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Zebranie członkowskie - przeniesione na czerwiec. Ze względu na liczne wydarzenia 
w maju w Klubie, Komunie i Graduations, majowe zebranie członków zostało prze-
niesione na niedzielę 5-go czerwca, na godz. 14:00. | Due to a number of events 
taking place at the Club in May, as well as First Communion and Graduation, May 
General Members meetings has been moved to June 5th at 2PM.

Polish Club Of Denver, 3121 W Alameda Ave, Denver CO 80219
www.polishclubofdenver.com

MAY 8th – noon to 2PM 
Appointments: Library Director Jolanta Szapiel, 
303-502-7265

Have polish books to donate?
Please call our Library Director Jola Szapiel at 303-502-7265. 
Prosimy o donacje polskich książek. Jeśli maja Państwo książki,
których chcecie się pozbyć, prosimy o kontakt z Dyrektor Biblioteki
Panią Jolantą Szapiel. Chetnie przyjmiemy donację. 

W 2015  roku objęłam  stanowisko bibliotekarza w polskiej Bibliotece przy 
Polskim Klubie w Denver. Jak większość ludzi lubię czytać, niestety nie mam na 
to zbyt wiele czasu. Lubię literaturę kobiecą i książki podróżnicze. 
Po objęciu tej funkcji, wraz z Asią Żelazko, która wcześniej zajmowała się 

biblioteką,  zakupiłyśmy  program  komputerowy  do  katalogowania  wszystkich 
książek. Katalogowanie dobiega do końca i za ok. miesiąc będzie ukończone. 
Mamy na stanie ok. 2700 książek oraz płyt DVD z polskimi bajkami i filmami. 
Od  kilku  lat  biblioteka  korzysta  z  usług  księgarni  wysyłkowej  Quo  Vadis 

z Chicago, gdzie zamawiamy wybrane pozycje, często wskazane przez czytelni-
ków. Jednak w większej mierze, książki na półki trafiają nadal dzięki indywidu-
alnym darowiznom, za które z góry serdecznie dziękujemy. 
Nasi czytelnicy mają także dostęp do czasopism z Polski (Twój Styl, Wróżka, 

Claudia, Życie kobiety). Na naszych półkach mamy literaturę kobiecą, książki 
podróżnicze, poezję, literaturę piękną, klasyczną, współczesną, fantastykę, pu-
blicystykę, biografie, albumy historyczne, geograficzne, książki o sztuce, kultu-
rze, o folklorze i  wiele innych.
Przy różnych typach imprez polonijnych czy kiermaszów staramy się wyprze-

dawać duplikaty książek za symboliczną kwotę $1, co pozwala nam na zakup 
nowych tytułów.
Wśród chętnie czytanych autorów są miedzy innymi: Joanna Chmielewska, 

Katarzyna Grochola, Monika Szwaja, Waldemar Łysiak, Danielle Steel, Nora 
Roberts, Anna Fincer–Ogonowska, Teresa Revay  i wielu  innych wspaniałych 
autorów polskich i zagranicznych.
Na miesiąc maj polecam książkę pt.: „Cacko“ Krystyny Sienkiewicz. Jest to 

cudna książka, ciepła, magiczna i roztrzepana jak jej autorka. „Cacko” czyta 
się z uśmiechemna sercu, czyta się błyskawicznie. Dodatkowym atutem są zdję-
cia ilustrujące nie tylko ciekawy życiorys autorki, ale również jej obrazy, stroje, 
bibeloty. Książka magiczna i pełna cudów. Polecam.
Biblioteka czeka na wszystkich miłośników literatury.
     Jolanta Szapiel

April

Krystyna Bien
Michalina Gorden
Mary Gornik
Joseph Hermanski
Laura Hermanski
Renata Jelen
Janusz Kokot
Irena Lewandowski
William Miller

May

Jadwiga Bielecki
Apolonia Blazejewicz
Darlene Bobak
Stanislaw Gadzina
Sebastian Gadzina
George Gornik
Alicja Johansson
Kelly Kaliszan
Stanislaw Kaliszan
Kazimierz Krawczak
Piotr Mozdyniewicz
Barbara Pyziak
Iwona Salamon
Joan Williams

ZEBRANIE CZŁONKOWSKIE!

