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Komentarz redakcji do raportu Mariusza "bieDrunia" Biedrzyckiego 
 
 

 

Z przykrością informujemy, że tekst "Samotna eksploracja kajakowa" na Grenlandii - raport 

Mariusza Biedrzyckiego opublikowaliśmy bez dogłębnej analizy redakcyjnej. Po wnikliwym 
przeczytaniu tekstu dostrzegliśmy wiele niejasności. Zamieszczamy komentarz, który powstał po 
wielogodzinnej analizie, weryfikacji danych, a także po rozmowach ze świadkami i zespołem. 

Okazało się, że autor przedstawia w tekście treści niezgodne z prawdą lub niepotwierdzone i na 
ich podstawie wysnuwa nieuprawnione według nas wnioski - co staramy się wykazać poniżej. 

Zdajemy sobie sprawę, że stanowisko redakcji zostanie przyjęte ze zdziwieniem. Zachęcamy 
jednak do zapoznania się z naszym komentarzem i uzasadnieniem.  
 

Redakcja zdecydowała się na publikację tekstu Mariusza Biedrzyckiego w dobrej wierze. 
Założyliśmy, że autor tego materiału, osoba o dużym autorytecie w środowisku, dołożył 

wszelkich starań, by sprawdzić wszystkie fakty, obiektywnie je przedstawić i zinterpretować. 
Wiedzieliśmy także, że nasi czytelnicy z niecierpliwością oczekują na ten raport. 

Tym większe zdziwienie budzi postawa Mariusza, który mimo propozycji wspólnej weryfikacji 

relacji świadków i materiału dowodowego, po wskazaniu błędów w jego tekście (z niektórymi 
się sam zgodził), nie był zainteresowany modyfikacją swojego tekstu. 

Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy jest bezprecedensowa. Walka o wolność wypowiedzi nie może 
prowadzić do sytuacji, w których na podstawie niepotwierdzonych i zmanipulowanych zarzutów 

formułowane są tak poważne oskarżenia mające sądowe reperkusje. Mariusz jest świadomy 
konsekwencji swoich zarzutów, gotowy bronić swego zdania w sądzie. My jednak, jako 

wydawcy ogólniedostępnego medium, nie możemy zgodzić się na taką formę walki z zespołem.  

Wszak mamy do czynienia z paradoksem - jeszcze niedawno jakakolwiek próba sądowego 
rozwiązania sporu przez zespół była traktowana jako sprzeniewierzenie się środowisku 
wspinaczkowemu. Teraz sam Mariusz, przy dużym aplauzie części czytelników, stwierdza: 

"powtórzę tę opinię przed każdym sądem".  
 

Respektując prawo zespołu do ochrony dóbr osobistych, jako wydawcy powinniśmy usunąć tekst 
Mariusza Biedrzyckiego. Postanowiliśmy jednak zostawić go wraz z naszym redakcyjnym 
komentarzem do czasu ostatecznego wyjaśnienia poruszanych w raporcie kwestii (dając tym 

samym szansę autorowi na ustosunkowanie się do naszej weryfikacji).  

Jednocześnie, nie zajmując jeszcze ostatecznego stanowiska w sprawie Golden Lunacy, 
przyznajemy, że publikacja tego tekstu bez dokonania redakcyjnej analizy była poważnym 

błędem. 

Chcielibyśmy podkreślić, że nasze strony będą nadal otwarte na teksty dotyczące sprawy Golden 
Lunacy, jednak wzywamy ich potencjalnych autorów do odpowiedzialności za słowo i ważenia 

racji dwóch stron konfliktu. Sądzimy, że wyłącznie rzetelność może pozwolić na pełne 
wyjaśnienie tej wciąż poruszającej środowisko sprawy.  

Sprawa raportu Mariusza Biedrzyckiego pokazuje również inny aspekt - wspinacze zajmują się 
kwestiami związanymi z ciężarem bagażu, wypornością i pojemnością kajaków, eskimoskim 

muzealnictwem, kursami wodnymi etc. To wszystko sprowadza sprawę do absurdu. Ze swej 
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strony deklarujemy, że równie szczegółowo odniesiemy się w naszym podsumowaniu do 

alpinistycznych kwestii związanych ze tą sprawą. 
 

