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Polacy w USA

Po sta ram si! przy bli "y# oso b! Al ber -
ta Slu goc kie go, gdy" ja ko je den
z nie licz nych mia $em oka zj! po zna#
go ju" kil ka lat te mu. My %l! rów nie",
"e hi sto ria je go "y cia za fa scy nu je was
i sta nie si! wam bli ska, gdy" sk$a da
si! po cz! %ci z hi sto rii na sze go na ro -
du, tra gicz nej, aza ra zem sza lo nej ibo -
ha ter skiej. Ale tak na praw d! Al ber ta
po zna j& ci z was, któ rzy przyj d&
na spo tka nie z nim. Ata kie spo tka nia
s& pla no wa ne w cza sie je go po by tu
w NYC. Ju" te raz za pra sza my. 

AL BERT S!U GOC KI – 
"O! NIERZ I FI LAN TROP

Al bert Slu goc ki her bu 'le pow -
ron 30 lat te mu za $o "y$ fun da cj! po -
mo cy In dia nom „Pro ject Ama zo nas”.
Za $o "y$ w do rze czu Ama zon ki ba zy
na uko we i zbu do wa$ stat ki. W%ród za -
przy ja( nio nych In dian Yagla jest
swo istym „bia $ym kró lem”. W Hol -
ly wo od przy go to wy wa ny jest sce na -
riusz fil mu o „przy go dach Al ber ta”–
czy li pol skie go Ja me sa Bon da! 

A kim by$ wcze %niej? 
Ab sol went Le gii Cu dzo ziem skiej,

"o$ nierz ame ry ka) skich eli tar nych
jed no stek, któ ry niós$ trum n! za mor -
do wa ne go pre zy den ta Joh na F. Ken -
ne dy’ego. Za szczy tu te go do st& pi$,
gdy" wy bra $a go Ja cqu eli ne, "o napre -
zy den ta. Otrzy mu je naj wy" sze od zna -
cze nia ame ry ka) skie. Szko li$ s$yn ne

„zie lo ne be re ty”. Uczest nik wszyst kich
ame ry ka) skich wo jen. 

PA TRIO TYCZ NE KO RZE NIE AL BER TA 
Al bert Slu goc ki wy wo dzi si! zdaw -

nej szla chec kiej ro dzi ny, z ko rze nia -
mi zzie mi ka li skiej. Je go przod ko wie
miesz ka li na Li twie i s$u "y li pol skim
kró lom, ja ko ry ce rze, kasz te la ni i zie -
mia nie ju" odXVwie ku zkla nu Czar -
ne go 'le pe go Kru ka, któ ry pie cz! to -
wa$ si! her bem 'le pow ron. Mat ka He -
le naKor win Slu goc ka – pierw sza pol -
ska ab sol went ka w$o skiej La Sca li, by -
$a pri ma don na Ope ry War szaw skiej
i Wie de) skiej. Oj ciec Ma rian – ma -

larz, ab sol went Pa ry skiej Aka de mii
Sztuk Pi!k nych. Od zna czo ny przez
mar sza$ ka Pi$ sud skie go krzy "em Vir -
tu ti Mi li ta ri za obro n! War sza wy
w 1920 ro ku. W cza sie woj ny – AK -
-owiec. Po wkro cze niu w 1944 ro ku
Ar mii Czer wo nej zo sta je z$a pa ny
i za mor do wa ny na oczach sy na. 

LOS TU !A CZA, LOS "O! NIE RZA
Do pie ro za trze cim ra zem, w 1947

r., ja ko 16-lat ko wi uda je mu si! uciec
z Pol ski na p$y n& cym do USA stat ku

„Ka to wi ce”. P prze cho dzi szko $! wLe -
gii Cu dzo ziem skiej w Al gie rii, gdzie
po bój ce w obro nie w$a snej ma zo sta#
po wie szo ny. Spod szu bie ni cy ra tu je
go… nie pe$ no let no%#. Do uko) cze -
nia 18 lat bra ko wa $o mu tyl ko 10 dni! 

Po prze szko le niu, ja ko ame ry ka) -
ski "o$ nierz, przez11 lat wal czy wKo -
rei, La osie, Kam bo d"y i Wiet na mie. 

Za wsze dzia $a$ na ty $ach wro ga. By$
mi strzem de struk cji. Or ga ni zo wa$ od -
dzia $y par ty zanc kie w%ród an ty ko mu -
ni stów, tak wKo rei, jak ipó( niej wLa -
osie, Kam bo d"y i Wiet na mie. Kil ka -
na %cie ra zy prze "y$ w$a sn& %mier#.
Wie lo krot nie by$ ran ny. Otrzy mu je
naj wy" sze od zna cze nia wo jen ne Sta -
nów Zjed no czo nych, Wiet na mu i in -
nych kra jów. Wy star czy wy mie ni# tyl -
ko te naj wa" niej sze, jak: Si lver Star
& Bron ze Star Me dals oraz trzy krot -
nie Pur ple Hart. Kie dy po "e gna$ si!
z woj na, szko li$ „zie lo ne be re ty”.
Akie dy i z tym sko) czy$, przez przy -
pa dek od wie dzi$ Ame ry k! Po $u dnio -
w& i za ko cha$ si! w Ama zon ce i jej
pier wot nych miesz ka) cach.

