
 

OŚWIADCZENIE DLA MEDIÓW  Wallington, NJ.  8 Luty 2020 

 

RICARDO KRUSZEWSKI DWUKROTNIE WYRÓŻNIONY  

PRZEZ POLONIJNY KLUB PODRÓZNIKA 

 

Z wielką dumą i satysfakcją chcemy poinformować, że w dniu 1 lutego 2020, w czasie Balu Podróżnika, który jest 

jednym z największych corocznych wydarzeń w życiu Polonii w USA, doszło do specjalnego wydarzenia.   

Ricardo Kruszewski - Gość Honorowy 23 Balu Podróżnika, decyzją Zarządu Klubu - został wyróżniony następującymi 

nagrodami:   

 

- GLOBUS NIEPODLEGŁOSCI  

- DYPLOM HONOROWEGO CZŁONKA naszego Klubu.  

Oba wyróżnienia Ricardo Kruszewski otrzymał w uznaniu jego wybitnych dokonań w eksploracji kajakami Ameryki 

Południowej, a szczególnie Argentyny i Antarktydy. Jego opłynięcie Przylądka Horn w kajaku, który sam zaprojektował i 

wykonał, zasługuje na najwyższe uznanie.  

 

- GLOBUS NIEPODLEGŁOSCI – jest to specjalna nagroda ufundowana przez Polonijny Klub Podróżnika z okazji 100. 

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przyznawana jest dla wybitnej niezależnej osobowości w dziedzinie 

eksploracji świata oraz sławienie Polski.  Pierwszym jej laureatem został Krzysztof Wielicki – pierwszy człowiek w 

historii, który zdobył Mount Everest zimą.  

 

- Akceptując DYPLOM HONOROWEGO CZŁONKA Polonijnego Klub Podróżnika Ricardo Kruszewski dołączył do 

grona najwybitniejszych polskich podróżników i odkrywców, mieszkających w Polsce i poza nią.  

A są nimi:  

Elzbieta Dzikowska, Olgierd Budrewicz, Jacek Palkiewicz, Maciej Kuczyński – odkrywcy   

Andrzej Zawada, Krzysztof Wielicki, Ryszard Pawłowski, Zdzislaw Ryn – himalaiści & andyniści  

Marek Kaminski – polarnik   

Krystyna Chojnowska Liszkiewicz - żeglarka 

Padre Edmund Szeliga, Albert Slugocki – badacze Amazonii  

Zbigniew Swiech, Elżbieta Andrzej Lisowscy – etnografowie i historycy  

Scott Parazynski – astronauta 

 

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni, że mogliśmy gościć tego wielkiego, a zarazem ogromnie 

skromnego kajakarza – odkrywcę. Mamy nadzieje, że już niebawem jego dokonania będą bardziej znane na całym 

świecie.   

Z wyrazami największego szacunku. 

 

 

Jerzy Majcherczyk „Yurek” FR’92 

Prezes- Polonijny Klub Podróżnika 

Fellow of the Explorers Club 

yurek@odkrywcy.com 1-973-473-1249 

P.S. Po więcej informacji odwiedź: www.odkrywcy.com   

mailto:yurek@odkrywcy.com
http://www.odkrywcy.com/
http://www.odkrywcy.com/


COMUNICADO PARA LOS MEDIOS    Wallington, NJ. USA. Feb.08.2020 

 

RICARDO KRUSZEWSKI - DOBLEMENTE GALARDONADO  

POR EL POLISH – AMERICAN TRAVELERS CLUB 

 

Con gran orgullo y satisfacción queremos informar que el día 01 de febrero de 2020, 

durante el transcurso de la Gala Anual, se llegó a este trascendente acontecimiento: 

Ricardo Kruszewski, Invitado de Honor a la 23 Gala Anual, 

La Comisión Directiva del Polish-American Travelers Club, resolvió distinguirlo con los siguientes galardones: 

-GLOBO DE LA INDEPENDENCIA,  

-DIPLOMA de MIEMBRO HONORARIO  

Ambas distinciones, Ricardo Kruszewski las recibió en reconocimiento por sus trascendentes logros de exploración en 

kayaks, de Sudamérica y, en particular de Argentina y Antártida. La expedición Yamana 86, por el liderada, de 

circunnavegación del Cabo de Hornos, con kayaks rediseñados y construidos por el mismo, merecen el más alto 

reconocimiento. 

 

-GLOBO DE LA INDEPENDENCIA   Es este un especial premio, del Polish-American Travelers Club, en ocasión de la 

celebración del 100 aniversario, de la recuperación de la independencia de Polonia. 

Ha sido adjudicado por su destacada e independiente personalidad en la disciplina de Explorar el mundo y a la vez 

enaltecer el nombre de Polonia. El primero de estos lauros, ha sido adjudicado, a Krzysztof Wielicki, primer hombre en 

la historia en conquistar el Monte Everest, en invierno. 

 

-Recibiendo el DIPLOMA DE MIEMBRO HONORARIO del Polish-American Travelers Club, Ricardo Kruszewski, paso a 

integrar la Galería de los más destacados y reconocidos viajeros y exploradores polacos que viven en Polonia y fuera de ella.  

Ellos son: 

Elzbieta Dzikowska, Olgierd Budrewicz, Jacek Palkiewicz, Maciej Kuczyński – exploradores  

Andrzej Zawada, Krzysztof Wielicki, Ryszard Pawłowski, Zdzislaw Ryn – montańistas  

Marek Kaminski – explorador polar  

Krystyna Chojnowska Liszkiewicz - velerista  

Padre Edmund Szeliga, Albert Slugocki – exploradores de la Amazonia 

Zbigniew Swiech - historiador 

Scott Parazynski – astronauta  

 

Reiteramos nuestro sincero agradecimiento i estamos orgullosos de haber podido recibir a esta destacado y a la 

vez en extremo humilde kayakista y explorador. Tenemos la esperanza de que sus logros serán aún más conocidos en 

todo el mundo.  

Con nuestra más distinguida consideración. 

 

 

Jerzy Majcherczyk „Yurek” FR’92 

Presidente – Polish-American Travelers Club 

Fellow of the Explorers Club 

 yurek@odkrywcy.com 1-973-473-1249 
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