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Wniosek o wsparcie działalności wspinaczkowej w górach wyspy Senja, Norwegia  
w terminie 22.02.2023 – 12.03.2023 

 

1. Planowany cel i termin wyjazdu (opis i schemat drogi, planowany czas przejścia, dobrze 
umieszczony cel rezerwowy). 

Celem mojego wyjazdu jest wykonanie dokumentacji fotograficznej działalności 
wspinaczkowej na norweskiej wyspie Senja. Senja leży około 180 km od Tromsø i jest drugą co 
do wielkości wyspą w całej Norwegii (około 1 586,3 km²). Na całej wyspie mieszka około 7900 
osób. Wyspa ma dziki, surowy klimat, a przede wszystkim ogromny potencjał wspinaczkowy, 
jeśli chodzi o wspinanie zimowe (lód i mikst). W czasie pobytu mam zamiar towarzyszyć z 
aparatem zespołowi Krzysztof Rychlik, Paweł Bańczyk. Zespół ten za cel główny wyjazdu obrał 
eksplorację i otwarcie nowych dróg lodowych i mikstowych na wyspie, w szczególności w 
masywie Breitinden (najwyższy szczyt na wyspie). W trakcie wyjazdu będę zespołowi 
towarzyszył zarówno w czasie rozwspinania na klasykach regionu (do WI6) oraz powtórzeń 
najtrudniejszych istniejących obecnie dróg, m.in. Finnmannen (M9+ WI7, 400 m) oraz Eagles 
Paradise (VIII WI5 500 m). W czasie drugiej części wyjazdu chciałbym towarzyszyć zespołowi 
w czasie eksploracji i otwieraniu nowych dróg - przy wsparciu logistycznym lokalnego 
przewodnika. Wyspa Senja jest bardzo mało znanym wśród polskich wspinaczy zimowych 
rejonem, a dokumentacja fotograficzna, artykuł i publikacje w polskich i zagranicznych 
mediach wspinaczkowych mogą przyczynić się zarówno do spopularyzowania rejonu jak i 
promowaniu osiągnięć polskiego środowiska wspinaczkowego. 

2. Skład wyjazdu 

• Marcin Ciepielewski, KS Korona Kraków, KW Kotłownia Lublin 

3. Kosztorys wyjazdu 

Dojazd: Bilety lotnicze do Tromso – ok. 1600 zł/os, wynajem samochodu ok. 1500 zł/os  

Noclegi: ok. 3000 zł/os  

Wyżywienie: ok. 2000 zł/os 



4. Zasady finansowania: wyjazd będzie finansowany przede wszystkim ze środków własnych, 
dlatego dofinansowanie ze strony PZA miałoby bardzo duże znaczenie w ogólnym budżecie. 
Wysokość dofinansowania wedle uznania PZA. 

5. Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach z PZA (chodzi o 
dofinansowanie indywidualne lub uczestnictwo w imprezach finansowanych przez PZA) – 
dotychczas nie korzystałem z żadnych dofinansowań ze strony PZA 

6. Wybrane z wykazu przejść drogi z ostatnich 3 lat, uzasadniające złożony wniosek, czyli 
będące przejściami wykazującymi istnienie realnej szansy osiągnięcia celu zawartego we 
wniosku. 

Konkursy fotograficzne:  

2020 Monochrome Awards Honorable Mention in Street Category 

2020 XXX Memorial Maria Luisa Honorable Mention in “Escalada de Roca” Category 

2020 Monovisions Photography Awards Honorable Mention in “People” Category 

2021 XXXI Memorial Maria Luisa – 1st Prize in “Mountain Climbing” Category; Honorable 
Mention in “Topic of the Year: Black and White Photography” Category 

2021 CVCE Photo – San Sebastian/Donostia – 1st Prize 

2021 International Photography Awards –  3rd Award in Extreme Sport Category 

2022 XXXII Memorial Maria Luisa – Honorable Mention in “Mountain Climbing” Category 

2022 La Pedriza Photo Contest – Yelmo del’Oro – Grand Prix 

2022 MontPhoto Contest – Lloret del Mar – 2x Honoralble Mentions in „Mountain Activity” 
Category 

Publikacje (w tym także okładki) w prestiżowych krajowych i zagranicznych magazynach: Góry 
- Górski Magazyn Sportowy /wielokrotne publikacje i okładki/, Taternik/wielokrotne 
publikacje/, GymClimber /USA/, Rock&Ice Magazine Photo Issue 2019 /USA/, Climbing 
Magazine /USA – okładka/, Klettern und Bouldern /Niemcy – kilkukrotne publikacje, okładka/, 
Montana /Czechy – kilkukrotne publikacje/, Climax Magazine /Austria/, Desnivel /Hiszpania/. 
 

 

 

Dziękuję za rozpatrzenie mojego wniosku.  

Z taternickim pozdrowieniem,  

Marcin Ciepielewski 

 


