
From the time of its founding on October 3, 1873, the Polish Roman
Catholic Union of America (PRCUA) has been focused on not only helping
Polish Catholics residing in the United States, but also committed to helping
the compatriots in Poland. At the time of the PRCUA's inception, Poland had
been erased from the map of Europe. The Polish–Lithuanian Commonwealth
had been divided three times (1772, 1793, and 1795) among Prussia, Austria
and Russia. Poland lost its national sovereignty for 123 years.

Some of the initial PRCUA members were political émigrés or their
descendants, who came to the United States after the failed November
Uprising (1830-31) or the January Uprising (1863-64).  One of the PRCUA’s
founders, Rev. Vincent Barzynski, had taken part in the 1863 Uprising by
providing the Insurrectionists with military supplies. Afterwards, he had to
go into hiding and flee the country for his life.

The first time that the PRCUA took a stand on a political issue occurred
after Russia's Declaration of War with Turkey in 1877. A committee was
organized, which informed Polish Americans that the situation in Europe
may affect Poland and that it may become necessary for Americans to help
the homeland in its fight to regain its independence.  The political position of
Poland was further discussed at the 1879 PRCUA Convention.

In 1893, the U.S. government signed a treaty with Russia on the mutual
extradition of criminals, including political criminals who had taken refuge
in the United States. On March 19, 1893, Rev. Vincent Barzynski, PRCUA
National Chaplain, initiated a protest at St. Stanislaus Kostka Parish Hall in
Chicago. Protestors vehemently opposed the treaty because, if ratified,
Tsarist persecutions would reach those Poles who fought in the Uprisings in
Poland. A memorandum was written and signed by the leaders of the
PRCUA and other activists. Piotr Kiołbassa, PRCUA President Emeritus,
went to Washington, D.C. and presented it to Secretary of State Walter Q.
Gresham and President Grover Cleveland. Nevertheless, the Extradition
Treaty with Russia was signed in 1893.
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In 1894, the 100th anniversary of the Kościuszko Insurrection was
solemnly marked by the PRCUA. It was decided that the PRCUA would
participate in the General National Exhibition in Lviv, where the Polish
American Pavilion was staged to show that Poles in America did not lose
their Polish spirit. A PRCUA delegation was sent to the exhibition. The
Kościuszko Anniversary was also celebrated on May 3, 1894 in Chicago
with a parade and a special program. A resolution was also passed protesting
against the inhuman oppression of the Polish people by Russia.

In 1895, at the initiative of the PRCUA, Polonia observed a national
time of mourning to mark the 100th anniversary of the Third Partition of
Poland.

In 1899, after Tsar Nicholas II called a Peace Conference in Hague
(Netherlands), Polish diaspora organizations, chaired by the PRCUA and the
Polish National Alliance (ZNP), prepared a memorandum "to remind that the
matter of persecutions of the Poles was not settled, without which the peace
conference cannot be called the work of peace or justice." A copy of the
memorandum was given to President McKinley by delegates who went to
Washington, D.C. for this purpose. Other copies were sent to statesmen,
members of the Hague Conference and editors of major newspapers in
various countries. (This was the first document signed jointly by all of the
Polish American organizations existing in the United States at that time.)

On May 20, 1901, in Września (Greater Poland - Prussian partition), a
German teacher punished 14 children for refusing to answer in German
during a religion class. Protesting parents and other people who gathered in
front of the school were imprisoned and fined by the German authorities. As
a result of this incident, students' strikes against the Germanization of
schools and parents' protests against beating children by Prussian school
authorities began. Students in other schools of the Prussian partition and
Poles in other partitions followed the example of the children from
Września. Polonia in the United States responded to this  (Cont. on page 3)
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Thanksgiving Day, 2018

“Let us come before Him with Thanksgiving”
       Psalm 95:2

Irving Berlin composed and Bing Crosby made famous, a wonderful song for the movie “White Christmas”
that beautifully sums up the Thanksgiving holiday, “Count Your Blessings.” Thanksgiving Day is our time to do
just that for we have been richly blessed with life, liberty, and the pursuit of happiness.  We live in a land of
plenty and there is much to be thankful for each and every day. May your Thanksgiving Day be full of praise
and thanks to God, the Almighty Father for the blessings you have in your life this year.  Please know that you
are counted among the blessings that we are thankful this year!  A Blessed and Happy Thanksgiving to our
beloved PRCUA Family and Friends!  Smacznego Indyka!
           
Very Rev. Canon Walter J. Ptak Very Rev. Canon Anthony D. Iwuć
National Chaplain Past National Vice Chaplain
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Calendar ofCalendar of
PRCUA EventsPRCUA Events

DECEMBER______________________
2     WYANDOTTE, MI – SOCIETY #162 CHILDREN’S CHRISTMAS PARTY on Sun., Dec. 2

starting at 1:30 p.m., at PRCUA Banquet Hall, 1430 Oak St,, Wyandotte, MI.  Society #162 members, ages 0–10

will receive a postcard with details to attend.  Contact: Mary Ann Davis at 734-341-2242.

2     CHICAGO HTS., IL – ANNUAL PRCUA OPLATEK, on Sun., Dec. 2 at Casa Maria, 500

Northgate Dr., Dyer, IN.  Doors open at 11:00 a.m., Lunch at noon.  Information and reservation: Dir. Elizabeth

Sadus at 708-481-6796.  See details on pg. 16.

6     ST. NICHOLAS’ DAY

7     TOLEDO, OH – THE ECHOES OF POLAND PIEROGI DOZEN SALE on Fri., Dec. 7 from

10:00 a.m. till 6:00 p.m. at PRCUA Hall, 5255 N. Detroit, Toledo, OH. Contact: 419-531-8658 or 419-475-6262.

See ad on pg. 7.

8     WYANDOTTE, MI – 15TH ANNUAL SOC. #162 POLKA CHRISTMAS NIGHT on Sat.,

Dec. 8 a t8 p.m. at PRCUA Banquet Hall, 1430 Oak St., Wyandotte, MI. Koledy, Polkas and more. For more info

contact PRCUA Lodge at 734-281-7036. See details at right.

9     WYANDOTTE, MI – SOCIETY #162 SENIOR CHRISTMAS PARTY on Sun., Dec. 9 at 1:30

p.m., at PRCUA Banquet Hall, 1430 Oak St. Wyandotte, MI.  Society #162 adults 60 and older will be invited by

letter to attend the Annual Seniors Christmas Party.  Dinner, drinks and some kolędy with friends.  Contact:

PRCUA Lodge at 734-281-7036.

15   DEARBORN HTS., MI – PRCUA MICHIGAN WOMEN’S DIVISION ANNUAL OPŁATEK
on Sat., Dec. 15 at Lyskawa VFW Post, 6828 N. Waverly St., Dearborn Heights, MI.  Doors open 1:00 p.m.,

Program 1:30 p.m. Contact: Joe or Kristi Mihalic at spartyhm@gmail.com or at 313-920-8732 for reservations.

See pg. 7.

FRIDAYS MADISON, IL – PRCUA SOC. #1004 FISH FRY & TACOS - Every Friday evening

through November 16 - Polish Hall (St. Stanislaus Soc. #1004), lower level, 826 Greenwood Street, Madison, IL.

Serving from 5:00 p.m. to 8 p.m. Cod sandwich $4, taco $2. Shrimp, chicken strips, onion rings, fries, slaw, and

drinks are also available. Eat-in or Carry-out. Follow all our events on Facebook.com/Polish.Hall.Madison

______________________

NOVEMBER______________________
1-2  ALL SAINTS DAY / ALL SOULS DAY

2-3  WARREN, MI – 2nd NATIONAL PRCUA VOLLEYBALL TOURNAMENT on  Fri.-Sat., Nov.

2-3 at Warren Woods Christian School, 14000 E. 13 Mile Rd.,  Warren, MI.   Hosted by St. John Paul II Society

#1593.  Contact: Fraternal Dept. at 773-782-2636 or Fraternal-Department@prcua.org.  See details on pg. 13.

5     CHICAGO, IL - POLISH FOR AMERICAN (CLASSES BEGIN) on Monday, Nov. 5 at 6:00 p.m.

at PRCUA Board Room, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL. Contact: 773-782-2601. See details on pg. 12.

11   VETERANS DAY (USA) / INDEPENDENCE DAY (POLAND)

17   CHICAGO, IL – BOOK SIGNING OF “I STILL BELIEVE” BY MARK OZOG, on Sat., Nov.

17 from 1:00 p.m. to 3:00 p.m. at the PMA Great Hall, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL.  Details on pg. 7.

17   HICKORY HILLS, IL – CINDERELLA-PRINCE CHARMING BALL on Sat., Nov. 17 at Chateau

Del Mar, 8301 W. 95th St., Hickory Hills, IL. See details at right.

19   CHICAGO, IL – PRCUA DISTRICT #7 QUARTERLY MEETING on Mon., Nov. 19 at 7:00

p.m. at PRCUA Social Hall, 984 N Milwaukee Ave, Chicago, IL.  Contact: Mateusz Bomba, President at 773-782-

2636 or mateusz-bomba@prcua.org.

19   ORLAND PARK, IL – PRCUA DISTRICT #8 QUARTERLY MEETING on Mon., Nov. 19 at

7:00 p.m. at Our Lady of the Woods, 10731 W. 131st St., Orland Park, IL.

21   LANSING, MI – WHITE EAGLE SOC. #2342 POTLUCK AND MEETING on Wed., Nov. 21

from 5:45 p.m. to 7:00 p.m. at the Federated Polish Home, 1030 W. Mt. Hope, Lansing, MI. Contact: Veronica

Ulrich at 517-484-3311.

22-23 22-23 HAPPY THANKSGIVINGHAPPY THANKSGIVING z – THE PRCUA OFFICE WILL BE CLOSED.

23   WYANDOTTE, MI – SOCIETY #162 6th ANNUAL DAY-AFTER-THANKSGIVING
DANCE on Fri., Nov. 23 at PRCUA Hall, 1430 Oak St., Wyandotte, MI. Doors open at 6:00 p.m.  Music from

7:00 p.m. to 11:00 p.m.  See details on pg. 7.

24   STERLING HTS., MI – PRCUA ZAJACZEK DANCE ENSEMBLE 2019 GRADUATES’
PRESENTATION BALL on Sat., Nov 24 at American Polish Century Club, 33204 Maple Lane, Sterling

Heights, MI. Adults $50, students (under 21) $30. Contact: Colleen Bonkowski at zajaczekdance@yahoo.com.

25   DETROIT, MI – POLISH HERITAGE NIGHT on Sun., Nov. 25 at 4:00 p.m. at Little Caesars

Arena, 2645 Woodward, Detroit, MI; Detroit Pistons vs. Phoenix Suns. Contact: Jessica Wendt 313-682-3031.

See details on pg. 12.

27   WARREN, MI – ST. JOHN PAUL II SOC. #1593 MEETING on Tues., Nov. 27 at 7:00 p.m. at St.

Anne Jr. H. S. (Back Building), 36000 Mound Rd., Warren, MI. Contact: Joann Ozog at 586-751-8168.

16   CHICAGO, IL – SOUTHWEST CENTER OF POLISH
SONG & DANCE CHRISTMAS PARTY on Sun., Dec. 16 at Mother

McAuley High School, 3737 W. 99th St., Chicago, IL. Doors open at noon.

Show at 12:30 p.m.  See details on pg. 11.

16   WYANDOTTE, MI – SOCIETY #162 GENERAL
MEETING AND ELECTION OF OFFICERS on Sun., Dec. 16 at 1:00

p.m. at PRCUA Lounge, 1430 Oak St., Wyandotte, MI.

19   LANSING, MI – WHITE EAGLE SOC. #2342 POTLUCK
AND MEETING on Wed., Dec. 19 from 5:45 p.m. to 7:00 p.m. at the

Federated Polish Home, 1030 W. Mt. Hope, Lansing, MI. Contact: Veronica

Ulrich at 517-484-3311.

24-25 CHRISTMAS EVE AND CHRISTMAS DAY – PRCUA
OFFICE WILL BE CLOSED.

Reservations: Vickie Kroplewski 708-698-1505

Reservation 
deadline: 

November 5, 2018

Adult Culture Group 
of the Polish Roman Catholic Union of America 

cordially invites you to attend the

47th Cinderella - Prince Charming Ball 
Saturday, November 17, 2018

Cocktails 6:30-7:30 p.m.
Dinner 7:30 p.m.

Chateau Del Mar

8301 W. 95th St., Hickory Hills, IL

Music for Dancing
Donation $85.00 per person

ANNUAL SHOW OF STEREO PHOTOGRAPHY
Saturday, November 3, 2018 at 3:00 p.m.

Polish Roman Catholic Union of America, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL

Sunday, November 4, 2018 at 3:00 p.m.
The Chicago, Lighthouse North, 222 Waukegan Rd., Glenview, IL

$7.00 admission - tickets available at the door

Donations benefit the Chicago Lighthouse serving the blind, visualy impaired,
disabled and Veteran communities.

For more info call: 773-871-4227 or go to: www. chicagostereocameraclub.org



representatives were: Maria Osuch, Marta Żolińska and Franciszka Czaja, who signed the
memorandum on behalf of 35,000 women PRCUA members.

On May 23, 1915, women of the PRCUA and other organizations arranged a Polish
Women's Day in the U.S. In February 1916, the Union women joined the Clothing Committee,
which collected clothing and money which was sent to Poles in many parts of the world
throughout the war. In early 1917, they organized a fundraising Bazaar for Allies in Chicago.

Participants of the PCKR met on June 22, discussed the establishment of a fund which could
be later used for various actions focused on regaining Poland's independence. On June 25,
Statesman and pianist Ignacy Jan Paderewski visited the PRCUA Headquarters, where he
conducted meetings with the Secretary of the Polish National Council and other important people.

The issue of aid to Poland was raised at the 34th PRCUA Convention in Pittsburgh, PA in
October, 1915. A mandatory tax for the Homeland was passed and the delegates agreed to further
support the Polish National Council and the Polish Central Rescue Committee.

After U.S. Congressman Meyer London brought a resolution demanding the end of the war,
regardless of the validity of the disputable cases, the Polish Central Rescue Committee made a
protest demanding the unification of Polish lands under its own independent government, without
foreign protectorates. At the PCKR Convention on April 12, 1916 in Chicago, a political
committee was organized and it established the National Department. Its main objective was to
support all efforts toward Poland's independence and it was to have a separate fund at its disposal
and could choose its own administration. PRCUA President Piotr Rostenkowski was elected as
the Secretary of the National Department.

In 1916, efforts were being made to possibility transport food to Poland, which was
hampered by the English blockade. England refused to release the blockade until the German
government promised that the food would be used exclusively for the population in Poland. The
Berlin government would not give such a guarantee.  In July, PCKR executives sent a delegation
to U.S. President Woodrow Wilson, asking him to intervene in this matter. Despite the efforts of
President Wilson, the blockade was not lifted and other delivery means were sought.

At that time, the Polish National Council was almost entirely financed by the PRCUA. Until
mid-1916, the Council collected about a quarter of a million dollars for starving people in Poland
and maintained the publication of Free Poland. Most of the Executive Committee of the Council
consisted of activists from the PRCUA.

In the fall of 1916, after the death of the famous author Henryk Sienkiewicz, President of the
Swiss General Committee of Aid to War Victims in Poland, the PRCUA Board issued a memorial
resolution in his honor. On November 27, a special program was held by PCKR in St. Stanislaus
Kostka Parish Hall. Paderewski was the main speaker. To commemorate the great writer and
national activist, PRCUA donated $2,500 to aid the starving people in Poland.

In 1917, Naród Polski reported that over the past three years, PRCUA collected more than
$100,000 in aid for Poland, and since the 1915 Convention, almost $90,000 was collected by the
PRCUA for the starving people in Poland.

On November 5, 1916, "The Declaration of Two Emperors" (Wilhelm II of Germany and
Franz Joseph of Austria) was proclaimed, promising the creation of the Kingdom of Poland out of
territory from the German partition of Poland. This declaration did not provide independence for
Poland.  It required a draft of new recruits, from German-occupied Poland, for the war with
Russia and total dependence on Berlin and Vienna. Initially, American Polonia was happy about
this, believing it would lead to the rebirth of the Polish state. Paderewski met with President
Wilson in Washington; then he called a Conference of Polish leaders, which was held in Chicago.
Polonia had to make a choice - whether to accept the declaration or to support the Allies. Under
the influence of Paderewski's arguments, the Executive Committee of the PCKR and the National
Department decided to protest against the creation of the Kingdom of Poland  and demanded a
free, independent, and unified Poland. The document was signed by Paderewski and
representatives of organizations belonging to the Executive Department and the National
Department of the PCKR Board.

On January 22, 1917, President Wilson, addressing the U.S. Senate, demanded "a united,
sovereign and independent Poland." On March 9, a revolution broke out in Russia. On April 6,
the United States declared war on Germany. In April of 1917, a recruitment station for the U.S.
Army was opened in the PRCUA Headquarters. Jan. S. Konopa, PRCUA Secretary General, was
assigned as the administrator. In the first days after its opening, over 100 Polish American
citizens signed up. By September 1917, the number of volunteers exceeded 1,600. Shortly

thereafter, other government offices were also based at the
PRCUA building.

On August 15, the Polish National Committee was
established in Lausanne (France), and it received the full
support of American Polonia. 

In his speech at the 35th PRCUA Convention, held in
1917 in Schenectady, NY, Paderewski appealed to the Union to
support the Polish Army, a Polish military contingent that
initially trained and fought under the French, but they fought for
the ultimate goal of Polish independence. He asked the
Convention to pass a monthly contribution of 25 cents from
each member, to support the Polish Army, which they did.

At the meeting of the PCKR’s National Department on
September 2, 1917 at St. Stanisław Kostka College in Chicago,
PRCUA Pres. Rostenkowski and Rev. Celichowski, who
represented the PRCUA, supported the creation of the Polish
Army. After the Polish Army (a.k.a. Haller’s Army and the Blue
Army) was formed, Recruitment Post #2 was opened at the
PRCUA. It was the largest Polish Army recruitment station and
enlisted thousands of volunteers - Polish immigrants who were
not eligible to join the U.S. Army because they were not yet
American citizens. By the war's end this force was officially
recognized as the independent Polish Army; their leader was
General Jozef Haller (former leader of the 2nd Polish Legion
under the Austrians). 

To commemorate the centennial of Kościuszko's death,
Chicago Polonia organized a demonstration on October 14,
1917, at which the first volunteers to the Polish Army were
received with honors. A Polish Army banner, funded by the
Polish Americans, was blessed at St. Joseph Parish. Paderewski
gave the banner to Lt. Wacław Gąsiorowski, (Cont. on pg. 5)
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(Cont. from pg. 1) persecution. The PRCUA Board initiated protest rallies in Chicago parishes
and initiated a fundraiser; the funds were then sent to Poland.

