
Wniosek o dofinansowanie cyklu wypraw 
Trzy Ściany 2022

Niniejszym zwracam się do Komisji Wypraw Wysokogórskich PZA z prośbą o dofinansowanie cyklu 
samotnych wypraw, który nazwałem Trzy Ściany 2022. Ich celem jest samotne przejście trzech urwisk skalnych, 
które stanowią największe wyzwanie we wspinaniu wielkościanowym na świecie. Ideą przewodnią jest czystość 
stylu, który jest równie wielkim wyzwaniem co same ściany. Całość przedsięwzięcia jest poprzedzona 
dwuletnim cyklem przygotowań w wielu aspektach – zarówno treningowym, jak i logistycznym, sprzętowym i 
finansowym.

W poprzednich latach otrzymywałem dofinansowanie na wyprawy z Marcinem Tomaszewskim, oraz 
samotne (ostanie na wyjazd do Norwegii w 2020 r.).

Poniżej przedstawiam szczegóły planu wraz z szacunkowymi budżetami każdej z trzech wypraw.

Z taternickim pozdrowieniem

Marek Raganowicz



Marek Raganowicz • Uprawiane rodzaje wspinania: samotne i zespołowe wspinanie wielkościanowe.

• Sponsorzy: Polski Związek Alpinizmu (członek Kadry Narodowej), Patagonia, Grivel, 
Zamberlan, MBC Ltd (UK), Atest (PL).

• Przynależność Klubowa: Klub Wysokogórski Katowice.

Wybrane przejścia samotne:

• 2006 – Zodiac, C3+/5.7, El Capitan, Yosemite, USA. 

• 2007 – South Seas, A4-/5.8, El Capitan, Yosemite, USA. 

• 2008 – The Shield, C4/A3+/5.8, El Capitan, Yosemite, USA. 

• 2009 – Tangerine Trip, A3/5.8, El Capitan, Yosemite, USA. 

• 2011 – Mescalito, C3/5.7, El Capitan, Yosemite, USA. 

• 2011 – Zenyatta Mondatta, A4-/5.7, El Capitan, Yosemite, USA

• 2012 – Native Son, A4+/ 5.9, El Capitan, Yosemite , USA

• 2013 – Kaos, A4+/5.9, El Capitan, Yosemite, USA (4th ascent)

• 2014 – Surgeon General, A5/5.9, El Capitan, Yosemite, USA (4th ascent)

• 2016 – Plastic Surgery Disaster, A5/5.9, El Capitan, Yosemite, USA

• 2017 – S.G. Harryland, A3+, Ściana Trolli, Norwegia, pierwsze solowe przejście 
ściany w zimie.

• 2017 – MantraMandala, A3+, Ship’s Prow, Ziemia Baffina, solo nowa droga

• 2017 – Secret of Silence, A4, Ship’s Prow, Ziemia Baffina, solo nowa droga

• 2018 – North America Wall, A3, El Capitan, Yosemite, USA

• 2019 – Born Under a Bad Sign, A5, El Capitan, Yosemite, USA

Wybrane przejścia zespołowe:

• 2012 – Superbalance , VII/A4/M7+, Polar Sun Spire, Baffin Island, Kanada, nowa
droga, Marcin Tomaszewski

• 2013 – Bushido, VII-/A4/VII-, Great Trango Tower, Karakorum, Pakistan, nowa
droga, Marcin Tomaszewski

• 2015 – Katharsis, VI/A4/M7, Troll Wall, Romsdal, Norway, nowa droga wytyczona w 
zimie, Marcin Tomaszewski

• 2017 – Aurora, A4,/5.9 , El Capitan, Yosemite, USA, Magdalena Ogłodek

Podsumowanie największych osiągnięć:
2017 Dwie nowe drogi wytyczone solo na 
jednej wyprawie na Ziemi Baffina
2017 Pierwsze solowe w zimie przejście 
Ściany Trolli 
2012 Superbalance, nowa droga na Polar 
Sun Spire , Ziemia Baffina (z Marcinem 
Tomaszewskim)
2015 Katharsis, nowa droga wytyczona w 
zimie na Ścianie Trolli(z Marcinem 
Tomaszewskim)
2013 Bushido, nowa droga na Great 
Trango Tower, Karakorum (z Marcinem 
Tomaszewskim)
2006 – 2019 Dwanaście dróg solo i dwie w 
zespole na ścianie El Capitana, Dolina 
Yosemite w tym trzy A5 solo.



