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Wso bo t´ 4 lu te go od był si´ 20 Ju bi le -
uszo wy Ba lu Po dró˝ ni ka, w któ rym
wzi´ ło udział 250 go Êci. Go Êciem ho -

no ro wym był ALBERT SŁUGOCKI, a go Êciem
spe cjal nym Ka ro li na Pla czek – Miss Po lo nia
USA 2017. Go Êcin nie zaÊ wy stà pił zna ny pio -
sen karz An drzej Cier niew ski.  

Ho no ro wy GoÊç o so bie! 

Tra dy cyj nie przed roz po cz´ ciem ba lu Ho no ro -
wy GoÊç – Al bert SŁUGOCKI opo wie dział hi sto -
ri´ swo je go ˝y cia, od 1945 do dnia dzi siej sze -
go. Je go szcze ra opo wieÊç o swo im dra ma tycz -
nym ˝y ciu nie tyl ko wzru szy ła, ale i wstrzà sn´ ła
słu cha cza mi. Je go szcze re wy stà pie nie wy war ło
na go Êciach ta kie wra ̋ e nie, ˝e nie mo gli daç so -
bie ra dy z wła sny mi od czu cia mi. Przy kła dem
mo ̋e byç sam Kon sul Ge ne ral ny Pan Ma ciej Go -
łu biew ski, któ ry był nià tak po ru szo ny, ˝e mó wił
o niej w cza sie ce re mo nii otwar cia ba lu. 

Uro czy stoÊç otwar cia 20. Ju bi le uszo we go
Ba lu Po dró˝ ni ka roz po cz´ ła si´ od krót kie go
wspo mnie nia po przed nich 19 ba li, po czym na
sa l´ przy ryt mach mar szu ge ne ral skie go wma -
sze ro wał 10-oso bo wy od dział Ka de tów Pu ła -
skie go. W chwi l´ po nich na sa l´ wszedł nasz
Ho no ro wy GoÊç, któ re mu od dział od dał ho no -
ry, a na st´p nie sier ̋ ant ma jor Al bert Słu goc ki
do ko nał in spek cji od dzia łu. Dru gim Ho no ro -
wym Go Êciem Ba lu by ła Miss Po lo nia USA
2017 Ka ro li na Pla czek, któ ra ubra na w bia ły
strój ko ro na cyj ny wy glà da ła re we la cyj nie. 

Uro czy ste otwar cie

W chwi le póê niej na Êro dek sa li zo sta li za -
pro sze ni: Kon sul Ge ne ral ny RP Pan Ma ciej Go -
łu biew ski, Pa ni Agniesz ka Ku li kow ski – re pre -
zen tu jà ca na sze go naj wier niej sze go i głów ne -
go spon so ra Pol skie Li nie Lot ni cze LOT. P&SFCU
re pre zen to wa li Pan Ry szard Bàk i Pa ni Ma rze -

na Wierz bow ska. Do te go gro na po pro sze ni
zo sta li rów nie˝ Pa ni Ho no ra ta Pier wo la – Pre -
zes SPATA i Pan Edward No wa kow ski – Pre zes
No we go Dzien ni ka. Tra dy cyj nie ju˝ w na szym
ba lu uczest ni czy Wiel ki Mar sza łek Pa ra dy Pu ła -
skie go, Sła wek Plat ta, któ ry za pro sił wszyst kich
go Êci ba lu, a szcze gól nie Al ber ta Słu goc kie go
1 paê dzier ni ka na 5 Ale j´ na Man hat ta nie. 

Wszyst kim od Êpie wa no 100 lat  ja ko wy raz
po dzi´ ko wa nia za wspar cie dzia łal no Êci Po lo -
nij ne go Klu bu Po dró˝ ni ka. Po tej ofi cjal nej cz´ -
Êci swój re ci tal roz po czàł An drzej Cier niew ski.
Po je go za koƒ cze niu do pra cy przy stà pił ze spół
Za mbro wia cy. 

ALBERT SLUGOCKI – Ho no ro wym 
Człon kiem Po lo nij ne go Klu bu Po dró˝ ni ka 

Al ber to wi Słu goc ki Dy plom Ho no ro we go
Człon ka na sze go Klu bu otrzy mał w uzna niu za

swo jà dzia łal noÊç cha ry ta tyw nà w Ama zo nii. I
to wła Ênie miesz kaƒ cy Ama zo nii roz po cz´ li ry -
tu al ny ta niec wo ko ło zdzi wio ne go Al ber ta,
któ re go na st´p nie ubra no w sło mia ny strój i
opa sk´ na czo ło, ja kie no szà In dia nie YAGLAS.
To wła Ênie na ich te re nach w pół noc no -
-wschod nie go Pe ru, od bli sko 30 lat dzia ła ka -
pi tan Słu goc ki. Wi´ cej in for ma cji mo˝ na zna -
leêç na stro nie „Pro ject Ama zo nas”.  

Tort z 20 Êwiecz ka mi

W tym ro ku tort był wy jàt ko wo du ̋ y, gdy˝
mie Êci ło si´ na nim 20 Êwie czek na 20-le cie
Ba lu Po dró˝ ni ka. 

