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Biuletyn kwartalny PZA jest kwartalnym podsumowaniem 

działalności związku, najważniejszych działań i decyzji podjętych 

przez zarząd PZA. Biuletyn 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 

 
KONKURS FOTOGRAFICZNY KALENDARZ – PZA 2009 

 Własne zdjęcie w kalendarzu górskim? Teraz pojawiła się taka szansa. Polski 

Związek Alpinizmu postanowił wydać kalendarz. Znajdzie się w nim miejsce dla 

wszystkich dyscyplin sportowych, które reprezentują ludzie związani z PZA. Aby 

wydawnictwo było autentyczne Związek postanowił ogłosić konkurs fotograficzny. 

Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane, a ich autorzy otrzymają cenne 

nagrody ufundowane przez znaną wszystkim firmę Salewa.  

 W konkursie może wziąć udział każdy miłośnik gór i wspinaczki. Zdjęcia należy 

przesyłać na nasz adres poczty e-mail. 

 Regulamin, kategorie tematyczne i lista nagród opublikowane są na stronie PZA. 

 

WYPRAWY 

 W Himalajach  Polacy działali lub  działają na Gasherbrumach, na Annapurnie i Dhaulagiri.  
 Kinga Baranowska pierwszą Polką na Dhaulagiri. 

 Co w trawie piszczy? PZA – unifikacja i dofinansowanie wypraw. Sprawdź kto i gdzie się wybiera. 

 Zasady dofinansowywania wypraw i wyjazdów. Sezon zimowy – termin mija 15 listopada. 

 

TATRY 

 Jak co roku w sezonie letnim działa w Tatrach letnia baza noclegowa PZA. 

Noclegów udziela również Betlejemka. 

 COS PZA Betlejemka jest główną bazą licznych kursów. Sprawdź kalendarium 

kursów letnich w 2008 roku. 

 Zasady uprawiania taternictwa na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. 

Rejony dozwolone do uprawniania taternictwa. 

 Gdzie (nie) wolno wspinać się w TANAP-ie. 

 

WSPINACZKA SKALNA 

 Rozpędu nabiera inicjatywa środowisk wspinaczkowych „Nasze Skały”. Jednym z głównych partnerów projektu jest 

Polski Związek Alpinizmu. Rada inicjatywy wybrała dyrektora operacyjnego. Został nim Włodzimierz Porębski, znany 

w środowisku jako Jacooś. 

 Dzięki staraniom PZA nowe ubezpieczenia zyskały drogi wspinaczkowe na Grochowcu Wielkim, w dolinie Będkowskiej 

na Cmentarzysku i pod Dupą Słonia, w Dolinie Kobylańskiej i w Podzamczu. 

 Odbył się kurs ekiperów PZA – 2008. 

 Komisja Wspinaczki Skalnej przyznała nagrody za najbardziej wartościowe przejścia ubiegłego roku (2007). 

 

WSPINACZKA SPORTOWA 

 Udany start polskiej kadry na zawodach Pucharu Europy Juniorów w Wuppertalu. Mateusz 

Puzoń zajął pierwsze miejsce, Jakub Ginszt drugie, Katarzyna Wicha oraz Paulina Guz trzecie 

— na czas, a Mateusz Baran szóste w prowadzeniu.  

 Dobre starty zanotowali też seniorzy – Edyta Ropek i Tomek Oleksy. 

 Komisja Wspinaczki Sportowej PZA powołała sześcioosobową reprezentację Polski 

na Mistrzostwa Świata Juniorów w Sydney (Australia, 28–31. 08. 2008). 

 

 

 

 

 

 

fot.: Edyta Ropek w akcji 
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NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE 

 Sukces juniorów na Mistrzostwach Europy w Madonna di Campiglio. Kadetka Julia Wajda była druga, a w łącznej 

klasyfikacji PE również druga. Junior Andrzej Bargiel zajął trzecie miejsce i w łącznej klasyfikacji PE był dziesiąty. 

