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Peruwiańska Komandora dla Jerzego Majcherczyka, polskiego podróżnika i odkrywcy

Jurek Majcherczyk, znany odkrywca i podró˝nik, jest pierwszym Polakiem w historii
Polonii amerykaƒskiej wyró˝niony tak wysokim odznaczeniem Peru. Wielu z naszych
Czytelników miało szans´ zwiedzaç z nim
najdalsze zakàtki Êwiata. Swojà pasjà podró˝niczà potrafi zaraziç ka˝dego. Wraca z
jednej wyprawy, a ju˝ planuje nast´pnà. Ta
pasja i to zaanga˝owanie zostały nagrodzone, czego panu Majcherczykowi serdecznie
gratulujemy!

W dniu 21 listopada br, podczas uroczystoÊci w Rezydencji Peru w Warszawie, ambasador Peru w Polsce, Pan Alberto Salas Barahona, nadał Order „Za
Wybitne Zasługi” w stopniu Komandora
Panu Jerzemu Majcherczykowi, wybitnemu znawcy Peru i odkrywcy, przyznany
przez Jego Ekscelencj´ Prezydenta Republiki, Martina Alberto Vizcarra Cornejo, na mocy Rezolucji Najwy˝szej nr
148-RE-2018, w uznaniu za jego cennà
prac´ zawodowà i społecznà w Peru
oraz zasługi w szerzeniu wiedzy o naturalnym bogactwie Peru.
Jest to drugie pod wzgl´dem rangi odznaczenie peruwiaƒskie przed najwy˝szym: Orden El Sol del Peru – Orderem
Słoƒca Peru. Otrzymali je, zanim zostali
odznaczeni tym najwy˝szym, politycy z
ró˝nych krajów. A tak˝e uczeni i ludzie
w inny sposób zasłu˝eniu dla Peru. Z Polaków m.in. Maria Rostworowski – uczona polskiego pochodzenia, ekspert od
historii Inków i Peru.
We wzruszajàcej ceremonii wzi´li
udział ambasadorowie krajów Iberoamerykaƒskich akredytowani w Polsce;
byli ambasadorowie Polski w Peru; Dyrektor Departamentu Ameryki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; a tak˝e
znakomici naukowcy, przedstawiciele
Êwiata akademickiego, przedsi´biorcy i
członkowie rodziny a tak˝e media w tym
ogólnopolska telewizja "TVP" oraz ró˝ne
agencje prasowe.
Majcherczyk był jednà z osób bioràcych udział w polskiej wyprawie kajakowej "CanoAndes 79", która od maja do
czerwca 1981 r. zrealizowała pierwszy
spływ i eksploracj´ rzeki Colca, od Cruz
del Cóndor (Oaza Sangalle) do Andamayo- wyjÊcie z kanionu. Ekspedycja ta
odkryła dla Êwiata słynny kanion o tej
samej nazwie.

Mam wielki sentyment
skim krajem i jego nim fascynacj´, którà „zaraził” tak˝e rodzin´ i przyjaciół. Po
ceremonii Ambasada Peru zaoferowała
pocz´stunek tradycyjnym "Pisco de Honor" i kuchnià peruwiaƒskà.

Jerzy Majcherczyk dla Peru…..
Pan Jerzy Majcherczyk „Yurek”, bo tego imienia u˝ywa w Nowym Âwiecie,
mieszka od 1982 r. w USA a od 1992 roku jest członkiem The Explorers Club z
tytułem Fellow i fundatorem oddziału
polskiego tego klubu oraz zało˝ycielem
w 1996 roku Polonijnego Klubu Podróznika. Od ponad 35 lat zajmuje si´ promocjà Peru i turystyki do tego kraju, a
szczególnie Kanionu Colca jak równie˝
tam, nad rio Colca promuje dokonania
polskich in˝ynierów, badaczy i odkrywców w Peru i Ameryce Południowej.
Rezultatem tych wypraw było ukazanie si´ kilku jego ksià˝ek i par´, w których jest współautorem oraz wiele artykułów w kilku j´zykach, poÊwi´conych
Peru i temu kanionowi. Przez te wszystkie lata przywiózł on do Kanionu Colca
ponad 500 agentów podró˝y i dziennikarzy z całego Êwiata. W rezultacie tej
całej dzielnoÊci Kanion Colca, stał si´
drugim po Machu Picchu najpopularniejszym, Êwiatowej rangi miejscem w
tym Peru. W ub. roku region ten odwiedziło ponad 450 tys. turystów głownie
zagranicznych.