Nagrody: 
2012 – Kolos (Superbalance, Polar Sun Spire)
2012 – Nagroda Ministra Sportu za Wybitne Osiągnięcia Sportowe
2013 – Kolos (Bushido, Great Trango Tower)
2013 - Nagroda Ministra Sportu za Wybitne Osiągnięcia Sportowe
2013 – Epic TV – The Big Wall Climb of The Year (Bushido, GTT)
2014 – Golden King Cobra (Surgeon General, solo)
2014 – Nominacja do Karl Unterkircher Award (Bushido, GTT)
2015 – Kolos (Katharsis, Ściana Trolli)
2017 – Kolos (Ship’s Prow, Ziemia Baffina, 2 nowe drogi solo)
2018 – Polski Złoty Czekan (Ship’s Prow, Ziemia Baffina, 2 nowe drogi solo i pierwsze przejście zimowe solo Ściany Trolli)
Poza przyznanymi nagrodami moje przejścia solowe oraz w zespole z Marcinem Tomaszewskim były pięciokrotnie 
nominowane do Złotego Czekana (tzw. krótka lista).



Trzy Ściany - Założenia
Główne założenia projektu Trzy Ściany:

1. Podjęcie największych solowych wyzwań na trzech ekstremalnie trudnych i wymagających ścianach charakteryzujących 
się odmiennymi warunkami wspinaczkowymi (pogoda, pora roku, techniki wspinania) jak i charakterem trudności i 
zagrożeń.

2. Realizacja najbardziej rygorystycznych założeń co do stylu: solo, bez poręczowania, bez wiercenia, bez osób 
wspierających i towarzyszących, zejście ze Ściany Trolli zamiast zjazdów. 

3. Skumulowanie trzech przejść w roku kalendarzowym 2022 zachowując minimalne przerwy między wyprawami. 



Ściana Trolli, rejon Romsdal, Norwegia

Ściana Trolli jest częścią masywu Trolltindene w dolinie Ramsdalen, położonej niedaleko miejscowości Andalsnes na zachodnim 
wybrzeżu Norwegii. Jest to najwyższe pionowe urwisko w Europie sięgające 1100m od podstawy do szczytu. Przejścia zimowe są 
niezwykle rzadkie i warto odnotować, że dwa ostatnie miały miejsce w ubiegłych 5 latach i odbyły się z moim udziałem.

Warto też wspomnieć, że historyczne, zimowe przejścia Ściany Trolli należały do Polaków począwszy od pierwszego zimowego, 
poprzez wytyczenie nowej drogi Katharsis w zimie ( Tomaszewski/Raganowicz), a skończywszy na pierwszym zimowym solo (Marek 
Raganowicz). Każde przejście zimowe Ściany Trolli odbija się ogromnym echem nie tylko w mediach wspinaczkowych.



Norwegia, Ściana Trolli, nowa droga lub Baltika, (6/A3, 38 
wyciągów), solo.

Baltika jest drogą techniczną biegnacą przez pionową i wywieszoną część ściany wchodząc lewą stroną urwiska, 
żeby później przeciąć jego główne spiętrzenie. Należy do najdłuższych, tak na Trollach jak i w całej Europie (38 
wyciągów). 
Droga została wytyczona w lecie 1997 roku przez dwuosobowy zespół wspinaczy rosyjskich i dotychczas nie jest 
powtórzona. Żadna droga w głównym spiętrzeniu Ściany Trolli nie ma przejścia solowego w zimie. Jedyne przejście 
solowe w zimie ściany bocznej filara należy do MR i miało miejsce w styczniu 2017.
Planowany styl: Solo, bez poręczowania, zejście tradycyjne - bez zjazdów.
Czas trwania wyprawy: ok. 03.01.2022 – 15.02.2022 (lub dłużej)
Dokumentacja fotograficzna i wyniki rozpoznania ściany w trakcie poprzednich wspinaczek wskazują na możliwość 
wytyczenia nowej drogi lub wariantu i taka próba będzie podjęta jako główny cel sportowy. Niemniej jednak 
ostateczne decyzje zapadną podczas wspinania, w ścianie.
Pokonanie w zimie Ściany Trolli należy do największych wyzwań wspinania big wall alpine i z powodzeniem może 
być uznane za poważniejsze niż np. letnie przejście Great Trango Tower.



Ściana Trolli, Norwegia – szacunkowy kosztorys

Waluta PLN

Szacunkowe wpływy: 9,000.00 zł    0 0 0 0 0 0

1 Fundusze własne ( w tym uzupełnienie sprzętu). 7,000

2 PZA - Wnioskowana kwota dofinansowania 2,000

3 0

4 0

5 0

6 0

Suma 9,000.00 zł    -  zł             0 0 0 0 0 0

Planowane koszty gotówkowe: 12,100.00 zł  -  zł             0 0 0 0 0 0

1
Koszty przejazdów (samoloty, pociągi, taksówki, przejazd 

skuterami śnieżnymi, ew. wynajem samochodu, )
2,500

3 Opłaty za nadbagaż 2,000

4 Noclegi (podczas przejazdów, ale bez kwarantanny) 1,000                                                                                                                                      

5 Żywność (bazowa oraz ścianowa) 1,000

6

Sprzęt i ekwipunek ze śr. własnych(wyłaczajac udział 

sponsorów), w tym uzupełnienie strat między etapami 

projektu.

