
SPRAWOZDANIE WŁADZ

Dnia 24 maja w Podlesicach odbyło się XVII Spra-
wozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów.  
WZD przyjęło sprawozdanie z działalności PZA: 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżenskiego.  
Podjęto uchwały m. in. przyjmujace sprawozda-
nie finansowe za rok 2013, uchwałę o wprowa-
dzeniu zmian w zakresie przepisów antydopin-
gowych w Regulaminie Dyscyplinarnym oraz 
zatwierdzono Regulamin Dyscyplinarny.  
Delegaci zgłosili wnioski: Janusz Majer o stwo-
rzenie 2 programów dedykowanych wspinającym 
się samodzielnie zespołom kobiecym oraz osobom chcącym wspinać się w górach wysokich; 
Piotr Sztaba o zalecenie przez WZD dla zarządu PZA aby rozszerzył regulamin ekipera PZA 
o punkt: Ekiper PZA musi respektować ograniczenia wynikające z listy dróg tradowych i szkole-
niowych znajdących się na stronie PZA. Janusz Majer zaapelował również by członkowie klubów 
składali bardziej przemyślane wnioski o dofinansowanie wypraw w góry oraz aby w/w wnioski 
składane były z większym wyprzedzeniem.

WOKÓŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

Polski Związek Alpinizmu (PZA) wraz z PZU przedstawiają nowe ubezpieczenie „Bezpieczny po-
wrót” skierowane do alpinistów oraz wszystkich pasjonatów gór i sportów górskich. Największe 
zalety tego ubezpieczenia to konkurencyjna cena dla członków PZA, obsługa polisowa i szkodo-
wa po polsku oraz możliwość zakupu przez internet – z każdego miejsca na świecie. Rozpoczyna 
się sezon urlopowy, więc zachęcamy do skorzystania z nowej, atrakcyjnej formy ubezpieczenia.

TATRY

Betlejemka nieczynna. Zgodnie z decyzją Kierownika Zespołu Administracji TPN obiekt jest 
nieczynny od dnia 1 listopada 2013r. do odwołania tzn. do czasu zlikwidowania wad instalacji 
kominowej i wentylacyjnej ujawnionych w trakcie przeglądu kominiarskiego, a także dostosowania 
go do aktualnych przepisów p/poż.  
W budynku COS Betlejemka trwają prace remontowe. Do tej pory została zrealizowana moderni-
zacja wewnętrznej instalacji elektrycznej, co pozwoliło zlikwidować wszelkie urządzenia zasilane 
gazem LPG dla celów kuchni turystycznej i ogrzewania wody. Trwają prace związane z montażem 
instalacji wentylacji mechanicznej, której zainstalowanie okazało sie konieczne ze względu na brak 
możliwości spełnienia norm dla prowadzenia ciągów wentylacyjnych z pomieszczeń sanitariatów 
i kuchni w standardzie wentylacji grawitacyjnej. Wymienione zostały także na szersze wszystkie 
drzwi w przebiegu drogi ewakuacyjnej. Również okładziny drewniane wewnętrznych ścian budyn-
ku zostaną niebawem pokryte impregnatem zmniejszającym palność materiału. 

Poza tym zapraszamy do dwóch czynnych latem w Tatrach taborów – Szałasiska w Dolinie Ry-
biego Potoku i Polana Rogoźniczańska nieopodal Kir Kościeliskich.

HIMALAIZM

Ruszają 2 nowe wyprawy unifikacyjne Polskiego Związku Alpinizmu w ramach programu Polski 
Himalaizm Zimowy. Wyprawa kierowana przez Marcina Kaczkana razem z Januszem Gołębiem, 
Arturem Małkiem, Pawłem Michalskim i Piotrem Snopczyńskim  (bez dofinansowania PZA), jedzie 
zdobywać K2 (8611m) drogą pierwszych zdobywców przez żebro Abruzzi. Wybór tej drogi po-
dyktowany jest zamiarem rozpoznania przez uczestników wyprawy szczegółowej topografii drogi 
co jest taktycznym działaniem zwiększającym bezpieczeństwo i szanse na sukces planowanej 
w najbliższych latach wyprawy zimowej. 
 Wyprawa w składzie: Agnieszka Bielecka, Jarosław Gawrysiak, Grzegorz Bielejec, Jarosław Botora, 
Marek Chmielarski, Mariusza Grudzień, Kacper Tekieli, Piotr Tomala i Krzysztof Stasiak (jadący na koszt 
sponsorów i własny) pod kierownictwem Jerzego Natkańskiego zaatakuje Broad Peak Middle (8016m).

