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Stała wystawa „CANION COLCA- POLACY W PERU”

STAŁA WYSTAWA „CANION COLCA- POLACY W PERU”

OTWARCIE WYSTAWY

Niecodziennym wydarzeniem o znaczeniu ogólnopolskim a nawet śmiało można powiedzieć o wymiarze europejskim, jest otwarcie w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu z dniem 19 października br. Pierwszej Stałej Wystawy ”Kanion Colca - Polacy w Peru”. Od prawie
trzech lat trwały przygotowania do urzeczywistnienia inicjatywy podjętej wspólnie przez Jerzego Majcherczyka – jednego z odkrywców i
zdobywców najgłębszego kanionu na świecie Rio Colca w Peru, z siewierskim rodowodem, obecnie Prezesa Polonijnego Klubu Podróżnika w USA
i  Henryka Wysockiego dyrektora  miejscowego domu kultury.  Wystawa uzyskała  poparcie  i  uznanie  lokalnych władz  samorządowych,
wyrażone w woli podjęcia działań zmierzających do propagowania i promocji jej działalności.

JERZY MAJCHERCZYK

Choć Jerzego Majcherczyka dzieli kilka tysięcy kilometrów i wody Wielkiego Oceanu od rodzimego Siewierza, co roku stara się go odwiedzić. W
czasie tych wizyt chętnie opowiada o swojej pasji życiowej, którą jest podróżowanie, odkrywanie i zdobywanie ciekawych miejsc na świecie. Jest
niezłomnym popularyzatorem odkrycia przez Polaków, w tym z jego udziałem – najgłębszego na świecie kanionu Rio Colca w Peru (1981).
Swoje wspomnienia z wyprawy spisał w książce pt. „Zdobycie Rio Colca – najgłębszego kanionu na Ziemi” (Warszawa, 1998).
W styczniu 2000 r. jako jedyny z Polaków , został wpisany przez Amerykański Związek Kajakowy na honorową listę „100 Paddlers of the XX
Century”. W 2003 r. Prezydent RP nadał Jerzemu Majcherczykowi Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu za
promocję Polski w świecie. W roku 2006 z rąk Marszałka Senatu RP odebrał prestiżową nagrodę „Za Sławienie Polski i Polskości” .

HISTORIA KANIONU

Odkrycie i zdobycie kanionu Colca odnotowane jest w Księdze Rekordów Guinessa (1984) i uznane w 1993 r. przez National Geographic za
najgłębszy kanion na świecie (ok. 4.500 m głębokości).
New York Times odkrycie to porównał do zdobycia biegunów Ziemi , Mount Everestu, a nawet do postawienia stopy człowieka na Księżycu.
Kanion Colca w ciągu roku odwiedza blisko 150.000 turystów z całego świata. Wodospady w Kanionie nazwane są imieniem Jana Pawła II.

ZAPROSZENIE

Stała Wystawa „Kanion Colca- Polacy w Peru” obejmuje zdjęcia,  mapy, artykuły prasowe z pionierskiej  wyprawy w 1981 r oraz stroje i
przedmioty kultury indiańskiej z doliny Colca. Na wystawie prezentowane są również zdjęcia z Uroczystości Jubileuszu 25- lecia odkrycia
Kanionu przez Polaków . W czasie zwiedzania wystawy wyświetlane są filmy dokumentalne z wyprawy do Kanionu i o dokonaniach Polaków w
Peru.  Zapraszamy w dni  powszednie  w godz.  10.00-  16.00,  w soboty  w godz.  9.00-12.00 Wycieczki  prosimy zgłaszać  z  7  -  dniowym
wyprzedzeniem terminu planowanego zwiedzania wystawy.
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