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SKOŃCZYLIŚMY 18 LAT— JESTEŚMY DOROŚLI! 
 

A oto jak liczbami możemy podsumować te 18 lat: 254 
różnych akcji; prelekcji i spotkań, wieczorów autorskich 

i wigilii, wyjazdów szkoleniowych i kursów, pikników i bali 
w których wzięło udział ponad 21 tysięcy osób, nie 
wliczając uczestników wypraw. Gościliśmy 80 prelegen-
tów, z których 30 przybyło z Polski. Tylko w minionym 

roku zorganizowaliśmy 13 spotkań/prezentacji min 
Wigilię Podróżników, 16 Bal Podróżnika, spotkania z 
Andrzejem Sochackim, Edkiem Bochnakiem, Ryśkiem 
Pawłowskim a także zorganizowalismy koncert dla 
Zbyszka Wodeckiego. Rozegraliśmy 6 już Turniej Siat-
kówki o puchar Western Union w którym wzięło udział 6 
drużyn. Razem z Nowym Dziennikiem  zorganizowa-
lismy 5 Konkurs Literacki -Najpiękniejsza Podróż Mojego 
Życia. Odbyliśmy unikatową wyprawę; „Safarii w Afryce” 
w czasie której odwiedzilismy Kenię, Tanzanię i Zanzibar. 
Bylismy również w Peru i Boliwii a także przeszlismy 
„kawał” Patagonii. Razem w 2013 roku w akcjach wzięło 
udział 1,028 uczestników.  

Takiego otwarcia Balu Podróżnika jeszcze nie było. Gość Honorowy - 

Ewa Chylak-Winska została wniesona na salę w lektyce, jako „Queen   

of Africa” a towarzyszyły jej odgłosy dzikich afrykańskich zwierząt.  

                                          Drodzy podróżnicy, 
  Witamy was bardzo serdecznie i ciepło chociaż jeszcze w 

okowach nie kończącej się w tym roku zimy. Do kalendarzo-
wego jej końca pozostało już niewiele, więc idzie wiosna a z 
nią napływ energii i chęci do poznawania świata. Ale zanim o 

planach, wspomijmy o tym jak przeżyliśmy tę zimę. A działo 
się wiele.  Przeczytacie o niesamowitych wydarzenaich na 17 

Balu Podróżnika, o 5 konkursie literackim, o spotkanaich z 
naszymi honorowymi gośćmi a także o tym co się wydarzy na 
Machu Picchu i jak rozumieć i używać tajemniczych liści 

koki!  Jest również o naszym nowym głownym sponsorze SUN 
Bank i o naszych podróżniczych planach. Zapraszamy! 

 17 BAL PODRÓŻNIKA W FAKTACH I LICZBACH.  

W 17 Balu Podróżnika zorganizowanym pod patronatem Ambasadora 

RP w USA a z okazji 18 lecia działalności Polonijnego Klubu 

Podróżnika, wzięło udział 260 gości. A wśród nich najliczniejszą grupę 

stanowili; właściciele biznesów- blisko 100, lekarze -blisko 40, agenci 

podróży -ponad 20, polonijna młodzież -blisko 40 i dziennikarze ponad 

10. Pozostałą grupę stanowili podróżnicy i sympatycy PKP.  

Goścmi Honorowymi17 Balu były tajemnicze Polki – podróżnicznki, 

ekspertki od Afryki; Ewa Chylak -Winska z Zanzibaru i Anna 

Nieckula-Roberts z Nowego Jorku. Obie autorki książek o Afryce. 

Specjalnym Gościem był Władyslaw Kozakiewicz – legenda polskiego 

sportu, mistrz olimpijski w skoku o tyczce 

z 1980 roku.  

      Prelekcje przed zabawą 

Co prawda Bal rozpoczął się o godzinie 8 

wieczorem, ale już godzinę wcześnie 

rozpoczęły się prezentację. Najpierw było 

o tym co klub dokonał w 2013 roku. 

Pózniej Anna Nieckula-Roberts a po niej 

Ewa Chylak -Winska: przybliżyły swoje 

dokonania oraz opowiedziały o swoich 

pasajch i planch pokazując przy tym sporo 

zdjec. Kolejnym prelegentem był Mistrz 

Władysław Kozakiewicz, który 

opowiedział o swojej książce w której 

opisany jest jego cały nie tylko sportowy 

życiorys.          Cd. 2 strona  

Urodzinowe świeczki dmuchają(od lewej): Red. Tomasz 

Wojciechowski–Super Express; Eva Malone- SUN Bank,  

Jurek Majcherczyk, Elżbieta Baumgartner—P&SFCU;      

Frank Yost—PLL LOT i red. Tomek Deptuła Nowy Dziennik. 

