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,,Moje życie, jak i każdego z nas, jest wyprawą. Więc zatrzymać się,  

     to oznacza jakby przerwanie życia. Bo życie to jest jakaś wyprawa. 
     Nie wydaje mi się, że jest to istotne, że gdzieś tam podróżuję po                    
     świecie, ale ważne jest to, że idę dalej,,- Marek Kamiński pierwszy               
    polski zdobywca Grenlandii
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GRENLANDIA                                                                                                                    

GRENLANDIA  (Kalaallit Nunaat):                                                      
                       
  Jes t najw ięks zą w ys pą ś w iata, zachow ując autonom ię s tanow i częś ć 
Króles tw a Danii. M a pow ierzchnię 2175,6 tys . km 2 i ponad 50 tys . m ies zkańców . 
Zalicza s ię ją do Am eryki Północnej a jej w ięks za częś ć znajduje s ię za kołem  
podbieg unow ym  północn i w  84%  pokryta   jes t  lodow ci oraz lądolodem . 
W Grenlandii przew aża klim at polarny obs zary niezajęte przez lód poras tane s ą 
przez  tundrę. M ies zkańcy Grenlandii to ludnoś ć m ies zana, pochodząca od 
Es kim os ów  oraz przybys zów  z Europy, g łów nie Duńczyków . Os adnictw o 
s kupiło s ię przede   w s zys tkim  na południow ym  zachodzie w ys py. Ludnoś ć 
tam  utrzym uje s ię g łów nie z połow ów     dors zy oraz krew etek. Wciąż jes zcze 
od czas u do czas u m ają m iejs ce polow ania na foki.Na niew ielką s kalę hoduje 
s ię rów nież ow ce w  południow ej częś ci w ys py. Trudno uw ierzyć ale na tej 
najw ieks zej  w ys pie ś w iata żyje m niej w ięcej tyle ludzi, co w  niew ielkim  
pols kim  m ias teczku. Najbardziej zaludniony jes t zachód i południe. Ws chodnie 
w ybrzeże z 3000  m ies zkańam i jes t, praw ie bezludne, podobnie jak północ, 
g dzie nie licząc am erykańs kiej   bazy w ojs kow ej Thule żyje tam  ok. 800-
os obow a g rupa Es kim os ów  polarnych. Ws zys tkie te trzy  s połecznoś ci różnią  
s ię od s iebie dialektem  i tradycją, która na s kolonizow anym  najpierw  
zachodnim  w ybrzeżu zanikła najw cześ niej. Dzis iaj w s chód i północ s tanow ią 
odleg łą prow incję  kraju, co nie znaczy,że s tandard życia znacząco odbieg a od 
zachodniej częś ci kraju a zachodni dialekt jes t językiem urzędow ym  nauczanym  
w e w s zys tkich s zkołach.
  Grenlandia jes t jednym z najrzadziej  odwiedzanych pańs tw przez turys tów 
na świecie.

ODKRYCIE  ZIELONEJ WYSPY:     
 

    Ląd położony na zachód od Islandii był znany   
    Normanom przynajmniej od około 930 roku,      
    kiedy dotarł tam statek Gunnbjorna Ulfssona     
    zniesiony z kursu z Norwegii na Islandię.          
    To własnie z wód Islandii przy dobrej                
    widoczności Gunnbjorn ujrzał dużo zieloną        
     wyspę i nazwał ją Greenlandią.
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GUNNBJORN  :                                                                                                                

    GUNNBJORN:                                                                       

   Gunnbjorn  wznosi się na wysokość 3760m nad poziomem morza i      
   jest najwyższym szczytem Grenlandii. Kształtem przypomina             
   Kilimandzaro, wyrasta z lodowych równin niczym wyspa na morzu a    
   jego wieszchołek broni się z każdej strony ostro pochylonymi stokami  
   pokrytymi głebokim śniegiem. Do dziś na jego szczycie nie stanoł       
   żaden polak.   

