
Polski Związek Alpinizmu
ul. Corazziego 5/24
00-087 Warszawa

SPRAWOZDANIE Z IMPREZY 

1. Miejsce i data sporządzenia sprawozdania: 

Inverness, 10.02.2020

2. Określenie wyjeżdżających: 

Kadra narodowa we wspinaczce wysokogórskiej.

3. Nazwa imprezy, data, miejscowość, kraj:

Ściana Trolli, Norwegia, 15.01 – 31.01.2020

5. Data wyjazdu i powrotu:

15.01 – 31.01.2020

6. Wykaz imienny kadry szkoleniowej i uczestników (zgłoszonej do MSiT)

Marek Raganowicz – kierownik, zawodnik

7. Warunki na jakich uczestniczono:

Częściowe dofinansowanie członków kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej.

8. Pełne informacje o świadczeniach otrzymanych od partnerów zagranicznych: 

Nie otrzymano żadnych świadczeń

9. Dokładne informacje o otrzymanych środkach płatniczych (od kogo, z jakiego tytułu, suma) i innych 
świadczeniach np. kieszonkowe, darowizny pieniężne, nagrody: Nie dotyczy

10. Informacje o ewentualnych uchybieniach i wykroczeniach: Nie miały miejsca.

11. Część opisowa, wyniki sportowe, poziom, sprawy dyscyplinarne, realizacja programu – dot. 
zgrupowań i konsultacji:

Wyjazd i powrót z wyprawy zawierały się w ramach dat zgłoszonych we wniosku o dofinansowanie. Na 
miejsce dotarłem w dniu 15.01.2020 i po wstępnych przygotowaniach sprzętu, ekwipunku i żywności 
udałem się w góry w celu rozbicia namiotu bazowego. Warunki zarówno w dolinie, jak i pod ścianą miały
bardziej wiosenny niż zimowy charakter. Nie zrażając się tym, tego samego dnia zacząłem nosić ładunki 
ze sprzętem. W kolejnych dniach podszedłem pod ścianę w miejscu, gdzie zaczyna się planowana droga. 
Zostawiłem tam sprzęt w worze holowniczym i zszedłem do bazy. Wtedy nastąpiło załamanie pogody, 
które zamiast objawić się opadami śniegu, okazało silną ulewą z porywistym wiatrem. Warunki nie 
zmieniły się przez kolejny tydzień i w obliczu schodzących ciężkich lawin z obrywających się seraków, 
lejącej się wody po ścianie oraz prognoz zapowiadających podobna pogodę przez najbliższe 10 dni, 
zdecydowałem o zniesieniu sprzętu i powrocie. W worze transportowym, do którego wisiał przez 10 dni 
pod ścianą, zgromadziła się woda. Cały sprzęt łącznie z linami był zupełnie przemoczony. Bilet powrotny
zarezerwowałem na 31.01.20 i tego dnia wyprawa zakończyła się. W ostatnich 15 latach byłem 7 razy w 
zimie pod Ścianą Trolli i nigdy jeszcze nie spotkałem podobnych warunków, a zwłaszcza w styczniu. 
Niestety pogoda jest czynnikiem, z którym każdy alpinista musi się liczyć i akceptować niepowodzenia 
planów, które przynoszą złe warunki atmosferyczne. Cel wyjazdu wydawał się dobrany idealnie, lecz 
wyjątkowe okoliczności nie pozwoliły na osiągniecie sukcesu.
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[podpis osoby sporządzającej sprawozdanie]

Zał. 1 – podpisana lista uczestników ww. imprezy sportowej