Na koniec warto zaznaczyć, że od sierpnia sprawa Golden Lunacy przybiera różne, także 
ekstremalne formy, a główni uczestnicy sporu (również media) nie radzą sobie z jej 
konsekwencjami. Padały różne zarzuty, jednak do tej pory nikt tak oficjalnie, jawnie i tak dalece 

nierzetelnie nie przedstawiał "dowodów" na poparcie zarzutów przeciwko zespołowi, 
jednocześnie wzywając go na salę sądową. Stąd nasza reakcja jako wydawców wspinanie.pl. 

----------------------------------- 

UZASADNIENIE 

 
Wniosek wyprawowy  

 
Mariusz Biedrzycki swój kategoryczny sąd na temat członków wyprawy na Grenlandię wyraził 
już 16.09.2011: 

"Po tym co odkryłem we wniosku o dofinansowanie z PZA, w zestawieniu z narracją, która 

nastąpiła potem, mam prawo sądzić na podstawie powyższych faktów, że Dawid Kaszlikowski i 
Eliza Kubarska są oszustami, czyli osobami świadomie wprowadzającymi mnie w błąd. 

Powtórzę tę opinię przed każdym sądem." [forum] 

Swój werdykt oparł na istnieniu we wniosku zespołu pozycji dotyczącej wynajmu łodzi. Jednak, 
jak się okazało podróż wyprawy była dwuetapowa i wynajęcie łodzi było w pełni uzasadnione 

na odcinku Narsarsuaq-Nanortalik i praktykowane (ten odcinek można pokonać jeszcze drogą 
lotniczą). Istnienie tej pozycji nie może stać się dowodem na potwierdzenie tezy o oszustwie 
zespołu.  

 
Mariusz swój błędny wniosek (który miał przecież bronić w każdym sądzie) kwituje tym razem 
lakonicznie - "droga na wyspę Pam nie jest jednoetapowa, jak początkowo myślałem". Zamiast 

przyznać się zwyczajnie do błędu, przywołuje rozmowy z kolegami - Grzegorzem Głazkiem i 
Kubą Radziejowskim, sugerując, że ich wydźwięk miał wymiar gróźb skierowanych pod jego 

adresem -  "nazwanie kogoś oszustem to ścigane prawem oszczerstwo".  
 
Bagaż - Cargo ok. 170 kg  

 
Analizując kluczowy wywód Mariusza Biedrzyckiego dotyczący bagażu, dochodzimy do 

zasadniczej sprzeczności pomiędzy relacjami świadków, czyli Maćka Ciesielskiego i Wawy 

Zakrzewskiego, na jakie powołuje się bieDruń, a jakie uzyskała redakcja. Maciek i Wawa 
podróżowali z zespołem do Grenlandii i spędzili z nim niecałe pięć dni w Narnotalik (od 

wieczoru 21.07 do 25.07.2007; zespół wypłynął z Narnotalik na Pam dzień później, czyli 26.07).  

Cytując bieDrunia: 

"Dzięki świadkom udało mi się odtworzyć, że Dawid i Eliza przewieźli na Grenlandię ok. 170 kg 
cargo, do tego dwa plecaki osobiste (załóżmy po 20 kg - bez nadbagażu), bagaż podręczny 

dwóch osób (załóżmy po 10 kg - tu łatwiej ukryć nadbagaż) oraz dokupili w Nanortalik jedzenie 
zajmujące objętość dwóch beczek. Sądząc ze zdjęć, były to beczki o pojemności 55 lub 60 
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litrów, załóżmy więc konserwatywnie, że jedzenie ważyło co najmniej 60 kilogramów." 

Z informacji uzyskanej wczoraj od zespołu oraz Maćka i Wawy wynika, że 4-osobowa ekipa 
miała, oprócz tradycyjnego bagażu, nadbagaż, który w większości należał do zespołu Dawid-
Eliza (nie ma natomiast mowy w ich relacji o dodatkowym cargo!).  

 
Wawa, Eliza i Maciek z bagażem podręcznym po wylądowaniu w Narsarsuaq (fot. DK)  

Rekonstrukcja bagażu zespołu wg Maćka wygląda tak (email przesłany do redakcji, 19.11.2011 

potwierdzający wczorajsze rozmowy telefoniczne): 

1. nie było cargo, poza naszymi bagażami osobistymi były dwa nadane dodatkowo bagaże, 
za które dzięki papierom Dawida z Ambasady nie płaciliśmy, 

2. każdy z nas miał jeden bagaż nadany około 25-30 kg. 25 kg było dopuszczalne* ale na 
pewno było więcej bo podtrzymywialiśmy noga na wagach, 

3. oprócz tego mieliśmy paskudnie ciężkie podręczne około 20-25 kg - nikt ich wagi na 
szczeście nie sprawdzał, 

4. oprócz tego nadaliśmy dwa dodatkowe bagaże o wadze również 25-30 kg, 

5. nasze rzeczy (moje i Wawy) mieściły się w tym co nadaliśmy w naszych bagażach 
podpokładowych plus podręczne. W naszych podręcznych była też część rzeczy Elizy i 

Dawida jakieś liny (to pamiętam) może coś więcej - pewnie nie więcej niż 10 kg. 
 