SUROWY KLIMAT GRENLANDII:                                                                        

 Wzdłuż w ybrzeży, g dzie os iedlili s ię m ies zkańcy Grenlandii, ś rednie tem peratury najcieplejs zych 
m ies ięcy w ahają s ię od +5 do +10°C, w  zim ie natom ias t w ynos zą od -10 do -30°C. W g łębi lądu panują 
w arunki daleko bardziej os tre. W najcieplejs zej, południow o-zachodniej częś ci w ys py, opady s ą najw yżs ze 
i dochodzą do 1000 m m  w  ciągu roku. Na pozos tałym  obs zarze klim at jes t bardzo s uchy; zdarzają s ię tu 
jedynie s poradyczne opady ś niegu w  zim ie. Klim at Grenlandii w  dużej m ierze zależny jes t od blis koś ci 
m orza. Wybrzeże, dzięki ocieplającem u w pływ ow i zbiornika m ors kiego pos iada znacznie w yżs ze 
zachm urzenie i opady oraz łagodniejs zy k lim at. Jako, że w ybrzeże częs to m a charakter górzys ty, zas obne 
w  w ilgoć i ciepłe pow ietrze jes t na nich s kutecznie zatrzym yw ane i już kilkanaś cie k ilom etrów  od m orza 
w arunki m og ą różnić s ię doś ć znacznie. W s am ym  w nętrzu w ys py opady s ą niew ielkie a tem peratury w  
ciągu całeg o roku s ą znacznie poniżej 0°C, przekraczając zim ą próg  -60°C. Nie bez przyczyny Grenlandia 
nazyw ana jes t najw ięks zą pus tynią lodow ą. S urow oś ć klim atyczną w ys py potęgują s ilne w iatry, 
najczęś ciej w iejące z lądolodu. 

WSPINACZKA  NA GUUNBJORN :                       

 Wspinaczka na Gunnbjorn nie jest bardzo trudna technicznie 
 ale trzeba pamiętać iż panujący na Greenlandii surowy klimat 
może znacznie utrudnić wejście na szczyt. Spodziewać się 
należy mocnych  wiatrów sięgających nawet  w porywach do 
150 km/h oraz bardzo zimnych dni w których  odczówalna 
temperatura może zejść poniżej  -50stopni.

Wejście na szczyt rozpoczniemy od zachodniej strony góry 
dwugodzinnym podejściem po stoku o nachyleniu nie 
przekraczajacym 40stopni wejdziemy na zachodnio północną 
gran Gunnbjorna. Tutaj  w pełnej już asekuracji ruszymy w 
kierunku  snieżnego nawisu znajdujacego się na wysokosci 
3500m. Po pokonaniu najtrudniejszego technicznego fragmentu 
czeka nas już nie trudne podejscie skalno śnieżna grania na 
sam szczyt.
Na wieszchołku najwyższego szczytu Grenlandii powinniśmy 
stanać po czterech godzinach wspinaczki. 
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PROGRAM WYPRAWY :                                                                                                

PROGRAM WYPRAWY   :                                                             

1 dzień : Przylot do stolicy Islandi Reykjavik, zakwaterowanie w hotelu, 
zwiedzanie miasta.

2 dzień : Lot na Grenlandie do miejscowości Akureyri , pakowanie sprzetu i 
transfer śmigłowcem na lodowiec. 

3-5 dzień : Wędrówka do BC Gunnbjorn(baza główna).

6 dzień : Akcja górska- wspinaczka na szczyt
 
7-8 dzień : Dni przeznaczone  na odpoczynek ,rezerwowe oraz umozliwiajace 
wejscie na pobliskie szczyty takie jak Mt Johanson czy Mt Kershaw. 

9-11 dzień : Powrót do wyznaczonego miejsca lądowania śmigłowca oraz 
transfer  powrotny do Akureyri.

Kolejne dni przeznaczone są na atrakcje dodatkowe bądz na powrót do domu.    