In 1904, the Union participated in a reception in Chicago to honor Roman Dmowski (later
he became co-founder and a primary activist of the Polish National Committee during the World
I; both he and Ignacy Jan Paderewski signed of the Paris Treaty in 1918). PRCUA hosted in its
offices Dr. Władysław Dulęba, Vice President of the Polish Circle to the Austrian State Council
and later Minister of Galicia.

In 1905, the PRCUA donated $1,225 to Poles serving in the Russian army who were
expelled from farms in the Kingdom of Poland. In 1905-06, PRCUA conducted a fundraising
campaign. The collected funds helped deserters from the Russian army and refugees from the
Russian partition who fled to Galicia, as well as widows and orphans of Poles who lost their
lives while serving in the Russian army, and victims of strikes and riots in the Kingdom of
Poland. By April 1906, over $3,600 had been raised and sent to the committee in Warsaw,
headed by Henryk Sienkiewicz.

At the Board meeting in 1906, PRCUA President Szopinski returned to the topic of
persecution of Polish children by the Prussian government. A joint memorandum was signed by
the PRCUA and other organizations and sent to President T. Roosevelt, the Secretary of State,
ambassadors, and members of the U.S. Congress. The Union also collected $676.73 for children
in Greater Poland and the resolution was passed to defend the Poles under Prussian rule, who
were expropriated from their lands; $450 was also raised for students in the Kingdom of Poland.

On February 6, 1912, the Union and other organizations protested against the separation of
Chełmszczyzna from the Kingdom of Poland by the Russian government. A joint resolution was
signed and it was sent to the U.S. Congress and the ambassador of Russia in Washington, D.C.

All Polish organizations protested against a bill proposing to close U.S. immigration to all
illiterate persons. PRCUA Advisor Nikodem Piotrowski was sent to Washington to personally
present the matter to President W.H. Taft.

In the autumn of 1912, the 1st Balkan War broke out in Europe; war between Austria and
Russia was likely. Military organizations began to form in Galicia. Poles in partitioned Poland
and in American Polonia began to harbor hopes for the soon liberation of Poland.
Representatives of all Polish American organizations met on December 15-16, 1912 to take
appropriate steps and jointly prepare for a possible outbreak of universal war in Europe. The
participants considered the possibility of collaboration with one of the organizations or groups
representing  the aspirations of the majority of Poles. The pro-Austrian Temporary Committee of
the Confederated Independence Parties and the pro-Russian National Council were taken into
account. Both organizations operated in Galicia, and the National Council also reached into the
area of   Prussian Poland. PNA activists decided to form the National Defense Committee
(Komitet Obrony Narodowej - KON). During the debate, information arrived about the merger
of Polish parties in Poland under the leadership of the Provisional Commission. Participants of
the meeting adopted a resolution by which representatives of Polonia "surrendered to the
absolute directive of the Provisional Commission" and agreed to support the insurgent
movement against Russia, in the name of an independent Republic of Poland. 

The PRCUA joined the National Defense Committee and representatives of the Union
became members of the KON Interim Committee and KON Central Committee. Soon, an
ideological split in the National Defense Committee arose, and it began disintegrating. The
Catholic camp, including representatives of the PRCUA, left the Committee on June 8, 1913 and
formed the Polish National Council (Polska Rada Narodowa - PRN), headquartered in the
PRCUA building. The founders of PRN cooperated with Poland in actions aimed at restoring
Poland's independence and to start a national regular tax collection by local committees. An
Executive Committee of the Council was elected, headed by Stanisław Adamkiewicz, PRCUA
President. I.J. Paderewski - who was doing a piano concert tour of the U.S. at the time - warned
Polonia against the Provisional Commission in Poland. He asked Polish-Americans to collect
money, organize and wait with any political actions for the right moment. (In 1914, the PNA, the
Polish Falcons and the Polish Women's Union also left the KON.)

In the first days of August 1914, information about the outbreak of World War I reached
Poles in the United States. Polonia organizations formed rescue committees and contributions
were collected to help Polish citizens. On September 1, 1914, the monthly "Free Poland"
newspaper began to be published.

The Polish National Council asked Polonia to mobilize forces, collect funds and organize a
Polish Day on September 13, 1914.  The PRCUA supported
Polish National Council’s actions and issued an appeal to
members asking for contributions. It also organized a patriotic
rally at the PRCUA Headquarters on September 4. In October,
a meeting of representatives from major Polish diaspora
organizations was held at the PRCUA and the Central
Committee of Poland was formed. The Committee decided to
join forces and consolidate Polonia’s efforts in order to actively
help the Homeland. All contributions and funds from member
organizations were combined. A few days later, the name was
changed to the Polish Central Rescue Committee (Polski
Centralny Komitet Ratunkowy - PCKR), and other organizations
joined in. The 33rd PRCUA Convention in 1914 passed a
voluntary tax for "the defense of the Homeland" and sent $1,000
for flood victims in Galicia.

In the spring of 1915, I.J. Paderewski came to the U.S. as a
representative of the Swiss General Committee of Aid to War
Victims in Poland, established in January 1915 in Lausanne
(France).  He turned to American Polonia for financial aid for
the people in Poland.  Paderewski presented the idea of a “Labor
Day for Poland”- a day when every Polish American would
donate his the wages of his work for his countrymen in Poland.
July 15th was set as the day. Approximately half a million
dollars was collected as a result of this action.

PRCUA women were also active in the work on behalf of
Poland. Together with members of the Union of Polish Women
in America and other Polish women's groups, they sought to
participate in the Women's Peace Congress in The Hague on
April 27-28. They wrote a memorandum in which they
demanded a free and independent Poland.  It was presented to
the Presidium of the Peace Congress. The PRCUA

Recruiting personnel in front of Polish Army Recruitment Post #2 
at the PRCUA building

Recruiting at the post located at the PRCUA headquarters
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If you know the address of anyone on this list, please send it
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2600 Ext. 2605 or 1-800-772-8632 Ext. 2604. 

Announcing Vacancies for

PRCUA National Directors of 

Districts 1, 3, and 7 

       Vacancies exist for the office of National Directors in
Districts 1 (one Director), 3 (two Directors), and 7 (one
Director).
       Members are hereby informed that applications to fill these
vacancies are now being accepted. The applicant must be an
active member of the PRCUA, in good standing for at least five
years, and a resident of the specified District.  District #1 is
composed of Massachusetts, Vermont, New Hampshire,
Connecticut and Rhode Island. District #3 is composed of
Pennsylvania. District #7 is composed of the entire state of
Illinois NORTH of the dividing line defined as Roosevelt Rd.
(Rt. 38) from Lake Michigan, continued west on Rt. 38 to Rt. 88
West in Dixon, Illinois and continue west on Rt. 88 through the
state of Illinois to the Mississippi River.
       The vacancies shall be acted upon at the Quarterly Meeting
of the Board of Directors scheduled for November 30-December
1, 2018. Applications can be obtained from the office of PRCUA
Secretary-Treasurer Agnieszka Bastrzyk. 
       Completed applications, with a photo, must be filed no later
than November 15, 2018 by registered or certified mail, or in
person. To obtain an application, please contact:

Secretary-Treasurer Agnieszka J. Bastrzyk

PRCUA

984 N. Milwaukee Avenue

Chicago, Illinois 60642-4101

Phone 773-782-2604 or 800-772-8632 ext. 2604

       According to the PRCUA Constitution (Article 04C
Officers’ and Directors’ Term of Office): All elected Officers
and Directors may hold office for three (3) consecutive full four-
year terms, but after expiration of such terms, they may seek
some other office.

       The duties of Directors, as defined in the PRCUA
Constitution, approved by the August 2014 Convention (Article
04D Elected Officers' Duties) are:

6.     The Directors are duty bound to participate in all Board
       Sessions of the Board of Directors.  The Directors
       a. supervise the locations of funds of the UNION;
       b. approve the bond of the President and all other 
       Officials of whom a bond is required;
       c. examine and approve all reports and official actions of
       the respective Officers and are responsible for the 
       safety, development of, and order of the UNION;
       d. upon the advice and written recommendation of the
       UNION's actuaries, may make an equitable distribution
       of surplus by the payment of dividends;
       e. shall be bound to operate within the budget as approved
       by the Convention and reviewed annually and adjusted
       accordingly by the Budget Committee.

7.     No Officer or Director of the UNION may hold more than
       one office in the UNION, however, any Officer or Director
       may not serve on any special Committee of the UNION
       except Committees of the Board of Directors.

8.     No spouse, parents, children or siblings of an Officer or
Director shall be salaried employees of the UNION in its offices.

       In addition to the official duties of a Director of the Polish
Roman Catholic Union of America as outlined in the
Constitution, a Director is encouraged to:
       - support membership in the PRCUA by encouraging
       individuals, both adult and juvenile, to become members 
       of the PRCUA through its life insurance and annuity
       programs;
       - solicit and encourage individuals to represent the PRCUA
       as agents and deputies by joining the sales department of
       the PRCUA and becoming licensed sales people of 
       PRCUA financial products; 
       - initiate, cooperate and participate in the local 
       representative  district's activities as it relates to the 
       fraternal goals and mission of the PRCUA.

Congratulations to PRCUA 
Vice President Micheline Jaminski and

Secretary-Treasurer Agnieszka Bastrzyk 
       The PRCUA is proud to announce that PRCUA Vice
President Micheline Jaminski was re-elected as National
Treasurer of the Polish American Congress. The election took
place during the PAC meeting held on October 18-20 at the
Hyatt Rosemont in Rosemont, IL.  
       PRCUA  Secretary-Treasurer Agnieszka Bastrzyk was
voted the Girl of the Summer 2018 by the Polish Weekly Express
magazine. She received the most votes from the magazine
readers. 
       Congratulations and best wishes of continued success to
these two very accomplished PRCUA Officers!

CHANGE OF ADDRESS AND/OR REQUEST FOR
NARÓD POLSKI NEWSPAPER

q ADDRESS CHANGE q  REQUEST NEWSPAPER

q  CANCELLATION q  E-MAIL ADDRESS

NAME _____________________________________________________
ADDRESS _________________________________________________
CITY ___________________________ STATE ____ ZIP ____________
E-MAIL ____________________________________________________
OLD ADDRESS:  ____________________________________________

To access the newspaper online, go to:
www.PRCUA.org/narodpolski 

Click on "Start your digital Naród Polski subscription." 
If you'd like to get a print-copy, email pam-

tuytens@prcua.org or mail the form above to: 
PRCUA, 

984 N. Milwaukee Ave., 
Chicago, IL 60642-4101

Attn: Pam Tuytens

ATTENTION!
The Polish Roman Catholic Union of America is asking its
members to provide PRCUA with their e-mail addresses in
order to update members’ database and form an efficient
and earth-friendly way of communicating. To send your e-
mail address fill out the form above.  Provided information
will be strictly used for business purposes.  



Polonia Goes to War : 100 Years of Poland’s
Independence Exhibit Opened at PMA 

       Chicago, IL -Polonia Goes to War : 100
Years of Poland’s Independence Exhibit,
highlighting Polonia’s efforts in regaining
Polish Independence, opened at the Sabina
P. Logisz Great Hall of the Polish Museum
of America on Friday, October 12. The
Exhibit will be on display until March 10,
2019.  
       The Exhibit was opened by PMA
Managing Director Małgorzata Kot and
PMA President, Richard Owsiany,  who
welcomed all guests and presented the
guest speakers: Piotr Janicki, Consul
General of the Republic of Poland in
Chicago; Jan Maria Jackowski, PhD,
Senator of Polish Senate; Frederic Chole,
Deputy Consul General of France in
Chicago; Rev. Mirosław Król, Chancellor of
Orchard Lake Polish Mission;  James J.
Robaczewski, President of the Polish
Roman Catholic Union of America and  Jan
M. Lorys, PMA Historian. 
       The Polonia Goes to War Exhibit was
curated by Jan Lorys, Halina Misterka and
Julita Siegel, with assistance from the PMA
employees.  
       The exhibit presents the actions of Polonian
organizations and Polish Army recruits from the early 1900s
through 1923.  
       Displayed in the Exhibit are original recuriting
documents, telegrams and letters to and from Paderewski
and Dmowski, uniforms, posters advertising recruitment to
the Army and posters for various aid for Poland fundraisers,
documents concerning the National Polish Department,
drawings by Norbert Czarnowski (recruited on June 11, 1918
in the Recruting Center located at the PRCUA building).
Also included are  photographs from the Polish Army
Kosciuszko Camp at Niagara on the Lake in Canada,
artifacts concerning the Polish White Cross - a relief
organization founded in February of 1918 in the U.S.A.
thanks to the efforts of the wife of Ignacy Paderewski,
Helena Paderewski, to help the
victims of the war - and many
others informative artifacts.
The Opening was enhanced by
are film footage of Niagra on
the Lake displayed on a big
screen. Movie was prepared by
Piotr Latałło and Paweł
Grajnert.
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PMA President
Richard Owsiany

L-r: Mark and Anna Sokołowski, Rev. Mirosław Król,
Betty Uzarowicz

L-r: Richard Makowski, Robert and Bożena
Redlinski, Teresa Makowska

Jamie and Stephen Kusmierczak and their
daughters, enjoying the Polish White Cross

display

Curator of the exhibit
Jan Lorys, dressed in
a replica of the Blue

Army uniform

PRCUA VP Micheline
Jaminski (l) with Frederic

Chole, Deputy Consul
General of France (r)

Representing the Republic of Poland: Senator
Jan Maria Jackowski (l) and Consul General

Piotr Janicki (r)

(Cont. from pg. 3) who came from France with the first military mission. During  the
ceremony, Paderewski's hymn Hej Orle Biały was sung for the first time, with the
accompaniment of the T. Wronski Orchestra.

With help from the Canadian military, the Polish Army was trained at Niagara on
the Lake in Canada before being sent to France. On November 4, 1917, the Polish
Army’s Kościuszko Camp in Canada was officially dedicated by the PRCUA Chaplain
Rev. Bronisław Celichowski. A large PRCUA delegation attended the ceremony.

On January 8, 1918, in addressing the U.S. Congress, President Woodrow Wilson
proposed a peace plan. Wilson’s 14 Points were designed to undermine the Central
Powers’ will to continue fighting and to inspire the Allies to victory. The 13th point was
most important for Poland, referring to the creation of an independent Polish state in
areas inhabited mostly by the Polish population, with free and secure access to the sea.

PRCUA Women Central Circles helped considerably with recruitment to the
Polish Army. Later, the women sewed clothes and sent, or personally delivered, gifts to
the Kosciuszko Camp. They also worked at the Helena Paderewski Aid Society to the
Polish Army. After Mrs. Paderewski founded the Polish White Cross on February 2,
1918, PRCUA women, under the leadership of Vice President Maria Osuch, and later
A. Klawiter, assisted in supplying Polish soldiers with clothing and other needs.  They
also joined the Polish Rescue Committee created by the Polish National Department.

PRCUA Vice Chaplain Franciszek Wojtalewicz, bought at his own expense, a
fully-equipped ambulance to help the Polish Army.  PRCUA Administration treated the
volunteers going to France with farewell dinners, which took place in the main hall of
the PRCUA. To support the war effort of the United States, the PRCUA bought U.S.
Liberty Bonds worth of $225,000, as did PRCUA Societies and individual members.

Eventually, 2,331 PRCUA members joined the U.S. Army and 531 members
enlisted in the Polish Army. Ninety-one Union members gave their lives on the
battlefields. The first fallen U.S. Army soldier from Chicago and the first Pol-Am
volunteer who died was Piotr Wojtalewicz of PRCUA St. Dominik Society #9.  Other
members helped by working on civic, recruitment, and assessment committees.

The Polish Central Rescue Committee was reorganized at a convention held on
April 18, 1918 in Chicago. The National Department was established as the main
institution for political action for Poland. PCKR became the rescue department of the
National Department; PRCUA members were elected to its Executive Committee.

The National Department convened the 1st Convention of the Polish Emigration
in Detroit on August 26-30, 1918. Representatives of a majority of Polish organizations
attended. The convention passed a $10 million fund drive. Nikodem Piotrowski, then
PRCUA President, was elected Treasurer of the National Department and director of the
Collection Campaign; other PRCUA activists became members of the Governing
Board. (That sum was never collected due to the end of the war in November 1918. But
by the end of 1920, Polonia endowed the Polish National Department with over
$5,187,000 for the starving people in Poland and the other aid to Poland.)

On November 11, 1918, the truce between Germany and the Entente states was
signed in Compiègne, France. This date was recognized as the date when Poland
regained its independence after 123 years of being partitioned. The end of the war and
the revival of Poland was announced to PRCUA members in the November 13, 1918
issue of the Naród Polski.

On November 22, representatives of the PRCUA and other organizations bid
goodbye to Ignacy Paderewski, as he left for Poland. Shortly thereafter, the National
Department sent to Poland a shipment of food and clothing worth a million dollars.
PRCUA V.P. Dr. Bronisław Smykowski was delegated by the National Department to
oversee the distribution of gifts in Poland; he worked in Poland for three months.

While the fate of Poland's borders was being settled, PRCUA President Piotrowski
sent messages to British Prime Minister David Lloyd George and U.S. President
Woodrow Wilson, who participated in the Peace Conference in Paris, demanding that
the City of Gdańsk be placed under Polish sovereignty.

From January 18, 1919 to January 21, 1920, a Peace Conference was held in Paris,
France with representatives from 27 countries attending. Poland was represented by
Ignacy Paderewski and Roman Dmowski. On June 28, 1919, the Treaty of Versailles -
the main peace agreement ending World War I - was signed by Germany and the
Entente states. The pen that Paderewski used to sign the Treaty is on display at the
Polish Museum of America, headquartered in the PRCUA building in Chicago.

In February of 1919, the PRCUA Administration sent a telegram to President
Wilson, thanking him for his acknowledgement of the Republic of Poland. On February
24, 1919, a delegation of Polish Americans, led by PRCUA President Piotrowski,
welcomed President Wilson in Boston, after his return from the Paris Peace Conference.

From 1919, the reorganization of the Polish National Department was considered,
however it was formally dissolved in 1925.

At the 38th PRCUA Convention in 1925 in St. Louis, MO, a delegation of the
Polish Army Veterans Association, decorated the PRCUA banner with the Haller
Swords for the PRCUA’s merits on behalf of the Polish Army. On April 26, 1926,
Ignacy J. Paderewski decorated then PRCUA President Stanisław Adamkiewicz, Editor
Zygmunt Stefanowicz and Treasurer Piotr Rostenkowski with the Polonia Restituta
Crosses for their efforts in the fight for Poland’s independence.

Since its inception, the PRCUA has been
deeply involved in helping partitioned Poland
regain its independence, which occurred in
1918. In times of trouble, the PRCUA took
action to keep political leaders and Polonia
aware of Poland’s plight. 

The PRCUA kept and stored the Polish
National Department documents after it was
dissolved. Mieczysław Haiman, Head of the
PMA Library, was the first archivist who
compiled and filed these documents, before
the Archive and Museum of the PRCUA was
established. Today, these documents are the
backbone of the "Polonia Goes to War"
Exhibit, which can be viewed at the Polish
Museum in America until March 2019.

