


...od oecanu do
morza...





Zamysł jest prosty w swojej
konstrukcji: obudzić się któregoś
dnia, złapać za plecak, wyjechać by
po paru tygodniach wrócić z
utęsknieniem do swojego ciepłego i
wygodnego łóżka. To, co pomiędzy, to
sama magia, którą nijak sprowadzić
do słów: "Pireneje" , "od morza do
oceanu" , "dzika natura i wolność" ,
"plecak, namiot, kuchenka, oczy i
nogi" ... – Phi! ; czy do liczb: " jedne
góry, jeden szlak" , "dwa kraje, dwa
miesiące, dwoje ludzi" , "800km
szlaku HRP", "różnica wzniesień
42,000m" – PHI!! !



Kamil Dąbrowski; lat 27;
przebogate doświadczenie wysokogórskie i
skałkowe; fotograf, antropolog

Edwin Zapotoczny; lat 24;
zapalony backpackowiec; kaletnik, antropolog

Nie jest to podróż po której można
powiedzieć: dokonali tego pierwsi,
drudzy... na świecie. Nasze ambicje
są proste: być blisko dzikiej natury -
ziemi, wody, trawy i skał; być blisko
tego od czego człowiek ucieka na co
dzień. Wyruszyć z plecakiem,
namiotem, jak najdłużej starając się
omijać cywilizacje. Przejść cały szlak
HRP - Haute Randonee Pyreneenne
(800km). Pokonać w ciągu dwóch
miesięcy (lipiec, sierpień) trasę od
Morza Śródziemnego do Oceanu
Atlantyckiego. Właśnie tego
pragniemy.





Podróżujemy często –
niskie, wysokie góry,

skałki, lasy –, dlatego też
posiadamy odpowiedni

ekwipunek. Do tej
wyprawy potrzebujemy
zaktualizować tylko

parę rzeczy…

Kosztorys:
przejazd* - 1  800,00 zł
ubezpieczenie - 500,00 zł
GPS + mapy - 1  300,00 zł

apteczka + tabletki do odkażania wody - 100,00 zł
lekkie kijki trekingowe x2 - 360,00 zł
akcesoria + impregnaty - 200,00 zł

akcesoria fotograficzne (karty, baterie) - 100,00 zł
lekki namiot - 1  200,00 zł

PROJEKT SPECJALNY** - 1  250,00 zł

Reszta kwoty - 3  190,00 zł - to: wyżywienie, zakwaterowanie +
zabezpieczenie w wypadku wymiany sprzętu w podróży

* ten największy wydatek chcielibyśmy zminimalizować, jakkolwiek dla zabezpieczenie wpisaliśmy najwyższą kwotę



„Wyprawa po
mapę”





Dodatkowo chcemy stworzyć **SPECJALNY PROJEKT
artystyczny. Kamil jest twórcą niezależnego,
samodzielnego wydawnictwa Zwykła Maps

(http://zwykla.com). Tworzy kolaże fotograficzne, które
mają specyficzną postać - wielkoformatowe, dwustronne
wydruki złożone do formy mapy. Po skończeniu wyprawy

chcielibyśmy stworzyć mapę prezentującą wykonane
zdjęcia. Mapa byłaby wydrukowana w ilości 500szt. i
częściowo złożona (ręcznie, przez nas). Część map w

formie plakatów przekazalibyśmy Wam – Sponsorom!
Wraz z publikacją zorganizowalibyśmy wystawę w galerii.