Jurek Majcherczyk w otoczeniu 

Honorowych Gości 17 Balu; 

Anny Nieckula-Roberts, 

Władyslawa Kozakiewicza i 

Ewy Chylak -Winskiej.  



     Rozpoczęcie 17 Balu Podróżnika 

Kilka minut po 9:00pm nastąpiło uroczyste otwarcie 17 Balu przez 

Jurka Majcherczyka. Po chwili na środek zaproszona została Anna 

Nieckula-Roberts, która krótko przywitała się z gośćmi balu. 

Następnie Jurek zaprosił na środek sali druga tajemniczą Polkę – tę z 

Zanizabru Ewa Chylak –Winska. Mimo kilkukrotnych zaproszeń 

Ewa się nie pojawiła na sali, natomiast zgasło światło i na sali dało 

sie słyszeć przeraźliwe ryki dzikich arykańskich zwierząt. Po chwili 

z końca sali wynurzył się dziwny korowód na czele którego szły 

dwie murzynki niosące pochodnie a za nimi czterech młodych 

umięśnionych murzynów niosących na lektyce Honorowego Gościa 

17 Balu Podróżnika Ewa – jako Queen of Africa. To wejście zrobiło 

na wszystkich wielkie wrażenie.    

Następnie do towarzystwa Ani i Ewy został zaproszony Specjalny 

Gość Balu - Władysław Kozakiewicz –mistrz olimpijski w skoku o 

tyczce z 1980 roku, który w bardzo dowcipny sposób przywitał się z 

uczestnikami balu.   Na środek zaproszona została pani wice-konsul 

Alicja Tunk  która w imieniu pani konsul generalnej pozdrowiła  

wszystkich uczestników balu. To samo uczynili dr. Stanisław 

Sliwowski – prezes Kongesu Polonii Amerykańskiej w New Jersey.  

Jan Rudomina dyrektor Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej 

w NYC i Honorata Pierwola – Prezes SPATA - Stowarzyszenie 

Polonijnych Agencji Podróży.  

Na środek sali zostali zaproszeni  przedstawiciele głównych sponso-

rów Polonijnego Klubu Podróznika: PLL  LOT – pan Frank Yost, 

P&SFCU – Elżbieta Baumgartner - vice prezes rady dyrektorów. 

Nowego sponsora klubu SUN Home Loan reprezentowali; Ewa 

Malone –Sr. Loan Officer i Steven Testa- Marketing Manager.  

Po chwili dołączyli do nich przedstawiciele mediów współpracują-

cych z Klubem;  Nowy Dziennik – Red. Tomasz Deptula i Super 

Express redaktor naczelny Tomasz Wojciechowski. Wszystkim 

odśpiewano 100 lat, jako wyraz podziękowania za wsparcie 

działalności Polonijnego Klubu Podróżnika.   
   

     Afryka na parkiecie 

Tuż po zakonczeniu części oficjalnej, która trwała 

wyjątkowo krótko, na środku sali zaczęli pojawiać się 

najpierw- dziwnie ubrany murzyn z jeszcze 

dziwniejszym instrumentem a po chwili dołączyli do 

niego kolejni z ogromnymi bębnami w które uderzali 

z duża siłą swoimi dłońmi. Sala wypełniała się 

dzwiękiem a po chwili i tańcem, gdyż na parkiet 

wbiegło ponad 20 tancerzy i tancerek.  Goście 

oniemeli z zachwytu nad tym co widzieli i słyszeli. 

Cały pokaz muzyki i tańca z środkowej części Afryki 

trwał blisko 30 minut a zakończył się zaproszeniem kilku gości do 

wspólnego tańca. Po ich występnie do pracy zabrali się 

Zambrowiacy którzy z niedużymi przerwami grali aż do 3 rano.  
 

 Konkurs na stroje 

Już po północy, rozegrano konkurs na najciekawszy strój 17 Balu 

Podróżnika. Do konkursu stanęło tylko 2 zawodników/zespołów a 

byli to Zosia i Tadeusz Strzałka, z Garfield - mający na sobie strój z 

Indii oraz Janina Kolesińska z Brooklyn, ktora wystąpiła w stroju z 

doliny Rio Colca z Peru.  Do Jury zaproszeni zostali: Ewa Chylak -

Winska oraz fundator pierwszej nagrody w wysokości $300, 

Grażyna Torbus z Choice Int’l Insurance, Ewa Malone z Sun Bank –

fundator drugiej nagrody $200 i Sylwia Lichter reprezentujaca dr. 

