
WSPINACZKA SKALNA

Karolinie Ośce (KS Korona Kraków) została przyznana w dniu 5.12.2014 mistrzowska klasa spor-
towa. Podstawą jest prowadzenie drogi Risenslalom Direct 10 RP, (Puttlacher Wand, Frankenjura, 
Niemcy) w dniu 14.07.2014r. Klasa sportowa ważna jest do 31.12.2015r. 

W dniach 18.12.2014- 28.12.2014  w El Chorro odbyło się drugie już w tym roku zorganizowane 
przez KWSK zgrupowanie kadry narodowej juniorów we wspinaczce skalnej. W zgrupowaniu 
udział wzięło czterech zawodników: Ida Kupś, Wojciech Pełka, Filip Chrapowicki oraz Jerzy La-
skowski, prowadził je Łukasz Dębowski.

Lodowy Puchar Świata. 
Nasza koleżanka Olga Kosek wystartuje we wszystkich edycjach tegorocznego Pucharu 
Świata. Olga rozpoczyna starty od wylotu do USA, pierwszy start to Bozeman - miejscowość 
słynąca dotychczas z produkcji akustycznych gitar Gibson, po startach Olgi być może zasłynie 
drytoolingiem.

Rewitalizację skał Doliny Wrzosy przewidziano na wiosnę. Projekt KWSk pilotuje Olga Kosek 
(ekiper PZA) wraz z kustoszem rejonu Marcinem Tasiemskim. Pomoc zaoferowali koledzy ze 
środowiska wadowickiego. ”Dolina Wrzosy - rewitalizacja. Na wiosnę wszystkie druty zastą-
pimy atestowanymi ringami, skorygowaliśmy też obicie na startach przenosząc lub przesu-
wając niektóre punkty. Można spokojnie wspinać się po drogach obitych kotwami - tych nie 
będziemy usuwać. Drogi z drutami są czujne, zalecamy doasekurowanie na własnej” - mówi 
M. Tasiemski.

W wyniku ustaleń międzyśrodowiskowych, KWSk zawiadamia, że wspinaczka w rejonie Jaskini 
Jasnej w Strzegowej jest obecnie dozwolona w następujących wariantach:

— wspinaczka klasyczna: ściany zewnętrzne i wewnętrzne jaskini, po drogach ubezpieczonych, 
po konsultacji ze środowiskiem drytoolowym,

— drytooling jest dozwolony tylko na drogach wewnątrz jaskini.

Jednocześnie przypominamy, że Jaskinia Jasna jest obiektem znajdującym się na terenie prywat-
nym. Ustalenia dostępowe: IŚW Nasze Skały.

KWSk przypomina ekiperom PZA, że termin składania sprawozdań z prac ekiperskich za rok 
2014 upływa 31 stycznia 2015. Jednocześnie informujemy, że tegoroczni stażyści mogą ubiegać 
się o przydział materiałów na podstawie złożonych projektów ekiperskich - szczegóły i formularz 
na stronie PZA - zakładka Wspinaczka Skalna.  
W sezonie 2015 planujemy konkurs projektów ekiperskich oraz indywidualny tryb ich zatwier-
dzania. Każdy projekt musi zawierać pisemne uzasadnienie na podstawie wcześniejszej inwen-
taryzacji.

Stałe ekspresy w Mamutowej

Zakupiliśmy już materiały na uzupełnienia o których pisze Łukasz Dębowski w w/w materiale. 
Dalsze prace uzależnione są od pogody. 
Nie zamierzamy “ekspresować” całej Jury. Akcja dotyczy kilku obiektów o najwyższych walorach 
sportowych w zakresie treningu kadry PZA.

CO SŁYCHAĆ W PZA? 

BIULETYN KWARTALNY 
nr 3/2014

 

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

Mocy i determinacji 
by każdy z Was zdobył swój Everest 

w nowym 2015 roku 

życzy Polski Związek Alpinizmu
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WSPINACZKA SPORTOWA

Grudzień to tradycyjnie czas zamknięć i podsumowań pucharowych.

