Kalendarium

Celem kalendarium jest opis kulis naszego spotkania, czyli jak to si? sta?o, ?e pomimo du?ej odleg?o?ci wszyscy si? poznali?my.

1990.06
Rafa?, Marcin i Grzegorz znaj? si? najd?u?ej z nas. 1990 to pierwszy obóz harcerski, pierwsze spanie pod namiotem, pierwsza wspólna akcja.
Knucie w konspiracji przed rodzicami gdzie tu wyjecha? jak najta?szym kosztem. To od tego wyjazdu zacz??a si? ich pasja, wspólne plany i
ambicje które w ko?cu popchn??y ich na kurs taternictwa jaskiniowego.

2008.12
Wiktor szuka uczestników pierwszej wi?kszej wyprawy w Alpy, na Mont Blanc ale zamiast tego znajduje kolegów którzy jad? w Himalaje. Pech
chcia?, byli to Marcin i Rafa?. Wymieniaj? setk? maili i poznaj? si? dopiero na lotnisku w dzie? wylotu - pr?dko tej przyja?ni nie sko?cz?.
Szczegó?y i kuluary tej tajemniczej historii dobrze opisuje poni?szy fragment wst?pu do dziennika "Himalaje Nepalu Drog? do EBC":
(...)Lubi? wyprawy planowa? z du?ym wyprzedzeniem. By? koniec grudnia 2008 roku. Przetrz?sa?em forum podró?ników travelbit.pl, w
poszukiwaniu uczestników d?ugo ju? obmy?lanej wyprawy we francuskie Alpy, której celem mia?o by? zdobycie najwy?szego szczytu Europy –
Mont Blanc. Mia?em nawet przygotowane og?oszenie, które chcia?em opublikowa? w poszukiwaniu cz?onków ekspedycji i tylko w zasadzie z
ciekawo?ci przegl?dn??em aktualne posty podró?ników, gdy natkn??em si? na og?oszenie Rafa?a. (...) To, co mnie naelektryzowa?o to s?owo
Everest. Wiedzia?em, ?e wej?cie na szczyt jest bardzo kosztowne, ale by? w samym Base Camp, to ju? jest co?. To jest co? znacznie lepszego
i na wi?kszej wysoko?ci ni? ca?e Alpy. Koszt wydawa? mi si? do?? niski. Szybko stwierdzi?em, ?e poczekam z Alpami par? dni i napisz? do
autora og?oszenia o szczegó?y. My?la?em, ?e mo?e ju? kogo? maj? i pewnie i tak odpisze. Rafa?, ku mojemu zdziwieniu, szybko odpisa?. Po
wymianie kilku maili i poznaniu szczegó?ów poprosi?em o tydzie? czasu na zastanowienie, po czym na drugi dzie? odpisa?em, ?e w zasadzie
nie mam si? nad czym zastanawia?, jad? z wami.(...)

Dziennik z wyprawy zajmuje trzecie miejsce w konkursie Klubu Podró?ników ?ródziemie. Wiktor powoli zaczyna swoj? przygod? pisarsk?.

2009.03
Ka?ka P. rozpoczyna swoj? karier? globetrotterki. Ca?kiem przypadkiem trafia na portal Olneo.pl gdzie znajduje profil Wiktora. Wiktor og?asza,
?e szuka uczestników wyprawy w Alpy ale niestety jeszcze nie w tym roku, wymieniaj? par? wiadomo?ci, tak si? zaczyna ich znajomo??.

2010.01
Fragment dziennika "Z dachu Europy - Mont Blanc" o poznaniu Ka?ki D.
(...)W styczniu 2010r. ko?cz?c kurs pilotów i przewodników wycieczek, na jednej z po?egnalnych imprez, pozna?em drug? Ka?k?. Jako, ?e
g?ównym tematem w takim towarzystwie s? kraje ?wiata, geografia i wycieczki, Ka?ka pomys?em Mont Blanc by?a zachwycona. Wys?a?em jej
plan wej?cia, po dwóch dniach zdecydowa?a si?, ?e te? chce do??czy?, razem z tat? – Krzysztofem. Tydzie? pó?niej kupili bilety na samolot,
rezerwuj?c miejsca obok mnie i pierwszej Ka?ki. (...)
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2010.02
Akcja "Rozruch zim?" nowo poznana Ka?ka, Ka?ka "kotek", Wiktor i Tomek jad? w Tatry zachodnie - ich pierwsze wspólne spotkanie od czasów
poznania przez Internet. Bardzo pozytywne wra?enia.

