
WNIOSEK O DOFINASOWANIE   WYJAZDU   
ROMSDAL

1. Planowany cel i termin wyjazdu 

Cel:   Dolina Romsdal, Norwegia  
Głównym  celem  wyjazdu  jest  zimowe  i 
jednocześnie  pierwsze  polskie  przejście  Drogi 
Norweskiej na  ścianie  Trollveggen  (trudności 
letnie  8-  w  skali  norweskiej,  zimowe 
prawdopodobnie ok.  A3,  długość drogi ok.  1500 
m). 
Droga  Norweska  to  pierwsza  historycznie  linia 
przecinająca  urwiska  ściany  Trolli.  Mimo  szeregu 
polskich prób, droga nie otrzymała dotąd pełnego 
polskiego przejścia.  W 1994 zespół  A.Dutkiewicz, 
Z.Krośkiewicz  przeszedł  zimą  kombinację  Drogi 
Norweskiej (do połowy) i Filara Trollryggen (górna 
część).  Pierwsze  pełne  przejście  zimowe  drogi 
miało  miejsce  w  roku  2003  i  zostało  dokonane 
przez zespół (a właściwie 3 zespoły) francuskie. 

 
Celem alternatywnym (w przypadku niepogody w 
marcu  w  Norwegii  i  kompletnego  braku 
warunków) jest północna ściana  Eigeru w Alpach 
Szwajcarskich; droga klasyczna (VI, 1600m). 

Termin wyjazdu 10-14 dni w marcu 2014.
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2. Skład wyjazdu 

Krzysztof Banasik ((UKA Warszawa, nr karty 415)
Jakub Radziejowski (UKA Warszawa, nr karty taternika 3630)
Wykazy przejść dostępne są w bazie internetowej PZA

3. Kosztorys wyjazdu 

Prom: ok. 1200/1300 PLN w obie strony
Paliwo: ok. 1600/1800 PLN w obie strony
Noclegi ok. 2000 PLN
Jedzenie: ok. 1000 PLN
Łącznie koszt wyjazdu to ok. 6100 PLN, 
czyli ok. 3000 PLN na osobę

4. Zasady finansowania 

Planujemy wyłącznie udział własny oprócz tego, co dostaniemy w ramach dofinansowania z PZA, 
Oczekiwane dofinansowanie z PZA na osobę: 1800 PLN 

5. Informacje o otrzymanych w przeszłości dofinansowaniach z PZA 

Krzysztof Banasik posiada doświadczenie letnie i zimowe ze wspinaczek w Alpach i Tatrach. Stale 
rozwija poziom sportowy i górski. Uczestniczył w wyjeździe na skalne drogi wielowyciągowe na wys. 
ok. 5000m n.p.m. do Indii w 2009 gdzie nabrał doświadczenia wyprawowego oraz do Kirgiozjii w 2012 
roku. Jest członkiem Grupy Młodzieżowej PZA.

Jakub Radziejowski – 1998 (Alpy), 2001 (Alpy), 2002 (Norwegia i wyprawa na Alaskę), 2003 (Alpy), 2004 
(Alpy i Patagonia), 2005(Alpy), 2006 (Alpy i Karakorum), 2008 (Himalaje), 2012 (Patagonia) 

Z taternickim pozdrowieniem
Krzysztof Banasik

Jakub Radziejowski
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