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Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2013 Roku
całej Polonii 
składają 

właściciele wraz z personelem

Nim gwiazdka zabłyśnie, nim święta przeminą, 
niech Ci błogosławi Panienka z Dzieciną. 
Niech się Twoje życie w szczęśliwości splata 
dziś, jutro w Nowy Rok i po wszystkie lata.

li? Jak prze ży li? Te i wie le in nych my -
śli prze cho dzi ły mi przez gło wę pod -
czas po dró ży przez nie sa mo wi ty Ka -
nion Col ca. Nie je stem w sta nie od -
po wie dzieć na te py ta nia, jed nak
głę bo ko w świa do mo ści wiem, że krew
po dróż ni ka pły nie w mo ich ży łach.

ZA GU BIO NE WIO SKI
Do jed nych z naj bar dziej in te re -

su ją cych aspek tów na szej przy go dy
na le ża ła po dróż do od le głych wio -
sek, do któ rych tu ry ści tra fia ją bar -
dzo rzad ko. Mo gli śmy zo ba czyć na
wła sne oczy zu peł nie od mien ny od
na sze go styl ży cia i do świad czyć go
pod czas po dró ży przez do li nę i znaj -
du ją ce się w niej ma lut kie wio ski. Za
każ dym ra zem miesz kań cy ak cep to -
wa li nas, szcze gól nie gdy do wie dzie -
li się że je ste śmy Po�la�cos. Oni sa mi
mó wi li ję zy kiem hisz pań skim lub
Qu echua. Pod czas jed nej no cy roz -
bi li śmy obóz, gdzie do łą czy ło do nas
kil ku tu byl ców, któ rzy po czę sto wa -
li nas pi sco – lo kal nym na po jem al -
ko ho lo wym wy mie sza nym ze świe -
żą pa pa ją. Od ra zu przy po mnia ły mi
się du że frag men ty ję zy ka hisz pań -
skie go wy uczo ne w szko le. To by ło
nie wia ry god ne prze ży cie móc zna -
leźć się w ta kim miej scu pod nie bem
oświe tlo nym prze pięk ną ple ja dą
gwiazd. To jest au ten tycz ne do świad -
cze nie, ja kie na by wa się pod czas po -
dró żo wa nia. Ca ły mi go dzi na mi wpa -
try wa łem się w nie bo, my śląc, ja kie
mam szczę ście, że je stem tu taj – w
środ ku pe ru wiań skiej kra iny, na dnie
naj głęb sze go ka nio nu na świe cie.

W HOŁ DZIE POL SKIE MU PA PIE ŻO WI
Od wie dzi li śmy rów nież ma łą wio -

skę Hu am bo, gdzie przy głów nym pla -
cu stoi dłu gi par te ro wy bu dy nek z wi -
docz nym z da le ka or łem w ko ro nie –
to szko ła im. Ju an Pa blo II. Zo sta ła
tak na zwa na przez mo je go oj ca Jur -
ka Maj cher czy ka na cześć pol skie go
pa pie ża, któ ry był du cho wym prze -
wod ni kiem dla mi lio nów lu dzi z ca -
łe go świa ta, w tym wy pra wy pol skich
ka ja ka rzy, któ ra prze pły nę ła Ka nion
Col ca w 1981 ro ku. Zo sta li śmy przy -
wi ta ni przez gro mad kę uśmiech nię tych
oraz pod eks cy to wa nych dzie ci, ma -
cha ją cych pol ski mi i pe ru wiań ski mi
fla ga mi, któ re po ka za ły nam szko łę,
a na stęp nie za tań czy ły spe cjal nie
przy go to wa ny ta niec. Po tym mo gli -
śmy zło żyć do na cję na szko łę. Jed na
by ła od na szej gru py w wy so ko ści ty -
sią ca do la rów, a dru gą prze ka za li śmy
od Mał go si Dryb ki z Bro okly nu, w wy -
so ko ści po nad ty sią ca dwu stu do la rów,
ja ką ze bra ła ona wśród przy ja ciół i w
swo jej pra cy. Mał go sia by ła uczest -

nicz ką wy pra wy w 2011 ro ku.
Dzię ki ta kim do na cjom od wie dza -

ją cych grup pol skich tu ry stów szko -
ła się roz wi nę ła, jest w peł ni wy po sa -
żo na i dzi siaj ma do dys po zy cji po -
nad 20 kom pu te rów. Dla mnie by ła to
naj wspa nial sza część po dró ży, gdzie
zo ba czy łem peł ne ra do ści twa rze
dzie ci oraz ro dzi ców i na uczy cie li.