Polish Club Library Hours 

POLISH CLUB OF DENVER

Edmund Pawlowicz
Robert Pilarski
Mira Puszman
Magdalena Sikora
Marek Wolicki
GrzegorzWoloch
Barbara Woloch
Anita Zelazny
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GALERIA:  PIOTR RUBIK

Zdjęcia: Małgorzata Otteson 
Więcej zdjęć na www.polishclubofdenver.com
lub na naszym fanpage’u facebook.com/polishclubofdenver



4 ∎ 

Następne zebranie członków odbędzie się w niedzielę 5-go czerwca 
o godzinie 14:00.  Zapraszamy do uczestnictwa w zebraniu. | The next 
General Member meeting will take place on Sunday June 5th at 2PM.

W piątek 6-go maja o godz. 18:00 zapraszamy wszystkie Panie do Klubu 
na „Babski Wieczór” i pokaz profesjonalnego makijażu w wykonaniu 
wizażystki Doroty Misiak! Jedna z Pan przejdzie metamorfozę na scenie 
przed wszystkimi uczestniczkami wieczoru (makijaż i fryzura). Po pokazie 
będzie można zasięgnąć porady Pani Doroty i uzyskać krótką lekcję 
makijażu. Chętne na makijaż, prosimy o kontakt bezpośrednio z panią 
Dorotą w celu ustalenia kolejki 970 317 7621. Od 19:00 koncert Agnieszki 
Kirol, która powraca do nas na jednogłośną prośbę Pań obecnych podczas 
Dnia Kobiet. Zapraszamy! Tego wieczoru nie można przegapić! Przy okazji 
zapraszamy do obejrzenia zdjęć z poprzedniego „babskiego wieczoru’ na  
stronie 7 magazynu oraz na www.polishclubofdenver.com

W sobotę 9 kwietnia, odbyły się w Klubie drugie rozważania teologiczne 
z Ks. Dr. Tomaszem Sewerynem. Ks. Seweryn jest wykładowcą na 
Papieskim Uniwersytecie JP II w Krakowie, obecnie mieszka w Fort Collins, 
gdzie posługuje na parafii Świętego Józefa. Zdjęcia ze spotkania na stronie 
12 magazynu oraz na www.polishclubofdenver.com 

We wtorek 17 maja o godz. 18:00 zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych na kolejne bezpłatne seminarium z Prawa Imigracyjnego, 
które poprowadzi adwokat Theresa Vogel z firmy Stern & Curray. Na 
spotkaniu, pani Vogel omówi ogólne zagadnienia związane z wizami 
imigracyjnymi i nieimigracyjnymi, kwestię zielonych kart, obywatelstwa, 
jak również możliwości legalnego zatrudnienia obcokrajowców w USA.  
Będzie możliwość umówienia się na darmową konsultację. Wstęp wolny. 
Zapraszamy!

Z końcem marca zakończyliśmy kompleksową wymianę dachu w Polskim
Klubie. Dziękujemy wykonawacy Matteo Mazzullo. Równoczesnie dobiegła 
końca remodernizacja wejścia do Klubu, tzw. hallu. Kończa sie również 
prace stolarskie w kuchni. Wkrótce rozpoczniemy planowanie remontu 
pomieszczenia pomiędzy barem, a biblioteką.

Wtorek, 17 maja godzina 19:00. Przywitaj 
lato w Polskim Klubie z Donatanem, Cleo 
i Słowiankami! Koncert - wtorek 17 maja, 
godzina 19:00. Bilety $30 przy wcześniejszej 
rezerwacji telefonicznej (Kasia Żak 720 233 
9213) lub $35 przy drzwiach. Będziesz prosto 
z pracy? To nie problem. Na miejscu będzie 
można zjeść kiełbaski z grilla, ciepły obiad, 
otwarty będzie również bar. Zapraszamy! 

