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Wielki sukces wyprawy Colca Condor 2008
Polakom udało się wymazać jedną z ostatnich białych plam na mapie świata
Odkryli grobowce Inków, przemierzyli szlaki nieznane do tej pory nikomu, spędzili pięć dni na dnie najgłębszego kanionu świata. Polska
wyprawa wróciła z Peru do Nowego Jorku z ogromnym materiałem naukowym. Wyprawa do kanionu Colca zakończyła się 30 sierpnia.
Członkowie Polonijnego Klubu Podróżnika z Nowego Jorku organizują wyprawy od dawna. Ekspedycja Colca Condor 2008 była powrotem
Polaków do tego miejsca po 27 latach. Kanion odkryła w 1981 roku polska wyprawa z Krakowa. Na mapie Peru pojawiły się wtedy takie nazwy
jak Wodospad Jana Pawła II, Kanion Polaków i Kanion Czekoladowy.
W ostatnich dniach wyprawa Polaków z Nowego Jorku pod kierownictwem Jerzego Majcherczyka dołożyła do tych nazw Wodospad Polonia. Jest
to jeden z najwyższych wodospadów w kanionie Colca. Ma wysokość 15 metrów. Najważniejsze odkrycie archeologiczne to pole z mumiami i
grobowcami Inków. Miejsce to zyskało teraz nazwę: "Peruwiańsko-Polski Park Archeologiczny Pinchollo"
Zagrożony kondor
Po powrocie do Nowego Jorku uczestnicy wyprawy wzięli udział w konferencji prasowej w Instytucie Piłsudskiego na Manhattanie. Przedstawili
wyniki wyprawy i zapowiedzieli powrót do kanionu Colca za rok. - Po 27 latach od odkrycia kanion Colca stał się już jedną z atrakcji
turystycznych Peru – mówi Jerzy Majcherczyk.
Polsko-amerykańsko-peruwiańska wyprawa wzbudzała duże zainteresowanie w tym kraju i relacje z ekspedycji trafiały na czołówki lokalnej
prasy. Władze Peru przywiązują dużą wagę do zachowania kanionu w stanie pierwotnym. Dlatego zmartwiły się bardzo doniesieniami Polaków o
zalegających tam śmieciach. - To bardzo smutne, ale mieszkańcy okolicznych miast i wiosek zaśmiecają unikalny kanion. Czują się przy tym
bezkarni, bo przecież żaden kontroler na dno kanionu nie wejdzie i teoretycznie nikt tego brudu nie widzi. Wydaje się, że jedynym rozsądnym
rozwiązaniem jest utworzenie wokół kanionu Colca nowego parku narodowego. Jeżeli się tego nie zrobi, już za kilka lat na słynnym punkcie
widokowym Cruz del Condor nie będzie ani jednego żywego kondora. Te piękne ptaki są bardzo czułe na zanieczyszczenia środowiska – mówił
Majcherczyk.
Dziko, zimno, niebezpiecznie
Wyprawa w tak dzikie i niezbadane miejsce musiała być pełna niebezpieczeństw i trudów. Na dnie kanionu jest zawsze zimno, panuje tam
temp. ok. 5˚C, temperatura wody w rzece także nie przekracza kilku stopni. - Przez pierwsze dni po powrocie nie byliśmy nawet w stanie wziąć
długopisu do ręki, mieliśmy tak zesztywniałe palce – opowiadał Jerzy Majcherczyk.
Uczestnicy mogą być jednak bardzo zadowoleni, bo wyprawa osiągnęła zamierzone cele. Celem naukowym było zebranie materiału
geologicznego, by zbadać historię kanionu oraz topografii kanionu i jego zmierzenie. Polakom udało się też wymazać jedną z ostatnich białych
plam na mapie świata i przemierzyć dziewiczy odcinek najgłębszego na świecie kanionu. Wielka konferencja prasowa na temat wyprawy z
pokazem zdjęć i filmów odbędzie się w Warszawie 26 września w siedzibie Giełdy Warszawskiej, głównego sponsora ekspedycji. Warto dodać,
że patronem medialnym tego przedsięwzięcia był nowojorski ,,Super Express”. W ostatnich dniach mieli Państwo jako jedyni – okazję czytać na
naszych łamach bezpośrednie relacje z kanionu znanego polskiego dziennikarza radiowego (,,Lato z radiem”, obecnie Vox FM) i podróżnika
Romana Czejarka.
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