Polska Fundacja
Kulturalna

Zadeklarowaną misją Fundacji jest propagowanie
i utrwalanie kultury polskiej.
Lista członków Fundacji zawiera obecnie ponad 1000
pozycji. Ponieważ obejmuje to rodziny i organizacje, faktyczna liczba członków jest znacznie wyższa. Członkowie pochodzą z około 60 różnych miejscowości w New Jersey.

Różne programy działalności Fundacji odpowiadają
zróżnicowanym potrzebom Polonii. Są to:
Szkoła Dokształcająca przy Fundacji. Liczy ponad 500
uczniów w klasach od przedszkola do 3 licealnej, będąc
największą szkołą polonijną tego rodzaju w metropolii
nowojorskiej. Jej osiągnięcia edukacyjne zdobyły uznanie w Stanach Zjednoczonych jak i za granicą.
Galeria sztuki im. Skulskiego. Prowadzona przez wybitnego plastyka polskiego, organizuje wystawy czynne przez cały rok, obejmujące tematycznie prace polskich plastyków z całego świata.
Biblioteka im. Mariańczyka. Otwarta zarówno dla
członków, jaki i ogółu publiczności, szczyci się zbiorem
gromadzącym ponad 15,000 książek w języku polskim
i angielskim. Księgozbiór ten obejmuje wiele tomów
m.in. z zakresu tematyki II Wojny Światowej, historii
Polski, oraz papieża Jana Pawła II.
Polskie grupy harcerskie. Harcerze i harcerki w wieku
od 7 do 17 lat spotykają się co tydzień, i uczestniczą
w obozach i zlotach organizowanych przez Fundację.
Pomieszczenia na uroczystości. Wielka Sala, Sala Bankietowa, oraz inne sale, są często wykorzystywane przez
członków na urządzanie wesel, urodzin, chrzcin, uroczystości ukończenia szkoły, jak również inne uroczystości
rodzinne. Ponadto sale wykorzystywane są dla zebrań
i udostępniane profesjonalistom i organizacjom.
Polish Athletic Club of the USA. Klub ten sponsoruje
zawody w dyscyplinach olimpijskich dla wszystkich
grup wiekowych oraz co cztery lata bierze udział w
zawodach organizowanych przez rząd Polski.
Program stypendialny. Finansowany całkowicie z darów, udziela stypendiów dla zakwaliﬁkowanych studentów polskiego pochodzenia, którzy zostali przyjęci
na wyższe uczelnie. Corocznie oferowanych jest wiele
stypendiów, których przydzielane indywidualnie kwoty wynoszą $2000 dla stypendysty. Fundusze pochodzą z fundacji im. Lubomira i Ireny Zabilskich oraz im.
Józefa A. Różańskiego.
Program kształcenia dla dorosłych. Oferuje kursy
języka angielskiego, polskiego i francuskiego (dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawanso-
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Zarys Historyczny

Polska Fundacja Kulturalna została zarejestrowana w stanie New Jersey w 1973 r. jako niedochodowa
fundacja kulturalna, mająca na celu sponsorowanie amerykańskiej i polskiej działalności z zakresu kultury i nauki, edukacji, zagadnień naukowych i społecznych oraz
innych imprez, które utrwalają, rozszerzają i propagują
polskie osiągnięcia w tych dziedzinach.
Idea założenia Fundacji powstała w 1972 r. Grupa wizjonerów w stanie New Jersey postanowiła stworzyć organizację popierającą propagowanie polskości. Wizjonerzy zdawali
sobie sprawę z tego, że w wyniku zmian społecznych łącznie
z przemieszczeniami ludności, szczególnie w stanach takich
jak New Jersey, starsze, bardziej tradycyjne organizacje polonijne musiały przestać istnieć.
W 1982 r. Fundacja kupiła budynek szkolny w gminie
Clark w New Jersey, który zaadaptowała na siedzibę Fundacji.
W budynku tym Fundacja działa do dnia dzisiejszego.
Ze względu na dogodne położenie w centralnej części
stanu New Jersey (zjazd nr 135 z autostrady Garden State
Parkway) oraz na bliskość głównych dróg komunikacyjnych,
obiekt ten posiada idealną lokalizację, umożliwiając skupiskom Polonii w New Jersey dogodny dojazd. Dodatkowe
udogodnienie stanowi obszerny parking.

Fundacja Dzisiaj

jest organizacją sponsorującą dla Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

wanych), kurs przygotowawczy do obywatelstwa,
warsztaty rękodzieła ludowego, takie jak pisanki, wycinanki, przysposobienie plastyczne i muzyczne, nauka tańca dla dzieci oraz wschodnie sztuki walki dla
osób w rożnym wieku.
Usługi społeczne. Należą do nich: polska grupa AA,
usługi tłumaczeniowe oraz skierowania i porady fachowców.
Imprezy kulturalne oraz wycieczki. Należą do nich
koncerty i recitale, obchody świąt patriotycznych, wycieczki autokarowe, oraz wycieczki do Polski z przewodnikiem.

Plany na przyszłość
Usługi społeczne. Fundacja od wielu lat świadczy pomoc swoim członkom w dziedzinie usług społecznych.
Program usług społecznych będzie sformalizowany
i poszerzony m.in. o zagadnienia: imigracyjne, programy przygotowawcze i sprawy zatrudnienia.
Organizowany program praktyk. Przeznaczony dla
miejscowych studentów polskiego pochodzenia, którzy aktualnie studiują nauki społeczne lub pochodne
kierunki.
Grupa rozwoju i doradztwa dla małego biznesu. Jest
w trakcie organizowania. Projekt ten ma na celu umożliwienie potencjalnym polonijnym przedsiębiorcom
korzystanie z różnorakich doświadczeń profesjonalistów, para-profesjonalistów i przedsiębiorców należących do Fundacji.
Stworzeniu zespolonego środowiska polskiego.
Prowadzenie zebrań, seminariów i grup dyskusyjnych
w celu promowania wzajemnego zrozumienia wśród
różnych ugrupowań Polonii, dla stworzenia zwartej
i silnej Polonii.

Fundacja jest otwarta dla nowych członków.
Polska Fundacja Kulturalna
177 Broadway
Clark, NJ 07066

* Powyższa informacja została przygotowana przez Polską Fundację Kulturalną

