
WOKÓŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU 
ALPINIZMU 

W Teheranie (Iran) w dn. 20-22 VI odbyło się 
coroczne spotkanie Access Commission UIAA. 
Organizatorem spotkania był Irański Związek 
Wspinaczki Górskiej i Sportowej (IRAN Mounta-
ineering & Sport Climbing Federation). W spotka-
niu, poza przedstawicielami IMSCF, uczestniczyli 
Juan J. Ibáñez Martín (przewodniczący Komisji), 
Jonas Paulsson (sekretarz Komisji), Annand 
Swaroop (Indie) oraz Miłosz Jodłowski (Polska).
Omówiono bieżące działania komisji: 
— utworzenie bazy danych dt. problemów 
dostępowych w poszczególnych krajach, 
— problemy związane z wydarzeniami w Himala-
jach Nepalu (w rejonie Mt. Everest) i przygotowa-
nie rekomendacji UIAA dla wypraw. 
Przedstawiono także problemy dostępowe i 
sposoby ich rozwiązywania w różnych krajach 
członkowskich UIAA (Hiszpania, Szwecja, Pol-
ska, kraje Ameryki Południowej, kraje azjatyckie).
Członkowie komisji wizytowali także rejony wspi-
naczkowe w sąsiedztwie Teheranu, w górach 
Elburs (Pole Khab i Baraghan). 
Na spotkaniu ustalono, że następne spotkanie Access Commission odbędzie się w Krakowie 
w czerwcu 2015 r.

Polski Związek Alpinizmu (PZA) wraz z PZU przypomi-
nają o ubezpieczeniu „Bezpieczny powrót” skierowanym 
do alpinistów oraz wszystkich pasjonatów gór i sportów 
górskich. Największe zalety tego ubezpieczenia to kon-
kurencyjna cena dla członków PZA, obsługa polisowa 
i szkodowa po polsku oraz możliwość zakupu przez 
internet – z każdego miejsca na świecie.  
Jeżeli macie inne ubezpieczenie, a chcecie zmienić 
Ubezpieczyciela to pamiętajcie o konieczności złożenia 
rezygnacji (z zachowaniem obowiązującego terminu), tak 
aby nie uległo ono odnowieniu na kolejny okres ubezpie-
czeniowy.

10. SPOtKANIA Z fILMEM GÓrSKIM W ZAKOPANEM
PZA i „Taternik” miały patronat nad 10. Spotkaniami z Filmem Górskim w Zakopanem. Było 
stoisko „Taternika”, PZA i „Jaskiń”, instruktorzy PZA prowadzili warsztaty w ramach Akademii 
Górskiej, odbyły się również zawody Zako Boulder Power.

Dnia 6 września 2014 r. w Zakopanem została utworzona Fundacja Narodowe Centrum Gór-
skie, którą założyli: Bartosz Krawczak, Wojciech Chowaniak, Daniel Kobiela (Centrum Górskie 
Korona Ziemi), Magdalena Ziaja (Centrum Górskie Korona Ziemi, dyrektor Spotkań z Filmem 
Górskim Zakopane), Wojciech Grzesiok (członek Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu), Renata 
Wcisło (red. naczelna „Taternika”), Jerzy Porębski (reżyser specjalizujący się w tematyce górskiej), 
Wojciech Fusek (z-ca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej), Krzysztof Wielicki (himalaista), 
Janusz Majer (himalaista), Zofia Majer, Janusz Kurczab (himalaista). Inicjatorem założenia funda-
cji było Centrum Górskie „Korona Ziemi”, które powstaje w Zawoi pod Babią Górą. Celem jest 
upamiętnienie sylwetek i dokonań działaczy alpinizmu i himalaizmu polskiego; wspieranie środo-
wiska himalaistów, alpinistów, taterników i podróżników, upowszechnianie wiedzy o wspinaczce 
górskiej, działania  informacyjne i edukacyjne w zakresie eksploracji górskiej, a przede wszystkim 
stworzenie Centralnego Archiwum Górskiego, stanowiącego największe archiwum górskie na 
terenie Polski.

CO SŁYCHAĆ W PZA? 

BIULEtYN KWArtALNY 
nr 2/2014

 

Biuletyn kwartalny PZA jest 
podsumowaniem działalno-
ści Związku, najważniejszych 
działań i decyzji podjętych 
przez Zarząd PZA. Cel to lep-
sze informowanie środowiska 
związanego ze wspinaczką, 
speleologią i górami o wszyst-
kich najważniejszych sprawach, 
które go dotyczą. 

