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KONTAKT Z PZA:

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.

ul. Noakowskiego 10/12
00-666 Warszawa
tel./fax (+22) 8758505
tel. 504 002 610
skype: pezeta
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WOKÓŁ POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU
•
Fundacja Yves Pollet-Villard z siedzibą w Chamonix, w związku z organizowaniem profesjonalnych górskich służb
ratunkowych w Nepalu, zwróciła się do Polskiego Związku Alpinizmu z propozycją partnerstwa. Pismo przedstawiające
detalicznie podstawy porozumienia miedzy oboma stowarzyszeniami zostało podpisane przez wiceprezesa PZA Piotra
Morawskiego i czeka na podpis prezydenta FYPV Jeana Coudray-a. Porozumienie to dotyczy wspólnych działań
w zakresie opracowania we współpracy z nepalskim stowarzyszeniem NMIA (Nepal Mountaineering Instructors
Association) całościowego projektu rozwoju ratownictwa.

•

Dla taterniczek, alpinistek i himalaistek - Komisja Himalaizmu PZA zaprasza do współpracy wspinające się panie
zainteresowane wspinaczką w zespołach kobiecych w górach najwyższych.

•

Polarne Klimaty – II Festiwal Polarny odbywający się pod naszym patronatem – zaproszenie.

WSPINACZKA WYSOKOGÓRSKA

•

Szkoła cierpliwości w Karakorum. Zimowa Wyprawa na Broad Peak kierowana przez Artura Hajzera wciąż działa i czeka
na swą szansę.

•
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Pharilapcha w Nepalu. Michał Król, Andrzej Sokołowski i Przemek
Wójcik otrzymali wyróżnienia w postaci dyplomów oraz nagród
pieniężnych. Sprawozdanie z tej udanej wyprawy znajduje się na
stronie internetowej PZA.

•

70 lat temu Polacy zdobyli dziewiczy wierzchołek Nanda Devi East – był
to początek polskiego himalaizmu. Z tej okazji do Indii wyruszy
specjalna jubileuszowa wyprawa.
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aktywność na sześcio i siedmio tysięcznikach w najwyższych górach
świata. Oto, krótka relacja z wyprawy na sześciotysięcznik Nirekha.
Masyw Nanda Devi.Fot.P. Carson.
TATRY

•

Remont w Betlejemce zakończony – ośrodek szkoleniowy PZA pracuje
pełną parą. Baza taternicka to również stare schronisko w Morskim Oku
gdzie członkowie PZA mogą liczyć na tańsze noclegi. Zainteresowanych
zapraszamy na naszą stronę internetową – znajdują się tam szczegóły
dotyczące „Akcji Zima 2009” oraz „Akcji Junior”.

•

Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego przypomina o zasadach
rządzących osadzaniem stałych punktów asekuracyjnych na terenie
Parku Narodowego – do PZA dotarło w tej sprawie pismo dyrektora
TPN.

•

Polsko Słoweński obóz zimowy w Moku odbędzie się w terminie
7 - 15 lutego 2009. Wezmą w nim udział wspinacze z Polski i Słoweni.
Oto lista uczestników.
Baza noclegowa PZA :-)

WSPINACZKA SKALNA

•

Projekty ekiperskie 2009 – do końca stycznia można składać projekty ekiperskie na 2009 rok. Propozycje rozpatrywać
będzie Komisja Wspinaczki Skalnej PZA.

WSPINACZKA SPORTOWA

•

Puchar IV Ścianek dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym odbędzie się 21 lutego w Orzeszu. Zawody organizuje szkoła
wspinaczkowa „W Skale” – zaproszenie.

•
•

Puchar Polski i Boulderdash IV w Krakowie – zakończył się sezon 2008 dla zawodników startujących w bulderingu.
„Jedynka” dla Edyty Ropek – ta prestiżowa nagroda przyznawana wspinaczom za wybitne przejścia i osiągnięcia
sportowe stanowi kulminację niezwykle udanego dla Edyty roku.

NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE

•

•
•
•

Wystartował Puchar Polski w narciarstwie wysokogórskim. Cykl zawodów
rozpoczęły zmagania o Puchar Czantorii. Imprezę w Ustroniu zorganizował
śląski klub KS Kandahar. Relacja i tabela wyników na stronach
internetowych PZA.
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Tatra Team i TOPR zapraszają zawodników i sympatyków skialpinizmu.
Nowelizacja regulaminu zawodów w Narciarstwie Wysokogórskim
Zaplanuj sezon – zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem zawodów
narciarskich odbywających się pod auspicjami PZA.
KS Kandahar – Puchar Czantorii

ALPINIZM JASKINIOWY
•
W dniach 22-23 listopada 2008 w Podlesicach odbyły się Speleokonfrontacje. Jury nie przyznało I miejsca, drugie
ex aequo zdobyły: prezentacja Mateusza Golicza (wyprawa w masyw Hoher Göll, organizowana przez Wielkopolski Klub
Taternictwa Jaskiniowego) oraz Michała Ciszewskiego (Dürrkar, Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego). Publiczność
I miejsce przyznała Tomaszowi Kurnickiemu (Speleoklub Bobry) za film "Minye - znaczy moja..." (relacja z wyprawy do
Papui Nowej Gwinei).

•

W roku 2008 w ciągu letniej wyprawy kierowanej przez Mateusza Golicza i jesiennego wyjazdu Zbigniewa Rysieckiego
w wyniku połączenia Hochschartehöhlensystem z jaskinią Schluckerschacht powstał najgłębszy system jaskiniowy
(-1189 m) w całości wyeksplorowany
przez Polaków w historii polskiej eksploracji. "Wyprawa Hoher
Göll" (www.goll.pl), organizowana od 1999 roku pod patronatem
Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego (wcześniej KKS) jest 19
wyprawą w ten masyw. Do powstania tak dużego systemu przyczyniło się
ponad 80 osób z różnych klubów jaskiniowych z całej Polski.

•

Rapa Nui 2008 – Na Wyspie Wielkanocnej działała 18 osobowa wyprawa
polskich grotołazów. Przeczytaj krótką relację z wyprawy.

•

Arabika 2008 – Międzynarodowa wyprawa Sekcji Grotołazów Wrocław
w masyw Arabika na Kaukazie. Obszerna relacja oczywiście na naszej
stronie internetowej.

•

Ukazały się Jaskinie nr 52.
W yspa Wielkanocna, fot.Jacooś

SZKOLENIE

•

Betlejemka szkoli w zimie taterników, narciarzy i turystów wysokogórskich – oto aktualny program szkoleń na sezon
zimowy 2008/2009.

•

Weryfikacja instruktorów – do 31 stycznia należy złożyć formularze z wykazem przejść i pracy szkoleniowej z ostatnich
5 lat.

POLECAMY

•
•

Taternik III/2008 ściągnij plik PDF i wesprzyj Fundusz Berbeki.
Fundusz Berbeki – na co zbieramy pieniądze?

EKOLOGIA W DZIAŁANIACH POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU
•
W ramach programu „Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych” Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje projekt „Przygotowanie strategii intensyfikacji działań ekologicznych
prowadzonych przez Polski Związek Alpinizmu w oparciu o współpracę z parkami narodowymi i krajobrazowymi oraz
poszukiwanie źródeł ich finansowania”. Do obowiązków zatrudnionego w projekcie koordynatora należy przygotowanie
projektów z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, pozyskiwanie partnerów do realizacji tych projektów oraz
poszukiwanie źródeł ich finansowania. Będziemy zabiegać o dofinansowanie szkoleń z zakresu ekologii dla wspinaczy,
grotołazów i narciarzy wysokogórskich oraz modernizacji Betlejemki. Oprócz tego, tak jak dotychczas, będziemy
włączać się i aktywnie wspierać wszelkie inicjatywy związane z ochroną środowiska.

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

