zakres prac oraz
tryb procedowania, podsuwano mniej lub bardziej sensowne zarzuty i materiały, próbowano
narzucić terminy publikacji raportu, a także dyktowano jego treść. Kontakt z zespołem
autorów drogi – ze względu na brak zaufania co do naszej bezstronności - przez wiele
miesięcy był utrudniony. Wydaje nam się jednak, że mimo wszystko zachowaliśmy
niezależność.

Wnioski przedstawione w niniejszym raporcie wynikają wyłącznie z analizy dokumentów,
informacji zebranych w trakcie rozmów z Dawidem Kaszlikowskim i Grzegorzem Głazkiem
oraz materiałów przywiezionych przez członków wyprawy weryfikacyjnej. Nasze osobiste
sympatie i antypatie nie miały żadnego znaczenia przy wyjaśnianiu tej sprawy.

Zdajemy sobie sprawę, że treści zamieszczone w naszym raporcie mogą być wykorzystywane
przez obie strony sporu. Uważamy jednak, że żadna ze stron konfliktu nie powinna być
przesadnie zadowolona. Przeciwnicy zespołu zdecydowanie przesadzili zarówno z treścią i
formą krytyki, wielokrotnie przekraczając nie tylko granice dobrego smaku, ale także
zachowując się po prostu nieuczciwie. Z kolei zespół, zamiast ograniczyć się do
merytorycznych odpowiedzi na często zasadne pytania i wyjaśnić zdecydowaną większość
spornych kwestii w ciągu kilku tygodni, nie powstrzymał się od personalnych ataków na
swoich adwersarzy. Niestety okazało się też, że znacznie zawyżył trudności swojej drogi.
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Gdyby nie była to droga „na końcu świata” tylko np. w Tatrach, można by się tym specjalnie
nie przejmować. Jednak wycena VIII+ poszła w świat, a gdyby nie wyprawa weryfikacyjna –
pewnie przez lata nie dowiedzielibyśmy się, że droga jest znacznie łatwiejsza.

Nie chcemy tu stawiać znaku równości pomiędzy postępowaniem obu stron. Nie jesteśmy
trybunałem czy sądem arbitrażowym – nie będziemy rozstrzygać, kto ma rację w sporze
pomiędzy zespołem autorów Golden Lunacy a Joanną Onoszko, członkami kapituły Jedynki,
działaczami PZA oraz innymi osobami, które na różne sposoby krytykowały czy podważały
przejście drogi, ani tym bardziej wnikać w intencje i motywacje poszczególnych osób.
Uważamy, że najwłaściwszym organem, który został powołany do rozstrzygania takich
sporów jest Sąd Koleżeński PZA. Nasz raport, będący kompleksową oceną przejścia drogi
Golden Lunacy, może natomiast stać się podstawą jego pracy.

Chcielibyśmy też w tym miejscu przedstawić pewne sugestie dotyczące sposobu wyjaśniania
podobnych sytuacji w przyszłości. Nie mamy wątpliwości, że prędzej czy później pojawią się
kolejne drogi, których trudności, powaga czy nawet sam fakt istnienia będzie kwestionowany.

Z pewnością należy zacząć od ustalenia jasnych standardów relacjonowania przejść i wypraw
o charakterze eksploracyjnym. Takie standardy nie obowiązywały do tej pory ani przy okazji
składania sprawozdań do PZA, ani tym bardziej – przy publikowaniu relacji w mediach.
Wydaje się, że absolutnym minimum powinno być opublikowanie schematu drogi i jej
wrysowanie na zdjęcie o możliwie wysokiej rozdzielczości, a także przedstawienie
szczegółowego kalendarium wyprawy. Materiały te powinny być częściowo przygotowane
jeszcze w trakcie trwania wyprawy (rysowane schematy, notatki, wykonanie fotografii) i
opublikowane zaraz po powrocie do kraju. Należałoby także przedstawić krótką, suchą,
notatkę o stylu przejścia, klasie i trudnościach, najlepiej w odniesieniu do innych dróg
pokonanych przez autorów nowej linii, a także informację o sprzęcie zabranym i
wykorzystanym w trakcie przejścia. Oczywiście, idealnie by było, gdyby każdy zespół
dysponował pełną dokumentacją fotograficzną swojej drogi – zdajemy sobie jednak sprawę,
że często nie jest to możliwe. Realizacja powyższych postulatów znacznie ułatwi
postępowanie wyjaśniające w przypadku pojawiających się kontrowersji.
Strona 37

Raport Zespołu ds. drogi GL

Podsumowanie

Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które pomagały nam w
zdobywaniu materiałów wykorzystanych w niniejszej analizie, a także tym osobom, które
cierpliwie czekały na nasz raport, powstrzymując się od publicznego wygłaszania opinii na
temat drogi Golden Lunacy. Jednocześnie apelujemy do środowiska wspinaczkowego o umiar
w komentowaniu głównych tez tego raportu.

Janusz Majer
Miłosz Jodłowski
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Załączniki

Z AŁĄCZNIKI
Lista załączników do raportu zespołu ds. Golden Lunacy:
1. Wyciąg z protokołu WZD PZA 2011
2. Uchwała Zarządu PZA o powołaniu zespołu
3. Sprawozdanie zespołu Kaszlikowski-Kubarska dla PZA z 2007 r.
4. Aneks do sprawozdania do PZA złożony przez zespół w listopadzie 2011 r.
5. Schemat drogi Hidrofilia
6. Raport wyprawy szkockiej z 1997 r.
7. Pismo zespołu ds. Golden Lunacy do D. Kaszlikowskiego i E. Kubarskiej z 24 I 2012
8. Pismo D. Kaszlikowskiego do PZA z 29 I 2012
9. Nieoficjalny mail zespołu ds. Golden Lunacy do D. Kaszlikowskiego i E. Kubarskiej z
4 II 2012
10. Mail z zaproszeniem G. Głazka do współpracy z zespołem ds. Golden Lunacy
11. Sprawozdanie ze spotkania z . G. Głazkiem
12. Lista wątpliwości co do drogi Golden Lunacy dostarczona zespołowi przez A.
Paszczaka 25 VI 2012
13. Zestawienie sugerujące podobieństwo dwóch formacji dostarczona zespołowi przez A.
Paszczaka 25 VI 2012
14. Porównanie stanu śniegu w kuluarze (2007 vs. 2009), aut. D. Kaszlikowski
15. Lista materiałów przekazanych zespołowi weryfikacyjnemu
16. Sprawozdanie wyprawy weryfikacyjnej
17. Uwagi zespołu weryfikacyjnego naniesione na schemat rysunkowy Golden Lunacy
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Załącznik 1

Załącznik 1
Wyciąg z protokołu WZD PZA 2011

Polski Związek Alpinizmu
XIV Walne Zgromadzenie delegatów PZA

Podlesice, 19.11.2011

(...)
W dalszej kolejności, Piotr Xięski sformułował treść swojego wniosku, zaś
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad nim. Komisja
Mandatowo-Skrutacyjna odnotowała głosów za – 33, przeciw - 1 , wstrzymało się –
13. Wniosek został przyjęty przez Zgromadzenie.

(...)
Wniosek Piotra Xięskiego
Dotyczy: rozszerzenia zakresu zadań realizowanych przez KWW PZA
WZD PZA zobowiązuje KWW PZA do realizacji następujących zadań i rozszerzenie
składu Komisji o osoby, które gwarantują ich rzetelną realizację:
1. Wyjaśnienie w miarę możliwości sprawy GL
2. Stworzenie wzoru i standardów składanych wniosków i sprawozdań do KWW PZA
3. Stworzenie standardów relacji publikowanych w mediach specjalistycznych i
profesjonalnych
4. W uzasadnionych przypadkach weryfikacja wykazów składanych w bazie PZA
5. Stworzenie procedur przy wyjaśnianiu przejść kontrowersyjnych
Piotr Xięski
(...)

Raport Zespołu ds. drogi GL

Załącznik 2

Załącznik 2
Uchwała Zarządu PZA o powołaniu zespołu
Zgodnie z treścią uchwały XIV WZD , KWW rekomenduje powołanie zespołu roboczego z
zakresem kompetencji jak w komunikacie <http://pza.org.pl/news.acs?id=1062175> w
następującym składzie.
1. Janusz Majer
2. Jacek Fluder
3. Miłosz Jodłowski
Ze względu na powagę sprawy proszę Zarząd o zatwierdzenie tego składu.
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Załącznik 3

Załącznik 3
Sprawozdanie zespołu Kaszlikowski-Kubarska dla PZA z 2007 r.
Ta strona celowo została pozostawiona pusta. Treść załącznika rozpoczyna się od strony następnej.

2007 IA16, Grenlandia, D.Kaszlikowski, E.Kubarska – sprawozdanie
Hannah Greenland Expedition zakończona sukcesem.
Eliza Kubarska i David Kaszlikowski wytyczyli nową drogę na najwyższym klifie świata.
źródło:www.VerticalVision.pl

14 sierpnia Eliza i David po przejściu nowej drogi stanęli nas szczycie góry zwanej przez Innuitów Maujit Qaqarssuasia (znanej też
jako Thumbnail.)
Ściana wyrastająca prosto z wody ma wysokość ok 1500m i jest uznawana za największy morski klif na świecie. Ekspedycja
działała w rejonie fiordu Torssukatak na samym skraju południowej Grenlandii.
Nowa droga, Golden Lunacy, ma prawie 2 km długości, z czego ok 1500m pionowego wspinania. Maksymalne trudności VIII +
UIAA.

2km do przepłynięcia pod ścianę, w takie dni jak ten to czysta przyjemność innym razem poważne ryzyko (fot dk verticalvision.pl)

Ekspedycja miała dość wyjątkowy charakter, bo ściana będąca celem zespołu jest dostępna tylko z łodzi. Mimo zdecydowanie nikłej,
i nie zapewniającej bezpieczeństwa liczby uczestników zespół postanowił przemieszczać się w obrębie fjordów na wywrotnych, choć
pakownych morskich kajakach. To umożliwiło im eksplorację klifów, ale też nie oszczędziło ciężkich przeżyć podczas walki z falami
(wywrotka do wody w tym rejonie może oznaczać hipotermię i śmierć w ciągu kilku minut).

