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                  1.  ______________________________________________________(*)            2.   _____________________________________________________ 

Załączam czek / money order na kwotę $________ jako płatność za ___ osobę(y).    Bilet(y) proszę przesłać na adres: 
 

Imię i nazwisko ___________________________________________________________________________(*) 

           Adres_______________________________________________________________ City _________________________State ________Zip Code ___________  
            

           Telefon: _______________________________ ___(*)     E-mail ________________________________________________________________________ (*) 

                                                                                                                                                                            (*) - informacje konieczne 

Proszę  wpisać nazwisko i imię, pierwszych dwóch osób, dla których  zamawiane są bilety. Pozostałe nazwiska proszę wpisać z drugiej strony zgłoszenia.  

Główni Sponsorzy: 

Polish & Slavic Federal Credit Union - Polish National Tourist Office - SPATA - 

ZAPROSZENIE 

5  LUTY  2022  

Sponsorzy medialni: 

Wstępny Program Balu: 
 

  6:30-8:00pm  -Pokaz filmu „Godspeed, Los Polacos”  i  

  spotkanie z jego autorami: Sonia Szczesna i Adam Nawrot 

  8:00-9:00pm  - COCKTAIL HOUR, OPEN BAR & APPETIZERS 

  9:00-9:15pm  - Ceremonia otwarcia 24 Balu Podróżnika  

  9:15-2:00am  - Zabawa taneczna przy zespole Simone 

Band. W kilku krótkich przerwach nastąpi;  Kolacja podana 

do stołów, wręczenie GLOBUSA NIEPODŁEGLOŚCI i inne 

atrakcje/niespodzianki.   

GLOBUS NIEPODLEGŁOŚCI  
Polonijnego Klubu Podróżnika na 100 rocznice  
Niepodległości Polski  i 25 lecie naszego Klubu 

 

Trzecim laureatem zostali; Sonia Szczęsna i Adam Nawrot  
Są oni  najmłodzszymi w naszej historii Gosćmi Honorowymi. Otrzymują go za 

to, że przeniesli na ekran już zapomnianą historie polskiej akademickiej 
wyprawy kajakowej Canoandes’79. I zrobili to znakomicie.  

Ich film „Godspeed, Los Polacos” spotkał sie z ogromnym uznaniem czego 
przykladem jest zdobycie głównych nagród na 13 festiwalach filmowych na 

całym świecie. Dzieki temu ta niesamowita historia polskich kajakarzy z przed 
40 lat jest już na dobrej drodze aby poznał ją swiat, aby weszła w annały 

eksploracji swiata. Ich film można zobaczyć tuż przed balem od 6:30-8:00pm.  

XXIV BAL PODRÓŻNIKA 

Informacje dodatkowe:  

Odwołanie udziału w balu możliwe tylko do 2 lutego. 
Zapłata za bilet przy wejściu jest możliwa tylko gotowką z 
wcześniejszym zgłoszeniem telefonicznym oraz podaniu karty 
kredytowej jako gwarancji wykupu biletu. 
Zapraszamy do reklamowania swojego biznesu w czasie balu poprzez: 
A.Umieszczenie niedużego logo/baneru swojego biznesu przy wejściu, 

na Bal lub w sali gdzie bedzie serwowany cocktail hour.  
B. Dołożenie swoich ulotek/egzp produktu do toreb które będą 

rozdawane gościom przy wyjściu po zakonczeniu balu. 

BILETY NA XXIV BAL PODRÓŻNIKA  
Donacja na Bal:  $200 dla wszystkich gości oraz $180 

dla młodzieży do lat 30. Prosimy wypełnić i odesłać 

poniższe zgłoszenie razem z zapłatą w postaci czeku lub 

money order (wystawionym na  P-A Travelers Club)   

na adres: 

Polish American Travelers Club 

P. O. Box 3011 Wallington, NJ 07057 

Info; info@odkrywcy.com oraz 973-473-1249 

Polonijny Klub Podróżnika serdecznie zaprasza na 24 Bal,   

który odbędzie się w głównej Sali Balowej ROYAL MANOR w 

Garfield, NJ  w godzinach 6:30pm-2:00am.   
 

Nasz Bal jest organizowany dla uczczenia 26-lecia założenia i 25 lecia 
działalnosci Polonijnego Klubu Podróżnika.  Bal Podróżnika to ponad 7 

godzin wspaniałej zabawy w towarzystwie ludzi kochających 

podróżować, gdzie opowieści o ostatnich wojażach przekąszane są 

super smacznymi potrawami i napojami, od szerokiego wyboru polskich piw i wódek począwszy, a na 

najwyższej jakości koniaków i whisky skończywszy. Wszystko to bez żadnych dodatkowych opłat. Smaczny obiad podany do stołów i 

przekąski po północy, dla tych którzy dalej będą głodni. Bezpłatny "valet" parking i uprzejma obsługa dopełniają obrazu naszego "all 
inclusive " Balu Podróżnika. I co najważniejsze do tańca grać będzie super zespół SIMONE BAND. Wszystkim tym "zarządzał" będzie 

nasz polonijny artysta Ryszard DRUCH. Zapraszamy również Polonijną młodzież oraz osoby samotne.  

JESTESMY PEWNI, IŻ WSZYSCY BĘDZIEMY SIĘ SUPER BAWIĆ!  

HONOROWI GOŚCIE 

Adam NAWROT 

Sonia SZCZESNA 

PROWADZĄCY BAL 

Ryszard DRUCH 


