
 

Cel wyprawy, luty 2015.  

PIERWSZA NOWA POLSKA DROGA NA PÓŁNOCNEJ ŚCIANIE TROLLVEGEN. 

Projekt nowej drogi zaznaczony jest czerwona linią 

 

 

Celem wyprawy alpinistycznej jest wytyczenie nowej drogi w stylu big wall na jednej z 

największych skalnych ścian na świecie.  

Z wyrazami szacunku, Marcin Tomaszewski 501 748 504 , Marek Raganowicz, 

   



 

Termin  15.11-.30.12.2015 

 

 

Norwegia – kraj w Europie Północnej, zajmujący 

zachodnią i północną część Półwyspu 

Skandynawskiego. Graniczy z Morzem 

Północnym na południowym zachodzie, cieśniną 

Skagerrak na południu, Morzem Norweskim na 

zachodzie oraz z Morzem Barentsa na 

północnym wschodzie. Na lądzie Norwegia 

graniczy ze Szwecją na wschodzie, oraz z 

Finlandią i Rosją na północnym wschodzie. 

Norwegia jest też jednym z najbardziej 

wysuniętych na północ krajów świata i 

jednocześnie jednym z najbardziej górzystych. 

Znaczną część kraju zajmują Góry 

Skandynawskie. Średnia wysokość terenu 

wynosi 460 m, a 32% powierzchni znajduje się 

ponad granicą drzew.  

 

GEOGRAFIA 
Dolina Romsdalen, którą Rauma uchodzi do 
Romsdalfjord, otoczona jest pasmem górskim 
Romsdalsalpene. Wznoszący się na wysokość 1550 
metrów Romsdalhorn jest porównywany z 
Matterhornem. Natomiast szczyty Trolltindane 
według legendy to weselny orszak trolli zamieniony 
w kamień. Północna ściana Trollryggen (1740 m), 
Trollveggen (Ściana Trolli), to najwyższy pionowy klif 
w Europie. Jedną z największych atrakcji 
turystycznych Norwegii jest Droga Trolli 
(Trollstigen), prowadząca z południowego krańca 
Åndalsnes do Geirangerfjord. 
 
CELE  
Celem wyprawy jest pierwsza nowa polska droga 
wytyczona zimą na północnej wystawie 
Trollveggen. Do dnia dzisiejszego wspinające się na 
tej ścianie polskie zespoły powtarzały „jedynie” 
istniejące drogi.  Min Arch Wall (Piecuch, Gołąb, 
Fluder) Powtórzenia te do dziś uznawane są za 
największe osiągnięcia bigwallowe Polaków za 
granicą i stanowią inspirację dla kolejnych 
wspinających się w tym stylu pokoleń. 
 
*Ściana Trollveggen  (luty 2015r.) 
 
Drugi cel zespołu Tomaszewski - Raganowicz. 
 *Ulvetanna (grudzień 2015r.):  
Ulvetanna, Antarktyda. Queen Maud Land 
Przedstawiony jest w osobnym folderze.  
 

www.marcintomaszewski.pl +48 501 748 504 

https://www.facebook.com/MarcinTomaszwewski?

ref=tn_tnmn  

www.reganclimbing.com 
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Przedstawiając kosztorys wyprawy zwracamy się z zapytaniem o wsparcie finansowe 
powyższego przedsięwzięcia.  
 
Z wyrazami szacunku, Marcin Tomaszewski / Marek Raganowicz 

 

Kosztorys wyprawy 

 
Wydatki 

5400 / 

2osoby 

1 Przejazd: paliwo / prom 3500 

2 Noclegi 500 

3 Ubezpieczenie 300 

4 Żywność ścianowa, paliwo 1100 

  Razem wydatki (II): 5400 

 

Poprzednie wyprawy zespołu. 

