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KIEROWNIK WYPRAWY Jerzy "YUREK" MAJCHERCZYK FR’92 (57) P/E/S 

Odpowiedzialność na wyprawie: 
 Yurek jest odpowiedzialny za logistykę całej wyprawy, a także będzie dokonywał pomiarów hydrografii i 
topografii rzeki i jej koryta. Będzie również pisał reportaże do polonijnych i amerykańskich mediów. 

Biografia:  
Kajakarz i podróżnik, odkrywca i badacz, organizator wielu wypraw w nieznane rejony Ameryki. 

"Fellow" prestiżowego The Explorers Club w Nowym Jorku (od 1992) i wielu innych organizacji. 

Założyciel i prezes Polonijnego Klubu Podróżnika. Autor pionierskiej książki IN KAYAK THROUGH PERU, 

wydanej w Limie w 1981 w języku hiszpańskim i angielskim oraz ZDOBYCIE RIO COLCA - Najgłębszego kanionu na 

Ziemi (1998).  W październiku 1994 roku, zostaje wybrany do grupy 20 Legend of Paddling.  W styczniu 2000 

Majcherczyk zostaje wybrany przez Amerykański Związek Kajakowy do grupy „100 Paddlers of the XX Century”.  

Inicjator i kierownik Wyprawy Colca Condor 2008.  

 

 

KAJAKARZ i ANDYNISTA WYPRAWY – Thomas CHAMBERLAIN (46)  E 

Odpowiedzialność na wyprawie: 
 Tom jako bardzo doświadczony kajakarz i wspinacz, na wyprawie będzie płynął w kajaku 
górskim, rozpoznając kolejne odcinki rzeki, a gdy zajdzie potrzeba, będzie budował przejścia z 
użyciem linowych mostów i trawersów.  

Biografia:  
 Tom jest wielkim entuzjastą przyrody i poszukiwaczem przygód. Mieszka w Montrose Colorado  
gdzie są idealne warunki do uprawiania takich sportów jak: kajakarstwo górskie, wspinaczka po 
skalnych I lodowych ścianach, „canyoneering”, górskie rowery oraz wszelkie odmiany narciarstwa. 
Tom jest również wytrawnym nurkiem i fotografem.  Wszystkie te doświadczenia zdobył podróżując 

po całym świecie. W 2000 roku Tom brał udział w wyprawię, która spłynęła Colcą przez najgłębszą część kanionu. Tom 
z zamiłowania gra na pianinie, gitarze i perkusji, a z wykształcenia jest architektem.  
 

 

GŁÓWNY GEOLOG WYPRAWY – Prof. Marek Pozzi     (56)   P/E/F/R 

Odpowiedzialność na wyprawie: 
 Marek jest głównym geologiem wyprawy i również będzie prowadził badania w dziedzinie 

hydrogeologii i hydrologii, korzystając z podręcznego mini laboratorium. Uczestnik Wyprawy CC-08. 

Biografia:  
Marek Pozzi jest profesorem na Politechnice Śląskiej, gdzie pracuje w departamencie geologii i 

hydrogeologii górniczej przez blisko 30 lat. Od kilku lat jest kierownikiem katedry ochrony środowiska, 
geologii i hydrogeologii. Podróżuje po całym świecie. Jego hobby to kajakowanie.  
 

 

INŻYNIER WYPRAWY – Paweł MAJCHERCZYK SM’08    (23)   E/P 

Odpowiedzialność na wyprawie: 
 Paweł jest odpowiedzialny za prowadzenie i notowanie wszelkich pomiarów kanionu przy 
użyciu najnowocześniejszych urządzeń elektronicznych, laserowych, GPS-ów, satelitarnych etc. 
Uczestnik Wyprawy CC-08. 

