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Miej odwagę! zgłosić swój projekt do V edycji Memoriału Piotra Morawskiego 

 
 

 

24 listopada ruszyła V edycja „Miej odwagę” – projektu grantowego, który od 2010 roku 

wspiera i promuje początkujących globtroterów. Projekty można zgłaszać do 31 stycznia 

poprzez formularz na stronie www.miejodwage.pl.  Udział w Memoriale to szansa na 

urzeczywistnienie wyprawy marzeń – zwycięzcy otrzymują wsparcie finansowe potrzebne 

do zrealizowania ekspedycji. Kiedyś sponsorzy uwierzyli w Piotra, dziś Fundacja jego 

imienia organizując „Miej odwagę!”, pomaga odważnym i ciekawym świata w realizacji ich 

podróżniczych marzeń. 

  

 

Misją plebiscytu „Miej odwagę!” jest budowa żywego pomnika Piotra Morawskiego oraz wsparcie 

najbardziej interesujących projektów podróżniczych, poznawczych i eksploratorskich. Do plebiscytu może 

zgłosić się każdy, kto ma oryginalny i dobrze zaplanowany projekt wyprawy oraz odwagę pomóc swojemu 

szczęściu. Projekty można zgłaszać od 24 listopada do 31 stycznia poprzez formularz na stronie 

www.miejodwage.pl. Do rywalizacji w V edycji plebiscytu stanąć mogą uczestnicy w maksymalnie  

3-osobowych zespołach. Zgłoszone projekty podróżnicze nie mogą trwać dłużej niż 2 miesiące, a ich 

realizacja musi rozpocząć się jeszcze w 2015 roku. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie 

www.miejodwage.pl/regulamin.php 

 

Zgodne z Regulaminem wyprawy będą publikowane na stronie www.miejodwage.pl, a od 10 lutego przez 

miesiąc, każdy będzie mógł zagłosować na najciekawszy jego zdaniem pomysł. W V edycji Memoriału 

uruchomione zostanie głosowanie SMS (koszt wysłania jednego SMS-a to 1,23 zł z VAT). W wiadomości 

zwrotnej każdy głosujący otrzyma kod rabatowy o wartości 50 zł na zakupy w sklepie Regatta.pl. 20 

projektów z największą liczbą głosów przejdzie do półfinału. Spośród półfinalistów Kapituła nominuje  

3 finalistów. Podczas finału 17 marca, 3 ekipy będą musiały zaprezentować swój projekt i oddać go pod 

ocenę Kapituły, która wybierze zwycięzcę V edycji. Całość wydarzenia będzie transmitowana online. Przy 

wyborze zwycięzcy będę brane pod uwagę oryginalność, nowatorstwo oraz szanse na powodzenie 

wyprawy.  

 

„Dopóki człowiek czegoś nie wygra ciężko mu uwierzyć, że jest to w ogóle możliwe. Wiem to z autopsji. 
Dopiero kiedy oficjalnie zostaliśmy ogłoszeni zwycięzcami i dostaliśmy pamiątkową statuetkę – wtedy 
naprawdę uwierzyłem, że WYGRALIŚMY! Mało tego, to już pewne - jedziemy na Syberię. To było jak 
wygranie przysłowiowej szóstki w totka. Nie do uwierzenia, ale jednak prawdziwe. Dlatego gorąco 
zachęcam do wzięcia udziału w kolejnej edycji Memoriału Piotra Morawskiego, bo jak doskonale widać na 
naszym przykładzie – naprawdę można wygrać, nawet jeśli nie do końca się w to wierzy” – mówi Darek 

Dudzik, który razem z Kasią Kosarzycką i Piotrkiem Rożkiem zwyciężyli IV edycję „Miej odwagę!”. 
 

Dzięki wygranej laureaci tegorocznej edycji będą mogli zrealizować zwycięski projekt i uczcić tym samym 

pamięć Piotra. Relację z wyprawy będzie można śledzić na stronie Memoriału www.miejodwage.pl  oraz 

na Facebooku: www.facebook.com/MemorialPiotraMorawskiego  
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*** 

Piotr Morawski (ur. 27.12.1976, zm. 08.04.2009)   ̶doktor chemii na Politechnice Warszawskiej, największy 

polski himalaista młodego pokolenia, jeden z najlepszych himalaistów świata. Zdobywca  

6 ośmiotysięczników. Od 2007 roku pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Alpinizmu.  

Do największych osiągnięć w wysokogórskiej karierze Piotrka należy pierwsze zimowe wejście na 

ośmiotysięcznik Shisha Pangma, wraz z Simone Moro, ustanowienie   ̶nie pobitego do tej pory  ̶ rekordu 

wysokości zimą na K2, wraz z Denisem Urubko, a także trawers Gasherbruma I wraz  

z Peterem Hamorem czy pierwsze przejście południowej ściany Shisha Pangmy zimą wraz z Simone Moro. 

W 2009 podczas wyprawy aklimatyzacyjnej na Dhaulagiri Piotr Morawski wpadł do szczeliny lodowcowej, 

niestety nie udało się go uratować. Zginął mając 32 lata. 

 

www.miejodwage.pl 

www.alpinus-miejodwage.pl 

www.piotrmorawski.com 

 

 

WSPIERAJĄ NAS: 

 

 

Regatta - najpopularniejsza brytyjska marka dla wszystkich fanów outdooru jest 

PARTNEREM SPRZĘTOWYM Memoriału. Ideą Regatty jest tworzenie wysoce 

technicznych, wytrzymałych, wygodnych ubrań dla wszystkich, którzy niezależnie od 

warunków chcą przeżyć przygodę w terenie. Nieważne czy jesteś wspinaczem, alpinistą, miłośnikiem 

trekkingu, nordic walkingu, zaawansowanym turystą, biegaczem górskim czy też po prostu uwielbiasz 

podróżować. Nieważne czy masz cztery lata czy też może sto cztery. Ubrania marki Regatta są tworzone  

i testowane w najcięższych warunkach właśnie dla Ciebie.  

 

Honorowym patronatem Memoriał Piotra Morawskiego Miej odwagę! objęli:  

 

 
 

 