Podczas zebrania w lutym, członkowie zdecydowali o konieczności 
uaktualnienia Konstytucji Polskiego Klubu. Oto proponowane poprawki, 
które zostaną omówione na następnym zebraniu członków::
• OKRES KANDYDACKI DLA NOWYCH CZLONKOW – kazdy nowy czlonek 
Klubu nabywa prawa do glosowania w sprawach klubowych dopiero po 3 
miesiacach od wstapienia do Klubu i zaplacenia skladki; 
• KANDYDACI NA PREZESA ORAZ VICE-PREZESA KLUBU musza zglosic 
swoje kandydatury na te stanowiska na co najmniej 3 miesiace przed 
wyborami; musza byc pelnoprawnymi czlonkami Klubu od 6 miesiecy; 
musza byc obecni na zebraniach Klubu na conajmniej 3 miesiace przed 
wyborami. 
• GLOSOWANIE W PRZYPADKU BRAKU QUORUM – w przypadku potrzeby 
glosowania nad waznymi sprawami klubowymi na zebraniu, na ktorym 
nie ma Quorum, o zaakceptowaniu lub odrzuceniu wniosku zdecyduje 
wiekszosc glosow osob obecnych na Sali 

Dyrektor Biblioteki, pani Jolanta Szapiel, przypomina, iż w 2016 biblioteka 
otwarta jest tylko raz w miesiącu, w każdą drugą niedzielę miesiąca. 
Istnieje również możliwość otwarcia biblioteki na życzenie,
po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z prowadzącą, pod numerem
303-502-7265. Więcej informacji na www.polishclubfdenver.com 
w zakładce  “Biblioteka.” | The Polish Club Library is open once a month, 
every second Sunday of the month.  If you’d like to request a more 
convenient date, please make an appointment with our Library 
Director, Jolanta Szapiel at 303-502-7265 | May Polish Club 
Library Hours: MAY 8th – noon to 2PM

Nadal można odnowić członkowstwo na rok 2016. 
Członkowstwo można odnowić na naszej stronie www.
polishclubofdenver.com ( zakładka “Członkowstwo”). Opłatę 
można dokonać na stronie w systemie Pay Pal lub wysłać 
czek na adres Klubu z dopiskiem CC: Roman Sałata, Dyrektor 
Wynajmu, 3121 W Alameda Ave Denver CO 80219 

ZEBRANIE CZŁONKÓW ‘BABSKI WIECZÓR’ I POKAZ MAKIJAŻU

“UZDRAWIANIE LUDZKICH ZRANIEŃ
W TEORII I PRAKTYCE” 

SPOTKANIE Z PRAWNIKIEM
IMIGRACYJNYM 

REMONTY

KONCERT DONATANA & CLEO

ZMIANY DO KONSTYTUCJI 

BIBLIOTEKA

CZŁONKOSTWO NA 2016 

POLISH CLUB OF DENVER

OGŁOSZENIA KLUBOWE
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Niedziela, 8 Maja godzina 15:00. Szanowna Mamo, zamień zatłoczoną 
restaurację na obiad w Polskim Klubie! Zapraszamy wszystkie mamy 
z rodzinami oraz tych, którzy chcieliby uczcić swoje mamy, nawet jak są 
daleko. W programie, wspólny obiad, modlitwa z Ks. Sławkiem, występy 
dla Mam w wykonaniu młodzieży z chóru kościelnego. Konieczne są 
telefoniczne rezerwacje na obiad u Iwony Salamon pod numerem
303 797 3361. Więcej informacji na stronie 12.

MOTHER’S DAY MENU:
Obiad Dorośli / ADULTS $20/person
* Rosół / Chicken Soup
* Ziemniaki / Mashed potatoes
* Sałatka / Cesar Salad
* Pierś z kurczaka / Chicken Breast
* Rolada z wołowiny w sosie własnym / Beef Roulade with gravy
* Jabłecznik / Apple Pie
* Deser niespodzianka / Surprise Dessert
* Szklanka wina dla Mamy/ Glass of wine for Mom
* Coffee / Tea / Water
 Obiad Dzieci / KIDS $7/person
* Spaghetti z mięsem / Spaghetti with meatballs
* Jabłecznik / Apple Pie
* Deser niespodzianka / Surprise Dessert
* Soki / Juices

Polski Klub w Denver poszukuje obecnie fortepianu lub pianina. 
Zainteresowanych donacją lub odsprzedaniem instrumentu prosimy 
o kontakt z panem Marianem Różycem pod numer 303- 457- 9779. Polish 
Club is looking for anyone interested in donating a piano to the Club. 