Biuletyn to także informacje 
o wydarzeniach bardzo istot-
nych w środowisku, lecz niesy-
gnowanych przez Związek. 

KONtAKt Z PZA: 

Polski Związek Alpinizmu  
 00-087 Warszawa  
ul. Corazziego 5/24,  
tel./fax 022 875 85 05,  
tel. 504 002 610

bank: Kredyt Bank S.A.  
48 1500 1126 1211 2009 3906 
0000

NIP: 527-21-39-619

e-mail: biuro@pza.org.pl,  
skype: pezeta

Komentarze, uwagi do biulety-
nu prosimy przesyłać na adres: 
media@pza.org.pl

Baraghan gory Elburs   Fot. M. Jodłowski

Panel pod hasłem „75-lecie polskiego himalaizmu” 

fot. Outdoor Magazyn
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19. PrZEGLĄd fILMÓW GÓrSKICH W LĄdKU 
ZdrOjU

W dn. 18-21 września 2014 r. odbył się kolejny Przegląd Filmów Górskich 
w Lądku Zdroju, partnerami imprezy były PZA i „Taternik”, patronat me-
dialny objął również drugi kwartalnik PZA - „Jaskinie”. Ważnym punktem 
programu było wręczenie przez trzy instytucje (Przegląd, PZA i „Taternika”) 
statuetek w podziękowaniu za popularyzację kultury górskiej. Otrzymali je: 
Andrzej Paczkowski, Andrzej Wilczkowski, Jerzy Wala, Józef Nyka, Marian 
Bała. Uroczystość poprzedziło spotkanie z Andrzejem Paczkowskim, który 
opowiadał m.in. o wieloletnim prezesowaniu PZA. Obchodzone w tym 
roku 40-lecie PZA było okazją do złożenia szczególnych podziękowań 
Andrzejowi Paczkowskiemu przez licznie zebrany zarząd PZA. 

Podczas Przeglądu promowane było ubezpieczenie PZU-PZA, obecni 
byliśmy także na stoisku (PZA, „Taternik”, „Jaskinie”, ubezpieczenia). 
Członkowie zarządu PZA prowadzili swoje prelekcje i warsztaty: Ditta 
Kicińska w panelu jaskiniowym opowiadała o wyprawie eksploracyjnej w 
Góry Prokletije (Czarnogóra) , Wojciech Grzesiok zaprezentował prelekcję 
„Kirgizja – Marzerzenie o własnej górze” a Bogusław Kowalski prowadził 
warsztaty z autoratownictwa. „Taternik” i Komisja Taternictwa Jaskinio-
wego PZA zorganizowały dwudniowy blok jaskiniowy pt. „Z Taternikiem 
w głąb Ziemi”. Redaktor naczelna Taternika, Renata Wcisło zasiadła 
również w jury konkursu na książkę górską roku. 

HIMALAIZM

W miesiącach czerwiec/lipiec/sierpień w ramach Polskiego Himalaizmu Zimowego 
przeprowadzone zostały dwie wyprawy unifikacyjne do Pakistanu – na K2 i Broad 
Peak Middle. Miały one na celu zaznajomienie się w warunkach letnich z drogami 
ewentualnego zdobywania tych gór zimą. 
Pierwotny plan zakładał wyprawę na Nanga Parbat, jednak z uwagi na panującą 
niebezpieczną sytuację w rejonie cel został zamieniony na Broad Peak Middle. Na 
miejscu jednak okazało się, że warunki uniemożliwiają wspinaczkę na niższy, lecz 
trudniejszy wierzchołek, więc podjęto decyzję o wspinaczce na Broad Peak Main. 
Obywdu zespołom udało się osiągnąć szczyty, lecz na szczególne uznanie zasługu-
je akcja ratunkowa, dzięki której ocalono życie tajwańskiego himalaisty. 

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną relacją z obu wypraw.

WSPINACZKA SKALNA

KWSk na bieżąco zabezpiecza i wydaje materiały do prac ekiperskich z 22 zakwalifikowanych rejonów projektowanych przez ekiperów 
PZA na bieżący sezon. Informacja dla kolegów, którzy pobrali materiały tylko częściowo: proszę się kontaktowac bezpośrednio z Pio-
trem Drobotem (KWSk) w celu umówienia dogodnego dla was terminu odbioru sprzętu i materiałów na sezon jesienny.

