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KONTAKT Z PZA:

Biuletyn kwartalny PZA jest podsumowaniem działalności

00-666 Warszawa

związku, najważniejszych działań i decyzji podjętych przez

tel./fax (+22) 8758505

zarząd PZA. Ma na celu lepsze informowanie środowiska

tel. 504 002 610

związanego ze wspinaczką, speleologią i górami o wszystkich

skype: pezeta

najważniejszych sprawach, które go dotyczą.

email: biuro@pza.org.pl

ul. Noakowskiego 10/12

WOKÓŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU
„Polskie Himalaje” w listopadzie w „Gazecie Wyborczej”. Kompendium wiedzy o polskim himalaiźmie autorstwa Janusza
Kurczaba to pozycja warta uwagi. Szczegóły oraz spis planowanych publikacji na stronie PZA.
„Zawieja śnieżna na Siwych Turniach” – taki tytuł nosi zwycięska fotografia w zakończonym właśnie konkursie
fotograficznym Polskiego Związku Alpinizmu. Jej autorem jest Rafał Wołowczyk. Zdjęcie będzie można oglądać w
kalendarzu, którego druk właśnie kończymy. Nagrody ufundowała firma Salewa. Informacje o pozostałych laureatach
można znaleźć na naszej stronie internetowej. W tym samym miejscu
znajdują się zwycięskie fotografie. Zdobią też one niniejszy biuletyn.
Coraz szersze kręgi zatacza działalność inicjatywy „Nasze Skały”. Obijanie
skał, sprzątanie sektorów wspinaczkowych, kursy dla ekiperów oraz
przede

wszystkim

walka

o

zachowanie

jak

najszerszego

dostępu

wspinaczy do terenów skalnych – wszystko to udało się zrobić w niedługim
czasie od powołania inicjatywy.
„Taternik” trwa na posterunku – najnowszy numer dostępny jest w postaci
papierowej i w postaci elektronicznej. W formacie PDF dostępne są
również numery archiwalne.
Fot. Rafał Wołowczyk - „Zawieja śnieżna na Siwych
Turniach”
WSPINACZKA WYSOKOGÓRSKA
Do 15 listopada można składać wnioski o dofinansowanie wypraw i wyjazdów sportowych w 2009 roku.
Tradycyjnie, jesień to pora podsumowań wypraw, które w sezonie letnim zyskały dofinansowanie PZA. Cele wypraw
były przeróżne – od północnej ściany Eigeru, okolic Chamonix aż po Kirgizję. Komplet sprawozdań można znaleźć na
naszej stronie internetowej. To jednak nie koniec sezonu – w Himalajach działają bowiem jeszcze trzy wyprawy.
Efektem tej działalności jest nowa droga na północnej ścianie Pharilapcha (6017 m n.p.m.).
Kinga Baranowska pierwszą Polką na Manaslu.
Przeczytaj relację z międzynarodowego mitingu wspinaczkowego w Indian Creek.
30 lat temu Wanda Rutkiewicz stanęła na szczycie Everestu.

TATRY
Remont w Betlejemce. Od 1 do 20 listopada baza taternicka na Hali Gąsiennicowej będzie nieczynna z powodu remontu
komina. Ponowne otwarcie obiektu zostanie ogłoszone na naszych stronach internetowych.
Zmianie uległo konto bankowe COS „Betlejemka”.

WSPINACZKA SKALNA
Dzięki

staraniom

PZA

nowe

ubezpieczenia

zyskują

kolejne

drogi

wspinaczkowe w Dolinie Kobylańskiej. Pozostałe dolinki podkrakowskie
czeka ten sam los.
Przybywa osób, które w sposób kompetentny dbają o asekurację na
drogach wspinaczkowych. Wszystko to dzięki kursom ekiperskim PZA.
Zakrzówek trochę bardziej czysty.

Fot. Piotr Szamocki - „Donos VI.5”
WSPINACZKA SPORTOWA
Edyta Ropek zdobyła Puchar Świata 2008 oraz mistrzostwo Europy we wspinaczce sportowej na czas!