Ostatnim akcentem startowym polskiej reprezentacji był jesien-
ny azjatycki „tour”, gdzie Polacy walczyli o punkty w klasyfikacji 
generalnej Pucharu Świata w konkurencji na czas. Ostatecznie nasi 
wspinacze ulegli tylko Rosjanom (2. miejsce w rankingu państw). Na 
trzecim miejscu zakończył Puchar aktualny wicemistrz Europy Mar-
cin Dzieński. Marcin do końca zachowywał szansę na powtórzenie 
sukcesu Łukasza Świrka sprzed kilku sezonów, skończyło się jednak 
na brązie. W pierwszej dziesiątce PŚ kobiet mamy aż pięć Polek – 
niestety żadnej w pierwszej trójce. Najwięcej punktów zebrała na 
swoim koncie Klaudia Buczek (4. miejsce). Ola Rudzińska (pauzowa-
ła w Azji) skończyła sezon na miejscu szóstym, Monika Prokopiuk - 
7., Edyta Ropek - 9., Patrycja Chudziak (najmłodsza w reprezentacji, 
czwarta zawodniczka ostatnich Mistrzostw Świata Juniorów) – miej-
sce 10. Trzymamy kciuki za starty Polaków w następnym sezonie!

Sezon zawodów dobiegł końca także na naszym polskim podwórku. Podobnie jak przed rokiem, podczas Krakowskiego Festiwalu 
Górskiego wyłoniono Mistrzów Polski w Boulderingu. Tytuły powędrowały do Sylwii Buczek i Andrzeja Mecherzyńskiego - Wiktora. 
W weekend 13-14 grudnia zakończyły się zmagania zawodników startujących w konkurencji na czas (zawody na ścianie „Makak” w 
Warszawie), poza tym rozegrano Mistrzostwa Polski w konkurencji prowadzenie. Już po raz drugi tę prestiżową imprezę gościł i zorga-
nizował wrocławski Tarnogaj, a Mistrzami Polski zostali Piotr Bunsch i Kinga Ociepka - Grzegulska (oboje KS Korona Kraków). Mistrzo-
stwa Polski Seniorów w konkurencji na czas odbyły się w Tarnowie, a na najwyższym stopniu podium stanęli zawodnicy PWSZ Tarnów 
- Marcin Dzieński i Klaudia Buczek. Dobiegł też końca wyjątkowo obfity w zawody cykl Pucharu Młodzików i Dzieci - ostatnia edycja na 
warszawskim Murallu zgromadziła na starcie rekordową liczbę ponad 150 zawodników i zawodniczek!

NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE

Powstała Grupa Młodzieżowa PZA  
w Narciarstwie Wysokogórskim

W dniu 30 listopada w Zakopanem zakończył 
się nabór do Grupy Młodzieżowej PZA w Nar-
ciarstwie Wysokogórskim - chęć udziału zgłosiło 
aż 27 dzieci w wieku od 10 do 18 lat! Do grupy 
zostali przyjęci wszyscy chętni, którzy wzięli 
udział w sprawdzianie biegowym, a najlepsi w 
swoich kategoriach wiekowych zainaugurują 
sezon zimowy na obozie w austriackim Lienz. 
Wyjazd organizowany jest przez ISMF w dniach 
4-7 grudnia, a jedną z trenerek będzie znana 
zawodniczka, zwyciężczyni Pucharu Świata - 
Mireia Miro Varela.  

Pierwsze wycieczki i szkolenia w Polsce dzieciaki rozpoczęły w dniach 27-
31 grudnia w Zakopanem, gdzie odbył się bezpłatny obóz dzięki wsparciu 
pozyskanemu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Uczestnicy poznali na nim podstawowy zakres wiedzy  
o górach, zagrożeniach i profilaktyce lawinowej, technikach podejść na fo-
kach, zjazdach w terenie oraz bezpiecznemu planowaniu swoich aktywności 
w terenie. Zajęcia, szczególnie dla najmłodszych dzieci, miały przede wszyst-
kim formę zabawy i przygody, a ich celem było kompleksowe pokazanie, jak 
pięknym sportem jest narciarstwo wysokogórskie.  W ramach wolontariatu 
do prowadzenia wycieczek zgłosili się instruktorzy PZA, zawodnicy, ratowni-
cy TOPR i przewodnicy, którzy podzielili się swoją wiedzą. 