5,000

7 Ubezpieczenie 100

8 Inne, nieprzewidziane wydatki. 500

Suma (II): 12,100.00 zł  -  zł             0 0 -£                  0 0 0 0

Bilans: 3,100.00 zł-    -  zł             0 0 0 0 0 0 0

Data sporządzenia:   09/2021       



Ziemia Baffina to największa wyspa Archipelagu Arktycznego. W większej części położona jest za kołem podbiegunowym północnym. W obrębie wyspy 
znajdują się najbardziej imponujące skalne urwiska świata, wśród których góruje Polar Sun Spire leżące na wschodnim wybrzeżu gdzie warunki klimatyczne 
są znacznie ostrzejsze niż na przeciwległym. Również dostęp do scian wschodniego wybrzeża jest trudniejszy i bardziej czasochłonny.
Północna ściana Polar Sun Spire jest jednym z dwóch największych skalnych urwisk na Ziemi (około 1500 m, drugą ścianą jest urwisko Great Trango
Tower). Pierwsze przejście miało miejsce w 1996 przez amerykański zespół yosemickich mistrzów w składzie: Mark Synnott, Jeff Chapman i Warren 
Hollinger. Wytyczenie drogi The Great and Secret Show było historycznym wydarzeniem we wspinaczce big wall. Kolejne drogi wytyczyli: w 2000 r. 
czteroosobowy zespół norweski, a w roku 2012 polski (Marcin Tomaszewski/Marek Raganowicz).
Szczyt jest położony w rejonie znacznie oddalonym od siedlisk ludzkich i poza zasięgiem stałych operacji służb ratowniczych. Ewentualny przelot 
ratowników na miejsce to kwestia minimum 3 dni lotu helikopterem. Oddalenie, czynniki klimatyczne, warunki w ścianie oraz dzikość środowiska 
naturalnego (obecność niedźwiedzi polarnych), słaba komunikacja oraz ekstremalnie niskie temperatury powodują, że każda wyprawa udająca się w rejon 
wschodniego wybrzeża musi zmierzyć się za najwyższym wyzwaniem na wielu płaszczyznach.

Ziemia Baffina, Kanada, krąg polarny, Polar Sun Spire



Cel wyprawy:
Głównym celem wyprawy i całego projektu jest solowe wytyczenie nowej drogi na północnej ścianie Polar Sun Spire. Wspinaczka będzie wymagała obeznania 
zarówno z techniką wielkościanową (hakówka, holowanie) jaki wspinania zimowego w sensie klasycznym oraz umiejętnością wielodniowego przebywania w 
ścianie i dzikiej naturze. Ścianę dobrze znam z przejścia w 2012 (droga Superbalance) i posiadam bardzo dobrą dokumentację fotograficzna, która daje pewność 
co do istnienia formacji pozwalających na wytyczenie samodzielnej drogi. Moimi silnymi stronami są: Duże doświadczenie we wspinaniu solowym na wielkich 
ścianach, trzykrotne wyprawy w planowanym rejonie ( w tym dwie samotne) i dwuletni cykl przygotowań do realizacji tego projektu. Jestem przekonany, że jeśli 
obecnie ktoś jest w stanie pokonać tę ścianę solo, to właśnie jestem tą osobą. Moim marzeniem jest uniknięcie wiercenia podczas całego przejścia i biorąc ze 
sobą doświadczenie z El Capitana oraz samotnych wspinaczek na Ship’s Prow (Ziemia Baffina, 2017 i 2018 r.), wierzę, że jest to możliwe.
Cele alternatywne: Nowe drogi na Beluga Spire, Chinese Wall lub Great Cross Pillar.
Czas trwania wyprawy: ok. 2-3 miesiące od pierwszej połowy marca 2022.

Północna ściana Polar Sun Spire, Ziemia Baffina



Polar Sun Spire, Ziemia Baffina – szacunkowy kosztorys

Waluta PLN

Szacunkowe wpływy: 58,000.00 zł  0 0 0 0 0 0

1 Fundusze własne (w tym uzupenienie sprzętu) 23,000

2 PZA - Wnioskowana kwota dofinansowania 35,000

3 0

4 0

5 0

6 0

Suma 58,000.00 zł  -  zł             0 0 0 0 0 0

Planowane koszty gotówkowe: 66,500.00 zł  -  zł             0 0 0 0 0 0

1
Koszty przejazdów (samoloty, pociągi, taksówki, przejazd 

skuterami śnieżnymi, ew. wynajem samochodu, )
20,000

3 Opłaty za nadbagaż 15,000

4 Noclegi (podczas przejazdów, bez ew. kosztów kwarantanny) 1,000                                                                                                                                      

5 Żywność (bazowa oraz ścianowa) 7,000

6

Sprzęt i ekwipunek ze śr. własnych(wyłaczajac udział 

sponsorów), w tym uzupełnienie strat między etapami 

projektu.