Biografia:  
 Paweł ukończył prestiżowy Uniwersytet Cooper Union w Nowym Jorku w dziedzinie inżynierii 
elektrycznej. Jest członkiem The Explorers Club. Podróżował po całym świecie szczególnie po 
Europie i Ameryce Południowej. Oprócz podróży interesuje się muzyką (gra na gitarze), 
nurkowaniem, narciarstwem, żeglarstwem i wspinaczką górską.  
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FILMOWIEC WYPRAWY – Grzegorz GAJ    (44)   P/E 

Odpowiedzialność na wyprawie: 
 Grzesiek jako reżyser i dyrektor programowy telewizji, będzie głównym filmowcem wyprawy, a 
także będzie fotografował.  Uczestnik Wyprawy CC-08. 

Biografia:  
Grześka zawsze można spotkać podróżującego z kamerą filmową po różnych częściach świata 

jako uczestnika i organizatora ekstremalnych wypraw. Jest ekspertem od sportów ekstremalnych 
jak: paragliding, scuba diving, motorcycling i rafting. Mieszka w na Podhalu, a pracuje we Warszawie 
 

 

OPIEKA MEDYCZNA – Piotr MAJCHERCZYK SM’08  (21)   E/P 

Odpowiedzialność na wyprawie: 
 Piotrek jest odpowiedzialny za zdrowie uczestników wyprawy. Jego zadaniem jest nieść pierwszą 
pomoc oraz dbać o prawidłowe odżywianie każdego członka wyprawy. Uczestnik Wyprawy CC-08. 

Biografia:  
 Piotrek ukończył jako najlepszy uczeń Liceum w Bergenfield, NJ i od trzech lat studiuje na New 
York University jako pre-health student. Jest on członkiem – studentem The Explorers Club. W 2006 
Piotr brał udział w wyprawie trekingowej na dno Kanionu Colca. Jego zainteresowania to: muzyka (gra 
na gitarze), nurkowanie, narciarstwo, wspinaczki górskie i eksploracja.  
 

 

OPIEKA NAD WYPOSAŻNIEM WYPRAWY – Michał MAJCHERCZYK SM’08  (19) E/P 

Odpowiedzialność na wyprawie: 
 Michał jest odpowiedzialny za sprzęt oraz żywność wyprawy. Jego zadaniem jest dbać o prawidłowe 
odżywianie każdego członka wyprawy oraz sprawdzać sprawność sprzętu i wyposażenia wyprawy. 

Biografia:  
 Michał jest po pierwszym roku studiów na Montclair State University w NJ. Jest on członkiem – 
studentem The Explorers Club. Michał podróżował po całym świecie szczególnie zaś po Europie i 
Ameryce Południowej. Oprócz podróży interesuje się muzyką (gra na gitarze), nurkowaniem, 
narciarstwem, wspinaczką i kajakartstwem górskim.  
 
 

ZESPÓŁ WSPIERAJCY 

 

ANDYNISTA ZABEZPIECZAJĄCY – Piotr NAWROT Ph.D. (56y)  E/P 

Odpowiedzialność na wyprawie: 
 Piotr jako doświadczony alpinista będzie prowadził zabezpieczenie wyprawy z krawędzi kanionu 
prowadząc przy tym rozpoznanie i eksplorację górnych części ścian kanionu.  

Biografia: 
 Piotr od dzieciństwa związany jest z wodą i z górami. Jako instruktor i sternik uczestniczył w 
wielu rejsach pełnomorskich. Ma stopień Dive Master organizacji PADI. Uczestniczył w wyprawach w 
Alpy Francuskie, gdzie w masywie Mont Blanc dokonał trudnych zimowych wejść. W 1976 roku brał 
udział w studenckiej wyprawie w Karakorum i w Himalajach. Pracuje w Institute of Marine & Coastal 
Sciences Rutgers University w NJ, jako Senior Marine Scientist z tytułem doktora. Z zamiłowania 
historyk i antropolog.  
 

 

KORESPONDENT WYPRAWY – Roman CZEJAREK    (43y)  P/E/G 

Odpowiedzialność na wyprawie: 
 Roman jako korespondent Radia VOX FM -oficjalny sponsor medialny na cała Polskę- będzie 
również pisał korespondencje prasowe dla mediów polonijnych i polskich. Uczestnik Wyprawy CC-08. 