Następnie od stycznia do kwietnia, gdy pozwolą warunki śniegowe, co 
2-3 tygodnie grupa będzie spotykać się na zorganizowanych wycieczkach 
i szkoleniach w Tatrach i na Podhalu. Dzięki niektórym organizatorom 
zawodów z cyklu Pucharu Polski PZA, najmłodsi będą mieli okazję spróbo-
wać swoich sił w rywalizacji sportowej na mini dystansach przygotowanych 
specjalnie dla nich. Skiturowa zima zakończy się spotkaniem w dniach 
24-26 kwietnia w Betlejemce na Hali Gąsienicowej, które mamy nadzieję 
będzie pięknym ukoronowaniem całego sezonu. Koordynatorem grupy jest 
Andrzej Marasek, Instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego PZA i zawodo-
wy ratownik TOPR.

Dziękujemy klubom KS Kandahar i TKN Tatra Team za chęć pomocy.

fot. Bartek Solik

Finał zawodów PMiD zgromadził sporą grupę młodych wspinaczy  Źródło: FB murall
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ALPINIZM JASKINIOWY

W ostatnim okresie Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA zorganizowała następujące szkolenia centralne: szkolenie z technik za-
awansowanych w autoratownictwie jaskiniowym oraz warsztaty z zakresu pierwszej pomocy – postępowanie powypadkowe.

25 października 2014 w Podlesicach odbyło się rozszerzone spotkanie KTJ z kierownikami wypraw, instruktorami i przedstawicielami 
Zarządów klubów. Omówiono planowany budżet KTJ na rok 2015 (planowane dofinansowanie wypraw), kwestie ubezpieczeń i wypad-
ków jaskiniowych, podjęto działania zmierzające do powołania Grupy Ratownictwa Jaskiniowego KTJ PZA. 

W ramach działalności tatrzańskiej miały miejsce prace in-
wentaryzacyjne i ekiperskie w systemie Wysoka – Za Siedmiu 
Progami oraz w Jaskini Czarnej. 

W terminie 5.11 – 6.12 odbyła się wyprawa centralna KTJ PZA 
do Chin, prowadziła ona działalność w trzech różnych rejonach, 
znajdujących się w prowincjach Hubei, Chongqing i Guizhou. 
Działano łącznie w 38 jaskiniach, udało się skartować 8455 m,  
a z braku czasu nie zostało skartowane ok. 1700 m korytarzy.

W dniach 21-23 .11 odbyły się coroczne Speleokonfrontacje, 
czyli największy w Polsce przegląd działalności grotołazów, 
organizowany przez Speleoklub Dąbrowa Górnicza. I nagrodę 
Jury zdobył film M. Furtaka i Z. Kondratowicza (Speleoklub 
„Bobry” Żagań) „Big Boss, Korona Podziemi”, a I nagrodę 
publiczności A. Żak (Sekcja Wspinaczki Linowej Wrocław) za 
film „Mochutni”. Wyczyn roku - D. Bartoszewski (Sopocki Klub 
Taternictwa Jaskiniowego) „Hagengebirge 2014”.

12. KRAKOWSKI fESTIWAL GÓRSKI

Studnia wlotowa P150 w jaskini Da Chu Ping Dong, Lichuan  fot. M. Ciszewski

Ukazały się również nowe 
„Jaskinie” nr 76 , zapraszamy 
także na profil pisma na porta-
lu Facebook.

Polski Związek Alpinizmu wydał kalendarz na 2015 rok, tym 
razem trójdzielny, z główką przedstawiającą główne obszary 
działania PZA. Kalendarz wydany jest w niewielkim nakładzie 
tylko na potrzeby Związku i nie będzie dostępny w sprzedaży.

Jest już gotowy najnowszy numer 
„Taternika”. Na stronie interneto-
wej oraz na Facebooku można 
się zapoznać z jego treścią.

W dniach 5-7 grudnia 2014 roku odbył się 
12. Krakowski Festiwal Górski. Jest to jedna 
z największych imprez tego typu na świecie. 
Jak zawsze obfitował w ciekawe prelekcje, 
wykłady i prezentacje filmów zagranicznych 
i polskich. Festiwalowi towarzyszyły Mistrzo-
stwa Polski w Boulderingu a także Kiermasz 
Odzieży i Sprzętu Outdoorowego.

PUBLIKACJE

 Fot.  Wojtek Lembryk
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