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Biuletyn kwartalny PZA jest podsumowaniem 

działalności związku, najważniejszych działań 

i decyzji podjętych przez zarząd PZA. Ma na celu 

lepsze informowanie środowiska związanego ze 

wspinaczką, speleologią i górami o wszystkich 

najważniejszych sprawach, które go dotyczą. 

KONTAKT Z PZA: 
 

ul. Noakowskiego 10/12 

00-666 Warszawa 

tel./fax (+22) 8758505 

tel. 504 002 610 

skype: pezeta 

email: biuro@pza.org.pl 

 

WOKÓŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

 Polski i  światowy alpinizm poniósł wielką stratę. Podczas 
wspinaczki na ośmiotysięcznik Dhaulagiri (8167 m) zginął Piotr 
Morawski, wspaniały człowiek i jeden z najzdolniejszych alpinistów 
młodego pokolenia. Tragiczny wypadek przerwał wspaniałą, pełną 
zaangażowania górską pasję.  

 Pomoc Rodzinie Piotra 

 Księga Pamiątkowa Piotra Morawskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPINACZKA WYSOKOGÓRSKA 

 Makalu zdobyte zimą! Pierwszy raz premierowe zimowe wejście na ośmiotysięcznik odbyło się bez udziału 
Polaków. Dokonali tego Włoch Simone Moro i Kazach Denis Urubko.  Polska zimowa wyprawa na Broad 
Peak musiała dad za wygraną z powodu fatalnych warunków atmosferycznych.   

 Kinga Baranowska wyrusza w Himalaje. Jej celem jest wspinaczka na Kanczendzongę (8589 m) — trzeci 
szczyt świata. 

 Z okazji 70-lecia pierwszej polskiej wyprawy w Himalaje wyruszyła do Indii wyprawa jubileuszowa Nanda 
Devi East Expedition 2009. 

 Bez sukcesów zakooczyła się samotna wyprawa Marcina Tomaszewskiego do Patagonii. Jej celem było 
solowe zdobycie Fitz Roy nowym wariantem. Projekt 4żywioły będzie jednak kontynuowany. Kolejny cel to 
Alaska. 

 Do PZA spływają sprawozdania z wyjazdów alpejskich. Na naszej stronie zapoznad można się między innymi 
z relacjami Krzysztofa Banasika i Michała Kasprowicza, Magdaleny Drózd i Adama Rysia oraz Rafała 
Zająca, Pawła Józefowicza i Marcina Woźniaka. 

 

TATRY 

 Co dalej z Taborami? Trwa dyskusja o dalszym losie taternickiej bazy noclegowej w TPN. Pojawiające się na 
początku krzywdzące wspinaczy opinie, z biegiem czasu przybrały bardziej merytoryczny charakter. Dyskusję 
można śledzid na naszych stronach  internetowych. 

 Nastąpiła nowelizacja zasad uprawiania taternictwa na terenie TPN. 

 Lawina w Betlejemce. Takie są efekty niesamowicie obfitych opadów śniegu w marcu. 

 Stanowisko PZA i Fundacji Kukuczki w sprawie planów utworzenia komisji ds. taternictwa przy TPN. 

 

WSPINACZKA SKALNA 

 W tym dziale dominuje inicjatywa Nasze Skały, która działa pełną parą. Starania inicjatywy kryją się między 
innymi za nowym obliczem Góry Birów, udostępnieniem do wspinania nowych skał w Zimnym Dole, 
sprzątaniem Dolinki Bolechowickiej oraz oczyszczeniem Psiklatki. 
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WSPINACZKA SPORTOWA 
 Najmłodsi wspinacze nie próżnują. Oto sprawozdanie z zawodów Pucharu IV Ścianek w Orzeszu oraz Pucharu 

Polski Uczniowskich Klubów Sportowych w Łodzi. 

 Zawody Pucharu Polski w konkurencji na czas odbyły się w Lublinie. 

