UCHWAŁA NR LV/366/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przyznania Medalu Honorowego św. Jerzego Pani Joannie Piotrowicz
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1875 ze zm.), w związku z § 1, § 3 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XL/317/10 z dnia
28 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Medalu Honorowego św. Jerzego, za zasługi dla
Miasta i Gminy Lądek Zdrój, uchwala się co następuje:
§ 1. W uznaniu szczególnych zasług dla Miasta i Gminy Lądek Zdrój przyznaje się Pani Joannie Piotrowicz
Medal Honorowy św. Jerzego, za zasługi dla Miasta i Gminy Lądek Zdrój.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE

Joanna Piotrowicz, mieszkanka lądeckiej gminy, od lat 80-tych zamieszkuje we wsi Konradów,
mama Zuzanny i Zbigniewa.
Wspina się od 1980 r. W 1987 r. ukończyła Kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej i Taternictwa i od
tej pory jest czynnym instruktorem Polskiego Związku Alpinizmu. Instruktorka Taternictwa PZA
(aktualna licencja, nr leg. 128), Instruktorka Wspinaczki Wysokogórskiej MSiT (nr leg.
992/IS/SK/2006).W 2006 r. uzyskała uprawnienia państwowe - stopień Instruktora Dyscypliny
Sportu Wspinaczki Wysokogórskiej.
Od połowy lat 90-tych prowadzi jedną z pierwszych w Polsce prywatnych szkół wspinania, która
pod nazwą „Góry i Alpinizm” działa do chwili obecnej. Ze swej pasji zrobiła "sposób na życie".
Przez wiele lat była jedyną w Polsce kobietą posiadającą uprawnienia Instruktora Taternictwa i
uczącą wspinaczki także zimowej. Duża grupa spośród jej kursantów z powodzeniem działa we
wszystkich górach świata. Wśród nich są zdobywcy Everestu: Martyna Wojciechowska i Bogusław
Ogrodnik. Oprócz szkoleń wspinaczkowych organizuje również imprezy sportowo-rekreacyjne.
Poza Tatrami wspinała się w Alpach, na Bałkanach i w Himalajach. Na swoim koncie ma dwa
siedmiotysięczniki: najwyższy szczyt Ameryki Południowej - Aconcaguę i Chan Tengri w Tien
Szanie (Kazachstan), który zdobyła jako druga Polka.
Na wyprawach i wyjazdach oprócz robienia notatek i pisania dzienników, zawsze prowadzi
amatorską dokumentację fotograficzną. Jest autorką licznych artykułów i felietonów tworzących
cykl "Alpinizm od podszewki" i drukowanych w miesięczniku "Góry i Alpinizm". Publikowała w
"Taterniku", innych pismach branżowych. Jako ekspert wypowiadała się na łamach "Gazety
Wyborczej" i udzielała wywiadów radiowych i telewizyjnych. Obszerne artykuły o niej ukazywały
się w prasie kobiecej.
Jest jedną z czternastu bohaterek książki „Himalaistki. Opowieść o kobietach, które pokonały
każdy szczyt” autorstwa Mariusza Sepioło, która ukazała się w 2017 r. nakładem Wydawnictwa
Znak.
Jej wielką pasją są podróże, była już w Indiach, Nepalu, Indonezji, Kazachstanie, Argentynie,
Chile, na Kubie, w Egipcie, Tunezji, odwiedziła wiele krajów europejskich.
Jej działalność i osiągnięcia promują Gminę Lądek-Zdrój od wielu już lat, stąd zwracamy się z
wnioskiem o przyznanie pani Joannie Piotrowicz odznaczenia „Medal Honorowy św. Jerzego”.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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