Zatem zespół według naszych przepuszczeń miał 2x 20-25 kg w bagażach podręcznych, 

plus 4x 25-30 kg w bagażach podpokładowych co daje 140-170 kg w zależności jak 
przyjmiemy. 

 
Ddodatkowo oprócz podręcznych Eliza i Dawid mieli cały sprzet fotograficzny i filmowy 
w osobnych torbach - myślimy, że wraz z obiektywami, ile nie wiemy bo się na tym nie 

znamy. 
 
Należy pamiętać, że to wszystko miało miejsce 4 lata temu i że możemy sie trochę mylić. 



Różnica w obliczeniach bagażu podróżnego zespołu wykonana przez bieDrunia - przy założeniu 

na sprzęt foto ok. 15 kg - wynosi 45 lub 75 kg! A to przecież był to fundamentalny zarzut 
bieDrunia oparty na rozmowie z Maćkiem i Wawą, tak skrupulatnie przez niego zweryfikowany.  

 
Maciek na pontonie podwożącym go do Tasermiut z łodzi,  

25 lipca 2007 roku (fot. DK) 

W rozmowie z redakcją Dawid nie był w stanie przypomnieć sobie dokładnej wagi ich bagażu, 
wg niego - przy zastrzeżeniu, że było to 4 lata i nie pamięta dobrze - waga wynosiła 100-120 kg. 

Na bilecie lotniczym, który znalazł w papierach widnieje waga dopuszczalnego bagażu 20 kg, 
kwitu na dodatkowy bagaż nie mógł znaleźć. 

Jak wynika z naszych wczorajszych rozmów i nocnego emaila od Maćka przekazane przez 
świadków informacje różnią się znacząco od tych opisanych przez bieDrunia. Tym większe 

zdumienie wywołuje fakt, że bieDruń nie skonfrontował posiadanych informacji od świadków z 
wiedzą zespołu.  

*Na stronie Air Greenland znaleźliśmy takie wytyczne bagażowe: "Your luggage allowance is 20 

kilos when travelling on economy class. And 1 piece of hand luggage weighing up to 8 kilos."  
 

Muzeum i motywacja  
Przytaczana przez bieDrunia wypowiedź Maćka, która posłużyła mu do zdefiniowania 
prawdziwej motywacji zespołu dotyczącej eksponowania "eksploracji kajakowej", została 

wypowiedziana w Muzeum w okolicznościach, których powagę możemy ocenić oglądając 
poniższe zdjęcie.  

http://www.airgreenland.com/information/bagage/bagage


 
Maciek Ciesielski testuje muzealny kajak w Muzeum w Narnotalik (fot. DK) 

Zapytany o to zdarzenie Maciek twierdzi - "jest to nagranie z pobytu w Muzeum gdzie raczej 
wszystko było dla jaj, my nigdy w kajaku morskim nie siedzieliśmy. Po mojej nieudanej próbie 
wejścia do tej makiety wypowiedziałem coś w co wierzę do dziś - że dopłynięcie tam na kajakach 

jest większym sukcesem niż wspięcie się na tę ściany, bo ja znałem ją ze zdjęć i mnie nie 
powalała" . Wawa również bagatelizuje to zdarzenie określając "wygłupami" to co się stało w 

Muzeum. 
 
Ponadto Maciek relacjonuje, że przez cały pobyt w Narnotalik miał wrażenie, że zespół planuje 

rejs kajakowy. Maciek dodaje również, że zmiana planów Dawida wyniknęła 
najprawdopodobniej ze zwyczajnej konfrontacji ambitnych planów z rzeczywistością. Natomiast 

Wawa, który również potwierdzał to przekonanie, dodaje, że był świadomy zmiany planów przez 
zespół, ponieważ widział (prawdopodobnie tuż przed swoim wypłynięciem, 25 lipca, do fjordu 
Tasermiut) załadowane w porcie na ponton zodiak kajaki zespołu. 