Przygotowanie fizyczne:                                            

Na dwa do trzech miesięcy przed wyjazdem powinno się zadbać 
o kondycję. Guunbjorn nie jest trudną kondycyjnie górą i mimo, 
że wejście na jej szczyt zajmuje tylko jeden dzień to nie można 
zapomnieć o polarnej trzy dniowej wędrówce pod szczyt w 
bardzo surowym klimacie. Najpewniejsze przygotowanie 
gwarantują wycieczki górskie, trening aerobowy, bieganie, jazda 
na rowerze, pływanie. Ważne jest to, by być systematycznym. 
Lepiej trenować częściej, mniej intensywnie i krócej niż rzadko, 
ale za to, do totalnego wyczerpania. O zdobyciu Guunbjorn nie 
decydują tylko warunki pogodowe ale i przygotowanie fizyczne 
oraz, determinancja i wiara we własne siły. Jednak to niezbędne 
pozytywne nastawienie jest bardzo mocno uzależnione od 
przygotowania fizycznego.
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DODATKOWE ATRAKCJE:                                                                                          

   POPŁYWAJ KAJAKIEM MIĘDZY LODOWYMI KRAMI:                        

        Wieloryby, lwy morskie, pingwiny,  foki  zobacz to wszystko z odleglosci kilku 
          metrów płynąc między lodowymi krami w specjalistycznym kajaku. Czy któryś z twoich 
          znajomych może pochwalić się podobnymi  przeżyciami ?

   PSIE  ZAPRZEGI:                                                                    

     Doceń na własnych doświadczeniach siłe, odwage oraz wytrzymałość    
     tych niezwykłych zwierząt biorać udział w prawdziwym psim zaprzegu. 

          CIEPŁE WODY   :                                                            

        Po mroznych dniach spędzonych na wyprawie zrelaksuj się  w 
        ciepłych głębinowych wodach zielonej wyspy. Dopiero  tutaj                
        docenisz trudy swoich wyprawowych zmagań.



                                                                               Spiwór puchowy do ekstremalnie
                                                                               niskich temperatur.

                                                                                                                                                              Specjalistyczne buty      
                                                                                                                                                           wyprawowe które  

                                                                                                                                                              uchronia nasze stopy 
Kurtka puchowa o komforcie                                                                                                       przed odmrożeniami  
minimum -15st.
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SPRZĘT   :                                                                                             

ZALECANY:                                          

33. klapki I kąpielówki 
34. ręcznik szybkoschnący
35. zapasowe okulary słoneczne

KONIECZNY:                                                        

  1. bielizna oddychająca (slipy, koszulka z krótkim i długi
      rękawem)
  2. polar cienki
  3. polar gruby
  4. buty  wyprawowe (zdjęcie poniżej)
  5. kurtka z membraną przeciwdeszczowa
  6. spodnie przeciwdeszczowe z membraną
  7. spodnie stretchowe lub z cienkiego polaru (leginsy)
  8. spodnie z grubszego polaru
  9. skarpety w góry – 3 pary
10. rękawice – polar cienki
11. rękawice grube najlepiej puchowe
12. okulary słoneczne z mocnym filtrem najlepiej lodowcowe 

   (julbo, uwex)
13. czapka- polar lub windstopper
14. Kurtka puchowa (zdjęcie poniżej) 
15. plecak min. 60 litrów
16. rakiety snieżne 
17. śpiwór puchowy komfort min –20C
18. karrimata
19. kijki trekkingowe
20. wyposażenie wspinaczkowe: raki, czekan, kask, uprząż,
       2 karabinki zakręcane, pętla
21. Spodnie puchowe 
22. palnik, 
23. krem i pomadkę do ust z dużym filtrem (filtr min 40)
24. folia ratunkowa
25. termos 
26. przybory toaletowe
27. sztućce
28. menażka, kubek
29. apteczka, aspiryna
30. multiwitaminy do rozpuszczania w wodzie lub inne
       tabletki regenerujące (isostar)
31. plastry na obtarcia
32. obuwie lekkie




