
 
(załącznik 1) 

PORÓWNANIE WYCEN ZESPOŁU AUTORÓW DROGI GL na podstawie ich topo z 2008 r., opublikowanego w 2011 r. 
Z WYCENAMI WYPRAWY WERYFIKACYJNEJ z 2012 r. na podstawie szkicu trudności naniesionych przez wyprawę 

weryfikacyjną na schemat autorów. 
 

Zestawienie uwzględnia także poprawki odnoszące się do 2 trudnych wyciągów, które nie zostały powtórzone w całości (tzw. 
zapychowy (do końca) i na turni szczytowej (start) ) oraz do ominięcia 3 innych trudnych wyciągów (pierwszy ominięty w dolnym 
przewieszeniu i dwa poniżej I śnieżnego kociołka). Co do innych miejsc oceniamy ewentualne poprawki albo za marginalne, albo 
dotyczące terenu V i poniżej (np. przypuszczamy też, że różnią się 2-3 wyciągi powyżej górnego, II śnieżnego kociołka, szliśmy tam 
kilkadziesiąt metrów na lewo od linii zjazdów, na których zostały nasze pętle). 

  
 
Na niebiesko zaznaczono – wyciągi, które wyprawa weryf. 1) wyceniła tak samo jak autorzy  2) podniosła wycenę  3) nie przebyła w 
tej samej linii, co zespół autorów.  Na zielono – wyciągi, które są wycenione niemal identycznie. Na pomarańczowo – wyceny 
obniżone przez wyprawę weryf. Wyciągi opisane od dołu do szczytu. 
 

Nr 
porządkowe 
wyciągu 
sugerowane 
wg topo 
autorów 

Wycena autorów 
drogi EK+DK, 
2007 

Wycena wyprawa 
weryfikacyjna PZA 
2012 

Uwagi autorów drogi GL Zdjęcia wyprawy 
weryf.  
i uwagi o nich  

Wiedza z opisów 
dróg stykających 
się (z 2003) 

      
 Działalność bez 

wsparcia, 
Zabezpieczenie 
kajaków na ścianie 
/półce. Sprzęt jak na 
nieznaną ścianę i 
nową drogę z 
biwakami 
(2 osoby,  
1k + 1m) 

Dowóz łodzią na telefon, 
sprzęt jak na powtórzenie 
drogi klasycznej z 
biwakiem 
(3 osoby, 3m) 

  Wyprawa hiszp.-braz. 
Wsparcie innych osób. 
Zabezpieczenie 
kajaków przez dod. 
osobę na telefon. Sprzęt 
jak na nieznaną ścianę i 
nową drogę z biwakami 
( 3 os, 2k i  operator) 

 Tyrolka przy innej  Olbrzymi głaz u wylotu żlebu i Czy jest film?   



konfiguracji terenu 
(wielki głaz) i 
konieczności 
umieszczenia kajaków 
na półce na ścianie . 
Ujęcia filmowe 
(trailery) 

brak łatwego przejścia ze 
żlebu na ścianę w 2007, 
w/przed 2009 głaz zsunął się 
do morza, obecnie wylot 
zasypany drobnymi głazami , 
ścianka boczna żlebu krótsza  

Czy są zdjęcia o 
wartości poglądowej z 
wylotu żlebu ? 

wyciągi 
podejściowe 

II-V, 600m II-IV  Opublikowanych 20 
zdjęć wyprawy weryf  

 

1. VII VI    
2. V+ V+    
3. V- V-    
Z1 V+, Odcinek 

zapychowy 
(poboczny) 
 

IV    

Z2 Wyciąg „zapachowy”.  
(prowadzący pod pas 
wielkich przewieszek: 
VIII 

Na ostatnich 
najtrudniejszych metrach  
nie zweryfikowany w linii 
przebytej przez autorów 
(VII bez końcówki) 
 

 Brak zdjęć ze 
wspinaczki 
(prawdopodobnie jest 
film) 
Zdjęcie spita z kostką 

 

4. trawers w lewo 
80 m 
(przez blok) 

V IV    

5. VI IV  Brak zdjęć z 
wypr.weryf. 

 

6. VII VI+  Brak zdjęć z 
wypr.weryf. 2012 

 

