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PRCUA AWARDS
FORTY TWO
SCHOLARSHIPS
This year, the Polish Roman Catholic Union of America received 31
eligible applications for the PRCUA Scholarship Grant and 11 eligible
applications for the PRCUA Education Fund. The applications were
reviewed by the judges and all the eligible applying students were
awarded scholarships.

2017 PRCUA Student Scholarship Grant Recipients

The 62nd PRCUA
QUARTERLY
CONVENTION
will take place
AUGUST 10-13,
2018
in
DEARBORN, MI
More information will
be posted in the
upcoming issues of
Naród Polski.
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Year
Name
Senior
Anet K. Szatkowski
Sophomore
Alex Langenstein
Alexsandra Ann Gilliland Sophomore
Junior
Caitlin R. Byars
Cassandra R. Surmacz Sophomore
Senior
Courtney E. Kolberg
Junior
Emily A Matson
Junior
Hubert Celinski
Jacquelyn M. Gunchick Sophomore
Junior
James Smiegocki
Senior
Jeremiah Stanek
Junior
Joanna Rangel
Sophomore
Joshua Schafer
Senior
Julia Kulesza
Sophomore
Kevin G. Matson
Junior
Leann M. Smith
Senior
Marissa Ozog
Senior
Mark Podowski
Senior
Melissa Eckert
Senior
Michael T. Guirey
Graduate School
Michael Watson
Sophomore
Nicholas Ozog
Senior
Nicholas Stanek
Junior
Nicole M. Koscielski
Senior
Samantha Kowalski
Sebastian K. Stankiewicz Graduate School
Junior
Shannon Kowaleski
Sophomore
Susan M. Surmacz
Sophomore
Thomas A. Maris
Graduate School
Timothy Eckert
Senior
Victoria C. Mordzinski

School
University of Michigan
Missouri Science & Technology
Michigan State University
Grand Valley State University
Kent State University
Arizona State University
Purdue West Lafayette
College of Dupage
Loyola University Chicago
Johnson & Wales University
Illinois Institute of Technology
Saint Xavier University
DePaul University
Carthage College
Purdue West Lafayette
Fontbonne University
Michigan State University
University of Illinois, Chicago
Illinois State University
University of Detroit Mercy
George Mason University
Ohio State University
Illinois Institute of Technology
Kent State University
Purdue University
Michigan State University
Michigan State University
Kent State University
Stevens Institute of Technology
University of Wisconsin
Miami University

Society
1618
1004
162
1413
855
718
693
1605
475
2019
1634
1634
475
1616
693
1004
1493
1616
1622
1593
1628
1493
1634
2220
224
162
162
855
2019
1575
1626

2017 PRCUA Education Fund Scholarship Recipients
Year
Name
Junior
Matthew W. Stadnicki
Graduate School
Michael Watson
Junior
Grace Call
Sophomore
Thomas A. Maris
Senior
Danielle N. Miller
Sophomore
Zachary John Drobot
Sophomore
Jaclyn Mullen
Junior
Monika M. Dziuba
Sebastian K. Stankiewicz Graduate School
Sophomore
Sandra Chrzaszcz
Graduate School
Emil Klosowiak
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Society
School
Northwestern University
1628
George Mason
1579
Boston University
Stevens Institute of Technology 2019
1559
Oakland University
Lawrence Technological University 87
1413
Grand Valley State University
162
Michigan State University
162
Michigan State University
1624
University of Illinois
University of Illinois College of Medicine

PRCUA is very grateful to all the donors for their continuous support
of our talented students - the future leaders of our community, and to
the Scholarship Committee members for their dedication and time spent
reviewing the applications.
Congratulations 2017 PRCUA Scholarship Recipients! The PRCUA is
very proud of you and we wish you much success in your chosen studies
and future careers.

SEPTEMBER IS
LIFE INSURANCE
AWARENESS MONTH
Autumn will soon arrive, reminding us to
make sure we are prepared for colder weather.
Don't let fall fade to winter without evaluating
your life insurance coverage!
You may be asking yourself: “Why get life
insurance?” Especially if you already have some
coverage through your employer, why get more?
This question has many answers. Unlike winter,
death is not on a set schedule; it is often
unexpected. Life insurance is a financial safety
net that ultimately protects your family from the
sudden expenses of funeral costs, debt, medical
bills, and loss of income. It allows them time to
grieve without the added worry of strained
finances.
Beyond being a safety net, life insurance
provides flexibility and options for your family’s
future. If your children are still at home, life
insurance can act as income replacement and
allow your spouse to stay home with them. It can
help cover the cost of your children’s education
and ensure your spouse has the funds necessary
to retire. It supplies the financial stability that
would otherwise be shaken in your absence.
There are many reasons why purchasing a
life insurance policy – or making sure you have
enough coverage – is important. In the end
though, it all boils down to family. You live your
life taking care of your loved ones, so it only
makes sense to make sure they will be provided
for in your absence.
Worried about straining your finances now?
Life insurance premium costs are often
overestimated by over 100%, across the board of
demographics. One of the best aspects of life
insurance is that it is very customizable, so you
can find a policy that fits your budget. Whether
you need a large face value term certificate or a
smaller whole life certificate, the PRCUA has
something that will fit your needs. The PRCUA
also offers families a 10% discount on all
premium payments when purchasing life
insurance for two or more family members.
Don’t delay and allow another season to pass
without reevaluating your life insurance needs.
Talk to a PRCUA Sales Representative today for
help deciding how much coverage is right for
you and your family.
Visit our website (www.prcua.org) or call
(800) 772-8632 with your questions today!
Anna Marrah, PRCUA Marketing Department
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Calendar of
PRCUA Events
SEPTEMBER
______________________
4

LABOR DAY - PRCUA Office closed.

9
CARLETON, MI – SOC. #162 & SOC. #718 MIXED GOLF OUTING on Sat. Sept. 9 at Thorne
Hills Golf Course at 12915 Sumpter Rd. in Carleton, MI. This year we are limiting the number of golfers to the
first 150. Start time is 9:00 a.m. The cost for golfers is $45 and $15 for non-golfers. Price includes golf, cart, lunch,
dinner, and refreshments. Contact: Dan Gdowski at 734-497-2681 or 734-654-2734.
10
ARLINGTON HTS., IL – ANNUAL PRCUA FISHING DERBY hosted by District #7 on Sun.
Sept. 10 at Busse Lake Fishing Wall, Arlington Hts., IL. (See details on pg. 5.)
15
MADISON, IL – POLISH HALL SOC. #1004 FRIDAY FISH FRY & TACOS every Friday
starting September 15 through November 17, from 5 to 8 p.m. Polish Hall, lower level, 826 Greenwood Street,
Madison, IL. Cod sandwich $4.00, taco $2. Shrimp, chicken strips, onion rings, fries, slaw, and drinks are also
available. Eat-in or carry-out. See all our events on Facebook.com/Polish.Hall.Madison.
20
LANSING, MI – WHITE EAGLE SOC. #2342 POTLUCK AND MEETING on Wed., Sept. 20
(every third Wednesday of each month) 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
HICKORY HILLS, IL – CINDERELLA-PRINCE CHARMING BALL ORIENTATION on Sun.,
Sept. 24 at Noon at the Camelot Banquets, 8624 W. 95th St., Hickory Hills, IL. Contact: Gabriela Zuk at 708989-2408, or Danuta Stypula at 708-257-9019 for reservations. (See details on pg. 4.)
24
SOUTH ROCKWOOD, MI – R&R/SCOTT RZEPPA MEMORIAL GOLF OUTING on Sun.,
Sept. 24 at 7:30 a.m. at Westburn Golf Course, 5617 S. Huron River Dr., S. Rockford, MI. Contact: Mike
Halberstadt at 734-283-4810. (See details on pg. 4.)
26
WARREN, MI – POPE ST. JOHN PAUL II SOC. #1593 MEETING on Tues., Sept. 26 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.

OCTOBER
______________________
1
RIVERVIEW, MI – SOC. #162 EDWARD BZURA 10th ANNUAL MEMORIAL GOLF
OUTING on Sun., Oct. 1 at 9:00 a.m. at Riverview Golf Course, Riverview, MI. Proceeds benefit the PRCUA
Soc. #162 Scholarship Fund. Contact: 734-552-6124 or 734-671-9366 or 734-281-7036. (See details on pg. 14.)
1
PHILADELPHIA, PA - ANNUAL PULASKI DAY PARADE sponsored by the PAC Eastern PA
Division. Please join the PRCUA group at 12 Noon at 20th and Benjamin Franklin Parkway to walk or ride in the
parade. Contact: Dir. Sharon Quinn at 215-677-5416 or 215-828-6206 or Dir. Joanne Zajac 215-426-4580. (See
details on pg. 5.)
3

144th ANNIVERSARY OF THE FOUNDING OF THE PRCUA – Established in 1873.

5
DEARBORN HTS., MI – ST. STAN’S SCHOLARSHIP RAFFLE DRAWING on Thurs, Oct. 5
at 8:00 p.m. at Randy’s Bar & Grille, 25122 W.Warren Ave., Dearborn Hts., MI. Everybody is welcome to attend.
7
TOLEDO, OH – 5TH ANNUAL PRCUA SPORTSMEN’S DINNER AND RAFFLE on Sat.,
Oct. 7 from 3:00 p.m. to 8:00 p.m. at 5255 N. Detroit, Ave., Toledo, OH. (See details on pg. 14.)
9

COLUMBUS DAY – PRCUA OFFICE CLOSED.

14
TOLEDO, OH – ECHOES OF POLAND 50TH ANNIVERSARY DINNER DANCE on Sat.,
Oct. 14. Information: Mrs. Paulina Ortyl, Director 419-531-8658.
15
WYANDOTTE, MI – PRCUA SOC.# 162 GENERAL MEETING on Sun., Oct. 15 at 1:00 p.m.,
at PRCUA Lounge, 1430 Oak St.., Wyandotte, MI.
18
LANSING, MI – WHITE EAGLE SOC. #2342 POTLUCK AND MEETING on Wed., Oct. 18
(every third Wednesday of each month) 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
MADISON, IL – "GOOD TIMES" POLKA DANCE AT POLISH HALL (St. Stanislaus Soc.
#1004) on Sun., Oct. 22 at Polish Hall, 826 Greenwood Street, Madison, IL. The local favorite, Dave Hylla & the
"Good Times" Band will perform from 3:00 p.m. to 6:30 p.m. Sponsored by the St. Louis Metro Polka Club.
Admission $7. Browse all Polish Hall events on Facebook.com/Polish.Hall.Madison.
24
WARREN, MI – POPE ST. JOHN PAUL II SOC. #1593 MEETING on Tues., Oct. 24 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.
29
WYANDOTTE, MI – PRCUA SOC. #162 TRUNK OR TREAT on Sun., Oct. 29 at PRCUA
#162 Lounge, 1430 Oak St., Wyandotte, MI (Corner of 14th and Oak). Contact: Natalie at 734-778-1730 or
Chris at 734-671-9366. (See details on pg. 5.)
31

HALLOWEEN

PRCUA MATCHING GIFT
FUND FOR ORCHARD LAKE
SEMINARY
The Matching Gift Fund for SS. Cyril & Methodius
Seminary at Orchard Lake Schools in Orchard Lake, MI is
designated to encourage PRCUA members to give financial
aid to Orchard Lake Seminary, which educates young
seminarians from Poland, preparing them to serve the
spiritual needs of Polish Americans in the United States.
SS. Cyril and Methodius Seminary is a Roman Catholic
graduate school of theology offering academic and formation
programs to candidates for ordained and lay ministry. By
training priests from Poland for service in American
dioceses, the Seminary is not only filling the gap that has
been created by a lack of priestly vocations in general in
America, but it is also filling an important need for Polishspeaking priests.
The cost covered to educate one seminarian for one year
includes tuition, room and board and fees. It does not
include books, nor a living stipend. Donating to an
endowment fund for the education of seminarians is the best
way that people can help to support this most important
program, which contributes so much to the welfare of
Polonia.
PRCUA MATCHING GIFT FUND!
The Polish Roman Catholic Union of America will match
50 cents on every dollar donated through the PRCUA
Matching Gift Fund by individual donors or a
Society/Group, up to a total of $25,000. Donations are
eligible for the 501c3 tax deduction. Please use the coupon
below to make your donation. The PRCUA appreciates your
generous support for this worthwhile cause.
For more information about the PRCUA Matching Gift
Program, contact President Joseph A. Drobot, Jr. at 773-7822600.

PRCUA MATCHING GIFT FUND
FOR ORCHARD LAKE
SEMINARY
Enclosed is my donation of $ ___________________
I understand that the PRCUA will match my donation with
50 cents on the dollar and my name will be published in the
Narod Polski newspaper. Donations will be matched by the
PRCUA up to a total of $25,000.
Name: _______________________________________________
Address: _____________________________________________
City: _________________________________________________
State: _______________ Zip _____________________________
Soc./Group____________________________________________
In Memory of: ________________________________________
o Check here if you DO NOT want your name in the newspaper.

Make check to: Orchard Lake Schools
Send to: Pres. Joseph A. Drobot, Jr., PRCUA
984 N. Milwaukee Ave.
Chicago, IL 60642-4101
PRCUA would like to thank the following donors, and those
who donated anonymously, for their contributions to the
PRCUA MATCHING GIFT FUND. The generous support of
individuals like you will make it possible for the Orchard Lake
Seminary in its mission of preparing foreign-born seminarians,
primarily from Poland, to serve the Catholic Church in the
United States.
Frances Surowiec
Aleksandra Bzdyra
Margaret Cyganowicz
William Gryska
Rev. Stanley Ulman
Patricia J. Raslawski

Celeste M. Beisch
M/M Joseph A. Drobot, Jr.
Rita Rzepka
Rev. Joseph M. Horanzy
Charles Kobuszewski
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PRCUA Accepts ACH, Credit and Debit
Card Payments Online
The Polish Roman Catholic Union of America invites you to make online ACH, credit and
debit card payments via the PRCUA website at www.prcua.org/payonline through our fully
PCI compliant and PA-DSS certified secure gateway. You can now make online payments to
the PRCUA using your VISA, MasterCard, Discover, and American Express and other cards.
The following payments are being accepted online now:
• Insurance premium payments
• Registration and fees for hosted tournaments and other events
• Charitable donations to the PRCUA Educational Fund
When making a payment, please be sure to give us as much information as possible about
the payment so that we may credit it properly, such as your life insurance certificate number,
last name and address. Once your payment processes successfully, you will be able to print a
hard copy receipt. You will also receive a confirmation to the email address you provided when
making the payment.
You can also make your credit card payments via telephone to PRCUA’s Member Services
Department at 1-800-772-8632, option 0.
If you prefer to make your payment as you did before, you can still do so. We still
accept checks and money orders through the mail and cash, if you are paying in person.
For more information about this convenient new payment option, please visit our website
at www.prcua.org/payonline.
We hope that you will take advantage of this exciting new and timesaving way to pay with
the PRCUA!