David wchodzi na ścianę prosto z kajaków pierwsze trawersy wspinaliśmy sie piankach w razie upadku do wody mielibyśmy kilka minut więcej na
ewakuację fot verticalvision.pl

Po dotarciu w głąb fjordów zespół założył bazę na górzystej wyspie Pamialluk. Od klifu leżącego vis a vis dzieliły ich 2km lodowatej
morskiej wody. Podpłyniecie kajakami było jedyna możliwością rozpoczęcia wspinaczki. Ponieważ ekipa działała w samotności bez
wsparcia z lądu (w odróżnieniu od poprzednich zdobywców ściany), pierwszym problemem było znalezienie półki gdzie można by
zostawić kajaki i do której będzie można wrócić po skończeniu drogi. Po znalezieniu takiego miejsca w lewej części ściany, (co w
konsekwencji zmusiło ekipę do wtrawersowywania w kierunku upatrzonej linii) team rozpoczął wspinaczkę z noclegami na
przypadkowo napotkanych półkach.
Po przejściu pierwszych 600m okazało się ze pierwotny projekt, aby przejść linie widowiskowych okapów wymagałby wspinaczki
hakowej.
David:„Zdecydowanie odrzucam wspinaczkę hakową jako sztukę samą w sobie , używam jej jedynie jako narzędzie do
zapatentowania i otwierania nowych dróg klasycznych, dlatego zjechaliśmy dwa wyciągi w dół, porzucając doskonały wyciąg 7a na
którego Oesie się nieźle umordowałem ;-)) i zjechaliśmy do półki poszukując innej możliwości przejścia, aż w końcu pokonaliśmy
okapy z ich lewej krawędzi”

60m wytężającego laybacku (7a+) trzeciego dnia wspinaczki w pierwszej połowie ściany fot. ek verticalvision.pl

Po 3 dniach zespół doszedł do wielkiej półki/tarasu, który przecina górę w połowie.
Tego samego dnia pogoda załamała się więc po nawałnicy i noclegu na tarasie w kolebie zespół zdecydował na powrót do bazy
Po trawersie przez system półek w kierunku łatwiejszego terenu i zejściu po pionowych trawach ekipa znalazła się w śnieżnym
kuluarze. Dalsze zejście przybrało niemal dramatyczny charakter.
David:
„Ciągły deszcz, stromy śnieg, szczeliny brzeżne po 10m głębokości z każdej strony, w końcu grzmiąca pod śniegiem rzeka…Przejście
po wąskich pasażach śniegu w lekkich butach podejściowych, z hakiem lub młotkiem w ręku zamiast czekana wycieńczyło nas
psychicznie .Wiedzieliśmy, że jeżeli ktoś z nas poleci lina nie przyda się na wiele, najbardziej baliśmy wpaść w szczelinę w śniegu. Pod
spodem szalała woda.

podczas deszczu wiele dni spędzamy w prowizorycznej kuchni do czasu aż huragan ja zupełnie porwie fot verticalvision.pl

ucieczka przed woda i śniegiem w kuluarze fot dk verticalvision.pl

zejście zamienia sie w ucieczkę przed wodą skora juz więcej nie namoknie....dk verticalvision.pl

Nie wzięliśmy raków ani czekana z bazy żeby nie dźwigać go na litej ścianie, a kuluar o dobrej pogodzie wyglądał na łatwy. Teraz
zmienił się zupełnie.
W końcu dotarliśmy do 20m progu skalnego. Po dwóch stronach pionowe mokre ściany, spod śniegu nad nami biją rzeki (wcześniej
podczas pogody to były strumyki), zalewają wszystko oprócz zaklinowanego w żlebie ogromnego głazu, na którym stoimy. My
zmarznięci z odmoczonymi rękami i zamrożonymi stopami.
Rzucamy zjazd, ale już widzę, że czeka nas następny, od razu niżej jest podobna platforma znów wysoki głaz a pas śniegu kontynuuje
się dopiero kilkanaście metrów niżej. Jeżeli tam nie znajdę czegoś żeby rzucić kolejny zjazd to będziemy w pułapce. Z wodą walącą od
góry nie mamy żadnej szansy żeby się wspiąć z powrotem i być może brak możliwości zjazdu w dół .
Przez chwile próbujemy się rozgrzać, wyciągamy z worów puchowe kurtki, potem zjeżdżam drżąc żeby lina nie zsunęła się po obłej
krawędzi głazu na bok- wtedy utopiłbym się pod wodospadem. Nie zsuwa się, ale i tak ląduję w strumieniach wody.
Wór obraca mnie głową w dół, łapię pierwszy z wystających nad wodą kamieni i ściągam się w kierunku powietrza. Na szczęście nie
zamontowałem prusa ,mokry pewnie by się zablokował, a wtedy …
Po 6 godzinach zejścia dochodzimy do kajaków. Niestety nie możemy przepłynąć na druga stronę. Zaczął się sztorm i fale pewnie by
nas przewróciły. Kolejna noc deszczu spędzamy z linami pod tyłkiem i nrceta nad głową. Ranek jest na szczęście nieco spokojniejszy
wiec po 20min wiosłowania jesteśmy w namiocie.”
Pogoda jest zła przez następny tydzień, ale podczas 2 dni spokojniejszej wody zespół ponownie dostaje się na ścianę. Szybka
wspinaczka przez ciągle niebezpieczny kuluar (zostawili wiszące liny) z użyciem czekanów i raków w 6 godz doprowadza ekipę na
wysokość poprzednio osiągniętej półki. Mimo niepomyślnych prognoz, które nie dawały specjalnych szans na skończenie drogi,
następnego dnia wyszło słońce. Po 10,5 godzinach akcji (17h koleba-szczyt-koleba) zespół stanął na szczycie M.Qaqarssuasia ,
delektując się niezwykłym widokiem wielkich ścian po horyzont.
David:
„To była piękna wspinaczka po solidnym granicie, z kilkoma wyciągami za 6c
Z najciekawszych kawałków: Eliza pokonała system mokrych offwidthów - koszmarnie trudnych, a ostatni wyciąg na sam pik to 60m
wspinaczki z niesamowitym widokiem..
Niestety zaraz po tym jak stanęliśmy na szczycie chmury zaczęły się wznosić i w krótkim czasie nie widzieliśmy dalej niż na 100m.
Później w nocy kontynuowaliśmy zjazdy i wygląda że mieliśmy sporo szczęścia; lina się nie blokowała, niemal po omacku udało mi
się znaleźć zaklinowane kamienie do zjazdów, więc w górnej partii nie użyliśmy żadnego haka ani spita”.

Maujit Qaqarssuasia największy klif na świecie wyrysowana droga Golden Lunacy ma 2 km długości fot. dk verticalvision.pl

Górna części Golden Lunacy ma prawdopodobnie (choć niekoniecznie) wspólne odcinki z drogą Cecilii Buil (hiszp.) i Robery Nunez
(braz.) („Hidrofilia”)które jako pierwsze stanęły na szczycie w 2003 roku. David i Eliza to dopiero drugi zespół, który stanął na
głównym szczycie M.Qaqarssuasia, Na całej (ponad 1,5 km szerokości ) ścianie włącznie z Golden Lunacy istnieją w tej chwili
zaledwie 4 drogi. Dwie inne prowadzą do końca pionowego klifu Thumbnail, nie wyprowadzając na szczyt.
Styl przejścia:
Droga pokonana z niewielką ilością lin poręczowych (dół - aby wtrawersować w linie drogi od kajaków). Potem cała droga bez
poręczowania ani portaledge’a.
Asekuracja naturalna z minimalnym użyciem spitów (5 spitów na całej drodze: 3 na stanowiska-do holowania wora, 2 na wyciągach
-1 dla asekuracji do ominięcia ruchomego glazu,1 na trudnej do asekuracji gładkiej płycie)
Trudności: 7a+ max, na najtrudniejszym wyciągu AF (bity spit dla asekuracji obejścia głazu wiszącego nad stanem), wszystkie inne
wyciągi (kilka 6c) OS. Droga prowadzi doskonałej jakości granitem.
David:
„To co znaleźliśmy w głębi fjordów to niewątpliwie jeden z najlepszych granitowych rejonów na świecie. Niestety po skończeniu
drogi nie mieliśmy już dobrej pogody do wspinu, ale kajakowy rekonesans objawił nam kilka zupełnie dziewiczych rejonów ze
ścianami po 700 -900m wysokości. To jedna z moich najpiękniejszych ekspedycji codziennie mijaliśmy góry lodowe, spotkaliśmy
współczesnych Innuitów, obserwowaliśmy aurorę borealis, zrywaliśmy jagody pełnymi garściami, Eliza nauczyła się wiosłować ;-) ,
a na te kilka ścian będzie trzeba wrócić”
Golden Lunacy to już kolejna duża klasyczna droga Elizy i Davida w tym roku. W marcu przeszli oni RP Subiendo El Arcoiris
(8a,300m) i otworzyli nowa drogę Arte de Malaria (7b+ 300m) w górach Meksyku.

team Hannah Greenland Expedition w wersji romantic, w Maouijt Qaqarsuasia w tle fot. verticalvision.pl

Wielkie dzięki za wsparcie!
Uczestnicy pragną podziękować także Jarkowi Mazurowi, Piorowi Golańskiemu oraz Joannie Krośkiewicz i Markowi
Bednarkiewiczowi za pomoc w ostatnich miesiącach.
Patroni wyprawy
Ambasada Danii, National Geographic Traveler, Góry, Extermium, Onet.pl, Wspinanie.pl, VerticalVision.pl
Strony wyprawy
www.VerticalVison.pl
www.wyprawy.onet.pl
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Załącznik 4
Aneks do sprawozdania do PZA złożony przez zespół w listopadzie 2011 r.
Ta strona celowo została pozostawiona pusta. Treść załącznika rozpoczyna się od strony następnej.
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Aneks do sprawozdania dot. wyprawy Grenlandia 2007 o
sygn. 2007 IA16 dla Polskiego Związku Alpinizmu.
SPRAWOZDANIE oryg. - 2007 IA16- zostało dostarczone po wyprawie w 2007, w
terminie i przyjęte przez komisję KWiU bez zastrzeżeń. Aneks zrealizowany na '
żądanie P.Księskiego , październik 2011.

