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nie i znów się za trzy mu je wpa tru jąc
się w dwa ka mien ne stoż ki. Pod cho -
dzi my bli żej. Przed na mi dwa zbu -
rzo ne ka mien ne obe li ski. Obok po -
roz rzu ca ne bu tel ki po pi wie i wód -
ce pi�sco. To tak wy glą da miej sce,
któ re w 1996 ro ku zo sta ło do kład -
nie spre cy zo wa ne przez pol skie go od -
kryw cę Jac ka Pał kie wi cza ja ko źró -
dła Ama zon ki? Co się tu taj sta ło i dla -
cze go? Kto zbez cze ścił to miej sce?
Gdzie jest ta bli ca pa miąt ko wa, któ -
rą za mon to wa no tu taj we wrze śniu
2011 ro ku? Nie znaj du je my od po wie -
dzi na te py ta nia – ro bi my więc pa -
miąt ko we zdję cia i mie rzy my wy so -
kość – 5170 m n.p.m. Już po przej -
ściu 200 me trów sta je my na grzbie cie
prze łę czy. Je ste śmy po raz dru gi, tym
ra zem pie szo, na kon ty nen tal nym po -
dzia le wód. Przed na mi wspa nia ły wi -
dok na do li nę Rio Col ca, do któ rej
zej dzie my, a za na mi zo sta wia my te -
ry to rium źró deł naj więk szej rze ki
świa ta – Ama zon ki.

ŚLA DA MI POL SKICH OD KRYĆ
Do zna wa łem szcze gól nych uczuć,

gdy po dą ża łem ścież ka mi pol skich
od kryw ców i do strze ga łem trud no -
ści, ja kie na po ty ka li pod czas swo ich
nie zwy kłych wy czy nów. Za sta na wia -
łem się rów nież nad tym, jak nie sa -
mo wi te jest to, że mat ka na tu ra umie -
ści ła ta kie dwa cu da świa ta w po bli -
żu sie bie. Na sza tu ry stycz na wy pra wa
nie tyl ko da ła nam szan sę na wy jąt -
ko we ży cio we do zna nia, ale rów nież
uświa do mi ła, iż Ka nion Col ca idzie
w pa rze ze źró dłem Ama zon ki, a na -
wet jest po trzeb ny dla ich zdo by cia.
Pe wien dzien ni karz z Ko lo ra do do -
łą czył do nas w dru giej czę ści wy -
pra wy, po dą ża jąc z na mi do źró dła
wiel kiej rze ki. W pew nym mo men -
cie za czął jed nak od czu wać symp -
to my cho ro by wy so ko ścio wej, po -
nie waż nie był za akli ma ty zo wa ny do
ta kiej wy so ko ści. Człon ko wie na szej
gru py czu li się do brze, bo przy sto -
so wa li śmy się do wy so ko ści pod czas
eks plo ra cji Ka nio nu Col ca.

War to pod kre ślić, że suk ces na szej
wy pra wy otwie ra ścież ki dla no wych
po ten cjal nych tu ry stów, któ rych ma -
rze niem jest do trzeć do naj głęb sze -
go ka nio nu świa ta oraz do źró dła naj -
więk szej rze ki świa ta. Od na stęp ne -
go se zo nu tra sa ta za ist nie je na ma pie
tu ry stycz nej Pe ru pod na zwą: “Ścież -
ka mi In ków przez Ka nion Col ca do

źró deł Ama zon ki”. Dla Po la ków ma
to jesz cze je den wy miar – jest to wy -
pra wa śla da mi pol skich od kryw ców
w Pe ru, wśród któ rych gło śny mi na -
zwi ska mi są Ja cek Pał kie wicz – od -
kryw ca źró deł Ama zon ki i Je rzy Maj -
cher czyk, któ ry wraz z człon ka mi wy -
pra wy Ca no an des ‘79 pierw szy w
hi sto rii prze pły nął Ka nion Col ca.

BYĆ SY NEM PO DRÓŻ NI KA
Po dró że otwie ra ją drzwi na świat,

któ ry w in ny spo sób nie mo że być
od kry ty. By łem szczę ścia rzem mo -
gąc uro dzić się w ro dzi nie po dróż -
ni ka i agen ta tu ry stycz ne go. Da ło mi
to moż li wość po dró żo wa nia i zwie -
dza nia świa ta od naj młod szych lat. W
cza sach mo je go dzie ciń stwa nie do -
ce nia łem te go, że po dró że uczą – by -
łem prze ko na ny, iż po dró żo wa nie jest
czę ścią ży cia, do któ re go do stęp ma
każ dy. Do pie ro z wie kiem uświa do -
mi łem so bie, jak je stem uprzy wi le -
jo wa ny i jak te wszyst kie po dró że,
któ rych by łem uczest ni kiem, po zy -
tyw nie wpły nę ły na mnie i mo ją oso -
bo wość. Po dró żo wa nie ma nie od łącz -
ną war tość, któ rej nie moż na osią -
gnąć w ża den in ny spo sób. W cza sie
po dró ży zdo by wa my cen ne in for ma -
cje nie tyl ko o świe cie, w któ rym ży -
je my, ale przede wszyst kim o sa mym
so bie. Po dró żo wa nie jest czymś
wię cej niż tyl ko fi zycz nym prze -
miesz cza niem się z miej sca na miej -
sce, jest rów nież du cho wą i emo cjo -
nal ną wy pra wą, któ ra roz wi ja czło -
wie ka. Wszyst ko za le ży od spo so bów
po dró ży i ście żek, któ ry mi po dą ża -
my. W mo im ro zu mie niu praw dzi -
we po dró żo wa nie to po zo sta wie nie
za so bą wszel kie go kom for tu, zej ście
z uczęsz cza nej ścież ki i wkro cze nie
na te re ny od mien ne od tych, na któ -
rych ży je my. Do tar cie do miejsc,
gdzie mo że my ze tknąć się z in ną kul -
tu rą, hi sto rią i ludź mi, do miejsc,
gdzie spo tka my tu byl ców, a nie in -
nych tu ry stów. Się ga my wów czas w
naj głęb sze po kła dy na sze go umy słu,
a tak że do ce nia my świat za pięk no,
któ re nam da je. Sta wia jąc przed so -
bą wy zwa nia, bu du je my wła sną
świa do mość oraz to le ran cję. To jest
wła śnie po dróż i wła śnie ta ka jest
opo wieść o na szej eks pe dy cji. 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.

Mi chał Maj cher czyk z in diań ską dziew czy ną z wio ski Ma dri gal

Przed szko łą im. Ja na Paw ła II w Hu am bo (od le wej): Ho no ra ta Kló sak, Ju rek Maj cher czyk, Tri ni dad Z. Zen ten go – dy -
rek tor ka szko ły, Aga ta Ko smal ska – re dak tor mie sięcz ni ka “Do oko ła Świa ta”, Ber nar do C. Ma cha ca – no wy dy rek tor
szko ły, Ma ciej Kló sak – rad ny z Ostro wa Wiel ko pol skie go i Piotr Chro bok

Na kon ty nen tal nym po dzia le wód; wy so kość 5240 m n.p.m.

Na ory gi nal nej ścież ce In ków – do źró deł stru mie nia Apa cze ta po zo sta ły tyl ko 2 km


