2018

BIULETYN ROCZNY
Klubu Wysokogórskiego Kraków
Opracowanie - Ilona
Gawęda, Michał
Semow
SPIS TREŚCI
ROZWÓJ
ORGANIZACJA
DUŻE IMPREZY
KW w PZA
EDUKACJA

Zapraszamy

do

lektury

biuletynu

opisującego

działalność Klubu Wysokogórskiego Kraków w 2018
roku.

STRONA
2
4
5
7
7

O czym piszemy?
Skupiamy się na tych elementach, które są widoczne i
oczekiwane

przez

wewnętrznych

członków

oraz

Klubu:

zewnętrznych,

szkoleniach
popularyzacji

działalności wysokogórskiej, imprez organizowanych
przez

Klub,

wzroście

ilości

członków

oraz

aktywnościach członkowskich. Biuletyn ma na celu
zebranie

większości

informacji

na

temat

życia

klubowego zarówno dla jego członków jak osób
pozostających poza strukturami KW.
O czym nie piszemy?
Nie

przedstawiamy

oczywistych

prac

Zarządu

wynikających ze statutu oraz normalnego działania
Klubu,

np.

księgowość/dekretacja

faktur,

administrowanie lokalem (zakupy, sprzątanie, remonty,
opłaty), spotkania itp. Nie piszemy także o osobistych
dokonaniach członków KW.
Z taternickim pozdrowieniem,
Zarząd Klubu Wysokogórskiego Kraków
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ROZWÓJ
W roku 2018 do Klubu
dołączyło
117
nowych
członków, w tym 51 to osoby
które ukończyły kursy w KW
Kraków.
Rok
zamknęliśmy
stanem 634 członków.

Imprezy i wyjazdy
22-25 stycznia - wyjazd na zawody skialpinistyczne “Biały Słoń” na
Ukrainie
16-18 marca - zimowy obóz wspinaczkowy w Morskim Oku
25 marca - zawody bulderowe na Koronie
8-10 czerwca - klubowy wyjazd w Sokoliki
28 czerwca - 12 lipca – wyjazd w Kaukaz
6-8 lipca - letni obóz wspinaczkowy w Morskim Oku, Tabor Szałasiska
19-21 października - impreza integracyjna w Żelazku: zajęcia z
fizjoterapeutą, warsztaty jogi oraz towarzyskie zespołowe zawody na
orientację.
17 listopada - piknik drytoolowy i sprzątanie Zakrzówka
29 listopada - 2 grudnia - andrzejki na Hali Gąsienicowej
Styczeń i grudzień 2018 - wyprawy STJ w masyw Kaninu

Pamiętamy i wspieramy
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W sierpniu 2018 r. miał miejsce tragiczny, śmiertelny wypadek
naszego klubowego kolegi Mariusza Norweckiego. Uruchomiliśmy
pomoc dla rodziny Mariusza (zbiórka + wypłata zasiłku), która
realizowana jest na bieżąco, w miarę spływania środków przez panel i
konto klubowe. Zbiórkę można ciągle wspierać: LINK.

Życie bieżące Klubu
Wykłady, prelekcje, warsztaty w lokalu KW (ok. 12 wydarzeń w
roku)
Zamówienia grupowe: Montano, Weld.pl, Cumulus, Kvapi,
Lyofood, popina.pl
Udział w organizacji zawodów: Memoriał Wojtka Kozuba, Puchar
Połonin, Puchar Pilska, Puchar Polarsport
Projekt i zamówienie kalendarzy klubowych ściennych, oraz
stojących
Powstanie grupy członkowskiej na portalu Facebook
Organizacja konkursu fotograficznego im. Piotra Kasprzyka
Seria warsztatów i wspólnego serwisowania sprzętu
narciarskiego
Konkurs wiedzy o Tatrach
Klubowe wyjazdy w skały co tydzień po pracy w sezonie

Dbamy o skały
Akcje sprzątania i porządkowania lokalnych rejonów
skalnych na stałe wpisują się do kalendarza wiosną i
jesienią. W roku 2018 wiązały się m.in. z przygotowaniem
dużych imprez w Zimnym Dole oraz na Zakrzówku, jesienią
przeprowadziliśmy też podobną akcję na Słonecznych
Skałach.
Równocześnie włączamy się w rozmowy na temat
udostępniania i otwierania nowych rejonów. W ramach tej
pracy prowadziliśmy rozmowy z ZZM w sprawie otwarcia
nowego, dużego sektora na krakowskim Libanie, braliśmy
również udział w tworzeniu koncepcji zagospodarowania
terenu i projektu wykonawczego na Krakowskim
Zakrzówku.
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Organizacja

Wraz z powiększaniem się liczby członków, pojawia się potrzeba dostosowania możliwości lokalu Klubu.
W roku 2018 zakupiony i zamontowany został telewizor, zleciliśmy także wykonanie specjalnego stołu do
serwisowania nart.
Większość zapisów i płatności za imprezy i szkolenia
prowadzimy już przez autorski system elektroniczny.
Rozbudowujemy także wykazy przejść, dodając takie
funkcje jak zliczanie przebytych metrów przewyższenia

Sala przeznaczone na slajdowiska i warsztaty mieści
obecnie ok. 50 osób. Sekcja Taternictwa jaskiniowego
dysponuje osobnym pomieszczeniem wykorzystywanym
m.in. na magazyn sprzętu.