Ignacy Paderewski (l) decorating
S. Adamkiewicz (c) and Z. Stefanowicz

with Polonia Restituta Crosses

L-r: Martha Sobey, Matt Sobieszczyk, Jan Lorys,
Charlene Bielakowski, PRCUA President James

Robaczewski, PMA Archivist Halina Misterka
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KIDS PAGEACTIVITY
FIND THE WORDS

Answers on page 11.

00

FIND  DIFFERENCES
Look closely at
these two
pictures of a
Thanksgiving
feast and find 10
differences.

COLOR THE PICTURE

Cross out the words related to Thanksgiving (across and down only.)

Happy
Thanksgiving
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Addmission: $15
From Ohio

Friday, November 23, 2018
Doors open at 6:00 p.m.

Music from 7:00 p.m. - 11:00 p.m.

Proceeds benefit PRCUA #162

The Echoes of Poland 
Pierogi Dozen Sale

Dec. 7, 2018

10:00 till 6:00
PRCUA Hall

5255 N. Detroit, Toledo, OH

$9.00 per dozen
cheese, potato, kraut, mixed (cheese, potato)

     CALL: 419-531-8658
    419-475-6262

ORDER BY Nov. 23, 2018 

I Still Believe! (An Inspirational Journey)  Memoirs 
of Mark from Michigan Who Went to Hollywood, 
Then Conquered the World
by Mark Ozog

YOU ARE CORDIALLY INVITED TO

A Book Signing of….
“I Still Believe”

By Mark A. Ozog
(A PRCUA Member 

and a PMA Life Member)

On Saturday, November 17, 2018
1:00 p.m. to 3:00 p.m.

at the
Polish Museum of America

984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL
(Light Refreshments will be served.)

RSVP to wozog@wowway.com

Gwiazda Dancers’ Late September 
& Early October Happenings

       Hamtramck, MI - The days are getting shorter, the mornings are getting crisper. With the end of
summer comes a return to school and, for the PRCUA Gwiazda Dancers, a return to weekly dance

practices.  Gwiazda is already a few weeks into
preparing for its 59th Annual Spring Recital,
which will be held in April of 2019.

On September 19, 2018, the ensemble
performed in Detroit, Michigan as part of a
Detroit welcome event at the Spirit of Detroit
statue.  The event was coordinated by members
of the Detroit International Institute and
featured performances from various ethnic
groups living in the Detroit area.  For its
performance, Gwiazda presented a Polish
medley featuring the Krakowiak, a polka, and
an oberek.

On September 22, 2018, Gwiazda
performed at St. Anne’s Church in Warren,
Michigan’s 45th Annual Sausage Festival.  For

its performance, Gwiazda presented suites of dances from
Nowy Sącz, Beskid Żywiecki, and the Krakowiak.  Following
the performance, members of the Ensemble remained at the
Festival to sample fine Polish foods provided by Środek’s
Campau Quality Sausage, listen to the sounds of the Misty
Blue Polka Band, and to enjoy some rides.

Upon returning from the Children’s Festival in
Iwonicz Zdrój, Poland in August, many Gwiazda parents and
older students expressed an interest in furthering their
knowledge of the Polish language in anticipation of a return
trip to Iwonicz Zdrój in 2021.  Based on those requests,
Gwiazda decided to create the PRCUA Gwiazda Dancers’
Copernicus School of Polish Language. The first course was
held on October 1, 2018.  This is a 15-week Beginner’s
Course in the Polish language, taught by a native Polish
speaker and offered to Gwiazda families and Gwiazda dancers
who are at least 11 years old.  

On Sunday, October 7, 2018, Gwiazda made its
annual pilgrimage to St. Albertus Church in Detroit,
Michigan.  There the Ensemble participated (along with the
PRCUA Halka Dancers, PRCUA Opole Dancers, PRCUA

Polskie Maki Dancers, PRCUA Rogalin Dancers, PRCUA
Wieliczka Dancers, and the PRCUA Zajączek Dancers) in the
annual Polish Heritage Month Mass – a great way to kick off all
of the Polish heritage celebrations in October.  The mass was
celebrated by Fr. Stanley Ulman, the former longtime pastor of
St. Ladislaus Church in Hamtramck, Michigan.  Among the
topics of discussion in Fr. Stan’s homily was the importance of
maintaining Polish culture and traditions in the United States.

Founded in 1871, St. Albertus was the first Polish
Church established in the Archdiocese of Detroit. Although the
church was closed in 1990, it holds monthly masses and is
maintained by the Polish American Historic Site Association.
In addition to being the oldest Polish church in the Archdiocese

of Detroit, St. Albertus served as the birthplace of the Polish Roman
Catholic Union of America and hosted St. John Paul II while he was still
a Cardinal in 1979.  For mass schedules or to donate toward the
maintenance of St. Albertus, you can visit www.stalbertusdetroit.org.

On Friday, October 19, 2018, at the Ukrainian Cultural Center in
Warren, Michigan, the PRCUA Gwiazda Dancers hosted their second
annual Night at the Races Fundraiser. The event featured all of the action
of real horse racing, but without the track. Attendees sponsored and
named horses and jockeys, and took their chances on how each horse
would fare. In addition to the races there was a competition for best
derby hat, along with a 50/50 raffle and a raffle for a big screen TV.
There was a lot of racing excitement and guests had a great time.

On Sunday, October 21, 2018, some Gwiazda members (along with
members of many other PRCUA Michigan Dance Schools) attended the
annual PRCUA Cultural Workshop at the PRCUA Hall in Wyandotte,
Michigan.  While at the workshop, attendees participated in sessions
where they learned Polish language, Polish cooking, a Polish craft, and a
Polish folk dance.  It was a great way for members of Gwiazda to deepen

their understanding of Polish culture and an excellent opportunity for them to meet and interact with
students from other PRCUA Dance Schools in Michigan.
       While it’s still early in the 2018-2019 dance year, Gwiazda has several performances and appearances
on the horizon.  They’re also busily preparing for their 59th Annual Spring Recital.

                                               Submitted by: Nicholas J. Nowakowski, Gwiazda Secretary & 1997 Alumnus

The winning hat for the Derby Hat
contest at the Night at the Races

Fundraiser

Gwiazda Dancers perform at Spirit of Detroit

Gwiazda Dancers perform at St. Anne's
Sausage Festival

Gwiazda Dancers attend the PRCUA Cultural
Workshop
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For more information:
Rafal Ciolkosz
rafal-ciolkosz@prcua.org; 773-782-2634

Robert Fattore, Director of Sales
robert-fattore@prcua.org; 773-782-2631

Product Highlights

•   2.62%  Guaranteed rate for the first 24 months!

•   Minimum deposit of $25,000

•   Earned interest is compounded monthly

•   FREE 10% annual withdrawals

•   2 Year Surrender option

•   Additional contributions permissible during term

•   Surrender clock does not restart with additional 
     contributions

•   Floor guarantee rate of 1.5%

•   NO maintenance fees

•   Issue ages  0-90

•   Qualified and Non-Qualified plans available

•   Earned interest is tax deferred until withdrawn

•   Early Withdrawal Penalty Schedule for

     Year 1 4% 
     Year 2 3%

Withdrawals prior to age 59 1/2 may be subject to IRS
early withdrawal penalties

Rafał Ciołkosz
773-782-2634

rafal-ciolkosz@prcua.org

Robert Fattore
Director of Sales

773-782-2631
robert-fattore@prcua.org

* All applications are subject to underwriting 

and must be postmarked by December 31, 2018.

Cannot be combined with other offers.
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Member Society State
Auth, Michael F. 213 WV
Baranski, Katherine 1404 MI
Baranski, Michael 1404 MI
Bobowski, Mary 2227 MI
Bogacki, John V 87 Mi
Boudreau, Juliana M. 994 IL
Brzezinski, Edmund 750 NY
Cusyk, Jean E. 419 NY
Drost, Virginia 855 PA
Dubey, Robert J. 718 FL
Duszlak, Leonard W 988 IL
Erwin, George J. 1486 NY
Fronczak, Eugene L. 1000 NY
Frydryk, Staniey 2109 OH
Gajownik, Renetta 354 TN
Golota, Helen 718 CA
Gordan, Carol Ann 2109 OH
Gregory, Lisa 1587 FL
Hawkins, Melvin 527 MD
Jatkowski, Walter C. 258 IL
Kentaft, Adolph J. 1031 IN
Klaczak, Joseph Jr. 621 PA

Member Society State
Komperda, Genevieve 2109 OH
Kowalczyk, Joan 1031 IN
Kryszak, Ervin 817 WI
Kuberski, Caroline 20 NJ
Kulakowski, Stephen 589 PA
Kuszaj, Franciszek 641 MO
Niezgoda, Constantine W. 424 NJ
Olszewski, Alfred 849 IL
Owen, Matthew 767 NJ
Pawloski, Ruth Jane 224 PA
Pishkur, Helena 337 IN
Pranczke, Mark J. 186 IL
Roden, Joan C. 1493 MI
Rudnicki, Edmund J. 247 OH
Salmacia, Laura 2220 OH
Sivalski, Maryann E. 162 MI
Soron, Jane 540 NY
Stec, Frank 2144 OH
Turski, Anthony J. 1004 IL
Wodniak, Helen 1486 IL
Zdanowicz, Thomas R. 1451 OH
Zipp, Donald G. 2109 OH

DEARLY DEPARTED 
PRCUA BROTHERS AND SISTERS

May they rest in eternal peace.

ANSWERS TO THE

PUZZLES ON PG. 6

j Find the Words 

Find 10 Differences   i

PRCUA Christmas Publications Available

       Enrich your Christmas celebration with these festive publications offered by the
PRCUA Marketing Department to all of our members!

       C A R O L  B R O C H U R E :C A R O L  B R O C H U R E : This brochure includes lyrics to popular English and
Polish Christmas carols to provide at sing-alongs during your Christmas party. No
charge for postage.

            C H R I S T M A S  C U S T O M S , C A R O L S , A N D  C U I S I N E : C H R I S T M A S  C U S T O M S , C A R O L S , A N D  C U I S I N E : This booklet
explains Polish Christmas customs and traditions. It also provides lyrics to favorite
English and Polish Christmas carols and recipes for traditional foods served in Polish
homes at the meatless Christmas Eve Wigilia meal. 

            B I R T H  O F  J E S U S  C O L O R I N G  B O O K : B I R T H  O F  J E S U S  C O L O R I N G  B O O K : This lovely coloring book
includes pages detailing the Nativity of Jesus Christ. 
       The latter two publications are provided free, with postage being the only cost: $3
for the first book and $1 for each additional book.
       You can also pick up the books at our Home Office, 984 N. Milwaukee Ave.,
Chicago, IL 60642, free-of-charge. 
       To place an order, call the Marketing Department at 1-773-782-2630 or toll-free at
1-800-772-8630. You can also email us at marketing@prcua.org. Make checks payable
to PRCUA and send your order to:
                                    PRCUA Christmas Publications
                     984 N. Milwaukee Avenue
                     Chicago, IL 60642-4101
                     Attn: Marketing

Simple Roasted Turkey Breast
1 whole turkey breast, 1/2 cup butter melted, 1 can chicken broth, 2 Tbsp. mayonnaise
        Thaw turkey breast, rinse and place in a baking pan. Melt butter. Pour chicken
broth and melted butter over turkey breast and spread mayonnaise all over the skin.
Bake as directed on packaging (cooking time will vary based on size of breast). Baste
about every 30 minutes until done. 

Green Beans with Beacon
10 slices bacon, diced, 1 Tbsp. crushed garlic. 1/2 tsp. crushed red pepper flakes, 
2 (10 ounce) packages frozen whole green beans, salt and pepper to taste
        Fry bacon in a large skillet over medium-high heat until crisp. Remove bacon and
drain on a paper towel-lined plate. Pour off excess grease from the skillet, leaving about
2 tablespoons in the pan. Add garlic and red pepper flakes to the bacon grease and
cook over medium-high heat for about 1 minute. Add green beans and season with salt
and pepper. Cook and stir until beans are tender but still a little crunchy (about 10
minutes.) Return bacon to the pan and toss with the beans before serving. 

Glazed Baby Carrots
2 lbs. baby carrots, 1/3 c. orange juice, 3 Tbsp. olive oil, 2 Tbsp. red wine vinegar, 
1 1/2 Tbsp. honey, salt, black pepper, 1/4 c. toasted pine nuts, fresh parsley leaves 
        Preheat oven to 425 degrees F.  Combine carrots, orange juice, oil, vinegar, and
honey on two shallow baking pans. Season with salt and pepper. Bake, stirring
vegetables and rotating the pans once, for about 25 to 30 minutes until tender.  Toss the
carrots and any remaining liquid in a bowl. Sprinkle with pine nuts and chopped parsley
leaves.  Serve hot.

Cream of Pumpkin Soup
1 lb. pumpkin cubed, 2 medium potatoes cubed, 1 medium carrot cubed, 1 small parsnip
(cubed), small onion finely chopped, 1 celery stalk, 1 quart vegetable broth or chicken
broth, 1 tsp. curry powder, 1/2 tsp. tumeric powder, 2 garlic cloves, 2 Tbsp. oil, 4-5 whole
allspice, 1 large bay leaf, salt to taste and sprigs of fresh parsley leaves for decoration
        Put oil in a saucepan, add onions and garlic, simmer for a couple of minutes, add
vegetables and stew for 5 minutes; add broth, spices and other ingredients and cook
until vegetables are tender. Remove celery stalk, bay leaf and allspice.  Blend until
smooth. Place servings in soup bowls and decorate with a dollop of sour cream and a
sprig of fresh parsley leaves, if desired.

Pumpkin and Farmers Cheese Pancakes
7 oz.raw pumpkin, 1 Tbsp. butter, 1/2 tsp.finely grated ginger, 7 oz. farmers cheese,
1 oz. raisins (optional), 4 Tbsp.sugar, 1 Tbsp. vanilla sugar, 2 eggs (separate yolks and
egg whites), 4-5 Tbsp. flour, a pinch of cinnamon, 1/2 tsp. grated orange or lemon peel
(optional), butter or cooking oil for frying
        Grate the pumpkin on a small mesh grater. Heat butter in a pan, add pumpkin and
ginger; simmer for 5-7 minutes until the pumpkin is soft.  Cool.  Mash farmers cheese
with a press or fork, add raisins, sugar, vanilla sugar and egg yolks. Mix with pumpkin.
Whisk the egg whites and add to the mixture, together with sifted flour, cinnamon and
orange peel. Gently mix (the mixture should be thick, if necessary you can add the rest
of the flour. Heat the pan and melt 1 Tbsp. of butter or oil, place a spoonful of the
mixture on the pan, flatten it with a spoon and fry for about half a minute or until slightly
browned, flip to the other side and fry until slightly browned.  May be served topped with
orange or apricot jam.

Fraternal RecipeFraternal Recipe
CornerCorner

THANKSGIVTHANKSGIVING FEASTING FEAST

Southwest Center 

of Polish Song & Dance

of the Polish Roman Catholic Union of America invites you to a   

Christmas Show

Sunday, December 16, 2018

Mother McAuley Highschool Auditorium
3737 W. 99th St. Chicago, IL

Doors open at Noon   Show begins at 12:30 p.m.
Tickets: $12 in advance; $15 at the door    

Children under 5 yrs. free

Cash Raffle tickets can be purchased in advance.  
Winner need not be present

For tickets, please call Ania Kraszewski 

at 773-972-0012
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WYPOMINKI AND THANKSGIVING...
Remembering with Gratitude

       In the Church's calendar, the month of November is
dedicated to the Poor Souls and praying for all the faithful
departed who have gone before us marked with the sign of
faith. It is one of the more popularly observed monthly
dedications, like May for the Blessed Virgin Mary and
October for praying the Rosary. While this is especially true
in our Polish tradition, the Fall Season and accompanying
harvest time in the United States gears us toward our only
really unique, national holiday: Thanksgiving.  The two, I think, have more in
common than we might at first imagine.
       The Feast of All Saints on November 1 kicks the month off with a joy-filled and
triumphal celebration of all the holy men and women of every time and place. It is
the day we celebrate "all of the other" saints - those  not formally recognized by the
Church. Why? Because they are there and just as real as the others! We would
certainly be a sad lot with our backs-up-against  the-wall if the only people in
heaven were the ones formally recognized by the Church as saints. What about
everyone else? What about the "saints" of our own families and among those people
known to us? Let alone all the others from past generations... After all, by
definition,  a saint is someone who, after the course of their earthly life, is now in
heaven with God for eternity. Can you think of some folks who might qualify? I
CAN! This is their day and we celebrate and give thanks for them, too!
       The next day, though, All Souls' Day, sets the tone for the rest of the month. It is
when we remember all the other people who have gone before us but might not yet
have reached their heavenly reward.  We all will stand before the judgement seat of
God one day and won't be waltzing through the pearly gates until we are ready to
do so!  We certainly do include our  family and friends in these prayers, but also the
poor souls in purgatory and all of the forgotten dead. We really do have a  narrow
window in eternity before we fall into that category, too, you know. A hundred
years ago, no one but God knew we existed because to them,  we didn't.  A hundred
years from now, who will be left to remember and pray for us? As we might one
day rely upon the Christian charity of others, so now we reach out to those who
rely upon us in the same way.
       The beautiful Wypominki service conducted in our Polish parishes is a tangible
expression of this. The various categories of prayers said in the four corners of the
church symbolize their all-encompassing nature. The reading of the names of those
who passed away during the past year along with those submitted by the people
who were dear to them, unites us in a bond of loving remembrance. In many
parishes, such as mine, the custom of reading names continues at every Mass
throughout November to emphasize this ongoing theme. Overall, this practice is
easily one of the more popular ones done annually at the parish. People relate to
and participate in great numbers because they remember with loving gratitude
those who have shared the journey of life with them.
       It's easy to see how this now leads us to the fourth Thursday of November, the
day set aside in our country for Thanksgiving. The earliest settlers gathered with
the Native Americans to give thanks for the bounty of the land that sustained them.
Let us remember that they did so in the shadow of death, however, as a great many
of  their  number did not survive  that  first winter in the New World. They had
MUCH for which to be grateful and they did not let an opportunity to offer
communal thanks  to God  pass  them  by... nor should we!
       Instead of waiting for just one day at the end of  the  month, let's expand in true
Polish fashion our notion of gratitude to God during this entire month of
November. Let us remember those who have gone before us now so that they - and
their contribution to our lives - may also be included in counting our blessings at
Thanksgiving. This may help us appreciate one additional tie  in. The number one
annual travel occasion in the United States remains Thanksgiving. More than
Christmas or any other time, it is when people travel to be with  those dear to them.
Guess what is the number one travel occasion in Poland? That's right - All Saints'
Day - when people travel across the country to return to the graves of loved ones in
grateful, prayerful remembrance.

