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Oświadczenie Jerzego Majcherczyka 

Organizatora i kierownika  
Polsko - Amerykańsko - Peruwiańskiej Wyprawy Naukowej  
COLCA CONDOR 2008 oraz COLCA CONDOR 2009 

 
DOTYCZY:  Eksploracji dziewiczego odcinka Kanionu Colca "Cruz del Condor" w Peru. 
 

Zapewne większość z Państwa, którzy interesują się podróżami i odkryciami, znają lub słyszeli o 
Kanionie Colca w Peru, który został odkryty dla Peru i dla świata przez polskich kajakarzy z Krakowa w 
1981 roku. Miałem honor być jednym z nich, prowadząc przez 17 dni ponton z 5 osobową załogą przez 
niezliczone przeszkody wewnątrz, jak się później okazało najgłębszego kanionu na Ziemi. Wtedy 
przepłynęliśmy 100 kilometrów ze 120-kilometrowego kanionu, pozostawiając pierwszy 20-kilometrowy 
odcinek kanionu o nazwie "Cruz del Condor" nietknięty.  
 

Przez następne lata nikt, ani w Polsce, ani na świecie, nie zainteresował się tym aby podjąć dalszą 
eksplorację pozostałej małej białej plamy na mapie Peru. Pisałem o tym m.in. w mojej książce: "Zdobycie 
Rio Colca". Wreszcie po 25 latach sam postanowiłem działać. Było to w chwili gdy zdałem sobie sprawę z 
szybko rosnącej popularności kanionu, który w 2001 roku stał się drugą największą atrakcją turystyczną w 
Peru (tuż za słynnym Machu Picchu). Obawiałem się też, że w przypadku gdyby ten "dziewiczy" odcinek 
został pokonany przez kajakarzy innej narodowości, wspartych mocną kampanią medialną, mogłoby się po 
kilku latach okazać, że to właśnie ci "nowi" kajakarze są odkrywcami całego kanionu.  
 

Niestety podobna historia miała miejsce z odkrytym w 1995 roku Kanionie Cotahuasi, znajdującym 
się około 100 km na północ od Kanionu Colca. Dzięki sile medialnej tamtych kajakarzy, udało im się 
wprowadzić do świadomości społeczeństwa nieprawdziwą informację, iż odkryty przez nich kanion jest 
głębszy od Kanionu Colca. Prowadzona przez nas odkrywców kanionu, od blisko 10 lat, akcja przywrócenia 
Kanionowi Colca, tytułu najgłębszego na świecie napotyka na ogromne trudności.   
 

W latach 2004-2007 podróżowałem po Polsce i podczas spotkań z młodzieżą na uczelniach i w 
klubach, zachęcałem do podjęcia się dalszej eksploracji, gdyż zależało mi na tym aby dokonali tego młodzi 
Polacy. Wreszcie moje propozycje padły na podatny grunt na Politechnice Śląskiej - na członków 
Akademickiego Klubu Turystycznego Watra. W czasie drugiego spotkania, które miało miejsce 16 
października 2007 roku w Gliwicach, po mojej prezentacji na której przedstawiłem nie tylko samo miejsce 
ale też dokładne plany zorganizowania i przeprowadzenia takiej eksploracji, ustaliliśmy że obejmę patronat 
nad ich wyprawą. Niestety po otrzymaniu mojego listu patronackiego nasza współpraca przestała układać się 
pomyślnie.  
 