W 2017 istnieje możliwość  korzystania z sali klubowej dla innych 
organizacji polonijnych z Kolorado. W terminach niekolidujących 
z kalendarzem imprez klubowych, organizacje polonijne mogą nieodpłatnie 
korzystac z Sali klubowej, zaplecza kuchennego oraz baru . Koszt 
sprzatania oraz ochrony  ponosi organizacja. Zainteresowane organizacje 
prosimy o kontakt na info@polishclubofdenver.com lub z prezydent Kasią 
Zak pod numerem 720-233-9213.

Zaczynamy przygotowania do dorocznego pikniku Klubu. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do pomocy przy organizacji i obsłudze tego 
wspaniałego wydarzenia. Piknik odbędzie się w połowie lipca. Każde ręce 
się liczą! Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Kasi Żak 720 233 9213, 
Iwony Salamon 303 797 3361 lub Haliny Płatek 720 878 7056.  

Dwie Polki poszukują zatrudnienia w sprzataniu mieszkań, biur, domów, 
przy bawieniu dzieci. Mogą pracować razem lub w pojedynkę.
Kontakt 970 251 0733 lub info@polishclubofdenver.com

Szukam pracy jako niania od połowy czerwca 2016r.  Mam doświadczenie 
z dziećmi w wieku 1 rok i 4 lata.
Proszę o kontakt - Aleksandra tel: 347 423 0080

Szukam pracowników budowlanych 
Robert  - tel. 720-245-9477

Sala Polskiego Klubu dostępna jest dla członków  na mniejsze lub większe 
imprezy prywatne takie jak przyjęcia urodzinowe, prywatki, komunie, 
wesela, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe.  Przystępne 
ceny dla członków Klubu! Możliwość wynajmu samej sali lub pakietu. 
Nasze pakiety zawierają wszystko co niezbędne do organizacji udanego 
przyjęcia lub spotkania – salę bankietow lub konferencyjną, catering, 
pełny bar, oprawę muzyczną, obsługę, oraz profesjonalną dekorację 
stołów i sali. Kontakt w sprawie cen – Kasia Zak 720-233-9213 lub info@
polishclubofdenver.com | The Polish Club of Denver is available for various 
size private parties such as birthday parties, first communion, weddings, 
workshops & networking events.  Affordable prices! Our event packages 
include everything you may need to host a flawless party. We offer 
catering, fully stocked bar, music, table and bar service and professional 
decor of the venue. We encourage you to make your reservations early. 
For venue reservations and pricing, please contact Kasia Zak @ 720-233-
9213 or info@polishclubofdenver.com 

W niedzielę 3-go kwietnia gościem 
Polskiego Klubu w Denver był 
legendarny Stan Borys. Zdjęcia 
z koncertu na stronie 8 magazynu.

DZIEŃ MATKI

PIANINO / FORTEPIAN  

OFERTA KORZYSTANIA Z SALI
DLA ORGANIZACJI POLONIJNYCH
W KOLORADO

PIKNIK 2016 - POTRZEBNI
WOLONTARIUSZE  

SZUKAM PRACY  

WYNAJEM SALI KLUBOWEJ
DLA CZŁONKÓW 

STAN BORYS
W POLSKIM KLUBIE 

POLISH CLUB OF DENVER



PODSUMOWANIE 
REMONTU KLUBU!

POLISH CLUB OF DENVER

Szanowni Państwo,  

Witam Państwa majowo i słonecznie w imieniu całego Zarzą-
du Polskiego Klubu w Denver.  

Mija prawie rok odkąd rozpoczeliśmy generalny remont bu-
dynku Klubu. To był niezwykle pracowity,  momentami niełatwy 
rok.  Patrząc jednak wstecz, czujemy dumę i satysfakcję z tego co 
udało się zrealizować.  

W Klubie zmieniło się bardzo wiele, od nowych okien po nowy 
dach.  Remont rozpoczeliśy od gruntownej przebudwy systemu 
kanalizacyjnego, który już od lat wymagał wymiany.  Korzysta-
jąc z okazji, bardzo serdecznie dziękuje panu Witoldowi Dęb-
skiemu, wykonawcy tego projektu.  

Kolejnym etapem remontu naszego Klubu była kompleksowa 
przebudowa elektryki, którą zajeła się polska firma Thor Elec-
tric pod czujnym okiem inżynierów oraz inspektorów z miasta. 
Serdecznie dziekujemy właścicielowi Ryszardowi oraz pracow-
nikom Thor Electric!