Nasiaka fundator 3 nagrody za $100.  Każdy uczestnik miał 3 

minuty do zaprezentowania stroju. Oba zespoły miały przygotowaną 

muzykę do której mieli zatańczyć. Niestety Zambrowiakom nie 

udało się odtworzyc muzyki z Peru do której miała zatańczyć Janina. 

Mimo tego nie straciła aniumuszu i zatańczyła bez podkładu starając 

się zaprezentować przepiękny i bogaty strój indianki Cabanas z 

Doliny Rio Colca.  

Po prezentacji strojów, jury tak rozdzielilo nagrody: oba zespoły 

otrzymały pierwsze miejsca po $300 za prezentacje strojów. Każdy 

z laureatow otrzymał również nagrody od innych sponorów w 

postaci gift certificate, a także piwo Żywiec i Warka. Zabawa 

trwała do 3 rano a gdy się skonczyła na sali było jeszcze ponad    

30 %  uczestników Balu. Był to kolejny wielki i bardzo udany Bal.  
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WYNIKI V KONKURSU  
 NAJPIEKNIEJSZA PODRÓŻ  

MOJEGO ŻYCIA  
Organizowanego przez  

Polonijny Klub Podróżnika i Nowy Dziennik 
Otrzymaliśmy 21 prac nadesłanych przez Polaków ze Stanów 

Zjednoczonych, Australii  i Polski. Potwierdzają one, że jesteśmy 

ciekawi świata i nie ma miejsc na ziemi, gdzie nie stanęłaby stopa 

naszego rodaka. Tym razem powędrowaliśmy z uczestnikami naszego 
konkursu do Meksyku, zwiedzaliśmy Chiny i Indie, odkrywaliśmy 

tajemnice Afryki, ale także poznawaliśmy piękne zakątki w Polsce. 

Poziom tekstów był wyrównany i... na ogół wysoki. Nie było łatwo 
podjąć decyzję, które teksty zasługują na nagrody. A oto decyzje:  
 

I nagroda, $600 
Edward Bochnak, Nowy Jork 

 

II nagroda, $400  
Katarzyna Gucałło, Gorzów Wielkopolski 

 

III nagroda, $200 dolarów 
Agnieszka Lorenz, Briarwood, NY 

 

Wyróżnienie, $100  
Przemysław Wilczyński, Racibórz 

 

Wyróżnienie za najciekawsze zdjęcia, $100    
              Michał Kozok, Australia 

A oto lista pozostałych autorów (w kolejności alfabetycznej):  

Arek Braniewski – Gdańsk; Agnieszka Delegiewicz – Gdańsk;  

Iwona Delegiewicz – Gdańsk; Małgorzata Dziewiecka – Kołobrzeg; 

Aleksandra Hajdo  – Warszawa; Jerzy Iwaneczko – NJ; Stanisław Josse – 
NY; Józef Kołodziej – NJ; Marek Niezborała – Poznań; Krzysztof Reczek 

– Kozienice; Anna Skowron – NY, Anna Sobotka – NY; Andrzej 

Steckiewicz – NY; Anna Stoczkowska-Zawartka – NY; Maciej Swuliński 

– NJ; Adam Szeluga – CT; Marcin Żurakowski–Warszawa. 
  

Bardzo dziękujemy za nadesłane prace. Redakcja “Nowego Dziennika” 

będzie się kontaktować z każdym z uczestników konkursu w celu 

publikacji prac na łamach gazety. Redakcja zastrzega sobie prawo do 

redagowania tekstów, dokonywania skrótów i zmiany tytułu. 

Jury 

Janusz Szlechta, Monika Rogozińska i Jerzy Majcherczyk 
 

Fundatorami nagród są: 
 

EuroCare LLC Professional  

  Cleaners & Restoration  

     www.EuroCare.us  
    tel. 201-486-2524. 

                oraz 

    CLASSIC TRAVEL  
         Biuro Podróży z  
30 letnim doświadczeniem 

www.classic-travel.com  

     tel. 973-473-3845.  

