
LISTY NA 20 LECIE POLONIJNEGO KLUBU PODRÓZNIKA 

 
Jestem dumny z tego, że znowu mogę być z Wami! 

 
Byłem gościem honorowym na 13. Balu Podróżnika. Będę też gościem 

honorowym na 19. Balu Podróżnika, podczas którego Polonijny Klub Podróżnika 
będzie świętował piękny jubileusz 20 lat nieprzerwanej działalności w środo-
wisku polonijnym w Stanach Zjednoczonych. Jestem dumny z tak wielkiego 
wyróżnienia i cieszę się, że znowu mogę być z Wami.  
 

Dwadzieścia lat działalności Polonijnego Klubu Podróżnika to ogromny 
dorobek - tak ilościowy, jak i jakościowy - który zasługuje nie tylko na moje najszczersze uznanie. I 
pomyśleć, że to wszystko jest przede wszystkim zasługą jednej osoby – Jurka Majcherczyka. Człowieka - 
instytucji, "ambasadora" kanionu Colca, powszechnie uznawanego autorytetu w sektorze organizacji wypraw, 
jak i promocji wzmacniających pozycje Polski na świecie. Wiem, ile to wymaga wysiłku, doceniam 
dokonania Jurka i klubu! 
  

Przy okazji pochwalę się, że zainspirowany Waszą działalnością, ruszyłem śladami Polaków pozostawio-
nymi na Syberii i postanowiłem je utrwalić. W 2013 roku kierowałem wyprawą "Szlakiem polskich badaczy 
Syberii", która miała przypomnieć o doniosłych zasługach na polu badawczym i naukowo-odkrywczym 
zesłańców politycznych, elity intelektualnej i patriotycznej. Jan Czerski, Aleksander Czekanowski, Benedykt 
Dybowski czy Karol Bohdanowicz pozostawili po sobie trwałe ślady na Syberii uwiecznione m.in. w nazwach 
geograficznych. Wyprawa ta miała przybliżyć Rosjanom współczesną Polskę, jednocześnie pokazując 
Polakom Syberię XXI wieku. 

 

Projekt przewidywał także ocieplenie relacji dobrosąsiedzkich - miała to być przeciwwaga dla historycznej 
nieufności między Polakami i Rosjanami. Wtedy, w 2013 roku pisałem: "Najwyższy już czas pozbyć się 
ciężaru uprzedzeń i animozji narodowych, wciąż jeszcze uwikłanych w bieżącą politykę. Czas przysłania 
gorzką prawdę, interpretacja uciekającej historii zmienia się wraz z postępującym życiem. Nie można być 
zakotwiczonym w schematach przeszłości. Dawne, kojarzone zbyt jednostronnie w umyśle Polaków dzieje, 
ustępują miejsca zupełnie nowym realiom". 

Jednym z efektów wyprawy było uzyskanie w Pietropawłowsku Kamczackim zgody na umieszczenie w 
centrum miasta tablicy pamiątkowej poświęconej Benedyktowi Dybowskiemu – etnografowi, lingwiście, 
zoologowi i lekarzowi rządowemu na Kamczatce. 
 

Życzę wszystkim członkom i przyjaciołom Polonijnego Klubu Podróżnika, co najmniej 20 dalszych lat 
pożytecznej i owocnej działalności 
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