Następnie przyszedł czas na remont łazienek damskiej i mę-
skiej oraz budowę zaplecza sanitarnego, co umożliwi sprawniej-
sze sprzątanie Klubu po wydarzeniach polonijnych oraz wynaj-
mie Sali.

Najdłuższym i najbardziej czasochłonnym etapem remoder-
nizacji wnętrza Klubu był remont sali głownej.  Na początek 
wymienione zostały okna.  Zerwane, ponownie zaizolowane 
i pomalowane zostały ściany, oraz sufit.  Na ścianach powstały 
dekoracyjne kolumny z kamienia, które dodały Klubowi walo-
rów estetycznych jak również ‘ciepła’.  Na koniec, udało nam się 
powiększyć scenę, na której zagrał niedawno nikt inny jak sam 
Piotr Rubik!   

Ostanim etapem zmiany wnętrza był remontu wejścia do 
Klubu.  Przedsionek zyskał bardzo potrzebną izolację oraz lu-
stra. W miejsce ścian ze słynnymi ‘klubowymi łukami’ powstały 
mniejsze ściany pokryte pięknym kamieniem, nadając wnętrzu 
Klubu ładniejszy wygląd jak również lepszą ustawność sali głów-
nej.  

Kuchnia klubowa doczekała się nowych sprzętów oraz nowych 
mebli. Dziekuję Panu Leszkowi Roguskiemu za prace stolarskie 
jak równiez panu Wojchiechowi Karpali za donację nowych bla-
tów kuchennych. 

Remontem Klubu nie byłby możliwy bez pana Jacka Jendrze-
jewskiego, głównego wykonawcy większości projektów w Klubie 
przez ostatni rok, a nawet dłużej. Pan Jacek jest z nami już od 
kilku lat, swoją pracę w Klubie zaczynał od przebudowy baru,  
która została zrealizowana za czasów poprzedniego Zarządu 
Klubu. Jacku dziekujemy za Twóją ciężką pracę, doświadczenie 
oraz pomysły! 

Równocześnie wraz z remontem wnętrza Klubu, trwała kom-
pleksowa wymiana dachu budynku. Dzięki staraniom i nego-
cjacjom Zarządu Klubu, firma ubezpieczeniowa pokryła koszt 
całkowitej wymiany dachu, zamiast jedynie drobnych napraw. 
Zarząd Klubu dziękuje serdecznie panu Matteo Mazzullo za wy-
konanie tego projektu.

Na koniec chciałabym bardzo serdecznie podziękować naszym 
fotografom - Jadwidze Bielecki oraz Gosi Otteson za profesjo-
nalne zdjęcia z naszych wydarzeń. Dzięki Waszej pracy Polonia 
Denver ma wspaniałą pamiątkę z klubowych spotkań. 

SŁOWO
OD PREZESA KLUBU

W maju przygotowaliśmy dla Państwa bardzo bogatą ofertę wydarzeń 
w Klubie. 

6 maja, w piątek, o godz. 18:00 zapraszamy wszystkie panie do Klubu 
na „Babski Wieczór” oraz kolejny, drugi już, występ wokalistki Agnieszki 
Kirol w Polskim Klubie!  Pomysł rozpoczęcia systematycznych ‘babskich 
wieczorów’ narodził się na prośbe Pań obecnych na niezywkle udanym Dniu 
Kobiet w marcu b.r.  Przed koncertem, wizażystka Dorota Misiak zaprezentuje 
najnowże trendy w makijażu na lato i jesień 2016.  Jedna z uczestniczek 
wieczoru zostanie poddana metamorfozie na scenie. Zapraszamy!

8 maja w niedzielę, o godz. 15:00 zapraszamy wszystkie mamy do Polskiego 
Klubu na wspólny obiad orazi występ z okazji Waszego święta. Modlitwę 
poprowadzi Ks. Sławek, dla Mam zaśpiewa chór z Parafii Św. Józefa. Menu 
obiadowe dostępne jest na www.polishclubofdenver.com Konieczne są 
rezerwacje u Iwony Salamon 303 797 3361.

17 maja, we wtorek, o godz 19:00 zapraszamy na Majowkę podczas koncertu 
Donatana, Cleo oraz słynnych Słowianek! Zapraszamy na kiełbaski z grilla, 
ciepły obiad oraz polskie piwo!