Edward Bochnak z nagroda za I miejsce w konkursie w 

towarzystwie fundatorów nagród: Małgosi Majcherczyk z Classic 

Travel i Sławka Gancarza z EuroCare Professional Cleaners. 

Przedstawiamy naszego nowego głównego sponsora 

Kim jestesmy i czym dokładnie się zajmujemy? 
Sun Home Loans jest częścią Sun National Bank. Nasz wydział 

zajmuje się udzielaniem  pożyczek hipotecznych. Sun National 

Bank ma 66 oddziałów w New Jersey a łączna wartość banku 

wynosi 3.3 Biliona Dolarów. Przez ostatnie 5 lat w ranking Forbs 

Magazine Sun National Bank zajął pierwsze miejsce w kategori 

najlepszego localnego banku, któremy można najbardziej zaufać i 

który ma najwyższa liczbę usatysfakcojonowanych klientów.  

Wydział pożyczek hipotecznych Sun Home Loans ma 4 lokali-

zacje w północnym NJ i mieszczą się one w Edison, Florham Park, 

Bloomfield oraz Ridgefield Park.   

Oto niektóre z programów które Sun Home Loans oferuje: 

*Pożyczki Jumbo; są to pożyczki w przedziale od  $417,000 do 

$5,000,000. (stopy procentowe już od 2.5%) 

*Pożyczki konwencjonalne; są to poczyki w przedziale od $50,000 

do $417,000 na domy jednorodzinne jak również wielorodzinne 

(pożyczki 30, 25, 20, 15 ,10 lat fixed) 

*Pożyczki rządowe twz FHA z minium 3.5% wkładu własnego jak 

również pożyczki dla wenetranów wojennych tzw. VA loans bez 

żadnego wkładu własnego 

*Pożyczki dla klientów kupujących dom po raz pierwszy z 

minimum 5% wkładu własnego. Pożyczki te charakeryzują się 

niskim wkładem własnym ale również nie 

maja mortgage insurance.  

Aby zasięgnąc więcej informacji o naszych 

programach jak również obecnych stopach 

procentowym proszę o kontakt z 
 

Ewa Malone 
NMLS#69182;  

Ph. 201-925-9092  
emalone@sunnb.com  

www.sunnb.com/emalone 

CAŁA PRAWDA O LIŚCIACH KOKI 
    Zawierają więcej wapnia niż mleko i więcej fosforu niż 
ryby, ułatwia pobieranie tlenu, pomaga pokonać chorobę 
wysokościową i wspomaga trawienie. Przez te niecałe 2% 
kokainy, zawartej w liściach koki – jest rośliną zakazaną. 
      

  Co to jest koka? Koka jest to roślina, w skład której wchodzą 
odżywcze minerały, olejki eteryczne i wiele innych składników 
o mniejszej lub większej aktywności farmakologicznej, spośród 
których najbardziej znany jest alkaloid kokaina. W formie skoncentro-
wanej albo zsyntetyzowanej jest on bardzo silnym „dopalaczem” o 
właściwościach uzależniających. 
    Indianie zamieszkujący region Andów od stuleci żują liście koka i 
piją z nich herbatkę. Podkreślić trzeba, że chodzi tu o zwyczaj, który w 
żaden sposób nie jest szkodliwy, a wręcz jest bardzo korzystny dla 
zdrowia. Kiedy żuje się liście koki działa ona jak bardzo łagodny 
środek dopingujący, który pomaga znieść głód, pragnienie, ból i 
zmęczenie. Łagodzi też objawy choroby wysokościowej, która w 
wysokich Andach jest zjawiskiem nagminnym. Codziennie tysiące 
osób zamieszkujących Andy żują liście koki i piją napar bez żadnych 
skutków ubocznych i problemów. Z każdym rokiem wzrasta również 
stosowanie mączki z liści koki jako suplementu diety. Liście koki 
stosowane były do roku 1903 do produkcji Coca Coli. 
    Choć same liście koki w swej formie naturalnej są nieszkodliwe i ich 
działanie porównać można do działania kawy, to jednakże nie podle-
ga dyskusji fakt, że z tej rośliny ekstrahuje się kokainę.       Cd.4 strona  

mailto:emalone@sunnb.com
http://www.sunnb.com/emalone


P E R U P E R U   

INTI RAYMI * Śladami Polaków 
16 dni -Peru & Boliwia;  

A: 12—28 czerwca, 2014 

B: 21 Czerwca - 4 Lipca, 2014   
 

Udział w uroczystościach święta słonca Inti Raymi połączone ze 
zwiedzaniem: Cuzco, Machu Picchu(2dni); Świętej Doliny Inków; 

Jeziora Titicaca z wyspami Uros; Arequipy i Kanion Colca z 

możliwością zejscia na dno kanionu oraz Limy + 2 dniowa wycieczka 
Linie Nazca.  Poznać Peru z ekspertem a to tak jak zobaczyć inne Peru!  