 Zmiany personalne w Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego. Nowym selekcjonerem kadry został Jacek Żebracki. 

 Zarząd PZA przyznał klasy sportowe na kolejny sezon – 2008/2009. 

 Na stronie internetowej PZA dostępny jest ostateczny ranking zawodników za sezon 2007/2008. 

 

ALPINIZM JASKINIOWY 

 Odbyły się XIV Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych. 

 Ulegnie zmianie regulamin dofinansowywania wypraw przez KTJ PZA. Projekt dostępny jest na naszej stronie 

internetowej.  

 Zobacz plan szkoleń zaplanowanych w obecnym roku (2008). 

 Baza wykazów przejść jaskiniowych jest już dostępna. 

 Komisja Taternictwa Jaskiniowego ogłasza plan zadań sportowych wraz z wysokością przyznanych dofinansowań dla 

międzynarodowych zgrupowań sportowo-eksploracyjnych. 

 

SZKOLENIE 

 Uwagi przed tatrzańskim sezonem szkoleniowym oraz aktualna lista instruktorów z uprawnieniami PZA. 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 Kolegium Kompozytorów dróg PZA przedstawia informacje ważne dla konstruktorów 

dróg. 

 Dzięki szerokiej inicjatywie środowisk wspinaczkowych ruszyła akcja „Nasze Skały”. 

Inicjatywa powstała w marcu 2008 roku we współpracy z Polskim Związkiem Alpinizmu 

i z Fundacją Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki. Do współpracy 

przystąpiły też największe media wspinaczkowe. Celem głównym jest zapewnienie 

wolnego dostępu do eksplorowanych od ponad stu lat polskich rejonów 

wspinaczkowych w skałkach i górach oraz przywrócenie dostępu do rejonów, w których 

obecnie nie można się wspinać.  

 Do 31 sierpnia można przesyłać zdjęcia na konkurs fotograficzny PZA. Prace 

zwycięzców zostaną opublikowane w profesjonalnym kalendarzu na rok 2009. 

 

Podlesice – fot.: Marek Grądzki 

 

POLECAMY 

 Na stronach internetowych PZA dostępne są archiwalne numery magazynu „Taternik”. Pliki ściągać można 

w formacie PDF. 

 

CZY WIESZ, ŻE DZIĘKI PZA: 

 rozpędu nabiera ważna dla wszystkich wspinaczy akcja „Nasze Skały”, 

 drogi wspinaczkowe są ubezpieczane w bezpieczne i nowoczesne przeloty i stanowiska, 

 zawodnicy Kadry Narodowej otrzymują CZĘŚCIOWE dofinansowania wyjazdów międzynarodowych, 

 najlepsi wspinacze otrzymują dofinansowywanie na wyprawy wyjazdy sportowe, 

 młodzi wspinacze biorą udział w wyjazdach unifikacyjnych i udzielana jest im pomoc w rozwoju kariery sportowej, 

 dzięki projektowi "Sportowcy na rynku pracy" 60 osób związanych z PZA wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach dla 

instruktorów rekreacji, menadżerów dyscypliny sportu i przedsiębiorczości, 

 jest dostęp do jaskiń tatrzańskich oraz możliwość uprawiania w nich taternictwa jaskiniowego, 

 wspierana jest akcja TATRY BEZ MŁOTKA, 

 istnieje możliwość nocowania na taborach w Tatrach, a młodzi wspinacze mogą przebywać w Tatrach na 

preferencyjnych warunkach – zniżki w ramach akcji „Junior”, 

 możliwa jest działalność COS Betlejemka, a członkowie PZA mają możliwość ubiegania się o zniżki na kursy 

organizowane przez ośrodek, 

 dzięki współpracy z zagranicznymi organizacjami członkowie PZA mają szansę uczestniczyć w międzynarodowych 

wyjazdach i spotkaniach. 

 

 

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

(Komisja mediów – kontakty) 

 

Komisja mediów PZA 
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