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NASZA ARKTYCZNA FINIS TERRAE 

 Svalbard to norweska prowincja znajdująca się w strefie arktycznej, 1000km od 

bieguna północnego. Rozciągając się między 74 a 85 równoleżnikiem stanowi 

najdalej wysuniętą na północ część Europy. Głównym wyspami wchodzącymi w 

skald archipelagu są: Spitsbergen, Nordaustlandet, Barents Island, Edge Island oraz 

Prins Karls Forland Island. Svalbard od zachodu oblewają wody Morza 

Grenlandzkiego, od wschodu Morza Barentsa, a od północy okołobiegunowy basen 

arktyczny. Nad całym terytorium zwierzchnictwo sprawuje Norwegia. 

Głównym celem wyprawy jest zdobycie najwyższego szczytu wyspy Spitsbergen 

Newtontoppen (1713m n.p.m.) poprzedzone 9 dniowym trekkingiem przez 

lodowce, które stanowią ok. 60 % powierzchni archipelagu. Ponadto celem 

pobocznym jest eksploracja  pasma górskiego graniczącego od zachodu z fiordem 

Austfjorden, a od wschodu z lodowcem Trebrepasset. Północną granicę naszych 

działań stanowić będą dwa szczyty: Mallory Peak oraz Irvine Peak, które chcemy 

zdobyć w przeciągu dwóch tygodniu od opuszczenia ostatniego zamieszkałego 

miejsca na wyspie Szpiczastych Gór. 160 km dzielące Szczyt Newtona od 

Longyearbyen oraz późniejszą wędrówkę i powrót do stolicy Svalbardu chcemy 

pokonać pieszo i  bez wsparcia, ciągnąc na pulkach niezbędny sprzęt oraz żywność.  

  
 
 

 

 



 

PLAN WYPRAWY 

  

 

 Termin wyprawy to sierpień 2017. Orientacyjny plan: 

Dzień 1 – przylot to Longyearbyen  

Dzień 2 – dolina Adventdalen  

Dzień 3 – dolina Sassendalen  

Dzień 4 – lodowiec Rabotbreen 

Dzień 5 – lodowiec Philippbreen i Filchnerfonna 

Dzień 6 – lodowiec Lomonosovfonna 

Dzień 7 – lodowiec Millingbreen i Russebreen 

Dzień 8 – lodowiec Keplerbreen, Kvitbreen, Ermakbreen 

Dzień 9 – Newton Peak 1713 m n.p.m. 

Dzień 10 – lodowiec Trebrepasset 

Dzień 12 – Mallory Peak 1316 m n.p.m. Irvine Peak 1560 m n.p.m.  

Dzień 13 – 20  - Eksploracja pasma górskiego graniczącego od zachodu z 

fiordem Austfjorden, a od wschodu z lodowcem Trebrepasset.  

Dzień 20-27 - powrót do Longyearbyen  

 

 

 



O NAS 

 Kasia Czajka – 26 lat, miłośnik gór, fotograf. W nogach ma setki 

kilometrów pokonanych na szlakach w rodzimych Tatrach i Beskidach 

oraz górach Europy i Azji. W wolnym czasie walczy z grawitacją poznając 

uroki wertykalnego świata.  Ulubiona pora roku: wysokogórska zima. 

  

 

Bartosz Feret - 29 lat, z wykształcenia matematyk, z zamiłowania 

podróżnik i górołaz. Ma za sobą kilka samotniczych wyjazdów w Karpaty 

Rumuńskie. Regularnie przemierza tatrzańskie oraz beskidzkie szlaki. 

Uczestnik biegów na orientację. Pozapodróżnicze hobby to biegi 

narciarskie. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



KOSZTORYS WYPRAWY 

  Bilety lotnicze x 2  

Wyżywienie x 2   

Gaz 

Pulki x 2 

Namiot ekspedycyjny  

Śpiwór (temp. -25C) x 2  

RAZEM: 

~3000 zł 

~2000 zł 

~500 zł 

 ~1000 zł 

~1500 zł 

~4000 zł 

~12000 zł 

 

 


