Cykl prac uczniów Najważniejsze wydarzenie 2018 roku
Jednym z najważniejszych wydarzeń 2018 roku było zdobycie
Nanga Parbat przez polskiego himalaistę Tomasza Mackiewicza. Polak,
który wraz z Francuzką Elisabeth Revol zdobył szczyt Nanga Parbat, nie
zdołał, niestety, zejść z wierzchołka, który wśród himalaistów jest
uważany, obok K2, za najbardziej niebezpieczny do wspinaczki. W jego
sąsiedztwie nie znajdują się żadne inne góry, dlatego polsko–francuski
zespół himalaistów musiał rozbić obóz na wysokości 3500 metrów.
Oprócz tego było bardzo strome podejście (1,5 kilometra pionowej
ściany lodu). Wyprawa Mackiewicza i Revol była zaledwie drugą, której
udało się zdobyć ten wyjątkowo niebezpieczny szczyt zimą. Nanga Parbat
(8126 m n.p.m.), to dziewiąty co do wysokości szczyt świata. Nazwa
góry wywodzi się z sanskrytu i znaczy „Naga Góra”. Tomasz już raz brał
udział w wyprawie, która skończyła się akcją ratowniczą. W 2014 roku
wchodził z innymi himalaistami na Nanga Parbat, jednak dotarł do ok.
7200 m. Wspinający się w tej samej ekipie Paweł Dunaj i Michał Obrycki
zostali zabrani przez lawinę. Doznali złamań, ale ich uratowano. W 2015
roku Mackiewicz, podczas kolejnego zimowego ataku, wpadł w szczelinę,
skończyło się to tylko złamaniem nogi i żebra oraz odmrożeniem palca.
Przeżył, ale w Polsce amputowano mu palec u nogi. W czerwcu 2013
roku na Nanga Parbat miał miejsce atak terrorystyczny. Bandyci,
przebrani za wojskowych zabili 11 osób. Na wysokości 4200 m, z ich rąk
zginęło 3 Ukraińców, 2 Słowaków, 2 Chińczyków, Litwin, Amerykanin,
Nepalczyk i Pakistańczyk. Do ataku przyznali się wówczas pakistańscy
Talibowie. W czasie ataku, na wysokości ok. 6000 m, przebywała
międzynarodowa ekipa pod kierownictwem Aleksandry Dzik. W zespole
było 7 Polaków, na szczęście nikomu nic się nie stało
Śmierć polskiego himalaisty wstrząsnęła całą Polską. Tomasz
Mackiewicz na zawsze został w objęciach góry, którą tak kochał.
Podobno dla himalaisty to wymarzona śmierć, jednakże tak ciężko
pogodzić się z nią tym, którzy zostali z pustką w sercu, do końca wierząc
i czekając na jego powrót…
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