
Z znanjem do zvezd
Takšen naslov nosi dvojezična monografija o slovenski šoli za nepalske gorske vodnike, v kateri ima
pomembno vlogo tudi nekaj Kamničanov.

Jasna Paladin

Ljubljana - Monografija Z
znanjem do zvezd: Sloven-
ska šola za nepalske gorske
vodnike, ki jo je zasnovala in

uredila Kamničanka Mojca
Volkar Trobevšek, je posve-
čena vizionarju Alešu Kuna-
verju ter inštruktorjem in
zdravnikom, ki so štirideset
let prostovoljno razdajali
svoje znanje, izkušnje in čas
ter prispevali, da je Nepal
danes turistično razvita de-
žela z odlično izobraženimi
vodniki in vrhunskimi alpi-
nisti.
»Poslanstvo je v tej knjigi
večkrat zapisana beseda.
Prostovoljstvo, pomoč dru-
gemu brez pričakovanja
povračila, iz dobre volje in
za boljše življenje sočlove-
ka, je vrednota, ki jo v priče-
vanjih sodelavcev šole ved-
no znova srečujemo. Zgod-
be inštruktorjev in zdravni-
kov nudijo vpogled v inti-

mno doživljanje dežele,
šole in učencev, njihov
zgled pa vabi k posnema-
nju. Knjiga nas uči, da je
odločitev za dobro mnogo-
krat težka, uresničitev na-

porna, rezultat pa veličas-
ten. Tako kot je veličasten

40-letni mednarodni hu-
manitarni projekt, ki ga je s

ponosom živelo in izpeljalo
več generacij Slovencev. Za
svoje delo si zaslužijo glo-
boko spoštovanje in zahva-
lo, s to knjigo pa želimo
njihovo delo ohraniti v več-

nem spominu,« knjigo na

pot med bralce pospremi
urednica Mojca Volkar Tro-
bevšek. Dolgoletni vodja
šole je bil tudi Kamničan
Bojan Pollak, ki je med dru-
gim dejal: »Ta zgodba me

po svoje izpolnjuje, mi go-
vori, da smo delali prav, da
smo bili koristni, da mi ni

življenje spolzelo skozi
moje sebične prste. Kdo je
že rekel, da je smisel življe-
nja v delovanju tudi za dru-

ge in ne samo zase?«
Trikrat inštruktor in enkrat
vodja tečaja v Manangu je
bil tudi strokovni sodelavec
PZS in gorski reševalec Ma-

tjaž Šerkezi.

Predstavitev knjige o sloven-
ski šoli za nepalske gorske
vodnike in pogovor z ustvar-
jalci bo v petek, r8. februar-
ja , ob r7.30 na dogodku Z
znanjem do zvezd na 16.
Festivalu gorniškega fil-
ma v Cankarjevem
domu v Ljubljani.

Bojan Pollak, 25 let vodja šole v Manangu, in nepalski

inštruktor Da Combu Šerpa j Foto: Tone Škarja
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Gorenjski glas - Kamničanka 18.02.2022 

PetekDržava: Slovenija

Stran: 14

Površina: 220 cm2 1 / 1