Do ich zdmuch ni´ cia za pro sze ni zo sta li Kon -
sul Ge ne ral ny z ˝o nà Aga ta oraz Miss Po lo nia,
re pre zen tan ci 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 weł Ma ciàg – dy rek tor
P&SFCU i Mał go sia Maj cher czyk – współ or ga -
ni za tor ka ba lu i jed no cze Ênie Pre zy dent Clas sic
Tra vel, któ ry był trze cim głów nym spon so rem
te go ba lu. Mał go sia za pro si ła do gro na „dmu -
cha jà cych” Êwiecz ki na tor cie, ca łà mło dzie˝,
któ ra by ła na ba lu. 

21. Bal Po dró˝ ni ka - 3 lu te go 2018 

Te raz ju˝ ogła sza my da t´ na sze go na st´p ne -
go ba lu i pro si my in ne or ga ni za cje o współ pra -
c´, czy li or ga ni zo wa nie wła snych ba li w in nym
ter mi nie. Za pra sza my wszyst kich a szcze gól nie
mło dzie˝ po lo nij nà do ak tyw ne go uczest ni cze -
nia w na szych ak cjach. Wi´ cej in for ma cji o
dzia łal no Êci klu bu znaj dzie cie na  

www.od kryw cy.com 
lub dzwo niàc na 1-973-473-1249 
ema il:  in fo@od kryw cy.com

Po lo nij ny Klub Po dró˝ ni ka
Zdj´ cia: Mi chał Ja szew ski, Ry szard Dzie dzic

Tak bawiliśmy się 
na 20. Ju bi le uszo wym Balu Po dróż ni ka 

Po lo nij ny Klub Po dróż ni ka już od 21 lat słu ży Po la kom i Pol sce

Eme ry to wa ny 
sier ̋ ant ma jor Al bert
Słu goc ki do ko nu je 
in spek cji od dzia łu 

Ka de tów Pu ła skie go

Miss Polonia USA
2017 z wielkà

gracjà wchodzi na
sal´ jako GoÊç

Specjalny 20. Balu

Pierw sza pa ra Ba lu: Mał go sia i Ju rek Maj cher czyk.
Od pierw sze go ba lu ra zem two rzà nie za po mnia nà at -
mos fe r´ ka˝ de go z nich.

Jerzy Majcherczyk wita Specjalnego GoÊcia Balu Podró˝nika Pana
Macieja Golubiewskiego Konsula Generalnego RP w NYC.

W czasie taƒca amazoƒscy Indianie YAGLAS
oddali hołd Albertowi Sługockiemu ubierajàc go

w plemienny strój
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20. Bal Podró˝nika uÊwietniły wyst´py
Indian z Amazonii i tancerzy z Peru

Uroczyste otwarcie 20. Jubileuszowego Balu Podró˝nika. Z szampanem w r´ku, Prezes Klubu – Jerzy Majcherczyk (pierwszy z lewej) i wiceprezes dr Piotr Nawrot (drugi z lewej) dzi´kujà Specjalnym GoÊciom Balu i
Sponsorom: Sławek Platta - Wielki Marszałek Parady Pułaskiego, Maciej Golubiecki – Konsul Generalny RP w Nowym Jorku, Honorata Pierwola - Prezesa SPATA, Albert Sługocki – Honorowy GoÊç Balu, Karolina

Placzek- Miss Polonia USA 2017, Agnieszka Kulikowska - Regional Sales Manager, PLL LOT; Ryszard Bàk i Marzena Wierzbowska – Dyrektorzy P&SFCU, Edward Nowakowski – Prezesa Nowego Dziennika

W cza sie ba lu dwu krot nie wy stà pił 
zna ny pio sen karz An drzej Cier niew ski

Albert Sługocki ju˝ kiedyÊ poznał 
w Amazonii dr. Kazimierza Szcz´cha,
a teraz wybiera si´ tam jego ˝ona 

dr. Krystyna Szewczyk Szcz´ch

Konsul Generalny Maciej Golubiecki z
˝onà Agatà gotowi sà jechaç do Peru,
ale tylko z Jurkiem Majcherczykiem!

Jurek Majcherczyk gratuluje Albertowi Sługockiemu
Dyplomu Honorowego Członka Polonijnego Klubu

Podróznika. Obok Karolina Placzek.

Ho no ro wy GoÊç Al bert Słu goc ki w oto cze niu 
przy ja ciół: Da nu si Gó rec kiej, Ja dzi D´b skiej, 

Mał go si Maj cher czyk i Fran ka Łap czyƒ skie go.

Do zdmuch ni´ cia 20
Êwie czek na ju bi le -
uszo wym tor cie zo sta -
li za pro sze ni: Mał go -
sia Maj cher czyk  -
współ or ga ni za tor ba -
lu, Kon sul Ge ne ral ny
Ma ciej Go lu biew ski z
˝o nà Aga tà, Pa weł
Ma ciàg – Dy rek tor
P&SFCU oraz przed -
sta wi cie le PLL LOT:
pa nie Agniesz ka Ku li -
kow ska i Mag da le na
Ar nold  - no wy kie -
row nik LOT-u na lot ni -
sku JFK