Higher Perspectives    

By Fr. Eric Orzech, 
St. Stanislaus Parish 
& St. Casimir Parish,

Cleveland, OH

Polish/Pistons winter hats are available for
sale at $5.00. Hats are limited to the first

200 people who purchase them. 
Anyone interested in purchasing the hat, 

please contact: Jessica Wendt at:
panijessica@hotmail.com



Two Celebrations
       Warren, MI - On the weekend of October 20th and 21st,
2018, Saint John Paul II Society #1593 celebrated two events
with a mass and an Exhibit at St. Anne Parish in Warren,
Michigan. The celebrations were in honor of Polish
American Heritage month and the 40th Anniversary of John
Paul II being elected the first non-Italian Pope in 400+ years.
       The Mass was celebrated by Rev. Paul Coutinha, Pastor.
PRCUA Dance Schools were invited to participate but
because of the all-day Polish Cultural Workshop for
Michigan members held in Wyandotte, Michigan, only a few
attended.  We thank the Rakozy family from Opole Dance
School and the Brown, Lawrence and Buchalski families
from Zajączek Dance School for being part of this
celebration.
       The Exhibit, coordinated by Joann Ozog, consisted of
informational boards on St. John Paul II, famous Polish
people, costumes, pisanki and wycinanki.  The exhibit was
open to all parishioners after the weekend masses.  A
coloring page of Saint John Paul II, and workbooks on
the history of the PRCUA, Paderewski, famous people
and myths and legends were also distributed to those
present. People in attendance had the opportunity to
enjoy free coffee and donuts and socialize with each
other.
       This event would not be possible without the
assistance by our members.  Thanks are extended to:
John and Sharon Gardocki, Judy and Harry Burzynski,
Linda and Bernie Ciarakowski, Christopher Ozog,
Joann and Wallace Ozog. Special thanks are also
extended to Rev. Paul Coutinha for opening the school
cafeteria each day.  
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(Photo courtesy of Debbie Brown)

St. Stan’s #718 Tuition

Grant/Scholarship Program

       Detroit, MI - St. Stan’s held three raffle
drawings in 2018 to support its Tuition
Grant/Scholarship program. 
       Tuition Grant (Grammar School/High School)
winners Aaron Basel and Veronica Slomba each
received $500.  College applicants Shelby
Kapanowski and Michael Kapanowski received
$1,000 each.
       February Raffle Winners – Whitney Amann,
Brian Janiec, Patrick Malloy, Brooke Kosowski,
Harry Muszynski, Colleen Brumo.
       June Raffle Winners – Ray Jorganic, Cass
Wegzyn, Judy Drobot (donated back $100 prize),
Mike Halberstadt, Dean Trudeau, Dan McGarry.
       October Raffle Winners – Michelle Basel,
Chris Niemiec, Shirley Cavin, Ray Holowicki, Sue
Kolberg, Lucas Brumo. 
       Eighteen raffle winners shared $3,000 in the
amounts of $500, $250, $100, $50, $50, $50.
      Our thanks go to all of you who support our

raffle program, which benefits the youth of our
organization. A special thanks to our friends in
Pittsburgh for their continuing support.  
       Jerry Nasiatka

 

       

     
     
     
       The 2nd National PRCUA Volleyball Tournament
will be held on Friday, November 2, and Saturday,
November 3, 2018 in Warren, MI, hosted by St. John Paul
II Society #1593. The games will be played at Warren
Woods Christian School, 14000 E. 13 Mile Rd.,  Warren,
MI.   Players will be divided in 3 Divisions: Co-Ed (6 vs.
6) – Friday, Nov. 2, 2018; Men’s Open (6 vs. 6) –
Saturday, Nov. 3, 2018; Women’s Open (6 vs. 6) –
Saturday, Nov. 3, 2018
       On Friday, November 2, a Hospitality Gatbering will
be held from 8:00 pm - 10:00 pm at the Holiday Inn &
Suites, 30000 Van Dyke Ave., Warren, MI.
       The Awards Banquet will be held on Saturday,
November 3, immediately after the final game, at the
American-Polish Century Club, 33204 Maple Lane,
Sterling Heights, MI. 
       All players must be PRCUA members in good
standing. Players must agree to abide by the PRCUA
rules and regulations of good sportsmanship and fair play
on and off the court. 
       For more information, please contact the Fraternal
Department at Fraternal-Department@prcua.org or at
773-782-2636.

2019 PRCUA Calendar 

       The free 2019 PRCUA calendar will soon be
available to PRCUA members. Members can pick up the
calendar at the Home Office, 984 N Milwaukee Ave,
Chicago, IL or can order it by calling the Marketing
Department at 773-782-2630. 
       Orders can also be placed by emailing the following:
marketing@prcua.org. 
       The 2019 PRCUA calendar features cities
throughout Poland. Each month showcases both the
historic and modernized aspects of one of the cities,

illustrating the
beauty of current-
day Poland as well
as her rich history.
We hope you will
enjoy this 2019
calendar! Order
while supplies
lasts! 
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ZAJĄCZEK shines at the Convention! 

Sterling
Heights, MI - On
Saturday, August
11, 2018, ten
dancers and their
Choreographers,
Ms. Rachael
Kasperek and
Mrs. Tricia
Dennis, from
Z a j a c z e k
D a n c e
Ensemble from
S t e r l i n g
H e i g h t s ,
M i c h i g a n
boarded a
Lavdas bus to
travel to the
PRCUA 62nd
Q u a d r e n n i a l
C o n v e n t i o n
held at the
Edward Hotel
and Convention
Center in
D e a r b o r n ,
M i c h i g a n .
These dancers,
along with
eight other
PRCUA dance
schools from
M i c h i g a n ,
performed  for
a very
welcoming and
p r o u d
a u d i e n c e .
Z a j a c z e k
D a n c e
E n s e m b l e
s t u d e n t s
demonstrated
t h e i r
extraordinary
Polish dance
skills by
dancing to the
"Mountaineer
Polka" which
was represent-
ative of our
P o l i s h -
American roots.
We are proud to
say that during
the course of the
evening, our
E n s e m b l e
Director Colleen
Bonkowski took
the oath of
office to
continue serving
as District #10’s
N a t i o n a l
Director.  Way to go, Colleen!  
       We would like to thank our group dancers who did take time out to participate in
this distinguished program.  They are as follows:  Kacy Shaheen (2018 graduate), Joey
Smigiel, Natalya Bonkowski, Tricia Fox, Cali Radtke, Jenna Jablonski, Elizabeth
Kulwicki, Alisha Gentz, Ana Moskwa, and Madison Withers. We truly appreciate your
time, effort, and talents... you all are priceless!

Get Ready, Get Set, GO!

And we are off and running into
another year of Polish dance school!
On Thursday, September 13, 2018
Zajaczek Dance Ensemble opened
its doors at the American Polish
Century Club in Sterling Heights,
Michigan for the school’s 14th year
of learning and dancing. 

With a student population of 107,
Rachael Kasperek and Tricia Dennis welcomed everyone back with open arms.  We
have a busy year ahead, preparing for not only our annual recital, but also for the many
community events in which our group participates.  If you have any questions or are
interested in joining our dance family, please contact us at:

Zajaczekdance@yahoo.com. 

ZAJĄCZEK DANCE ENSEMBLE NEWS

The Most Holy Mass... Polka Style!

       Warren, MI - On Sunday, September 23, 2018, St. Anne Catholic Church and
School in Warren, Michigan, held its first ever Polka Mass. Under the tents of their
annual Sausage Festival, which financially helps to support the School and the Church,
Father Paul Coutinha celebrated the Mass and was accompanied by Big Daddy
Lackowski. The congregation was filled with people of all ages as well as Polish
dancers dressed in traditional Krakowiak folk dress. Members from two different local
dance groups joined together to represent our Polish Community and to remind us of
the common thread that weaves all of us together: our Polish heritage. Zajaczek Dance
Ensemble and Opole Dance Ensemble teamed up to add some Polish flair to the Mass
and were given a special blessing by Father Paul. 
       PRCUA President Emeritus Wallace Ozog and Vice President Emeritus Robert
Bielenda were also in attendance with their wives Joann and Eleanor. From Zajaczek
Dance Ensemble, the following dancers attended the Mass and represented the
Ensemble proudly: Madelyn Cutter, Abigail Cutter, Nate Cutter, Natalya Bonkowski,
and Tricia Fox. The Festival chairpersons informed us that (Cont. on pg. 15)
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(Cont. from pg. 8) 
Father Paul and his staff
are already planning for
the 2019 Polka Mass
under the big tents!
Thank you, dancers, for
making us, and the
community of Warren,
so proud!   

Zajączek dancers with Rev. Paul Coutinha, VP Emeritus Robert Bielenda and
Eleonore Bielenda and (l) and Pres. Emeritus Wallace Ozog and Joanne Ozog (r)

For Those Who Have Walked Before Us, We Give Thanks and Remember

Detroit, MI - On Sunday,
October 7, 2018, Pol-Ams
gathered at St. Albertus Catholic
Church in Detroit, Michigan to
celebrate Polish Heritage Month.
Along with other fellow dance
groups, Zajączek Dance Ensemble,
stood together as one, representing
all of those who came before us.
Reverend Stanley Ulman from St.
Mary of the Hills Catholic Church
in Rochester Hills, Michigan
celebrated the Mass.  Father
Ulman reminded us of the history the
church represented, as well as the Polish
immigrants who traveled to the United
States in hopes of a better life, not only
for themselves, but for us, their legacy.
We celebrated together as one family,
the most Holy Mass recognizing and
praising the strength, dedication, and
commitment of our ancestors.  We asked
God's blessings upon us, as we continue
to promote our Polish heritage and pray
for those who walk with us, as well as those
who walked ahead of us.   
       St. Albertus Catholic Church is supported
by the Polish American Historic Site
Association.  For more information please visit
their website at:  www.stalbertusdetroit.org. 

       St. Albertus is located on: 4231 St. Aubin
Street, Detroit, Michigan.  

Photos by: Mary Ann Smigiel
Articles submitted by: Karrie Westphal,

Secretary, Zajączek Dance Ensemble

Polish National Department

Documents from the Polish Museum

of America Added to the UNESCO

Memory of the World Register

       W a r s a w ,
Poland – The
Polish Museum
of America
(PMA) was
recognized on
September 28,
2018 at the
Belweder Palace
in Warsaw,
Poland, during
this anniversary
year marking
100 years of
Poland’s regained independence. Selected documents from the
Polish National Department (PND) collection that were held in the
PMA Archives were entered into the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Memory of the
World Register for 2018.
       Present during the ceremony were: Minister Wojciech
Kolarski, Undersecretary of State in the Cabinet of the President,
who read a letter from Andrzej Duda, President of the Republic of
Poland; Prof. Piotr Gliński, Deputy Prime Minister and Minister of
Culture and National Heritage; Prof. Magdalena Gawin,
Undersecretary of State; Prof. Sławomir Ratajski, Polish National
Commission for UNESCO Secretary-General; and Dr. Wojciech
Woźniak, State Archives of Poland
Director and Chairman of the
UNESCO Memory of the World
Program Polish Committee.
       PMA President Richard
Owsiany accepted the official
Certificate of Recognition on behalf
of the PMA, stating: “I am very
pleased that the Polish National
Department documents held at the
PMA Archives were formally
entered into the UNESCO Memory
of the World Register, because it
also recognizes Polonia’s
contributions towards Poland
regaining its independence. It is an
honor to participate in this grand
ceremony.”
       Longtime friend and colleague
of the PMA, Edyta Targonska, Archivist and Head of the
Department of Acquisitions and Processing at the State Archive in
Lublin, Poland, was present to explain the significance of the files
during the exhibition of the newly-registered items. The Exhibit
was on display from September 28 to 30.
       Thanks go to the State Archives of Poland and its selection
committee for inviting the Polish Museum of America to
participate in the UNESCO program.
       The Polish National Department – the central organization of
Polish emigrants in America, active in 1916-1925 - is the first and
one of the most complete collections at the PMA Archives,
consisting of 34.5 linear meters. The PND Collection includes
evidence of the tireless and daily efforts by Poles in America, who -
on the advice and urging of I.J. Paderewski, many American
Polonia leaders, and representatives of the Polish clergy, including
the first Polish bishop in America, Bishop Paul Peter Rhode - went
to war in order to free their
homeland. Other Polish Americans,
especially women, organized
committees, worked towards raising
funds and material needs for the
Polish Army in France, supported
the Polish National Committee in
Paris, and sent aid to Poles in the
homeland and those displaced in
other countries. The documents
exhibited at the Belweder Palace are
evidence of the  little known and
often underestimated contributions
of American Polonia towards
Poland’s regained independence.

Richard Owsiany accepting the recognition

Dr. Wojciech Wozniak
presenting a Certificate to

PMA Pres. Owsiany

Edyta Targonska with PMA
President Richard Owsiany
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A Pope and A President: John Paul II, Ronald Reagan, and the
Extraordinary Untold Story of the 20th Century

        The story of the fall of European communism and of the collapse of the Soviet Union is
generally well documented albeit under-appreciated, but the story of the singular bond between
two of the leading players in that drama, Pope John Paul II and President Ronald Reagan, is
virtually unknown and of little interest in the secular media and in many scholarly circles. The
reasons for this lack of interest range, one suspects, from ignorance to bias; but the matter has now
been remarkably addressed by Paul Kengor. A Pope and a President reports in great detail on a
bond of friendship and of a shared vision without which the events of 1989 and of 1991, which
altered the course of history, might not have occurred. 
        Although the Polish pope and the Protestant president came from very different backgrounds,
they shared some striking biographical experiences. Both men lost their fathers in in the spring of
1941 (Wojtyla lost his mother at age eight; Reagan almost lost his mother at the same age). In the
mid-1940s, both nearly died: in 1944 Wojtyla was hit by a German truck and left to die; in 1947 a
virulent strain of pneumonia nearly killed Reagan; both men spent weeks convalescing. Wojtyla
and Reagan also took unusual but similar routes to their unexpected positions of authority and
power, pursuing careers as actors, writing poetry, and developing skills which made them
extraordinary communicators. Both were outdoorsmen and athletic, and as leaders both cultivated
and found strong support among the young. Both were also universally regarded as “charming,
kind, gentle, and sincere.” Finally, both were victims of assassination attempts just a few weeks
apart: Reagan was shot on March 30, 1981 and John Paul on May 13, 1941; both were convinced
that God had spared their lives for a purpose.
        Much more importantly, however, Karol Wojtyla and Ronald Reagan shared almost identical
philosophical and political views based on their profound Christian faith. Both, for example,
“insisted on the reinforcing relationship between faith and freedom; they unapologetically
supported the sanctity of human life; they championed the singular importance of the individual
over the state; and they both adhered to what in Catholic social thought is called subsidiarity,
which holds that small or local organizations, rather than large, centralized authorities, should
handle public functions that they can perform effectively.” They also shared a complete confidence
in Divine providence, and interestingly, Wojtyla’s devotion to Mary was matched by what was
minimally “a high regard, respect, and fondness for the mother of Christ” on the part of Protestant
Reagan—Reagan rather surprisingly chose to have the “Ave Maria” sung at his funeral. This
philosophical kinship led to a faith-based understanding of the evils of communism, including its
hatred of religion, and a determination to confront and ultimately to defeat communism. This
determination forced both men to challenge entrenched attitudes to the world order: Wojtyla
needed to overcome the well-intentioned but failing policies of Ostpolitik in the Vatican and
Reagan to take on the equally committed champions of realpolitik in American political, academic,
and media circles.
        After their first meeting on June 7, 1982, Wojtyla and Reagan met face-to-face only four more
times, the last after Reagan had left office; but they stayed in regular contact through diplomatic
and mutual contacts and developed a bond which with profoundly religious, personal, and geo-
political consequences. There is, for example, testimony that the two men prayed together during
their meeting. On more than one occasion, Reagan referred to John Paul as his “best friend”; and
John Paul was saddened to learn of Reagan’s battle with Alzheimer’s disease and asked George
Weigel to tell Nancy Reagan “that he was praying for her and her husband.” The geo-political
result of the bond was a partnership and level of cooperation which resulted in free elections in
Poland and, ultimately, a new political order for Europe. Along the way, readers learn how
politically astute Pope John Paul II was and, perhaps more surprising to some, how profoundly
religious President Reagan was. All of this is especially welcome since the story of the relationship
is neglected even in serious studies. Lou Cannon’s highly regarded 883-page biography of Reagan,
for example, contains only five references to Pope John Paul II; and Edmund Morris’s official 874-
page official biography of Reagan contains only a singular reference to John Paul.
        On June 27, 2011, a “Thanksgiving Mass for Blessed John Paul II and for the Life of
President Ronald Reagan” was held at Saint Mary’s Basilica in Krakow. A line from the program
for that Mass declared that “Pope John Paul II and President Ronald Reagan were united by a
singular bond of friendship”—a fitting seal to a relationship perhaps more recognized by Poles
than by Americans.
        In the course of telling the story of the relationship between the Pope and the President,
Kengor draws on evidence from many sources, most much neglected in academic and secular
circles: the stories of Fatima, the Katyn massacre, Sister Faustina, Father Maximilian Kolbe, Pope
Pius XII, and Father Jerzy Popieluszko. Kengor also provides powerful evidence that Soviet
authorities were behind the attempt on John Paul’s life—evidence that some in the United States
government seemed eager to ignore. 
        All of this is impeccably researched and documented by Professor Kengor, the author of more
than a dozen books and contributor to major newspapers and media outlets such as The New York
Times, Washington Post, Fox News, MSNBC, and National Public Radio. A Pope and A President
has sixty-nine pages of notes. Unlike many scholarly books, this one is written in an easy style
which is enjoyable reading.
        A Pope and A President: John Paul II, Ronald Reagan, and the Extraordinary Untold Story of
the 20th Century belongs in the personal library of members of the Polish Roman Catholic Union
of America who should also insist that it is on the shelves of the public and academic libraries in
their region. In any case, read the book. It will not only make you better informed about events that
changed history; it will enable you to enlighten others, especially your children and grandchildren,
about those events and will make them proud.

A Pope and A President: John Paul II, Ronald Reagan, and the Extraordinary Untold Story of the
20th Century by Paul Kengor. Intercollegiate Studies Institute. Wilmington, Delaware, 2017. 637
pp. $29.95.

Reviewed by: Thomas J. Napierkowski, Ph.D., University of Colorado – Colorado Springs

For our Members...
Reading Corner

By our Members...