Spis treści:
A. oryginalne sprawozdanie z wyprawy z roku 2007
B. aneks - cel i skład wyprawy
C. aneks - uzupełnienie treści sprawozdania 2007
D. aneks - kalendarium wyprawy
E. aneks - schemat drogi Golden Lunacy
F. kopie artykułów w magazynach: Góry, Taternik, National Geographic Traveler.

POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU
ZARZĄD
u l . St. N o a k o w s k i e g o 10 lok. 12
00 666 Warszawa
www.pza.org.pl biuro@pza.org.pl
KRS 0000rq?455 NIP 577-^-39-619

2007 IA16, Grenlandia, D.Kaszlikowski, E.Kubarska - sprawozdanie
Hannah Greenland Expedition zakończona sukcesem.
Eliza Kubarska i David Kaszlikowski wytyczyli nową drogę na najwyższym klifie świata.
Źródło:www. Yerticalyision.pl
14 sierpnia Eliza i David po przejściu nowej drogi stanęli nas szczycie góry zwanej przez Innuitów Maujit Qaqarssuasia (znanej też
jako Thumbnail.)
Ściana wyrastająca prosto z wody ma wysokość ok 1500m i jest uznawana za największy morski klif na świecie. Ekspedycja
działała w rejonie fiordu Torssukatak na samym skraju południowej Grenlandii.
N o w a droga, Golden Lunacy, ma prawie 2 km długości, z czego ok 1500m pionowego wspinania. Maksymalne trudności VIII +
UIAA.

2km tło przepłynięcia pod ścianę, w takie dni jak ten to czysta przyjemność innym razem poważne ryzyko (fot dk verticalvision.pl)
Ekspedycja miała dość wyjątkowy charakter, bo ściana będąca celem zespołu jest dostępna tylko z łodzi. M i m o zdecydowanie nikłej,
i nie zapewniającej bezpieczeństwa liczby uczestników zespół postanowił przemieszczać się w obrębie fiordów na wvwrotnvch_choć
pakownycjujiarikirh kajakach. To umożliwiło im eksplorację klifów, ale też nie oszczędziło ciężkich przeżyć podczas walki z falami
(wywrotka do wody w tym rejonie może oznaczać hipotermię i śmierć w ciągu kilku minut).

David wchodzi na ścianę prosto z kajaków pierwsze trawersy wspinaliśmy sie piankach w razie upadku do wody mielibyśmy kilka minut więcej na
ewakuację fot verticalvision.pl
Po dotarciu w głąb fjordów zespół założył bazę na górzystej wyspie Pamialluk. Od klifu leżącego vis a vis dzieliły ich 2km lodowatej
morskiej wody. Podpłyniecie kajakami było jedyna możliwością rozpoczęcia wspinaczki. Ponieważ ekipa działała w samotności bez
wsparcia z lądu (w odróżnieniu od poprzednich z d o b y w c ó w ściany), pierwszym problemem było znalezienie półki gdzie można by
zostawić kajaki i do której będzie m o ż n a wrócić po skończeniu drogi. Po znalezieniu takiego miejsca w lewej części ściany, (co w
konsekwencji zmusiło ekipę do wtrawersowywania w kierunku upatrzonej linii) team rozpoczął wspinaczkę z noclegami na
przypadkowo napotkanych półkach.
Po przejściu pierwszych 600m okazało się ze pierwotny projekt aby przejść linie widowiskowych okapów wymagałby wspinaczki
hakowej.
David.„ Zdecydowanie odrzucam wspinaczkę hakową jako sztukę samą w sobie . używam jej jedynie jako narzędzie do
zapatentowania i otwierania nowych dróg klasycznych, dlatego zjechaliśmy dwa wyciągi w dół, porzucając doskonały wyciąg 7a na
którego Oesie się nieźle umordowałem
:-)) i zjechaliśmy do półki poszukując innej możliwości przejścia, aż w końcu
pokonaliśmy
okapy z ich lewej krawędzi"

60m wytężającego laybacku (7a+) trzeciego dnia wspinaczki w pierwszej polowie ściany fot. ek verticalvision.pl

Po 3 dniach zespół doszedł do wielkiej półki/tarasu, który przecina górę w połowie.
Tego samego dnia pogoda załamała się więc po nawałnicy i noclegu na tarasie w kolebie zespół zdecydował na powrót do bazy
Po trawersie przez system półek w kierunku łatwiejszego terenu i zejściu po pionowych trawach ekipa znalazła się w śnieżnym
kuluarze. Dalsze zejście przybrało niemal dramatyczny charakter.
David:
,. Ciągły deszcz, stromy śnieg, szczeliny brzeżne po lOm głębokości z każdej strony, w końcu grzmiąca pod śniegiem
rzeka...Przejście
po wąskich pasażach śniegu w lekkich butach podejściowych,
z hakiem łub młotkiem w ręku zamiast czekana wycieńczyło
nas
psychicznie . Wiedzieliśmy, że jeżeli ktoś z nas poleci lina nie przyda się na wiele, najbardziej baliśmy wpaść w szczelinę w śniegu. Pod
spodem szalała woda.

Nie wzięliśmy raków ani czekana z bazy żeby nie dźwigać go na litej ścianie, a kuluar o dobrej pogodzie wyglądał
zmienił się zupełnie.

na łatwy Teraz

W końcu dotarliśmy do 20m progu skalnego. Po dwóch stronach pionowe mokre ściany spod śniegu nad nami biją rzeki (wcześniej
podczas pogody to były strumyki), zalewają wszystko oprócz zaklinowanego w żlebie ogromnego głazu, na którym stoimy Mv
zmarznięci z odmoczonymi rękami i zamrożonymi
stopami.
Rzucamy zjazd ale już widzę, że czeka nas następny, od razu niżej jest podobna platforma znów wysoki głaz a pas śniegu kontynuuje
się dopiero kilkanaście metrów niżej. Jeżeli tam nie znajdę czegoś żeby rzucić kolejny zjazd to będziemy w pułapce Z wodą walącą od
góry nie mamy żadnej szansy żeby się wspiąć z powrotem i być może brak możliwości zjazdu w dól.
Przez chwile próbujemy się rozgrzać, wyciągamy z worów puchowe kurtki, potem zjeżdżam drżąc żeby lina nie zsunęła się po obłej
krawędzi głazu na bok- wtedy utopiłbym się pod wodospadem. Nie zsuwa się, ale i tak ląduję w strumieniach wody.
Wór obraca mnie głową w dół, łapię pierwszy z wystających nad wodą kamieni i ściągam się w kierunku powietrza Na szczęście nie
zamontowałem prusa , mokry pewnie by się zablokował, a wtedy ...
Po 6 godzinach zejścia dochodzimy do kajaków. Niestety nie możemy przepłynąć na druga stronę Zaczął się sztorm i fale pewnie by
nas przewróciły
Kolejna noc deszczu spędzamy z linami pod tyłkiem i nrceta nad głową. Ranek jest na szczęście nieco spokojniejszy
wiec po 20min wiosłowania jesteśmy w namiocie. "
. . .
Pogoda jest zła przez następny tydzień, ale podczas 2 dni spokojniejszej wody zespół ponownie dostaje się na ścianę. Szybka
wspinaczka przez ciągle niebezpieczny kuluar (zostawili wiszące liny) z użyciem czekanów i raków w 6 godz doprowadza ekipę na
wysokość poprzednio osiągniętej półki. M i m o niepomyślnych prognoz, które nie dawały specjalnych szans na skończenie drogi
następnego dma wyszło słońce. Po 10,5 godzinach akcji (17h koleba-szczyt-koleba) zespół stanął na szczycie M.Oaąarssuasia ,'
delektując się niezwykłym widokiem wielkich ścian po horyzont.

David:
„ To była piękna wspinaczka po solidnym granicie, z kilkoma wyciągami
Z najciekawszych kawałków: Eliza pokonała
wspinaczki z niesamowitym widokiem..

system mokrych offwidthów

za 6c
- koszmarnie trudnych, a ostatni wyciąg na sam pik to 60m

Niestety zaraz po tym jak stanęliśmy na szczycie chmury zaczęły się wznosić i w krótkim czasie nie widzieliśmy dalej niż na lOOm.
Później w nocy kontynuowaliśmy
zjazdy i wygląda że mieliśmy sporo szczęścia: lina się nie blokowała, niemal po omacku udało mi
się znaleźć zaklinowane kamienie do zjazdów, więc w górnej partii nie użyliśmy żadnego haka ani spita ".

Maujit Oagarssuasia największy klif na świecie wyrysowana droga Golden Lunacy ma 2 km długości fot. dk verticalvision.pl

Górna części Golden Lunacy ma prawdopodobnie (choć niekoniecznie) wspólne odcinki z drogą Cecilii B u i l (hiszp.) i Robery Nunez
(braz.) („Hidrofilia")które jako pierwsze stanęły na szczycie w 2003 roku. David i E l i z a to dopiero drugi zespół który stanął na
głównym szczycie M.Qaqarssuasia, N a całej (ponad 1,5 km szerokości ) ścianie włącznie z Golden Lunacy istnieją w tej chwili
zaledwie 4 drogi. Dwie inne prowadzą do końca pionowego klifu Thumbnail, nie wyprowadzając na szczyt.
Styl przejścia:
Droga pokonana z niewielką ilością lin poręczowych (dół - aby wtrawersować w linie drogi od kajaków). Potem cała droga bez
poręczowania ani portaledge'a.
Asekuracja naturalna z minimalnym użyciem spitów (5 spitów na całej drodze: 3 na stanowiska-do holowania wora, 2 na wyciągach
-1 dla asekuracji do ominięcia ruchomego głazu, 1 na trudnej do asekuracji gładkiej płycie)
Trudności: 7a+ max, na najtrudniejszym wyciągu A F (bity spit dla asekuracji obejścia głazu wiszącego nad stanem), wszystkie inne
wyciągi (kilka 6c) OS. Droga prowadzi doskonałej jakości granitem.
David:
„ To co znaleźliśmy w głębi fiordów to niewątpliwie jeden z najlepszych granitowych rejonów na świecie. Niestety po skończeniu
drogi nie mieliśmy już dobrej pogody do wspinu, ale kajakowy rekonesans objawił nam kilka zupełnie dziewiczych rejonów ze
ścianami po 700 -900m wysokości. To jedna z moich najpiękniejszych
ekspedycji codziennie mijaliśmy góry lodowe, spotkaliśmy
współczesnych
Innuitów, obserwowaliśmy
aurorę boreałis, zrywaliśmy jagody pełnymi garściami, Eliza nauczyła się wiosłować ;-) ,
a na te kilka ścian będzie trzeba wrócić "