RAPORT MEDIALNY WYPRAWY Baffin Island 

 

Superbalance, VII, A4, M7+, Polar Sun Spire, Baffin Island, April/May 

2012 

 
Marek “Regan” Raganowicz, Marcin „Yeti” Tomaszewski 

 

 

Multimedia info: 

 
 

Wyróżnienie  Travelery oraz Kolos 2012 National Geographic  

 

USA/ International - Supertopo.com, big wall climbing website: 

http://www.supertopo.com/tr/Superbalance-Polar-Sun-Spire-Baffin-Island-April-May-

2012/t11493n.html 

 

http://www.supertopo.com/tr/Superbalance-Polar-Sun-Spire-Baffin-Island-April-May-2012/t11493n.html
http://www.supertopo.com/tr/Superbalance-Polar-Sun-Spire-Baffin-Island-April-May-2012/t11493n.html


USA / International –Alpinist, climbing magazine: 

http://www.alpinist.com/doc/web12s/newswire-superbalance 

 

USA/ International – Rock and Ice, climbing magazine 

http://www.rockandice.com/news/2067-new-big-wall-route-on-polar-sun-spire-baffin 

 

UK/ International – BMC, UKclimbing.com 

http://www.thebmc.co.uk/new-route-on-polar-sun-spire 

 

Spain/ International – Desnivel, climbing magazine: 

News on the website http://desnivel.com/alpinismo/baffin-esta-de-moda-nueva-linea-polaca-a-la-

polar-sun-spire 

News in a hardcopy 

Full story in a hardcopy (7 pages) – January 2013 

 

International/ Italy – Planetmountain.com 

News http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=39715 

Interview http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=39747 

 

International – Epictv.com, internet TV 

http://daily.epictv.com/blog/2012/07/14/new-route-superbalance-polar-sun-spire-baffin-island/ 

 

Germany – Alpin, climbing magazine 

News in a hardcopy (September 2012) 

 

Poland - Polish Alpine Association: 

http://pza.org.pl/news.acs?id=1362147 

Poland - Wspinanie.pl, climbing website: 

http://wspinanie.pl/serwis/201205/18ziemia-baffina-superbalance-szczegoly.php 

http://wspinanie.pl/serwis/201205/23superbalance-relacja.php 

Poland - Gory, climbing magazine: 

http://www.goryonline.com/Superbalance_na_Polar_Sun_Spire,11791,150,0,0,F,news.html 

Interview with the team in hardcopy of the magazine – “Gory” 06/2012 

Comics in a hard copy 

Story in a hard copy  

Poland – Taternik, climbing magazine: 

Cover story in a hardcopy 

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER  - december 2012 

NG Traveler – Traveler nomination 2012 

Other countries media: Russia, Czech Republic, Japan, South Korea, Ukraine, Bulgaria, New Zealand... 
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RAPORT MEDIALNY WYPRAWY Great Trango Tower – sierpień 2013 

 

 
 

Główna nagroda KOLOS ROKU w kategorii Alpinizm 2013 

Główna nagroda Traveler Roku w kat Wyczyn ROKU (National Geographic Traveler) 2013 

 
http://www.planetmountain.com/english/home.html 

http://www.climbing.com/news/new-route-on-great-trango-tower/ 

http://desnivel.com/alpinismo/bushido-nueva-ruta-de-marek-raganowicz-y-marcin-tomaszewski-en-

la-gran-torre-del-trango 

http://4sport.ua/news?id=15403 

http://www.up-climbing.com/en/news/mountaineering/bushido--great-trango-tower 

http://brytan.com.pl/bushido-nowa-droga-marka-raganowicza-i-marcina-tomaszewskiego-na-great-

trango-tower/ 

http://wspinanie.pl/2014/03/alpinistyczne-kolosy-za-2013-rok-bushido-great-trango-tower-i-droga-

polska-na-tagveggen/ 

http://pytanienasniadanie.tvp.pl/13766248/search-url 

https://www.youtube.com/watch?v=pZIaHLl07tQ&feature=share&list=UUY87ygjnJ_iXmLxVA

_wkCmQ&index=3 
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GAZETA WYBORCZA – DUŻY FORMAT / MATERIAŁ WIODĄCY 

 