&WEϬϴϭϳ
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SOC. NAME
31
132
132
149
203
211
261
283
294
353
359
527
527
527
531
542
621
658
671
680
703
750
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850
869
880
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1004
1031
1368
1371
1380
1380
1492
1492
1492
1513
1556
1570
1593
1593
1605
1611
1616
1634
2001
2002
2003
2003
2006
2015
2040
2100
2109
2109
2109
2144
2144
2159
2206
2220
2220
2227
2227
2227
2227

LAST KNOWN ADDRESS

Janet Pinkos
735 Tose St., Bridgeport, PA 19405
Edward Musial
303 Camden Rd., Syracuse, NY 13219
Krystyna Musial
303 Camden Rd., Syracuse, NY 13219
Janet Hige
102 Saddle Back Dr,. South Windsor, CT 06074
Megan Turkiewicz
4510 Lone Star Trl., Temple, TX 76502
Adele Ludwicki
241 F Fourth St., Brooklyn, NY 11218
Ralph Dixon
1187 Thomas Dr., Union City, MI 49094
Jan Franecki
151 N. Roadrunner Pkway, Las Cruces, NM 88011
Joseph Stefanski
7290 79th St., Pinellas Park, FL 33781
Alissa Miller
68 Bernard Dr., Howell, NJ 07731
Chelsea Mcshane
P. O. Box 1136, Quwxhee, VT 05051
Margaret Garcia
110 Rustic Acres LN, Queenstown, MD 21658
Erasmo Garcia
110 Rustic Acres LN, Queenstown, MD 21658
Nathanael Grusenski 93 Linden Ave., Kearney, NJ 07032
Mark Ceryak
1144 McKinley Ave., Johnstown, PA 15905
Karen Ocwieja
1 Clubway, Hartsdal, NY 10530
Dorothy Stanek
805 Bayridge Ave., Pittsburgh, PA 15226
Stanley Wrobel
184 Bachellor St., W Newbury, MA 01985
Rosemary Dahlen
104 Maryberry Ct., Rolling Meadows, IL 60008
Joseph Oleksy
120 Fifth St., Wyoming, PA 18644
Aleksandra Sokolowska 4127 Main St., Philadelphia, PA 19127
Stanley Wanczyk
2 Golden Hill Terr., Florida, NY 10921
Elvera Dryja
W 248 La Fuente Ct., Krakow, WI 54137
Evelyn Czuk
2610 Prast Blvd., South Bend, IN 46628
Jane Guglielmo
42 Whippletree Rd., Fairport, NY 14450
Marinee Groebli
902 S. Randall, St. Charles, IL 60174
Richard Bozacki
66 Morningside Ct., Montello, WI 53949
Jodi Sadowski
RD 2 Box 51, Troy, NY 12181
Crystal Constant
2718 Cayuga St., Granite City, IL 62040
Judith A Gorecki
1900 S. Bridge Ave., Mansfield, TX 47898
Carol Craig
12077 Laing, Detroit, MI 48224
Dante Nejfelt
108 Tomahawk Dr., Huachuca City, AZ 85616
Stella Gola
15 Miller St., Pittston, PA 18640
Myra Dziedzic
1408 Main St., Pittston, PA 18640
Janice Williams
409 First St., Live Oak, FL 32064
Leslie Williams
409 First St., Live Oak, FL 32064
Ollie Jones-Willis
3785 NW 108 Ct., Jasper, FL 32052
Patricia Jarkowski
37065 Hacker, Sterling Heights, MI 48077
John Duminiak
St. Mary S. Church, Allentown, PA 19130
Norbert Dembinski II
201 Yesu Dr., Scranton, PA 18505
Matthew Stencel
248 W. 400 N, Kamas, UT 84036
Matthew Kowalec
3497 S. Lee Point Rd., Suttons Bay, MI 49682
Hanna Kwasniewska 6618 Woodridge Dr., Woodridge, IL 60517
Robert Olejnik
30536 Cantabarry, Roseville, MI 48066
Emily Pobratyn
1730 Potter Rd., Park Ridge, IL 60068
Mikolaj Kloczkowski
10520 S. Parkside, Chicago Ridge, IL 60415
Josephine Topieniak 470 W. Clapier St., Philadelphia, PA 19144
Jordan Lehuquet
705 Tofino CV, Round Rock, TX 78665
Thomas Vetri
103 Marsden Ave., Essington, PA 19029
Stephen Baggaley
208 Marshall Ave., Collindale, PA 19023
Nicholas Golba
77 East Sub Station R, Temperance, MI 48182
Henry Demichele
1004 Green St., Haddon Heights, NJ 08035
Weronika Wesolowska 2627 E. Seltzer St., Philadelphia, PA 19134
John Hanna
8518 Camden Ct., Cleveland, OH 44147
Anthony Andrews
5891 Graydon Dr., Seven Hills, OH 44131
Jennifer Carver
204 NE 103rd Terrace, Kansas City, MO 64155
Andrew Strong
774 E. Wood Duck Cr., Fresno, CA 93706
Anthony Jablonski
1236 San Pascual Santa Barbara, CA 93101
Michele Parkins
4988 Claremont Blvd., Garfield Hts., OH 44125
Beverly Boggess
2333 Ridge Court, Lawrence, KS 66044
Kathleen Vajcner
150 E. Central Ave., Toledo, OH 43608
Edmund Pilarski
7808 Maryland Ave., Cleveland, OH 44105
Charles Ostrowski
4008 East 64th St., Cleveland, OH 44105
Donna Baldyga
28450 Palmer, Madison Heights, MI 48071
Dawn Zebrowski
21616 Benjamin, St. Clair, MI 48079
William Drzewiecki
3765 Patricia, Mount Clemens, MI 48043
Catherine Prylow
290 Cross Creek Blvd., Rochester Hills, MI 48306

SOC. NAME

LAST KNOWN ADDRESS

2248
2248
2293
2303
2303
2315

556 Upton Ave., Akron, OH 44310
612 Woodview Dr., Akron, OH 44319
114 Shepherd Court, Longwood, FL 32750
9160 E. Desert Cove, Scottsdale, AZ 85260
1411 3rd Ave., Fairbanks, AK 99701
11548 Big Horn Ct., Surprise, AZ 85374

Adryanna Arnold
Joseph Moneskey
Amy Marlette
Richard Wandrych
Jared Shucha
James Cain III
C/O Elaine Cain
2342 Dorothy Kowalski

2220 Grant St Lansing, MI 48910

Invitation for Teen Members
to Attend the Cinderella-Prince
Charming Ball Orientation
Chicago, IL - The Adult Cultural Group invites high
school age PRCUA members from Districts 6, 7, 8, and 9,
and their parents, to a luncheon and informational meeting
for candidates who want to participate in this year’s
"Cinderella - Prince Charming Ball.” The orientation will be
on Sunday, September 24, 2017, at Noon at the Camelot
Banquets, 8624 W. 95th St., Hickory Hills, IL.
The Adult Cultural Group, which sponsors the Ball,
will cover the cost of the luncheon. Those interested in
participating are asked to make reservations by September
15. Reservations can be made by calling Gabriela Zuk at
(708) 989-2408, or Danuta Stypula at (708) 257-9019.
Rehearsals for the Ball will begin on Monday, October
2, and will be held every Monday until the Ball at St.
Joseph School, 5641 S. 73rd Ave., Summit, IL from 7:00 to
9:30 pm.
All high school students, who are PRCUA members in
Districts 6, 7, 8 and 9 (Wisconsin, Illinois, Indiana) are
invited to participate in the Cinderella - Prince
Charming Ball. Payment of the registration fee is
required when submitting the application
form at the luncheon. The Ball will be held on
Saturday, November 18, 2017.
Scholarships will be awarded to
the chosen "Cinderella" and
"Prince Charming" winners,
the Runners-Up, and to all
participants to help defray the
costs involved with the Ball.

SCOTT RZEPPA / R&R
GOLF SCRAMBLE
SUNDAY, SEPTEMBER 24TH 2017
AT
WESTBURN GOLF COURSE
5617 S. HURON RIVER DR
SOUTH ROCKWOOD MI 48179

SHOTGUN START 7:30 A.M.
COST: $60.00 PER
Includes closest to pin & long drive prizes
STEAK DINNER FOLLOWING GOLF AT
P.R.C.U. LOUNGE
1430 OAK ST
WYANDOTTE MI 48192

SIGN UP YOUR FOURSOME TODAY
GOLFER 1 _____________________________________
GOLFER 2 _____________________________________
GOLFER 3 _____________________________________
GOLFER 4 _____________________________________
Make checks payable to PRCU Lounge
DEADLINE TO REGISTER³ SEP 19, 2017

LIMITED TO THE FIRST 100 PAID GOLFERS
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ANNUAL PRCUA FISHING DERBY
Hosted by District 7

Sunday, September 10, 2017
10 am to 2 pm
Open to everyone from all PRCUA Districts and non-member friends

BUSSE LAKE FISHING WALL
Arlington Hts. Rd. to Biesterfield Rd.,
West on Biesterfield Rd. to Beisner Rd.,
North on Beisner Rd. to Busse Lake Beisner Road Access
Children from ages 1 to 15
and seniors over age 65 do
not need a license to fish.

Prizes will be awarded
for most fish caught
in each age group.

All others – ages 16-64 must
have a valid IL hook & line
fishing license to fish.

Refreshments and complimentary
snacks for participants!

Bring your fishing rod, camera
and lawn chair.
Bait will be supplied.
Some fishing poles
available upon request.

Fish stocked: largemouth
bass, bluegill, bullhead,
northern pike, walleye,
sunfish, carp, crappie
and channel catfish.

Come and enjoy fishing with PRCUA District 7!

Questions? Call Mateusz Bomba 773-782-2636

7th Year of Art for Heart Benefitting
Gift from the Heart Foundation (Dar Serca)
and the Polish Museum of America
Saturday, September 9th - Saturday, September 30th
Chicago, IL--The Polish Museum of America and Gift from the Heart
Foundation (Dar Serca) will celebrate the 7th year of Art for Heart - a
collaboration with the support of artists and the community to raise the
awareness of the important missions of these two institutions.
The Opening Reception will take place on Saturday, September 9th
from 7 to 11 p.m., in the Polish Museum of America’s Sabina P. Logisz
Great Hall. This will be an opportunity for the public to enjoy the exhibit
and purchase artwork. The event will feature music by DJ MC Mietek
Entertainment, hors d’oeuvre, and a cash bar. Guests will also have a
chance to mix and mingle with the artists.
The Polish Museum of America is located at 984 N. Milwaukee Ave.
in Chicago’s Noble Square neighborhood and offers free parking in the
PRCUA parking lot. Tickets are $20 and can be purchased at the door. All
original artwork, as well as prints, will be available for purchase. One
hundred percent of the proceeds will jointly benefit Gift from the Heart
Foundation (Dar Serca) and The Polish Museum of America.
The artwork will be available for viewing through Saturday,
September 30th.
Gift from the Heart Foundation/Dar Serca, is a non-profit 501 (c) 3
organization that helps children with disabilities receive the medical
treatment that they urgently need. The Foundation brings seriously ill and
disabled children from European countries to the U.S. and helps them
receive high-quality medical care and treatments that are unattainable in
their home countries. Over the past 25 years, Gift from the Heart
Foundation has helped hundreds of children receive modern medical
treatments from the highest-quality clinics in the United States.
The Polish Museum of America, a 501 (c) 3 cultural institution, is one
of the oldest and largest ethnic museums in the United States, and offers
visitors a range of exhibits, resources and activities related to Polish
history, culture and heritage, as well as Polish-American history. Its allinclusive exhibits and cultural events are both educational and entertaining,
while supporting the entire community. Its Library and extensive Archives
have rendered invaluable services to historians, researchers, students and
genealogists for many decades.
The Art for Heart official website is: www.artforheartchicago.org
Dar Serca/Gift From the Heart
Foundation:
www.darserca.org
www.facebook.com/#!/GiftHeart
twitter.com/#!/darserca

The Polish Museum of America
www.polishmuseumofamerica.org
twitter.com/#!/polishmuseum

AN INVITATION
TO ALL PRCUA MEMBERS
IN THE PHILADELPHIA, PA AREA
Please join the PRCUA on Sunday, October 1, 2017 for the Polish American
Congress, Eastern Pennsylvania District Annual Pulaski Day Parade which will take
place on the Benjamin Franklin Parkway in Center City, Philadelphia.
Polish Roman Catholic Union of America District #3 will have a contingent in the
parade and would love to have local members support their Polish American heritage.
Please come out and march with us or ride on a trolley and be a star on WPVI TV-6
ABC.
The parade begins at1 2:30 p.m. on TV but kicks off at 12:00 noon at 20th and the
Parkway. You can meet us on the Parkway or take the trolley from Tioga and
Thompson.
If you are interested, please contact Directors Sharon Quinn at 215-677-5416 or 215828-6206 or Joanne Zajac 215-426-4580 as soon as possible. We are looking forward to
seeing you there!
District #3 Directors Sharon Quinn and Joanne Zajac

Have You Updated Your
Beneficiary Information Recently?
Your Life Insurance Beneficiary is the person you designate to receive your
insurance/annuity proceeds in the event of your death. You can have more than one
beneficiary. Remember, it is important for you to keep your beneficiary information upto-date including their address and phone number.
Even though your beneficiary may be the same, they may have gotten married or
changed addresses. A yearly beneficiary review gives you the chance to make any
needed updates. This will make it much easier on your family members to file a claim
and receive the benefit quickly.
To update your beneficiary, contact Roberta Brewster at 773-782-2627, toll-free 1800-772-8632 Ext. 2627, or by email roberta-brewster@prcua.org.

Correction:
From the August issue, page 13, Dearly Departed Column:
Trska, Stefan M., Soc. #1497, FL.
The last name was misspelled and should read: Tyska, Stefan M.
We apologize to Mr. Tyska’s family. The error was unintentional and did not mean any
disrespect to the deceased.
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KIDS ACTIVITY

PAGE

LET’S GO FISHING WITH THE PRCUA
Solve the math problems and color the picture according to the colors below.
Join us on September 10 at the Annual PRCUA Fishing Derby. (See details on page 5.)

LEARN POLISH WORDS - Letter N
Draw a line connecting the correct picture with the word

1.

NOGA

2.

NARTY

3.

NICI

4.

( )

NOS

5.

NÓŻ

6.

