LISTY NA 20 LECIE POLONIJNEGO KLUBU PODRÓZNIKA
Dziękuję PKP za sławienie Polski i polskości
Dorobek eksploracyjny i kulturowy Polonijnego Klubu Podróżnika jest
imponujący. Obejmuje setki wypraw na różne kontynenty, niezliczoną liczbę
wykładów i prelekcji, publikacje książkowe i biuletyny organizacyjne. W działalności klubu szczególne miejsce zajmują tradycyjne bale podróżników, które są
okazją do podsumowania kolejnych sezonów oraz do spotkań z wybitnymi
polskimi podróżnikami, autorami książek czy wystaw fotograficznych.
Jako honorowy członek klubu miałem zaszczyt uczestniczyć w balu podróżników oraz wygłosić kilka
prelekcji. W nowojorskiej siedzibie The Explorers Club przedstawiłem raport z polskich badań speleologicznych i medycznych na Wyspie Wielkanocnej (Rapa Nui). Jako ambasador RP w Argentynie miałem zaszczyt
gościć wyprawę klubu dookoła świata pod kierunkiem Jurka Majcherczyka i wręczyć jej uczestnikom dyplomy.
Jurek to człowiek czynu. Jurek to instytucja. Jurek to globtroter. Zakochany w pięknie naszej planety Pachamamy (Matce Ziemi). Zakochany w ludziach i w swojej rodzinie. Wszystkie te miłości są odwzajemnione. Ale nade wszystko oddany Bogu i Ojczyźnie. Niewielu Polaków zasłużyło bardziej na wyróżnienie
"Za Sławienie Polski i Polskości" niż Jerzy Majcherczyk - twórca i prezes Polonijnego Klubu Podróżnika.
Dorosłe życie poświęcił promowaniu Polski w świecie w szczególny sposób: poprzez odkrywanie tajemnic
świata i pozostawianie polskich śladów. Z biało-czerwoną na przedzie.
Za odkrycie z wyprawą Canoandes najgłębszego kanionu świata - Rio Colca w Peru, które zostało uznane
za jedno z największych odkryć XX wieku, Jurek został przyjęty do prestiżowego The Explorers Club. Podzielił
się tym zaszczytem z polskimi odkrywcami, inicjując powstanie Polskiego Oddziału The Explorers Club.
Z biegiem lat sportowo-eksploracyjny wyczyn przekształcił się w projekt humanitarny, kulturowy i
naukowy na rzecz mieszkańców tego zakątka Ziemi. Początkowo obejmował on opiekę nad młodzieżą szkolną,
darowiznę pomocy szkolnych oraz pomoc materialną tubylcom. Z upływem lat przekształcił się w projekt
badawczy z udziałem polskich naukowców, którego celem jest opracowanie założeń pod przyszły Park
Narodowy obejmujący Kanion Colca i Dolinę Wulkanów. Odkrycie i popularyzowanie Kanionu Colca zmieniło
oblicze materialne tego regionu, a równocześnie utrwaliło imię Polski i Polaków w postaci nadania nazw
geograficznych czy imion własnych (Cataratas de Juan Pablo II, Avenida Polonia, Escuela Juan Pablo II).
Dorobek klubu zasługuje na kilka opracowań na poziomie prac magisterskich, a nawet doktorskich, tym
bardziej, że tak niewiele wiemy o działalności PKP w Polsce, a zasługuje ona na docenienie. Opublikowałem
kilka książek, dziesiątki artykułów i wywiadów, w których – jako członek honorowy – odnoszę się
bezpośrednio do związków i współpracy z klubem, np. w monografii "Góry. Medycyna. Antropologia".
Z tej perspektywy, z okazji 20-lecia klubu, pragnę złożyć gratulacje jego prezesowi oraz współpracownikom i uczestnikom wypraw za niestrudzone poznawanie świata i ludzi, a przez to za promocję Polski w świecie.
Pragnę złożyć podziękowania i życzyć "Ad multos annos"!
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