Golden Lunacy to j u ż kolejna duża klasyczna droga E l i z y i Davida w tym roku. W marcu przeszli oni R P Subiendo E l Arcoiris
(8a,300m) i otworzyli nowa drogę Arte de Malaria (7b+ 300m) w górach Meksyku.

team Hannah Greenland Expedition w wersji romantic, w Maouijt Qaqarsuasia w tle fot. verticaivision.pl

Sponsorzy Hannah Greenland Expedition
Sponsor gfówny:
• t - s a n n s i - s
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Sponsorzy sprzętowi;
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Patroni ekspedycji:

Am basada Danii
Polski Związek Alpinizmu

TRAlfELER

Wielkie dzięki za wsparcie!
Uczestnicy pragną podziękować także Jarkowi Mazurowi, Piórowi G d a ń s k i e m u oraz Joannie Krośkiewicz i M a r k o w i
Bednarkiewiczowi za pomoc w ostatnich miesiącach.
Patroni wyprawy
Ambasada Danii, National Geographic Traveler, Góry, Extermium, Onet.pl, Wspinanie.pl, VerticalVision.pl
Strony wyprawy
www.VerticalVison.pl
www, wy p r a wy. o n et. p I

Aneks do sprawozdania dot. wyprawy Grenlandia 2007 o sygn. 2007 IA16
SPRAWOZDANIE oryg. - 2007 IA16- zostało dostarczone po wyprawie w 2007 w
terminie i przyjęte przez komisję KWiU bez zastrzeżeń. Aneks zrealizowany na '
prośbę Piotra Xs<ęskiego.

B. Aneks - cel i skład wyprawy
1. Termin: 20 lipca- 2 września 2007
2. Miejsce: Grenlandia Południowa, fiord Torssukatak.
3. Skład:
Eliza Kubarska (UKA Warszawa), David Kaszlikowski (w 2007 KW Warszawa
obecnie UKA)
4. Cel wyjazdu:
^jwyższym morskim klifie świata Maujit Oaaarsuassia
T 1 f ^ " ?°
(ok. 15o0m deniwelacji) oraz rekonesans w okolicznych fiordach.
e

W e j
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5. Cel osiągnięty:
*Nowa droga „Golden Lunacy"- (ok. 2000 m , 7a+max, 1xAF, reszta OS) na
M.Qaqarsuassia.
Szczegóły trudności wyciągów- patrz schemat. Start w drogę z morskich kajaków
wciąganych na ścianę (lewa strona klifu).
'Rozpoznanie rejonu jako pierwsza polska wyprawa wspinaczkowa. Rekonesans
kajakowy pozwolił nam zlokalizować kilka potencjalnych celów i dziewiczych ścian
Obserwacje w rejone fiordu Torssukattak w roku 2007, pozwoliły także na koleiną "
eksploracje w roku 2009 - w tym samym fjordzie wytyczyliśmy m in nową drogę
przez wschodzą ścianę, zdobywając dziewiczy szczyt i nazywając go Qaaaa
Eggamangillara.
6. Styl przejścia drogi: :
Droga pokonana z niewielką ilością lin poręczowych (dół - aby wtrawersować w linie
drogi od kajaków), z biwakami na półkach. Asekuracja naturalna z minimalnym
użyciem spitow (5 spitów na całej drodze: 3 na stanowiskach- do holowania wora 2
na wyciągach). Najtrudniejszy wyciąg wyceniony na Vlll+ pokonany 1xAF droga '
przebyta w dwóch odcinkach: najpierw dolna ściana ok. 700m deniweladi zejście ze
ściany na okres załamania pogody, potem górna 800m deniwelacji.
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wyprawy Grenlandia 2007 o sygn.

C. aneks - uzupełnienie treści sprawozdania 2007
•linijka 8 sprawozdania 2007 (wersja PDF) - podkreślić zdanie •
^ ^ ^ ^ t o ^ t e ^ g sie w obrębie f i o r d ™ , na wywrotnych n w . ^ h
• po linijce nr 10 .
S ^ 7
i
f ą wyjątkowo trudne na wzburzonej wodzie, orzy obciążonym
kajaku. Wywrotka na falach przy zespole 2 osobowym grozi upadkiem obolgf
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Pod zdjęciem połogiego startu na klif
£^ "
7
y s t k i e działające tu przed nami zespoły startowały na ścianę albo z
łodzi z obsługą miejscowych lub własnym teamem wspomagającym Zespół braz
* °
V** *
nami na
S
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^
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jako szczyt M.Qaqarssua.a, startował co prawda z kajaków, ale miał dodatkowe 3
osoby z obsługi. Ich kajaki były w trakcie wspinaczki o d p r o w a d z a n e « * 5 5 T a
zespół był odbierany po skończeniu wspinaczki. My, wg naszego planulzfalaiac
sami, nie mieliśmy takiego ułatwienia.
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f
f °
y
S o dnia wspinaczki, choć samo
wspinan e trwało niepełne trzy dni- pierwszego dnia zaczęliśmy oóźno ,wciaqanie
kajaków), a trzeciego dnia skończyliśmy wspinaczkę już ok godz 16
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wyprawy Grenlandia 2001

o sygn.

wyprawy (przybliżone po 4 fatach)

K a l e n d a r i u m

20-25.VH.2007

- wylot z Polski,
- przepłynięcie łodzią motorową z lotniska do Nanortaiik
- oczekiwanie na bagaż zagubiony przez linie lotnicze
\ ^ a ^ ^ S °
24. VII
-przylatuje ostatni zagubiony baaaż
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kolegów M. Ciesielskiego

towarz

25. VII

-czekamy na ustąpienie lodu blokującego morze w okolicy Nanortaiik
-na łodzi agencji Nanortaiik Tourism Office odprowadzamy kolegów do fjodru
lasermjut.
J

26. VII- 2.VIII

- dopłynięcie motorowym zodiakiem do fiordu Torssukattak (u wylotu fiordu duże
nagromadzenie gór lodowych)
-przygotowania do wspinaczki, budowa bazy
y
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> wzdłuż wybrzeża wyspy

- rozpoznanie terenu, wyznaczenie miejsca do startu w potencjalna drogę na klifie
M.Qaqarsuassia.
- transport sprzętu na ścianę. Mocowanie tyrolki w celu powrotu do kajaków
-rozciągniecie pierwszej poręczówki pozwalającej na wtrawersowanie w ścianę - - mocowanie tyrolki łączącej wylot zejściowego żlebu ze ściana docelowego klifu
- zła pogoda.
03-05 VIII 2007:
Po wcześniejszym przetransportowaniu części sprzętu na ścianę i przvaotowaniu
logistyki powrotu, wyruszamy planując kilkudniową wspinaczkę
Po 3 dniach wspinaczki osiągnęliśmy taras przecinający ścianę mniej więcej w
połowie. Następuje załamanie poaody
06 VIII 2007
Po kilkunastu godzinach deszczu, w ulewie wycofujemy się tarasem w kierunku żlebu
zejściowego. Niebezpieczne i trudne zejście żlebem w kierunku kajaków (w kolebie
gdzie spędziliśmy noc zostawiamy jedzenie i większość sprzętu)
06/07 VIII 2007
* '
a

1

v

M

M

Ze względu na sztorm na morzu kolejną (czwartą) noc spędzamy u wylotu żlebu na
krawęazi wody i żlebu (śniegu)
'
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y dopływamy o świcie.

Sztormy i ulewy, niemal ciągły opad z kilkoma przerwami
Huragan porywa nam namiot z całym ekwipunkiem biwakowym. Podarty namiot a w
nim śpiwory, znajdujemy na brzegu.
'
Jesteśmy na wyspie i oczekujemy na poprawę pogody.
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zła pogoda, sztorm. Czekamy na mniejsze fale. Nieudana próba wypłynięcia z
wyspy. Musimy dopłynąć do wioski Innuitów. Nikt z miejscowych nie wie że tu
19Vm ' °
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V telefonu satelitarnego od 13. VIII.
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- udane dopłynięcie do Appillatog, jesteśmy ciepło przyjęci i ugoszczeni Cz*ść
sprzętu została na Pam
v-zęse
20.VIH - 28Vlłi
-Kajakowy rekonesans do fiordu Kangerdluk, aż po Nuk w fjordzie Kangikitsog
-Kajakowy rekonesans w celu obejrzenia klifów na wyspie Angnikitsoa przez fiord
Anoral.urtsup ima, Smnganerip ima, wzdłuż płn. brzegu wyspy Quvemłt
(przepłyniecie trudne z przygodami)
W sumie Podczas wyprawy zespół przebył na kajakach morskich ok. 100km
- Przejście kilku nowych dróg skałkowych w okolicy wioski
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Raport Zespołu ds. drogi GL
Załącznik 5
Schemat drogi Hidrofilia

Załącznik 5

Raport Zespołu ds. drogi GL

Załącznik 6

Załącznik 6
Raport wyprawy szkockiej z 1997 r.
Ta strona celowo została pozostawiona pusta. Treść załącznika rozpoczyna się od strony następnej.

Raport Zespołu ds. drogi GL

Załącznik 7

Załącznik 7
Pismo zespołu ds. Golden Lunacy do D. Kaszlikowskiego i E. Kubarskiej z 24 I
2012
Ta strona celowo została pozostawiona pusta. Treść załącznika rozpoczyna się od strony następnej.

Do:

Kol. David Kaszlikowski
Kol. Eliza Kubarska

Informujemy, że w grudniu 2011 r. Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu, realizując uchwałę
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZA, powołał zespół roboczy, który zająć się ma wyjaśnieniem
kontrowersji związanych z poprowadzoną przez Was drogą Golden Lunacy. W skład zespołu weszli
Jacek Fluder, Miłosz Jodłowski i Janusz Majer.