Ponownie spotkaliśmy się 26 sierpnia 2008 roku na dnie Kanionu Colca w jego początkowym 
odcinku. Nagle okazało się że nasi koledzy z Watry, mimo poprzednich ustaleń, że eksplorację kanionu 
rozpoczniemy razem, postanowili wystartować dwa dni wcześniej sami! Los zrządził, iż moja wyprawa 
mimo prowadzonych czasochłonnych pomiarów oraz badań hydrogeologicznych dogoniła na dnie Kanionu, 
a następnie przegoniła wyprawę Watry. Widząc w jakim stanie są jej uczestnicy, postanowiliśmy nie iść do 
przodu, lecz im pomóc. Następnego dnia wysłałem w górę rzeki naszego kajakarza z dwoma pontonami aby 
umożliwić im dołączenie do naszej grupy. Tak też się stało. Zaprosiłem ich również do ceremonii nadania 
dużemu wodospadowi imienia "Polonia".  
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Tego samego dnia rozpoczęliśmy wyjście z kanionu. Decyzję taką powziąłem po otrzymaniu od 

naszej grupy wspomagającej, działającej wysoko na krawędzi kanionu, informacji iż pokonaliśmy tylko 8 
kilometrów, a do końca dziewiczego odcinka pozostało jeszcze ponad 10 kilometrów.  

Na górze nasz transport dowiózł ekipę z Watry do wioski Cabanaconde, gdzie również zaprosiliśmy 
ich do hotelu. Wydawało się nam, że rozstaliśmy się w przyjaźni i wdzięczności za okazaną im pomoc. 
 

Jakież było nasze zdziwienie kiedy kilka dni później przeczytaliśmy w lokalnej prasie mała notatkę, 
iż wyprawa klubu Watra jako pierwsza dokonała eksploracji kanionu, a także nazwała odkryty na dnie 
wodospad imieniem "Polonia". Gdy obie wyprawy powróciły do Polski, okazało się też, że rozpoczęła się 
medialna kampania oczerniania mojej osoby i rezultatów naszej wyprawy, a także przypisywania sobie 
pierwszeństwa pokonania pierwszego odcinka kanionu.  Młodzieży z Watry udało się do tych kłamstw 
przekonać organizatorów kilku turystycznych festiwali w tak sugestywny sposób, że nawet otrzymali 
wyróżnienia i nagrody. Dla nas, uczestników wyprawy Colca Condor 2008, był to przykry policzek. 
 
 W tej sytuacji, w kwietniu tego roku rozpocząłem przygotowania do wyprawy Colca Condor 2009 
aby dokończyć eksploracje pozostałego odcinka (około 10 kilometrów) zwanego Cruz del Condor oraz 
zebrać materiał naukowy, który będzie wykorzystany do naukowej dokumentacji projektu Parku 
Narodowego Kanion Colca.  
        
      15 czerwca 2009 roku, w Arequipie na konferencji prasowej w Universidad Technologica del Peru 
(obecnych było 48 dziennikarzy) zaprezentowaliśmy cele naszej wyprawy jednocześnie przedstawiając 
rezultaty wyprawy z roku ubiegłego. Od następnego dnia prasa w Arequipie, a potem w całym Peru, pisała 
prawie codziennie o naszej wyprawie oraz jej postępach wewnątrz kanionu.  
 

17 czerwca 8-osobowa wyprawa Colca Condor 2009 zeszła na dno Kanionu Colca dokładnie w 
miejscu z którego wyszliśmy 29 sierpnia 2008 roku. Po 8 dniach trudnej eksploracji nie tylko pokonaliśmy 
wszelkie przeszkody ale również dokonaliśmy kompleksowych badań polegających na pomiarach kanionu z 
użyciem najnowszych urządzeń, zebraniu próbek wody i skał oraz zrobieniu setek zdjęć i kilku godzin 
materiału filmowego HD. Wszystko to było możliwe dzięki temu, iż w składzie wyprawy znajdowali się 
naukowcy i eksperci: profesor hydrogeologii Marek Pozzi (Politechnika Śląska), inżynier elektronik Paul 
Majcherczyk, filmowiec Grzegorz Gaj, amerykański ekspert od kanyoningu Tom Chamberlaine oraz inni. 
Na krawędzi kanionu działała grupa wspomagająca, w której skład wchodzili: doktor Piotr Nawrot z 
Ruthgers University New Jersey - specjalista od spraw biologii morskiej, oraz dwóch dziennikarzy. Jednym 
z nich był Roman Czejarek, który codziennie nadawał relacje "na żywo" do Polski, drugi to Paul Navarro 
pracujący dla mediów peruwiańskich.  
 
