Everest Base Camp

Od Autora: W 2008r. wraz z Rafa?em i Marcinem odwiedzi?em
Himalaje. Moja pierwsza wyprawa na tak? skal? organizowana
zupe?nie na w?asn? r?k?. Rafa? u?o?y? program wej?cia, ja zaj??em
si? wizami i logistyk?. Mimo i? nikt z nas nie by? wcze?niej w tym
rejonie dali?my rad? na tyle precyzyjnie wszystko ustali?, ?e sprawdzi?y
nam si? wyliczenia bud?etu oraz plan wej?cia do bazy pod Everestem.
Niezast?pione i w zasadzie jedyne ?ród?a z jakich korzystali?my to
wcze?niejsze relacje z podobnych wycieczek, niejednokrotnie t? sam?
drog? co nasza. Przed wypraw? przeczytali?my wspólnie chyba
wszystkie na tamten czas dost?pne podobne relacje podró?ników. Z
po?ród wszystkich by?y lepsze i gorsze. Niektóre z wi?ksz? ilo?ci?
praktycznych informacji (bezcenne), niektóre kompletnie ich
pozbawione. Czytaj?c podobne opracowania niejednokrotnie czego? mi
w nich brakowa?o. Wpad?em wi?c na pomys? napisania swojej
w?asnej relacji ,ale takiej przydatnej.
Takiej któr? ka?dy by móg? wzi?? do r?ki i odby? podobn? podró?, naszymi ?ladami, bez ani cienia w?tpliwo?ci gdzie si? uda?, co zabra?, czego
si? spodziewa?. Po powrocie z Himalajów usiad?em i odkry?em w sobie pocz?tki talentu pisarskiego. Spisa?em wspomnienia tylko z
pierwszego dnia pobytu w Kathmandu ...na 10 stron tekstu. Ca?a relacja z Himalajów finalnie zaj??a razem z ok?adk? 149 stron, z czego 46
458 s?ów tekstu to tylko same wspomnienia naszych przygód.
Pocz?tkowo pisa?o si? j? szybko, po przej?ciu 50 stron zw?tpi?em w jej u?yteczno?? i tylko przez potrzeb? ko?czenia rzeczy raz zacz?tych,
niemal na si?? po paru miesi?cach sko?czy?em pisanie relacji. Po drodze te? chyba zgubi?em g?ówny cel przekazania maksimum informacji
praktycznych i tak na prawd? powsta?o opracowanie, które poza tym, ?e momentami fajnie si? czyta i jest zabawne, to moim osobistym
zdaniem nie nadaje si? do niczego. Za ma?e, za nudne i zbyt amatorskie na wydanie tego w formie drukowanej, za du?e ?eby gdziekolwiek
umie?ci? to w Internecie. By? mo?e kto? kto wybiera si? do Nepalu odby? podobny treking, uzna mój dziennik za u?yteczny, ale warunki w tym
regionie tak szybko si? zmieniaj?, ?e w zasadzie rok pó?niej jest ju? inaczej. Opis dzie? po dniu dwudziestu sze?ciu dni wyprawy mo?e znudzi?
przeci?tnego cz?owieka. Relacja mimo wszystko zosta?a w jaki? sposób wyró?niona i zaj??a trzecie miejsce w konkursie Klubu Podró?ników
?ródziemie.
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