W pierwszej kolejności zajęliśmy się analizą materiałów, dotyczących przebiegu wyprawy:
sprawozdania do PZA i aneksu do sprawozdania, relacji w mediach (Góry, wspinanie.pl i media
zagraniczne), a także Waszych wyjaśnień na stronie wspinanie.pl. Przedmiotem naszej analizy są
przede wszystkim okoliczności samej wspinaczki – logistyka, styl i trudności przejścia. W związku z
tym, w najbliższym czasie zwrócimy się do Was z prośbą o uzupełnienie i nadesłanie dodatkowych
materiałów, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Po przeanalizowaniu tych informacji
chcielibyśmy się z Wami spotkać i omówić wszystkie wątpliwości dotyczące przejścia.

Szczerze liczymy na współpracę z Waszej strony.

Z górskim pozdrowieniem
Jacek Fluder
Miłosz Jodłowski
Janusz Majer

Raport Zespołu ds. drogi GL

Załącznik 8

Załącznik 8
Pismo D. Kaszlikowskiego do PZA z 29 I 2012
Ta strona celowo została pozostawiona pusta. Treść załącznika rozpoczyna się od strony następnej.

Do Polskiego Związku Alpinizmu
(do wiadomości Ministerstwa Sportu)
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński,
Zespół ds.Golden Lunacy

Warszawa 28.01.2012

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Kilka dni temu otrzymałem pismo od tzw. zespołu ds. Golden Lunacy, wyłonionego jak
rozumieniem przy PZA. Dziękuję za wstępną informację o powstaniu takiego
zespołu/komisji.
Chciałbym przekazać kilka refleksji dotyczących sprawy:
1. ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI
Chciałbym się zorientować, jaki charakter ma wyłoniony zespół (dalej nazywany Komisją), i
na jakiej zasadzie będzie działać. Rozumiem, że istocie rzeczy ma być on ciałem eksperckim
(?).
Uważam, że komisja wyjaśniająca sprawę powinna działać jednocześnie na zasadach
arbitrażu, a co za tym idzie, my (Eliza Kubarska i niżej podpisany) jako bezpośrednio
zainteresowani powinniśmy mieć prawo zaakceptowania jej składu.
Skład Komisji akceptowany nie tylko przez naszych adwersarzy, ale także przez nas samych,
pozwoli na bezsporne uznanie wyników prac Komisji.
2. OBECNY SKŁAD KOMISJI
Pragnę wyrazić zaniepokojenie składem obecnego zespołu, który w moim przekonaniu nie
daje szansy na bezstronne rozważenie sprawy. W skład obecnej Komisji zostali powołani:
Janusz Majer, Miłosz Jodłowski oraz Jacek Fluder.
Wyrażając najwyższy szacunek do górskich osiągnięć Jacka Fludera pragnę zwrócić uwagę,
że jest on osobą, która już kilkukrotnie zajęła stanowisko w sprawie.
Już 6 września 2011 podpisał się on pod Apelem opublikowanym na wspinanie.pl
zawierającym insynuacje i nieprawdziwe informacje na nasz temat, apelem który notabene
podsycał nagonkę na nas. Wg naszej najlepszej wiedzy (łatwo to sprawdzić w ramach
Komisji) Jacek jest też współautorem kolejnego Apelu opublikowanego na wspinanie.pl,
popierającego odebranie nam Jedynki przez Kapitułę owej nagrody. Był to Apel zawierający
nieprawdziwe informacje o naszych działaniach.
Zwracam uwagę, że Komunikat Kapituły, który Jacek gorąco poparł, jest wg naszej opinii
złamaniem etycznych standardów społeczności górskiej, zakłamaniem wiedzy fachowej,
rażąco naruszającym nasze dobra osobiste. (*1)
Dodatkowo Jacek Fluder jest bliskim znajomym, partnerem wspinaczkowym Zbigniewa
Krośkiewicza osoby, która współpracowała przy pisaniu książki „Sekretne życie Motyli”,

(autorstwa Joanny Onoszko-Krośkiewicz). Książka ta - a w szczególności jej, zawierająca
liczne naruszenia dóbr osobistych, treść- została zakwestionowana wstępnie już przez 4
niezależne składy sędziowskie. Jak się wydaje, Jacek Fluder - jako jeden z bohaterów występuje nawet w tej książce, w ustępie insynuującym nam oszustwo.
Zwracam uwagę na niestosowność jego obecności w jakiejkolwiek Komisji rozważającej
sprawę naszej wyprawy.
Uprzejmie proszę o stworzenie Komisji z osób bezstronnych, niemających udziału w nagonce
na nas. W naszej opinii, w składzie Komisji powinny znaleźć się osoby o nieskazitelnej opinii
i doświadczeniu eksperckim.
3.POUCZJĄCE DOŚWIADCZENIA i PROCESY
Pragnę zwrócić uwagę, że już raz zaufaliśmy pewnej komisji- Kapitule Jedynki. W jej skład
wchodzili zresztą aktywni działacze Polskiego Związku Alpinizmu – Piotr Xięski oraz Artur
Paszczak. Nasze spotkanie z Kapitułą nastąpiło dnia 17 września 2011, i uważaliśmy je za
początek prac Kapituły, (która do tego czasu oficjalnie twierdziła, że nie ma do nas zastrzeżeń
(udokumentowane). Okazało się, że Kapituła nie tylko nie zamierzała nic badać, ani czekać
na jakiekolwiek nasze materiały, wręcz przeciwnie miała już przygotowane rozwiązanie
„problemu” a nawet wstępne tezy swojego oświadczenia i to przed jakimkolwiek spotkaniem
z nami. Na spotkaniu z Kapitułą otrzymaliśmy propozycje zmierzającą do ukrycia jej
niekompetencji. Propozycja ta miała formę szantażu.
(więcej*1)

Nasze zaufanie zostało całkowicie nadużyte, więc tym bardziej nalegamy na stworzenie
obiektywnej i bezstronnej komisji w tej sprawie.
Z przykrością muszę zauważyć, że z powodu ciągłej obecności w PZA osób podejmujących
wobec nas wrogie działania, a także z powodu działań organów ścigania w tej sprawie, do
czasu stworzenia bezstronnego, gwarantującego dyskrecję składu Komisji, nie mogę
przekazać wielu krytycznych dla sprawy, informacji. Pragnę poinformować, że dostaliśmy
pismo procesowe od prawnika Artura Paszczaka, który żąda od nas milczenia w sprawie
nadużyć jego klienta (do wglądu), w związku z procesowymi naciskami tym większe
znaczenie będzie miał bezstronny skład komisji jak i procedury gwarantujące dyskrecję.
Wyłoniona Komisja musi być całkowicie niezależna od panów Paszczaka i Xięskiego.
Po stworzeniu takiej Komisji i zapoznaniu nas z zakresem jej prac, gwarantuję współpracę i
pomoc.
4.ZAKRES PRAC KOMISJI
Po zapoznaniu się zakresem prac tzw. zespołu ds. Golden Lunacy (wynikającym z pisma
które otrzymaliśmy), uprzejmie sugeruję znaczne rozszerzenie spectrum dochodzenia, tak aby
sprawa mogła zostać w pełni zrozumiana i rzeczowo opisana w odpowiednim raporcie. (więcej
*2)

PODSUMOWANIE
Szanowne Koleżanki i Koledzy, w trakcie tej afery, w wyniku fałszywych informacji
przekazywanych do mediów m.in. przez członka Komisji Wypraw Artura Paszczaka- została
zniszczona nasza reputacja, uczciwych wspinaczy, profesjonalistów i fotografików –
działających dla dobra całej społeczności. Pracy tej poświęcaliśmy się całym sercem od wielu
lat. Realizując pasję wspinaczkową wytyczyliśmy wiele nowych, często trudnych dróg, w
wielu górach świata. Mimo to, działania kilku działaczy PZA, a mam tu na myśli nie tylko
Artura Paszczaka, ale także Piotra Xięskiego, który podpisał Komunikat Kapituły, ludzi
aktywnie wspierających się autorytetem Związku, skutkują naruszeniem naszych rozlicznych
dóbr osobistych. Nastąpiło to także poprzez „wyniesienie” afery do dużych mediów
ogólnopolskich, poza krąg specjalistów, rozumiejących sprawę. Celem tych działań było
zniesławienie nas na dużą skalę.
Jest styczeń 2012, minęło ponad pół roku intensywnych ataków na nas. To już być może
ostatni dzwonek, aby podjąć zdecydowane działania prowadzące do wyjaśnienia tej sprawy.
Pragnę w tym miejscu wyrazić wdzięczność, że problem został zauważony i podkreślić wagę
stworzenia bezstronnej komisji o szerokich kompetencjach, bo tylko to pozwoli na
wyciągniecie rzetelnych wniosków, z korzyścią dla całej górskiej społeczności.
Z taternickim pozdrowieniem !
David Kaszlikowski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*1)
Kapituła nie tylko nie zamierzała dochodzić prawdy, ale wystosowała swój Komunikat nie czekając na prace
jedynego członka Kapituły, który poprosił nas o dalsze wyjaśnienia i doniesienie materiałów. Był nim Grzegorz
Głazek, (w dn.17.09.2011 spotkałem go po raz pierwszy od wielu lat). GG zażądał od nas wielu materiałów i
wyjaśnień i już po kilku dniach prac posiadał szeroką wiedzę na temat naszej wyprawy, a także o naszych
relacjach medialnych.
Koledzy z Kapituły nie tylko nie poczekali na rezultat jego prac (publikując swój Komunikat już 4 dni po
jedynym spotkaniu z nami ), ale rozpoczęli kampanie zniesławiania i wyśmiewania jedynego człowieka, który
postanowił dokładnie zbadać sprawę. (Czyżby bali się wniosków, które mógł wyciągnąć?)
Jednocześnie pragnę zauważyć:, że w piśmie z 21.09.2011 Składający dymisję członkowie Kapituły – złożyli
cały los nagrody „w kompetentnych rękach Grzegorza Głazka”. Właśnie z tego powodu, uznając ich deklarację,
zgodziłem się na jego dochodzenie i dociekliwe, często irytujące pytania. W celu wyjaśnienia tej sprawy
spędziłem wiele dni, dostarczając unikatowe materiały z naszej wyprawy, wszystko miało służyć analizie przez
niego prowadzonej. W tej chwili Grzegorz Głazek jest jedynym ekspertem, któremu przekazaliśmy większość
istotnych materiałów.
Wypowiedzi 7 członków Kapituły, którzy postanowili podpisać komunikat z 21.09.2011, uważamy za
naruszenie standardów obowiązujących w społeczności górskiej ,a wg prawników działania te były złamaniem
obowiązującego prawa.
(*2)
Czym dzisiaj jest sprawa Golden Lunacy? Czy dotyczy tylko naszego przejścia i domniemanych
nieprawidłowości w relacji medialnej? Z pewnością nie. Sprawa Golden Lunacy to wielowątkowa historia
nadużyć popełnionych na nas i bezdusznych manipulacji rzucających cień na polski alpinizm.
Uważam, że w zakresie prac Komisji powinny się znaleźć także następujące kwestie:
- zbadanie jak został potraktowany nasz zespół (czy aby nie doszło do zniesławienia, przed zbadaniem sprawy).