NAWIAS

GO BACK TO SCHOOL MAZE

September 10, 2017

FIND 12 DIFFERENCES

Answers on page 14

Naród Polski
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Gwiazda Late Summer Happenings
Hamtramck, MI - On
any weekend during the
summer metro-Detroiters
head “Up North.” Whether
to the visit the lake or go to
the cottage, the trip up I-75
provides some fresh air,
change of scenery, and a
chance to recharge from a
draining week.
Not
wanting to break with the
summer
tradition,
members of the PRCUA
Gwiazda Dancers also
Gwiazda Dancers
recently headed north.
performing at Boyne Falls
The
group
was
Gwiazda Dancers at Boyne Falls Polish Festival
Polish Festival
invited by organizers of the
Boyne Falls Polish Festival
to perform at their 43rd
Annual Festival. Having
traveled to their hotel in
Gaylord, Michigan the
night before, the group
arrived early at the festival
grounds on August 5, 2017
to line up for the Grand
Royale Parade. The parade
wound its way through the
festival grounds and
through areas around
Boyne Falls.
Also
represented in the parade
were Mr. and Ms. Polish
Mikolaj Sobiesiuk and Max
Festival as well as scouting
Chabowski perform dances
Gwiazda Dancers at Boyne Falls Polish Festival
from Zywiec
groups
and
other
community organizations.
After the parade, Gwiazda made its way to
the festival’s polka tent to prepare for its
performance. Gwiazda presented suites of dances
from Cieszyn, Lublin, Beskid Zywiecki, along with
the Krakowiak and the Helena Polka. The
performances were well received. They were so
popular that the festival’s organizers have already
extended an invitation to the group to perform at
next year’s 44th Annual Polish Festival.
Following their performance, members of
Gwiazda took in some top notch polka bands under
the tent and sampled Boyne Falls’ traditional Polish
cooking. Members of the group also took side trips
to nearby Indian River to enjoy in Cross-in-theGwiazda Dancers get ready for the Festival's parade
Woods and to do some swimming and shopping in
Petoskey, Michigan.
That evening, the group reconvened at the Sugar Bowl
in Gaylord, Michigan for a group dinner. Afterwards, the
dancers returned to the hotel for some post performance
swimming. The following morning the group jumped back
onto I-75, heading south to return to “real life.”
Two weeks later, on Saturday, August 19, 2017, the
PRCUA Gwiazda Dancers again took the stage. The group
was invited to perform at Assumption Greek Orthodox
Church in
St. Clair
Shores,
Dances from Lublin
Michigan
at its Annual Greekfest. Gwiazda performed suites of dances
from Lublin and Beskid Zywiecki along with Lasowiak, the
Krakowiak, and the Helena Polka. For an early scheduled
Saturday performance, the ensemble had a large audience
and has been invited back for the 2018 edition of
Assumption’s GreekFest.
Even with summer winding down, Gwiazda still has
several appearances at area festivals and parades on its
schedule. Gwiazda will commence its rehearsals for its 2018
school year at P.L.A.V. Post 10 in Hamtramck, Michigan on
Monday nights in September 2017.
Submitted by: Nicholas J. Nowakowski, Gwiazda Secretary
Gwiazda at Boyne Falls’ Polish Festival Parade

NOTICE:
TO ALL
PRCUA SOCIETY
SECRETARIES
Please e-mail your 2018 Society
meeting and events schedule
to the Executive Editor:
narod-polski@prcua.org
before December 15, 2017
or mail to:
Narod Polski
PRCUA Headquarters
984 N. Milwaukee Ave.
Chicago, IL 60642-4101.

STEPHANIE
CARMODY
PASSED AWAY
Stephanie P. Carmody,
age 98, of Rome, NY,
passed away peacefully, at
home, on August 17, 2017.
Stephanie was born
March 15, 1919, in Rome,
NY, a daughter of the late
(Muszynski)
Frances
Prozny and John Prozny.
She graduated from Rome
Free Academy in 1938.
She was united in marriage Stephanie Carmody
on August 24, 1953, to the late Eugene G.
Carmody, in Transfiguration of Our Lord Church.
Stephanie worked as a beautician at the family
owned Mickey’s Beauty Salon and later at the
family owned Prozny Liquor Store. She was a
licensed fraternal life insurance broker for the
Polish Roman Catholic Union of America from
1961-1990, serving first as sales associate, then as
National Director of District #2 (1982-90) and
Treasurer of PRCUA Society #1055. Stephanie
also worked as a Teacher’s Assistant at
Transfiguration School from 1975-1983.
At Transfiguration Church, Stephanie was a
member of the Altar Rosary Society, Mother’s
Club, and the St. Cecelia Choir. She was strong in
her faith and in maintaining her Polish heritage and
traditions. Her secret to a long life was daily Mass
and eating blueberries. She also enjoyed golfing,
knitting, traveling, and was an avid reader. Among
her accomplishments, she earned a single engine
pilot’s license in hopes of joining the WASP
(Women’s Airforce Service Pilots) in 1941. She
delighted in her family and in her roles as mother,
grandmother, sister, aunt, and friend.
Stephanie is survived by two sons: Mitchell
(Virginia) Carmody of Syracuse, and Edward
(Virginia) Carmody of Exeter, NH; four
grandchildren: Mitchell Riley, Christina, Jay, and
Veronica; several nieces and nephews; and her
loving neighbors, Beverly and Brad Edwards. She
was predeceased by her husband, Eugene
Carmody; three sisters, Michaeline Czajkowski,
Mary Krenitsky, and Helen Geary; and two
brothers, Stanley Prozny and Rev. Leopold Prozny,
a past PRCUA Vice-Chaplain.
Her Funeral Mass was held on August 26 at
the Transfiguration of Our Lord Church followed
by the burial at St. Peter’s Cemetery.
May Stephanie Carmody rest in eternal peace.
PRCUA extends deepest sympathy to the
Carmody and Prozny families. Please keep Mrs.
Carmody and her family in your prayers.
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The goldenrod is yellow,
the corn is turning brown.
The trees in apple orchards
with fruit are bending down.
Poem by
Helen Hunt Jackson

The sedges flaunt their harvest
In every meadow-nook;
And asters by the brookside
Make asters in the brook.

From dewy lanes at morning
The grapes’ sweet odors rise;
At noon the roads all flutter
With yellow butterflies.

Wesoły Lud dancing in the streets of Rzeszów

By all these lovely tokens
September days are here.
With summer’s best of weather,
And autumn’s best of cheer.

Summer is drawing to a close and it has been another one filled with social events, adventurous
travels, and time spent enjoying the sunshine. Where did you go this summer? What did you see? Did
you spend the time with family that you had hoped for? What was your favorite golden moment? I
know the members who participated in the National PRCUA Golf and Softball Tournaments, the
Polonia and Wesoły Lud dancers who traveled to Poland, and the members who have attended the
various Polish Festivals have made some happy memories to cherish.
The month of July kicked off with Independence Day. I enjoyed the extra days off to prepare for
my trip to Poland. Returning from the long weekend on the fifth was made easier by the potluck
luncheon organized by Secretary-Treasurer Jim Robaczewski. He and his staff prepared a wonderful
lunch for the PRCUA and PMA Home Office family. One week later, the Wesoły Lud dancers and
chaperones, Artistic Director and Choreographer - my husband Richard, and I boarded LOT Polish
Airlines 787 Dreamliner for the XVII International Festival of Polonian Folk Ensembles (fondly
known as the Rzeszów Festival). It was the eleventh time in attendance for both Wesoły Lud and me,
which I now attended as its Founder and Honorary Artistic Director.
Wesoły Lud and its entourage adjusted
to the time change in Kraków before
attending the pre-festival activities in
Ropczyce and Gnojnica Dolna. Polonia
Ensemble (Anna Krysinski, Manager;
Cecylia Rożnowska, Artistic Director and
Choreographer; Jaclyn Krysinski and
Barbara Kulesza, Choreographers and
Instructors; Mieczysław Dziś, Musical
Director) arrived to participate in their 4th
Rzeszów Festival. Both the PRCUA and
Chicago were very well represented. The
Festival was in full force as the parade
commenced – singing and dancing by 1,200
dancers from 37 Polish Folk Dance Groups
from 14 countries through the streets of
Rzeszów cheered by countless enthusiasts
awaiting this triennial event. The downpour
that almost cancelled the parade was a thing
of the past and although there was no
rainbow in the sky, the variety of colors from
so many beautiful Polish costumes, together
with the Polish pride that beamed from the
participants, illuminated the Town Square
making this an “aha moment.” The dancers
Wesoły Lud (top) and Polonia (bottom) attending the
were welcomed by the Director of the
Holy Mass
Festival, Mariusz Grudzień, who introduced
the dignitaries and honored guests among whom was Anna Sokolowski, past PRCUA Resident
Vice President.
On Sunday, July 23rd, Holy Mass was held at the Cathedral of the Sacred Heart of Jesus
celebrated by Bishop Jan Wątroba. Many ensembles and dignitaries participated in prayer and a few,
including PRCUA’s Polonia Ensemble, participated in song.
Although the main attractions were the final concerts, there were individual group performances
throughout the Subcarpathian Region, as well as groups of 6-7 ensembles at various times on the
stages in Rzeszów’s Town Square and in the courtyard of Millenium Hall (a 4-story mall with stores
such as H&M, Toys ‘R Us, etc. boasting 250 brands of shoes and clothing and a wide selection of
restaurants and cafés. NOTE: This is not your Great-Grandmother’s Poland).
Wesoły Lud performed in Żołynia with the group “Polacy Budżaka” from Moldova and the Band
“SZTAMA” from Rzeszów (Organizers: Mayor Andrzej Benedyk and Magdalena Kątnik-Kowalska,
Director of the Municipal Center of Culture in Zołynia). That same day, Polonia performed in Nowa
Dęba with “Wilia” from Lithuania and the local song and dance ensemble “Dębianie” (Organizers:
Mayor Wiesław Ordon and Krystian Rzemień, Director of the Self-governing Center of Culture). Both
of our PRCUA groups were extended true Polish hospitality and received accolades for their

Polonia on the stage

extraordinary talents and representation of our organization.
Receptions as well as “meet and greets” were hosted throughout
the week for the representatives of the Dance Ensembles by various
political figures on behalf of Poland’s President Andrzej Duda;
Władysław Ortyl – Marshal of the Subcarpathian Region; Tadeusz
Ferenc – President of the City of Rzeszów; Stowarzyszenie
“Wspólnota Polska” as well as Prof. Tadeusz Markowski, President
and Mariusz Grudzień, Vice President (and Festival Director) of the
Rzeszów Branch of Stowarzyszenie “Wspólnota Polska.” Our hosts
expressed words of praise and gratitude mutually for organizing and
supporting the Rzeszów Festival and Polish Folk Culture around the
world. While I was not there officially in the role of PRCUA VP, I had
many opportunities to promote our fraternal. The two PRCUA groups
came into the spotlight so often that the media and other groups
noticed our sponsorship in the group names and asked questions about
the PRCUA. In numerous interviews, including one TV interview, I
discussed PRCUA’s business identity and operation as a fraternal
benefit society. Those who heard were very interested, intrigued, and
asked many questions. I was more than happy to oblige their curiosity.
The Festival concluded with the aforementioned final concerts:
“Folk Culture of the World” and the Gala Concert entitled “Inn by the
Castle” held in the “Hala Podpromie” or Jan Strzelczyk Regional
Sports and Entertainment Center in Rzeszów (one of the most modern
multifunctional sports and entertainment halls in Poland with a
capacity of 7,000 spectators (audience: 4,304 seats). Both concerts
were under the artistic direction of Janusz Chojecki and an amazing
staff of professionals, including our dear friend Janina Wojturska. For
the Concert of Nations: Polonia Ensemble dazzled the audience with
“fancy schmancy” footwork in its Charleston/Lindy Hop and 1920’s
costumes, while Wesoły Lud brought its “rip roaring” Chicago polka –
western-style with “Fiddlemania.” Interspersed throughout the concert
were individually-choreographed performances of a specially selected
musical recording. This year, the selection was to a Kujawiak.
Imagine several ensembles performing their own choreography at the
same time in different places on the dance floor. This was repeated at