… dla promocji Polski
nad Kanionem Colca….

27 lat póêniej Majcherczyk prowadził
polsko-północnoamerykaƒsko-peruwiaƒskà ekspedycj´ naukowà "Colca Condor
2008 & 2009", sponsorowanà przez
Giełd´ Papierów WartoÊciowych i Classic Travel a patronowanà przez presti˝owy "The Explorer Club" w Nowym Jorku. Jej wyniki zostały opublikowane
przez Stowarzyszenie Geograficzne Peru
w 2010 r., co sprawia, ˝e jest jednym z
najwa˝niejszych współczesnych odkrywców w Polsce i Europie.

Jurek Majcherczyk w towarzystwie El˝biety Dzikowskiej, ambasadora Peru Alber to Salasa Barahona
oraz trzech poprzednich ambasadorów Polski w Peru: Wojciecha Tomaszewskiego, Roberta Krzy˝anowskiego i Zdzisława Marca.

Nale˝y równie˝ podkreÊliç
wa˝nà prac´ społecznà, którà Majcherczyk przeprowadził poprzez ró˝ne
działania pomocy humanitarnej na rzecz
licznych społecznoÊci wiejskich w Prowincji Arequipa, jego trosk´ o integracj´ tych populacji w
produkcj´ i promocj´
handlowà, co pozwala
im poprawiç warunki ˝ycia, a tak˝e jego gł´bokie pragnienie ochrony geografii, krajobrazu,
przyrody, ekologii, chroniàc nie tylko
rdzennà ludnoÊç tego miejsca, ale tak˝e
jego faun´ i flor´.
Jerzy Majcherczyk wyraził wdzi´cznoÊç rzàdowi Peru za to wa˝ne odznaczenie, okazujàc jednoczeÊnie wielki
sentyment do Peru i pragnienie dalszego
przyczyniania si´ do rozwoju wi´zi przyjaêni i współpracy mi´dzy Peru a Polskà.
PodkreÊlił równie˝, i˝ odbiera je, jako
wyraz uznania tak˝e dla jego rodziny, synów i siostry, a zwłaszcza ˝ony, która aktywnie pomaga mu w tej działalnoÊci i
toleruje mnóstwo czasu oraz energii, jakie poÊwi´ca Peru.
Miłym akcentem było wystàpienie
starszej i jedynej siostry odznaczonego,
a zarazem autorki jego ksià˝kowej biografii, Eugenii Kosteczki. Przypomniała
ona 37-letnie zwiàzki brata z tym andyj-

Wielu cudzoziemców i Peruwiaƒczyków dowiaduje si´ przy okazji, ˝e to Polacy odkryli kanion poprzez nazwy ulic;
„Avenida Polonia” czy „Avenida de Los
Polacos”, które znajdujà si´ w: miasteczku Chivay- stolicy całego rejonu, w którym jest Kanion Colca, oraz wioskach
Cabanaconde i Huambo oraz w osadzie Canco na dnie kanionu. Te nazwy ulic, po których chodzà ich intrygujà!
Łatwiej jest, gdy dotrà do tablicy
pamiàtkowej i przeczytajà nazw´
„Wodospad Jana Pawła II” w kanionie
Colca, która utrwala nadanà w 1981 r
nazw´ ku czci polskiego papie˝a.
Nie były to jedyne działania Majcherczyka przypominajàce zasługi Polaków
dla Peru. Był te˝ inicjatorem namalowania muralu na UNI – Narodowym Uni-

Przemawia Eugenia Kosteczka -siostra i autorka
biografii Jurka Majcherczyka

W związku z reorganizacją redakcji “Polskiej Gazety” prosimy dzwonić na ten numer telefonu: 646-879-8811 • e-mail: polskagazetanyc@gmail.com

s

REKLAMA

1-2 grudnia 2018

3

do Peru
 Ă Nr 148-2018-RE
Lima, dnia 1 sierpnia 2018 roku

wersytecie In˝ynierii w Limie, z okazji
200 rocznicy urodzin in˝. Ernesta Malinowskiego, projektanta i budowniczego
Centralnej Kolei Trans andyjskiej, który
został odsłoni´ty 20 lipca br.