Biografia:  
 Roman – to dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter oraz autor książek. Przez 16 lat 
kierował audycją „Lato z Radiem” w Polskim Radiu i prowadził programy „Kawa czy Herbata” w 
TVP1, a potem „Pytanie na śniadanie” w TVP2. Obecnie pracuje dla grupy radiowej Time (Radio 
Eska, Radio Eska Rock, Radio VOX FM, Radio WaWa). Autor kilku książek, wieloletni współpraco-
wnik „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Polityki”, „Super Expressu” oraz wielu innych 
ogólnopolskich i regionalnych tytułów prasowych.  
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MEDIA LOKALNE – Paul NAVARRO    (36y)  E/S 

Odpowiedzialność na wyprawie: 
 Paul jako zawodowy dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem jest odpowiedzialny za sprawy 
medialne wyprawy w Peru. Organizuje konferencje prasowe oraz wydaje komunikaty o przebiegu 
wyprawy. Będzie również fotografem i filmowcem grupy wspomagającej. Uczestnik Wyprawy CC-08. 

Biografia:  
 Paul się urodził się w Arequipie gdzie na Katolickim Uniwersytecie im. Świętej Marii ukończył 
dziennikarstwo. Pracował w kilku gazetach i telewizji. W latach od 2000 do 2008 przebywał w USA, 
gdzie studiował język angielski Passaic County Community College w New Jersey. Jednocześnie 
współpracował z lokalnymi hiszpańskojęzycznymi mediami jako korespondent. Jest zapalonym 
płetwonurkiem i miłośnikiem przyrody.  

 

LOGISTYKA i TRANSPORT – Abdul HUAMANI    (45y)  S/Q 

Odpowiedzialność na wyprawie: 
 Abdul jako urodzony i wychowany nad rzeką Colca będzie zajmował się transportem dla grupy 
wspomagającej i koordynacją działań logistycznych przy przebiegu wyprawy. Uczestnik Wyprawy CC-08 

Biografia:  
 Abdul urodził się w Huambo, gdzie również spędził większość swojego życia. Był dwukrotnie 
burmistrzem Huambo. Koordynował organizację i przebieg wielu wypraw w tym wielką wyprawę 25-
lecia odkrycia Kanionu Colca, kiedy to na dno kanionu do Canco, zeszła jednorazowo rekordowa ilość 
34 turystów. Abdul jest zawodowym kierowcą i zna każdy zakątek południowej strony Kanionu Colca.  

 

LOGISTYKA I ANDYNISTA – Eloy CACYA  (38y)  S/Q 

Odpowiedzialność na wyprawie: 
 Eloy jako andynista urodzony i wychowany na krawędzi Kanionu Colca będzie prowadził 
zabezpieczenie wyprawy z krawędzi kanionu prowadząc przy tym rozpoznanie i eksplorację górnych 
części ścian kanionu. Uczestnik Wyprawy CC-08. 

Biografia:  
 Eloy urodził się w wiosce Pinchollo, gdzie jako dorastający chłopiec był świadkiem szybko 
rosnącej turystyki do Kanionu Colca. Eloy ukończył prestiżową szkołę wspinaczki i ratownictwa 
górskiego organizowaną przez Związek Andynistów Peruwiańskich.  

 

GEOLOG WYPRAWY - Walter E.TINTA Ph.D.   (57)   S/E/Q/R 

Odpowiedzialność na wyprawie: 
 Walter jest geologiem odpowiedzialnym za ewaluacje i zbadanie próbek skał i wody jakie zostaną 
wyniesione z dna Kanionu Colca. Uczestnik Wyprawy CC-08. 

Biografia:  
 Walter urodził się nad samym Kanioniem Colca w małej wiosce Cabanaconde. Ukończył studia 
geologiczne w Limie a doktorat z geologii uzyskał na Uniwersytecie w Moskwie. Jest specjalistą od 
badań geotechnicznych i hydraulicznych. 

 

 
Uwaga:   P- Polish, S- Spanish, E- English, F- French, R- Russian, G- German, Q- Quechua. 