PRCUA representations at the Festival: Polonia and Wesoły Lud
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different times throughout the concert until all groups who chose to accept this
challenge performed. Of course, both of our PRCUA groups accepted the challenge
with much success.
Now comes the “crème de la crème” – THE Gala Concert and its Cast of
Characters which includes the traditional dances of Poland, as well as those dancers
with a flair for the dramatic. These actors and singers wove a story through the singing
and dancing of the ensembles much to the delight of the almost full-to-capacity
audience. From our PRCUA ensembles, three such talented individuals were selected:
Kacper Szumiec (LUD), Tomek Tarnowski (POL) and Mateusz Bomba (POL) plus
Camilla Steczek and Kuba Stypula in a secondary role. Bravo Performers! Both
PRCUA groups were especially honored during this concert when Polonia’s Lublin
Suite (choreographed by Jacqueline Krysinski) and Wesoły Lud’s Opoczno Suite
(adapted by Richard Jaminski) were both chosen as the inspiration and base for the
finale dances for their
separate sections of the
concert. During these
finales, Wesoły Lud and
Polonia were on stage as
the other groups in their
division joined in.
Congratulations on a
well-deserved
distinction! And just like
that – it was over! This
time, we might not have
to wait three more years
for the next Rzeszów
Softball COED Winners PRCU 162
Festival. The year
2019 will be the
Golden Anniversary
of
the
very1st
festival. What better
way to celebrate 50
years than with the
Rzeszów Festival?
We will see what
happens next…to be
continued. Until then,
I would like to thank
all of the organizers
and participants for
Softball Men's Winners PRCU 162
their time and effort
to make such a
Festival happen! I’ve
been part of it all for
40 years and as
taxing as it is
sometimes, we keep
coming back because
it’s all worth it! Sto
Lat Wesoły Lud! Sto
Lat Polonia! Sto Lat
F e s t i w a l e
Rzeszowskie! More
details and photos of
Women's Winners St. Rita's Dziewczyny
Wesoły Lud and
Polonia will be in this and the next
issue of Naród Polski. After the
Festival, Wesoły Lud dancers went
their separate ways and Polonia
went on to Croatia. I can’t wait to
hear about their extended trip!
While I was in Poland,
PRCUA Society #1493 hosted the
65th National PRCUA Golf
Tournament in Wayne, Michigan.
Organized by Joseph Ozog,
Wallace Ozog (PRCUA President
PRCUA Officers and Directors attending the
Emeritus), and Michael Ozog, the
Softball Tournament: (l-r) Kevin Kucik D-7,
event was a huge success.
Secy-Treas. James Robaczewski, VP Micheline
Jaminski, Colleen Bonkowski D-10, Thomas
President Joseph Drobot (and wife
Lisiecki D-10, Pres. Joseph A. Drobot, Jr.
Judy), Secretary Treasurer Jim
Robaczewski, National Directors D-10 Colleen Bonkowski and Thomas Lisiecki,
Sales Director Robert Fattore and Marketing Director Agnieszka Bastrzyk (with
husband Daniel and their three children) all made the trip to attend the tournament.
Kudos to Society #1493 and to Colleen and Agnieszka, who handled the Home
Office responsibilities. (See pages 10-11 for details and photos.)
Two weeks after my return from Poland, the 63rd National PRCUA Softball
Tournament, hosted by the Zakopane Dance Troupe of District #10 took place in
Warren, Michigan. This was the first time that one of the national tournaments was
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hosted by a PRCUA dance group, and I must say, Colleen Bonkowski, Thomas
Lisiecki, Jerry Lubiarz and the Zakopane dancers took charge and organized a fine
event. I attended the tournament along with my husband Richard, President and Mrs.
Drobot, Secretary-Treasurer Robaczewski and National Director D-7 Kevin Kucik.
Seventeen teams participated in the event, 7 in the Men’s Division, 4 in the Women’s
Division, and 6 in the Coed Division. Congratulations to the winning teams: Society
#162 – Coed and Men’s; and St. Rita’s Dziewczyny - Women’s. To all others, thank
you for participating and remember there’s always next year for a re-match!
All of the tournaments this year brought in new members. Basketball and Bowling
together had 16 new members, Golf brought in 5 new members, and Softball
welcomed a whopping 31 new members! Welcome to all new members, you are now a
part of the PRCUA family! We look forward to seeing you at the 2018 tournaments!
No - wait….STOP THE PRESSES! Rumor has it that the 2017 Tournament season is
not quite over yet! Looks like there will be a PRCUA National Volleyball Tournament
on Nov. 4, 2017 in Warren, Michigan! See the information below and stay tuned for
more details as November nears!
On the Sunday after Softball (8/20), National Directors Colleen Bonkowski and
Thomas Lisiecki arranged a meeting with the directors of the Michigan dance schools.
We met at Polonia Restaurant in Dearborn Heights and discussed the upcoming school
year. Some changes to the transfer of business between the Schools and Home Office
were made under the direction of our new Fraternal Department Coordinator, Mateusz
Bomba.
On Monday, August 21, I attended the District #8 Meeting and Election at Our
Lady of the Woods Parish in Orland Park, IL. In addition to the re-election of the
President James Rustik, VP Krystyna Lech, Secretary Danielle Kroplewski, Sergeantat-Arms Diane Cortesi, we are happy to introduce the new Treasurer Dr. Katarzyna
Rogala (a/k/a Mrs. Bart Jacher) and Trustees: Anna Sokolowski, Elizabeth Dynowski,
and Mary Brzezniak. District #8 will host the Annual PRCUA Opłatek the first
weekend in December, details to follow. Congratulations to the Officers and wishing
you the best in the year ahead.
It’s the close of another busy month and a good note with which to wind down the
summer. In the last few days of August, several events took place. Polvision hosted its
annual picnic in the Chicago area and PRCUA was on hand with information, smiles
and a few goodies for participants. Polonia Ensemble also performed, just recently,
after returning from performing in Croatia following the Rzeszów Festival.
The Home Office organized another fabulous Wine & Canvas event on August
24th - this time in our beautiful new Social Hall. Local members and their friends
enjoyed painting a safari scene, while sipping wine, nibbling appetizers, and
socializing with other painters.
President and Mrs. Drobot; Bob Fattore; the Zajaczek, Zakopane and Malbork
Dance Ensembles; as well as National Directors D-10 Bonkowski and Lisiecki will all
be in Grand Rapids, MI for the Polish Heritage Festival. Once again, PRCUA will be
well represented.
We close August with a HAPPY BIRTHDAY and STO LAT to our SecretaryTreasurer Jim Robaczewski (he was kind enough to share his day with my 9-year old
grandson Cole – Happy Birthday to you as well.)
On a more a more serious note, I want all our members in Texas to know that you
are in our thoughts and prayers. We hope you have all found refuge, a calm security
amidst the floods. For those who know our past Vice President Anna Sokolowski, her
daughter Barbara Ackerman and family, Houston residents, are safe and sound. We
will keep praying for all of you.
September is Life Insurance Awareness Month in the United States. After the
excitement and adventures of the summer, it is a good time to sit down and examine
your current life insurance certificate. Do you have enough coverage? Have you
updated your contact information and the contact information of your beneficiary
recently? If not, it’s a great time to do so. If you have any questions about your current
PRCUA life insurance certificate, call the Home Office toll-free at 800-772-8632 and
our staff will be more than happy to help you. After all, “everybody needs a little
LIFE!”
Every September is a time for reflection for me as I add another year of memories.
I thank God for my husband, family (especially my grandchildren – Cole, Ariana (18
months) and Mila (3 months)) and friends. I thank you for giving me the opportunity
to serve our beloved PRCUA. Since every day is someone’s birthday, I wish you all a
Happy Day, Happy Life and Sto Lat! See you soon!

Calling all Volleyball Players
(or those just looking to have a fun time with great people!!!)
Save-the-Date: November 4, 2017
PRCUA Volleyball Tournament
Warren, Michigan
Sponsored by the Opole Dancers
Men’s, Women’s, and Co-ed Teams

Details currently being planned
If interested in participating,
please contact:
Deann Kujawski (St. Rita’s Society)
586-943-9812 or losinskid@aol.com
Jennifer Vernon (St. Rita’s Society)
248-506-7340 or jlvernon33@gmail.com
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65TH NATIONAL PRCUA GOLF
TOURNAMENT
Wayne, MI - The 2017 PRCUA National Golf Tournament took place on
Saturday, July 22nd at The Woodlands of Van Buren Golf Course in Wayne, MI. It
was hosted by PRCUA Fr. Al’s Society #1493. There were a total of 147 golfers
participating, 94 for the morning round and 53 for the afternoon round.
It started as a very warm day but the cloud cover in the morning kept the sun
from beating down on the golfers. In the afternoon, there was a short rain shower.
Afterwards, the sun came out and shone brightly for the rest of the day.
At the golf course, we had a Longest Drive Contest and a Closest-to-the-Pin
Contest. The Longest Drive was won by Megan Roden and Gene Souva in the
morning and by Teri Lader and Spencer Brainard in the afternoon. The morning
Closest-to-the-Pin was won by Valerie Brumm and Brandon Hamilton. Spencer
Brainard claimed the men’s Closest-to-the-Pin in the afternoon but no one claimed
the women’s.
In the evening, a dinner was held at the Romulus Progressive Club in
Romulus, MI. Dignitaries present at dinner included National PRCUA President
Joseph Drobot, Jr. with his wife Judy, Secretary-Treasurer James Robaczewski,
District 10 Directors Colleen Bonkowski and Tom Lisiecki, District 9 Director
Elizabeth Sadus, District 7 Director Kevin Kucik, District 6 Director Connie Bonin,
Director of Marketing Agnes Bastrzyk with her husband and family, Director of
Sales Bob Fattore, President Emeritus Wallace Ozog and his wife Joann, and VicePresident Emeritus Robert Bielenda.
After dinner, the winners by category were announced.
Men’s Open – Team 8a (Afternoon)
Scott Binkley, Todd Malavotti, Michael Dicke, Patrick Coughlin
Ladies’ Open – Team 3b (Afternoon)
Darcy Malavolti, Jennifer Coughlin, Laura Phy-Daly, Tajzna Rye
Mixed – Team 5a (Afternoon)
Ricky Lambert, Kali Lambert, Lori Lambert, Drew Lambert
Mixed 62+ - Team 3a (Afternoon)
Maureen Gauvin, Bernard Gauvin, Janet Palmer, Gregory Brumo
Men’s 62+
Disputed; waiting for resolution
Thank you to all of the Hole sponsors:
St. Anthony Society, #1112
PRCUA National Office
Sacred Heart Society, #1031
Toledo Chapter
Lodge 78
Gregory Rosinski
Shirley Ann Galanty State Ball
District 5 National Director
District 5 & 6 National Directors
District 10 National Director
St. Florian Martyr Society, #408

St. Stan’s Society, #718
St. Rita Society, #1368
St. Casimir’s Society, #237
St. John Paul II Society, #1593
Joan Roden
Our Lady Queen of Poland, #413
Society #203, Buffalo, NY
Jurkiewicz & Wilk, Hamtramck, MI
Wallace & Joann Ozog and Family
District 9 National Director
Srodek Sausage, Campau Quality Sausage

Thanks to all of the workers who were able to assist in providing a wonderful
day of golf. The list includes: Agnes Bastrzyk, Dist. #10 Dir. Colleen Bonkowski,
Tiffany Ozog, Courtney Ozog, Mary Ann Shelton, John Shelton, Alice Johnson,
Tony Johnson, Ken Johnson, Marissa Ozog, Joann Ozog, Adam Mientkiewicz, Dist.
#10 Dir. Tom Lisiecki, and Matthew Ozog.
Joseph Ozog, President
Fr. Al’s Society #1493
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PRCUA 2017
OCTOBER
POLISH AMERICAN
HERITAGE MONTH
COLORING CONTEST
The Legend of Lech
and the White Eagle
There once lived in the same land
three brothers, Lech, Czech, and Rus. As
their families and holdings grew, they
decided they must move to new lands.
Together, they set out, riding over
mountains and rivers, through forests and
wild country. No people, towns, or villages
could be found. On the crest of a mountain
top, they separated, each going in a
different direction. Czech went left, Rus
right, and Lech rode straight ahead, down
the mountain and across vast plains.
One day, Lech and his troops came to
a meadow surrounding a small lake. As
they watered their horses, a great eagle
flew over their heads in great swooping
circles before perching on its nest. Lech
stared in awe at the beautiful sight. As the
eagle spread its wings and soared into the
heavens again, a ray of sunshine from the
red sunset fell on the eagle's wings, so the
pure white feathers appeared tipped with
gold.
"Here we will stay!" declared Lech.
"This will be our home." And so Lech and
his people came to call themselves
Polonians,which means "People of the
Field." They made a banner with a white
eagle on a red field and flew it over the
first capitol of Poland, the town of Gniezno
or, in English, the Eagle's Nest. This was
the birth of Poland.
This Coloring Contest is open to PRCUA
members from 3 to 18 years old. Use
crayons, pencils, markers or paint (no
fabric, sequins, or glitter, etc.). The
simpler picture is designed for children
ages 3-12 and the more difficult image
for ages 13-18. 1st & 2nd place prizes
will be awarded in each age category.
Prizes are age-appropriate and include a
certificate of achievement. DEADLINE:
Entries must be received at the Home
Office by Tuesday, October 31, 2017.
Mail to: PRCUA Coloring Contest
984 N. Milwaukee Avenue
Chicago, IL 60642-4101
,

Please Print:
NAME ___________________________
ADDRESS ________________________
CITY ____________________________
STATE ______ ZIP________________
GRADE ________ AGE ________
SOCIETY# __________
Include the name of the language or dance
school if you are a current student:
_________________________________
_________________________________
Sponsored by the Fraternal Department of
the Polish Roman Catholic Union of America
See our website for printable pages!
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Kazimierz Piechowski had to wait until 1989 to tell the story

Daring Escape from Auschwitz

DEARLY DEPARTED
PRCUA BROTHERS AND SISTERS
Member

Society

Adamczyk, Jody
Bake, Linda
Baron, Joan
Bugaj, Debra
Cerra, Antoinette
Choban, Pauline
Cilwik, Marcella
Dobrak, Helen
Drozda, Stella P.
Ejzak, William A.
Gladys, John
Golembieski, Edward
Gongoleski, Chester P.
Gula, Genevieve
Hanich, Dolores
Horner, Karen S.
Jaje, Chester
Karpinska, Emilia
Kinzler, Margaret B.
Klan, Helen
Kozak, Albert
Lapka, Clarence
Lis, Juli A.
Lott, William
Marlette, Susan L.
Marszelewski, Mary
Marzano, Diane

359
2290
1147
522
29
353
1380
1617
1615
237
322
802
111
72
7
1617
1593
718
835
1541
300
124
540
1031
2293
549
475

State
MA
PA
IL
OH
PA
NY
MA
OH
PA
PA
PA
NJ
NY
IL
CA
OH
MI
MI
PA
PA
FL
OH
NY
IN
FL
NY
IL

Member

Society

Matuzewski, Michael
Metkowski, Dorothy C.
Mikolajczyk, Stephany
Mintus, Jeanette
Misterka, Agnes
Mlot, Aloysius
Murzyn, Sophie
Nagy, Jeanette
Oettinger, Eleanor
Oien, John t.
Okraszewski, Honorata
Partyka, Chester
Pietrucha, Peter C.
Purul, Emily H.
Radginski, Josephine
Radzyminski, George
Rogos, Mary Theresa
Ruszczyk, Doris
Semski, Anthony
Sinkula, Michaline
Siwczak, Dorothy
Skrzypiec, Emily
Strohs, Delphine b
Sylwestrak, Edmund J.
Wasiak, Felix JR.
Zielasko, Cecylia

261
703
2206
2159
459
1493
565
87
2308
1584
2109
2109
572
2009
680
2144
1228
76
1246
2148
2227
1575
87
418
712
718

By Robert Strybel, Warsaw Correspondent

State
MI
PA
CA
OH
NY
MD
IN
MI
FL
OH
OH
OH
NJ
PA
PA
OH
IL
NJ
WI
MI
MI
IL
MI
IL
NY
MI

May they rest in eternal peace.
Prof. Gary Nash to give a Special Lecture at the Museum of the American
Revolution in Philadelphia

Kosciuszko, Jefferson, and History’s Forgotten Man
from Stockbridge
- an Untold Story from the American Revolution
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) and the
Parliament of Poland have announced 2017 as the Year of Tadeusz Kosciuszko.
On September 23, 2017, at 6:00 p.m., the Kosciuszko Foundation, Philadelphia Chapter,
working in concert with the Museum of the American Revolution and the National Park Service,
will sponsor a lecture to honor its namesake and his role in American history. It is to be given by
Prof. Emeritus Gary Nash and is entitled Kosciuszko, Jefferson, and History’s Forgotten Man from
Stockbridge. The event will take place at the newly opened Museum of the American Revolution,
101 S. 3rd St, Philadelphia, PA which is working in cooperation with the Foundation Chapter.
Gen. Tadeusz Kosciuszko came to America during the Revolutionary War to aid in the
struggle for American Independence. He offered his much needed expertise as military engineer to
Gen. Washington and designed many formidable defenses, including the "American Gibraltar" at
West Point, NY, and forts on the Delaware River. His work in planning the redoubts at Saratoga,
NY, was praised by General Horatio Gates as crucial to the American victory. When he returned to
his native Poland he carried the message of freedom and independence. The Insurrection he led to
free his homeland from foreign oppression failed, but nevertheless, in time, he became one of
Poland's most beloved historical figures. On returning to Philadelphia he gained the friendship of
Thomas Jefferson and the respect of the American people. His last will and testament contained
instructions that his money be used to liberate and educate slaves here. This was an unprecedented
request. This year we commemorate the bicentennial of his death.
The Kosciuszko Foundation, of which the Philadelphia Chapter is part, is a national
organization with headquarters in New York City. It was established in 1925 by Stephen Mizwa to
foster intellectual and artistic exchange between the United States and Poland. Even during the
dark times when Poland was under Communist domination, the Foundation did not cease to
provide opportunities for a people-to-people exchange at universities in both countries. Many of
those who rose to leadership in the now free Poland were Foundation grant recipients. In addition
to its scholarship and grant programs, the Foundation has sponsored summer sessions for
American students at the Jagiellonian University in Kraków since the 1970s, and now has an
English language teaching program that benefits Polish youth. In the United States, the Foundation
organizes various events to promote an understanding of Polish culture and history among
Americans.
Because of the limited number of seats, reservations are required. For additional information
go to: KosciuszkoMAR.eventbrite.com or call: 267-254-9700.