 Tarnów areną zmagao najlepszych wspinaczy sportowych świata. Zawody Pucharu Świata w konkurencji na 
czas odbędą się właśnie w tym mieście. 

 Komisja Wspinaczki Sportowej ogłasza komunikat w sprawie opłat IFSC. 

 Na początku lutego w Katowicach obradowała Komisja Wspinaczki Skalnej PZA. Oto protokół z zebrania. 

 

NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE 

 Mistrzostwa Polski AD 2009 –  rozstrzygnięcia. 

 Memoriał im. Waldemara Siemaszki zakooczył cykl zawodów o Puchar Polski. 

 Polscy zawodnicy stratowali nie tylko w krajowych zawodach. Liczna reprezentacja wystąpiła na 
Mistrzostwach Europy, które odbyły się w lutym we włoskiej miejscowości Alpago. Największy sukces padł 
łupem juniorek. 

 Puchar Świata miał w tym roku bardzo wiele edycji. Polska reprezentacja najlepiej spisała się podczas finału 
w austriackim Dachsteinie. 

 

ALPINIZM JASKINIOWY 

 Licencje zawodnicze i instruktorskie zgodne z wymogami nowej ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz 
wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 KTJ ogłasza plan zadao sportowych wraz z wysokością przyznanych dofinansowao dla międzynarodowych 
zgrupowao sportowo-eksploracyjnych. 

 43 Sympozjum Speleologiczne odbędzie się jesienią w Zamościu. Szczegółowe informacje na naszych 
stronach internetowych. 

 Zapraszamy do wzięcia udziału w VI Międzynarodowym Konkursie Fotografii Jaskiniowej im. Waldemara 
Burkackiego. Prace można zgłaszad od 1 maja do 30 września 2009 roku. 

 Prace ekiperskie w Jaskini Miętusiej. 

 22 stycznia w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA. Zachęcamy do 
zapoznania się ze sprawozdaniem z tego spotkania. 

 

SZKOLENIE 

 Betlejemka szkoli w lecie taterników i wspinaczy – oto aktualny program szkoleo na sezon letni 2009. 

 

POLECAMY 

 Odwiedź stronę www.wyprawypartnerskie.pl i dowiedz się dlaczego warto korzystad z usług 
licencjonowanych przewodników oraz instruktorów wspinaczki i alpinizmu.  

 Taternik IV/2008 ściągnij plik PDF i wesprzyj Fundusz Berbeki. 

 W styczniu minęła 70 rocznica śmierci Mariana Sokołowskiego — taternika, alpinisty, pierwszego prezesa 
Klubu Wysokogórskiego i profesora SGGW w Warszawie. 

 Sto lat Macieja Mischke. Artykuł do pobrania w formacie PDF. 

 Przeczytaj sprawozdanie z 5 posiedzenia Zarządu PZA, które odbyło się 13 lutego. 

 

EKOLOGIA W DZIAŁANIACH POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU 

 Zobacz relacje filmowe z czyszczenia Grzędy Mirowskiej. Głównym organizatorem było porozumienie „Nasze 
Skały”. Film opowiadający o tym wydarzeniu można oglądad na stronie internetowej Hybryda TV. Relacja 
ukazała się również w programie informacyjnym katowickiej TVP. 

 Komisja Tatrzaoska planuje podjąd badania dot. analizy oddziaływania wspinaczki zimowej na środowisko 
przyrodnicze (rejon Wielkiej Turni i Giewontu). Zostały podjęte działania w celu pozyskania najlepszych 
naukowców w dziedzinie biologii gór - zarówno z Warszawy, jak i z Krakowa. Chcemy, aby badanie było 
wykonane jak najrzetelniej, aby nie było potem żadnych wątpliwości, co do jego wartości naukowej. Jest 
jasne, że my również nie chcemy się wspinad w miejscach, gdzie mogłoby to destrukcyjnie wpływad na 
środowisko. 

 
 

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

(Komisja Mediów – kontakty) 

 

Komisja Mediów PZA 
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