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Biuletyn kwartalny PZA jest podsumowaniem działalności Związku, 

najważniejszych działań i decyzji podjętych przez Zarząd PZA. Cel to 

lepsze informowanie środowiska związanego ze wspinaczką, speleologią  

i górami o wszystkich najważniejszych sprawach, które go dotyczą. 

Biuletyn to także informacje o wydarzeniach bardzo istotnych  

w środowisku, lecz niesygnowanych przez Związek. 

Po dłuższej przerwie wracamy do jego publikacji. 

 

KONTAKT Z PZA: 

ul. Noakowskiego 10/12 

00-666 Warszawa tel./fax 

(+22) 8758505 tel.504002610 

skype: pezeta 

email:biuro@pza.org.pl 

 

WOKÓŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

• Zgodnie z nową ustawą o sporcie (a co za tym idzie również zaktualizowanym Statutem) oraz uchwałą Zarządu Związku z dnia 5.04.2011r. w dniach 19-20.2011 odbyło 

się w Podlesicach XIV Walne Zgromadzenie Delegatów PZA. Protokół z obrad. 

• Polski Związek Alpinizmu i Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki podjęły uchwały wyrażające zdecydowany sprzeciw wobec prywatyzacji 

Polskich Kolei Linowych.  

• Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski objął patronatem honorowym nasz program sportowy "Polski Himalaizm Zimowy 2010-2015”. 

• W ogólnopolskim dzienniku jakim jest Rzeczpospolita opublikowany został tekst, Pani Moniki Rogozińskiej "Narodowy program narażania młodych". Niestety w artykule 

pojawiły się informacje niezgodne z prawdą. Na łamach strony internetowej PZA oraz innych portali związanych ze środowiskiem górskim został opublikowany list Kolegi 

Roberta Szymczaka do Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej” Pana Tomasza Wróblewskiego. Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu w pełni utożsamia się ze 

stanowiskiem Kol. Roberta Szymczaka.  

• Zarząd PZA ogłosił konkurs na projekt graficzny logo Funduszu Berbeki. 

Termin składania prac upłynął 15.01.2012. Fundusz Berbeki („FB”) został 

powołany w 1964 roku w celu niesienia pomocy członkom klubów zrzeszonych 

w PZA, którzy stali się ofiarami wypadków wspinaczkowych i górskich lub ich 

rodzinom. Powołanie Funduszu Berbeki jest najstarszą inicjatywą 

samopomocową w środowiskach sportowych w Polsce. Więcej szczegółów. 

• Korzystając z okazji pobytu Bernadette McDonald w kraju i doceniając jej wkład w opisanie fenomenu dominacji Polaków w Himalajach w nagradzanej książce Freedom 

Climbers („Ucieczka na szczyt”), Polski Związek Alpinizmu wystąpił do niej z propozycją spotkania z przedstawicielami polskiego środowiska alpinistycznego. Spotkanie 

odbyło się w Warszawie 12 marca o godz. 11.00 w Cafe Drukarnia przy ulicy Noakowskiego 12. 

• Na zaproszenie Fundacji Kościuszkowskiej i Instytutu Jana Karskiego 29 marca 2012 w Waszyngtonie odbyła się prezentacja książki i filmu poświęcona polskim 

osiągnięciom w dziedzinie himalaizmu. W spotkaniu uczestniczył reżyser filmu „Kukuczka” Jerzy Porębski oraz autorka książki „Ucieczka na szczyt” Bernadette McDonald. 

Prelekcja i pokaz filmu odbyły się 29 marca na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie a 30 marca w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku. Pokaz filmu „Kukuczka” 

i spotkanie z reżyserem odbyło się także w Pittsburgu.  

 

WSPINACZKA WYSOKOGÓRSKA 

• Kolejny ośmiotysięcznik zimą dla Polaków!!! Pierwszego zimowego 

wejścia na Gasherbrum I dokonali Adam Bielecki i Janusz Gołąb, 

którzy osiągnęli wierzchołek o godzinie 8.30 (czasu lokalnego) po 

ośmiu godzinach od wyjścia z obozu trzeciego. 

• Wejście odbyło się tak zwaną drogą japońską od strony północno zachodniej. 

