
 
 

Warszawa, 13 grudnia 2016 

 

Kursylawinowe.pl prezentują drugi sezon serii #poradylawinowe 
 
W nowych odcinkach edukacyjnej serii filmowej tematyka wykracza poza 
zagadnienia związane ściśle z oceną zagrożenia i ratownictwem lawinowym, 
przynosząc szereg porad, które będą pomocne w czasie wypraw pieszych, 
skiturowych, czy freeride’u w Polsce i Alpach. 
 
Szkolenia pod okiem doświadczonych ratowników i instruktorów to podstawa dla 

każdego, kto myśli o samodzielnym działaniu w terenie o charakterze alpejskim – 

także w wyższych partiach Tatr. 

Jednakże w przypadku różnego rodzaju aktywności outdoorowych proces nauki tak 

naprawdę nigdy się nie kończy. Było to jedno z podstawowych założeń, które 

przyświecało organizatorom akcji kursylawinowe.pl przy tworzeniu wraz z PZU 

filmowej serii edukacyjnej pt. #poradylawinowe. 

W dziesięciu odcinkach pierwszej serii dostępnych na kanale: 

www.yoututbe.com/kursylawinowepl   omówione zostały podstawowe zagadnienia 

związane z planowaniem i przygotowaniem wyjść w góry oraz partnerskim 

ratownictwem lawinowym. W tym sezonie tematyka zostanie poszerzona m.in. o 

porady dotyczące skitouringu i freeride’u w Alpach, gotowania na śniegu, a nawet 

fotografii i filmowania w górach. 

 

„Celem naszych działań jest przede wszystkim dotarcie do jak najszerszego grona z 

informacjami na temat potencjalnych zagrożeń i tego jak ich unikać. Szkolenia w 

górach, seria #poradylawinowe, czy działania w mediach społecznościowych, to 

także okazja do podzielenia się doświadczeniem ratowników i osób tworzących 

projekt, które wykracza poza tematykę bezpieczeństwa.” – tłumaczy Andrzej 

Lesiewski, organizator kursylawinowe.pl. 

 



Przygodowy charakter nowej serii doskonale oddaje zwiastun, który prezentowany 

był m.in. na dużym ekranie w czasie Krakowskiego Festiwalu Górskiego, a także w 

czasie konferencji prasowej Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w górach, która 

odbyła się 8 grudnia w Warszawie. Wraz z nim do sieci trafił także pierwszy z 

nowych odcinków nagranych na lodowcu Stubai w austriackim Tyrolu, w którym 

znalazły się porady dla osób rozpoczynających swoją przygodę ze skitouringiem. 

 

Tymczasem w górach w miniony weekend odbyło się już pierwsze szkolenie 

lawinowe organizowane w ramach akcji w sezonie 2016/2017. Kolejna grupa 

zdobywać będzie wiedzę i umiejętności potrzebne do eksploracji gór zimą już w 

najbliższy weekend. W sumie do kwietnia 2017 roku odbędzie się siedemnaście 

szkoleń lawinowych, skiturowych i skialpinistycznych. 

 

Więcej informacji znaleźć można na stronach: 

 

www.kursylawinowe.pl 

www.youtube.com/kursylawinowepl  

FB: @lawiny 

Instagram: @kursylawinowe.pl 

Twitter: @ski2diePL 

 

 
 

Partner strategiczny: PZU 

Akcję wspierają: The North Face, Armada Skis, Primus, Uvex, Odlo, Garmin 

Region partnerski: Stubaier Gletscher 

Partner akcji: TOPR 

Organizacja: PSF, Snow PR 

 

 