PRCUA Michigan Women’s Division

Annual Oplatek Celebration
Hosted by the PRCUA Wieliczka Dance Ensemble

Saturday, December 15, 2018
Lyskawa VFW Post

6828 N. Waverly St., Dearborn Heights, MI

Doors open at 1:00pm
Program at 1:30pm

Lunch to be served at 2:00pm
Adults $20  | Children 12 and under $17

Contact Joe or Kristi Mihalic
spartyhm@gmail.com, 313-920-8732
44222 Richmond Ct., Canton, MI 48187 

Reservations & payment required by DDecember 6, 2018
Sorry, no tickets sold at the door and no refunds
Checks Payable to: Wieliczka Dance Ensemble 

Share the wealth & raffle to
benefit the Women’s Division
Scholarship fund

ANNUAL 
PRCUA OP£ATEK

Hosted by District #9

Sunday, December 2, 2018
Casa Maria

500 Northgate Drive, Dyer, IN

Doors open at 11:00 a.m.   
Lunch at Noon

Donation $30 
Children under 12 $15.00

R.S.V.P by November 20, 2018

Please send reser vation to: 
Elizabeth Sadus 

847 Marian Way, Chicago Hts., IL 60411
(708) 481-6796

All articles for the December issue of Naród Polski, 
must be submitted by Tuesday, November 20, 2018.
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LISTOPAD______________________
1-2   WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I ZADUSZKI

2-3  WARREN, MI – 2. KRAJOWY TURNIEJ SIATKÓWKI ZPRKA, piątek-sobota, 2-3
listopada, Warren Woods Christian School, 14000 E. 13 Mile Rd., Warren, MI. Szczegóły na str. 21.  

5      CHICAGO, IL – KLASY JĘZ. POLSKIEGO DLA AMERYKANÓW, pierwsza klasa w
poniedziałek, 5 listopada o godz. 18:00 w sali konferencyjnej ZPRKA, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago,
IL.  Dodatkowe informacje: w angielskiej sekcji na str. 12 lub pod nr. tel. (773) 782-2601.

11    DZIEŃ WETERANA (USA) / DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI (POLSKA)

17    HICKORY HILLS, IL – 47. BAL „KOPCIUSZEK I KSIĄŻĘ” GRUPY
KULTURALNEJ DOROSŁYCH, sobota, 17 listopada, Chateau Del Mar, 8301 W. 95th St., Hickory
Hills, IL. Godzina koktajlowa 18:30-19:30, kolacja o godzinie 19:30. Info: Vicky Kroplewski (708) 698-
1505. Szczegóły na str. 18.

17    CHICAGO, IL – PROMOCJA KSIĄŻKI “I STILL BELIEVE”, autorstwa Marka Ozoga,
sobota, 17 listopada w godz. 13:00-15:00, Muzeum Polskie w Ameryce, 984 N. Milwaukee Ave.,
Chicago, IL.  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać do: wozog@wowway.com.

19    CHICAGO, IL – KWARTALNE ZEBRANIE DYSTRYTKU #7 ZPRKA, poniedziałek, 19
listopada o godz. 19:00 w świetlicy ZPRKA, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL. Kontakt: Mateusz
Bomba, prezes, tel.: (773) 782-2636 lub mateusz-bomba@prcua.org.

19    ORLAND PARK, IL - KWARTALNE ZEBRANIE DYSTRYTKU #8 ZPRKA -
poniedziałek, 19 listopada o godz. 19:00 w kościele Our Lady of the Woods, 10731 W. 131. St., Orland
Park, IL.

22-23 ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA – BIURO ZPRKA NIECZYNNE

23    WYANDOTTE, MI – DOROCZNA ZABAWA PO ŚWIĘCIE DZIĘKCZYNIENIA
TOW. #162 - piątek, 23 listopada, PRCUA Hall, 1430 Oak St., Wyandotte, MI. Drzwi otwarte o 18:00,
muzyka w godz. od 19:00 do 23:00.  Do tańca grać będzie zespół The Project.  Bilety: $15. Płatny bar.
Możliwość zakupu jedzenia. Dodatkowe informacje: Stas Pasko (734) 284-5929 lub John Zelasko Sr.
(734) 671-9366.  Dochód przeznaczony na dalszą działalność Tow. #162.

24    STERLING HTS., MI – BAL PREZENTACYJNY ABSOLWENTÓW ZESPOŁU
„ZAJĄCZEK” NA 2019 R., sobota, 24 listopada w American Polish Century Club, 33204 Maple Lane,
Sterling Height, MI. Bilety - dorośli $50, studenci (poniżej 21 lat) $30. Kontakt: Colleen Bonkowski,
zajaczekdance@yahoo.com.  

25    DETROIT, MI - NOC DZIEDZICTWA POLSKIEGO NA STADIONE LITTLE
CAESARS ARENA, niedziela 25 listopada, o 16:00 w Little Caesars Arena, 2645 Woodward, Detroit,
MI. Detroit Pistons rozegrają mecz z Phoenix Suns.  Szczegóły w angielskiej sekcji na str. 12.

GRUDZIEÑ______________________
2      WYANDOTTE, MI – ZABAWA BOŻONARODZENIOWA DLA DZIECI TOW. #162 -
niedziela, 2 grudnia o godzinie 13:30, PRCUA Hall, 1430 Oak. St., Wyandotte, MI. Dzieci w wieku do
10 lat otrzymają zaproszenia pocztą.. Dodatkowe informacje: Mary Ann Davis (734) 341-2242. 

2      DYER, IN – DOROCZNY OPŁATEK ZPRKA, niedziela, 2 grudnia w Casa Maria, 500
Northgate Dr., Dyer, IN.  Drzwi będą otwarte od 11:00, lunch o godz. 12:00.  Informacje i rezerwacje:
Elizabeth Sadus, tel. (708) 481-6796.  Szczegóły na str. 21. 

6      DZIEŃ ŚW. MIKOŁAJA

7      TOLEDO, OH – WYPRZEDAŻ PIEROGÓW - organizowana przez ZPiT Echoes of
Poland; piątek, 7 grudnia w godz. 10:00-18:00, PRCUA Hall, 5255 N. Detroit, Toledo, OH;
12 pierogów (z serem, ziemniakami, kapustą, lub mieszane - z serem i ziemniakami) w cenie $9;
zamówienia prosimy składać do 23 listopada pod numer: (419) 531-8658 lub (419) 475-6262.  

8      WYANDOTTE, MI – 15. DOROCZNY WIECZÓR BOŻONARODZENIOWY Z
POLKĄ TOW. #162 sobota, 8 grudnia, o godz. 20:00 w PRCUA Hall, 1430 Oak St., Wyandotte, MI.
Śpiewaj kolędy, polki, walce i oberki z zespołem Kavalier’s and Friends.  Możliwość zakupu jedzenia,
płatny bar.  Wstęp wolny - mile widziane donacje. 

9      WYANDOTTE, MI – SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE TOW. #162 DLA
SENIORÓW, niedziela, 9 grudnia o 13:30 w PRCUA Hall, 1430 Oak St., Wyandotte, MI. Obiad i
kolędy w towarzystwie przyjaciół i znajomych.  Członkowie Tow. #162 powyżej 60 roku życia
otrzymają zaproszenia listownie.  Dodatkowe informacje (734) 281-7036.

KalendarzKalendarz
na luty i marzecna luty i marzec

KalendarzKalendarz
ZPRKAZPRKA

MADISON, IL - TOW. #1004 ZPRKA ZAPRASZA NA FISH FRY & TACOS - w każdy piątkowy
wieczór od 14 września do 16 listopada - Polish Hall (Św. Stanisława #1004), 826 Greenwood Street,
Madison, IL. W godz. od 17:00 do 20.00 kanapka z dorszem 4 $, taco 2 $. Dostępne są również krewetki,
paski z kurczaka, krążki cebulowe, frytki, sałatka z kapusty i napoje. Na miejscu lub na wynos. Śledź
wszystkie nasze wydarzenia na Facebooku.com/Polish.Hall.Madison

______________________

15    DEARBORN HTS., MI – DOROCZNY OPŁATEK WYDZIAŁU
KOBIET NA STAN MICHIGAN, sobota, 15 grudnia w Lyskawa VFW Post, 6828 N.
Waverly St., Dearborn Hts., MI.  Drzwi otwarte o godz. 13:00, program o godz. 13:30,
lunch o godz. 14:00.  Gospodarzem będzie Zespół Taneczny Wieliczka.  Rezerwacje i
opłata będą przyjmowane do 6 grudnia. Szczegóły na str. 21.

16    CHICAGO, IL – PRZEDSTAWIENIE BOŻONARODZENIOWE
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO CENTRUM POLSKICH PIEŚNI I TAŃCA,
niedziela, 16 grudnia,  Mother McAuley High School Auditorium, 3737 W 99th St,
Chicago, IL.  Drzwi otwarte będą od godz. 12:00, przedstawienie o godz. 12:30.
Informacje i rezerwacje: Ania Kraszewski, (773) 972-0012.  Szczegóły poniżej.

24-26 BOŻE NARODZENIE – biuro ZPRKA zamknięte

Prosimy o zapoznanie się z terminarzem zebrań Towarzystw na str. 2.

Południowo-Zachodnie Centrum Pieśni i Tańca
Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce

zaprasza na  

Przedstawienie bożonarodzeniowe
niedziela, 16 grudnia 2018 r.

Mother McAuley High School Auditorium
3737 W. 99th St. Chicago, IL

Drzwi otwarte o 12:00 - Pokaz o 12:30
Bilety: $12 w przedsprzedaży; $15 przy wejściu    

dzieci do lat 5 - wstęp wolny
W przedsprzedaży - bilety na loterię pieniężną. 
Zwycięzca nie musi być obecny przy losowaniu.  

W sprawie zakupu biletów prosimy dzwonić do: 
Ani Kraszewskiej, tel. 773-972-0012

       Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie
w Ameryce obchodzi w 2018 roku jubileusz
145-lecia służby dla Polonii amerykańskiej.
Aby uczcić ten jubileusz, ZPRKA przygotowało specjalny program
ubezpieczeniowy - 10 Year Pay Whole Life (stały plan ubezpieczeniowy,
opłacany przez 10 lat).

Oferta obowiązuje od 1 lutego 2018 do 31 grudnia 2018 roku.
Nie czekaj, skontaktuj się z nami już dziś!

Oprócz zabezpieczenia drogiej Wam osoby, ten plan
ubezpieczeniowy również zapewnia:
u przyrost wartości 
       gotówkowej;
u możliwość wzrostu 
       polisy o dywidendy
       dla ubezpieczonego;
u gwarancję istnienia 
       polisy przez cały okres
       życia ubezpieczonego;
u możliwość wykupienia 
       planu do 62. roku
       życia;
u w większości 
       przypadków, 
       bez  konieczności badań 
       medycznych.

W celu wykupienia
ubezpieczenia, skontaktuj się
z lokalnym przedstawicielem
ZPRKA lub biurem
głównym: life@prcua.org lub
Rafał Ciołkosz, 773-782-2634.

**Skorzystaj z tego planu i otrzymaj zniżkę $45 na pierwsze dwie składki!

Wszystkie wnioski podlegają rozpatrzeniu i muszą być wysłane do 31
grudnia 2018 r.  Nie można połączyć tej oferty z inną ofertą ZPRKA.

SPECJALNY PROGRAM
UBEZPIECZENIOWY

Z OKAZJI 145-LECIA ZPRKA

Wiek         Mężczyzna Kobieta

Półroczna składka w wysokości $145
opłaci ubezpieczenie w wysokości:
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Grupa Kulturalna Dorosłych 
Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce 

ma zaszczyt zaprosić na

47. Bal „Kopciuszek i Książę”
sobota, 17 listopada 2018 r.

Koktajle 18:30-19:30 pm        
Obiad 19:30

Chateau Del Mar
8301 W. 95th St., Hickory Hills, IL

Informacje 
i rezerwacje: 

Vicky Kroplewski
708-698-1505

Bilety $85.00 od osoby

Rezerwacje będą przyjmowane 
do 5 listopada 2018 r.

ZPRKA oferuje 
książeczki i broszurki 

o tematyce bożonarodzeniowej

Zachęcamy wszystkich członków ZPRKA aby zamówili
świąteczne publikacje oferowane przez Departament Marketingu

ZPRKA!

- Broszurka z kolędami (Carol Brochure) - Broszura ta zawiera teksty popularnych
angielskich i polskich kolęd i będzie z pewnością pomocna przy wspólnych
śpiewach podczas wigilii i spotkań świątecznych. Brak opłat za przesyłkę.

- Zwyczaje bożonarodzeniowe, kolędy i przepisy kulinarne (Christmas Customs,
Carols and Cuisine).  Niniejsza broszura wyjaśnia zwyczaje i tradycje polskiego
Bożego Narodzenia. Zawiera także teksty do ulubionych angielskich i polskich
kolęd i przepisy na tradycyjne bezmięsne potrawy podawane w polskich domach w
czasie kolacji wigilijnej.  Opłata pocztowa za przesyłkę to jedyny koszt tej
książeczki: $3 za pierwszy egzemplarz i $1 za każdą dodatkową książeczkę. 

- Książeczka do kolorawania „Narodziny Jezusa” (Birth of Jesus Coloring Book)
- Ta książka zawiera strony do kolorowania, szczegółowo opisujące narodzenie
Jezusa. Opłata pocztowa za przesyłkę to jedyny koszt tej książeczki: $3 za pierwszy
egzemplarz i $1 za każdą dodatkową książeczkę.

       Zamówienia na powyższe publikacje można przesyłać wraz z czekiem za opłatę
pocztową wystawionym na PRCUA, na adres: PRCUA Christmas Publications, 984
N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60642. Attn. Marketing Department lub
telefonicznie dzwoniąc do działu marketingu na numer: (773) 782-2630 lub na
bezpłatny nr. 1-800-772-8632 w. 2630; lub pisząc na adres marketing@prcua.org.  
       Książeczki i broszurki można również odebrać osobiście w biurze głównym
ZPRKA w Chicago.

Polonia rusza do boju: Stulecie Niepodległej
- wernisaż wystawy w MPA

       Chicago, IL - W piątek,
12 października, otwarta
została w wielkiej sali im.
Sabiny F. Logisz w Muzeum
Polskim w Ameryce w
Chicago, wystawa “Polonia
rusza do boju: Stulecie
Niepodległej”, podkreślająca
starania Polonii o odzyskanie
niepodległości Polski.
Wystawę otworzyli i program
prowadzili dyrektor
zarządzająca MPA Małgorzata
Kot i prezes MPA Ryszard
Owsiany.
       W czasie wernisażu, z
przemówieniami wystąpili:
Piotr Janicki, Konsul
Generalny RP w Chicago; dr
Jan Maria Jackowski, senator
Senatu RP; Frederic Chole,
zastępca Konsula Generalnego
Francji w Chicago; ks.
Mirosław Król, kanclerz
Polskiej Misji w Orchard
Lake, James J. Robaczewski,
prezes Zjednoczenia Polskiego
Rzymsko-Katolickiego w Ameryce oraz Jan M. Loryś,
historyk MPA.
       Kustoszami wystawy byli: Jan Loryś; Halina
Misterka, archiwista i Julita Siegel, kustosz kolekcji
fotograficznej, przy wydatnej pomocy wszystkich
pracowników muzeum.
       Wystawa „Polonia rusza do boju” prezentuje
działania wyzwoleńcze polonijnych organizacji i losy
żołnierzy Armii Polskiej.  Na wystawie prezentowane są
oryginalne dokumenty rekrutacyjne, telegramy i listy do i
od Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego,
mundury, plakaty reklamujące rekrutację do wojska i
zbiórki pieniężne oraz inne akcje pomocy dla Polski,
dokumenty dotyczące Wydziału Narodowego Polskiego,
rysunki Norberta Czarnowskiego (zwerbowanego do
armii 11 czerwca 1918 r. w centrum rekrutacyjnym w
budynku ZPRKA), fotografie ze zdjęciami z obozu
Niagara on the Lake i z centrum rekrutacyjnego #2,
artefakty dotyczące działalności Polskiego Białego
Krzyża (organizacji założonej w lutym 1918 r. w USA
dzięki staraniom żony Ignacego Paderewskiego, Heleny
Paderewskiej, w celu zorganizowania pomocy dla ofiar
wojny) i wiele innych eksponatów. 
       W czasie wernisażu wyświetlany również był na dużym ekranie film z 1917 r.,
przedstawiający życie żołnierzy w obozie Niagra on the Lake, przygotowany przez
Piotra Latałłę i Pawła Grajnerta.
       Wystawę można zwiedzać do 10 marca 2019 r.

James Robaczewski, prezes
ZPRKA i przewodniczący

dyrekcji MPA

Frederic Chole, zastępca
Konsula Generalnego

Francji w Chicago

Mirosław Król, kanclerz
Polskiej Misji w Orchard

Lake

Małgorzata Kot, dyrektor
zarządzająca MPA
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„Z MIŁOŚCI DO ZIEMI OJCZYSTEJ”
patriotyczny występ ZPiT „Polonia”

W pierwszy weekend września, w czasie którego
obchodzone jest w Stanach Zjednoczonych święto
pracy, tzw. Labor Day, odbył się w Chicago festiwal
polonijny „Taste of Polonia”, organizowany corocznie
przez Copernicus Foundation. Festiwal ten jest bardzo
popularny wśród Polonii amerykańskiej. W niedzielę, 2
września na scenie teatru Copernicus Center, wystąpił
zespół Pieśni i Tańca „Polonia”, działający przy
Zjednoczeniu Polskim-Rzymsko Katolickim w
Ameryce.  Założycielem zespołu jest pani Cecylia
Rożnowska, która w tym roku obchodzi jubileusz
sześćdziesięciopięciolecia działalności artystycznej,

dyrektorem  pani Anna Krysiński, a dyrektorem muzycznym pan
Mieczysław Dziś.  

Zespół wystąpił z przepięknym godzinnym programem
artystycznym pt. „Z miłości do Ziemi Ojczystej”,
przygotowanym z okazji stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.  Występ ten był tym bardziej wyjątkowy, że
zespół „Polonia” wystąpił w towarzystwie zaprzyjaźnionego
zespołu z Calgary „Polanie Polish Song & Dance Association”,
pod dyrekcją pani Ewy Bieleckiej. Zespół z Kanady przybył do
Chicago na kilka dni przed festiwalem, a czas ten był
wykorzystany na długie próby oraz przygotowania. Rezultaty
ciężkiej pracy obydwu zespołów były widoczne i docenione

przez wypełniającą po brzegi
salę publiczność, która
nagrodziła występ gromkimi
brawami. Na scenie pojawiło
się 50 tancerzy w pięknych
autentycznych kolorowych
strojach. Zespoły popisały się
ogromnym kunsztem
artystycznym, a widzowie byli
świadkami żywej lekcji
historii. Na przedstawienie
składały się piękne tańce,

pieśni patriotyczne oraz scenki przypominające nam wszystkim o
bohaterskich czynach naszych rodaków 100 lat temu, dzięki
którym Polska odzyskała niepodległość. Na finał, publiczność wraz
z oboma zespołami zaśpiewała hymn „Marsz Polonia”, całość
dostarczyła wszystkim ogromnych wzruszeń.
       Spektakl został napisany przez panią Ewę Bielecką,

choreografię stworzyli: panie
Cecylia Rożnowska, Ewa Bielecka,
Jaclin Krysiński, Magdalena Rożko
oraz pan Mieczysław Dziś.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do tego
wydarzenia artystycznego.  Dziękujemy rodzicom tancerzy oraz tancerzom zespołu
„Polonia”, którzy w tak serdeczny sposób ugościli zespół z Kanady.  A dla Was drodzy
tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Polonia”, z Chicago oraz „Polanie Polish Song and
Dance Associaton” z Calgary, wielkie podziękowania za to, że z taką radością i z tak
wielkim entuzjazmem propagujecie naszą polską historię, kulturę i tradycje. Dziękujemy!