AMA ZO NIA JE GO MI !O#$! 
Ta mi $o%# trwa ju" bli sko30 lat. Za -

$o "y$ fun da cj! po mo cy In dia nom
„Pro ject Ama zo nas” i zbu do wa$ nawy -
na j! tych od pe ru wia) skie go rz& du
na 99 lat te re nach Ama zo nii dwie ba -
zy na uko we. Ku pi$ kil ka sta rych stat -
ków, od no wi$ je i or ga ni zo wa$ wy pra -
wy na uko we z Iqu itos do in dia) skich
wio sek. Pro wa dzi te" ak cj! cha ry ta -
tyw n& na p$y wa j& cym szpi ta lu, któ -
rym od wie dza nie do st!p ne re jo ny
ama zo) skiej pusz czy i le czy ró" ne ura -
zy i cho ro by. I za to wszyst ko In dia -
nie Yagla s& mu bar dzo wdzi!cz ni. By -
$em %wiad kiem, gdy na je go przy jazd
przez trzy dni ku tra mi, $o dzia mi i $ó -
decz ka mi z od le g$ych te re nów przy -
p$y wa $y ca $e ro dzi ny czy te" przed -
sta wi cie le wio sek, aby go spo tka#.
Awte dy wo ko $o Al ber ta tan ce rze wy -
ko nu j& ple mien ne ta) ce, sk$a da j& mu
dzi!k czyn ne ho$ dy. Na zi m! po wra -
ca na Flo ry d!, gdzie miesz ka do dzi%. 

HI STO RIA AL BER TA W KSI%" KACH
Wresz cie powie lu la tach au tor zde -

cy do wa$ si! opi sa# swo je lo sy wksi&" -
ce „Mo je "y cie, mo je woj ny”, któ -
ra – opa trzo na wst! pem Mi cha $a Faj -
bu sie wi cza – uka za $a si! w$a %nie
wPol sce. To pa sjo nu j& ca ksi&" ka, któ -

ra mo "e sta no wi# ma te ria$ na film
w sty lu Ja me sa Bon da. Awan tur ni cze
"y cie Al ber ta Slu goc kie go wy pe$ nia -
$a bo wiem wal ka, nie kie dy tu $acz ka,
in nym ra zem %wia do me po dró "e oraz
mi $o%# do oj czy zny – za wsze z wiel -
ki mi wy da rze nia mi w tle. Swo j& za%
dzia $al no %ci& wAma zo nii wpi su je si!
na wspa nia $& li st! do ko na) ta kich Po -
la ków, jak Ce le styn i Jan Ka li now scy,
Fe liks Woyt kow ski czy oj ciec Ed -
mund Sze li ga. Ksi&" k! t! b! dzie mo" -
na na by# w cza sie spo tka) Slu goc -
kie go z Po lo ni&. 

Dru ga ksi&" ka, któ r& na pi sa$ Al bert
Slu goc ki, no si ty tu$ „Re qu iem dla
ame ry ka) skie go "o$ nie rza”. Jest to
jed nak do%# my l& cy ty tu$, gdy" ta 54-
stro ni co wa ksi& "ecz ka opi su je dra ma -
tycz n& hi sto ri! pol skie go "o$ nie rza
Sta ni s$a wa (Sta na) Mo ra wiec kie go
z ma j&t ku Zie lo na Po la na w Bu ko -
wi nie. Ta ksi&" ka to je go „spo wied(”,
któ rej wy s$u cha$ S$u goc ki i spi sa$
na kil ka ty go dni przed je go %mier ci&
wKo rei. Opi su je ona "y cie Mo ra wiec -
kie go od mo men tu agre sji Niem ców
i So wie tów na Pol sk!. Ja ko 12-let ni
ch$o piec zo sta je wy wie zio ny na Sy -
be ri!, po tem uda je mu si! wyj%# z ar -
mi& An der sa do Ira nu. Po pew nym
cza sie wst! pu je do ame ry ka) skiej ar -
mii. Stan i Al bert spo ty ka j& si!
w oko pach na fron cie w Ko rei i tam
roz wi ja si! ich przy ja(). Mie li bar -
dzo wie le po dob nych prze "y#, mie -
li te" wspól ny cel – wal czy# z ko mu -
ni zmem. W jed nej z ak cji Stan gi nie,
a je go cia $o po zo sta je po mi! dzy li -
nia mi oko pów, na li nii ognia. Przez
kil ka dni nikt nie mo "e go %ci& gn&#.
Do wia du je si! o tym Al bert, któ ry do -
ko nu je te go czy nu sa mo dziel nie,
w bra wu ro wy, a ra czej sza lo ny spo -
sób. Do trzy mu je "o$ nier skiej przy ja( -
ni swo je mu pol skie mu ko le dze. 

Hi sto rie opi sa ne w obu tych ksi&" -
kach ni gdy wcze %niej nie by $y pu bli -
ko wa ne i sta no wi& (ró d$o wie dzy o lo -
sach Po la ków.

Jerzy Majcherczyk

Ho no ro wy Go!" 20. Ju bi le uszo we go Ba lu Po dró# ni ka 

Al bert Slu goc ki – kim jest?
Po raz pierw szy w hi sto rii Po lo nij ne go Klu bu Po dró# ni ka za pro si li !my na nasz ju bi le usz, ko go!, o kim Po lo nia i Po la cy
w Pol sce pra wie #e nic nie wie dz$. Pa da wi%c py ta nie, kim jest ten cz&o wiek, któ ry do zna& te go wy ró# nie nia by cia Ho -
no ro wym Go !ciem uro czy sto !ci 21-le cia za &o #e nia na sze go klu bu?

Sier !ant ma jor Al bert Slu goc ki w mun du rze ga lo wym, Wiet nam, 1971 rok

Ka pi tan Slu goc ki wi ta oso bi "cie ka! de go uczest ni ka wy pra wy w Ama zo nie Slu goc ki w"ród wo dzów z ple mie nia Yaglas

Ok#ad ka ksi$! ki Al ber ta Slu goc kie go
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