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Kanion Colca - Polacy w Peru

Niecodziennym wydarzeniem o znaczeniu ogólnopolskim a nawet śmiało można powiedzieć o wymiarze europejskim, było otwarcie w Siewierzu
Pierwszej Stałej Wystawy pn: ”Kanion Colca - Polacy w Peru” w dniu 19 października br. 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.
Otwarcie wystawy poprzedziła prelekcja multimedialna przygotowana przez specjalnego gościa zza wielkiego oceanu, jakim jest Pan Jerzy,
nawiązująca tematyką do „śladów Polaków „w cywilizacyjnym, gospodarczym i kulturowym rozwoju Peru. Występ peruwiańskiego zespołu
„Kantu” na kilkadziesiąt minut przeniósł licznie zgromadzoną publiczność i gości w świat muzyki i kultury dalekiego kraju Inków ze słynnym
Machu Picchu i Jeziorem Titicaka. Oryginalny strój Indianki z doliny Colca przekazany przez Pana Jerzego, który zaprezentowany został w trakcie
spotkania, od tej chwili oprócz blisko 100 zdjęć i innych pamiątek, stanowić będzie trwały i wymowny eksponat wystawy.
Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Zdzisława Banasia podkreślające dokonania Pana Jerzego Majcherczyka przynoszące chlubę i sławę nie
tylko Polsce i Polakom, ale też i rodzimemu Siewierzowi, było również wyrażeniem woli podjęcia przez lokalne władze samorządowe działań
zmierzających  do  propagowania  i  promocji  działalności  tej  wystawy  przyczyniającej  się  poznawania  i  odkrywania  atrakcji
kulturalno-turystycznych Siewierza, słynącego już z istnienia w nim XII wiecznego kościółka romańskiego czy XIV wiecznego Zamku Biskupów
Krakowskich - Książąt Siewierskich a także z jedynej w Polsce z niepowtarzalnego smaku „złotej pieczonej gęsi”.
Zapraszamy gości z całej Polski i zagranicy, do odwiedzenia jedynej i pierwszej stałej wystawy w Siewierzu pn: „Kanion Colca - Polacy w Peru”.
W czasie zwiedzania wyświetlane są filmy o zdobyciu kanionu w 1981 r. oraz o znanych Polakach zasłużonych dla rozwoju Ameryki Południowej
w tym szczególnie dla Peru. W niedalekim czasie na wystawie gościć będziemy również znanych polskich odkrywców i zdobywców zrzeszonych
w oddziale „Polskiego Explorers Club” w Warszawie.
Zwracamy się z gorącą prośbą i apelem do wszystkich pasjonatów i miłośników kultury kraju Inków, a szczególnie do uczestników polskich
wypraw turystycznych do doliny Colca o przekazywanie pamiątek do naszej wspólnej wystawy, na której uwidocznione zostaną nazwiska
darczyńców, a oni sami będą zawsze honorowymi gośćmi na dorocznym spotkaniu z Jerzym Majcherczykiem w Siewierzu.

H. Wysocki
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