
 

Cel wyprawy, kwiecień 2016.  

Zgłoszenie wyprawy 

Alaska/ USA Mt Dickey 

NOWA POLSKA DROGA  

 

 

 



 

TERMIN 04.04-.28.04.2016 

 

Alaska (wymowa:/əˈlæskə/ i) – stan USA w 

północno-zachodniej części Ameryki Północnej, 

będący eksklawą Stanów Zjednoczonych. 

Graniczy od wschodu z Kanadą, a od zachodu, 

przez Cieśninę Beringa, z Rosją. Dominują góry, z 

najwyższym punktem Ameryki Północnej jakim 

jest szczyt Denali (McKinley) (6194 m n.p.m.), 

oraz wyżyny i liczne stożki wulkaniczne. Do 

terytorium należą też Aleuty. Alaska ma 

największą powierzchnię spośród wszystkich 

stanów USA oraz najmniejszą gęstość 

zaludnienia. W odróżnieniu od większości 

stanów Alaska nie dzieli się na hrabstwa, lecz 

okręgi (borough), znaczna część stanu jest przy 

tym niezorganizowana. 

(wikipedia) 

 

 

CEL: 
Mount Dickey / Lodowiec Ruth is a peak on the 
west side of the Ruth Gorge in the Central Alaska 
Range of mountains, 12 miles (19 km) southeast of 
Denali and 4 miles (6 km) southwest of The Moose's 
Tooth. Despite its relatively low elevation, it is 
notable for its east face, which has around a vertical 
mile (1600 m) of sheer granite—it achieves this 
vertical gain in less than half a mile (800m) 
horizontal distance. This is one of the tallest rock 
walls in the world, and the face has seen many 
world-class climbs. 
 
Mount Dickey jest największą scianą bigwallową 
Alaski.   
 
Celem wyprawy jest  nowa polska droga wytyczona 
w stylu alpejskim lub bigwall w centralnej części 
ściany. Styl będzie zgodny z panującymi warunkami 
w regionie.  
Cel jest częścią niezrealizowanego dotąd projektu 
4Żywioły Marcina Tomaszewskiego. Do finału 
brakuje jeszcze nowa droga na Cerro Torre, która 
będzie celem kolejnych planowanych wypraw. 
 
SKŁAD  2 osoby zrzeszone w PZA 
 
Marcin Tomaszewski - kierownik 
Marek Raganowicz 
 

www.marcintomaszewski.pl +48 501 748 504 

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

ref=tn_tnmn  
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Kosztorys wyprawy 

 
Wydatki X 2 osoby 

1 Przelot Anchorage 4.500 

2 Przelot  lodowiec Ruth 3.000 

3 Ubezpieczenie 500 

4 Żywność ścianowa, paliwo, sprzęt 3.500 

  Razem wydatki (II): 
11.500 / 1 os 

23.000 / 2 os. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Marcin Tomaszewski 