Również 17 maja, o godz. 18:00 zapraszamy zainteresowanych na na kolejne 
bezpłatne seminarium z prawa Imigracyjnego, które poprowadzi ponownie 
adwokat Theresa Vogel z firmy Stern & Curray.  Pani Vogel omówi ogólne 
zagadnienia związane z wizami imigracyjnymi i nieimigracyjnymi, zielone karty, 
pozwolenia na pracę, itd. Wstęp wolny. Zapraszamy!

UWAGA: Ze względu na liczne wydarzenia w Klubie w maju, komunie oraz 
graduations, majowe zebranie członków zostało przeniesione na niedzielę 5-go 
czerwca, na godz. 14:00.

Zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej  
www.polishclubofdenver.com oraz naszego fanpage’a na Facebooku.  
Pragniemy aby Klub Polski w Denver był dla Państwa ‘polonijnym domem’ -  
miejscem spotkań z innymi polskimi polskimi, miejscem kultywowania polskich 
tradycji i języka.

Z poważaniem, 
Katarzyna Żak
info@polishclubofdenver.com
720-233-9213
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POLISH CLUB OF DENVER

GALERIA:  DZIEŃ KOBIET

Więcej zdjęć na www.polishclubofdenver.com
lub na naszym fanpage’u facebook.com/polishclubofdenver

Zapraszamy panie na kolejny Babski Wieczór & Pokaz Makijażu - piątek, 6 maja, godzina 18:00
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POLISH CLUB OF DENVER

GALERIA:  STAN BORYS

Zdjęcia: Jadwiga Bielecki, Gosia Otteson 
Więcej zdjęć na www.polishclubofdenver.com
lub na naszym fanpage’u facebook.com/polishclubofdenver
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REKLAMA / ADVERTISINGTRADYCYJNE POLSKIE OBIADY

POLISH CLUB OF DENVER

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy do reklamowania się w klubowym Magazynie oraz 
na stronie Polskiego Klubu w Denver. Magazyn wydawany jest w formie dru-
kowanej oraz elektronicznej i trafia do przeszło 2.000 czytelników. Wszyst-
kie reklamy publikowanie w Magazynie są automatycznie publikowane na 
naszej stronie www.polishclubofdenver.com w dziale “Biznesy Polonijne”.

We would like to invite you to advertise with us in our Magazine and on 
our web site. Our Magazine is published in print, available on internet, and 
reaches over 2000 viewers. All ads in Magazine are automatically promoted 
on the slide show at our web site.

W imieniu Szefowej Kuchni, Pani Haliny 
Płatek, zapraszamy na tradycyjne 
polskie obiady w Polskim Klubie.
Każda druga niedziela miesiąca
w godz. 13-16



10 ∎ 

POLISH CLUB OF DENVER

GALERIA:  MARCIN GORTAT & POLISH HERITAGE NIGHT 2016

Zdjęcia: Uczestnicy 
Więcej zdjęć na www.polishclubofdenver.com
lub na naszym fanpage’u facebook.com/polishclubofdenver
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GALERIA:  SPOTKANIE Z KSIĘDZEM SEWERYNEM

Zdjęcia: Kasia Żak 
Więcej zdjęć na www.polishclubofdenver.com
lub na naszym fanpage’u facebook.com/polishclubofdenver

POLISH CLUB OF DENVER



∎ 13

POWITAJ LATO W POLSKIM KLUBIE!
Podczas koncertu Donatana, Cleo i słynnych Słowianek!

Kiełbaski z grilla, polski obiad i polskie piwo!
Bilety $30 (wcześniejsza rezerwacja tel. Kasia Żak 720-233-9213), $35 przy drzwiach. 

18:00
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POLISH CLUB OF DENVER

GALERIA:  Z INDEXEM W PODRÓŻY

Zdjęcia: Gosia Otteson | Więcej zdjęć na www.polishclubofdenver.com lub na naszym fanpage’u facebook.com/polishclubofdenver

Są młodzi, odważni, przebojowi, ciekawi świata. Każdy przejechany kilometr przybliża ich do celu - pomaga 
dzieciom z Domu Dziecka. W Polskim Klubie zatrzymali się w piątek 29-go kwietnia z ciekawą relacją z wyprawy 
dookoła świata. Dziękujemy podróżnikom!
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POLISH CLUB OF DENVER