       25 czerwca 2009 roku doszliśmy dnem kanionu do osady Sangalle, gdzie kończy się Cruz del 
Condor. Tym samym pierwsi na świecie pokonaliśmy cały dziewiczy odcinek. Byliśmy jedynymi ludźmi na 
dnie Kanionu Colca od pierwszego do ostatniego dnia wyprawy. Dzień później, w Arequipe, na drugiej 
konferencji prasowej (było ponad 50 dziennikarzy) zaprezentowaliśmy rezultaty wyprawy. Znów pisała o 
nas prasa w całym Peru, a reportaże telewizyjne były pokazywane w czasie najważniejszych wiadomości.  
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 Piszę o tym dlatego, ponieważ jak się potem okazało, w tych samych dniach młodzi koledzy z Watry 
byli w Arequipie, a później w drodze do kanionu. Informacja o naszych osiągnięciach musiała dotrzeć do 
nich bezpośrednio albo pośrednio przez ich peruwiańską obsługę. Poza tym w kanionie można było znaleźć 
nasze ślady po obozowiskach oraz haki i bolce w skalnych ścianach Kanionu Colca. 
 Niestety, kilka tygodni później nasi młodzi koledzy ogłosili światu, że jako pierwsi dokonali 
eksploracji tego dziewiczego odcinka kanionu!!! Przeżyliśmy szok.  
 
       Na stronie http://wyprawy.onet.pl/32691,rel,2004162,ekspedycja.html można do dziś znaleźć tekst 
pod tytułem: El Condor Rio Colca 2009: dziewiczy odcinek kanionu Colca pokonany! W środku 
publikacji można przeczytać o tym, że koledzy z Watry byli pierwszymi którzy pokonali kanion. 
  

Raz jeszcze porównajmy daty obu wypraw:  
 

Wyprawa COLCA CONDOR 2009 od 17 do 25 czerwca, 2009. 
 

Wyprawa Watry El Condor Rio Colca 2009 od  27 czerwca do 3 lipca, 2009. 
 
 I jeszcze jedno, w jedynym znaczącym artykule, jaki ukazał sie po ich wyprawie w dniu 6 lipca w 
gazecie El Pueblo, pt:  „El Colca no deja de sorprenderse a expedicionistas extranjeros” w ogóle nie 
wspominają o tym że byli pierwsi, że dokonywali jakichkolwiek badan i pomiarow, etc. Żaden szanujący sie 
peruwiański dziennikarz, któremu próbowali by „wcisnąć” inną informacje – nigdy by jej nie opublikował, 
gdyż znał prawdę, był bowiem uczestnikiem naszych konferencji prasowych (z pokazami zdjec i 
fragmentow filmow).   

 

  Jak można nazwać takie zachowanie?  
 

Oczekuję od kierownika wyprawy El Condor Rio Colca oraz jej uczestników, wstrzymania wszelkich 
publikacji, które zawierają nieprawdziwe lub też szkalujące mnie i uczestników Wypraw COLCA CONDOR 
2008 i 2009 informacje. Proszę również o usunięcie z wszelkich mediów internetowych publikacji, lub ich 
fragmentów, czy też tytułów, które sugerują jakoby ich wyprawa była pierwsza i jedyna.  
 

Tego wymaga honor podróżnika i odkrywcy, a także standardy obowiązujące w całym świecie 
odkrywców i badaczy.  

Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
 

Jerzy Majcherczyk 
The Explorers Club - Fellow 

Polonijny Klub Podróżnika - Prezes 
Polsko-Amerykansko-Peruwianska Wyprawa Naukowo Eksploracyjna 

COLCA CONDOR 2008 oraz 2009 - Kierownik 
yurek@odkrywcy.com  
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