Biblioteka i archiwum

Udało
nam
się
także
przeprowadzić
projekt
wprowadzenia
plastikowych
legitymacji
jako
dodatkowego
dokumentu
potwierdzającego
członkostwo - nie musimy już nosić w góry "czerwonych
książeczek".

Biblioteka KW została w latach 2016 - 2018 zasilona 177 nowymi pozycjami, powiększając zbiory do
1033 woluminów. Prenumerujemy Taternika i Góry. W 2018 zakończona została prowadzona w ciągu
ostatnich trzech lat inwentaryzacja księgozbioru. Zakupiono i zamontowano nowe szafy. Katalog książek
oraz czasopism został udostępniony dla Członków Klubu na klubowej stronie internetowej. Nad
wydawaniem książek czuwają wolontariusze.
Od kwietnia do grudnia 2018 została wykonana inwentaryzacja archiwum poprzez dwie zawodowe
archiwistki. Udało się dzięki temu zabezpieczyć przed zniszczeniem wiele wartościowych materiałów,
dokumentujących historię wspinaczki w Polsce.

Magazyn sprzętu
W Klubie działa wypożyczalnia, dysponujemy także dużym zapleczem sprzętu potrzebnego do organizacji
imprez czy prowadzenia szkoleń. Z wypożyczalni korzystać mogą jedynie członkowie KW Kraków, jej
funkcjonowanie zostało znacznie usprawnione poprzez wprowadzenie rezerwacji elektronicznych.
Wypożyczenia obciążone są niewielką opłatą.
Członkowie w roku 2018 mogli korzystać m.in. z:
kilkunastu zestawów ABC lawinowego
Zestawu BCA do badania pokrywy śnieżnej
Raków i czekanów technicznych firm Petzl, Black Diamond, DMM
Zestawu friendów w dużych rozmiarach (od #4 do #6)
W roku 2018 uzupełniliśmy ponadto magazyn o nowe, najwyższej klasy detektory lawinowe, zestaw
friendów piaskowcowych "uforing", zestawy do autoratownictwa lodowcowego "Crevasse" Petzl.

Duże imprezy
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Klub Wysokogórski Kraków co roku organizuje duże imprezy skierowane do całego środowiska
górskiego. W 2018 roku miały miejsce ich następujące edycje:

Mroźne Ostrza - I edycja
2 lutego: kontynuacja idei TryToola z naciskiem na aspekt
sportowy - wspierając otwarcie nowego rejonu
drytoolowego
w
podkrakowskim
Zimnym
Dole,
zdecydowaliśmy się postawić na większe trudności
wspinaczkowe i ostre współzawodnictwo.

10 marca: były to jubileuszowe 30 zawody. W Dolinie
Chochołowskiej na starcie stanęło 98 zawodników w
49 dwuosobowych zespołach oraz ósemka
zawodników w kategorii dziecięcej. Zawodnicy
wystartowali z Polany Chochołowskiej wzdłuż
niebieskiego szlaku na Grzesia i Rakoń. Dalej, po
przepięciu się na raki, podbieg prowadził na szczyt
Wołowca. W sumie 7 km i ok. 940 metrów
przewyższenia. Kolejnym etapem był zjazd terenowy
z Rakonia do Doliny Wyżniej Chochołowskiej. Etap
fakultatywny prowadził Doliną Jarząbczą wzdłuż
czerwonego szlaku turystycznego na Trzydniowiański
Wierch, skąd zawodnicy zjechali tą samą trasą do
schroniska.

Memoriał
Jana Strzeleckiego
XXX edycja

Memoriał Andrzeja Skwirczyńskiego
IX edycja
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19 maja: w roku 2018 Memoriał odbywał się w dolinie Kobylańskiej, z bazą pod Żabim Koniem. Poza
tradycyjnym współzawodnictwem we wspinaczce rekreacyjnej - w pięknych okolicznościach popularnej
Kobyłki impreza przyciągała także przygodnych turystów. Wokół bazy zawodów panowała iście
piknikowa atmosfera, pogoda jak zwykle dopisała. Mimo niezmiennej formuły zawody cieszą się
niesłabnącym powodzeniem.