5,000

7 Ubezpieczenie 5,000

8 Wypożyczenie i użytkowanie tel. satelitarnego 5,000

9
Wypożyczenie strzelby i amunicji plus zakup paliwa (Z. 

Baffina)
5,000

10
Inne, nieprzewidziane wydatki (w tym ew. koszty 

kwarantanny)
3,500

Suma (II): 66,500.00 zł  -  zł             0 0 -£                  0 0 0 0

Bilans: 8,500.00 zł-    -  zł             0 0 0 0 0 0 0

Data sporządzenia:   09/2021       



El Capitan, Yosemite, USA

Granitowe ściany El Capitana są niewątpliwie najpopularniejszą areną wspinaczki wielkościanowej na Świecie. „El Cap” ma dwie główne ściany, południowo-
wschodnią oraz południowo-zachodnią, którymi wiodą drogi zarówno standardowe jak i najbardziej ekstremalne zarówno w stylu klasycznym , jak i hakowym. 
Jeśli chodzi o wspinanie hakowe, to nie sposób znaleźć na świecie dróg o podobnych trudnościach. To na El Capie powstały pierwsze linie o stopniu modern A5, 
które do dzisiaj są niezwykle rzadko powtarzane. Niewiele z nich (mimo prób), od wielu lat nie ma powtórzenia lub przejścia solowego. W tej chwili podaj 
największym wyzwaniem jest drugie przejście drogi Nightmare on California Street.



Nightmare on California Street, modern A5, El Capitan, solo

Czas wyjazdu: około 30 dni miedzy 15/09, a 31/10 2022 r.
Cel: Samotne przejście niepowtórzonej od 23 lat drogi Nightmare on California Street o trudnościach A5 w skali modernistycznej.
Charakterystyka celu: droga wytyczona w 1998 r. przez Granta Gardnera i Warrena Hollingera – czołowych przedstawicieli ekstremalnej hakówki. Odnotowałem 3 
próby przejścia (w tym jedna zaawansowana) przez wysokiej klasy wspinaczy. NOCS charakteryzuje się znaczną długością, ale i wyśrubowaną klasą trudności oraz 
ogromnym ich nagromadzeniem. Zestawienie ekstremalnych wyciągów: 1xA5, 8xA4/A4+. Przy czym trzeba zaznaczyć, że trudności techniczne wyciągów A4 
odpowiadają A5 jednakże w ocenie autorów odpadniecie nie wiąże się z tak wielkim ryzykiem jak na A5. W 2018 roku przeszedłem solo trudności A5 (pierwszy 
wyciąg) i w mojej ocenie był to zdecydowanie najtrudniejszy fragment techniczny jaki w życiu przyszło mi przewspinać, a mam w wykazie trzy drogi A5. 
Wycofałem się z odcinka A3 ze względów etycznych (uniknięcie wiercenia). Teraz, moim celem jest przejście tej drogi w najczystszym stylu: bez poręczowania, 
bez dodatkowego wiercenia (konieczność połączenia trudnej hakówki z klasyką), bez modyfikacji skały. 



El Capitan, Yosemite, USA – szacunkowy kosztorys

Waluta PLN

Szacunkowe wpływy: 9,500.00 zł    0 0 0 0 0 0

1 Fundusze własne ( w tym uzupełnienie sprzętu). 7,500

2 PZA - Wnioskowana kwota dofinansowania 2,000

3 0

4 0

5 0

6 0

Suma 9,500.00 zł    -  zł             0 0 0 0 0 0

Planowane koszty gotówkowe: 12,200.00 zł  -  zł             0 0 0 0 0 0

1
Koszty przejazdów (samoloty, pociągi, taksówki, przejazd 

skuterami śnieżnymi, ew. wynajem samochodu, )
3,100

3 Opłaty za nadbagaż 1,500

4 Noclegi (podczas przejazdów, ale bez kwarantanny) 700                                                                                                                                      

5 Żywność (bazowa oraz ścianowa) 1,500

6

Sprzęt i ekwipunek ze śr. własnych(wyłaczajac udział 

sponsorów), w tym uzupełnienie strat między etapami 

projektu.

5,000

7 Ubezpieczenie 100

8 Inne, nieprzewidziane wydatki. 300

Suma (II): 12,200.00 zł  -  zł             0 0 -£                  0 0 0 0

Bilans: 2,700.00 zł-    -  zł             0 0 0 0 0 0 0

Data sporządzenia:   092021       