WSPINACZKA WYSOKOGÓRSKA

Spośród ponad 30 podań, na podstawie wykazu przejść oraz egzaminu praktycznego, 9 osób 
zostało zakwalifikowanych do Grupy Młodzieżowej we Wspinaczce Wysokogórskiej PZA.

W dniach 7-16 marca 2014r. w Tatrach Słowackich w dolinie Kieżmarskiej odbyło się zgrupo-
wanie szkoleniowo - unifikacyjne  Polskiego  Związku  Alpinizmu  dla  uczestników  programu  
Polskiego Himalaizmu Zimowego im. Artura Hajzera.

CO SŁYCHAĆ W PZA? 

BIULETYN KWARTALNY 
nr 1/2014

 

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. 

Po dłuższej przerwie wracamy 
do jego publikacji. 

Głosowanie - głosy liczy Adam Mioduszewski (Sopocki Klub Taternictwa 
Jaskiniowego)  Fot. B.Jankowski

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
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Ze środków komisji został dofinansowany udział Kol. Olgi Kosek w UIAA Ice Climbing World  
Cup & European Championship jakie odbyły się w rosyjskiej Ufie. Olga zajęła w klasyfikacji generalnej dobre 17 miejsce. 

Jak co roku zostały przyznane dofinansowania PZA do letnich wyjazdów alpejskich.

W dalszej części roku planowanych jest sporo wypraw i wyjazdów – opisanych w kalendarzu KWW.

WSPINACZKA SKALNA

KWSk zatwierdziła 100% złożonych projektów ekiperskich. Proces ofertowania za-
kończył się na przełomie maja i czerwca. W sumie akceptację uzyskało 19 projektów 
ekiperów PZA (17 + 2 w trybie specjalnym). Obszar objęty tegoroczną dziłalnością 
ekiperską PZA jest dość obszerny: Sopot/Gdańsk, Sokoliki, Jura K-CZ, Czarnorzeki. 
W tym dwa projekty specjalne pod egidą KWSk: Pochylec II i Kamieniołom Wdżar. 
Obecny stan materiałowy KWSk z puli PZA/MSiT zapewnia ciągłość prac ekiperskich 
w okresie letnim. 

W sierpniu organizowany jest obóz Juniorów w ramach Narodowego Rankingu Wspi-
naczki Skalnej na Frankenjurze.

18 czerwca 2014 KWSk  nadała uprawnienia ekipera PZA Rafałowi Nowak, KS Reni 
Sport Kraków. Kol. Rafał Nowak jest wybitnym eksploratorem skał, autorem wielu 
dróg wspinaczkowych oraz autorem przewodników branżowych z obszaru Jury 
Południowej.

“Zielona fala” dla TRADu - strefy ochronne i rewitalizacja. Rozpoczęto wdrażanie pro-
gramu rewitalizacji stref ochronnych dla wspinaczki klasycznej TRAD wraz z rekompo-
zycją istniejącego ubezpieczenia (stałe punkty, stanowiska, przebieg dróg sąsiednich).

Inicjatywa Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” miała bardzo pracowity sezon. 
Posprzątano Ostańce Jerzmanowickie, został ukończony podstawowy etap prac eki-
persko-eksploracyjnych w Karlinie, uporządkowano teren wokół Jaskini Mamutowej. 

Zakończone zostały także prace na „Pochylcu” gdzie przede wszystkim poprawiono 
„zaplecze socjalne”: wybudowano podesty dla wspinaczy, podest socjalny i podest tech-
niczny zabezpieczone solidnymi barierkami, postawiono toaletę, stałe ekspresy wymieniono na nowe. Chcieliśmy podziękować dyrekcji 
Ojcowskiego Parku Narodowego za przychylność i współpracę, bez tego wykonanie powyższych prac nie było by możliwe.

Dzięki intensywnym staraniom „Naszych Skał” wstęp na teren rezerwatu Góra Zborów dla wspinaczy zrzeszonych w klubach Polskiego 
Związku Alpinizmu nadal jest bezpłatny.