Zdobywcy dokonali wejścia bez użycia aparatury tlenowej. Wyprawa założyła 

bazę 21 stycznia 2012 roku, szczyt został zdobyty 49 dnia od rozpoczęcia 

akcji górskiej. Wejście jest drugim w historii zimowym wejściem na 

ośmiotysięcznik w Karakorum. Kierownikiem wyprawy zorganizowanej w 

ramach programu Polski Himalaizm Zimowy był Artur Hajzer, a kierownikiem 

bazy alpinistka Agnieszka Bielecka. Ponadto wyprawa korzystała z pomocy 

dwóch wspinaczy pakistańskich (Ali Sadpara oraz Shaheen Baig).  

• Ze szczegółową relacją z tej wyprawy będzie można zapoznać się w kolejnym 

numerze „Taternika” czyli T2/2012. 

 

     Fot. Rafał Wyszyński „Zdobywcy Gasherbrum I” 

• Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej PZA zaprasza do zapoznania się z zestawieniami dofinansowań na 2012: Kalendarz wypraw. 

 

WSPINACZKA SKALNA 

• W grudniu 2011r. na Ogrodzieńcu w Słonecznych Skałach w Dolinie Szklarki, pod kierownictwem Jacka Trzemżalskiego i Piotra Drobota, przeprowadzono kurs ekiperski 

połączony ze stażami. Wymieniono i uzupełniono asekurację na 17 istniejących drogach (dziękujemy Mariuszowi Biedrzyckiemu za zgodę na obicie dróg tradowych jego 

autorstwa)  oraz otwarto 20 nowych linii.  Obecnie na Ogrodzieńcu znajdziemy niemal 40 całkowicie ubezpieczonych dróg o trudnościach IV+ - VI.4. 

• Przedstawiciele Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały" rozpoczęli rozmowy w sprawie możliwości udostępnienia Skamieniałego Miasta w Ciężkowicach dla 

wspinaczki. Skamieniałe Miasto to jeden z najważniejszych polskich rejonów bulderowych, a jednocześnie rezerwat przyrody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  

z zakresu ochrony przyrody w rezerwatach obowiązuje zakaz uprawiania wspinaczki. Wyjątkiem mogą być miejsca wyznaczone specjalnym zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska - takie zarządzenia wydane zostały dla dwóch rezerwatów przyrody w województwie śląskim (Góra Zborów i Parkowe).  

W piątek, 27 stycznia, przeprowadzona została wizja lokalna. W dniu 21 marca 2012 wykonany został kolejny ważny krok w celu powrotu wspinaczy do rezerwatu 

Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach. Złożony został oficjalny wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o udostępnienie do wspinaczki skał 

rezerwatu. 
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• Późną jesienią 2011 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska w Katowicach a Inicjatywą Środowisk Wspinaczkowych "Nasze Skały" w sprawie 

dopuszczenia do wspinaczki skalnej rejonu Diabelskich Mostów w rezerwacie "Parkowe". Dzięki 

porozumieniu i zarządzeniu, wydanym 28 grudnia 2011r. wspinanie na Diabelskich Mostach jest 

całkowicie legalne, i teraz od nas samych, od tego jak zachowywać będziemy się podczas wspinania  

w rezerwacie, zależy, czy nie zawiedziemy zaufania RDOŚ i zostaną nam udostępnione kolejne rezerwaty 

Północnej Jury. 

• Są jednak i smutne wieści. Właściciel prywatnej działki po wschodniej strony Doliny Brzoskwinki 

zdecydował się zamknąć nieograniczony dostęp dla wspinaczy. Bezpośrednią przyczyną 

takiego stanu rzeczy jest permanentne łamanie regulaminu wspinania i kłótnie właścicielki ze 

wspinaczami, którzy nie chcą zastosować się do zasad udostępnienia działki. Zakaz wstępu na 

prywatną część Doliny obowiązuje do odwołania. 

 

WSPINACZKA SPORTOWA 

• W dniach 11–12 lutego 2012 w Jaworznie odbył się kurs sędziów wspinaczki sportowej PZA. W kursie wzięło udział 19 osób, a zajęcia poprowadzili Marcin Bibro, Artur 

Polański oraz Edyta Ropek i Arkadiusz Kamiński.  