Specjalne podziękowania dla 12. pułku Stowarzyszenia Historycznego Armii
Polskiej oraz pana prezesa Tomasza Kosmali i pana
Tomasza Dąbrowskiego, za wypożyczenie
mundurów.

ZPRKA ogłasza wakaty 
na dyrektorów krajowych

Dystryktów 1, 3 i 7
       ZPRKA ogłasza, że przyjmowane są podania
kandydatów na stanowiska dyrektorów krajowych
w Dystryktach #1 (jeden dyrektor), #3 (dwóch
dyrektorów) i #7 (jeden dyrektor).  Podania
zostaną rozpatrzone na kwartalnym zebraniu
zarządu i dyrekcji ZPRKA w dniach 30 listopada
- 1 grudnia 2018 r. 
       Wypełnione podania wraz ze zdjęciem należy
złożyć nie później niż 15 listopada 2018 r., pocztą
poleconą lub osobiście. 
       W sprawie otrzymania formularza podania,
prosimy o kontakt:

Secretary-Treasurer Agnieszka J. Bastrzyk
PRCUA

984 N. Milwaukee Avenue
Chicago, Illinois 60642-4101
Telefon 773-782-2604 

lub 800-772-8632 wew. 2604
Szczegółowe informacje nt. kwalifikacji osób
ubiegających się o stanowiska dyrektorów
krajowych ZPRKA i obowiązków dyrektorów,
można znaleźć na str. 2.

Dyżur konsularny 
w Hamtramck, MI 

       Konsulat Generalny RP w Chicago organizuje
w Hamtramck w stanie Michigan dyżur konsularny
w dniach 17-18 listopada 2018 roku (sobota-
niedziela). Na dyżur obowiązują wcześniejsze
zapisy telefoniczne, które Konsulat rozpoczął w
dniu 22 października 2018 roku.
       Podczas dyżuru konsularnego będzie
możliwość złożenia wniosku o wydanie dokumentu
paszportowego. 
       Dyżur odbędzie się w Piast Institute, 11633
Joseph Campau Street, Hamtramck, MI.
       W celu dokonania zapisu na dyżur, prosimy
dzwonić do Konsulatu Generalnego w Chicago pod
numer telefonu +1-312-337-8166 wew. 230 lub 231.
       Informacje na temat warunków niezbędnych do
złożenia wniosku o paszport znajdą Państwo na
stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w
Chicago, link:
http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/informacje_konsu
larne/paszporty/

Kalendarz ZPRKA na 2019 r.Kalendarz ZPRKA na 2019 r.
Zamów już dziś!  Nakład ograniczony!

       Zachęcamy wszystkich do zamawiania
kalendarza ZPRKA na rok 2019.  Kalendarz będzie
dostępny w biurze ZPRKA, 984 N. Milwaukee
Ave., Chicago, IL. Zamówienia można również
kierować pocztą elektroniczną na adres:
marketing@prcua.org lub telefonicznie na numer
telefonu (773) 782-2630.
       Kalendarz ZPRKA na 2019 rok przedstawia
miasta Polskie. Każdego miesiąca prezentowane są
zarówno historyczne, jak i nowoczesne widoki
jednego z miast, ilustrujące piękno współczesnej
Polski oraz jej bogatą historię.  Mamy nadzieję, że
spodoba się
Państwu nasz
n o w y
k a l e n d a r z !
N a k ł a d
ograniczony -
z a m ó w
kalendarz już
dziś!
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Albertusa, w
której brali
u d z i a ł
c z ł o n k o w i e
zespołów z
Dystryktu #10
Z P R K A ,
d y r e k t o r z y
Dystryktu #10,
C o l l e e n
Bonkowski i Courtney Ozog oraz były dyrektor Thomas Lisiecki.
        W ciągu tego samego weekendu, Agnieszka Bastrzyk, sektretarz-
skarbnik naszego Zjednoczenia, została wybrana Dziewczyną Lata 2018
przez Tygodnik Polski Express w Chicago.  Agnieszka była wybrana z 10
kandydatek (w tym aż 5 z imieniem Agnieszka).  Gratulujemy pani
Agnieszce Bastrzyk! 
        W piątek, 12 października 2018 r. w Muzeum Polskim w Ameryce
odbyło się przyjęcie z okazji otwarcia wystawy zatytułowanej „Polonia
rusza do boju: Stulecie Niepodległej”.  Rzeczypospolitą Polską
reprezentowali: senator Jan Maria Jackowski oraz konsul generalny
Konsulatu Generalnego RP w Chicago Piotr Janicki - obaj wysoko ocenili
muzeum i wkład finansowy otrzymany z Polski na tę i inne wystawy.
Małgorzata Kot, dyrektor zarządzający i cała jej załoga wykonali heroiczną
pracę przy wystawie. Archiwistka Halina Misterka była szczególnie
podekscytowana, gdy pokazywała artefakty znalezione w skarbcach MPA.
Brawo dla muzeum za kolejną historyczną wystawę.  Jeśli jesteście w

Chicago, zapraszamy Was
serdecznie do odwiedzenia tej
wystawy.

Z okazji jubileuszu 50-
lecia, zespół Halka zorganizował
zabawę typu „Square Dance” w
sobotę 13 października w sali
gimnastycznej szkoły im. św.
Germaine w Claire Shores, MI.
Była dyrektorka Dystryktu #10,
Colleen Bonkowski, kierwonik
Laura Hejza, i choreograf Tommy
Lisiecki reprezentowali ZPRKA.
Wszyscy się świetnie bawili!

        40 lat temu dnia 16 października, Karol Józef Wojtyła, został wybrany
papieżem.  Pierwszy od 455 lat papież nie Włoch, Jan Paweł II, służył
Kościołowi rzymsko-katolickiemu przez 26 lat. Jako jedna z najbardziej
wpływowych postaci XX wieku, zmienił bieg historii - religijnie,
politycznie i kulturowo. Polska mogła odzyskać niepodległość i powróciła
na mapę Europy w 1918 roku, ale ugruntowała swoją pozycję w Europie po
upadku muru berlińskiego. Jak wspaniale się składa, że jego święto
obchodzone jest 22 dnia Miesiąca Dziedzictwa Polskiego.
        Zebranie i wybory Kongresu Polonii Amerykańskiej odbyły się od 18-
do 20 października w
Hyatt Rosemont,
Rosemont, IL. Trzej
członkowie zarządu
ZPRKA są również
członkami dyrekcji
KPA i wzięli udział
w zebraniu.  W skład
nowego zarządu
weszli wybrani po raz
pierwszy lub
ponownie wybrani:
Frank Spula, prezes;
Rick Pierchalski,
pierwszy wiceprezes;
Timothy Kuzma,
sekretarz; Micheline
Jaminski, skarbnik;
Bożena Kaminski,
wiceprezes ds.
polskich; Anthony
Bajdek, wiceprezes
ds. amerykańskich; Mark Pienkos, wiceprezes ds. relacji publicznych;
Debbie Majka, wiceprezes ds. kulturalnych; Mary Anselmo, wiceprezes
rozwoju finansowego; Richard Mazella, wice prezes ds. rozwoju
członkostwa; Bożena Nowicka McLees, wiceprezes ds. edukacji.  W
piątkowy wieczór (19 października) odbył się bankiet w hotelu, w czasie
którego KPA gościło senatora RP Jana Marię Jackowskiego. 
        Ohio Fraternal Alliance wybrało Paulinę Tul-Ortyl, założycielkę i
dyrektorkę artystyczną oraz choreografa zespołu tanecznego „Echoes of
Poland” jako fraternalistę roku. 20 października odbyło się uroczyste
wręczenie nagród dla zasłużonych osób z Toledo, OH.  Gratulujemy pani
Paulinie tego wyróżnienia. W uroczystości udział wzięli, mąż Pauliny, Ray;
Teresa i Walter Gibala, dyrektor D-5 Mitchell z żoną Krystyną oraz
dyrektor D-5 Thomas Jesionowski.   
        21 października odbył się w  Chicago koncert „Przeboje Niepodległej”
zorganizowany przez PaSO (Paderewski Symphony Orchestra) w Orchestra
Hall w śródmieściu Chicago.  W czasie koncertu wystąpili „Tre Voci”
(Trzej Tenorzy) z Polski oraz wielu artystów z Chicago.  W koncercie
wzięli udział prezes James Robaczewski z żoną Elaine.

Szedł listopad polną drogą Zimne wiatry wieją polem Słońce wstaje późnym rankiem, 
zerwał liście z drzewa. idzie deszcz ulewa. ziemi nie ogrzewa. 
Pada deszcz, pada deszcz. Pada deszcz, pada deszcz. Pada deszcz, pada deszcz. 
A ja sobie śpiewam. A ja sobie śpiewam. A ja sobie śpiewam.

        Co miesiąc rozpoczynam pisanie mojego artykułu z pełnym podziwem „jak szybko mijają chwile, jak szybko
mija czas”.  Miesiąc dziedzictwa polsko-amerykańskiego obchodzony w październiku był pełen wrażeń i nastrojów
patriotycznych.  Te nastroje będą nam towarzyszyć w listopadowych uroczystościach obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, przez co zdajemy sobie sprawę jak wielki jest zasięg polskiego dziedzictwa i nasza
determinacja. 

„Dwieście lat, dwieście lat, niech żyje, żyje nam!” A kto? Zjednoczenie Polskie Rzymsko-
Katolickie w Ameryce! 3 października br. prezes Robaczewski zaprosił pracowników ZPRKA i
Muzeum Polskiego w
Ameryce do świetlicy

ZPRKA  na poczęstunek z okazji 145.
rocznicy założenia ZPRKA.
        Następnego dnia, razem z prezesem
Robaczewskim, przyjęłam zaproszenie
Kongresu Polonii Amerykańskiej na
spotkanie z gubernatorem stanu Illinois,
Brucem Raunerem, w siedzibie Związku
Narodowego Polskiego. Wśród
przedstawicieli różnych grup etnicznych w
Chicago – najwięcej oczywiście było reprezentantów Polonii. Gubernator
podzielił się osiągnięciami podczas swojej kadencji i przedstawił sprawy,
które chciałby zrealizować w przyszłości.  Prosił o nasze poparcie. 
        6 października odbyło się wesele Kaili Sawin i Matthew Skrzypca.
Matthew był tancerzem Południowo-Zachodniego Centrum Pieśni i Tańca
oraz Kółka Tanecznego „Polanie” Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II.
Jego rodzice, Barbara (Wargacki) i Gregory Skrzypiec byli długoletnimi
tancerzami zespołu „Wesoły Lud”, ale poznali się w dziecięcych grupach
tanecznych „Młody Lud” (przy parafii św. Daniela Proroka) i „FHM Youth
Dancers” (przy parafii Pięciu Braci Męczenników).  Ich rodzinne korzenie w
ZRPKA sięgają nawet dalej, do babci
Matthew, śp. Emily Skrzypiec, która
była wieloletnią aktywną działaczką
ZPRKA w szkole Marii Konopnickiej,
Grupie Kulturalnej Dorosłych i w
„Wesołym Ludzie”. Babcia Janina
Wargacka poprosiła ZPiTL „Wesoły
Lud” o zaprezentowanie tańców z
regionów dziadków – rzeszowskiego i
Krakowa wschodniego. Dumna babcia
również prowadziła program
artystyczny.  Życzymy młodej parze wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, a Babci Janinie - Sto lat!
        7 października był bardzo pracowitym dniem dla prezesa Robaczewskiego, który uczestniczył w ceremoniach
złożenia wieńców w Pulaski Park w Calumet City, IL i
Pulaski Park w Hammond, IN (we współpracy z Klubem
Obywatelskim im. Pułaskiego w Hammond). Gerry Tarka,
skarbnik miasta Calumet i członek ZPRKA  był
gospodarzem 23. dorocznych obchodów miesiąca
Dziedzictwa Polskiego w regionie Calumet.  Choreograf
zespołu „Mała Polska” przy Szkole Polskiej im. św. Rafała
Kalinowskiego, Agata Wilgocki, przywiozła ubranych w
krakowskie stroje tancerzy, którzy uświetnili doroczne
uroczystości.  Pani Agata przygotowała również piękne
stoisko z polskimi pamiątkami i informacjami o naszym
Zjednoczeniu. 
        W tym samym dniu, odbył się w sali Chateau Ritz w
Niles, IL, 49. Bankiet Kongresu Polonii Amerykańskiej na
Stan Illinois.  Podczas programu, wystąpił ZPiT „Polonia”
ZRPKA  (Anna Krysiński, kier., Jaclyn Krysiński,
choreograf) wraz z Włodzimierzem Bochenkiem we
wzruszającej inscenizacji „Stulecie odzyskania przez
Polskę niepodległości”. Po kolacji, członkowie zespołu
zaprosili wszystkich gości do wspólnego poloneza.  Chciałabym podziękować prezesowi KPA-IL Mirosławowi
Niedzińskiemu, że poprosił mnie o wzniesienie uroczystego toastu. Byłam zaszczycona, że mogłam to zrobić. W
świetle zbliżających się wyborów, na uroczystości obecnych było wielu kandydatów ubiegających się o stanowiska,
włącznie z gubernatorem Raunerem. ZPRKA było należycie reprezentowane przez prezesa Jamesa Robaczewskiego z
żoną Elaine, sekretarza-skarbnika Agnieszkę Bastrzyk z mężem Danielem, a ja miałam przyjemność uczestniczenia w
tej uroczystości w towarzystwie mojego męża Ryszarda. Gratulacje dla przewodniczącej bankietu, Bożenny
Haszlakiewicz, za uroczy wieczór i członkini ZPRKA, Mary Anselmo, która została nagrodzona wyróżnieniem PAC-
IL Community Spirit Award. 
        W Detroit, MI tego samego dnia, odprawiona została uroczysta Msza św. dziedzictwa polskiego w parafii św.

Obrady KPA - spotkanie z kongresmanem Lipińskim
(u góry) i senatorem RP Jackowskim (u dołu)

Pracownicy ZPRKA i MPA przy torcie z okazji 145-lecia ZRPKA

Zabawa Square
Dance - z lewej

dyrektor
Colleen

Bonkowski z
mężem Brianem

Spotkanie z gubernatorem Raunerem

Kaila i Matthew Skrzypiec w otoczeniu tancerzy „Wesołego Ludu”

Uroczystości w Calumet City

Msza św. w parafi św. Albertusa w Detroit, MI
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(Dok. ze str. 23)  na 38. Sejm pisał: “Z wielką i zasłużoną instytucją Waszą łączą
mnie drogie i niezatarte wspomnienia.  Podczas kilkuletniej mej pracy w
Ameryce i wśród Polskiego Wychodźtwa doznałem od Zarządu Zjednoczenia i
od czcigodnego Kapelana Waszego wiele dowodów zachęty, poparcia i
pomocy. Wzorowi obywatele przybranej Ojczyzny, głęboko przywiązani do
Wiary praojców, zachowaliście dla macierzystej ziemi wierność, synowskie
uczucia.  Cześć Wam za to!”
        26 kwietnia 1926 r. Ignacy J. Paderewski odznaczył b. prezesa ZPRKA
Stanisława Adamkiewicza, redaktora Zygmunta Stefanowicza i skarbnika
Piotra Rostenkowskiego orderami  Polonia Restituta za ich wysiłki na rzecz
wyzwolenia Polski.
        Akta Wydziału Narodowego Polskiego, po jego rozwiązaniu,
przechowywane były w piwnicy ZPRKA.  Mieczysław Haiman, był pierwszym
archiwistą, który podjął się zadania opracowania tych akt, zanim jeszcze
powstało Archiwum i Muzeum ZPRKA.
        Dziś, akta te stanowią trzon wystawy „Polonia rusza do boju”, którą
można oglądać w Muzeum Polskim w Ameryce do marca 2019 roku.

        Tego samego dnia w
Wyandotte, MI odbyły się 10.
Warsztaty kulturalne pod
kierownictwem byłego dyrektora
Dystryktu #10 , Thomasa
Lisieckiego. Dyrektorki D-10,
Collen Bonkowski oraz Courtney
Ozog też zawinęły rękawy i
służyły pomocą, wspólnie z
kierownikami i instruktorami zespołów
tanecznych ZPRKA. Jak zwykle, program
był bardzo bogaty.  Ponad setka młodzieży
wzięła udział w warsztatach. Uczestnicy
robili wycinanki polskiego orła, smażyli
placki ziemniaczane, grali w polską wersję
bingo oraz nauczyli się kilku tańców
spiskich.  Więcej szczegołów o warsztatach
będzie podane w następnym wydaniu
„Narodu Polskiego”.
        I jeszcze jedna impreza to 14.
„POLKA MASS AND LUNCHEON”, która odbyła się 21 października w parafii św. Marii w Mokena, IL i  była
zorganizowana przez parafialną grupę kobiet – CCW (Council of Catholic Women). Przewodnicząca imprezy,
Evelyn Cedzidło, razem ze swoim komitetem, dopilnowała wszystkiego i zadbała, żeby goście się świetnie bawili.
Zaprosiła wiceparę książęcą z Balu „Kopciuszka i Księcia”, Kasię Burdzy i Bartka Przytułę wraz z ZPiTL
„Wesoły Lud” z ZPRKA do uczestnictwa we Mszy św. Po smacznym obiedzie, zespół zaprezentował wiązankę
polskich tańców i oczywiście chicagowską polkę.  Dyrektor D-8, Mirek Cisło, był konferansjerem tego

wydarzenia. 
Bal Absolwentów zespołu „Tatry” odbył się 27 października w Hellenic Cultural
Center w Westland, MI. Kierownik Rose Ann Lackey, instruktor tańca Karen
Lubiarz zorganizowały wspaniały wieczór dla absolwentów – Elizabeth Machowicz i
Brendana Lubiarza oraz wszystkich gości. Życzymy dalszych sukcesów!
28 października dyrektor zespołu „Opole” ZPRKA, Elżbieta "Beth" Thacker,

została wyróżniona jednym z Medali Honorowych im. Generała Kazimierza
Pułaskiego przez Polish American Central Citizens Committee. Na bankiecie
zorganizowanym z tej okazji w sali bankietowej ZNP w Hamtramck w MI
uczestniczyła dyrektor D-10 ZPRKA, Colleen Bonkowski, oraz była laureatka
wyróżnienia, Donna Skurski, choreograf zespołu „Opole”.

