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Już od 13 listopada można zgłaszać projekty wypraw do IV edycji  

Memoriału  Piotra Morawskiego Miej odwagę! 
 
Celem Memoriału Piotra Morawskiego Miej odwagę! jest wsparcie finansowe i sprzętowe 

interesujących projektów podróżniczych, poznawczych i eksploratorskich, wspinaczkowych, 

narciarskich czy żeglarskich oraz promocja nieznanych, początkujących podróżników. Projekty można 

zgłaszać poprzez formularz na stronie www.miejodwage.pl/zglos_wyprawe.php 

  

„To dla mnie ogromna radość obserwować od trzech lat, jak dzięki Memoriałowi i jego partnerom, 

spełniają się pasje, marzenia i aspiracje młodych podróżników. Mam nadzieję, że również w tym roku 

znajdzie się wiele osób pragnących zawalczyć o realizację wyśnionych wypraw. Są oni dla nas nieustanną 

inspiracją, jak sam Piotr. Miejcie odwagę zawalczyć o marzenia, warto!” – mówi Olga Morawska, 
pomysłodawczyni Memoriału. 
  
Wygrana w Memoriale to jak trafienie „szóstki w LOTTO”, które umożliwia odważnym i ciekawym świata 
osobom zrealizowanie wymarzonej wyprawy. Do udziału w Memoriale mogą zgłaszać się wszyscy, którzy 
mają oryginalny i dobrze przemyślany plan wyprawy, odwagę zawalczyć o swoje marzenia oraz wyznają 
wartości bliskie niegdyś Piotrowi – bezkompromisowość, realizacja marzeń mimo przeciwności losu, pasja 
i pozytywne myślenie, że jednak uda się zrealizować zaplanowany projekt, przekuć marzenia w czyn. 
 
„Memoriał im. Piotra Morawskiego znalazł swoje miejsce na mapie wydarzeń podróżniczych w Polsce. I to 

miejsce w czołówce. Obronił się swoją oryginalnością, swoją ideą upamiętnienia Piotra Morawskiego.  

I wreszcie tym, że wcale nie trzeba być podróżnikiem z bogatym CV, wyjadaczem  

w środowisku, żeby móc zgłosić swój projekt i powalczyć o wygraną. Do czego szczególnie zachęcam. 

Zatem zgłaszajcie swoje projekty! Chwalcie się swoimi marzeniami, pomysłami i planami! Któreś  

z nich pomożemy zrealizować. Do dzieła!” – zachęca Szymon Kowalczyk, zwycięzca II edycji Memoriału. 
 
Zgłoszone projekty będą prezentowane na stronie Memoriału www.miejodwage.pl i poddane pod 
głosowanie internautów. Zgodnie z nowym regulaminem Memoriału głosowanie internautów na 
najciekawszy projekt rozpocznie się 1 lutego 2014 roku i potrwa do końca miesiąca. Zwycięska wyprawa 
zostanie wybrana przez członków Kapituły spośród 20 zgłoszeń, na które zostanie oddana największa 
liczba głosów. Przy wyborze zwycięzcy będę brane pod uwagę oryginalność, nowatorstwo oraz szanse na 
powodzenie wyprawy. W IV edycji Memoriału promowane będą wyprawy maksymalnie trzyosobowe  
i trwające nie dłużej niż jeden miesiąc. Ich realizacja musi również rozpocząć się jeszcze w 2014 roku.  
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.miejodwage.pl/regulamin.php 
 
Zwycięzców IV edycji Memoriału Piotra Morawskiego „Miej odwagę!” poznamy 13 marca 2014 roku 

podczas uroczystej gali, na której nowym oraz dotychczasowym zwycięzcom Memoriału zostaną wręczone 

statuetki. Dzięki grantowi finansowemu oraz sprzętowemu laureaci tegorocznej edycji wyruszą zrealizować 

zwycięski projekt i uczcić tym samym pamięć Piotra. Relacje z wyprawy będzie można śledzić na stronie 

Memoriału www.miejodwage.pl  oraz na Facebooku: www.facebook.com/MemorialPiotraMorawskiego  

 

Partnerem Głównym Memoriału jest Totalizator Sportowy - właściciel marki LOTTO. Jak podkreśla 
Aleksandra Piszczorowicz – dyrektor działu sprzedaży i marketingu w Totalizatorze Sportowym –
”Wszystko zaczyna się od marzeń. LOTTO od ponad pół wieku spełnia marzenia milionów Polaków, którzy 

wygrywają w naszych grach. Memoriał ma przede wszystkim czcić pamięć o wspaniałym człowieku, jakim 

był Piotr Morawski i filozofię jego życia. Uczestnicy Memoriału kierują się w swoich wyborach – podobnie 

jak Piotr – ogromną chęcią realizowania swoich marzeń. I my te marzenia z przyjemnością pomożemy 

spełnić.” 
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Za wsparcie sprzętowe zwycięskiej wyprawy odpowiadać będzie natomiast marka odzieży outdoorowej 
Regatta. „Tworząc nasze produkty, zawsze mamy na celu zachęcanie ludzi do wychodzenia z domu i 

aktywnego spędzania czasu oraz dostarczanie im gotowych, sprawdzonych, odzieżowych rozwiązań 

ułatwiających eksplorowanie świata. Dlatego idea Memoriału Miej odwagę! jest nam bliska i z 

niecierpliwością czekamy na zgłoszenia uczestników oraz szansę wsparcia ich  

w realizacji odważnych, pomysłowych wypraw.” – zapewnia Zenon Raszyk, Country Menager Regatta. 
 

*** 
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: 

 
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce jest PARTNEREM GŁÓWNYM 
Memoriału Piotra Morawskiego „Miej Odwagę!" Właściciel marki LOTTO – Totalizator 
Sportowy już od 56 lat działa nieprzerwanie na rynku gier liczbowych i loterii 
pieniężnych, spełniając marzenia milionów Polaków. 
 

 
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:  

 
 

 