… dla lokalnych
społecznoÊci
Majcherczyk wielokrotnie wspierał,
organizujàc tak˝e zbiórki Êrodków, znaczàcymi kwotami lub w innej postaci,
mieszkaƒców najbiedniejszy wiosek nad
kanionem.
Jak równie˝ na rzecz ofiar trz´sienia ziemi w Arequipie w 2001 r. oraz
odbudow´ tamtejszej katedry. Patronuje i wspiera materialnie, tak˝e przy
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pomocy Polonii Nowego Jorku, nowà
szkoł´ im. Jana II Pawła II w wiosce
Huambo.
Działania te zostały docenione ju˝
wczeÊniej przez Peruwiaƒczyków poprzez ró˝ne wyró˝nienia. Otrzymał tytuł
„Honorowego Obywatela i Syna” kilku
wiosek i całego rejonu, w którym znajduje si´ Kanion Colca. Jest najbardziej
rozpoznawalnym i szanowanym Polakiem w tym rejonie Peru.

Z CYKLU PRAWNIK RADZI:
odczas remontu trzypi´trowego
budynku na Brooklynie doszło do
wypadku. Po raz kolejny pracownik został uderzony przez spadajàcy
obiekt. Tym razem do zdarzenia doszło
kiedy pracownik wciàgał pr´ty metalowe na dach budynku przy pomocy liny
przyczepionej do koła pasowego. Na wysokoÊci trzydziestu stóp pr´ty obróciły
si´ i uderzyły w rusztowanie, co spowodowało, ˝e deska nieprzyczepiona do
podstawy rusztowania obluzowała si´ i
run´ła w dół trafiajàc pracownika w głow´ i plecy. W wyniku uderzenia poszkodowany uderzył twarzà o ziemi´ i stracił
przytomnoÊç. Obudził si´ godzin´ póêniej w szpitalu, gdzie po wykonaniu badaƒ MRI stwierdzono uraz mózgu i
uszkodzenia kr´gosłupa szyjnego i l´dêwiowego.
Poszkodowany uruchomił dwie procedury prawne, tj. post´powanie przed
Workers’ Compensation oraz spraw´ cywilnà o odszkodowanie. Podczas gdy z
Workers’ Compensation poszkodowany
uzyskał cz´Êciowy zwrot utraconych zarobków i niezb´dnà opiek´ medycznà,
odszkodowania za ból i cierpienie oraz
wszelkich strat ekonomicznych dochodził w sprawie cywilnej wytoczonej przeciwko wykonawcy oraz właÊcicielowi budynku.
Warto pami´taç, ˝e te dwa post´powania rzàdzà si´ swoimi prawami i tylko
prawnik, który doskonale zna przepisy
obydwu procedur, mo˝e uzyskaç najwy˝sze odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.
Pami´tajmy, ˝e najbardziej chronione
sà upadki z wysokoÊci i uderzenia przez
obiekt, który spadł z wysokoÊci (Regulo-
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Gratulujemy “Yurkowi” wa˝nego odznaczenia, zwłaszcza, ˝e Peru jest tak
bliskie jego sercu. Cieszymy si´, ˝e swojà pasjà poró˝niczà zara˝a innych. I
dzi´kujemy, ˝e na ka˝dej wyprawie stara
si´ promowaç polskoÊç na Êwiecie.
Informacja własna opracowana na podstawie
komunikatu Ambasady Peru w Polsce oraz reporta˝u opublikowanej przez Red. Cezarego Rudziƒskiego na portalu www.Kurier365.pl
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MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Prezydent Republiki Peru
NÉSTOR POPOLIZIO BARDALES
Minister Spraw Zagranicznych