Warsaw – Kazimierz Piechowski led one of the most spectacular
escapes from the Nazi's grim Auschwitz Death Camp and actually
lived to tell the story. When World War II broke out, the 20-year-old
Kazik and a buddy tried to cross the border into Hungary and make
their way to France, where Free Polish Forces were being formed. But
a Nazi patrol captured them near the border and they were sent to
the Nazi’s horrific Concentration Camp Auschwitz-Birkenau in
southern German-occupied Poland.
Piechowski's flight from Auschwitz would confirm the
importance of skills and knowledge in every situation. Children, the
sick, and the elderly were dispatched quickly, considered of no use to
the German “master race.” But operating such a huge complex
required strong backs for menial labor, as well as skilled carpenters,
electricians, drivers and machine operators, cooks, and interpreters
who could speak German well.
Piechowski, who worked in a supply room, met up with a fellowinmate, an auto mechanic in charge of keeping the camp
commander's car in tip-top shape. They got together with two other
inmates and planned their escape. Nazi guards regularly patrolled
the perimeters of the camp, surrounded by two rows of barbed-wire
fencing, one of them electrified. But Kazik and his pals decided to
take the Germans by surprise; both timing and luck were on their
side.
It was a lazy Saturday in June 1942, when some camp staff had
the day off and overall vigilance was low. Nobody paid much
attention to four inmates in striped prison garb pushing a rubbish
cart to the garages, where the commander's car was kept. There they
hopped into the car unnoticed and drove off to the supply room,
where they found all the Nazi uniforms they needed.
Attired in spiffy SS uniforms, they drove the commander's shiny,
black Steyr luxury sedan towards the main gate with its ominous
“Arbeit macht frei” inscription. When the guards took their time
lifting the barrier, Piechowski leaned out the car and cursed and
abused them in perfect German. (He had been exposed to the
language since childhood up on the Baltic coast.) They immediately
lifted the barrier, and the foursome drove off to freedom. Some
distance away, the car broke down and the fugitives decided to split
up.
Kazik made his way north to the Kielce area, where he joined the
Armia Krajowa (AK), occupied Europe's largest underground
resistance movement. But following Poland's post-war communist
takeover, he was tortured for his AK involvement and sentenced to
10 years in prison.
After Stalin died in 1953, things began easing up, and Kazik was
released after serving only seven years. He worked as an engineer
and lived a peaceful, quiet life, but had to wait until 1989 to tell his
story. It has since been the subject of press articles, interviews, and
documentaries. He has also been decorated with the Cavalier’s Cross
of the Order of Polonia Restituta, one of Poland's highest distinctions.

Pastor of the Sanctuary in Ludźmierz
Visits the PMA
Chicago, IL - Fr. Jerzy Filek, Pastor and Curator of the
Sanctuary of Our Lady of Ludźmierz in Ludźmierz, Poland paid a
short visit to the Polish Museum of America on Thursday, August
24, 2017. He was accompanied by PAC Director Andrzej Gędłek
and Aniela Bartoszek. The guests were welcomed by PMA
Managing Director Małgorzata Kot and PRCUA President and
PMA Board Chairman,
Joseph A. Drobot, Jr.
Ludźmierz is home to
Our Lady of Ludźmierz,
known as the Shepherdess
of Podhale - the oldest
Roman Catholic parish in
Podhale. Its history dates
back to the 13th century.
The Sanctuary is famous for
the Statue of Our Lady of
Ludźmierz, which is
L-r: Aniela Bartoszek, Andrzej Gędłek,
thought to be about 600
Fr. Jerzy Filek, Pres. Joseph Drobot,
years old.
PMA Dir. Małgorzata Kot.
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EDWARD BZURA 10TH ANNUAL
MEMORIAL GOLF OUTING

Higher Perspectives

SUNDAY, OCTOBER 1, 2017
AT
RIVERVIEW HIGHLANDS
15015 Sibley Rd
Riverview, MI

SHOTGUN START 9:00 A.M.
COST: $75.00
($10 off if golfing in both

R&R & Bzura Open)

MEAL AND PRIZES AFTER GOLF
PRCU HALL 1430 OAK ST.
WYANDOTTE, MI

PROCEEDS TO BENEFIT PRCU SOCIETY 162 STUDENT
SCHOLARSHIP FUND
GOLFERS NEEDED STILL TIME TO SIGN UP
PROCEEDS FOR A GREAT CAUSE!!!
Name_____________________________________________
Phone________________________________________
Call (734) 552-6124 or 671-9366 or 281-7036
for more information
Make checks payable to PRCU #162 Scholarship Fund
DEADLINE TO REGISTER³ SEP 25, 2017

ANSWERS TO THE PUZZLES ON PG. 6
Learn Polish words: Letter M:
1. NOS, 2. NÓŻ, 3. NARTY, 4. NAWIAS, 5 NICI, 6. NOGA
BACK TO SCHOOL
MAZE

*

"Back Into the Swing of Things"
Around these parts, the sound of school bells have already
begun to waft through the air. Some have been ringing for a little
while already, while others are just getting dusted-off of late.
(Here, I've welcomed back my elementary school children
already but our high school doesn't start classes until next week.)
They signal that, for those fortunate enough to have had one, the
By Fr. Erich Orzech,
end of summer vacation is nigh and, as fall approaches, not just
St. Stanislaus Parish
academic calendars but also those of many of our fraternals,
St. Casimir Parish,
&
organizations, clubs, societies, and parishes will be kicking back
Cleveland, OH
into regular mode, as well.
In some ways, it's interesting to see how much of our "regular" life follows the
school calendar. We seem to have meetings, events, and regular happenings for many
of the things that we're involved in from September through June and then, for the
most part, take the summer "off." I guess I'm now among those old enough to scratch
my head every year around this time, wondering how Labor Day switched from being
the last hurrah of summer break to becoming the first break within the new school
year! Things seem to start so much earlier now...
Well, seeing that so much of our life routine patterns itself after the school year, all
of us should be able to use some built-in analogies which come from this to our
advantage.
First, there's PROGRESS. We know that those heading back to school had first to
successfully complete the previous year to earn their summer break. When they return
now, it's not to the same-old-thing as before but they have progressed enough to be
entering the next level, one step higher. Either they are one grade up or, perhaps, this
year's step sees them moving on to an entirely different school - from elementary to
junior high or to high school, college, and even beyond.
The rest of us shouldn't miss taking a good look at whether we have progressed
during this time or not, either. After all, time is God's gift to us but how we use it is our
gift back to Him and others as well as ourselves. What's more, if each year we went
back to school as the same old person to the same old grade, it wouldn't take long to
attract some, how can you say, "negative" attention! Yet, how many of us are perfectly
willing to do the equivalent of that in the various other parts of our life and think
nothing of it! Have we tried to grow or are we content to remain the same? Are we
willing to embrace the things that will challenge us to move forward even when it
seems more comfortable to stay right where we're at? Why would we hold young,
school age children to one standard and then forget to apply it to ourselves as adults?
Another area is REST. If it's "back to school" time, it implies that people have been
away from the routine for awhile The summer break is simply the biggest one of the
academic year but there's also holiday recesses, mid-term breaks, and Lord knows
these days of all the other one-day "free be's" thrown-in throughout the year. Some
places are in school a full month before they manage to have a full, uninterrupted week
of class!
While it's easy to make light of this, there is an important lesson here, too. Many
people, especially in our country, simply do not get enough rest or enjoy their share of
free time. When I was growing up, everybody had two weeks of vacation in the
summer with their family to go somewhere or do family projects. When's the last time
you heard of someone taking two weeks off lately? They'd be afraid they wouldn't
have a job when they came home! There just seems to be a lot more stress to everyday
living than in the past but without the former means to deal with it. It shows in
peoples lives, their relationships, their medical conditions... We have to remember that
we're never selfish when we do what we need to do to take care of ourselves. After all,
if we don't, who will? Having said that, most people would find it hard to answer the
question "Well then, so what exactly is it that you need?" Not "want" mind you, but
need. Taking a little time to know ourselves authentically enough to be able to answer
a question like this can go a long way in seeing us put our personal time to much more
productive and beneficial use.
All around us, people will be getting back into the swing of things in one way,
shape or form - be it back to school or with the other parts of our life that follow that
pattern. Like every other part of our life, we shouldn't let the opportunities it offers for
betterment pass us by. Take these two areas of PROGRESS and REST with you into
what should be the third, always present area of your life PRAYER and you'll find that,
with your commitment and God's help, you won’t just swing back into things, but
you'll be doing it better than ever before.

*
FIND 12
DIFFERENCES:

All articles for the October issue of Naród Polski,
must be submitted by Tuesday, Sept. 19, 2017.
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Kalendarz
Kalendarz
naZPRKA
luty i marzec
WRZESIEÑ
______________________
4

ŚWIĘTO LABOR DAY - Biuro ZPRKA nieczynne.

9
C A R E L T O N , M I – M I E S Z A N E R O Z G R Y W K I G O L F O W E (M I X E D
G O L F O U T I N G ) T O W . #162 I T O W . #718 - sobota, 2 września w Throne Hills Golf
Course, 12915 Sumpter Rd., Carleton, MI. Liczba graczy ograniczona do pierwszych 150
zgłoszeń. Rozgrywki rozpoczną się o godz. 9:00. Koszt uczestnictwa - dla uczestników
rozgrywek - $45, dla osób towarzyszących - $15. Cena obejmuje udział w rozgrywkach,
przejazdy samochodami golfowymi, lunch, obiad i przekąski. Dodatkowe informacje i
zgłoszenia: Dan Gdowski, tel. (734) 497-2681 lub (734) 654-2734.
10
ARLINGTON HTS., IL – DOROCZNE DERBY WĘDKARSKIE ZPRKA - w
niedzielę, 10 września, od 10 rano do 2 po poł.; Busse Lake Fishing Wall, Arlington Hts., IL.
Informacje: Mateusz Bomba 773-7822636. Szczegóły na str. 19.
24
HICKORY HILLS, IL – SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA
K A N D Y D A T ÓW B A L U K O P C I U S Z E K I K S I ĄŻĘ, niedziela, 24 września 2017 r. o
godz. 12:00, Camelot Banquets, 8624 W. 95th St., Hickory Hills, IL. Rezerwacje: Gabriela Zuk,
tel. (708) 989-2408, lub Danuta Stypula, tel. (708) 257-9019. Szczegółowe informacje obok.
24
SOUTH ROCKWOOD, MI – R O Z G R Y W K I G O L F O W E (S C O T T
R Z E P P A /R &R G O L F S C A M B L E ), niedziela, 24 września, godz. 7:30, W estburn G olf
Course, 5617 S. Huron River Dr., South Rockwood, MI 48179. Koszt uczestnictwa $60.00
od osoby. O biad w P R C U A L ounge, 1430 O ak S t., W yandotte, M I - po zakończeniu
rozgrywek. L iczba graczy ograniczona do pierwszych 100 zgłoszeń. R ejestracja do 19
września - formularz zgłoszeniowy na str. 4.

PADZIERNIK
______________________
1
RIVERVIEW, MI – DOROCZNE ROZGRYWKI GOLFOWE IM.
EDWARDA BZURY TOW. #152, niedziela, 1 października, Riverview Highlands Golf
C ourse, R iverview, M I . Początek o godz. 9:00. Koszt uczestnictwa: $75.00 od osoby.
Dochód przeznaczony zostanie na Fundusz Stypendialny Tow. #162. Rejestracja do 35
września 2017 r. Prosimy wystawiać czeki na PRCUA #162 Scholarship Fund. Dodatkowe
informacje: (734) 552-6124, (734) 671-9366 lub (734) 281-7036.
4

144. ROCZNICA ZAŁOŻENIA ZPRKA (założone w 1873 r.)

5
DEARBORN HTS., MI – LOSOWANIE ZWYCIĘZCÓW STYPENDIÓW
TOW. ŚW. STANISŁAWA #718, czwartek, 5 października o godz. 20:00 w Randy’s Bar
& Grille, 25122 W. Warren Ave., Dearborn Hts., MI. Wstęp wolny.
7
T O L E D O , O H – 5. D O R O C Z N A K O L A C J A S P O R T O W C ÓW O R A Z
LOTERIA, sobota, 7 października od 15:00 do 20:00. PRCUA Hall, 5255 N. Detroit, Ave.,
Toledo, OH. Cena $35 od osoby (w cenie biletu: pieczona wieprzowina, kiełbasa, domowej
roboty sałatki, desery, puszka piwa i los na loterię). Informacje: Joel (419) 349-0634, Butch
(419) 729-9680, David (419) 392-2647. Tylko 250 biletów!
9

DZIEŃ KOLUMBA – BIURO ZPRKA NIECZYNNE

14
TOLEDO, OH – OBIAD I ZABAWA Z OKAZJI 50-LECIA ZESPOŁU ECHOES OF
POLAND, sobota, , 14 października. Dodatkowe informacje: dyr. zespołu Paulina Ortyl, tel.
(419 )531-8658
22
M A D I S O N , I L – Z A B A W A T A N E C Z N A "G O O D T I M E S " W P O L I S H
HALL (Tow. św. Stanisława #1004) niedziela, 22 października, Polish Hall, 826 Greenwood
Street, Madison, IL. W godzianch 15:00-18:30 wystąpią znany lokalny zespoół Dave Hylla &
the "Good Times" Band. Sponsorem będzie St. Louis Metro Polka Club. Wstęp $7.
Dodatkowe informacje na: Facebook.com/Polish.Hall.Madison.
29
WYANDOTTE, MI – P R C U A #162 H A L L O W E E N T R U N K O R T R E A T .
niedziela, 29 października na parkingu PRCUA Banquet Hall, 1430 Oak St., Wyandotte, MI
w godz. 15:00-17:00. Nagrody dla trzech najoryginalniej udekorowanych samochodów.
Poczęstunek dla uczestników: parówki, prażona kukurydza i cydr. W celu zarejestrowania
udziału swojego samochodu prosimy dzwonić do: Natalie, tel. (734) 778-1730 lub Chrisa, tel.
(734) 671-9366.
31

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

Zapraszamy kandydatów
na bal “Kopciuszek i Książę ”
i ich rodziców na spotkanie
informacyjne
Grupa Kulturalna Dorosłych im. M. Konopnickiej ZPRKA
zaprasza młodzież ZPRKA na lunch i spotkanie informacyjne dla
kandydatów na bal “Kopciuszek i Książę” oraz ich rodziców, w
niedzielę, 24 września 2017 r. o godz. 12:00 w Camelot Banquets, 8624
W. 95th St., Hickory Hills, IL.
Grupa Kulturalna Dorosłych im. M. Konopnickiej, która jest
sponsorem balu, pokryje koszt lunchu. Osoby zainteresowane
wzięciem udziału proszone są o zgłaszanie się do 15 września 2017 r.
Rezerwacji można dokonać dzwoniąc do Gabrieli Zuk pod numer
(708) 989-2408, lub do Danuty Stypula (708) 257-9019.
Próby rozpoczynają się w poniedziałek, 2 października i będą się
odbywać we wszystkie poniedziałki, aż do balu w St. Joseph
School, 5641 S. 73rd Ave. w Summit, IL w godz. 19:00-21:30.
Zapraszamy do udziału w balu “Kopciuszek i
Książę” uczniów szkół średnich z Dystryktów 6, 7, 8 i
9 ZPRKA (Wisconsin, Illinois, Indiana). Opłata
rejestracyjna jest wymagana w chwili składania
formularza zgłoszeniowego.
Bal “Kopciuszek i Książę” odbędzie
się w sobotę, 18 listopada 2017 r.
“Kopciuszek” i “książę” oraz wszyscy
uczestnicy otrzymają stypendia.