 
Szkolenie kajakowe 2009 

Autor w tekście dotyczącym wyprawy z 2007 roku powołuje się na wydarzenia ze szkolenia 

kajakowego z 2009 roku. Trudno zrozumieć cel zamieszczenia tej informacji, poza wywołaniem 
u czytelnika wrażenia, że jeżeli w 2009 roku Dawid Kaszlikowski nie uczestniczył w szkoleniu, 
to także w 2007 roku również w nim nie uczestniczył, a zatem nie miał zamiaru płynąć kajakiem 

na wyspę Pam. To manipulacja, dodatkowo nie mająca potwierdzenia w faktach. Poniżej zdjęcie 
z pływania kajakami z 2009 roku, przesłane przez Dawida Kaszlikowskiego do redakcji: 



 
Dawid, Eliza i Joanna Onoszko podczas jednego z kajakowych ćwiczeń w 2009 roku  

(fot. arch. DK) 

 
Dawid podczas jednego z kajakowych ćwiczeń w 2009 roku  

(fot. arch. DK) 

Mariusz nie wykonał również podstawowego w swoim dochodzeniu ruchu, jakim powinno być 

skontaktowanie się z osobą, która szkoliła Dawida i Elizę w 2007 roku i miała uczestniczyć w tej 



wyprawie. Był to Jarosław Mazur z UKA (przynależność klubowa - co przyznał Mariusz - 

wykluczyła Jarka z grona wiarygodnych świadków).  

W rozmowie z redakcją Mazur potwierdził, że w 2007 odbył jednodniowe szkolenie na kajakach 
morskich z Dawidem i Elizą na Bałtyku na Półwyspie Helskim, a z udziału w wyprawie wycofał 

się w związku z planami zawodowymi. Dawid Kaszlikowski w rozmowie telefonicznej 
stwierdził, że 2007 roku nie uczestniczyli w innych poważnych szkoleniach, odbywali jedynie 

dorywcze treningi. Gdyby bieDruń nie był wybiórczym śledczym, mógłby część swoich tez 
opierać na faktach.  
 

Wcześniejsze wynajęcie łodzi  
 

Mariusz Biedrzycki w tekście pisze o swoich problemach w kontaktach z Nielsem Taekkerem 
Jepsenem. Nam udało się z nim skontaktować. 10 listopada zadaliśmy mu pytanie o to, czy i 
kiedy Dawid rezerwował łódź. Japsen odpisał: "O ile pamiętam, Dawid wynajął łódź po 

przybyciu na miejsce." 

Notka zapowiadająca wyprawę  
 

Notka z zapowiedzią wyprawy została wysłana 20.07.2007 o godzinie 23:01 
najprawdopodobniej z lotniska w Kopenhadze, jej wysłanie już w trakcie wyprawy ma 
dowodzić, że zespół w tamtym momencie wiedział, że nie jest w stanie wykonać zamierzonego 

planu, czego miał świadomość pisząc: 

"Aby rozpocząć wspinaczkę na Agdlerussakasit polska ekipa będzie musiała przepłynąć kajakami 
morskimi prawie 80 km. Kajaki załadowane będą około 150 kilogramami sprzętu do wspinaczki i 

prowiantem na ponad miesiąc samotnej eksploracji."  

Mariusz w swoim tekście pisze:  

"Tutaj dochodzimy do kluczowego elementu: bagażu. Notka cytowana na wstępie została 
wysłana już po rozpoczęciu wyprawy, kiedy Dawid i Eliza doskonale zdawali sobie sprawę z 

tego, że nie będą w stanie zmieścić w kajakach po "około 150 kilogramów sprzętu do wspinaczki 
i prowiantu na ponad miesiąc samotnej eksploracji". Wiedzieli wtedy, że plan kajakowy stał się 
nierealny co najmniej od momentu wycofania się z wyprawy trzeciego uczestnika - Jarosława 

Mazura z UKA Warszawa."  

Kluczowe jest dodanie przez Mariusza, w celu udowodnienia swojej tezy słowa "po" w tej 
wypowiedzi. Trudno zrozumieć jakim sposobem ze zdania "Kajaki załadowane będą około 150 

kilogramami sprzętu..." wywnioskował, że uczestnicy wyprawy zamierzali obciążyć każdy kajak 
takim ciężarem.  