 7 VII+ nie robili , wyprawa weryf. 
przeszła swój wariant w 
prawo za VII-/VII  

 Brak zdjęć, ostatnie 
zdjęcie w tej okolicy nr 
dsc01459.jpg ze stanu, 
kolejne dopiero pod 
laybackiem 3godz.50 
później 

 



8. VII- VII-  Brak zdjęć  
8’. VII-  nie ma lub inne 

stanowiska stosunku 
do przejścia 2012 

VI- prawdopodobnie pomyliliśmy 
się z długością przy notatkach 
w terenie (2007) lub 
rysowaniu schematu w roku 
2008 

Brak zdjęć  

9. V- III  Na zdjęciu od góry 
widać łatwe podejście 
pod layback 

 

10. VIII+ AF,(bicie spita)  VII+ Duża przecena, zaskakująca 
dla nas, ale nie możemy z nią 
polemizować,  wyciąg 
przeszło klasycznie 3 
wspinaczy. 

Zdjęcia od dołu ze 
stanowiska   
  

 

11. V+ IV+    
12-14 3 długości bez 

asekuracji, III do II 
Bez asekuracji    

   TARAS Z KOLEBĄ     / 
BIWAK 

  

 sprzęt jak na nową 
drogę klasyczną bez 
biwaku 
(2 osoby, 1k + 1m) 

sprzęt jak na powtórzenie 
drogi klas. bez biwaku  
(3 osoby, 3m) 

  sprzęt jak na nową 
drogę klasyczną bez 
biwaku 
(2 osoby, 2k) 

15.Podejście 
nad wlk. tarasem i 
biwakiem   

III III   III 

16. V IV Notatka wyprawy weryf: 
„może poszliśmy inaczej” 

Brak zdjęć (?) V+/6a (może inny 
wariant z trawersami) 
(R.18) 

17 VI VI+    V+ (R. 19) i VI+ (6b+) 
(R. 20) może inny war.  

18-20 VII,  
VII+ (mokra 
przerysa),  
VII+ (start przez 
okapik) 
 

Nie zweryfikowane, ale 
sam próg krótszy niż na 
schemacie. wyprawa weryf. 
szacuje wysokość 
ściany/progu na 60m w 
najniższej części przy 
ścieku wody. W lewej 

Niejasność/pomyłka co do 
jednego wyciągu na schemacie 
autorów (?).  
 
Są tam 3 (?) krótkie wyciągi? 
Czy może pierwszy jest niżej ? 

Brak zdjęć wyprawy 
weryf. z wyciągów 
,autorów lub tuż spod 
nich, wydaje się ,że jest 
jedno zdjęcie z oddali 
od dołu. 

 



części jest wys. ok. 80m 
Wyprawa  weryf. ocenia, że 
nasze wyciągi których nie 
robiła wyglądały na  mokre, 
nie zaobserwowano 
przewieszonej rysy. 

19A; 20A  Bez wyceny; VI+, Zespół 
weryf. poszedł na prawo od 
ścieku i linii z 2007, 
zapewne jak ekipa w 2003 
r. 

 Brak zdjęć z GL na tej 
wysokości 
tylko zdjęcie, fragm. 
wariantu z 2003 lub 
2012  

V (R.21), 
VII/VII+* 
(6c) (R. 22), zacięcie na 
prawo od ścieku 

Trawers 1. do  
kociołka 
śnieżnego 

krótki długi    

21 V IV+ próg górnego (2.) śnieżnego 
kociołka 

Brak zdjęć z prożka z 
hakiem 

V(R.24),  
Na prawo są zjazdy irl-
austral. 

teren bez asek. bez wyceny III, II  Oba zespoły bez asekuracji  II, 0 
bez asek. 120m III III, depresja i rampa, 

bardziej od prawej od GL 
(?) 

   

22 V V   IV+ 
23 IV IV   IV+ 
24 VIII- Nie zweryfikowany na 

starcie (ok. 5m) w linii 
przejścia autorów. Z ewent. 
nowym startem sugerowane 
22A, VII,  

  VIII (6c+/7a) 
(R. 31) 

24B Nie wspominany  wyciąg VI   6a (VI+)*  
(R. 32) 

 
 
Mimo różnic długości poszczególnych wyciągów. Wyprawa weryfikacyjna i zespół ds. GL uznały, że linia drogi ma - tak jak podawali autorzy - długość ok. 2 
km.  


