
Nie  dawno,  w  weekend  15-16  marca,  w  schronisku  na  Hali  Lipowskiej  odbyła  się  pierwsza  z  trzech
planowanych imprez górskich przebiegających pod nazwą „Ludzie gór dla człowieka gór”. Jest to szlachetna
akcja charytatywna, której nadrzędnym celem jest wsparcie mojej drogiej i trudnej walki z chorobą... nie jest to
jednak  wyłącznie  jedyny  cel,  imprezy  te  są  same  w  sobie  bardzo  atrakcyjną  dla  uczestników  okazją  do
wspólnego spędzenia czasu w górach, w miłej atmosferze, wzbogacanej atrakcyjnym programem edukacyjno-
rozrywkowym. Pomysłodawcą i patronem akcji jest Piotr Trojak, oraz od początku aktywnie uczestnicząca w
ich  przygotowaniu  Sylwia  Rusin,  jak  i  wiele  innych  osób  współuczestniczących  w  jej  kreowaniu  i
wzbogacaniu. 

Wkrótce odbędzie się kolejna edycja imprezy, tym razem będzie ona miała miejsce w klimatycznej Chatce na
Gibasach, w dniach 21-22.06.2014, zmieniło się jednak nie tylko miejsce imprezy, zmianie uległo znacznie
więcej rzeczy. Przede wszystkim bardzo rozbudowany został program imprezy, w taki sposób by każdy, w tym
dzieci, znalazł coś dla siebie. Nie przypadkowo wspomniałem o dzieciach, jest to bowiem kolejna ze zmian,
tym razem bowiem impreza będzie miała charakter rodzinnego pikniku i całość została tak pomyślana by była
jak najatrakcyjniejsza dla naszych pociech. Do dyspozycji dzieci będą między innymi takie atrakcje jak:

– konie do jazdy wraz z instruktorami hipoterapii i jeździectwa
– wata cukrowa
– ognisko
– lina do chodzenia (tzw: slackline)
– prelekcje przyrodnicze Jana Zielińskiego i wiele innych...

Również dorośli będą mieli z czego wybierać, program imprezy zawiera między innymi takie atrakcje jak:
– speleolodzy którzy będą oprowadzać po 5 różnych jaskiniach
– zupa dla każdego
– prelekcja Szymona Barona „Na bałkańskich szczytach”
– wieczorem koncert rewelacyjnego Mariusza Goli

Podobnie jak podczas pierwszej, podczas trwania imprezy, czynny będzie sklepik, w którym sprzedawane i
licytowane będą różne przedmioty, a całkowity pula środków uzyskana z tego tytułu trafi na konto Fundacji
Słoneczko, ze wskazaniem na moje dalsze leczenie. W sklepiku natraficie między innymi na:

– fotografie moje, Sylwii Rusin, Darka
– moje autorskie tomiki poezji „Na krawędzi” i „Poza krawędzią” (więcej o tomikach <<tutaj>>)
– pamiątki z pierwszej edycji imprezy
– gitara przekazana na ten cel przez Łukasza
– pięknie wydane albumy fotograficzne „Beskidy w kadrze zatrzymane”
– drobne akcesoria turystyczne i inne ciekawe przedmioty...

Koszty / zasady: 
Koszt uczestnictwa wynosi 50zł dla osoby dorosłej i 10zł dla dziecka. Suma ta pokrywa koszt uczestnictwa w
programie,  w tym również w koncercie,  nocleg,  oraz transport  rzeczy pod chatkę.  Wymagany jest  własny
śpiwór i karimata. W zależności od ilości osób obecnych na imprezie, przewidziane są noclegi w chatce, oraz w
specjalnie  przygotowanych  na  tą  okazję  10  osobowych  namiotach  wojskowych.  Impreza  posiada
zabezpieczanie medyczne, w postaci obecnego podczas jej trwania wyszkolonego ratownika medycznego. 
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* * *

Podczas  pierwszej  imprezy udało  się  zebrać  600zł  na  poczet  mojego  dalszego  leczenia,  za  co  serdecznie
Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób się do tego przyczynili dziękuję. To właśnie dzięki Wam Wszystkim,
pomimo tylu przeszkód mogę trwać... program drugiej imprezy jest jeszcze bogatszy od pierwszego, a jego
zawartość tak dobrana iż każdy może znaleźć coś dla siebie, serdecznie zapraszam wszystkich do udziału – do
włączenia się w moja walkę, oraz miłego spędzenia wspólnie czasu. 

Kontakt / zapisy:
• Informacje pod numerami: 661 855 128 i 516 527 820
• Zapisy mailowo: ludzie.gor@wp.pl 
• Nr konta do wpłat zaliczek: 53 1090 1740 0000 0001 0741 9782 tytuł wpłaty: własne imię nazwisko,

oraz liczba osób dorosłych i dzieci
• kontakt z Sebastianem Nikiel: s.nikiel.mojegory@gmail.com 

Linki:
• Strona wydarzenia na łamach portalu Facebook: https://www.facebook.com/pages/Ludzie-g%C3%B3r-

dla-Cz%C5%82owieka-g%C3%B3r/1418938265022463?fref=ts 
• Strona Mariusza Goli: http://mariuszgoli.com/ 
• Sylwia Rusin – przewodnik Beskidzki i Babiogórskiego Parku Narodowego, instruktorka narciarstwa,

pilot wycieczek: http://przewodnikbeskidy.pl/pages/uprawnienia.php / 
• Szymon Baron – podróżnik, społecznik, Prezes Bielskiego oddziały PTT: http://www.szymek.ptt.org.pl/ 
• więcej o mnie (Sebastian Nikiel): http://s-nikiel-mojegory.pl/o%20mnie/index.html 
• Chatka na Gibasach: http://www.gibasy.prv.pl/ 

Serdecznie dziękuję również Wszystkim portalom, firmą, oraz darczyńcą którzy wsparli imprezę, czy to przez
ofiarowanie gadżetów do sklepiku, czy to obecność na imprezie, oferując różne atrakcje jej uczestnikom. Wasze
zaangażowanie,  wsparcie  pomaga  mi  iść  na  przód,  a  samą  imprezę  uczyniło  niezwykle  ciekawą  i  wartą
odwiedzenia – dziękuję.

Partnerzy projektu: 
– Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
– Speleoklub Bielsko-Biała
– Beskidzkie Koło Przewodników Beskidzkich
– Hufiec Harcerzy im. Szarych Szeregów z Andrychowa
– Beskid Vision
– e-Beskidy.com
– Beskidy24.pl
– Maltańska Służba Medyczna oddział w Kętach
– Espera 
– Centrum konferencyjno-wypoczynkowe Dębina 
– http://www.sabipol.pl/ 
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