TA BLI CE PRZY WO DO SPA DACH
W ubie głym ro ku, a do kład nie 28

ma ja 2011, na 30-le cie od kry cia ka -
nio nu oraz na zwa nia naj wyż szych na
rze ce wo do spa dów imie niem bło go -
sła wio ne go Ja na Paw ła II przez pol -
skich ka ja ka rzy, od by ła się pod nio -
sła uro czy stość. W po bli żu wo do spa -
dów na ogrom nym gła zie od sło nię to
czte ry ta bli ce “Ku chwa le Ja na Paw -
ła II i Pol ski”. War to przy po mnieć,
iż pierw sza by ła z Fun da cji Ja na Paw -
ła II z Wa ty ka nu, dru ga z Fun da cji
Ja na Paw ła II z od dzia łu z New Jer -
sey, na stęp na z pa ra fii św. Sta ni sła -
wa Kost ki z Gre en po in tu w No wym
Jor ku, a ostat nia z ro dzin ne go mia -
stecz ka mo je go ta ty – Sie wie rza. Sze -
ro ką re la cję z tam tej uro czy sto ści
opu bli ko wał “No wy Dzien nik” z dnia
16 lip ca 2011 r.

TA BLI CA Z KA LI SZA I OSTRO WA…
Idea Jur ka Maj cher czy ka, aby

przy wo do spa dach za wi sły ko lej ne
ta bli ce od or ga ni za cji, szkół czy in -
sty tu cji no szą cych imię pol skie go pa -
pie ża, do tar ła do Ka li sza i Ostro wa
Wiel ko pol skie go. I tu taj po mysł
spodo bał się Ja no wi Ce gle z Ka li sza,
któ ry z ko lei za ra ził nim Ma cie ja Kló -
sa ka, rad ne go Ostro wa Wiel ko pol -
skie go, i je go żo nę Ho no ra tę.

To dzię ki tej trój ce do szło do ufun -
do wa nia przez spo łecz ność szkół im.
Ja na Paw ła II die ce zji ka li skiej ta -
bli cy ku czci pa tro na. Pro jekt ta bli -
cy za ak cep to wa ły wła dze obu miast,
a sa ma ini cja ty wa spo tka ła się z życz -
li wym przy ję ciem bi sku pa ka li skie -
go Sta ni sła wa Na pie ra ły. Wy star czy -
ło za tem wmu ro wać ta bli cę na dnie
Ka nio nu Col ca przy wo do spa dach
no szą cych imię wiel kie go Po la ka,
któ re od da lo ne są od Pol ski o ja kieś…
14 ty się cy ki lo me trów.

Ju rek, gdy tyl ko otrzy mał za twier -
dzo ny pro jekt ta bli cy, na tych miast
zle cił jej wy ko na nie w Are qu ipie, a
na stęp nie zor ga ni zo wał jej trans port
i w kil ka dni póź niej zo sta ła ona za -
mon to wa na przy wo do spa dach. Nikt
jej jesz cze nie wi dział! n

Ar ty kuł jest de biu tem dzien ni kar skim na ła mach 
na szej ga ze ty Mi cha ła Maj cher czy ka, sy na Je rze go 
Maj cher czy ka – zna ne go po dróż ni ka i od kryw cy.

Pięć ta blic przy wo do spa dach imie nia pol skie go pa pie ża umiesz czo nych “Ku
chwa le Ja na Paw ła II i Pol ski”


