LISTY NA 20 LECIE POLONIJNEGO KLUBU PODRÓZNIKA
Podróżnikiem trzeba się urodzić
Z okazji 20-lecia działalności Polonijnego Klubu Podróżnika wszystkim jego
członkom i przyjaciołom składam globtroterskie, serdeczne gratulacje! Życzę
Wam dalszej ciekawej i pożytecznej działalności, wytrwałości w rozwiązywaniu
problemów i pokonywaniu różnych przeszkód na podróżniczych szlakach oraz
sukcesów!
Nieczęsto zdarza się dzielić losy podróżnicze dożywotnio. To trzeba mieć w genach, tego się nie nauczy.
Przeważnie ludzie raz "coś" robią w życiu i na tym bazują cały czas pokazując, jacy to są wielcy... To jest
zwykły szpan.
Pierwszy raz z Jurkiem Majcherczykiem miałem kontakt listowny ponad 35 lat temu, kiedy znalazł się w
Południowej Ameryce, w Peru, jako podróżnik – explorer, zdobywca najgłębszego na świecie kanionu
Kolka. W tym czasie zakończyłem dwuletnią podróż dookoła świata volkswagenem-garbusem.
Minęło sporo lat. Jurek mieszka i działa w Wallington w stanie New Jersey, ja w Arizonie. Kiedy
dowiedziałem się, że ma swoją bazę podróżniczą - Polonijny Klub Podróżnika - ucieszyłem się i
pomyślałem, że ten człowiek nie robi nic dla szpanu, nie patrzy na sławę... Po prostu to jest jego życie.
Dzięki swej działalności – zarówno klub, jak i Jurek – pomogliście rozszerzyć horyzonty myślowe o
świecie tysiącom ludzi. Do tego trzeba mieć nie tylko chęci, ale i predyspozycje, które tkwią gdzieś głęboko
w człowieku.
Należy pogratulować działalności temu wybitnemu polonijnemu podróżnikowi z niebywałą charyzmą.
Dzięki organizowanym przez klub balom i spotkaniom dowiadujemy się o ciekawych, często wybitnych
polskich podróżnikach. Ale bez organizacyjnego zmysłu Jurka nie byłoby Klubu Podróżnika, nie doszłoby
też do zintegrowania sporej części Polonii. Sam się o tym przekonałem będąc honorowym gościem balu.
Kilkaset osób świetnie się bawiło aż do rana, nikt nie spieszył się do domu, bo wszystkim było dobrze... Taki
bal zostaje w pamięci na całe życie.
Imponuje mi działalność Polonijnego Klubu Podróżnika. Imponuje mi Jurku to, co robisz. Doceniam
Twoje osiągnięcia. Turystą może być każdy, podróżnikiem trzeba się urodzić. I właśnie Ty jesteś
podróżnikiem!
Andrzej Sochacki
Podróżnik z powołania
"Centrum Wagabundy" - Phoenix, Arizona
Gość Honorowy 16 Balu Podróżnika