• Komisja Wspinaczki Sportowej zdecydowała o dofinansowaniu zawodników startujących w Pucharze Świata w Chongqing w Chinach (13–14.04.2012). Dofinansowania 

na zawody przyznano na podstawie wyników uzyskanych w zawodach pucharowych i mistrzowskich IFSC oraz PZA w sezonie 2011. 

• Marcin Wszołek, Jakub Główka i Kamil Mazur — została przyznana klasa sportowa za wynik w zawodach. Patrycja Gawlas otrzymała klasę sportową za przejście skalne. 

  

 

NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE 

• Puchar Polski – w sezonie 2012 cykl zawodów pucharowych liczył 5 edycji. Skialpiniści sezon rozpoczynali w Tatrach 28 stycznia zawodami o IV Pucharu Budrem KW 

Zakopane. W pierwszych tegorocznych zawodach w narciarstwie wysokogórskim zwyciężyli zawodnicy Klubu Skialpinistycznego KANDAHAR: Anna Figura i Tomasz 

Brzeski. Następnie areną zmagań zawodników były Beskidy, gdzie 19 lutego rozegrano drugą edycję PP (zawody w teamach) - XII Puchar Pilska. Wśród polskich par 

wygrali wielokrotni triumfatorzy tych zawodów: Jacek Żebracki i Szymon Zachwieja (obaj KS KANDAHAR), natomiast wśród kobiet zwyciężyły reprezentantki KW 

Zakopane: Magdalena Derezińska-Osiecka z Klaudią Tasz. 26 Lutego 2012 odbyły się kolejne zawody pucharowe (przeniesione z 14 stycznia z powodu słabych warunków 

śnieżnych) - V Puchar Czantorii – zawody poświęcone pamięci tragicznie zmarłemu w 2010r. w lawinie Kubie Soińskiemu. Mało techniczną, aczkolwiek bardzo 

wytrzymałościową trasę na stokach Czantorii najszybciej pokonali Klaudia Tasz (KW Zakopane) i Tomasz Brzeski (KS KANDAHAR). Po dwóch „beskidzkich” edycjach 

skialpiniści powrócili 17 marca w Tatry na XXV Memoriale im. Jana Strzeleckiego, którego zwycięzcami okazali się ponownie Tomasz Brzeski (KS KANDAHAR) w parze  

z Jakubem Przystasiem (SKTJ). Finałową edycją tegorocznego Pucharu Polski był organizowany przez TOPR i TKN Tatra Team, a rozegrany 21 kwietnia XV Memoriał im. 

Piotra Malinowskiego, zawody te miały w tym roku również rangę Mistrzostw Polski. Na starcie pojawiło się ponad 200 zawodników, natomiast Mistrzostwo Polski zdobyli 

tegoroczni triumfatorzy całego cyklu PP – Klaudia Tasz i Tomasz Brzeski. 

• Pierra Menta - dniach 15 - 18 marca 2012 odbyły się w rejonie Rhône-Alpes (wschodnia Francja) bez wątpienia najtrudniejsze i najbardziej prestiżowe zawody 

skialpinistyczne - słynna Pierra Menta. Wystartowały do tej morderczej rywalizacji również 4 teamy z Polski. O tym jak było czytaj tutaj. 

• Puchar Europy Środkowej - W Czechach odbyła się pierwsza edycja Puchar Europy Środkowej 2012. W ramach PEŚ 19 lutego 2012 Pilsko już po raz dwunasty stało 

się areną wielkiego święta skialpinistów. Na tegoroczną edycję Pucharu Pilska, którego organizatorem był tradycyjnie Klub Skialpinistyczny KANDAHAR, zjechała 

rekordowa liczba prawie 150ciu zawodników i zawodniczek z Polski, Czech i Słowacji. Finałowe zmagania skialpinistów z Europy Środkowej miały miejsce w Dolinie Jasnej 

na Słowacji.  

• Mistrzostwa Europy - Prelvoux  – W skład kadry narodowej Mistrzostw Europy we Francji weszło 9 zawodników. W wyścigu indywidualnym 8 lutego 2012 świetnie 

wystartowała zawodniczka Anna Figura z Zakopanego, zajmując pierwsze miejsce w kategorii espoir. Tym samym Ania jest Mistrzynią Europy w swojej kategorii, 

 a w Pelvoux zdobyła w sumie trzy medale. Więcej tutaj. 