Artykuły do październikowego wydania “Narodu Polskiego”
muszą być nadesłane do redakcji do wtorku, 19 września

ZPRKA akceptuje elektroniczne
przekazy pieniężne, płatności kartami
kredytowymi
i debitowymi przez internet
Z dniem 1 marca 2017 r., Zjednoczenie Polskie RzymskoKatolickie w Ameryce przyjmuje elektroniczne przekazy pieniężne
(ACH/EFT), karty kredytowe i debetowe jako płatności internetowe
za pośrednictwem strony ZPRKA na www.prcua.org/payonline
poprzez w pełni zgodnym z normami bezpieczeństwa wydanymi
przez PCI i certyfikowanym przez PA-DSS bezpiecznym przejściu
internetowym. Można dokonywać płatności w ZPRKA w trybie
online za pomocą Visa, MasterCard, Discover, American Express i
innych kart płatniczych.
Akceptowane teraz są następujące płatności przez internet:
• Płatności składek ubezpieczeniowych
• Rejestracje i opłaty za udział w turniejach krajowych i innych
wydarzeniach
• Donacje charytatywne na nasz Fundusz Edukacyjny
Następujących płatności nie można dokonać przez internet:
• Dopłat do kont emerytalnych Annuity
• Płatności pożyczek hipotecznych (wyłącznie poprzez
Elektroniczny Transfer Funduszy ACH)
• Płatności za zaciągniete pożyczki (wyłącznie poprzez
Elektroniczny Transfer Funduszy ACH)
Przy dokonywaniu wpłat, prosimy podać możliwie jak najwięcej
informacji o danej płatności (jak np.: numer polisy ubezpieczeniowej
na życie lub opis transakcji, za którą dokonywana jest opłata) dzięki
czemu możemy prawidłowo dokonać płatności. Po zakończeniu
transakcji, potwierdzenie płatności zostanie wysłane na podany adres
emailowy.
Można także dokonać płatności kartą kredytową przez telefon,
dzwoniąc do Departamentu Usług Członkowskich ZPRKA pod
numer 1-800-772-8632, opcja 0.
Jeśli wolą Państwo, aby płatności dokonywane były tak jak do
tej pory, można wciąż pozostać przy tej opcji. Nadal przyjmujemy
czeki personalne i przekazy pieniężne money order za
pośrednictwem poczty oraz gotówkę, jeżeli płacą Państwo
osobiście.
Dodatkowe informacje: www.prcua.org/payonline.
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FESTIWAL POLONIJNYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH RZESZÓW 2017
Mimo niespotykanej dotąd wichury i ulewnego deszczu tuż
przed korowodem zespołów i oficjalnym otwarciem, XVII
Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych
przeszedł już do historii miasta, województwa, a także
polonijnego ruchu artystycznego, który za stolicę swych
prezentacji obrał sobie Rzeszów. Przybyłe tu zespoły
przywiozły do nas swój entuzjazm, żywiołowość i kunszt
taneczny, będący efektem ciężkiej pracy, prowadzonej na co
dzień dla popularyzacji za granicą tej części polskiej kultury, jaką
jest folklor. Jest on bowiem w środowiskach polonijnych ciągle
żywy, a taniec i śpiew ludowy to nieodłączny element nie tylko procesu
wychowawczego młodego pokolenia, ale też doraźnych obchodów różnych
świąt
i
uroczystości
patriotycznych.
Do Rzeszowa
ostatecznie
przyjechało 37
zespołów,
liczących 1130
członków oraz
50
gości
i
obserwatorów
zagranicznych.
W gronie tym
najliczniejsza po
kanadyjskiej,
była złożona z
ośmiu zespołów
POLONIA
reprezentacja
Polonii amerykańskiej. Wszystkie zespoły prezentowały się publiczności w
barwnym korowodzie ulicami miasta, a następnie w ciągu dwóch tzw. DNI
POLONIJNYCH: w Rzeszowie – na dwóch estradach plenerowych, a także w
koncertach lub imprezach masowych, organizowanych we współpracy z
lokalnymi samorządami w 35 miastach, gminach i wioskach woj.
podkarpackiego. Kulminacją Festiwalu były dwa główne koncerty: koncert
zatytułowany Folklor Narodów Świata oraz koncert galowy, w ramach
którego rzeszowska hala widowiskowa zamieniona została w „Karczmę na
Podzamczu”, do której zjechali goście z całego świata. Oba koncerty
wyreżyserowane przez byłego dyrektora artystycznego zespołu „Mazowsze” –
choreografa Janusza Chojeckiego i jego asystentów, burzliwie oklaskiwane
były przez publiczność, a samym zespołom pozwoliły docenić ich ciężką pracę
podczas prób. Rzeszowski festiwal tym bowiem różni się od innych, że
uczestniczące w nim zespoły nie tylko prezentują swój dorobek, który wszyscy
inni uczestnicy
wraz
z
publicznością
mogą oglądać,
ale tworzą też
w czasie prób,
wspólne układy
taneczne i sceny
masowe, które
zachwycają
publiczność, a
c z ł o n k o m
zespołów dają
p o c z u c i e
wspólnoty.
E f e k t
WESOŁY LUD z państwem Micheline i Ryszardem Jamińskimi
artystyczny i
tym razem był widoczny i nagradzany gromkimi brawami. W cieniu zawsze
pozostaje wysiłek organizacyjny, który doń doprowadził. Dlatego też
chciałbym uświadomić czytelnikom zakres tych działań, bo sukces tak dużej
imprezy to sukces zbiorowy. Przygotowaniem Festiwalu, zgodnie z uchwałą
Zarządu Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, od
jesieni ubiegłego roku zajmowały się tylko cztery osoby, były to:
- Mariusz Grudzień - dyrektor Festiwalu. Jego zmorą były przede
wszystkim finanse. On też organizował współpracę ze współorganizatorami:
Prezydentem Miasta i Zarządem Województwa Podkarpackiego, w imieniu
których działały podległe im instytucje. Organizował też współpracę ze służbą
zdrowia, policją, strażą pożarną, strażą miejską i wielu innymi instytucjami i
organizacjami.
- Lesław Wais jako tzw. dyrektor programowy zajmował się
wypracowaniem założeń programowo-organizacyjnych Festiwalu oraz ich
realizacją w trakcie pobytu zespołów w Rzeszowie.

- Wiesława Czarnota – kierownik biura organizacyjnego.
Odpowiadała za kontakty z zespołami od momentu ich zgłoszenia
się na Festiwal, a następnie opiekowała się nimi po przyjeździe
do Rzeszowa, w miasteczku festiwalowym.
- Janusz Chojecki - dyrektor artystyczny i reżyser głównych
koncertów festiwalowych dbał oczywiście o wyraz artystyczny
całości i jak najlepszą prezentację zespołów.
Obsługę biura organizacyjnego zapewniała kilkuosobowa
załoga Domu Polonii. Na czas Festiwalu, w jego realizację
zaangażowanych było prawie 200 osób, w tym m.in.: wolontariusze
– opiekunowie zespołów, kadra artystyczna, pracownicy całodobowego
biura festiwalowego w miejscu zakwaterowania zespołów, a także pracownicy
b
i
u
r
koncertowych,
koordynatorzy
transportu,
koncertów w
t e r e n i e ,
żywienia,
pracownicy
ochrony
i
o b s ł u g i
technicznej,
o s o b y
odpowiedzialne
za ład oraz
porządek itp.
By pokazać cały
w y s i ł e k
WESOŁY LUD
organizacyjny
warto tu wspomnieć o kilku tylko najważniejszych potrzebach, którym
należało sprostać. Było to m.in.:
• uruchomienie własnego transportu, na który złożyło się 40 autokarów
do przewozu zespołów na terenie Polski i w czasie pobytu w Rzeszowie oraz
kilka mniejszych samochodów dla potrzeb organizacyjnych,
• zakwaterowanie w akademikach Politechniki Rzeszowskiej około 1200
osób i zorganizowanie tam nieczynnej na co dzień stołówki, która by podołała
wyżywieniu takiej liczby osób,
• zadbanie o zabezpieczenie medyczne wszystkich imprez, w tym
uruchomienie na czas Festiwalu, całodobowej przychodni lekarskiej,
• współdziałanie z samorządami lokalnymi w organizacji koncertów na
ich terenie,
• współdziałanie z policją, strażą miejską, strażą pożarną w zakresie
zapewnienia ładu, bezpieczeństwa i porządku.
W czasie
Festiwalu,
spotkaniem
w ł a d z
Stowarzyszenia
„Wspólnota
Polska”
z
delegacjami
zespołów,
zaakcentowano
25-lecie Domu
Polonii
w
Rzeszowie,
który stał się
ważną
oddziaływującą
POLONIA na scenie festiwalowej
na
wiele
środowisk polonijnych, a także południowo-wschodni region kraju - instytucją
kultury. Rozpoczęto też dyskusję na temat terminu i formy obchodów 50-lecia
rzeszowskich festiwali polonijnych zespołów folklorystycznych, które
przypada w 2019 roku, czyli rok przed wynikającym z kalendarza, kolejnym
festiwalem. Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
wdzięczny będzie za wszelkie uwagi i propozycje.
Lesław Wais, Sekretarz Zarządu
Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dyrektor Programowy Festiwalu
Przyp. red. - Na tegorocznym festiwalu Zjednoczenie Polskie RzymskoKatolickie w Ameryce reprezentowały dwa zespoły z Chicago: Zespół Pieśni i
Tańca PO L O N I A oraz Zespół Polskich Tańców Ludowych WESOŁY LUD.
Więcej o występach zespołów ZPRKA w Rzeszowie, będzie można przeczytać
w najbliższych wydaniach „Narodu Polskiego”.
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POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ
Polonia (z łaciny: Polonia – Polska) w potocznym znaczeniu to Polacy mieszkający poza granicami Polski.
W węższym znaczeniu miano to odnosi się do emigrantów, a więc osób, które w różnych okresach i z różnych
powodów: ekonomicznych, politycznych, edukacyjnych, etc. wyjechały z Polski, osiadając w innych krajach, a
także ich potomków, poczuwających się do polskiego pochodzenia i związków z polskością. Określenie to
dotyczy np. polskich społeczności w USA, Kanadzie, Francji, Brazylii, gdzie dominują osoby, których
przodkowie opuścili Polskę dziesiątki lat temu. Nie określa się tym mianem osób i ich potomków
mieszkających na terenach, które w przeszłości należały do państwa polskiego, ale w wyniku zmiany granic
znalazły się poza Polską. Argumentem za takim stanowiskiem jest stwierdzenie, że ludzie ci nie wyjechali z
Polski, tylko zmieniły się granice państwa rządzonego przez Polaków. Oni sami uznają się za Polaków, a nie za
Polonię.
Według danych szacunkowych (w niektórych państwach podczas spisów nie zbiera się danych
dotyczących narodowości) poza terytorium Polski mieszka około 20 milionów Polaków i osób pochodzenia
polskiego. Jedna trzecia z tej grupy, to Polacy urodzeni i ukształtowani w Polsce, reszta to osoby polskiego
pochodzenia o różnym stopniu więzi z polskością. Polonia i Polacy za granicą plasują się na szóstym miejscu w
świecie pod względem liczebności w stosunku do ludności kraju ojczystego. Największa liczba przedstawicieli
Polonii żyje w Stanach Zjednoczonych, gdzie w sondażu, przeprowadzonym w 2012 r., polskie pochodzenie
zadeklarowało 9 660 tys. osób. W Europie Zachodniej liczbę Polaków i osób polskiego pochodzenia lub
wywodzących się z Polski szacuje się na ok. 4200 tys. osób. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej
zdynamizowało proces migracji. Poza Polską przebywa obecnie ponad 2 mln osób, które opuściły ją w ostatnim
dziesięcioleciu. Korzystają one ze swobody przepływu osób w ramach europejskich rynków pracy,
przemieszczając się między poszczególnymi państwami członkowskimi; niewielka ich część przewiduje powrót
do Polski w bliższej perspektywie. Około miliona osób polskiego pochodzenia żyje w przestrzeni
postsowieckiej.
Dla różnych potrzeb stosuje się różną typologię, określającą strukturę polskiej diaspory. Najistotniejszymi
kryteriami jej podziału na kategorie są: rodzaj więzi łączącej jej członków z Polską, poziom znajomości języka
polskiego, aktywność w krajach zamieszkania, poziom samoidentyfikacji z Polską, jej dziedzictwem
kulturowym i aktualnymi interesami, a w konsekwencji również rodzaj i poziom angażowania się we
współpracę z Polską. Według tych kryteriów wyróżnia się:
Mniejszości polskie. Zamieszkiwanie poza Polską członków mniejszości polskich nie jest rezultatem
indywidualnego wyboru, lecz wydarzeń historycznych, które zmieniły ich przynależność państwową. Znacząca
część tych wspólnot jest duchowo związana z Polską, jednak odcięcie przez dekady od kraju przodków skutkuje
na ogół spadkiem znajomości języka polskiego. Niektóre mniejszości polskie doświadczają niechętnego
podejścia ze strony władz państwa zamieszkania, czego skutkiem mogą być trudności w osiąganiu wysokiego
statusu społecznego. Utrzymywanie poczucia polskości, języka i narodowej tradycji wśród mniejszości polskich
stanowi szczególną powinność RP.
Polonia. Jest to zbiorowość osób urodzonych poza Polską, których przodkowie ją opuścili. Osoby te zachowują
związki z tradycją i kulturą narodową w drugim pokoleniu, a zazwyczaj i dalszych. Traktują więzi z Polską jako
część historii rodzinnej, a więc i swojej własnej. Członkowie społeczności polonijnych często nie znają Polski z
autopsji, bądź jedynie sporadycznie ją odwiedzali. Ich znajomość języka polskiego bądź zanikła, bądź jest
ograniczona. Poziom identyfikowania się z polskimi sprawami jest zróżnicowany. Polonia jest w wielu krajach
dobrze osadzona i ma znaczny, choć ciągle niewykorzystany potencjał. Jej zaangażowanie we współpracę z
Polską dotyczy zwykle ściśle określonej dziedziny, np. promocji kultury, biznesu, inwestycji, dziedzictwa
historycznego.
Emigracja z okresu II wojny światowej i dekad późniejszych. Społeczność emigrantów wyjeżdżała z Polski
w różnych okresach i z rozmaitych powodów: politycznych, ekonomicznych, narodowościowych. Zjawisko to
trwało z różnym natężeniem od II wojny światowej do lat 90. XX wieku. Emigranci są zwykle silnie związani z
Polską więzami rodzinnymi i obywatelskimi, ojczystym językiem polskim i patriotyzmem. W wielu krajach
stanowią najbardziej dynamiczną grupę polonijną , która chętnie angażuje się we współpracę z Polską. Jej
zdolności mobilizacyjne są różne w poszczególnych krajach. Emigranci stanowią najlepszy pomost pomiędzy
Polonią a migrantami tzw. poakcesyjnymi.
Migracja do państw członkowskich UE. Członkostwo Polski w UE zaowocowało m.in. objęciem jej
wspólnym obszarem rynku pracy, co doprowadziło do wystąpienia wielkiej fali migracji zarobkowej,
największej od czasów emigracji „za chlebem” lat 1900-1930. Migracja jest wynikiem korzystania ze swobody
wyboru miejsca zamieszkania, bez przerywania, jak w wypadku minionych pokoleń, bliskich więzi z ojczyzną.
Migranci w państwach UE to obywatele polscy, którzy niedawno opuścili kraj, zwykle w poszukiwaniu
pracy, bądź ze względu na podjęcie studiów. Utożsamiają się z Polską i często ją odwiedzają , a język polski
jest ich językiem podstawowym. Stosunkowo niewielu migrantów uczestniczy w życiu społecznym Polonii,
ograniczając się do sporadycznego korzystania z dóbr kultury i edukacji. Zaangażowanie migrantów we
współpracę z Polską ogranicza brak czasu i zaabsorbowanie rozwiązywaniem bieżących problemów
życiowych. Potencjał mobilizacyjny tej grupy w krajach pobytu jest niski, co wynika na ogół ze słabej pozycji
zawodowej, ekonomicznej i społecznej. Podstawowymi wyzwaniami wobec migracji poakcesyjnej jest
utrzymanie jak najbliższego jej kontaktu z Polską, nauczanie języka polskiego oraz wiedzy o Polsce
najmłodszego pokolenia, a także motywowanie do powrotów.
Powyższe cztery kategorie nie są hermetyczne, izolowane od siebie. W każdej z nich można znaleźć liczne
wyjątki od opisanych ogólnych tendencji. Ich określenie pozwala jednak uchwycić najważniejsze problemy
Polonii i Polaków za granicą, a w konsekwencji dobrać odpowiednie metody dla ich rozwiązywania. Ostatnie
lata, w związku z niestabilnymi warunkami finansowania działań na rzecz Polonii i Polaków poza granicami
kraju, nie sprzyjały rozwijaniu szerokiej i konsekwentnej działalności w tym zakresie. Ciągle jednak pozostają
aktualnymi strategiczne cele polityki Państwa wobec Polonii i Polaków za granicą. Skupiają się one wokół
następujących obszarów:
•
Wspieranie nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za
granicą oraz dzieci pracowników migrujących.
•
Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze
narodowej.
•
Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich działania.
•
Wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy
o przysługujących im prawach.
•
Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych, sportowych oraz
współpracy samorządów - z Polską.
•
Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego
pochodzenia.

