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KONTAKT Z PZA:

Biuletyn kwartalny PZA jest podsumowaniem działalności

ul. Noakowskiego 10/12

związku, najważniejszych działań i decyzji podjętych przez

00-666 Warszawa

zarząd PZA. Cel to lepsze informowanie środowiska związanego

tel./fax (+22) 8758505

ze wspinaczką, speleologią i górami o wszystkich

tel. 504 002 610

najważniejszych sprawach, które go dotyczą. Biuletyn to także

skype: pezeta

informacje o wydarzeniach bardzo istotnych w środowisku, lecz

email: biuro@pza.org.pl

niesygnowanych przez Związek.

WOKÓŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU
Sejmik

Prezesów

Klubów

Zrzeszonych w PZA

–

53

osoby

wzięły

udział

w dwudniowych obradach w Podlesicach. Oto najważniejsze tematy poruszane przez
uczestników: Czy PZA ma pozostać związkiem czterech dyscyplin, działalność klubów
zrzeszonych, Nasze Skały, Taternik, ustawa o sporcie i jej wpływie na działalność
PZA, baza tatrzańska, Program Polski Himalaizm Zimowy 2010–2015. Obszerna
relacja ukaże się w najnowszym Taterniku. Na naszych stronach znajduje się
sprawozdanie z tego ważnego dla środowiska spotkania.
Reaktywowała się Komisja Medyczna PZA – Celem głównym jest zdobywanie
i upowszechnianie wśród wspinaczy i lekarzy zabezpieczających wyprawy wiedzy
o problemach zdrowotnych związanych z działalnością górską, zwłaszcza w górach
wysokich. Chcemy również, by w zakresie działań Komisji znalazły się wszelkie
zagadnienia związane z medycyną dyscyplin funkcjonujących w PZA.
Komisja Bezpieczeństwa PZA. Sprawdź jakie zadania Komisja zamierza realizować
w najbliższym czasie. Komisja liczy na pomoc i współpracę całego środowiska.
Zarząd PZA ma dwóch nowych członków. W wyniku tajnego głosowania w dniu 17
lutego Zarząd PZA podjął decyzję o kooptacji Macieja Ciesielskiego i Adriana
Sinkiewicza.
Pozostałych kandydatów Zarząd zaprosił do współpracy w swoim składzie bez głosu stanowiącego w głosowaniach.
Zdzisław Kiszela - Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego,
Piotr Kubicki i Grzegorz Tucki - Zespół ds. UKS i Sportu Powszechnego,
Jakub Ziółkowski - Komisja Wspinaczki Sportowej.
Renata Wcisło nowym redaktorem Taternika.
Program Polski Himalaizm Zimowy 2010–2015 – to pomysł na zwiększenie naszej obecności w górach najwyższych.
Zapoznaj się z opisem programu.
17 lutego 1980 r. Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki zdobyli Mt. Everest. W tym roku przypada 30 rocznica ich
pierwszego zimowego wejścia.
Superkolos dla Andrzeja Ciszewskiego - „za wieloletnią, konsekwentną realizację najwyższych celów eksploracyjnych
i sportowych w jaskiniach świata.”
Zmarł Wojciech Szymański - jeden z założycieli i honorowy członek Klubu Wysokogórskiego w Toruniu oraz Członek
Honorowy PZA.
WSPINACZKA WYSOKOGÓRSKA
Wiosenny sezon w Himalajach rozpoczęty. W marcu ruszyła w góry wyprawa, której celem jest zdobycie Annapurny.
Uczestnikami są Piotr Pustelnik, Kinga Baranowska, Peter Hamor (Slowacja) i Horia Colibasanu (Rumunia). Dla Piotra
Pustelnika to ostatni brakujący szczyt w Koronie Himalajów. Dla Kingi 7 ośmiotysięcznik. Wyprawę można śledzić na
naszych stronach.
19 maja, w ramach programu „Polski Himalaizm Zimowy 2010–2015”
wyrusza

wyprawa

unifikacyjna

na Nanga

Parbat,

Gasherbrum

I

i Gasherbrum II. Celem zasadniczym jest wyłonienie i przygotowanie
składu na wyprawę zimową 2010/2011.
5 x 8000 = 2010 – Ambitny plan Jacka Berbeki (KW Zakopane)
zdobycia

5

ośmiotysięczników

w

ciągu

jednego

roku.

