
 

Cel wyprawy, marzec 2017.  

EKSPLORACJA REJONU Sam Ford Fjord  

BAFFIN ISLAND, KANADA 

PIERWSZA WYPRAWA ZIMOWA 

POKONANIE DZIEWICZEJ ŚCIANY 

NOWA POLSKA DROGA W STYLU BIG WALL 

 

 

 

 



 

TERMIN 01.03-.30.03.2017 

 

Ziemia Baffina – największa wyspa Archipelagu 

Arktycznego, druga pod względem wielkości 

wyspa Arktyki po Grenlandii oraz 5. na świecie. 

Jej powierzchnia wynosi 507 451 km². W 

większej części położona jest za kołem 

podbiegunowym. Populacja wyspy wynosi ok. 

12,7 tys. osób (2005). Jej nazwa pochodzi od 

nazwiska angielskiego odkrywcy Williama 

Baffina, który badał wyspę na początku XVII 

wieku. 

 

 

GEOGRAFIA 

Fiord – rodzaj głębokiej zatoki, mocno wcinającej się 
w głąb lądu, często rozgałęzionej, z 
charakterystycznymi stromymi brzegami, powstałej 
przez zalanie żłobów i dolin polodowcowych. 

Fiordy są charakterystycznym elementem 
peryglacjalnego krajobrazu wybrzeży Norwegii oraz 
Szkocji, Grenlandii, Islandii, Nowej Zelandii, 
półwyspu Labrador, chilijskiej Patagonii i Alaski. 

CELE  
 
Celem wyprawy jest  zimowa eksploracja 
dziewiczych ścian skalnych oraz wytyczenie nowej 
drogi wspinaczkowej na nietkniętej przez człowieka  
ścianie oraz szczycie w rejonie Sam Ford Fjord.  
Przedsięwzięcie to wspierane jest przez National 
Geographic Traveler. Osiągnięty cel może okazać się 
jednym z największych osiągnięć w tej kategorii 
alpinizmu na świecie. Do dnia dzisiejszego jeszcze 
żaden zespół wspinaczkowy nie zrealizował 
swojego celu zimą na Ziemi Baffina. 
 
SKŁAD / 2 osoby zrzeszone w PZA-  
Kadra Narodowa Polski 
 
Marcin Tomaszewski  
Marek Raganowicz 
 

www.marcintomaszewski.pl +48 501 748 504 

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

ref=tn_tnmn  

https://www.facebook.com/MarekRaganowicz/?fre

f=ts  
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Całkowite koszty wyprawy 

Costs USD 3 people   

1 airline Tickets PL- CAN - PL 3600 USD 

2 airline Tickets CAN - Clyde River - CAN 10.600 USD 

3 excess Baggage 700 USD 

4 agency in Clyde River (scooter, shotgun, fuel) 4100 USD 

5 satellite phone, travel, hotels 900 USD 

6 food 2.000 USD 

7 
equipment (shoes, clothing, torches, tents, sleeping 

bags) 
2.000 USD 

  insurance 1.500 USD 

  Total costs 25.400 USD 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Marcin Tomaszewski, Marek Raganowicz  