Krakowski Festiwal Górski
IX edycja
Jak co roku Klub posiadał stanowisko w trakcie KFG.
Stoisko cieszy się dużą popularnością, w szczególności
pomagają w tym nasze kalendarze dostępne na nim. W
przerwach
festiwalowych
emitowany
był
film
promocyjny Klubu. Ponad to prelegentami byli nasi
klubowicze: Adam Bielecki, Tomek Nodzyński oraz
Wiktor Lorens (ABC skituringu - sprzęt).

KW Kraków w PZA
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Klub Wysokogórski Kraków kontynuuje blisko stuletnią tradycję stowarzyszeniową swoich
poprzedników - między innymi koła krakowskiego KW. Wierzymy, że w strukturach PZA warto działać i
chcemy pozostawać aktywnym członkiem związkiem zmieniając go na lepsze. W 2018 roku podjęliśmy
inicjatywę rozwiązania problemu tzw. Elektronicznego Systemu Rejestracji przejść taternickich
organizując w Krakowie spotkania z przedstawicielami TPN i przedstawiając swoje propozycje w tym
obszarze. Nasz przedstawiciel w Komisji Tatrzańskiej podjął się prowadzenia panelu dyskusyjnego w
trakcie Walnego Zjazdu Delegatów PZA, w którym uczestniczył dyrektor TPN.
Działaliśmy także w zakresie rozwoju systemu szkolenia PZA, przedstawiając obszerne uwagi dotyczące
zmian programów i zasad działania.
Wspomniane wyżej działania dostępowe, prowadzone na obszarze naszego działania, koordynujemy z
innymi organizacjami zainteresowanymi sprawą - zarówno IŚW "Nasze Skały", fundacją "Wspinka" jak i
lokalnymi ekiperami.

Edukacja
Klub prowadzi rozbudowaną działalność szkoleniową, obejmująca całe spektrum działalności górskiej:
od kursów skałkowych, przez taternickie, taternictwa jaskiniowego a także skiturowe.
Działalność szkoleniowa w KW Kraków dzieli się na wewnętrzną oraz zewnętrzną. W zakresie szkoleń
zewnętrznych, otwartych dla każdego, prowadziliśmy w 2018 r. następujące kursy:
Podstawowy kurs wspinaczki skalnej
Klubowy kurs wspinaczki skalnej - wersja rozbudowana i poszerzone kursu podstawowego
Kursy wspinaczki na drogach ubezpieczonych oraz nieubezpieczonych
Kursy taternickie letnie i zimowe
Kurs wspinaczki lodowej
Kurs zimowej turystyki wysokogórskiej
Kurs narciarstwa wysokogórskiego
Kurs taternictwa jaskiniowego

Kursy te, chociaż podobne jak w szkołach
komercyjnych, cechują się najlepszym
doborem instruktorów, bogatym zapleczem w
postaci Klubu oraz często nowatorskimi,
autorskimi programami. W roku 2018
opracowane zostały nowe programy szkoleń
skiturowych oraz wprowadzony klubowy kurs
wspinaczki skalnej - nowość w zakresie
szkoleń skałkowych.

Szkolenie wewnętrzne
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Członkami KW Kraków mogą zostać jedynie osoby posiadające umiejętności co najmniej
odpowiadające pełnemu kursowi wspinaczki skalnej zaliczonemu pozytywnie - czyli z tak zwaną
promocją na kurs taternicki. Mimo tego uważamy, że wiedzę z tego poziomu należy utrwalać i
poszerzać, stąd bogata oferta doszkalań obejmująca między innymi następujące tematy:
zakładanie stanowisk
własna asekuracja
lotna asekuracja
dynamiczna asekuracja
wspinaczka wielowyciągowa
sytuacje awaryjne - autoratownictwo

Ponadto organizujemy zajęcia specjalistyczne, czego dobrym przykładem może być przeprowadzone
jesienią 2018 r. szkolenie w Hejszowinie, obejmujące wspinanie w rysach oraz asekurację w piaskowcu.

Jako uzupełnienie zajęć ściśle wspinaczkowych, organizowaliśmy szkolenia uzupełniające, takie jak:
nawigacyjne
z pierwszej pomocy
narciarskie doszkalania na stoku
przygotowania motorycznego we wspinaczce
wspinaczka wielowyciągowa
szkolenia lawinowe I i II stopnia
autoratownictwa lodowcowego

Wielkie rzeczy się dzieją, gdy ludzie spotykają
się z górami.
WILLIAM BLAKE

Zapraszamy do współtworzenia Klubu w kolejnych latach