        Tymczasem, Polska Szkoła im. Św . Jana Pawła II
zorganizowała w swojej parafii - św. Cyryla i Metodego w
Lemont, IL, doroczną Mszę św.  na cześć 40-lecia wyboru na tron
papieski swojego Patrona. Polski papież  zainspirował parafian z
tej „katedry w stylu polskim” do zorganizowania Klubu
Polskiego, z tego wyewoluowała Polska Szkoła im. Jana Pawła II,
a później zespół taneczny „Polanie’. Mszę św. odprawił ks.
Waldemar Stawiarski, proboszcz parafii. Tancerze „Polan”, którzy
są także uczniami Szkoły Polskiej im. Św. Jana Pawła II, ozdobili
Mszę, występując w pięknych polskich strojach ludowych. We
mszy uczestniczyli m.in.: konsul Piotr Semeniuk z Konsulatu RP
w Chicago, dr Jan Jaworski, członkowie zarządu Klubu Polskiego
przy parafii, dyrektor D-8 ZPRKA Mirek Cisło i jego żona Beth,
dyrektor szkoły Halina Szyrzyna, kadra pedagogiczna i zarząd
szkoły, mój mąż Ryszard (także dyrektor artystyczny i choreograf
zespołu „Polanie”), a ja dołączyłam się do wszystkich w
modlitwie. Były nawet dwie małe dziewczynki, które zostały
ochrzczone podczas tej szczególnej mszy - niech Bóg błogosławi
Amelię i Lenę i wszystkie dzieci! Święty Janie Pawle II, módl się
za nami! Po mszy, wszyscy zostaliśmy zaproszeni na ulubiony
deser Papieża-Polaka - kremówki. 
        W dniu, w którym w Stanach Zjednoczonych obchodzi się
Halloween, pracownicy ZPRKA i MPA świętowali lunchem „Dzień wdzięczności dla pracowników ZPRKA!”
Wszyscy otrzymali „nagrodę” (żadnych sztuczek) za dobrze wykonaną pracę. Julie Prado została wyróżniona za
20 lat pracy, a Agnieszka Bastrzyk - za 10 lat pracy. Szczegóły - w następnym „Narodzie Polskim”. 
        W listopadzie obchodzimy kilka świąt kościelnych i narodowych, które wywołują wśród nas szereg emocji,
jak. np. Wszystkich Świętych (1 listopada) i Dzień Zaduszny (2 listopada).  11 listopada jest Dniem Weteranów w
Stanach, jak również Dniem Pamięci i Dniem Niepodległości w Polsce – w tym roku obchodzimy stulecie
odzyskania przez Polskę niepodległości.  W dniu 22 listopada obchodzimy też w Stanach Zjednoczonych Dzień
Dziękczynienia.  Z wielką dumą czcimy tych, którzy odeszli przed nami, zwłaszcza tych, którzy zginęli za
wolność. Tę wolność powinniśmy bardzo cennić.  Z wielką miłością a zarazem smutkiem, pamiętamy o naszych
bliskich, którzy nie są już z nami.  Zamykamy miesiąc listopad, okazując wraz z naszymi bliskimi wdzięczność
Bogu.  Mam nadzieję, że te obchody i święta zainspirują wszyskich do wzięcia udziału w obchodach, które
odbywają się blisko Was.

Warsztaty kulturalne dla
młodzieży w Wyandotte, MI

Polka Mass w Mokena, IL
Kasia Burdzy 

i Bartek Przytuła

L-p: Donna Skurski,
Elżbieta Thacker, Colleen

Bonkowski

Uroczystości ku czci św. Jana Pawła II 
w Lemont, IL

2. KRAJOWY TURNIEJ SIATKÓWKI ZPRKA
2-3 listopada 2018

        2. Krajowy Turniej Siatkówki ZPRKA odbędzie się w piątek i sobotę, 2 i 3 listopada 2018 r. w Warren,
MI.  Gospodarzem turneju będzie Tow. Św. Jana Pawła II #1593 ZPRKA.  Turniej odbędzie się w Warren
Woods Christian School, 14000 E. 13 Mile Road, Warren, MI.
        Mecze będą rozegrane według następującego terminarza: drużyna mieszana (6 na 6) - piątek, 2 listopada;
drużyna męska-otwarta (6 na 6) - sobota, 3 listopada; drużyna żeńska-otwarta (6 na 6) - sobota, 3 listopada  .
        W piątek, 2 listopada odbędzie się w hotelu w godz. 20:00-22:00 wieczorek powitalny.
        Bankiet z rozdaniem nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek w American-Polish
Century Club, 33204 Maple Lane, Sterling Heights, MI.  Płatny bar.
        W niedzielę, o godz. 8:45 odprawiona zostanie msza św. w kościele pw. Św. Anny, 32000 Mound Rd,
Warren, MI. Po mszy, organizatorzy zapraszają na pączki.
        W sprawie dodatkowych pytań prosimy się kontatkować z Departamentem Braterstwa, tel. 773-782-2636
lub Fraternal-Department@prcua.org .

Dystr ykt #9
zaprasza na

DOROCZNY
OP£ATEK ZPRKA

Niedziela, 2 grudnia 2018
Casa Maria

500 Northgate Drive, Dyer, IN

Drzwi otwarte od godz. 11:00   
Lunch od 12:00

Doroœli - $30 |  Dzieci do lat 12 - $15.00

Rezer wacje bêd¹ przy jmowane
 do 20 listopada

Prosimy o zg³aszanie rezerwacji do: 
Elizabeth Sadus 

847 Marian Way, Chicago Hts., IL 60411
(708) 481-6796

niedziela, 15 grudnia
Lyskawa VFW Post

6828 N. Waverly St., Dearborn Hts., MI

Drzwi będą otwarte od godz. 13:00                   
Program o godz.  13:30  |   Lunch o godz. 14:00

Dorośli - $20   |   Dzieci do lat 12 - $17

Informacje i rezerwacje: Joe lub Kristi Mihalic
spartyhm@gmail.com lub (313) 920-8732
44222 Richmond Ct., Canton, MI 88187

Zespół Tańca Wieliczka ZPRKA 
zaprasza na

DOROCZNY OPŁATEK 
WYDZIAŁU KOBIET 

NA STAN MICHIGAN

Rezerwacje i opłaty będą przyjmowane do:
6 grudnia 2018
Nie będzie sprzedaży biletów przy wejściu 
i nie przyjmujemy anulacji rezerwacji
Prosimy wystawiać czeki na: 
Wieliczka Dance Ensemble

W czasie spotkania odbędzie
się  loteria, z której dochód
zasili fundusz edukacyjny
Wydziału Kobiet
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Najważniejsze 
cechy planu:

•  gwarantowane oprocentowanie 2,62% 
   przez 24 miesiące

• minimalna pierwsza wpłata - $25,000

• uzyskane odsetki są naliczane miesięcznie

• możliwość rocznej wypłaty 10%, bez opłat karnych

• seria na okres dwu letni

• dozwolone dodatkowe wpłaty na konto nie przedłużające 
   terminu.

• gwarantowane minimum po okresie dwóch lat – 1,5%

• konta zwolnione od wszelkich opłat administracyjnych

• możliwość otwarcia konta w wieku 0-90 lat

•  różne opcje kont: Non-Qualified, Traditional IRA, 
   ROTH IRA oraz inne

•  pieniądze gromadzone na koncie nie podlegają 
   opodatkowaniu do czasu ich wypłaty

•  kary za wcześniejsze wypłaty: 

   Rok 1 - 4% 
   Rok 2 -  3%

Wypłaty dokonane przed ukończeniem 59 1/2 roku życia,
mogą podlegać karom z urzędu skarbowego IRS  w
wysokości 10%*

Artykuły do grudniowego wydania “Narodu Polskiego” muszą

być nadesłane do redakcji do wtorku, 20 listopada.

Dodatkowe informacje:

Rafał Ciołkosz (j. pol.);

rafal-ciolkosz@prcua.org; 773-782-2634

Robert Fattore, dyrektor sprzedaży (j. ang.); 

robert-fattore@prcua.org; 773-782-2631
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(Kont. ze str. 24)  23 maja 1915 r. Zjednoczenki oraz członkinie innych organizacji, urządziły
w całym kraju Dzień Polek.  Później, w lutym 1916 r. rozpoczęły pracę w Komitecie Odzieży,
który przez całą wojnę zbierał odzież i ofiary pieniężne i wysyłał je dla Polaków w różnych
częściach świata.  Na początku 1917 r. urządziły w Chicago Bazar Aliancki.
        Na zjeździe PCKR w dniu 22 czerwca, radzono nad ustanowieniem funduszu na zabiegi w
sprawie odzyskania niepodległości Polski.  25 czerwca Paderewski odwiedził Dom
Zjednoczenia, gdzie przeprowadził m.in. rozmowy z sekretarzem Polskiej Rady Narodowej.
        Sprawę pomocy Polsce poruszono na rozpoczętym 4 października 1915 r., 34. Sejmie
ZPRKA w Pittsburgh, PA, i uchwalono obowiązkowy podatek dla Ojczyzny oraz dalsze
poparcie dla Polskiej Rady Narodowej i Polskiego Centralnego Komitetu Ratunkowego. 
        Po wniesieniu przez kongresmana Meyera Londona rezolucji, domagającej się zakończenia
wojny, bez względu na słuszność spornych spraw, Polski Centralny Komitet Ratunkowy złożył
protest domagając się zjednoczenia ziem polskich pod własnym i niepodległym rządem, bez
obcych protektoratów.  Na zjeździe PCKR w dniu 12 kwietnia 1916 r. w Chicago,
zorganizowana została komisja polityczna.  Z tej komisji wyłonił się później Wydział Narodowy
(17 sierpnia 1916 r.), który jako główny cel postawił sobie popieranie wszelkich dążeń do
osiągnięcia niepodległości Polski. Wydział miał mieć osobny fundusz do swojej dyspozycji i
wybrał własny zarząd, którego skarbnikiem został Piotr Rostenkowski, ówczesny prezes
ZPRKA.
        ZPRKA, współpracując z PCKR i PRN kontynuowało służbę sprawie polskiej. W pierwszej
połowie 1916 r. prowadzono przede wszystkim starania o możliwość przewozu żywności do
Polski, która była utrudniona przez blokadę wprowadzoną przez Anglię przeciwko państwom
centralnym oraz prawa wolności i niepodległości Polski. Anglia odmawiała rozluźniania
blokady, dopóki rząd niemiecki nie złoży przyrzeczenia, że dostarczona żywność będzie użyta
wyłącznie dla ludności w Polsce.  Rząd berliński takiej gwarancji nie chciał dać.  Wydział
wykonawczy PCKR wysłał 12 lipca 1916 r. delegację wszystkich organizacji do prezydenta
Willsona z prośbą o interwencję w tej sprawie.  Pomimo starań ze strony prez. Wilsona, blokada
nie została zniesiona.
        Dnia 5 listopada 1916 roku wydany został „manifest dwóch cesarzy”, proklamujący
Królestwo Polskie.  Manifest ten nie zapewniał nic Polsce, na jego mocy wymagano stworzenia
polskiej armii, podległej rozkazom niemieckim i całkowitego uzależnienia Królestwa Polskiego
od Berlina i Wiednia.  Początkowo, Polonia amerykańska ucieszyła się, wierząc w odrodzenie
państwa polskiego.  Po rozmowach przeprowadzonych w Waszyngtonie z prezydentem
Wilsonem, Paderewski zwołał naradę przywódców polonijnych w hotelu Congress w Chicago.
Polonia musiała dokonać wyboru - czy przyjąć manifest cesarzy, czy wesprzeć aliantów. Pod
wpływem argumentów przedstawionych przez Paderewskiego, Komitet Wykonawczy Wydziału
Narodowego PCKR postanowił ogłosić protest przeciw tworzeniu Królestwa Polskiego z
jednego tylko zaboru i przy boku Niemiec i domagający się wolnej, niepodległej i całej Polski.
Dokument został podpisany przez Paderewskiego i przedstawicieli organizacji zgrupowanych w
Wydziale Wykonawczym i Wydziale Narodowym PCKR.
        22 stycznia 1917 r. prezydent Wilson przemawiając do Senatu U.S.,  zarządał
„zjednoczonej, niepodległej i samodzielnej Polski”.  9 marca wybuchła rewolucja w Rosji. 6
kwietnia Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Niemcom.  15 sierpnia powstał w Lozannie
Komitet Narodowy Polski, wspierany przez Polonię
amerykańską.
        Na posiedzeniu Wydziału Narodowego, które odbyło się 2
września 1917 r., w Kolegium św. Stanisława Kostki w Chicago,
występując w imieniu ZPRKA, Rostenkowski i ks. Celichowski
opowiedzieli się za przystąpieniem do tworzenia Armii Polskiej.  
        W tym czasie Zjednoczenie niemal całkowicie finansowało
Polską Radę Narodową, która poświęcała się pracy ratunkowej
dla Polski.  Do połowy 1916 roku, Rada zebrała około ćwierć
miliona dolarów na głodnych w Polsce i utrzymywała publikację
pisma „Free Poland”. Niemal cały Komitet Wykonawczy Rady,
składał się z działaczy Zjednoczenia.
        Po śmierci Henryka Sienkiewicza, prezesa Generalnego
Komitetu Ratunkowego w Szwajcarii jesienią 1916 r., zarząd
ZPRKA wydał na jego cześć rezolucję żałobną.  27 listopada
odbyła się ku czci Sienkiewicza wieczernica, urządzona przez
PCKR w sali św. Stanisława Kostki, na której głównym mówcą był
Paderewski. Dla uczczenia pamięci wielkiego pisarza i działacza
narodowego, ZPRKA przekazało $2500 na rzecz głodujących w Polsce.
        W maju 1917 r. „Naród Polski” informował, że w ciągu ostatnich
trzech lat, ZPRKA zebrało przeszło sto tysięcy dolarów na cele
ratunkowe Ojczyzny, a od Sejmu w 1915 r. zebrano niemal 90 tysięcy
na głodujących w  Polsce.
        Na 35. Sejmie ZPRKA w 1917 r. w Schenectady, NY, wystąpił I.J.
Paderewski, prosząc Zjednoczenie o poparcie dla mającej powstać przy
boku aliantów Armii Polskiej i uchwalenie na ten cel miesięcznej ofiary
w wysokości 25 centów od każdego członka. 
        W kwietniu 1917 r. w Domu Zjednoczenia otwarta została stacja
werbunkowa do armii Stanów Zjednoczonych.  Głównym
zarządzającym był Jan. S. Konopa, sekretarz generalny ZPRKA.
Zjednoczenie oddało lokal bezpłatnie.  W pierwszych dniach po
otwarciu stacji zapisało się ponad 100 ochotników Polaków, do
września 1917 r., liczba ochotników przekroczyła 1600. Niedługo
potem, otwarte zotało dystryktowe biuro komisji poborowej oraz inne
biura rządowe.  Po podjęciu decyzji o organizacji Armii Polskiej,
Zjednoczenie oddało bezpłatnie kolejny lokal na stację rekrutacyjną #2,
przez którą przeszło tysiące ochotników.  Była to największa polska
stacja rekrutacyjna.
        Dla uczczenia setnej rocznicy śmierci Kościuszki, Polonia w
Chicago urządziła w dniu 14 października 1917 r. manifestację, na
której powitani zostali pierwsi ochotnicy do Armii Polskiej z Chicago.
W parafii św. Józefa poświęcono sztandar dla Armii Polskiej,
ufundowany z zebranych wśród Polonii składek.  Ignacy Paderwski
wręczył sztandar porucznikowi Wacławowi Gąsiorowskiemu, który
przyjechał z Francji w pierwszej Misji Wojskowej.  W czasie
uroczystości, po raz pierwszy został odśpiewany hymn Paderewskiego

„Hej Orle Biały”, odegrany przez orkiestry T. Wrońskiego.
        W dniu 4 listopada 1917 poświęcony został uroczyście Obóz Kościuszki w Niagara on the
Lake w Ontario w Kanadzie.  Poświęcenia dokonał kapelan Zjednoczenia ks. Bronisław
Celichowski.  W uroczystości udział wzięła liczna delegacja ZPRKA.
        8 stycznia 1918 roku w orędziu do Kongresu prezydent Thomas Woodrow Wilson
przedstawił program pokojowy, zawierający 14 punktów. Postulował w nim podjęcie działań,
które należałoby przedsięwziąć, by zapewnić sprawiedliwszy świat po I wojnie światowej.
Realizacja ich miałaby też zapobiec kolejnej wojnie światowej. Dla Polski ważny był 13. punkt,
mówiący o utworzeniu niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza na terenach
zamieszkanych w większości przez ludność polską. 
        W akcji werbunkowej do Armii Polskiej pomagały wydatnie pracowniczki z Centralnego
Kółka Zjednoczenek.  Później, szyły, przesyłały i osobiście woziły dary do obozu w Niagara on
the Lake. Pracowały również w Towarzystwie Pomocy Armii Polskiej im. Heleny Paderewskiej.
Po założeniu przez Paderewską 2 lutego 1918 r. Polskiego Białego Krzyża, członkinie ZPRKA,
pod wodzą wiceprezeski M. Osuch, a później A. Klawiter, pomagały w zaopatrywaniu polskich
żołnierzy w odzież i inne potrzeby, a po stworzeniu przez Wydział Narodowy Polski Sekcji
Ratunkowej Polek, włączyły się do pomocy.  
        Wicekapelan ZPRKA ks. Franciszek Wojtalewicz, na własny koszt zakupił całkowicie
wyposażony ambulans. Zarząd ZPRKA podejmował ochotników udających się do Francji,
obiadami pożegnalnymi, które odbywały się w sali bankietowej  ZPRKA (obecnie sali głównej
Muzeum Polskiego w Ameryce). Dla poparcia wojennego wysiłku Stanów Zjednoczonych,
Zjednoczenie zakupiło w czasie wojny, bondy wolnościowe na sumę 225 tysięcy dolarów.
Bondy zakupiły również niektóre Towarzystwa ZPRKA oraz indywidualni członkowie.
        Zjednoczeńcy, którzy nie wstąpili do armii, pracowali w komitetach obywatelskich,
rekrutacyjnych i podatkowych.  Do Armii Amerykańskiej wstąpiło 2331 członków ZPRKA, a do
Armii Polskiej - 531.  91 członków ZPRKA oddało życie na polach walk.  Pierwszym poległym
z Chicago i pierwszym ochotnikiem polsko-amerykańskim, który zginął w szeregach Armii
Amerykańskiej, był Piotr Wojtalewicz, członek Tow. św. Dominika #9 ZPRKA.  
        Na zjeździe Polskiego Centralnego Komitetu Ratunkowego w dniu, 18 kwietnia 1918 r. w
Chicago, przeprowadzono reorganizację.  Wydział Narodowy, będący częścią składową PCKR,
ustanowiono naczelną instytucją dla akcji politycznej na rzez Polski, a PCKR stał się
departamentem ratunkowym Wydziału.  W zjeździe wziął udział zarząd ZPRKA, a jego
członkowie weszli w skład Komitetu Wykonawczego Wydziału Narodowego.
        Wydział Narodowy zwołał Pierwszy Sejm Wychodźtwa Polskiego do Detroit na 26-30
sierpnia 1918 r., na który przybyli przedstawiciele większości odłamów Polonii.  Sejm uchwalił
zbiórkę funduszu w wysokości 10 milionów dolarów.  Nikodem Piotrowski, ówczesny prezes
ZPRKA, został wybrany skarbnikiem Wydziału Narodowego i dyrektorem kampanii
zbiórkowej, a inni działacze ZPRKA weszli w skład Rady Zarządzającej.  (Zadeklarowana suma
nie została zebrana, głównie z powodu zakończenia wojny w listopadzie 1918 r., jednak do
końca 1920 r. Polonia złożyła na ręce Wydziału Narodowego Polskiego sumę ponad 5 milionów
187 tysięcy dolarów.  Zjednoczeńcy ofiarowali w 1919 r. ponad 500 tysięcy dolarów na
głodujących w Polsce i na sprawy polskie).
        11 listopada 1918 r. został podpisany w Compiègne we Francji rozejm Niemiec z

państwami ententy.  Data ta została uznana jako data odzyskania
faktycznej niepodległości przez Królestwo Polskie (formalnie
niepodległość Królestwa została ogłoszona 7 października) po
123 latach niewoli w zaborach.  O zakończeniu wojny i
odrodzeniu się państwa polskiego informował swoich członków
„Naród Polski” z dnia 13 listopada 1918 r. 