$5,000,000

ZA UDERZENIE DESKÑ
wane przez artykuł 240 (1) Prawa Pracy). W tego typu przypadkach prawo
najbardziej chroni poszkodowanego. Generalny wykonawca i właÊciciel budynku
ponoszà wówczas absolutnà odpowiedzialnoÊç. Przyczyniła si´ do tego tak˝e i
nasza kancelaria, wygrywajàc spraw´
przed Sàdem Apelacyjnym dla stanu Nowy Jork i doprowadzajàc do zmiany prawa na korzystniejsze. Stało si´ tak po zaciekłej sàdowej batalii prawnej prowadzonej na rzecz naszego klienta (sprawa
Wiliƒski przeciwko 334 East 92 Housing
development Fund Corp.).
Kolejnà kategori´ wypadków stanowià
wypadki regulowane przez Artykuł 241
(6) Prawa Pracy. Wypadki regulowane
przez ten artykuł Prawa Pracy sà obj´te
mniejszà ochronà prawnà, poniewa˝ wykonawcy i właÊciciele nie ponoszà za nie
odpowiedzialnoÊci absolutnej.
Ponadto, w takich przypadkach, sam
poszkodowany mo˝e ponosiç cz´Êciowà
lub nawet całkowità odpowiedzialnoÊç
za wypadek.
W tej sprawie poszkodowany próbował udowodniç, ˝e pozwani ponosili od-

powiedzialnoÊç ze wzgl´du na naruszenie obydwu artykułów. Natomiast prawnicy pozwanych starali si´ udowodniç,
˝e do wypadku doszło w wyniku bezmyÊlnego działania poszkodowanego,
który powinien był uwa˝niej operowaç
linà.
W odpowiedzi poszkodowany wskazał,
˝e pozwani powinni byli przymocowaç
deski do ram rusztowania. Ponadto
wskazał, ˝e na terenie budowy nie było
specjalnych linek, którymi mo˝na by było zabezpieczyç materiały budowlane,
tak aby podczas wciàgania si´ nie obracały. Pozwani uwa˝ali, ˝e przepisy Kodeksu Przemysłowego nie wymagały,
aby deski było przyczepione do ramy
rusztowania. Poszkodowany nie zgodził
si´ z takà interpretacjà. Zatrudnił eksperta, który na podstawie zdj´ç rusztowania ocenił, ˝e deski nie wystawały poza ram´ rusztowania na przepisowà odległoÊç, w zwiàzku z czym zgodnie z
przepisami pozwani mieli obowiàzek
przymocowania desek.
Sprawa trafiła na proces, gdzie ławnicy orzekli, ˝e pozwani byli odpowiedzialni za wypadek, po czym przyznali poszkodowanemu odszkodowanie w kwocie blisko 5 milionów dolarów, w tym
$800,000 za doznany ból i cierpienie,
$800,000 za ból i cierpienie, których dozna przez nast´pne 37 lat, $2,300,000
za koszty leczenia oraz prawie $900,000
za utracone zarobki.

JeÊli Paƒstwo sami stali si´ ofiarà
wypadku, lub znajà kogoÊ kto ma problem ze
swoim wypadkiem, to zapraszamy do bezpłatnej konsultacji prawnej pod numerem telefonu:

212-514-5100
emailowo pod adresem:

swp@plattalaw.com
lub w czasie osobistego spotkania w naszej
kancelarii na dolnym Manhattanie. Mo˝ecie
Paƒstwo równie˝ zadaç nam pytania bezpoÊrednio na stronie internetowej (www.plattalaw.com) u˝ywajàc emaila lub czatu który
jest dost´pny dla Paƒstwa 24 godziny na dob´. Zawsze udzielimy Paƒstwu bezpłatnej porady w ka˝dej sprawie w której b´dziemy mogli Paƒstwa reprezentowaç.
Na naszej stronie internetowej mogà Paƒstwo (po lewej jej stronie) sami sprawdziç status swojej sprawy sàdowej (prowadzonej nawet przez innà kancelari´), po wpisaniu numeru akt sàdowych (index number) swojej sprawy
w istniejàce tam pole.
Ta cz´Êç strony jest skonfigurowana bezpoÊrednio z oficjalnym systemem sàdowym stanu
Nowy Jork, dzi´ki czemu wiadomoÊci jakie uzyskajà tam Paƒstwo na temat swoich spraw sà
oficjalnymi danymi sàdowymi. Gdyby z jakiegokolwiek technicznego powodu nie udało si´
Paƒstwu odnaleêç swojej sprawy w tym systemie, to z przyjemnoÊcià pomo˝emy jà odnaleêç
telefonicznie.