Grzegorzowi Gołowczykowi (ur. 15.07.1994, KW Katowice) została przyznana w dniu 4.09.2014 pierwsza klasa sportowa. Podstawą 
jest prowadzenie drogi Ekspozytura Szatana VI.6+ RP, (Dolina Prądnika, Pochylec, Polska) w dniu 14.08.2014r. Klasa sportowa ważna 
jest do 31.12.2015r. 

KWSk postanowiła zrealizować projekt wymiany stałych ubezpieczeń w Jaskini Mamutowej, zdecydowano o założeniu łańcuchów z 
zabezpieczeniem przeciw kradzieżom (niestety expresy wraz z karabinkami są kradzione) - projekt pilotuje Łukasz Dębowski.

Baza pod Broad Peak. W tle K2   Fot. M. Chmielarski

Organizatorzy i wolontariusze XIX Przeglądu Filmów Górskich w komplecie  Fot. Ł. Buszka

Pokaz ratownictwa górskiego  Fot. Ł. Buszka

Rozdanie nagród za najlepszą książkę górską Fot. Ł. Buszka
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W dniach 16-24 sierpnia, dzięki środkom przyznanym przez PZA,  odbyło się na Franken-
jurze  zgrupowanie Kadry Narodowej Juniorów PZA. Była to nagroda za zajęcie czoło-
wych  miejsc w Narodowym Rankingu Wspinaczki Skalnej PZA. Tutaj można przeczytać 
szerszą relację z wyjazdu. 

W ostatnich tygodniach działalność IŚW „Nasze Skały” została zdominowana przez spra-
wy jurajskie i sudeckie, m.in.:
— kontynuowaliśmy, wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskie-

go i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, monitoring przyrodniczy 
sektorów wspinaczkowych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (monitoring 
związany jest z realizacją wniosku Life+ pod nazwą „Ochrona cennych przyrodniczo 
siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”);

— negocjowaliśmy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach zarządzenie 
dotyczące udostępnienia skał i jaskiń rezerwatów Sokole Góry, Ostrężnik, Zielona Góra;

— wystąpiliśmy  do Urzędu Miasta i Gminy Skała, wspólnie z Ojcowskim Parkiem 
Narodowym, o zgodę na przeprowadzenie wycinek pielęgnacyjnych pod Pochylcem 
II - jest to związane z przeprowadzaną rewitalizacją wspinaczkową skał Pochylca. 
Po sezonie wspinaczkowym planujemy także likwidację tzw. „podestu socjalnego” 
(podesty asekuracyjne pod skałą są całkowicie wystarczające dla wspinających się) - materiał z podestu zostanie wykorzystany do 
infrastruktury w innym rejonie;

— udostępniliśmy, wspólnie z Nadleśnictwem Śnieżka w Kowarach, po okresie ochronnym, skałę Piec w Rudawach Janowickich do 
wspinania. Przypominamy, że na Piecu wspinać wolno się od 1 sierpnia do 31 grudnia;

— w najbliższych dniach weźmiemy udział w kilku konferencjach i spotkaniach  poświęconych rejonom wspinaczkowym:
— w Podlesicach (2-3 października 2014 r.) w konferencji poświęconej rewitalizacji przyrodniczej rejonu Szachownicy;
— w Jeleniej Górze (9-10 października 2014 r.) w konferencji poświęconej Rudawskiemu Parkowi Krajobrazowemu oraz Parkowi 

Krajobrazowego Doliny Bobru.

WSPINACZKA SPOrtOWA

Dzięki zaangażowaniu firmy Milo, znanego polskiego producenta sprzętu i odzieży outdoor 
nasi reprezentanci startowali w nowych strojach kadrowych. Tegoroczne - tym razem nie-
bieskie – koszulki polskich reprezentantów były widoczne na wszystkich najważniejszych 
zawodach międzynarodowych, gdzie nasi reprezentanci walczyli o najwyższe miejsca.

Tegoroczne wakacje rozpoczęły się dla nas zawodami Pucharu Świata w Chamonix. Polacy startowali w prowadzeniu i na czas. Nie za-
wiedli nasi czołowi zawodnicy Ola Rudzińska (Pol-Inowex Skarpa Lublin) i Marcin Dzieński (Grupa Azoty Tarnovia Tarnów) – oboje ulegli 
tylko jednemu konkurentowi zdobywając srebrne medale. Srebro w juniorach wywalczyła też Patrycja Chudziak. 