22 listopada przedstawiciele ZPRKA i Polonii żegnali w
Nowym Jorku odpływającego do Polski Mistrza Paderewskiego.
Wkrótce potem Wydział Narodowy wysłał do Polski ładunek
żywności i odzieży wartości miliona dolarów.  Do rozdziału
transportu w Polsce, Wydział wydelegował dr. Bronisława
Smykowskiego, ówczesnego wiceprezesa ZPRKA, który
pracował w Polsce przez 3 miesiące.

Kiedy rozstrzygały się losy granic Polski, prezes
Piotrowski wysłał depesze do premiera Anglii Davida Lloyda
Georga i prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa

Wilsona, którzy uczestniczyli w konfrencji pokojowej w Paryżu,
domagając się przyłączenia Gdańska do Polski.

Od 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku odbywała się
w Paryżu konferencja pokojowa. Brało w niej udział 27 zwycięskich
państw. Polska była reprezentowana przez Ignacego Paderewskiego i
Romana Dmowskiego. W czasie konferencji, w dniu 28 czerwca 1919
r., został podpisany przez Niemcy i państwa Ententy Traktat wersalski –
główny układ pokojowy kończący I wojnę światową.  (Dokumenty
ratyfikacyjne złożono w Paryżu 10 stycznia 1920 roku i z tą datą wszedł
w życie).

W lutym 1919 r. zarząd ZPRKA przesłał telegram do prezydenta
Wilsona, dziękując mu za uznanie Rzeczypospolitej Polskiej, a 24
lutego 1919 r. delegacja Polonii z prezesem ZPRKA Piotrowskim,  na
czele, witała w Bostonie prezydenta Wilsona, który powrócił z otwarcia
Konferencji Pokojowej w Paryżu. 

Od 1919 r. zastanawiano się nad reorganizacją Wydziału
Narodowego Polskiego, który powstał, aby dać wolność Polsce i wśród
działającej wśród Polonii lewicy podniosły się głosy iż spełnił on swoją
rolę i nie ma dalszej racji bytu. Organizacje polonijne likwidowały
podatek narodowy i występowały z Wydziału.  Wydział został
formalnie zlikwidowany na Kongresie Wychodźtwa w Detroit w 1925 r.
Wcześniej zakończyła działalność Polska Rada Narodowa.  Jej zasługi
na rzecz ojczyzny były znaczne.  Do końca 1919 r. Rada zdołała zebrać
ponad 979 tysięcy dolarów na pomoc Polsce.  Rada działała przy
ZPRKA do 1921 r.  

Na 38. Sejmie ZPRKA w 1925 r. w St. Louis, MO, delegacja
Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej udekorowała sztandar
Zjednoczenia Mieczami Hallerowskimi za zasługi dla Armii Polskiej.
Poświęcenie i zasługi Zjednoczenia w Wydziale Narodowym i w służbie
dla Ojczyzny, uznał I.J. Paderewski, gdy w nadesłanym (Dok. na str. 21)

Formularz rekrutacyjny Polskiej Armii we Francji,
należący do Norberta Czarnowskiego,

wypełniony w punkcie rekrutacyjnym #2 z datą 17
czerwca 1918 r.

Personel rekrutacyjny z punktu rekrutacyjnego #2 
mieszczącego się w budynku ZPRKA
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                 ... jedyną ambicyją ludzi, stojących na czele organizacyj polsko-amerykańskich ... było
zrobić jak najwięcej dla Polski, przyczynić się jak najskuteczniej do jej wyzwolenia.  Twierdzę to

z całą stanowczością, że w tej wielkiej chwili dziejowej żaden z odłamów naszego narodu nie
spełnił lepiej swego obowiązku od rodaków naszych w Ameryce.

                                              Roman Dmowski, Polityka Polska i Odbudowanie Państwa, str. 289

        W chwili założenia Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce w 1873
roku, znaczna liczba zjednoczeńców byli to emigranci polityczni lub ich potomkowie, którzy
przybyli do Stanów Zjednoczonych w wyniku trzech rozbiorów Polski (I rozbiór – 1772, II
rozbiór  – 1793 i III rozbiór – 1795) oraz po upadku Insurekcji Kościuszkowskiej (1794),
Powstania Listopadowego (1830-31) i Powstania Styczniowego (1863-64).
       ZPRKA od chwili założenia za główne cele stawiało nie tylko pomoc Polakom-katolikom
zamieszkałym w Stanach Zjednoczonych, ale również pracę na polu narodowym i pomoc
rodakom w Polsce, która w chwili założenia Zjednoczenia, wymazana była z mapy Europy, w
wyniku trzeciego rozbioru Polski, kiedy to na mocy traktatu podpisanego przez monarchów
Rosji, Prus i Austrii, dokonano podziału Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  W wyniku
rozbioru, Rosja zajęła ziemie na wschód od Niemna i Bugu; Austria - Lubelszczyznę, resztę
Małopolski z Krakowem, część Podlasia i Mazowsza; Prusy - część Mazowsza z Warszawą,
Podlasia i Litwy oraz województwa krakowskiego.
        Swoją łączność z Macierzą, założyciele ZPRKA zaznaczyli m.in. projektując odznakę
Zjednoczenia, która zatwierdzona została na 14-tym Sejmie: złoty krzyż, w środku Matka Boska
Częstochowska, u wierzchu Najśw. Serce Jezusa, na jednym ramieniu orzeł polski, na drugim
pogoń litewska, u spodu zaś anioł, herb Rusi oraz litery Z.P.R.K.  
        Po raz pierwszy ZPRKA zabrało głos w sprawie politycznej po wypowiedzeniu przez Rosję
wojny Turcji w 1877 r.  Zwołany komitet zwracał uwagę rodaków zamieszkałych w Ameryce iż
wypadki w Europie mogą wpłynąć na sprawę Polski i może zajść potrzeba pomocy starej
ojczyźnie do odzyskania niepodległości.  Dyskusje nad ówczesnym położeniem politycznym
Polski prowadzono na Sejmie ZPRKA w 1879 r.  
        W 1891 r. obchodzono hucznie 100-lecie Konstytucji 3- Maja.  Z inicjatywy ZPRKA
odbyły się w Chicago trwające 3 dni obchody centralne. 
        W 1893 r. rząd Stanów Zjednoczonych zawarł z Rosją traktat w sprawie wzajemnego
wydawania przestępców, w tym także przestępców politycznych, którzy schronili się w Stanach
Zjednoczoncyh.  Ks. Barzyński zwołał w dniu 19 marca 1893 r. zgromadzenie protestacyjne w
sali parafialnej przy kościele św. Stanisława Kostki w Chicago.  Protestujący zwracali uwagę, że
w razie ratyfikacji traktatu, prześladowania carskie dosięgną tych, którzy walczyli w
powstaniach na ziemiach polskich.  Napisano Memoriał Polski, podpisany przez wielu działaczy
Zjednoczenia i innych, a Piotr Kiołbassa, honorowy prezes Zjednoczenia, zawiózł go do
Waszyngtonu i wręczył sekretarzowi stanu Walterowi Q. Greshamowi i prezydentowi
Clevelandowi.
        W 1894 r. uroczyście obchodzono 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej.
Postanowiono, że delegacja ZPRKA weźmie udział w Powszechnej Wystawie Krajowej we
Lwowie, gdzie wystawiono pawilon Polonii amerykańskiej, aby pokazać, że Polacy w Ameryce
nie zatracili ducha i idei narodowej.  Rocznicę kościuszkowską obchodzono również 3 maja
1894 r. w Chicago.  Z tej też okazji odbyła się parada oraz program okolicznościowy, uchwalono
też rezolucję protestującą przeciwko nieludzkiemu uciskowi ludu polskiego przez Rosję.
        W 1895 r., z inicjatywy Zjednoczenia, Polonia obchodziła żałobę narodową dla
upamiętnienia 100. rocznicy trzeciego rozbioru Polski.
        W roku 1899, po zwołaniu przez cara Mikołaja II konferencji pokojowej w Hadze,
organizacje polonijne pod przewodnictwem ZPRKA i Związku Narodowego Polskiego (ZNP)
przygotowały memoriał „któryby przypomniał krzywdy, wyrządzone narodowi polskiemu, bez
załatwienia których konferencja pokojowa nie może być nazwana dziełem pokoju, ani dziełem
sprawiedliwości”. Kopia memoriału została wręczona prezydentowi McKinleyowi, przez
delegatów, którzy pojechali w tym celu do Waszyngtonu.  Kopie wysłano do mężów stanów,
członków konferencji oraz redakcjom ważniejszych gazet w różnych krajach. (Był to pierwszy
dokument podpisany wspólnie przez wszystkie istniejące wówczas organizacje polonijne w
Stanach Zjednoczonych.)
        20 maja 1901 r. we Wrześni w Wielkopolsce (zabór Pruski), niemiecki nauczyciel
wymierzył karę cielesną 14 dzieciom za odmowę odpowiadania w języku niemieckim na lekcji
religii. Uczestników protestującego tłumu, który zebrał się przed szkołą, władze niemieckie
ukarały więzieniem i grzywnami. W wyniku tego zajścia, rozpoczął się strajk uczniów przeciw
germanizacji szkół oraz protest rodziców przeciw biciu dzieci przez pruskie władze szkolne.  Za
przykładem dzieci wrzesińskich poszli uczniowie w innych szkołach zaboru pruskiego oraz
Polacy w innych zaborach.
        Na wiadomość o prześladowaniach zareagowała Polonia w Stanach Zjednoczonych.
Zarząd Zjednoczenia zainicjował wiece protestacyjne w parafiach w Chicago oraz zbiórkę
pieniędzy, które następnie wysłano do Polski.  
        W 1904 r. Zjednoczeńcy wzięli udział w przyjęciu w domu ZNP Romana Dmowskiego
(późniejszy współzałożyciel i jeden z głównych działaczy Komitetu Narodowego Polskiego,
wraz z Paderewskim był sygnatariuszem traktatu wersalskiego).  W budynku ZPRKA goszczono
m.in. dr Władysława Dulębę, wiceprezesa Koła Polskiego do austrackiej Rady Państwa oraz
późniejszego ministra dla Galicji.
        W 1905 r. Zjednoczenie przekazało $1225 na Polaków służących w armii rosyjskiej, którzy
zostali usunięci z gospodarstw rolnych w Królestwie Polskim. W latach 1905-06 ZPRKA
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Udział ZPRKA i Polonii amerykańskiej w pracy na rzecz niepodległości Polski
zbierało składki na pomc dla dezerterów z wojska rosyjskiego i uchodźców z zaboru rosyjskiego,
którzy chronili się w w Galicji, na wdowy i sieroty po Polakach, którzy stracili życie służąc w
armii rosyjskiej oraz na ofiary strajków i rozruchów w Królestwie Polskim.  Do kwietnia 1906 r.
zebrano ponad trzy tysiące sześćset dolarów, które przekazane zostały komitetowi w Warszawie,
na czele którego stał Henryk Sienkiewicz.
        Sprawa prześladowań dzieci polskich przez rząd pruski powróciła w 1906 r., Prezes
ZPRKA Szopiński przedstawił ją na jednym z zebrań zarządu. Wraz z innymi organizacjami,
Zjednoczenie opracowało memoriał do prezydenta T. Roosevelta, sekretarza stanu,
ambasadorów i członków Kongresu USA.  ZPRKA zebrało także $676.73 dla dzieci w
Wielkopolsce i uchwaliło rezolucje w obronie Polaków pod zaborem pruskim, wywłaszczanych
ze swych ziem.  Tego samego roku zebrano $450 na Macierz Szkolną w Królestwie Polskim.
        6 lutego 1912 r. Zjednoczenie wraz z innymi organizacjami protestowało przeciw
oderwaniu Chełmszczyzny od Królestwa Polskiego przez rząd rosyjski.  Podjęto wspólną
rezolucję, która wysłana została do Kongresu St. Zjednoczonych, ambasadora Rosji w
Waszyngtonie i Koła Polskiego w Dumie.
        Podobnie, wszystkie organizacje wystąpiły przeciwko projektowi ustawy, zamykającej
imigrację niepiśmiennych do Stanów Zjednoczonych. Doradca ZPRKA Nikodem Piotrowski
wysłany został do Waszyngtonu, aby osobiście przedstawił sprawę prezydentowi W.H. Taftowi.
        Jesienią 1912 r. wybuchła w Europie pierwsza wojna bałkańska, zanosiło się na wojnę
między Austrią i Rosją. W Galicji zaczęły się tworzyć organizacje wojskowe.  Polacy w
zaborach i Polonia amerykańska zaczęły żywić nadzieje na bliskie oswobodzenie Polski.  
        Przedstawiciele wszystkich polonijnych organizacji zebrali się w dniach 15-16 grudnia
1912 r., aby podjąć odpowiednie kroki i wspólnie przygotować się na ewentualny wybuch wojny
powszechnej w Europie. Zebrani rozpatrywali możliwość porozumienia z jakąś organizacją czy
grupą, która reprezentowałaby dążenia większości Polaków. Pod uwagę brano pro-austriacką
Komisję Tymczasową Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych i pro-rosyjską Radę
Narodową.  Obie organizacje działały w Galicji, a Rada Narodowa miała również wpływy na
terenach zaboru pruskiego.  Działacze ZPRKA opowiadali się za związkiem z Radą Narodową,
natomiast działacze ZNP postanowili zawiązać Komitet Obrony Narodowej (KON) do „walki
zbrojnej”.  W czasie obrad w Chicago, nadeszła informacja o połączeniu się polskich stronnictw
w Polsce pod przywództwem Tymczasowej Komisji. Wówczas, zjazd przyjął rezolucję, w której
przedstawiciele Polonii „poddali się pod bezwzględną dyrektywę Komisji” i podjęli się wspierać
ruch powstańczy przeciw Rosji w imię niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.  ZPRKA
przystąpił do Komitetu Obrony Narodowej.
        Reprezentanci Zjednoczenia weszli w skład Komitetu Tymczasowego KON, a następnie do
Komitetu Centralnego KON.  Na skutek dochodzących z zaborów informacji o zmianie
stanowiska i rozbiciu w Komisji Tymczasowej, zapanowała niezgoda ideowa w Komitecie
Obrony Narodowej, i w czasie obrad w dniu 8 czerwca 1913 r. doszło do jej rozłamu.  Obrady
opuścili przedstawiciele obozu katolickiego, w tym reprezentanci ZPRKA. Zebrali się oni
następnie w domu Zjednoczenia i zorganizowali się w Polską Radę Narodową z siedzibą w
budynku Zjednoczenia.  Założyciele Rady zobowiązali się do współdziałania z krajem ojczystym
w akcjach mających na celu przywrócenie niepodległości Polski i postanowili zorganizować
m.in. regularny pobór podatku narodowego przez komitety lokalne.  Wybrano Komitet
Wykonawczy Rady, którego prezesem został Stanisław Adamkiewicz, prezes ZPRKA.
Przebywający w tym czasie z turą koncertową w St. Zjednoczonych I.J. Paderewski ostrzegał
Polonię przed Tymczasową Komisją i nawoływał do zbierania pieniędzy, organizowania się i
czekania z akcją polityczną na odpowiedni moment. (W 2014 r. z KON-u odeszli ZNP, Związek
Sokołów Polskich i Związek Polek). 
        W pierwszych dniach sierpnia 1914 r., dotarła do Polaków w Stanach Zjednoczonych
informacja o wybuchu I wojny światowej.  Organizacje polonijne tworzyły komitety ratunkowe,
zaczęto zbierać składki na Polskę. Polska Rada Narodowa wezwała Polonię do mobilizacji sił
oraz gromadzenia Skarbu Narodowego i zorganizowania Dnia Polskiego w dniu 13 września.
ZPRKA poparło akcje Polskiej Rady Narodowej, wydało odezwę do członków o składki i
zorganizowało wiec patriotyczny w Domu Zjednoczenia w dniu 4 września.  
        2 października 1914 r. odbyło się w Domu Zjednoczenia zebranie przedstawicieli głównych
organizacji polonijnych i zawiązany został Centralny Komitet Polski (CKP). Postanowiono
połączyć siły i skonsolidować Polonię w celu czynnej pomocy Ojczyźnie.  W tym celu
połączono fundusze składkowe organizacji członkowskich CKP.  Kilka dni później nazwę
zmieniono na Polski Centralny Komitet Ratunkowy (PCKR), do którego zaczęły przystępować
kolejne organizacje.  Zaczęto wydawać miesięcznik „Free Poland”
        33. Sejm ZPRKA w 1914 r. uchwalił dobrowolny podatek na „rzecz obrony Ojczyzny” oraz
wyasygnował $1000 na powodzian w Galicji.
        Wiosną 1915 r. przybył do Stanów Zjednoczonych I.J. Paderewski, który jako
przedstawiciel Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce,
powstałego w styczniu 1915 r. w Lozannie, zwrócił się do Polonii amerykańskiej o pomoc
finansową i ratunek rodaków w Polsce.  Prosił o wyznaczenie Dnia Pracy dla Polski, w którym
każdy Polak w Ameryce pracowałby na rzecz rodaków w kraju.  W czasie zwołanego przez
PCKR na 15 lipca Dnia Pracy dla Polski, zebrano ok. pół miliona dolarów.  
        W pracach na rzecz rodaków zasłużyły się także Zjednoczenki.  Wspólnie z członkiniami
Związku Polek w Ameryce i innych polonijnych ugrupowań kobiecych, dążyły do wzięcia
udziału w Kongresie Pokojowym Kobiet w Hadze w dniach 27-28 kwietnia. Na ręce prezydium
Kongresu złożyły memoriał, w którym domagały się wolnej i niepodległej Polski.  W imieniu 35
tysięcy Zjednoczenek memoriał podpisały Marja Osuch, Marta Żolińska i Franciszka Czaja.
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