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no wy dzien nik THURSDAY, FEBRUARY 9 – WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2017

ryk. Uczest ni cy tej wy pra wy od kry -
li mi! dzy in ny mi ka nion Col ca w Pe -
ru – naj g"!b szy na Zie mi. 

Po tych wspo mnie niach na sa le ba -
lo w#, w rytm „Mar szu ge ne ral skie -
go”, wkro czy"10-oso bo wy od dzia" ka -
de tów Pu "a skie go. W chwi l! po nich
na sa l! wszed" Go$% Ho no ro wy, któ -
re mu od dzia" od da" ho no ry a na st!p -
nie Ser ge ant Ma jor Al bert Slu goc ki
do ko na" in spek cji od dzia "u. 

Wzu pe" nie in nym sty lu na sa l! we -
sz"a Miss Po lo nia USA 2017 Ka ro -
li na P"a czek – Go$% Spe cjal ny Ba lu
Po dró& ni ka. Ta pi!k na m"o da ko bie -
ta, ubra na w bia "y strój ko ro na cyj ny,
wy gl# da "a re we la cyj nie. Ca "a sa la,
a szcze gól nie pa no wie, by "a w ni#
wpa trzo na jak w gwiaz d!.

DZI! KU JE MY GO "CIOM I SPON SO ROM 
Po chwi li do go $ci spe cjal nych zo -

sta" za pro szo ny kon sul ge ne ral ny RP
w No wym Jor ku Ma ciej Go lu biew ski,
a po nim Agniesz ka Ku li kow ski – re -
pre zen tu j# ca na sze go naj wier niej sze -
go i g"ów ne go spon so ra Pol skie Li nie
Lot ni cze LOT. Dru gie go g"ów ne go
spon so ra – Pol sko -S"o wia' sk# Fe de -
ral n# Uni! Kre dy to w# – re pre zen to -
wa li Ry szard B#k i Ma rze na Wierz -
bow ska. Dote go gro napo pro sze ni zo -
sta li rów nie&: Ho no ra ta Pier wo la – pre -
zes SPA TA i Edward No wa kow -
ski – pre zes „No we go Dzien ni ka”. 

Tra dy cyj nie ju& w ba lu uczest ni -
czy" Wiel ki Mar sza "ek Pa ra dy Pu -

"a skie go 2017. Mar sza "ek S"a wek
Plat ta za bra" g"os ja ko pierw szy i za -
pro si" wszyst kich go $ci, a szcze gól -
nie Al ber ta S"u goc kie go, na 1 pa( -
dzier ni ka na 5 Ale j! na Man hat ta -
nie. Al bert S"u goc ki po dzi! ko wa"
za za pro sze nie i po zdro wi" uczest -
ni ków ba lu. Na to miast kon sul ge ne -
ral ny w swo im kil ku mi nu to wym wy -
st# pie niu wy ra zi" ogrom ny po dziw
dla or ga ni za to rów ba lu. Od niós" si!
tak &e do pre zen ta cji Al ber ta S"u goc -
kie go, któ re mu nie tyl ko po dzi! ko -
wa", ale wy ra zi" ogrom ny po dziw dla
je go do ko na'. 

Wszyst kim od $pie wa no „Sto
lat” – ja ko wy raz po dzi! ko wa nia
za wspar cie dzia "al no $ci Po lo nij ne -
go Klu bu Po dró& ni ka. 

Po tej ofi cjal nej cz! $ci swój re ci -
tal roz po cz#" An drzej Cier niew ski.
Po je go za ko' cze niu do pra cy przy -
st# pi" ze spó" Za mbro wia cy. 

HO NO RO WE CZ#ON KO STWO KLU BU 
W pierw szej prze rwie od by "a si!

ce re mo nia wr! cze nia Al ber to wi S"u -
goc kie mu Dy plo mu Ho no ro we go
Cz"on ko stwa Po lo nij ne go Klu bu Po -
dró& ni ka. Zna laz" si! on w gro nie ta -
kich ba da czy i po dró& ni ków, jak: Ma -
rek Ka mi' ski, Ja cek Pa" kie wicz czy
El& bie ta Dzi kow ska. Pochwi li napar -
kie cie po ja wi li si! In dia nie z Ama -
zo nii. Roz po cz! li ry tu al ny ta niec wo -
kó" zdzi wio ne go Al ber ta, któ re go na -
st!p nie przy stro ili w s"o mia ne sk# pe

ubra nie i za "o &y li mu opa sk! na czo -
"o, ja k# no sz# In dia nie Yaglas. To tam
w"a $nie na ich te re nach, w pó" noc -
no -wschod nim Pe ru, od bli sko 30 lat
dzia "a ka pi tan S"u goc ki, po ma ga j#c
im w pro ble mach zdro wot nych. Wi! -
cej in for ma cji mo& na zna le(% na stro -
nie Pro ject Ama zo nas.