Start

to

kwietniowy wyjazd na Manaslu i Annapurnę.
Kwietniowy kobiecy obóz unifikacyjny w Morskim Oku. To element
realizacji

projektu

stworzenia

kobiecej

kadry

narodowej PZA

we wspinaczce w górach najwyższych.
Zbiorowe

ubezpieczenie NW

dla kadry

narodowej

we

wspinaczce

wysokogórskiej PZA
Fot. Otoczenie Morskiego Oka

TATRY
Czy taternicy mogą spać spokojnie? Komisja Tatrzańska PZA przedstawia kalendarium rozmów i korespondencji
prowadzonych w roku 2009 w sprawie bazy taternicko-noclegowej PZA na Hali Gąsienicowej i w rejonie Morskiego Oka.
Mapa graniowa Tatr do ściągnięcia w formacie PDF.
WSPINACZKA SKALNA
Przyszłość wspinania na Zakrzówku – przedstawiciele Inicjatywy „Nasze Skały” biorą czynny udział w spotkaniach
organizacji zainteresowanych przyszłym zagospodarowaniem terenów Zakrzówka. Przeczytaj obszerne sprawozdanie
Miłosza Jodłowskiego, który w „Naszych Skałach” odpowiada za sprawy ochrony przyrody i planowania przestrzennego.
WSPINACZKA SPORTOWA
Puchar Polski UKS, Lublin 2010 odbędzie się 15 i 16 maja. Więcej szczegółów na naszych stronach.
Wspinanie sportowe na olimpiadzie 2020?
Konsultacje kadry juniorów - W dniach 24–26 marca w Jaworznie na nowo wybudowanej ścianie odbyły się po raz
pierwszy konsultacje dla kadry narodowej juniorów w prowadzeniu.
Zgrupowanie

kadry

narodowej

seniorów w Tarnowie

-

W dniach

08–11. 04. 2010

w Tarnowie

miało

miejsce

zgrupowanie kadry narodowej w konkurencji wspinania na czas.
NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE
Puchar Polski w Narciarstwie Wysokogórskim miał w tym
roku

4

edycje.

Tylko

dwie

zostały

przeprowadzone

w Polsce. Były to Puchar im. Józefa Oppenheima w Tatrach
oraz

Puchar

Połonin

w Bieszczadach.

W

-

Memoriał

klasyfikacji

Andrzeja

końcowej

Kusia

seniorów

zwyciężyli Justyna Żyszkowska i Jacek Żyłka Żebracki.
Końcowe klasyfickacje kobiet i mężczyzn dostępne są na
stronie PZA.
Paulina Figura i Julia Wajda - srebro w zawodach Pucharu
Świata
Pierra Menta 2010 udana dla Polaków - Andrzej Bargiel
zajął najwyższe miejsce w klasyfikacji Pierra Menta jakie
osiągnął polski zawodnik w historii tych zawodów.
Mistrzostwa Świata Canillo 2010 – sprawozdanie.
Fot. Klaudia Tasz „Noc tuleních pásů”

ALPINIZM JASKINIOWY
20 stycznia pożegnaliśmy Edwarda Kęska, ps. Dżus, Dziusiek – jednego ze współzałożycieli Speleoklubu Bobry Żagań,
instruktora

taternictwa

jaskiniowego.

Prezesował

klubowi

przez

ćwierć

wieku,

w

latach

1979-2004.

Epitafium dla „Dziuśka”.
Przeczytaj relacje z zimowych wypraw na Kaukaz i do Słowenii.
SZKOLENIE
Oferta szkoleniowa COS „Betlejemka” na wiosnę i lato.
Zimowa unifikacja instruktorska - W dniach 25–28 marca 2010, w Krakowie oraz na Hali Gąsienicowej odbyła się
zimowa unifikacja instruktorska przeznaczona dla instruktorów taternictwa i alpinizmu PZA.
Nadanie

stopnia

Instruktora

Alpinizmu

PZA

-

Zarząd PZA

na wniosek

Komisji Szkolenia

i Wysokogórskiej nadał stopień instruktora alpinizmu dziesięciu osobom.
Lista licencjonowanych instruktorów PZA.
POLECAMY
Dzięki tytanicznej pracy powiększa się cyfrowe archiwum Taternika dostępne na
naszej stronie internetowej. Obecnie przeglądać i ściągać można numery od 1956
roku. To przebogate źródło informacji dostępne jest bezpłatnie i stale się powiększa!
Taternik IV/2009 kup i ściągnij plik PDF i wesprzyj Fundusz Berbeki. Płatne są jedynie
4 ostatnie numery magazynu.

Komentarze, uwagi do biuletynu prosimy przesyłać na adres: media@pza.org.pl
(Komisja mediów – kontakty)
Komisja mediów PZA

Wspinaczki Skalnej