- styl wyjaśniania wątpliwości (jak to zrobiła Kapituła?) Jak zafałszowywano inicjatywę zespołu dot.
wyjaśniania sprawy. Jako pierwsi poprosiliśmy o wyjaśnienia Kapitułę i informacje na temat wątpliwości,
(których nie znaliśmy) jako pierwsi publikowaliśmy dodatkowe szerokie materiały)- mimo to próbowano
przekonywać społeczność, że coś ukrywamy, a nawet ze grozimy sądami ludziom mającym wątpliwości, co do
naszego przejścia. Nie było to prawdą.
-merytoryczna analiza Komunikatu Kapituły Jedynki z 21.09.2011. Rozważenie etycznego wymiaru
Komunikatu oraz ustępu „Cóż można dodać” opublikowanego na wspinanie .pl, 21.09.2011 ok. godz 23.razem
z Komunikatem Kapituły.
- udział członków Kapituły Jedynki w nagonce na nas (co jest faktem bezspornym i udokumentowanym).
Nakręcanie nagonki przy pomocy narzędzi PR-owskich: mediów, forów internetowych oraz Apeli.
- język dysputy środowiskowej (w praktyce i teorii)
- udział aktywnych działaczy PZA w naruszaniu dóbr osobistych kolegów.
-jakie konsekwencje powinni ponieść ludzie rozpowszechniający nieprawdziwe informacje na temat przejść
kolegów? (Odpowiedzialność nie tylko aktywnych wspinaczy za swoje przejścia i relacje – ale także
odpowiedzialność za słowo osób podnoszących wątpliwości.
- komentarz do książki Joanny Oszoszko „Sekretne zycie motyli” – która posłużyła jako źródło „informacji” dla
wielu fantastycznych zarzutów dotyczących naszego zespołu. Zbadanie ich zasadności. Porównanie „zarzutów”
z książki , z Komunikatem Kapituły i Apelem z 6.09.2011 – aby stwierdzić czy rzeczywiście zarzuty Kapituły
nie miały źródła w treści książki –jak stwierdził w prasie Artur Paszczak.
- faktyczne procedury pracy Komisji Wypraw Wysokogórskich przy PZA . Analiza relacji z innych wypraw
wspieranych przez PZA w praktyce. Czy faktycznie nastąpiły nieprawidłowości w relacji z wyprawy na
Grenlandię 2007 i czy faktycznie relacja w sprawozdaniu do PZA – wg standardów z 2007- odbiegała od normy
(co sugeruje w mediach A.Paszczak)?
- Czy w relacjach z wyprawy na Golden Lunacy zostały użyte jakiekolwiek nierzetelnie zaprezentowane
zdjęcia? Czy w sprawozdaniu do PZA użyto jakiekolwiek zdjęcie spoza drogi (ściany)– co sugerowano podczas
afery i w mediach?
- Czy miało miejsce rozpowszechnianie fałszywych, zmanipulowanych informacji o zespole za granicą? Co z
tym zrobić, jeśli tak było.
- Udział działaczy PZA – w upublicznianiu niezweryfikowanych kontrowersji wewnątrz- środowiskowych w
dużych mediach. (Zasady współpracy z mediami osób reprezentujących PZA.)
- zniesławianie aktywnych alpinistów poprzez podawanie nieprawdziwych negatywnych informacji na ich
temat. Czy w gronie aktywistów PZA, miały miejsce działania sprzeczne ze statutem Polskiego Związku
Alpinizmu – który został powołany aby promować alpinizm ?
- zbadanie i sporządzenie listy nieprawdziwych informacji podawanych w sprawie GL m.in.przez prasę,
ewentualne sprostowanie ich na stronach PZA i w mediach (przynajmniej tych informacji które były
rozpowszechniane przez działaczy PZA).
To tylko kilka,spośród wielu aspektów sprawy, które należałoby zbadać.
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Załącznik 9
Nieoficjalny mail zespołu ds. Golden Lunacy do D. Kaszlikowskiego i E.
Kubarskiej z 4 II 2
Elizo i Davidzie,
Piszemy do Was z pominięciem drogi formalnej (Wasze pismo adresowane było do Zarządu
PZA), wydaje nam się, że w całej tej sprawie za dużo jest przerzucania się oficjalnymi
pismami, pisania o dotrzymywaniu terminów itp.
Zacznijmy od roli naszego zespołu – tak jak pisaliśmy, zespół został powołany przez Zarząd
PZA, który z kolei realizował uchwałę WZD PZA (19-20 XI w Podlesicach). Dostaliśmy od
zarządu (a konkretnie od Piotra Xięskiego) gwarancję niezależności. To my decydujemy o
zakresie naszych prac, ich harmonogramie oraz ewentualnym powoływaniu dodatkowych
ekspertów. Zdecydowaliśmy, że będziemy zajmować się przede wszystkim okolicznościami
Waszej wspinaczki – uważamy, że to jest najważniejsze, a wszystkie pozostałe zarzuty czy
wątpliwości są mniej istotne.
Nasz zespół ma mieć charakter czysto ekspercki (podobnie jak zespół, który wyjaśniał sprawę
Malaphulan czy wcześniejsze komisje, które zajmowały się podobnymi sprawami). Na pewno
nie jesteśmy trybunałem czy sądem arbitrażowym – nie będziemy rozstrzygać, kto ma rację w
sporze pomiędzy Wami a Joanną Onoszko, członkami Kapituły Jedynki, czy innymi osobami,
które na różne sposoby krytykowały czy podważały Wasze przejście. Nie oznacza to jednak,
że te sprawy nie powinny zostać wyjaśnione. Uważamy, że najwłaściwszym organem, który
został powołany do rozstrzygania takich sporów jest Sąd Koleżeński PZA. Zauważcie jednak,
że bez analizy, którą ma opracować nasz zespół, Sąd Koleżeński nie podejmie żadnych
decyzji – bo przecież podstawą całej sprawy jest ocena Waszego przejścia.
Kolejną kwestią jest obiektywizm Jacka Fludera, który kwestionujecie. Jacek jest wybitnym
wspinaczem, o wielkim doświadczeniu we wspinaczce bigwallowej, znającym także realia
grenlandzkie. Był także członkiem zespołu, który wyjaśniał „sprawę Malaphulan” – nie było
wtedy żadnych zastrzeżeń do jego obiektywizmu. Rozumiemy jednak (choć ich nie
podzielamy) Wasze odczucia. W związku z tym chcielibyśmy, żebyście wskazali osobę, do
której macie pełne zaufanie i która uczestniczyłaby w pracach naszego zespołu na równych
prawach (taką osobą miał być Marcin Tomaszewski, jednak niestety odmówił). Wydaje nam
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się, że takie rozwiązanie zapewni naszym działaniom pełen obiektywizm, który nie będzie
kwestionowany przez żadną ze stron sporu.
I już na koniec – z pewnością doskonale rozumiecie, że bez Waszej pomocy tej sprawy nie da
się w pełni wyjaśnić. Możemy spisać nasze wątpliwości, przygotować listę pytań – ale
spowoduje to tylko dalszą niepotrzebną dyskusję. Im więcej materiałów udostępnicie, im
bardziej szczegółowo odpowiecie na nasze pytania i wątpliwości – tym bardziej wiarygodna
będzie Wasza relacja. Pamiętajcie też, że podstawą naszej analizy muszą być Wasze
oryginalne materiały, co oczywiście nie oznacza, że na którymś etapie nie będziemy prosić o
pomoc „zewnętrznych” ekspertów (w tym np. Grzegorza Głazka).
Chyba wszyscy widzimy, że „sprawa Golden Lunacy” jest precedensowa. Ale nie ze względu
na to, że wartość Waszego przejścia jest przez część środowiska wspinaczkowego
podważana. Takich spraw w historii alpinizmu było już wiele, żeby wspomnieć tych
najbardziej znanych – C. Maestriego, T. Česena czy ostatnio Oh Eun-Sun, a na naszym
podwórku – chociażby Karola Englisha. Kończyły się one różnie – od udowodnienia
oszustwa po całkowitą rehabilitację. Zajmowali się tym jednak eksperci, komisje powoływane
przez różne organizacje. Różnica jest taka, że Wasza sprawa rozgrywa się w dobie internetu i
powszechnego dostępu do informacji, ale także łatwości formułowania opinii bez ponoszenia
za nie odpowiedzialności. Wydaje nam się, że po obu stronach padło zbyt wiele mocnych
słów, z których ciężko się później wycofać.
Bardzo nam zależy, aby ta dyskusja była jak najbardziej merytoryczna – żebyśmy jak
najwięcej rozmawiali o trudnościach, stylach i asekuracji. Bez tego nie ma szans na rzetelną
ocenę Waszej drogi. Mamy nadzieję, że jednak zdecydujecie się na współpracę. Dajcie nam
znać, kto byłby Waszym reprezentantem w naszym zespole, jak najszybciej chcielibyśmy
Wam też wysłać listę materiałów, niezbędnych do dalszej analizy.
Z górskim pozdrowieniem,

