Warszawa, 23 grudnia 2015
To w Polsce zdarzają się lawiny?
Tatry, Karkonosze, Bieszczady a nawet niektóre beskidzkie szczyty to miejsca,
w których zimą występuje realne zagrożenie lawinowe. O tym skąd czerpać
wiedzę na ten temat i jak zachować się w razie wypadku przypominają
organizatorzy akcji kursylawinowe.pl wraz z PZU.
Jeżeli w górach jest śnieg, to trzeba przyjąć, że gdzieś pojawić się może lawina.
Silny wiatr, ukształtowanie terenu i wiele innych czynników sprawia, że kiedy w
jednym miejscu warstwa białego puchu jest bardzo cienka w innym może się go
zgromadzić wystarczająca ilość by stanowić zagrożenie dla turystów pieszych,
narciarzy i snowboardzistów. Lawiny zdarzają się zarówno w otwartym terenie
wysokogórskim, jak i w bezpiecznych z pozoru niższych partiach porośniętych
drzewami.
Właśnie dlatego, niezależnie od formy, podstawą bezpiecznej zimowej eksploracji są
wiedza, która pozwala unikać zagrożeń oraz umiejętności związane z niesieniem
pomocy w razie wypadku. Zdobyć je można przede wszystkim w czasie kursów
lawinowych.
„Szkolenia takie nie są ekskluzywnymi wydarzeniami zarezerwowanymi dla
ratowników i przewodników górskich. Każdy, kto wybiera się zimą w góry powinien
wiedzieć jak zaplanować wyprawę, ocenić zagrożenie, a w razie czego udzielić
pomocy poszkodowanym. Niestety wiele osób, które nawet sporo czasu spędziły już
w górach, bazuje w tych kwestiach na zasłyszanych i nie zawsze prawdziwych
informacjach. Często w czasie kursów mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy z
pozoru doświadczeni turyści stwierdzają, że nie zdawali sobie sprawy z błędów jakie
popełniali.“ – tłumaczy Andrzej Lesiewski, organizator wspieranej przez PZU akcji

kursylawinowe.pl, w ramach której w Tatrach odbędzie się tej zimy 16 kursów
lawinowych, skiturowych i skialpinistycznych.
Trwające 3 dni szkolenia to najlepszy sposób, by zdobyć wiedzę która pozwala
podejmować właściwe decyzje w górach. To też doskonały sposób na spędzenie
weekendu i poznanie ludzi, z którymi można planować kolejne wyprawy.
Szczegółowe informacje na temat programu i terminów znaleźć można na stronach:
www.kursylawinowe.pl i www.facebook.com/lawiny.
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