Komunikat nr 1

Wyprawa trekkingowa w góry Ukrainy
Czarnohora – Gorgany – Świdowiec
16 – 31.07.2016

1.

Krótka charakterystyka wyprawy

Planowana wyprawa będzie już 5tą wyprawą organizowaną przez SKT w góry Ukrainy, a
być może i ostatnią zważywszy na sytuację polityczną w tym kraju.
Góry Ukrainy w które chcemy pojechać są bardzo zróżnicowane. Obejmują one zarówno
tereny połonin (Czarnohora, Świdowiec) jak i obszary lesiste (Gorgany Centralne i Zachodnie).
Jakkolwiek ich wysokość bezwzględna nie jest zbyt imponująca (do 2067mnpm) to różnice
względne są bardzo duże, często przekraczające 10001200m. Zalesione wierzchołki, bardzo
głęboko wcięte doliny i zbocza ruchomego rumoszu skalnego, tzw. gorganu, dochodzące nawet do
kilkuset metrów, stwarzają specyficzny klimat wyprawy. Mimo, że tereny te przed II wojną
światową pokryte były gęstą siecią szlaków turystycznych i schronisk, oddalonych od siebie nie
więcej niż jeden dzień wędrówki, na dzień dzisiejszy mieszczą niewielką ilość baz noclegowych.
Ze względu na to, że obszar jest dość dziki, a istniejące schroniska zlokalizowane są w znacznych
odległościach od głównych grani, wymienione pasma są świetnym miejscem na organizację obozu
trekkingowego.
Plan wyprawy powstał w oparciu o system mieszany: wędrownobazowy. Czarnohorę i
Świdowiec chcemy przejść z pełnym ekwipunkiem, natomiast Gorgany Centralne i Zachodnie będą
obiektem kilkudniowych wypadów z miejscowości Osmołoda, gdzie założymy bazę. Dwutrzy
dniowe pętle obejmować będą okoliczne pasma górskie Sywuli, Popodii, Mołodej, Arszycy i
Ihrowca. Dla oszczędności czasu, grupę chcemy podwozić wynajętym transportem leśnym, tzw.
„gruzawikiem”  ciężarówką do przewozu drewna i drwali. Przejazdy tego typu mają swój urok i
same w sobie są niezłą atrakcją turystyczną.
Informacje
o
części
skt.wroclaw.pl/wyprawy.
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2.

Rekrutacja kandydatów

Do wzięcia udziału w wyprawie zapraszamy wszystkich studentów Politechniki Wrocławskiej
(ewentualnie z osobą towarzyszącą). Zapraszamy również studentów z innych uczelni kraju, którzy
mają szansę z nami pojechać, w miarę wolnych miejsc.
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie emailowej. Powinny one składać się
następujących danych:
•
•
•
•
•

imię i nazwisko,
uczelnia, wydział, rok studiów,
adres email, telefon komórkowy,
adres zamieszkania (i zameldowania, jeśli inny niż wymieniony),
numer paszportu ważnego przynajmniej przez kolejnych
6 miesięcy
.

Zgłoszeniami zajmuje się osobiście kierownik wyprawy (dane kontaktowe na dole wiadomości).
Termin składania zgłoszeń upływa 10 marca 2016r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą
przyjmowane.

3.

Obóz selekcyjny i informacje porządkowe

Po zakończeniu rekrutacji wszystkich kandydatów czeka obóz selekcyjny w Górach Izerskich, w
Chatce Górzystów, w terminie 1920 marca 2016r. Nocleg w schronisku jest opłacony przez SKT.
Udział w obozie obowiązkowy. Obecność jest jednym z kryteriów kwalifikacji do udziału w
wyprawie.
Główna lista uczestników, którzy zakwalifikowali się do wyprawy zostanie podana po zakończeniu
obozu selekcyjnego. Liczba uczestników limitowana jest pojemnością autokaru, transportu
uczestników na miejsce wyprawy, i wynosi 49 miejsc.
Poza listą główną sporządzona zostanie również lista rezerwowa. Chcę podkreślić, że wielu
uczestników z listy głównej rezygnuje z wyprawy z przyczyn losowych lub zmiany planów
wakacyjnych (praktyki, staże, konieczność podjęcia aktywnej pracy itp.). Szanse osób z listy
rezerwowej na zakwalifikowanie się na wyprawę są całkiem spore.
Dodatkowych informacji udziela kierownik wyprawy.
Z turystycznym pozdrowieniem
Zbigniew Kłos

Dane kontaktowe do kierownika wyprawy:
•
•
•

Zbigniew Kłos
email: 
zbigniew.klos@pwr.wroc.pl
tel: 661 356 276

