LISTY NA 20 LECIE POLONIJNEGO KLUBU PODRÓZNIKA
Życzę Wam abyście odkrywali świat i siebie!
Na wstępie chciałbym serdecznie pogratulować założycielom Polonijnego
Klubu Podróżnika 20. jubileuszu i tym samym wyrazić głęboki podziw dla
jego dotychczasowej, niezwykle prężnej działalności na rzecz Polonii i
Polski.
W trakcie tych 20 lat Polonijny Klub Podróżnika wysoce przysłużył się
propagowaniu podróży i tym samym wzbudzaniu chęci odkrywania tego, co
obce, nieznane, ciekawe, inspirujące, a czasem tajemnicze lub nawet niebezpieczne. Liczni goście, w tym
najznamienitsi podróżnicy, odkrywcy, badacze oraz wykładowcy mieli okazję podzielić się wiedzą i
doświadczeniami zdobytymi podczas dalekich wypraw z uczestnikami licznych spotkań, wyjazdów,
kursów i szkoleń.
Taka działalność może inspirować innych do działania, odkrywania. Dodaje otuchy do postawienia
pierwszego kroku w nieznane. Zaszczepia nie tylko szczególny rodzaj pasji, ale także pokazuje bogatą
różnorodność obecnego świata. Jestem pełen podziwu dla charyzmatycznej i jednocześnie przyjaznej
atmosfery, jaką udało się założycielom stworzyć przez te dwadzieścia lat i przyznam, że sam z chęcią
wracam na wydarzenia zorganizowane przez Polonijny Klub Podróżnika.
Jerzy Majcherczyk, którego znam już od 20 lat, bardzo mi pomógł podczas mojej obecności w
Nowym Jorku. To dzięki niemu mogłem wygłosić niejeden wykład. To osoba niesamowicie przyjazna,
mająca niezwykle otwarte serce. To on pomaga wielu propagować Polskę i Polaków w Stanach i na
świecie. A wszystko dzieje się właśnie za sprawą działalności Polonijnego Klubu Podróżnika.
Podczas ostatniej podróży – pieszej pielgrzymki z Kaliningradu do Santiago de Compostela – pewien
Amerykanin powiedział o mnie, że odkryłem w życiu wszystko oprócz samego siebie. Uważam, że to
jedna z najtrudniejszych, ale i najważniejszych dróg w życiu człowieka. Dlatego wszystkim odkrywcom,
podróżnikom i badaczom życzę, aby w trakcie zarówno tych bliskich, jak i dalekich wypraw znaleźli
drogę do własnych serc i odkrywając świat, odkryli także i siebie. A założycielom PKP życzę nieustannej
motywacji do dalszych działań.
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