Kolejny srebrny medal wywalczyła Kasia Ekwińska, która reprezentowała Polskę we francuskim l`Argentiere na zawodach Pucharu 
Europy Juniorów w boulderingu.

Swój sezon startowy za granicą zakończyli boulderowcy. Ostatnie starty w wykonaniu ekipy pod wodzą Andrzeja Mecherzyńskiego-
-Wiktora (15.miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ 2014) nie wypadły co prawda zbyt okazale (liczyliśmy przede wszystkim na start w 
Mistrzostwach Świata w Monachium ), ale emocji  całym sezonie nie brakowało.  

Elektryzujące wieści dotarły za to z Hiszpanii i to nie za sprawą kolejnych 
skalnych przejść ale dzięki bardzo dobrym startom żeńskiej reprezentacji na 
Mistrzostwach Świata w konkurencji na czas.  
Dwie czołowe zawodniczki naszej kadry, Klaudia Buczek (Grupa Azoty AZS 
PWSZ Tarnów) i Ola Rudzińska wróciły z Gijon ze srebrnym i brązowym 
medalem! W ramach komentarza dodać trzeba, że zarówno Klaudia - świeżo 
upieczona wicemistrzyni świata z Tarnowa, jak i Ola, mają na koncie tytuły 
Mistrzyń Świata Juniorów w swojej konkurencji. Szczegółową relację i wyniki 
Polaków znajdziecie na stronach PZA. 

Nie można nie wspomnieć na koniec o inauguracji „jesiennego” sezonu zawo-
dów na rynku w Jaworznie. Oto po raz pierwszy w historii rozegrano Mistrzo-
stwa Dzieci i Młodzików w konkurencji bouldering!  
Start dzieciaków odbył się w przededniu pierwszej edycji Pucharu Polski Se-
niorów i Młodzieżowców, tak więc najmłodsi mogli zmierzyć się z problemami 

podobnymi do tych, na których startowali starsi koledzy. Pierwsze tytuły Mistrza i Mistrzyni Polski wywalczyli Maja Ruda (Korona Kraków), 
Rafał Bąk (CW Transformator Katowice), Bianka Janecka i Jan Gurba (KW Nowy Sącz). Przed nami sezon polskich zawodów, kalendarz 
na stronie PZA jest stale aktualizowany – bądźcie na bieżąco.

NArCIArStWO WYSOKOGÓrSKIE

Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego Polskiego Związku Alpinizmu ogłasza nabór na sezon 
zimowy 2014/2015 do Grupy Młodzieżowej w Skialpinizmie. Grupa rozpocznie pierwsze 
wycieczki oraz treningi, gdy zostaną otwarte stoki narciarskie w rejonie Zakopanego. Koordy-
natorem grupy będzie zawodowy ratownik TOPR i Instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego 
PZA Andrzej Marasek. Spotkania będą odbywać się w zimowe weekendy w Zakopanem i 
okolicach. Uczestnicy otrzymają pomoc sprzętową w miarę możliwości KNW PZA. Wszyscy 
członkowie grupy przejdą przeszkolenie górskie pod nadzorem ratowników TOPR, docelowo 
ich treningiem zajmą się także trenerzy.

Podium Gijon źródło: skarpalublin.pl

Juniorzy na Frankenjurze  Fot. M. Haładaj

Zawodnicy na trasie Memoriału Malinowskiego w Tatrach
fot. M. Strojny
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ALPINIZM jASKINIOWY

W II kwartale 2014 r. odbyły się następujące kursy centralne:  szkolenie z podstaw ratownictwa jaskiniowego, warsztaty poręczowania 
KTJ, centralny kurs autoratownictwa jaskiniowego, 25-28 września obdył się centralny obóz tatrzański. W dniach 11-13 października 
odbędą się centralne manewry autoratownictwa jaskiniowego, a 18-19 października warsztaty pierwszej pomocy. 

W okresie wakacyjnym odbyły się wyprawy eksploracyjne klubów zrzeszonych w PZA, w tym m.in. do Austrii (Tennengebirge, Hoher 
Göll, Hagengebirge, Leoganger Steinberge), Słowenii (Kanin), Czarnogóry (Prokletije), Hiszpanii (Picos de Europa), Turcji oraz wyprawa 
nurkowa do Kosowa. W ramach projektu „Korona Podziemi” zdobyta została studnia jaskiniowa Big Boss w Abchazji, a uczestnicy 
wyprawy Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego stanęli na suchym dnie Jaskini Krubera - Woroniej (-2080 m). Na listopad 
planowana jest wyprawa centralna do Chin. Sprawozdania dostępne są na stronie PZA.

Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie wypraw, które odbędą się w 2015 roku. 
Szczegóły w komunikacie. UWAGA: wnioski składamy do 22 października!

25 października 2014 o godz. 10.00 w Zajeździe Jurajskim w Podlesicach odbę-
dzie się rozszerzone spotkanie KTJ z kierownikami wypraw, instruktorami i przed-
stawicielami Zarządów klubów. Podjęte zostaną tematy takie jak budżet KTJ na 
rok 2015, bezpieczeństwo na wyprawach eksploracyjnych (dyskusja o wypadkach 
jaskiniowych, ubezpieczenia itp.) oraz przyszłość Polany Rogoźniczańskiej.

Podczas Przeglądu Filmów Górskich Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju w dniach 
19-20 września odbył się panel jaskiniowy „Z Taternikiem w głąb Ziemi”. Podczas 
panelu zaprezentowana została m.in. działalność polskich grotołazów w Abchazji, 
gośćmi byli również Andrzej Ciszewski oraz Krzysztof Starnawski.

Speleoklub Dąbrowa Górnicza oraz Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego 
Związku Alpinizmu zapraszają na Speleokonfrontacje, które odbędą się w dniach 
21-23 listopada w Zajeździe Jurajskim („U Konkurencji”) w Podlesicach.

POMNIK KAtOWICKICH ALPINIStÓW

Najsłynniejszy polski himalaista Jurek Kukuczka pozostał na zawsze pod Lhotse. Nie ma swo-
jego grobu w rodzinnych Katowicach. Swoich mogił nie mają tutaj również: Henryk Furmanik, 
Andrzej Hartman, Rafał Chołda, Jan Nowak, Mirosław „Falco” Dąsal i Artur Hajzer. Wszyscy oni 
związani byli z Klubem Wysokogórskim w Katowicach. 

Bliscy, przyjaciele i znajomi tragicznie zmarłych alpinistów od wielu lat zabiegali o możliwość 
postawienia w katowickim Parku Kościuszki pomnika upamiętniającego tych, którzy zostali w 
górach na zawsze.  Klub Wysokogórski w Katowicach ma już projekt, wykonawcę , akceptację 
stosownych urzędów i deklarację Władz Miasta wsparcia dla tego przedsięwzięcia.  

Jak mówią członkowie Komitetu Budowy Pomnika przy KW Katowice: „Zebraliśmy również 
część funduszy na ten cel, lecz ciągle nie mamy pełnej kwoty. Dlatego zdecydowaliśmy się na 
przeprowadzenie akcji zbierania pieniędzy na portalu Polak Potrafi o nazwie: Pasja Gór.”

Akcja trwać będzie do 20-go listopada. Zapraszamy wszystkich do współpracy, pomocy oraz 
wsparcia finansowego przy budowie pomnika.

PUBLIKACjE

Panel jaskiniowy w Lądku Zdroju fot. Sławomir Oboda

Wydawnictwo Galaktyka przygotowało nowe 
VIII zaktualizowane i rozszerzone wydanie 
najpopularniejszego podręcznika wspinacz-
kowego na świecie „Góry Wolność i Przygo-
da”. Członkom klubów zrzeszonych w PZA 
wydawnictwo Galaktyka oferuje zakup książki 
z 40% rabatem (do 14.10.2014r.).

Ukazały się nowe wydania kwartalników „Taternik” oraz „Jaskinie”.  Zapraszamy do 
zakupów! Można nas również odwiedzać na portalu Facebook - kliknięcie w okładkę 
przeniesie Was na stronę.

http://www.pza.org.pl/news.acs?id=2590761
http://www.pza.org.pl/news.acs?id=2713082
www.pza.org.pl
http://www.pza.org.pl/news.acs?id=2748328
http://www.sdg.org.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=64
https://polakpotrafi.pl/projekt/pasja-gor 
https://www.facebook.com/taternik.kwartalnik?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/kwartalnik.Jaskinie?ref=ts&fref=ts
http://www.taternik.org/
http://jaskiniekwartalnik.blogspot.com/
http://polakpotrafi.pl/projekt/pasja-gor