WSPINACZKA SPORTOWA

Sezon Pucharu Świata rozpoczął się dla naszych zawodników obiecująco, chociaż na pierwszych zawodach żaden z polskich repre-
zentantów nie wywalczył medalu. W konkurencji na czas najlepiej wypadli Klaudia Buczek z AZS PWSZ Tarnów (5. miejsce) i Marcin 
Dzieński z MKS Tarnovia (6. miejsce). Świetny start zaliczył w boulderingu Andrzej Mecherzyński – Wiktor (10. miejsce) – to najlepszy 
wynik Polaka od 2007 roku. Jeszcze bliżej finałowej szóstki był Andrzej na III edycji PŚ w szwajcarskim Grindelwald, gdzie zajął 9. 
miejsce. 

Jeśli chodzi o zawody juniorskie, największym wydarzeniem były Mistrzostwa Europy w Edynburgu, na które udała się 11-osobowa 
polska reprezentacja. W gronie „czasówkowiczów” najlepszy start, zakończony brązowym medalem, zanotowała Patrycja Chudziak 
(Pol-Inowex Skarpa Lublin), blisko podium byli też klubowi koledzy Patrycji – Kasia Kwiatkowska (6. miejsce) i Karol Denis (7. miejsce). 
W konkurencji prowadzenie świetnie zaprezentowali się zawodnicy krakowskiej Korony – Adrian Chmiała i Piotr Schab, którzy zajęli 
odpowiednio 6. i 7. pozycję. O MEJ więcej na stronach PZA.

Tymczasem w ostatnich dniach za sprawą Marcina Dzieńskiego doczekaliśmy się pierwszego w tym sezonie seniorskiego medalu na 
Pucharze Świata w Haiyang. Marcin uległ dopiero Qixin Zhongowi (reprezentantowi gospodarzy) w finale, zdobywając srebro.  

W przedostatni weekend czerwca na warszawskim Bloco rozegrano Mistrzostwa Polski Juniorów I Juniorów Młodszych w boulderin-
gu. Zawody w swoich kategoriach wygrali: Ida Kupś (CW Reni Sport), Agata Żyśko (Pol-Inowex Skarpa Lublin), Adam Kapitan i Michał 
wojewódzki (UKA Warszawa).

W marcu przeprowadzono w Warszawie kurs sędziów, w którym wzięło udział 11 osób. Trwa również kurs instruktorski na stopień 
instruktora wspinaczki sportowej. 23 uczestników zgodnie z programem odbyło szkolenia teoretyczne i praktyczne. Obecnie odbywają 
staże niezbędne do zaliczenia obu kursów. 

Powołano również Radę Doradczą przy KWS, do której zaproszeni zostali liderzy środowisk związanych ze wspinaczką sportową. Gru-
pa korzysta z forum dyskusyjnego w systemie PZA. Od grudnia zeszłego roku działa również nieformalne kolegium zawodników, które 
wspiera KWS w sprawach związanych z zawodami i kadrą narodową. Celem obu inicjatyw jest poprawa komunikacji pomiędzy KWS 
i środowiskiem Wspinaczki Sportowej.

NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE

Polska drużyna w składzie: Marek Kilarski, Paweł Kaszyca i Adam Gomola (wszyscy z Klubu Skialpinistycznego Kandahar) wzięła udział 
w Patrolu Lodowcowym (Patrouille des Glaciers).

W kwietniu odbyły się największe, najbardziej znane polskie zawody w narciarstwie wysokogórskim – Warsztaty Skiturowe i XVII Memo-
riał Piotra Malinowskiego w Ski-alpinizmie.

Ewangelista modernistycznego tradu 
Przemek Klenio Klentak na Melancholii VI.5 w Ciosowej Fot. M. Staniec
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ALPINIZM JASKINIOWY

Przyznano jaskiniowe Kolosy. Kolosa 2013 w kategorii „Eksploracja jaskiń” 
otrzymał Marcin Gala za połączoną  z ekstremalnym nurkowaniem eksplora-
cję jaskini J2 w Meksyku. Dodatkowo wyróżnione zostały:  
Wyprawa Centralna Komisji Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku 
Alpinizmu, kierowana przez Andrzeja Ciszewskiego, udział w eksploracji sys-
temu jaskiniowego Huautla w Meksyku (Mirosłąw Kopertowski) oraz Wałbrzy-
ski Klub Górski i Jaskiniowy za  eksplorację Jaskini Krainy Węża w Turcji.

 W dniu 31 maja odbyły się jubileuszowe XX Mistrzostwa Polski w Tech-
nikach Jaskiniowych, organizowane przez Speleoklub BOBRY z Żagania. 
Mistrzynią Polski została Iza Włosek (Speleoklub Dąbrowa Górnicza), a mi-
strzem Michał Macioszczyk (Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego). 