TORT Z 20 "WIECZ KA MI
Wtym ro ku tort by" wy j#t ko wo du -

&y, gdy& mu sia" po mie $ci% 20 $wie -
czek. Do ich zdmuch ni! cia za pro sze -
ni zo sta li: kon sul ge ne ral ny z&o n# Aga -
t# oraz Miss Po lo nia, re pre zen tu j# ce
PLL LOT pa nie Agniesz ka Ku li kow -
ska i Mag da le na Ar nold – no wy kie -
row nik Lo tu na lot ni sku JFK, Pa we"
Ma ci#g – dy rek tor P&SFCU i Ma" -
go sia Maj cher czyk – wspó" or ga ni za -
tor ka ba lu i jed no cze $nie pre zy dent
agen cji Clas sic Tra vel, któ ra by "a trze -
cim g"ów nym spon so rem te go ba lu.
Ma" go sia za pro si "a dogro na„dmu cha -
j# cych” na$wiecz ki na tor cie ca "# m"o -
dzie&, któ ra by "a naba lu. Kie dy wszy -
scy ra zem dmuch n! li na $wiecz ki – te
zga s"y na tych miast. 

ZA MBRO WIA CY I TA$ CZ% CA 
MISS PO LO NIA

Gdy gra j# Za mbro wia cy, to nikt nie
usie dzi przy sto le. Ich pro fe sjo na lizm,
do bór utwo rów i pi!k ne g"o sy spra -
wia j#, &e i m"o dzie&, i star si, cz! sto
ich ro dzi ce, ta' czy li i ta' czy li. Wprze -
rwie na par kie cie po ja wi "a si! Ka ro -
li na P"a czek, któ ra ty tu" Miss Po lo -
nia wy wal czy "a nie tyl ko swo j# uro -
d#, ale rów nie& ta len tem do ta' ca.
Na jej ta necz ne go part ne ra wy de le -
go wa li $my Paw "a My $liw ca – se kre -
ta rza na sze go klu bu. Po kil ku mi nu -
tach z na sz# Miss Po lo nia za ta' czy"
rów nie& kon sul ge ne ral ny. Wy pad"
zna ko mi cie. Gra tu lu je my!

21. BAL PO DRÓ& NI KA 3 LU TE GO 2018 
Og"a sza my ju& te raz da t! na sze go

ko lej ne go ba lu. Pro si my or ga ni za cje
owspó" pra c!, czy li or ga ni zo wa nie w"a -
snych ba lów win nym ter mi nie. Wten
spo sób b! dzie my dzia "a% ra zem! 

Za pra sza my wszyst kich, a szcze -
gól nie m"o dzie& po lo nij n#, do ak tyw -
ne go uczest ni cze nia w na szych ak -
cjach. Wi! cej in for ma cji o dzia "al no -
$ci klu bu znaj dzie cie na stro nie:
www.od kryw cy.com, dzwo ni#c nanu -
mer te le fo nu: 973-473-1249 lub pi -
sz#c na ema il: in fo@od kryw cy.com.

Po lo nij ny Klub Po dró! ni ka

Me dia i po li ty ka na wspól nym zdj" ciu, tu! przed roz po cz" ciem ba lu. Kon sul ge ne ral ny RP w No wym Jor ku Ma ciej Go lu biew ski (z le -
wej) z !o n# Aga t# (trze cia od le wej) i Edward No wa kow ski – pre zes „No we go Dzien ni ka”, z !o n# Ma$ go rza t# (dru ga od le wej) 
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Ama zo% scy In dia nie Yaglas ubie ra j# Al ber ta S$u goc kie go w swój strój, od da j#c
mu ho$d i dzi" ku j#c w ten spo sób za to, !e od 30 lat bar dzo im po ma ga

Po lo nij na m$o dzie! przed ama zo% skim de ko ra cja mi. Od le wej: Ma$ go sia Szu kszta,
Jes si ca Maj cher czyk, Aga ta Tor bus, Ma$ go sia Gó rec ka, Ju li ja Kraj ce va i An ge la
Tor bus. Z przo du: Piotr Maj cher czyk i Adam Tor bus
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El! bie ta, Iwet ta i Wio la z Clas sic Tra vel spraw nie do ko ny wa $y od pra wy wcho dz# -
cych go &ci

Kon sul Ma ciej Go lu biec ki po rwa$ do ta% ca Miss Po lo nii przy ryt micz nej mu zy ce
Za mbro wia ków