 

PERU EXPRESS 25 Kwietnia -4 Maja, 2014. 
Mamy 4 miejsca. Zadzwoń: 973-473-1249 lub info@odkrywcy.com  

POLONIJNY PODRÓŻNIK no.62. 
Luty –Kwiecien 2014.  Nakład -2000 sztuk. 

Wydawany przez Zarząd Polonijnego Klubu Podróżnika. 

Adres do korespondencji. 

P.O.Box. 3011 Wallington, NJ 07057. tel. 1-973-473-1249 

www.odkrywcy.com  e-mail: info@odkrywcy.com  

SPOTKANIA/PRELECKJE NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY 

WYCIECZKI/WYPRAWY NAJBLIŻSZYCH MIESIĘCY CAŁA PRAWDA O LIŚCIACH KOKI 
 

   Bez koki nie byłoby kokainy i łatwość z jaką 

można dokonać tejże ekstrakcji jest główną przyczy
-ną, dla której w roku 1961 liście koki wpisane zos-

tały na listę substancji nielegalnych. Zawartość 

alkaloidu kokainy w liściach koki waha się od 1% 

do 1,7%.  
  Przez wieki ludy zamieszkujące Andy uważały 

kokę za cudowne ziele o wspaniałych właściwoś-

ciach, które zachowało swoje ogromne znaczenie aż do chwili obecnej, gdyż 

koka to między innymi bardzo dobrze przyswajalne przez organizm witaminy 
A i C, wapno, żelazo, proteiny oraz kalorie. Jej liście kupić można zupełnie 

legalnie na andyjskich targach. I nie tylko same liście ale też napoje orzeźwia-

jące, cukierki, a herbatkę z tej rośliny nabyć można we wszystkich sklepach 

Peru i Boliwii.   
   Nikomu nie przeszło nawet przez myśl, że można ją zażywać jako uzależnia-

jący narkotyk. Wszystko uległo zmianie od momentu kiedy za tę roślinę zabrał 

się przemysł farmakologiczny i w konsekwencji naturalny lek zamienił się w 

śmiercionośną broń. Należy zadać pytanie: czy i kiedy walka z przemysłem 
narkotycznym i produkcją kokainy z liści koki przybierze właściwą formę? 

Właściwą znaczy taką, gdzie nie będzie się „wylewało dziecka z kąpielą” nisz-

cząc samą roślinę, lecz wykorzysta się zawarte w niej dobroczynne substancje 

dla korzyści całej ludzkości.  
   Rozliczne analizy naukowe dowiodły, że koka jest rośliną o bardzo licznych 

właściwościach leczniczych i odżywczych, bogatą w sole mineralne i witami-

ny. To cywilizacja Zachodu przekształciła kokę w narkotyk, a następnie ska-

zała na wymarcie tę bardzo korzystną dla zdrowia roślinę.  
   Bardzo interesujący jest proces, jaki zachodzi w organizmie w czasie żucia 

liści koka. Otóż ślina ludzka uwalnia wtedy alkaloid kokaina, ale w bardzo 

niewielkich ilościach, zupełnie bez efektu narkotycznego, ale za to alkaloid ten 

zostaje przekształcony w ecgoninę, która to substancja jest odpowiedzialna za 
proces spalania tłuszczów nagromadzonych w wątrobie i transformację tychże 

w glukozę, czyli w energię.  
   Co zaś się tyczy innych zastosowań, jakie dano tej roślinie, to wspomnieć 

należy o włoskim chemiku Angelo Marianim, który jako pierwszy na począt-

ku XX wieku wyprodukował wyciąg alkoholowy z liści koka o nazwie „Vin 

Mariani”, który to produkt zrobił błyskawiczną karierę jako tonik zapobiega-
jący bólom gardła. W USA modyfikuje się recepturę Marianiego usuwając z 

niej alkohol, a dodaje odmianę orzecha afrykańskiego o nazwie cola oraz 

roztwór z karmelu, co w rezultacie dało formułę do produkcji Coca Coli. Jest 

to najbardziej spektakularny przykład zastosowania liści koka w celach 
spożywczych po uprzedniej dekokainizacji tychże. Usunięcie kokainy z liści 

koki nie uchroniło jednakże całej rośliny do wpisania jej w roku 1961 przez 

ONZ na listę najgroźniejszych narkotyków, chociaż tak naprawdę to kokaina 

jest narkotykiem, a nie sama roślina. Do produkcji kokainy potrzeba jest 
ogromna ilość liści oraz użycie skomplikowanych procesów chemicznych z 

zastosowaniem wielu odczynników. 