Jacek Fluder
Miłosz Jodłowski
Janusz Majer
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Załącznik 10
Mail z zaproszeniem G. Głazka do współpracy z zespołem ds. Golden Lunacy
Do:
Kol. Grzegorz Głazek
W grudniu 2011 r. Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu, realizując uchwałę Walnego
Zgromadzenia Delegatów PZA, powołał zespół roboczy, który zająć się ma wyjaśnieniem
kontrowersji związanych z drogą Golden Lunacy, poprowadzoną przez Dawida
Kaszlikowskiego i Elizę Kubarską. W skład zespołu weszli Jacek Fluder, Miłosz Jodłowski i
Janusz Majer. Ze względu na potencjalny konflikt interesów (J. Fluder zabierał publicznie
głos w analizowanej sprawie), Jacek zdecydował się zrezygnować z pracy w zespole.
W pierwszej kolejności zajęliśmy się analizą materiałów, dotyczących przebiegu wyprawy:
sprawozdania do PZA i aneksu do sprawozdania, relacji w mediach (Góry, wspinanie.pl i
media zagraniczne), a także wyjaśnień zespołu na stronie wspinanie.pl. Przedmiotem naszej
analizy mają być przede wszystkim okoliczności samej wspinaczki – logistyka, styl i
trudności przejścia.
W związku z tym, zwracamy się do Ciebie z prośbą o udostępnienie dodatkowych
materiałów, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sprawy, a także merytoryczną pomoc w
analizie dokumentów. Szczerze liczymy na dobrą współpracę.
Z górskim pozdrowieniem
Miłosz Jodłowski
Janusz Majer
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Załącznik 11
Sprawozdanie ze spotkania z . G. Głazkiem
Kraków, 16 V 2012

W dn. 10 maja 2012 r. w Świętochłowicach odbyło się spotkanie zespołu PZA ds.
wyjaśnienia wątpliwości wokół drogi Golden Lunacy na Grenlandii (w składzie Janusz Majer,
Miłosz Jodłowski) z zaproszonym kol. Grzegorzem Głazkiem, wchodzącym w skład byłej
Kapituły Jedynki, zajmującym się opracowaniami topograficznymi.
Na spotkaniu G. Głazek przeanalizował przebieg drogi D. Kaszlikowskiego i E. Kubarskiej na
tle sąsiednich linii na ścianie, w tym zwłaszcza drogi hiszpańsko-brazylijskiej (Hidrofilia)
oraz irlandzko-australijskiej. Na podstawie analizy kadrów z filmu Thumbnail Jesusa Bosque
oraz najdokładniejszego dostępnego, pełnoklatkowego zdjęcia ściany i fotografii ze ściany,
wykonanych przez D. Kaszlikowskiego, wskazał miejsce wykonania zdjęcia. Pozwoliło to na
zlokalizowanie kilku punktów na drodze, w tym także w górnej części ściany.
Ponadto G. Głazek w kontekście dostępnych opisów pozostałych dróg na ścianie
przeanalizował opinię Z. Krośkiewicza wyrażoną w tekście opublikowanym na stronie
wspinanie.pl w dn. 15 IX 2011 o trudnościach terenu w okolicy tarasu w połowie ściany.
Kol. Grzegorz Głazek zobowiązał się do dopracowania swojej analizy topograficznej
przebiegu drogi Golden Lunacy w odniesieniu do poprowadzonych wcześniej dróg na klifie,
tj. drogi brytyjskiej (2000 r.), irlandzko-australijskiej (2003 r.) oraz hiszpańsko-brazylijskiej
(Hidrofilia, 2003 r.), ze szczególnym uwzględnieniem miejsc wykonania fotografii przez
ekipę Kaszlikowski-Kubarska. Analiza zostanie przekazana do wykorzystania w pracach
zespołu.
G. Głazek zrelacjonował również swoje próby wyjaśnienia sprawy po spotkaniu Kapituły 17
IX (m.in. korespondencja z L. Griffinem, C. Buil i wspinaczami australijskimi oraz
informacje pozyskane od D. Kaszlikowskiego i E. Kubarskiej), a także udostępnił materiały i
publikacje (w tym mapy i fotomapy) nieznane wcześniej zespołowi ds. wyjaśnienia
wątpliwości wokół drogi Golden Lunacy.
Spotkanie trwało ok. 5,30 h.
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Załącznik 12
Lista wątpliwości co do drogi Golden Lunacy dostarczona zespołowi przez A.
Paszczaka 25 VI 2012
Pytania co do Golden Lunacy
Inwentaryzacja
I.
DOLNA CZĘŚĆ
1. Jakie są faktyczne trudności na odcinku do okapów, a szczególnie wyciąg 6b+ (VII).
2. Czy tzw. „zapych” faktycznie wykazuje trudności VIII i czy okap powyżej był
niewkaszalny. Czy jest tam deklarowany spit zjazdowy.
3. Czy półki wyprowadzające w lewo (dolna część ściany) pozwalają się wydostać do
żlebu i czy nie ma tam śladów z wycofu.
4. Czy przejście przez okapy (w lewo) wykazuje trudności VII+.
5. Jakie są trudności terenu powyżej okapu – trudności 6b (VII-/VII) w płytach są
zazwyczaj bardzo wymagające. Zespół nie używał haków a na 2 wyciągach (schemat)
wbił tylko jednego spita. (Jak można asekurować się w płytach 6b bez haków podczas
przejścia onsajtowego?)
6. Jak w istocie wygląda kluczowy wyciąg i gdzie leży?
7. Jakie są jego faktyczne trudności. VIII+ w rysie to trudności ekstremalne.
8. Czy wytyczenie tego wyciągu ma sens – ze zdjęcia wynika, że teren w prawo od niego
jest zupełnie połogi.
9. Czy „kluczowy wyciąg” w ogóle leży na drodze? Są podejrzenia, że znajduje się
zupełnie z boku i pokrywa się z kadrem z filmu pokazującym zjazdy (vide foto).
Oznaczałoby to, że albo wyciąg leży w linii zjazdów (czyli nie na drodze) albo zespół
zjeżdżał linią drogi, o czym nie wspominał.
10. Czy zespół faktycznie pokonał dolną część „na raz” czy może wchodził w ścianę
wielokrotnie. Zespół miał bardzo małe plecaki jak na wspinaczkę wielodniową i nie
posiadał płachty biwakowej. Może więc odbyło się wiele prób z wytrawersowaniem w
lewo do żlebu, czyli że dół był pokonany na „raty”. Zespół deklarował sprzeczne
informacje nt. tego, na ile dni był spakowany: Dawid, że na 2 tygodnie, Eliza, że na 4
dni. Wielkość plecaków sugeruje, że nie mogło to być wiele dni.
II.
GÓRNA CZĘŚĆ
1. Czy istnieje możliwość pokonania górnej części łatwym terenem.
2. Czy deklarowany przebieg drogi ma sens i czy zgadzają się trudności na kluczowych
wyciagach VII+ (zespół deklarował, że ominął łatwy teren, aby się „fajnie
powspinać”)
3. Czy teren daje się pokonać na mokro – zespół pokonywał górę po wielodniowym
opadzie.
4. Czy teren daje się pokonać w 10 godzin zgodnie z opisem.
5. Na jaki szczyt wszedł zespół – Thumbnail 1350 czy MQ 1560.
6. Jak wygląda wycof ze szczytu – jakie pętle są na wierzchołku, jakie stanowiska są na
drodze. Jakie pętle zostawił zespół i gdzie.
7. Czy są stanowiska zjazdowe „z zaklinowanych kamieni” jak deklarował zespół
(twierdził, że głównie z nich zjeżdżał). Czy możliwe jest zjechanie ścianą bez haków.
8. Czy możliwe jest zwyczajne zejście ze szczytu z wykorzystaniem półek i zachodów.
9. Jak wygląda faktyczne zestawienie czasowe pokonania górnej części i zejście do półki
w porównaniu do deklaracji zespołu.
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Załącznik 13
Zestawienie sugerujące podobieństwo dwóch formacji dostarczona zespoło wi
przez A. Paszczaka 25 VI 2012
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Załącznik 14
Porównanie stanu śniegu w kuluarze (2007 vs. 2009), aut. D. Kaszlikowski
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Załącznik 15
Lista materiałów przekazanych zespołowi weryfikacyjnemu
Lista materiałów przekazana zespołowi mającemu powtórzyć drogę Golden Lunacy
1. Szczegółowe fototopo drogi Golden Lunacy autorstwa G. Głazka (wyłącznie do
użytku własnego w trakcie wyprawy , bez zgody na jakiekolwiek rozpowszechnianie)
2. Wielkoformatowe zdjęcie ściany autorstwa Z. Krośkiewicza (wydruk+plik)
3. Film „Hidrofilia” (reż. J. Bosque)
4. Przebieg drogi Golden Lunacy (wrysowanie na zdjęciu, aut. D. Kaszliowski
opublikowany na wspinanie.pl 6 IX 2007)
5. Schemat drogi Golden Lunacy (rysunek, aut. E. Kubarska, , na podstawie notatek
prowadzonych w trakcie wyprawy, opublikowany na wspinanie.pl 11 VIII 2011)
6. Schemat drogi Golden Lunacy (wrysowanie na zdjęciu, aut. D. Kaszliowski
opublikowany na wspinanie.pl 11 VIII 2011)
7. Schemat drogi Hidrofilia
8. Skan mapy 1:250 000 rejonu wyspy Pam
9. Zdjęcie kluczowego wyciągu drogi (aut. E. Kubarska)
10. Zdjęcie z dolnej części ściany (aut. E. Kubarska)
11. Zdjęcie z 2 biwaku (aut. E. Kubarska)
12. Zdjęcie z górnej części ściany (gdzieś po wyciągu za VII+, zob. schemat nr 6)
13. Zdjęcia J. Onoszko i Z. Krośkiewicza (10 zdjęć, widoki ogólne ściany, wioska, wylot
kuluaru z lipca 2009)
14. Porównanie stanu śniegu w kuluarze 2007 vs. 2009 (oprac. D. Kaszlikowski)
15. Sprawozdanie zespołu dla PZA z 2007 wraz z aneksem z 2011 (2 pliki, oprac. D.
Kaszlikowski)
16. Tekst o wyprawie publikowany w Górach 10/2007 (161) (6 plików, skany)
17. Materiał z magazynu High o stanie eksploracji ściany (sprzed 2007) (1 plik, skan)
18. Materiał z AAJ o wyprawie baskijsko-brazylijskiej i eksploracji ścian na wyspie Pam
(2 pliki, skany)
19. Materiał z magazynu Climb (2009) z info o drogach na ścianie (1 plik, ściągnięte z
http://www.paulo-grobel.com/pdf/mountaininfo_1.pdf)
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Załącznik 16
Sprawozdanie wyprawy weryfikacyjnej
11.08.2012 Warszawa

