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Bal Po dró! ni ka to 8 go dzin wspa nia -
lej za ba wy i oka zja do spo tka nia cie -
ka wych lu dzi, któ rych "# czy pa sja po -
zna wa nia $wia ta. W$ród go $ci naj -
licz niej sz# gru p% sta no wi li w"a $ci cie -
le biz ne sów – bli sko 80 osób. Po nad -
to przy by "o oko "o 30 le ka rzy i 10
agen tów biur po dró !y. Gru pa po lo -
nij nej m"o dzie !y li czy "a po nad 30
osób. By "o te! 10 dzien ni ka rzy i fo -
to re por te rów. Po zo sta "# gru p% sta no -
wi li po dró! ni cy i sym pa ty cy PKP.

Na ba lu by li go $cie nie tyl ko z No -
we go Jor ku i New Jer sey, ale te! z s# -
sied nich sta nów, a na wet z Chi ca go
i Mia mi na Flo ry dzie. Kil ka osób
przy le cia "o z Pol ski. Bal pro wa dzi -
li: pre zes klu bu Ju rek Maj cher czyk
i wi ce pre zes Piotr Na wrot. 

19 BA LÓW
Co praw da bal roz po cz#" si% o go -

dzi nie 20:00, ale ju! go dzi n% wcze -
$niej roz po cz% "y si% pre zen ta cje, któ -
rych wy s"u cha "o bli sko 200 go $ci ba -
lu. Ju rek Maj cher czyk przy po mnia"
naj wa! niej sze osi# gni% cia w okre -
sie 21 lat dzia "al no $ci Po lo nij ne go
Klu bu Po dró! ni ka. Przy po mnia" te!
hi sto ri% dzie wi%t na stu do tych cza so -
wych ba lów i po ka za" wie le cie ka -
wych zdj%&, na któ rych utrwa lo ne zo -
sta "y cie ka we po sta ci i wy da rze nia. 

A ja kie by "y te ba le? Z ro ku na rok
zy ski wa "y na po pu lar no $ci i pre sti !u.
Wy star czy nad mie ni&, i! w po przed -
nich ba lach udzia" wzi% "o 5640 go $ci,
któ rzy przy by li zwie lu sta nów, wtym
z Ha wa jów, ale te! z Pol ski, An glii,
Nie miec oraz z Pe ru, Mek sy ku, Chi -
le, Bra zy lii, Tan za nii i Ka na dy. Bo to
jest bal, naktó rym trze ba by&. Ko niecz -
nie trze ba przy po mnie&, i! nana szych
ba lach mie li $my19 Ho no ro wych Go -
$ci – g"ów nie zPol ski, ale tak !e trzech
z USA i jed ne go z Tan za nii. 

Go $cin nie za$ na ba lach wy st% po -
wa li mi% dzy in ny mi: $.p. Ire na JA -
ROC KA, Zbi gniew WO DEC KI i Ja -
cek WÓJ CIC KI oraz ze spo "y pre zen -
tu j# ce folk lor z Pe ru, Mek sy ku, Bra -
zy lii, Cen tral nej Afry ki, Au stra lii
i z Pol ski. 

WZRU SZA J! CA PRE ZEN TA CJA 
HO NO RO WE GO GO "CIA

W ci# gu 30 mi nut Ho no ro wy
Go$& Ba lu – AL BERT S'U GOC -
KI – opo wie dzia" swo j# hi sto ri% !y -

cia, po cz#w szy od 1945 ro ku. Je go
szcze ra opo wie$& o dra ma tycz nym
!y ciu nie tyl ko wzru szy "a, ale
i wstrz# sn% "a s"u cha cza mi. Raz sa la
wy bu cha "a $mie chem, aby po chwi -
li wy cie ra& p"y n# ce z oczu "zy. To
szcze re wy st# pie nie wy war "o na go -
$ciach ta kie wra !e nie, !e nie mo gli
da& so bie ra dy z w"a sny mi od czu cia -
mi. Ja ko przy k"ad niech po s"u !y sam
kon sul ge ne ral ny RP w No wym Jor -
ku Ma ciej Go lu biew ski, któ ry wy -
s"u cha" wy po wie dzi Al ber ta i by" ni#

tak po ru szo ny, !e pó( niej, w cza sie
ce re mo nii otwar cia ba lu, znacz n#
cz%$& swe go wy st# pie nia po $wi% ci"
w"a $nie Al ber to wi S"u goc kie mu. 