Język polski, choć nieprecyzyjny, nie pozwala na taką jednoznaczną interpretację. W przypadku 
takiego sposobu odczytywania tego zdania dochodzimy do absurdu, bowiem wtedy nawet 

uczestnictwo przywołanego Jarosława Mazura, czy nawet 10 dodatkowych kajakarzy nie 
zmieniłoby sytuacji, przecież każdy kajak musiałby zmieścić "po ok. 150 kg".  

bieDruń idzie dalej opierając się na tej nieuprawnionej interpretacji, powtarzając tezę o 300 kg 

bagażu wyprawy: 

http://wspinanie.pl/serwis/200707/21hannah_greenland_expedition.php


"Dawid i Eliza wypożyczyli kajaki morskie typu  Pyranha Orca 16, których wyporność wynosi 

366 litrów, a dopuszczalne obciążenie 130 kg. Można to zweryfikować na tej stronie. Zakładając, 
że zarówno Dawid, jak i Eliza ważą 50 kg, mogliby do swoich kajaków załadować maksymalnie 

po 70 kg na kajak bez ryzyka jego zatopienia tuż po zwodowaniu, co oznacza, że nie dało się w 
ten sposób przetransportować co najmniej 150 kg dodatkowego bagażu, które posiadał zespół."  

Jako że wątek bagażu jest kluczowy dla raportu bieDrunia warto zastanowić się jakie opcje miał 

zespół w sytuacji, gdy po dokupieniu prowiantu łączny bagaż do przetransportowania kajakimi 
przekroczyłby wspomniane 150 kg.  

Pierwszy wariant przestudiował bieDruń (skutek tego rozumowania znamy). Pozostają wszak 
jeszcze inne opcje. Jedną z nich jest patent zastosowany przez Hiszpanki w 2003 roku (bieDruń 

przytacza szczegół z tej wyprawy więc logistyka z 2003 roku jest mu znana), kiedy to wspinacze 
płynęli na kajakach a sprzęt transportowany był pontonem. Można dodać, że to rozwiązanie 

kosztowe podobne jest opcji na jaką ostatecznie zdecydował się zespół (kajaki na zodiaku - czyli 
opłata za kurs na Pam).  

Kolejną to opcja dostosowania ostatecznej wagi sprzętu ("nadbagaż" nie wynosił bowiem 150 kg 
a zdecydowanie mniej) do możliwości kajaków i zwyczajne zostawienie depozytu w Narnotalik 

lub zamówienie jego dostarczenia w późniejszym terminie pontonem na Pam. 

Klasyka manipulacji  

Kolejnym elementem tekstu Mariusza jest przytoczenie fragmentu z relacji zespołu w Górach (nr 
10, 161, październik 2007): 

"Dawid i Eliza bronią się, że w tekście w "Górach" nr 10 (161) cytowanych powyżej, ujawnili, 

że nie przepłynęli z Nanortalik na wyspę Pam kajakami. Tymczasem odpowiedni fragment to 
klasyka manipulacji: "Nasz plan był prosty. Przynajmniej tak mi się zdawało. Pierwszy odcinek 

otwartego morza mijamy na dodatkowo wynajętej łodzi motorowej, a już w głębi fiordów, po 
znalezieniu miejsca gdzie moglibyśmy założyć bazę, przez miesiąc wspinamy się i eksplorujemy 
na naszych małych kajaczkach" . [...] Z którego fragmentu tekstu ma wynikać, że baza oznacza 

wyspę Pam?" 

Odpowiedź akurat na to pytanie bieDrunia jest niezwykle prosta. Fragment tekstu wyjaśniający 
tę akurat kwestię znajduje się dwa i trzy akapity niżej. Oto brakujący w tekście Mariusza cytat z 

tego samego numeru "Gór" i z tej samej relacji zespołu:  

"Rozłożyliśmy się na podmokłym wzgórzu na wyspie Pammialluk. [...] ale głównym celem jest 
klif wyrastający z wody vis a vis, jakieś 2 km dalej. Przez pierwsze dni lornetkujemy ścianę i 

przygotowujemy bazę." (pogrubienie od redakcji). 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Dopisane przez D.K : 
Tekst został przez nas zapisany w powyższej formie, oryginał komentarza był dłuższy 

 
o kilka linijek pt. „relacje zagraniczne”. Tekst nie miał podsumowania…. 
  

 
 

 
 

 
 

 


