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Uczestnicy Wyprawy COLCA CONDOR 2008 w Siewierzu

   W piątek, 26 września w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, będąca podsumowaniem
Polsko-Amerykańsko-Peruwiańskiej Wyprawy Badawczej COLCA CONDOR 2008. Przedstawienia prelegentów – uczestników wyprawy
oraz wprowadzenia do tematyki konferencji dokonał Ludwik Sobolewski – Prezes Zarządu GPW. Spotkanie swoją obecnością i przemówieniem
uświetnił Martin Eduardo Palacios-Rangel - Chargé d'affaires Ambasady Republiki Peru w Polsce. W konferencji uczestniczyli także: Zdzisław
Banaś – Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, Henryk Wysocki - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu oraz Janusz Pichlak –
znany telewizyjny komentator sportowy, pochodzący z Siewierza.
   Podczas konferencji Jerzy Majcherczyk – Kierownik Wyprawy Colca Condor 2008, przedstawił jej założenia, zaprezentował sprzęt używany
przez eksploratorów oraz opowiedział o przebiegu ekspedycji. Teorię powstania Kanionu Colca na podstawie wyników przeprowadzonych badań,
zaprezentował prof. Marek Pozzi - główny hydrolog i geolog Wyprawy. Na zakończenie, Jerzy Majcherczyk, przekazał przedstawicielowi GPW
dokumentację Wyprawy oraz tradycyjny strój peruwiańskiej dziewczynki.

   Dwa dni później, 28 września Jerzy Majcherczyk wraz z małżonką, odwiedził swoje rodzinne miasto Siewierz. Towarzyszyli mu: prof. Marek
Pozzi z żoną, Roman Czejarek z żoną oraz Mirek Olszycki. Na sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu uczestnicy
wyprawy podzielili się niezwykłymi wrażeniami z przebytej podróży oraz przedstawili multimedialną prelekcję z pokonania dziewiczego odcinka
najgłębszego na Świecie Kanionu Colca „Cruz del Condor”. Relacja z wyprawy poprzedzona była zwiedzaniem stałej wystawy – „Kanion Colca –
Polacy w Peru” mieszczącej się MGOK w Siewierzu oraz uroczystym odsłonięciem makiety kanionu.
   Podczas spotkania Burmistrz Zdzisław Banaś złożył na ręce Jerzego Majcherczyka list gratulacyjny oraz podziękował w imieniu mieszkańców
naszej gminy za rozsławianie na arenie międzynarodowej Polski, a co za tym idzie Siewierza.
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