Sezon zawodów powoli zmierza ku końcowi – w listopadzie zaplanowano ostatnie zawody Pucharu Polski Juniorów, a w
grudniu Mistrzostwa Polski Seniorów w prowadzeniu.
Komisja Wspinaczki Sportowej PZA zachęca do zgłaszania organizacji zawodów w 2009 roku. Wstępny kalendarz można
oglądać na naszej stronie internetowej.
Dwudniowy kurs sędziów wspinaczki sportowej. Zgłosić można się jeszcze tylko do 13 listopada.
Kolegium Trenerów przy Komisji Wspinaczki Sportowej zaprasza do współpracy osoby, które zainteresowane są pracą z
zawodnikami podczas przygotowań i udziału w imprezach międzynarodowych.
NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE
Na stronach PZA komunikat dla zawodników i klubów – oba komunikaty
związane są oczywiście ze zbliżającym się sezonem zimowym.

Fot. Maciej Bielawski – „Znowu pierwszy”
ALPINIZM JASKINIOWY
Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Sekcja Grotołazów Wrocław oraz KTJ PZA
zapraszają na Speleokonfrontacje 2008. Impreza odbędzie się w dniach
22–23 listopada w podlesickim Zajeździe Jurajskim („U Konkurencji”).
Obradowała Komisja Tatrenictwa Jaskiniowego
Ulegnie zmianie regulamin dofinansowywania wypraw przez KTJ PZA.
Projekt dostępny jest na naszej stronie internetowej.
Hagengebirge '08 – relacja z kolejnej już wyprawy Sopockiego Klubu
Taternictwa Jaskiniowego i Sekcji Grotołazów Wrocław w Alpy Austriackie.

Fot. Łukasz Janeczek „Komnata cudów”
SZKOLENIE
We wrześniu zakończył się wiosenno letni sezon szkoleniowy COS PZA.
W październiku zebrała się Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej. O efektach przeczytasz tutaj.
POLECAMY
Podsumowanie półrocznej działalności inicjatywy środowisk wspinaczkowych „Nasze Skały”.
Mistrzostwa Europy we wspinaczce sportowej – Paryż 2008
Najnowszy i starsze numery „Taternika” do ściągnięcia w postaci pliku PDF.
EKOLOGIA W DZIAŁANIACH POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU
Prąd w Betlejemce – jesień na Hali Gąsiennicowej upływa pod znakiem proekologicznych inwestycji. Pod koniec sierpnia
ruszyły prace przy budowie nowej sieci energetycznej. Przewody elektryczne poprowadzono od dolnej stacji kolejki
krzesełkowej w Kotle Gąsiennicowym. Aby zminimalizować szkody dla środowiska naturalnego ułożono je pod
nawierzchnią szlaku turystycznego. Dzięki tej inwestycji Betlejmka zyska dostęp do stałego zasilania prądem
elektrycznym – pozwala to na wyeliminowanie szkodliwych agregatów prądotwórczych, a w przyszłości pozwala myśleć
o budowie ekologicznej oczyszczalni ścieków.
Jaskinie dziedzictwem kultury, przyrody i środowiska naturalnego - w dniach 11-12 listopada 2008 odbyła się w
Parlamencie Europejskim konferencja prasowa zorganizowana przez Komisję Ochrony Jaskiń Europejskiej Federacji
Speleologicznej (FSE). Głównym jej celem było zachęcenie euro parlamentarzystów do podpisania deklaracji WD 66,
która wzywa do powstania prawa, bądź dyrektywy dotyczącej ochrony jaskiń, jako dziedzictwa kultury, przyrody i
środowiska naturalnego. PZA jest jedyną organizacją/instytucją z Polski, która bierze czynny udział w powstaniu prawa
dotyczącego ochrony jaskiń i obszarów krasowych.
Akcja „Nasze Skały” trwa już pół roku i przyniosła wiele pożytku środowisku wspinaczkowemu, a także środowisku
naturalnemu. Działania inicjatywy skupiają się nie tylko na uzyskaniu jak najszerszego i nieskrępowanego dostępu do
terenów wspinaczkowych. Bardzo ważna jest także ekologia i pokazanie, że wspinacze to osoby, które najlepiej potrafią
zadbać o środowisko naturalne terenów skalnych.

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