   W chwili obecnej można stwierdzić, iż tak naprawdę cała tak zwana polity-

ka antynarkotykowa wymierzona w produkcję kokainy jest jedną wielką fikcją 
i takim samym błędem. Indianie andyjscy, którzy nie chcą współpracować z 

mafią kokainową muszą akceptować bowiem zupełnie nierealnie i nieadekwa-

tne do sytuacji warunki, jakie stawia im amerykańska DEA (Drug Enforc-

ement Administration). Odszkodowanie, jakie oferuje Indianom ta organizacja 

w zamian za niszczenie plantacji koki są śmiesznie niskie, a propozycje tak 

zwanych upraw alternatywnych nijak mają się do rzeczywistych potrzeb i 

możliwości andyjskiego rolnictwa i rynków rolnych. W konsekwencji Indianie 

ci wcześniej czy później wpadają w szpony karteli narkotykowych, gdyż po 
prostu muszą z czegoś żyć...               

   Wniosek z tych rozważań nasuwa się sam i bardzo logiczny, jednakże zdaje 

się, że tam, gdzie są do zarobienia wielkie i szybkie pieniądze, logika nie ma 

zbyt wiele do zrobienia. Summa summarum dopóki nie zostanie zmienione 
prawo międzynarodowe w sposób depenalizujący samą roślinę koki, a dele-

galizujący jedynie kokainę jako produkt narkotycznym, dopóty nie zostanie 

otwarta legalna droga do produkcji i komercjalizacji wielu cennych dla 

zdrowia ludzkiego produktów, za które Indianie mogliby otrzymywać zupełnie 
godziwe pieniądze. Dopóty w andyjskich dolinach królować będą kartele 

narkotyczne, a rządy państw z USA na czele będą ubolewać nad problemem 

narkotykowym z taką samą obłudą, jak dotychczas...  

Marek Lubiński 
 

Autor jest założycielem i prezesem Instytutu UCARIA, który działa w Peru i 
w Polsce. Więcej informacji na stronie www.uncaria.pl  

ŚLADAMI ŁAGIERNIKÓW             
W programie:  Moskwa, Krasnojarsk, przejazd 

pociągiem transsyberyjskim do Irkucka, Polska 

wieś Wierszyna, Listwianka & rejs po jeziorze Bajkal, Magadan, 

dwu dniowa pielgrzymka drogą „śmierci” do łagrów nad Kołymą 

oraz wycieczka nad brzeg Morza Ochockiego. Ilość miejsc - 20.  

W załączniku znajduje sie broszurka ze szczegółowym programem.  

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE  
Z  

Ks. JARKIEM WISNIEWSKIM PT: 

ROSJA * SYBERIA * UZBEKISTAN  
 

Sobota 22 Marca 4:00pm  
Kawiarenka przy Kosciele Sw. Stanisława Kostki.  

184 Driggs Ave. Greenpoint.NY 
 

Niedziela 23 Marca, 6:30pm  
Sala przy kościele Sw. Józefa. 7 Parker Ave. Passaic. NJ. 

 

Ks. Jarek spędził na misjach w Rosji ponad 20 lat, z której to został 

wydalony. Przez te lata pracował w niesłychanie trudnych warun-

kach terenowych niosąc nie tylko wsparcie duchowe ale również i 

materialne mieszkającym tam potomkom Polaków i prześladowa-

nych katolikom. Ks. Jarek jest autorem wielu artykułów i książek o 

swojej pracy i podróżach. W czasie spotkania zobaczymy unikatowe 

zdjęcia i usłyszymy wzruszające a zarazem dramatyczne opowiesci 

o jego pracy. Będzie można też nabyc jego książkę a także usłyszeć 

informację o planowanej pielgrzymce na SYBERIĘ– Śladami 

Łagierników. Donacja przy wejsciu $7.00. Serdecznie zapraszamy.  

http://www.odkrywcy.com/
mailto:info@odkrywcy.com