GOŚCIE W MUZEUM POLSKIM
W AMERYCE

Karolina Frączak w czasie krótkiego
występu w Pokoju Paderewskiego

W czwartek, 17
sierpnia odwiedził Muzeum
Polskie w Ameryce profesor
Jacek Frączak z rodziną. W
czasie odwiedzin, jego córka,
Karolina
Frączak,
utalentowana
młoda
skrzypaczka, zagrała na
skrzypcach dla dwóch
Mistrzów:
Zdzisława
Beksińskiego - w Sali
Głównej im. Sabiny F.
Logisz oraz dla Mistrza
Ignacego Paderewskiego - w

Pokoju Paderewskiego.
W czwartek, 24 sierpnia odwiedził MPA proboszcz Bazyliki
mniejszej M.B. Ludźmierskiej, w Ludźmierzu, ks. Jerzy Filek. W
czasie
wizyty
towarzyszyli mu
Aniela Bartoszek i
krajowy dyrektor
KPA
Andrzej
Gędłek. Goście
zwiedzili zbiory
m u z e a l n e
oprowadzeni przez
d y r e k t o r
zarządzającą MPA
Małgorzatę Kot
oraz spotkali się z
L-p: Aniela Bartoszek, Andrzej Gędłek,
Ks. Jerzy Filek, Prez. Joseph Drobot,
prezesem ZPRKA i
Dyr. Małgorzata Kot.
przewodniczącym
Rady Dyrektorów MPA, Josephem A. Drobotem, Jr.
Ludźmierz jest najstarszą parafią katolicką na Podhalu.
Historia Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w
Ludźmierzu sięga XIII wieku. W sanktuarium znajduje się figurka
Matki Bożej Ludźmierskiej, nazywanej Gaździną Podhala, która
liczy około 600 lat.

Art for Heart (Sztuka Dla Serca) powraca
po raz siódmy na rzecz Fundacji Dar Serca i
Muzeum Polskiego w Ameryce: sobota 9
września – sobota 30 września
Muzeum Polskie w Ameryce (MPA) i Fundacja Dar Serca
świętują siedmiolecie współpracy przy Art For Heart (Sztuka Dla
Serca) wspierając w ten sposób dwie ważne fundacje.
Uroczyste otwarcie odbędzie się w sobotę 9 września od
19.00 do 23.00 w Sali Głównej im. Sabiny F. Logisz w MPA.
Będzie to pierwsza okazja dla publiczności aby zobaczyć
wystawę, a także zakupić dzieła sztuki. Imprezie towarzyszyć
będzie oprawa muzyczna w wykonaniu DJ MC Mietek
Entertainment, przekąski oraz płatny bar. Goście będą mieli
możliwość poznania artystów i zakupu ich dzieł.
Muzeum mieści się przy 984 N. Milwaukee Avenue w
Chicago i posiada bezpłatny parking. Bilety będą dostępne przy
wejściu w cenie 20$. Wszystkie wystawione oryginały oraz
repliki będą przeznaczone na sprzedaż. Cały dochód
przeznaczony zostanie na Fundację Dar Serca (50%) i MPA
(50%).
Fundacja Dar Serca jest organizacją charytatywną,
umożliwiającą leczenie ciężko chorym i niepełnosprawnym
dzieciom z Polski i innych krajów Europy, które nie mają szans
na pomoc u siebie. W ciągu ponad dwudziestu pięciu lat
działalności fundacja ta przyjęła i zaopiekowała się kilkuset
dziećmi, które dzięki temu odbyły leczenie w nowoczesnych
klinikach.
Muzeum Polskie w Ameryce jest jednym ze starszych i
większych muzeów etnicznych w Stanach Zjednoczonych.
Posiada bogatą kolekcję sztuki, pamiątek historycznych i
dokumentów oraz przechowuje bezcenny księgozbiór. Bibliotekę
i Archiwum odwiedza wielu historyków, naukowców, studentów i
genealogów. MPA prowadzi aktywną działalność na rzecz
ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.
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ZMIANA ADRESU/
PRENUMERATA
“Narodu Polskiego”
q ZMIANA ADRESU
q ADRES E-MAIL
q PRENUMERATA
q REZYGNACJA Z PRENUMERATY
Nazwisko: ___________________________________________________
Nowy adres: __________________________________________________
Miasto: ______________________________________________________
Stan: ________________ Kod poczt._____________________________
Adres e-mail: _________________________________________________
Stary adres: __________________________________________________
Aby uzyskać dostęp do gazet on-line na stronie:
www.PRCUA.org/narod-polski, wybierz opcję: "Start your
digital Narod Polski subscription.". Jeśli chcesz otrzymać
papierową wersję gazety prześlij e-mail na adres: pamtuytens@prcua.org lub wypełnij powyższy formularz i wyślij
na adres: PRCUA, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL
60642-4101, Attn: Pam Tuytens
UWAGA CZŁONKOWIE ZPRKA!
W celu dostosowania się do nowoczesnych standardów
dystrybucji informacji, Zjednoczenie Polskie RzymskoKatolickie w Ameryce prosi swoich członków, aby dostarczyli
do ZPRKA swoje adresy e-mail, w celu aktualizacji bazy
danych członków i stworzenia efektywnego i ekologicznego
sposobu komunikacji. Aby wysłać adres e-mail, wystarczy
wypełnić odpowiednie miejsca powyżej. Podane informacje
zostaną wykorzystane wyłącznie przez ZPRKA.

WESPRZYJ
FUNDUSZ
EDUKACYJNY
ZPRKA
Koszt wykształcenia wyższego w Stanach Zjednoczonych
wzrasta każdego roku i najczęściej stanowi znaczne
finansowe obciążenie dla studentów i ich rodzin. Zachęcamy
wszystkich członków Zjednoczenia do pomocy studentom w
zdobyciu wyższego wykształcenia poprzez złożenie dotacji
na Fundusz Edukacyjny ZPRKA (PRCUA Education Fund,
Inc). Fundusz jest organizacją niedochodową i posiada status
501(c)(3). Jego celem jest zapewnienie pomocy finansowej
studentom studiów licencjackich, magisterskich lub
zawodowych. W ramach Funduszu Edukacyjnego
przyznawane są stypendia i granty.
Składając dotację na rzecz Funduszu Edukacyjnego
ZPRKA, Inc., można dokonać dowolnej wpłaty, która
zostanie wykorzystana do celów edukacyjnych wg. zasad
ustanowionych przez dyrekcję ZPRKA. Inne opcje to
ustanowienie stypendium(ów) w swoim własnym imieniu jako osobistego zapisu „ku pamięci” lub „na cześć”
indywidualnej osoby lub organizacji, które będzie(dą)
przyznane przez jeden rok lub na przestrzeni kilku lat, dla
studentów kierunków, wcześniej określonych przez
ofiarodawców, lub ustanowienie tzw. „wieczystego funduszu
stypendialnego” na czyjąś cześć, który zostanie przeznaczony
na stypendia dla studentów na kierunkach wcześniej
określonych przez ofiarodawców.
Dodatkowe informacje nt. ustanowienia funduszu
edukacyjnego, można znaleźć pod adresem: www.prcua.org.
Należy wybrać Membership a następnie Sholarships. Informacja
znajduje się pod hasłem: Education Fund Scholarship. Można
również pisać pod adres: PRCUA, Education Fund, 984 N.
Milwaukee Avenue, Chicago, IL 60642-4101.
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Wszystko co dobre szybko się kończy!
Wakacje dla niektórych już się
skończyły,
ale
pozostaly
wspomnienia...
Zrzeszenie
Nauczycieli Polskich w Ameryce
po raz kolejny przedstawiło
społeczności polonijnej z Chicago i
okolic,
bardzo
atrakcyjną
wakacyjną ofertę w Polsce.
Młodzież
miała
okazję
wyjechać między innymi do
Warszawy. Fundacja Nauki
Języków Obcych „Linguae Mundi”
zorganizowała w tym roku obóz
językowy - WAKACJE PO
POLSKU,
dla
młodzieży
Warszawska Syrenka
dwujęzycznej, właśnie w stolicy
Polski.
Oferta
Fundacji
była
niezmiernie atrakcyjna i co
najważniejsze - kładła nacisk na
rozwój sprawności językowej
uczestników. Młodzież miała
również
okazję
zwiedzić
Warszawę. Niezmiernie bogaty
program wycieczek zawierał
zwiedzanie Starego Miasta z
Zamkiem Królewskim na czele,
Wilanowa, Łazienek, a nawet
Belwederu. Bardzo wielkim
Przed Klubem Bankowca z prezesem K. Pietraszkiewiczem
zainteresowaniem cieszyło się
Muzeum
Powstania
Warszawskiego, oraz Centrum
Pieniądza Narodowego Banku
Polskiego. Nie do pominięcia była
wizyta w Centrum Nauki
Kopernika. Miało miejsce również
bardzo pouczające spotkanie z
prezesem Związku Banków
Polskich
panem
K.
Pietraszkiewiczem w Klubie
Bankowca.
Na
koniec
zwiedziliśmy Stadion Narodowy,
który z zapartym tchem zwiedzali
nasi młodzi sportowcy.
Wizyta w Belwederze
Nauczyciele języka polskiego
jako obcego, przeprowadzili 40 godzin lekcyjnych
w ciągu 2 tygodni pobytu na obozie. Uczestnikami
była młodzież nie tylko ze Stanów Zjednoczonych
(w tym troje członków ZPRKA), ale i z Kazahstanu,
Ukrainy, Rosji, Białorusi, a grupa z Polski rozwijała
swe umiejętności językowe w zakresie języka
angielskiego. Korzyścią z pobytu była również
wymiana kulturowa!
Wspaniałe dania kuchni polskiej były
serwowane na co dzień, a ukoronowaniem naszej
przygody z polskością były warsztaty kulinarne,
Młodzież w Muzeum Powstania
na których uczestnicy wykonali własnoręcznie...
Warszawskiego
pierogi!
Wspólne wieczory z piosenką, konkursy, redagowanie gazetki,
wycieczki, gotowanie, gry sportowe, dyskoteki, prace plastyczne i
poznawanie się na wzajem - te wszystkie działania stymulowały i
uatrakcyjniały naukę języka polskiego.
To wspaniałe przedsięwzięcie było możliwe dzięki współpracy
polsko-amerykańskiej. Zawdzięczamy to paniom prezeskom Urszuli Sajkowskiej z Fundacji Nauki Jezyków Obcych "Linguae
Mundi", oraz Ewie Koch ze Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w
Ameryce. Z roku na rok oferta nauki języka polskiego w Polsce dla
dzieci i młodzieży polonijnej rozszerza się i jest coraz
atrakcyjniejsza! Dzięki porozumieniu międzynarodowemu i coraz
większemu zainteresowaniu edukacją językową ze strony władz Centrum Pieniądza NBP
polskich i działaczy polonijnych, staje się to możliwe i jest
odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie Polonii pielęgnowaniem i zachowaniem języka
i kultury polskiej. Jest to oferta niezwykle atrakcyjna i warta polecenia szerokiemu gronu!
Planując następne wakacje, weźmy pod uwagę wyjazd do Polski i spotkanie z przygodą pod
nazwą - WAKACJE PO POLSKU!
autor - Bożena Matson
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AKCJA ZBIÓRKI FUNDUSZY „MATCHING
GIFT” NA SEMINARIUM W ORCHARD LAKE
Chicago, IL - Zarząd i dyrekcja Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w
Ameryce, ponowiły akcję zbiórki funduszy „PRCUA Matching Gift Program” na Seminarium
św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake w stanie Michigan. Akcja ta ma na celu zachęcenie
członków ZPRKA do udzielania pomocy finansowej seminarium w Orchard Lake, MI, które
kształci młodych seminarzystów z Polski, przygotowując ich do pracy w środowiskach
polonijnych w Stanach Zjednoczonych.
Seminarium św. Cyryla i Metodego to rzymsko-katolicka placówka pedagogiczna,
oferująca programy akademickie i formacyjne dla kandydatów do stanu duchownego i do
posługi świeckiej. Klerycy z Polski, którzy kształcą się w seminarium do służby w diecezjach
amerykańskich, wypełnią lukę, która powstała w wyniku braku powołań kapłańskich w
Ameryce oraz zapewnią większą ilość kapłanów polskojęzycznych.