Sprawozdanie z wyprawy weryfikacyjnej na Grenlandię w składzie
Aleksander Barszczewski, Marcin Księżak, Jan Kuczera
Zgodnie z otrzymanymi zadaniami/pytaniami przez Zarząd PZA i Komisję Wspinaczki
Wysokogórskiej udzielamy odpowiedzi na temat Golden Lunacy, zgodnie z nadesłaną nam
listą:
Ad.II. Dolna część
1. Wyciąg za 6b miał trudności VI
2. Wyciąg „zapachowy” miał trudności VII, okap powyżej jest raczej klasycznie
„niewkaszalny” – przewieszone, gładkie, zanikające formacje (gładki okap), na
stanowisku jest spit zjazdowy i kość
3. Nie przeszliśmy zachodów, z oglądu wynika, że teren nie tworzy ciągłych półek,
trawers do kuluary wydaje się problematyczny i na pewno będzie wymagał
wykonania co najmniej jednego zjazdu. Nie znaleźliśmy tam śladów wycofu.
4. Nie trafiliśmy w oryginalny wyciąg drogi, przez okapy przeszliśmy około 20 m na
prawo. Trudności wyciągu oceniamy na VII-/VII. Po wytrawersowaniu w lewo nad
okapem odnajdujemy oryginalny przebieg drogi.
5. Pierwszy wyciąg nad okapem miał deklarowane trudności VII-(na wyciągu był spit).
Kolejny wyciąg który zrobiliśmy miał około 55m i wyprowadził w pobliże laybacka,
miał on trudności VI-. Nie znaleźliśmy spita stanowiskowego po drodze. Haki nie były
potrzebne.
6. Kluczowy wyciąg to Layback, wygląda jak na zdjęciu , umiejscowiony jest zgodnie z
opisem.
7. Wyciąg ma trudności VII+. Posiada dwa trudne miejsca. Jest spit na wyciągu zgodnie z
opisem.
8. Jest to logiczna linia, teren dookoła wydaje się trudniejszy.
9. Hipoteza nieprawdziwa.
10. Napotkaliśmy 5 spitów, 1 kość i 1 hak (stan pod laybackiem), brak taśm zjazdowych.
Lokalizacja spitów: 2 wyciąg, stanowisko do zjazdu zapachowe, 1 wyciąg VII- nad
okapem, na Laybacku, stan nad laybackiem.
Ad.III. Górna część
1. Topografia zgodnie z materiałem zdjęciowym
2. Być może istnieje możliwość pokonania ściany łatwiejszym terenem ale wg nas
rozwiązanie to wydaje się bardziej czasochłonne i bardziej niebezpieczne ze względu
na dużą kruszyznę.
3. Generalnie przebieg drogi ma sens (górna część), oprócz dwóch-trzech wyciągów,
które były mokre, „parchate”. Nie pokonaliśmy kluczowego wyciągu ponieważ go nie
odnaleźliśmy zgodnie ze schematem. Kluczowe trzy wyciągi znajdują się między
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dojściem do ścieku wodnego a pierwszym polem śnieżnym. Odcinek ten ma wysokość
około 60 metrów. Teren ten pokonaliśmy terenem na prawo od ścieku, który
wydawał się logiczny, miał on trudności VI+. Przebieg naszego wariantu zbliżony był
do drogi Hydrofilia na tym odcinku. Po późniejszej analizie otrzymanego od PZA
zdjęcia i materiał wykonanego w ścianie wynika, że przebieg drogi GL na tym odcinku
znajduje się na lewo od ścieku. Kluczowy wyciąg znajduje się w kopule i oferuje
trudności wg nas VII.
4. Linia, którą pokonaliśmy wydaje się być możliwa do pokonania ”na mokro”.
5. Tak, można pokonać go w 10h, my pokonaliśmy go w 9.5h.
6. Droga kończy się na środkowym szczycie w prawej części masywu. Wierzchołek ten
jest niższy od lewego i niższy od prawego (będąc plecami do fiordu Torssukatak).
Wysokość osiągniętego wierzchołka wg naszych pomiarów wynosi 1562 m. (wg
GPSa).
7. Ze szczytu na zmianę zjeżdża się i schodzi. Stanowiska zjazdowe są zbudowane z pętli
założone na bloki skalne.
8. Możliwe jest zjechanie ścianą bez haków.
9. Raczej wg naszej opinii nie jest to możliwe.
10. Pokonaliśmy drogę, jej górną część w 9.5h, zejście tego odcinka zajęło 3.5h.

Opinia zespołu weryfikacyjnego o drodze Golden Lunacy
a) Powaga drogi ze względu na:
-start z morza
-duża wysokość ściany (1560 m. przewyższenia)
-problematyczny wycofa w dolnej części ściany w przypadku załamania pogody (liczne
płyty)
-może być problematyczne zejście do podstawy ściany (zejście kuluarem) w
zależności od warunków
My mieliśmy trudne warunki w kuluarze (szczeliny poprzeczne i podłużne do
kilkunastu metrów głębokości niemożliwe do przeskoczenia). Musieliśmy wyjść z
kuluaru trudnym, kruchym, niebezpiecznym terenem w celu ominięcia szczelin.
Utrudnieniem w zejściu była noc i gęsta mgła. Do kuluaru powróciliśmy zjazdem
wbitego przez nas spita.
-wydaje się nam, że nie ma sensowniejszej drogi zejścia od drogi, którą zeszliśmy.
b) Trudności drogi
Droga Golden Lunacy nie prezentuje takich trudności jakie podali autorzy drogi. Wg
naszej opinii maksymalne trudności wynoszą VII+ a nie deklarowane VIII+.
Dodatkowo ciąg trudności jest znacznie mniejszy niż wynika ze schematu. Terenu w
stopniu V lub powyżej jest na całej drodze 14 wyciągów. Pozostały teren, którym się
wspinaliśmy posiadał niskie trudności lub nie miał ich wcale (maksymalnie IV+ lub
mniej).
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c) Droga Golden Lunacy jest logiczną linią
d) Schemat drogi wykonany przez autorów pozostawia wiele do życzenia.
-brak naturalnych krzywizn
-brak symboli formacji
-w kilku przypadkach niezgodności co do długości danych odcinków
-jeżeli schemat powstał później to stąd mogą brać się tego typu błędy
Kalendarium z przejścia drogi Golden Lunacy
22.07.2012
Godz. 5.15 – wypłynięcie łodzią z Appilatoq
Godz. 6.30 – start w drogę po pozostawieniu depozytu
Godz. 7.30 – związanie się liną
Godz. 20.30 – dotarcie do koleby na tarasach
23.07.2012
Godz. 5.00 – start w górną część drogi na leko
Godz. 14.30 - osiągnięcie wierzchołka
Godz. 18.00 – osiągnięcie koleby w zejściu
24.07.2012
Godz. 1.30 – osiągnięcie podstawy kuluary
Godz. 7.30 – wypłynięcie do Appilatoq
Opinia zespołu weryfikacyjnego o drodze Two Hobbits from the moon na Marluissat
Peak.
a) Ładna logiczna linia poprowadzona w dobrej jakości skale (oprócz „śmiertelnego
trawersu”).
b) Trudności maksymalne wg naszej oceny są zbliżone do podanych przez autorów,
różnica o pół stopnia. Wg nas np. VII/VII+ ma VII-, VII ma VII-, a VII+ ma VII-/VII.
c) Wg nas 3 wyciągi miały dużo niższą wycenę od deklarowanych trudności, natomiast
jeden wg naszej oceny był trudniejszy od deklarowanej wyceny, pozostałe były
zgodne z wyceną.
d) Zespół weryfikacyjny podczas pokonywania drogi poszedł w dwóch miejscach nie
zgodnie ze schematem i wytyczył nowy wariant, który na dole omija z lewej sromy,
mokry i brzydki komin terenem za V+, natomiast na wysokości tzw. Śmiertelnego
trawersu wariant prostuje drogę terenem do VII-. Zespół nadał nazwę wariantowi.
Schemat w załączniku.
e) Prawdopodobnie z wielkich półek dzielących ścianę istnieje łatwy wycofa (jeden
zjazd).
Powyższy tekst zgodny z oryginałem z dnia 27.07.2012 napisanym w Aappilattoq
podpisanym przez wszystkich członków wyprawy weryfikacyjnej (Aleksander Barszczewski,
Marcin Księżak, Jan Kuczera). Oryginał w załączniku.
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Pozostała działalność wyprawy
Wytyczenia nowej drogi na Martuissat Peak o nazwie Snake from Aappilattoq, VIII/VIII+, os
700m., 16h, 31.07.2012.
Ściana wznosi się nad wioską Aappilattog i ma wystawę SE
Schemat w załączniku.
Kalendarium całości wyprawy
18.07.2012 - wylot z Polski do Kopenhagi
19.07 – wylot z Kopenhagi i przylot do Narsarsuauaq, a następnie do Nanortalik na
Grenlandii
20.07 – przypłynięcie do Appilatoq
21.07 – sprawy organizacyjne
22-24. 07 – działalność na Klifie i powrót do wioski
25. 07 – odpoczynek
26. 07 – przejście drogii Two Hobbits from the moon na Marluissat Peak wariantem Three
Hobbits from PZA
27-29.07 – opady deszczu, zła pogoda
30.07 – poprawa pogody
31.07 – wytyczenie nowej drogi Snake from Aappilattoq
1.08 – powrót do Nanortalik
2-5.08 – opady deszczu, zła pogoda
6.08 – chwilowe przejaśnienie, rekonesans we fiordzie Tasermiut
7.08 – opady deszczu
8.08 – wylot do Nanarsuaq
9.08 – wylot do Kopenhagi
10.08 - zakończenie wyprawy
Załączniki
1. Oryginał sprawozdania z wyprawy weryfikacyjnej
2. Schemat drogi GL z naniesionymi uwagami
3. Schemat nowego wariantu do drogi Two hobbits…
4. Schemat nowej drogi Snake from Aappilattoq
5. Lista zadań do wykonania w trakcie wyprawy wyznaczona przez Zarząd PZA i Komisję
Wspinaczki Wysokogórskiej

Jan Kuczera,
Marcin Księżak,
Alek Barszczewski
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Załącznik 17
Uwagi zespołu weryfikacyjnego naniesione na schemat rysunkowy Golden Lunacy