W dniach 7-8 czerwca 2014 r. odbyły się X Śląskie Manewry Ratownictwa 
Jaskiniowego organizowane przez Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego.

KTJ zaprasza grotołazów do udziału w międzynarodowych zgrupowaniach:  European Speleological Youth Camp (tzw. JuHoFoLa),  
EuroSpeleoForum oraz 8 Balkan Cavers Camp.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach centralnych KTJ, których zestawienie znajduje się tutaj.

W okresie wakacyjnym dla grotołazów oraz wszystkich zainteresowanych dostępne będzie obozowisko na Polanie Rogoźniczańskiej. 
W tej chwili trwają na Polanie prace porządkowe, planowana data uruchomienia to 27-29 czerwca.

SZKOLENIE

W sezonie letnim 2014 proponujemy szkolenia w COS PZA „Betlejemka”.

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu przypomina, że od 17 maja 2013r. zmianie uległ tryb przyznawania Karty Taternika.

KANIONING

12 lipca 2014 roku odbędą się warsztaty wodne KK PZA. Szkolenie przeznaczone jest dla członków klubów zrzeszonych w klubach 
Polskiego Związku Alpinizmu. Zaprezentowane zostaną podstawowe sposoby pokonywania problemów wodnych oraz techniki linowe 
stosowane w kanioningu. Miejsce warsztatów, to Zakopane i Jurgów.

Przypomnieć należy, iż celem zawiązania Komisji Kanioningu,  jest popularyzacja  kanioningu w środowisku polskim zrzeszonym 
w PZA. Efektem pracy KK PZA jest ramowy program szkolenia obejmujący podstawowe zagadnienia istotne dla bezpieczeństwa w tym 
sporcie. Prezentowany materiał przedstawiony zostanie w formie zaleceń. 

Kanioning jest sportem, który jak dotąd możemy uprawiać w sposób legalny, jedynie poza granicami Polski. Kaniony które posiadamy 
znajdują się w strefie ochrony ścisłej Tatrzańskiego Parku Narodowego. W związku z powyższym faktem, wszystkie szkolenia i unifika-
cje organizowane w kraju będą mieć formę przygotowań do wyjazdów zagranicznych. 

W „Taterniku” pojawił się nowy dział: kanioning. W ostatnim numerze kwartalnika (1/2014): „Kanioning w Polsce (Joanna Jędrys, Zbigniew 
Tabaczyński), „Kanioning w Sierra de Guara” (Grzegorz Badurski) oraz materiał szkoleniowy „Woda w kanionach” (Bogdan Nizinkiewicz). 

NOWE KLUBY W PZA

Do grona klubów zrzeszonych w PZA dołączyły:  KW Bełchatów, KW Opole, KW Lublin, Skarpa Bytom, AZS Tarnów, Speed Rock Wadowice.

PUBLIKACJE

W maju ukazał się nowy, wyjątkowo obszerny numer „Taternika”.

Również od maja dostępne jest kolejne wydanie „Jaskiń”.

Dieta w sporcie wspinaczkowym nadal w sprzedaży! Krzysztof Sas-Nowosielski w publikacji: 
„Krótki  przewodnik  po dietetycznych strategiach wspomagania treningu we wspinaczce spor-
towej” zawarł całokształt wiedzy na temat odżywania i suplementacji organizmu poddawanego 
specyficznemu wysiłkowi jakim jest trening wspinaczkowy.

Jesienią ub.r. odbył się konkurs fotograficzny „Życie na koniuszkach palców” a najlepsze prace 
znalazły się na kartach Kalendarza na rok 2014

„Lawiny. Poradnik dla narciarzy i turystów” książka wydana przez Tatrzański Park Narodowy 
cieszyła się tak dużą popularnością, że Wydawca zdecydował się na dodruk i od początku roku 
znowu jest w sprzedaży.

ODESZLI

15 marca 2014 roku, zmarł zasłużony ratownik TOPR  Jan Tybor „Timur”.

16 kwietnia 2014r.w wieku 75 lat zmarł wybitny alpinista lat 60. XX wieku, Lucjan Saduś.

7 czerwca 2014r. zginęła w Tatrach Elżbieta „Glajza” Fijałkowska.

Zmagania na linach, na zdjęciu Marcin Wesołowicz, WKGiJ:-) Fot. Sławek Oboda
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