AKCJA ZBIÓRKI FUNDUSZY W ZPRKA!
Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce przekaże 50 centów za każdego
dolara, który wpłynie na „PRCUA Matching Gift Program” od indywidualnych członków
ZPRKA lub Towarzystw/grup - do łącznej kwoty 25 tys. dolarów. Donacje mogą być
uwzględnione w rozliczeniu podatkowym. W celu przekazania darowizny, prosimy o
wypełnienie kuponu na str. 2. ZPRKA dziękuje wszystkim członkom, którzy dołączą się do
akcji.
Aby uzyskać więcej informacji nt. akcji zbierania funduszy na „PRCUA Matching Gift
Program”, skontaktuj się z biurem prezesa Josepha Drobota pod numer: (773) 782-2600).

DO WSZYSTKICH SEKRETARZY
TOWARZYSTW ZPRKA
Prosimy o przesyłanie terminarza zebrań i imprez zaplanowanych na 2018 rok.
Informacje należy przesyłać do 15 grudnia 2017 r. na adres:
narod-polski@prcua.org lub pocztą na adres:
Executive Editor
Narod Polski
PRCUA Headquarters,
984 N. Milwaukee Ave.
Chicago, IL 60642-4101

DOROCZNE
DERBY WĘDKARSKIE ZPRKA
Organizowane przez Dystrykt 7 ZPRKA

Niedziela, 10 września 2017 r.
W godzinach od 10:00 do 14:00
Otwarte dla wszystkich!

BUSSE LAKE FISHING WALL
Arlington Hts. Rd. do Biesterfield Rd.,
skręcić na zachód w Biesterfield Rd. do Beisner Rd.,
na północ w Beisner Rd. do Busse Lake Beisner Road Access
Dzieci w wieku od 1 do 15 lat
i seniorzy powyżej 65 roku
życia nie potrzebują licencji
wędkarskiej.

Nagrody zostaną przyznane
za najwięcej złowionych ryb
w każdej grupie wiekowej.
Przynieś swoją wędkę, aparat
fotograficzny i krzesełko.
Organizator zaopatrza
w przynętę. Kilka wędek
dostępnych na życzenie.

Osoby w wieku 16 - 64 lat
muszą posiadać ważną
licencję wędkarską na stan
Illinois do połowu ryb.

Przekąski i darmowy lunch
dla uczestników!
W jeziorze występują
następujące gatunki ryb:
okoń wielkogębowy, okoń
niebieski, sumik karłowaty,
szczupak pospolity, sandacz,
karp pospolity, okoń pawik
i sum kanałowy

Zapraszamy do wspólnego wędkowania z Dystryktem 7 ZPRKA!

Pytania? Kontakt z Mateuszem Bomba, 773-782-2636.

Wrzesień w historii Polski
1 wrzesień
1939 Niemcy hitlerowskie napadają na Polskę. Wybucha II wojna
światowa.
1939 Początek obrony Poczty Polskiej w Gdańsku.
2 wrzesień
1621 Zwycięska bitwa polskiego rycerstwa pod Chocimem.
1944 Ostatnie oddziały powstańcze opuściły warszawskie Stare Miasto.
5 wrzesień
1910 Maria Curie demonstruje rad.
6 wrzesień
1764 Stanisław August Poniatowski został wybrany na króla Polski. Był
ostatnim królem Polski.
1831 Wojska rosyjskie rozpoczęły szturm na Warszawę. Bitwa
zakończyła się 8 września klęską powstania listopadowego.
7 wrzesień
1939 Kapitulacja załogi Westerplatte.
8 wrzesień
1655 Podczas "potopu" szwedzkiego wojska szwedzkie zajęły Warszawę.
1939 Początek naziemnej obrony Warszawy.
9 wrzesień
1939 Początek bitwy nad Bzurą.
1939 Podpisanie w Paryżu umowy o formowaniu dywizji polskich we
Francji.
12 wrzesień
1683 Odsiecz Wiedeńska. Zwycięstwo wojsk polskich i cesarskich pod
dowództwem Jana III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem.
1917 Powołanie w Warszawie Rady Regencyjnej.
1989 Sejm zatwierdził powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego pierwszego od II wojny światowej niekomunistycznego gabinetu.
17 wrzesień
1939 Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Polski na mocy paktu
Ribbentrop-Mołotow.
1992 Parlament Europejski ratyfikował umowę o stowarzyszeniu Polski z
EWG (obecnie - Unia Europejska).
18 wrzesień
1454 Wojska polskie poniosły klęskę w bitwie z Krzyżakami pod
Chojnicami.
20 wrzesień
1620 Stanisław Żółkiewski, hetman wielki koronny, ponosi klęskę w
bitwie pod Cecorą.
1939 Rozpoczęła się obrona Helu, zakończona 2 października kapitulacją
polskiej załogi.
24 wrzesień
1980 W warszawskim Sądzie Wojewódzkim został złożony wniosek o
rejestrację NSZZ "Solidarność" z siedzibą w Gdańsku.
26 wrzesień
1466 Kazimierz Jagiellończyk zawarł pokój z Zakonem Krzyżackim.
1981 Rozpoczęcie drugiej tury I Zjazdu NSZZ "Solidarność". Na
przewodniczącego wybrano Lecha Wałęsę.
27 wrzesień
1331 Polskie wojska dowodzone przez Władysława Łokietka odniosły
zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi w bitwie pod Płowcami.
1939 Po trzech tygodniach walk Niemcy zajmują Warszawę.
28 wrzesień
1918 Komitet Narodowy Polski i rząd francuski podpisały umowę w
sprawie formującej się we Francji Armii Polskiej.
1939 Generał Tadeusz Kutrzeba podpisał akt kapitulacyjny Warszawy.
1939 Związek Radziecki i Niemcy podpisały w Moskwie porozumienie
dotyczące podziału Polski.
29 wrzesień
1939 W Paryżu zaprzysiężono Władysława Raczkiewicza na prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie .
30 wrzesień
1939 Władysław Sikorski zostaje desygnowany na premiera Rządu RP
na emigracji.

'Spełniajmy marzenia.
Wózkiem aktywnym przez USA' w ramach
obchodów 100. lecia Niepodległości Polski
Janusz Radgowski to maratończyk na wózku inwalidzkim, który po
raz drugi przemierzy Stany Zjednoczone. W 2018 r. wystartuje w
czwartym juz supermaratonie, w którym swój wysiłek dedykuje chorym
dzieciom.
Celem tej edycji przedsięwzięcia jest zorganizowanie pomocy i
wsparcia finansowego dla ośmioletniego Mateuszka Kaliszewskiego,
chłopca cierpiącego na dziecięce porazenie mózgowe.
Gorąco zachęcamy amerykańską Polonię do wsparcia przedsięwzięcia
'Spełniajmy marzenia. Wózkiem aktywnym przez USA'!
Więcej informacji można znalezć na stronie Konsulatu Generalnego
RP w Nowym Jorku: Spełniajmy marzenia. Wózkiem aktywnym przez
USA'. Kontakt: Janusz Radgowski, mail: janusz.rsport@op.pl, TVPodhale,
patron medialny mail: redakcja@tvpodhale.info, www.tvpodhale.info
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ZPRKA przyznało
42 stypendia
W tym roku do Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w
Ameryce napłynęły 42 spełniające wymagane kryteria podania o
stypendia, w tym - 31 podań o stypendia pochodzące z Funduszu
Stypendialnego ZPRKA (PRCUA Scholarship Grant) i 11 podań o
stypendia pochodzące z Funduszu Edukacyjnego ZPRKA (PRCUA
Education Fund).
Wszystkie podania zostały gruntownie rozpatrzone przez członków
Komisji Stypendialnej, która zadecydowała o przyznaniu stypendiów
wszystkim 42. ubiegającym się studentom wyższych uczelni. Nazwiska
studentów, którzy otrzymali w tym roku stypendia ZPRKA znajdują się na
str. 1.
O stypendia Funduszu Stypendialnego mogli ubiegać się tylko i
wyłącznie studenci, którzy są również członkami ZPRKA.
ZPRKA jest bardzo wdzięczne wszystkim hojnym donatorom za
finansowe wsparcie naszych utalentowanych studentów, którzy są
przyszłymi liderami Polonii oraz członkom Komitetu Stypendialnego za
ich pracę i poświęcenie podczas rozpatrywania podań.
Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali od ZPRKA stypendia na rok
akadamicki 2017-18. Jesteśmy z Was bardzo dumni i życzymy wielu
sukcesów w nauce i wybranych karierach.

WRZESIEŃ MIESIĄCEM
ZWIĘKSZANIA
ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT
UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
Nadchodzi jesień, która przypomni nam, że musimy się przygotować
na chłodniejsze dni. Nie pozwól, aby nadeszła zima, zanim zdążysz
dokonać ewaluacji swojego ubezpieczenia na życie!
Możesz zadać sobie pytanie: "Dlaczego warto wykupić polisę
ubezpieczeniową na życie?" Szczególnie, jeśli masz już jakieś
ubezpieczenie od pracodawcy, po co uzyskać więcej? To pytanie ma
wiele odpowiedzi. W przeciwieństwie do zimy, śmierć nie jest ustalona jest najczęściej nieoczekiwana. Ubezpieczenie na życie to finansowa
„siatka bezpieczeństwa”, która ostatecznie chroni rodzinę przed
niespodziewanymi kosztami pogrzebu, długów, rachunków medycznych
i utraty dochodu. Pozwala im przeżywać okres żałoby bez dodatkowych
obaw o pogarszającą się sytuację finansową.
Poza ubezpieczeniem na życie, zapewnia elastyczność i wiele
możliwości dla rodziny na przyszłość. Jeśli Twoje dzieci nadal są w
domu, ubezpieczenie na życie może działać jako dodatkowy dochód i
pozwoli małżonkowi pozostać z nimi w domu. Może pomóc pokryć
koszty kształcenia dzieci i zapewnić współmałżonkowi pieniądze
niezbędne do przejścia na emeryturę. Dostarcza stabilności finansowej,
która w innym przypadku byłaby niepewna, gdyby ciebie zabrakło.
Istnieje wiele powodów, dla których ważny jest zakup polisy
ubezpieczeniowej na życie - lub upewnienie się, że masz wystarczająco
dużo ubezpieczenia. W końcu jednak wszystko sprowadza się do
rodziny. Żyjesz troszcząc się o swoich bliskich, więc jest zrozumiałe, że
upewniasz się, że Twoja rodzina zostanie zabezpieczona finansowo w
razie Twojej śmierci.
Martwisz się, że teraz nadwyrężasz finanse? Koszty składek
ubezpieczeniowych na życie są w rzeczywistości oszacowane w 100% na
podstawie danych demograficznych. Jednym z najlepszych aspektów
ubezpieczeń na życie jest ich znaczna różnorodność, dzięki czemu można
znaleźć polisę dopasowaną do Twojego budżetu. Niezależnie od tego,
czy potrzebujesz wysokiego ubezpieczenia terminiowego, czy mniejszego
ubezpieczenia stałego, zawsze znajdziesz takie, które odpowiada Twoim
potrzebom. ZPRKA oferuje również 10% zniżkę rodzinną przy opłatach
składek, przy zakupie ubezpieczeń na życie dla dwóch lub więcej
członków rodziny.
Nie zwlekaj i nie pozwól, aby kolejny sezon mijał bez ponownej
ewaluacji Twojego ubezpieczenia na życie. Porozmawiaj z
przedstawicielem handlowym ZPRKA, który pomoże Ci zdecydować, jak
wysokie ubezpieczenie jest odpowiednie dla Ciebie i Twojej rodziny. Jeśli
masz pytania, odwiedź naszą stronę internetową (www.prcua.org) lub
zadzwoń pod numer (800) 772-8632. (Tłum. z artykułu A. Marrah)
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odbędzie się w dniach
10-13 SIERPNIA 2018 r.
w DEARBORN, MI
Dodatkowe informacje ukażą się
w najbliższych wydaniach
Narodu Polskiego.

Trzeci wieczór malarski z lampką wina
Chicago, IL - Kolejne spotkanie z cyklu wieczór malarski z lampką wina,
zorganizowane przez Departament
Marketingu ZPRKA odbyło się w
czwartek, 24 sierpnia w świetlicy ZPRKA i
przyciągnęło zarówno uczestników
poprzednich wieczorów, jak i nowych
artystów-amatorów.
Tak jak i w czasie poprzednich
warsztatów, naukę prowadził instruktor z
Wine and Canvas North Chicago. Tym
razem, uczestnicy mieli okazję namalować
swoją własną wersję Serengeti - pejzarzu
afrykańskiej sawanny w świetle zachodzie
słońca.
Warsztaty były nie tylko okazją do
nauki podstaw malowania farbami
akrylowymi, ale
dostarczyły
r ó w n i e ż
wszystrkim dobrej
zabawy.
Departament
Marketingu
ZPRKA planuje
z o r g a n iz o w a n ie
kolejnyuch edycji
warsztatów
w
niedalekiej
przyszłości.

Uwaga osoby lubiące grę w siatkówkę
(lub ci, którzy lubią dobrą zabawę w dobrym towarzystwie!!!)
Zapiszcie datę: 4 listopada, 2017
Turniej Siatkówki ZPRKA
Warren, Michigan
Sponsorowany przez:
Zespół tańca Opole
Drużyny: męskie, żeńskie, mieszane

Szczegółowe plany w przygotowaniu.
Osoby zaintersowane udziałem,
prosimy o skontaktowanie się z:
Deann Kujawski (Tow. Św. Rity)
586-943-9812; losinskid@aol.com
Jennifer Vernon (Tow. Św. Rity)
248-506-7340; jlvernon33@gmail.com