 

 

• Puchar Świata - Pierwsze w tym roku zawody z cyklu Pucharu Świata 

w narciarstwie wysokogórskim rzuciły zawodników do księstwa Andory.  

W Pireneje pojechała trzyosobowa kadra polskiej młodzieży Więcej 

tutaj. Natomiast na ostatnich zawodach Pucharu Świata ISMF  

w Tromso miał miejsce kolejny świetny występ Anny Figury, która  

w Norwegii wywalczyła dwa srebrne medale Więcej tutaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. Mariusz Wargocki „Mistrzyni i wicemistrzynie Europy” 

 

 

 

 

  

 

 

       

 Fot. Mariusz Wargocki „Mistrzostwa Europy – złoto dla Polki” 
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ALPINIZM JASKINIOWY 

• Kolos 2011 przyznane! - Kolosa 2011 otrzymała Wyprawa Hoher Göll 2011 za eksplorację jaskini Unvollendeterschacht do głębokości -1264 m. Ponadto wyróżnienia 

otrzymały: Wyprawa Hagengebirge 2011 za eksplorację Interessante Höhle oraz Speleoklub Bobry Żagań za eksplorację Jack Daniel's Hohle w masywie Tennengebirge. 

• W roku 2012 odbyły się już dwie wyprawy jaskiniowe: corocznie organizowana do Austrii w Wysokie Taury w masyw Kitzsteinhorn pod kierownictwem Andrzeja 

Ciszewskiego oraz eksploracyjno-nurkowa (po kilkuletniej przerwie) do Nowej Zelandii organizowana przez członków Speleoklubu Warszawskiego. 

• W styczniu 2012 odbyło się spotkanie KTJ z przedstawicielami Czeskiej Federacji Speleologicznej. W roku 2013 Czesi organizują wraz z UIS Międzynarodowy Kongres 

Speleologiczny, w ramach którego zaprosili do współpracy federacje państw sąsiadujących, na terenie których będą odbywać się wycieczki przed- i pokongresowe  

(w Polsce będą to jaskinie Tatr). 

• W dniu 26 maja 2012 odbędą się Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych w Wojcieszowie organizowane przez „Speleoklub Bobry” Żagań, na które w imieniu 

organizatorów serdecznie zapraszamy! 

 

 

SZKOLENIE 

• Komisja Szkolenia docenia starania kobiet w tworzeniu zespołów we wspinaczce zimowej. W zgrupowaniu kobiecym w Morskim Oku uczestniczyli wytypowani przez 

Komisję instruktorzy. Zgrupowanie otrzymało na ten cel dofinansowanie z puli Komisji Szkolenia. Jak było na zgrupowaniu można przeczytać tutaj. 

• Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Centralnego Ośrodka Szkolenia PZA Betlejemka (http://betlejemka.org.pl/), gdzie zamieszczone są informacje o 

aktualnie prowadzonych kursach. 

• Śpieszymy donieść, że właśnie powstał blog Grupy Młodzieżowej Polskiego Związku Alpinizmu. Poza informacjami ogólnymi na temat samej Grupy i historii jej powstania, 

można tam znaleźć informacje o aktualnej górskiej działalności każdego uczestnika projektu. Zapraszamy do lektury. 

 

 

POLECAMY 

 

 

• Dzięki tytanicznej pracy powiększa się cyfrowe archiwum Taternika dostępne na naszej stronie internetowej. Obecnie 

przeglądać i ściągać można numery od 1907 roku. To przebogate źródło informacji dostępne jest bezpłatnie i stale się 

powiększa!.  

• Kup i ściągnij plik PDF Taternika i wesprzyj Fundusz Berbeki. 

• Zapraszamy do zakupu najnowszego numeru Taternika - 1/2012 z „zimowymi wojownikami” na okładce.  

• Przypominamy, że "Taternika" dostępny jest w EMPIKACH, wybranych sklepach górskich, kwartalnik można również 

zakupić (i zaprenumerować) na stronie internetowej pisma. Na niej znajdziecie też informacje o bieżącym numerze, 

a także wiele innych "górskich" wiadomości. W przygotowaniu jest kolejny numer "Taternika". Zapraszamy do 

współpracy. 

 

 

 

  

 

 

             Taternik 1/2012 

 

 

Komentarze, uwagi do biuletynu prosimy przesyłać na adres: media@pza.org.pl 
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