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czyli

WARIACKI WYPAD W GÓRY ( OPENCACHINGOWO ).
Pomysł zrodził się parę miesięcy temu, o tak po prostu. Gdzieś tam stale w góry jeździmy, a dlaczego
nie mielibyśmy robić tego razem z WAMI ? Jak z tego wynika założenie jest, aby nie był to projekt
jednorazowy.
Dlaczego wariacki ? Bo nasze wyjazdy przeważnie takie są! Nie zawsze wiemy, że za miesiąc akurat
pojedziemy tam, czy tam. Czasami jest to decyzja chwili. Tak też będzie z tym projektem. Może być
tak, że kolejne eventy będą ogłaszane na kilka dni przed terminem, a trasa będzie ustalana w
ostatniej chwili . BĄDŹCIE więc CZUJNI .
Na każdym wyjeździe keszujemy oczywiście, i jeśli skrzynek nie będzie już zbyt wielu to zakładamy
nowe. Założenie jest takie, aby założyć przynajmniej jedną skrzyneczkę. Ale spokojnie, czasem
przymykam oko ;-) , ważniejsze jest żebyście po prostu BYLI
Na każdym wyjeździe jest oczywiście dostępna: OP82SA jako stały bonusik dla nowicjuszy.

TERAZ o www.góry przygoda nr 9
UWAGA! Tym razem będzie extremalnie dziko . Będą chętni ?
Termin: 8 -10 września 2017 r.

Lokalizacja: Beskid Niski - Nieznajowa ( woj. Podkarpackie )
Piątek: Docieramy do Nieznajowej, rozbijamy obóz, jak będą chęci i siły to ognisko.
Sobota: Nieznajowa – Czarne - Radocyna – Nieznajowa. Wieczorkiem ognisko, pogaduchy, śpiewy.
Niedziela: Wracamy do domów, zaliczając po drodze kilka cerkwi łemkowskich i może jakąś małą
górkę.
Spotykamy się w Chatce w Nieznajowej ( na kordach) w piątek wieczór lub w sobotę bardzo wcześnie
( jak kto woli). W sobotę rano ok. 8.30 ruszamy na szlak . To będzie „crème de la crème” Beskidu
Niskiego: Cudowna dolina Wisłoki , pozostałości po wysiedlonych i spalonych wsiach Czarne i
Radocyna, jeziorko osuwiskowe, kapliczki łemkowskie i cmentarze z okresu I wojny światowej. Trasa
bardzo długa – na cały dzień ( ale jak ktoś będzie zmęczony będzie istniała możliwość skrócenia). Jest
oczywiście kilkanaście skrzyneczek na trasie, może coś jak zwykle dołożymy – proszę być
przygotowanym ;-).
Trzeba wziąć ze sobą śpiwór i pełne wyżywienie. Dobrze mieć namiot, bo nie wiadomo czy chatka
będzie czynna. W chatce nie ma prądu, nie ma mc donald’sa, nie ma łazienki z jacuzzi ( woda bieżąca
w rzeczce lub w studni), nie ma żadnego łoża z baldachimem (bez z resztą też), ale jest cisza, spokój i
niepowtarzalny klimat. Za nocleg oficjalnie nie są pobierane żadne opłaty – płaci się własną pomocą
przy czym się da.
Więcej tutaj: www.nieznajowa.obozy.pl
Proszę o jak najszybsze logowanie obecności. Jak nas będzie więcej jest większa szansa, że chatka
będzie otwarta, ale muszę wiedzieć to wystarczająco wcześnie, bo opiekunowie to też ludzie i mogą
mieć własne plany.
Proszę dodać spotkanie do obserwowanych każdą aktualizację będę zamieszczał w komentarzach
do logu!
Masz pytanko ? 604204935.

To już było:
www.góry przygoda nr 1
Termin: 6 - 7 sierpnia 2016 r.
Lokalizacja: BIESZCZADY, BESKID NISKI - Komańcza ( woj. podkarpackie )
1.Dzień: Beskid Niski : Komańcza – Tokarnia – Skibce – Darów – Surowica
2.Dzień: Bieszczady : Duszatyń - Jez. Duszatyńskie- Chryszczata- Przł. Żebrak- Duszatyń
www.góry przygoda nr 2
Termin: 27 maja 2017 r.
Lokalizacja: BESKID SĄDECKI – Rytro ( woj. małopolskie )
Wierchomla Mała – Runek – Hala Łabowska – Hala Pisana - Rytro
www.góry przygoda nr 3
Termin: 10 września 2016 r.
Lokalizacja: BESKID ŻYWIECKI – Bystra ( woj. małopolskie )
Przełęcz Krowiarki – Hala Śmietanowa – Polica (1369) – Hala Krupowa –Cupel - Bystra
www.góry przygoda nr 4
Termin: 25 września 2016 r.
Lokalizacja: BESKID MAŁY – Kocierz ( woj. śląskie )
Kocierz Basie – Potrójna – Łamana Skała – Gibasy – Czarne Działy (jaskinie) – Kocierz Basie
www.góry przygoda nr 5
Termin: 16 października 2016 r.
Lokalizacja: BESKID MAŁY – Międzybrodzie Bialskie ( woj. śląskie )
Międzybrodzie Bialskie – Hrobacza Łąka – Gaiki – Przeł. Przegibek – Magurka – Czupel – Międzybrodzie Bialskie
www.góry przygoda nr 6
Termin: 20 listopada 2016 r.
Lokalizacja: BESKID ŚLĄSKI – Szczyrk Biła ( woj. śląskie )
Szczyrk Biła – Klimczok– Jask. w Trzech Kopcach – Przeł. Karkoszczonka - Szczyrk Biła
www.góry przygoda nr 7
Termin: 14 stycznia 2017 r.
Lokalizacja: BESKID ŻYWIECKI – Złatna ( woj. śląskie )
Złatna – Dol. Straceńca - Krawców Wierch – Hala Krawcula - Dol. Straceńca - Złatna
www.góry przygoda nr 8
Termin: 1-2 kwietnia 2017 r.
Lokalizacja: GORCE – Rzeki ( woj. małopolskie )
1.Dzień: Rzeki – Kudłoń – Przeł. Borek – Turbacz – Przeł. Borek – Dol. Kamienicy – Rzeki
2.Dzień: Zasadne – Polana Świnkówka – Gorc Kamienicki – Gorc - Zasadne