2010.04
Pierwsza wiosenna wyprawa na Jur? i pierwsze jaskinie, gdzie osobi?cie poznaj? si? prawie wszyscy uczestnicy planowanej wyprawy w Alpy.

Sesja zdj?ciowa w sali gotyckiej, jednej z najwi?kszych jaski? Jury - Koralowej (10 pod wzgl?dem g??boko?ci, 8 pod wzgl?dem d?ugo?ci).

2010.05
Wycieczka trekingowa w Sudety. Dwie Ka?ki, Krzysztof i Wiktor. Ostatni uczestnik wyprawy w Alpy - Krzysztof daje si? wreszcie pozna?.
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2010.07

Wyprawa na Mont Blanc. Sze?? z dziewi?ciu osób spotykaj? si? razem w Les Houches we Francji. Pi?tka najwytrwalszych zdobywa szczyt.
Wyjazd znakomicie cementuje przyja??. To nie pierwsza ich wspólna i nie ostatnia wyprawa.

Dziennik z wyprawy "Z dachu Europy - Mont Blanc" zajmuje pierwsze miejsce w konkursie wydawnictwa Bezdro?a na najlepsz? relacj? z
podró?y.

2010.09
Kolejny wyjazd na Jur?, tym razem korzystaj?c z sezonu, z zamierzeniem zdobycia najg??bszej jaskini jury Krakowsko - Wielu?siej: Studniska.

Rafa?, Marcin, Grzesiek, Wiktor i Kasia docieraj? do samego dna jaskini na -77,5m deniwelacji od otworu. Kasia D. oraz Przemek do "starego
dna" na -67m deniwelacji.

2010.10
Strona elbrusexpedition.pl nie?mia?o zaczyna istnie? w Internecie. Przysz?a wyprawa powoli nabiera medialnego charakteru.

2010.11
Spotkanie w Podlesicach przy okazji speleokonfrontacji 2010.

2011.02
Tradycyjne zimowe spotkanie w Tatrach, tym razem Wysokich. Jak zwykle integracja ekipy przed kolejn? wypraw?, oraz testy nowo nabytego
ekwipunku. Ca?ej ekipie uda?o si? szcz??liwie przej?? ?ó?tym szlakiem z Morskiego Oka przez prze??cz Szpiglasow? do schroniska w Dolinie
Pi?ciu Stawów Polskich.
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2011.05
Kolejna jurajska akcja integracyjna jaskiniowo-wspinaczkowa: "Trzeci biwak jurajski".

2011.06
Najwi?ksza i najliczniejsza z dotychczasowych wypraw na Grossglockner w Austrii. W sumie a? 12 osób z czego 5 za drugim podej?ciem
zdobywa szczyt. Z wyprawy powstaje krótka relacja oraz dokumentacja wej?cia na szczyt.

2011.07
W konsekwencjach zamieszek na kaukazie nie uda?o si? zrealizowa? akcji Elbrus 2011. W ramach ma?ej rekompensaty 4 uczestników rusza
samochodem do Norwegii odwiedzi? kole?ank? pracuj?c? w jednym ze schronisk turystycznych. Przy okazji udaje si? zdoby? oraz
udokumentowa? dwa najwy?sze norweskie szczyty: Galdhopiggen oraz Glittertind.
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2012.03
W ramach akcji "pla?a w zimie" zupe?nie spontanicznie wyje?d?amy do Maroka. Oczywi?cie równie? zdobywamy jego najwy?szy szczyt - Jbel
Toubkal.

2012.07
Ekspedycja na Elbrus i cho? pierwsza wyprawa zako?czona fiaskiem to szczyt zostaje nale?ycie udokumentowany w relacji z wyjazdu.

2012.11
Podstaw? naszej dzia?alno?ci s? jaskinie, dlatego nie mo?e zabrakn?? listopadowego wyjazdu na Speleokonfrontacje 2012 w Podlesicach na
Jurze.
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