COCK TA IL HO UR
Po pre zen ta cji Al ber ta, cz%$& go -

$ci za ku pi "a je go ksi#! ki: „Mo je !y -
cie, mo je woj ny. Z Pol ski do US Spe -
cial For ces i Ama zo nii” oraz „Re qu -
iem dla ame ry ka) skie go !o" nie rza”.
Po tem sta n% li w ko lej ce do au to ra
po au to gra fy. Po zo sta li za$ po szli
skosz to wa& wie lu przy sma ków kuch -
ni Roy al Ma nor, zdo mi no wa nej przez
zdro w# pol sk# !yw no$&. A by "o
w czym wy bie ra&: od plac ków ziem -
nia cza nych, po przez wy $mie ni te w% -
dli ny, a! po ró! ne go ro dza ju sa "at ki. 

ROCZ NI CO WE I MAR SZO WE 
ROZ PO CZ# CIE BA LU

Kil ka mi nut po go dzi nie 21. roz -
po cz% "a si% uro czy sto$& otwar cia 20.
Ba lu PoDró!nika. A roz po cz% "a si%
odkrót kie go przy po mnie nia po przed -
nich 19 ba lów... Po tem Piotr Na wrot
przy po mnia" ospe cjal nej rocz ni cy Jur -
ka Maj cher czy ka. Do k"ad nie35 lat te -
mu, 4 lu te go 1982 ro ku przy le cia"
do No we go Jor ku, po za ko) cze niu
trwa j# cej bli sko 3 la ta wy pra wy ka -
ja ko wej pogór skich rze kach obu Ame -

Po dró$ ni cy  ba lo wa li po raz 20.
W ju bi le uszo wym 20. Ba lu Po dró! ni ka, któ ry od by" si# w so bo t#, 4 lu te go, w Roy al Ma nor w Gar field, NJ, wzi# "o udzia" 250 go $ci. 

Go $ciem ho no ro wym by" AL BERT S%U GOC KI, a go $ciem spe cjal nym KA RO LI NA P%A CZEK – Miss Po lo nia USA 2017. 
Go $cin nie za$ wy st& pi" zna ny pio sen karz An drzej Cier niew ski. Ba lem tym upa mi#t ni li $my 21. rocz ni c# za "o !e nia Po lo nij ne go Klu bu Po dró! ni ka.

Eme ry to wa ny sier !ant ma jor Al bert S"u goc ki prze cho dzi przed sze re giem ka de -
tów Pu "a skie go
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Uro czy ste otwar cie 20. Ba lu Po dró! ni ka. Pre zes klu bu Je rzy Maj cher czyk (z mi kro fo nem) i wi ce pre zes dr Piotr Na wrot (dru -
gi z le wej) wi ta j# go $ci (od le wej): S"aw ka Plat t% – Wiel kie go Mar sza" ka Pa ra dy Pu "a skie go 2017, Ma cie ja Go lu biec kie -
go – kon su la ge ne ral ne go RP w No wym Jor ku, Ho no ra t% Pier wo "% – pre zes SPA TA, Al ber ta S"u goc kie go, Ka ro li n% P"a czek,
Agniesz k% Ku li kow sk# – przed sta wi ciel k% PLL LOT, Ry szar da B# ka i Ma rze n% Wierz bow sk# – dy rek to rów P&SFCU oraz
Edwar da No wa kow skie go – pre ze sa „No we go Dzien ni ka”
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Ju rek Maj cher czyk wr% czy" Al ber to wi S"u goc kie mu Dy plom Ho no ro we go Cz"on ka Po lo nij ne go Klu bu Po dró! ni ka.
Obok – Ka ro li na P"a czek i Piotr Na wrot
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W cza sie ba lu dwu krot nie wy st# pi" zna ny pio sen karz An drzej Cier niew ski
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Do zdmuch ni% cia $wie czek na tor cie zo sta "a za pro szo na po lo nij na m"o dzie!


