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Szanowni Państwo,

W październiku tra-
dycyjnie już świę-
tujemy w Stanach 
Zjednoczonych Mie
siąc Dziedzictwa 
Pol skiego. Zawsze 
kalendarz Naszej 
Unii w tym miesiącu 
wypełniony był licz-
nymi wydarzeniami związanymi z polską 
kulturą i tradycją. Jako instytucja finanso-
wa kierujemy też do Państwa w tym czasie 
wyjątkowe oferty. Z myślą o Członkach Na-
szej Unii oraz z szacunku dla tradycji, po-
przez nasze decyzje i działania dokładamy 
wszelkich starań, aby świętowanie Miesią-
ca Dziedzictwa Polskiego miało zawsze jak 
najszerszy oddźwięk.

Nieodłącznym elementem obchodów 
Miesiąca Dziedzictwa Polskiego na Wschod-
nim Wybrzeżu jest Parada Gen. Kazimierza 
Pułaskiego w Nowym Jorku, której to Pol-
skoSłowiańska  Federalna Unia  Kredyto-
wa  jest stałym i największym  sponsorem. 
W tym roku ze względu na COVID-19 i 
środki bezpieczeństwa związane z pande-
mią, Parada Gen. Kazimierza Pułaskiego w 
Nowym Jorku, jak i wszystkie wydarzenia z 
nią związane zostały odwołane. 

Tegoroczna Parada miała być poświęcona 
pamięci setnej rocznicy urodzin świętego 
Jana Pawła II, dlatego też chciałbym przy-
wołać jakże na czasie słowa z przemówienia 
Papieża  Polaka w ONZ z 1995 r.: „Musimy 

Jako największa etniczna unia kredytowa 
w Stanach Zjednoczonych stale pracujemy 
nad wizerunkiem Polonii. Dbamy o poczu-
cie bezpieczeństwa, stabilizację, zapewnia-
my możliwość rozwoju, a najmłodszemu 
pokoleniu Polonii dodajemy skrzydeł (po-

przez wspieranie polskich szkół oraz Pro-
gram Stypendialny PSFCU), aby odważnie 
mogło realizować marzenia. Spełnianie 
„amerykańskiego snu” zatrzymało wielu z 
Państwa  (albo Waszych przodków)  po  tej 

Październik Miesiącem Dziedzictwa PolskiegoPaździernik Miesiącem Dziedzictwa Polskiego

Kontyngent PSFCU na Piątej Alei na nowojorskim Manhattanie podczas ubiegłorocznej Parady Pułaskiego

...dokończenie na stronie 2

pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie 
możemy go do końca pokonać inaczej, jak 
tylko razem”. Cytat ten nadaje sens obecnej 
chwili i zmusza nas do głębokiej refleksji do-
tyczącej też patriotyzmu. Ostatnie miesiące 
przyniosły wiele zmian, które wpłynęły za-
równo na życie prywatne, jak i zawodowe 
wielu z nas. Jednak w Miesiącu Dziedzictwa 
Polskiego musimy, mamy obowiązek silniej 
poczuć tożsamość narodową, przynależność 
do grupy etnicznej. Po to właśnie, by z tego 
poczucia czerpać siły. 

Polonię od stuleci budują ludzie pracowi-
ci, prawi i odważni. Na kartach historii ame-
rykańskiej to właśnie te cechy narodowe są 
najbardziej wyraźne. Mimo, iż nie przema-
szerujemy wspólnie w Paradzie Gen. Kazi-
mierza Pułaskiego w tym roku, nasze cenne 
atuty musimy wznieść wysoko. Tak wyso-
ko jak białoczerwone flagi, które w każdą 
pierwszą niedzielę października zawsze po-
wiewały i na pewno będą jeszcze powiewać 
na Piątej Alei na nowojorskim Manhattanie.

Mieszkając w Stanach Zjednoczonych 
jesteśmy też nieodłączną częścią społeczeń-
stwa amerykańskiego. Dla wielu z nas Ame-
ryka jest Drugą Ojczyzną. Jako Amerykanie 
polskiego pochodzenia mamy też obowiąz-
ki wynikające z tego faktu, a głównym z nich 

jest uczestnictwo w wyborach. Zachęcam i 
proszę wszystkich Państwa, którzy mają 
ten zaszczytny przywilej, aby wzięli udział 
w wyborach prezydenckich w USA. Są to 
najważniejsze wybory w Stanach Zjedno-
czonych, które zawsze determinują kieru-
nek rozwoju społecznego i ekonomicznego 
kraju na najbliższe 4 lata, ale też nadają ton 
polityce zagranicznej USA, w tym relacjom 
z Polską. Tylko poprzez uczestnictwo w wy-
borach głos Polonii będzie słyszalny!

Kończąc jak zawsze zachęcam Państwa 
do korzystania z naszych produktów i usług. 
W szczególności zapraszam do zapoznania 
się z naszą specjalną ofertą promocji przy-
gotowaną na październik, której szczegóły 
znajdziecie Państwo w oddziałach, mediach 
i w tym miesięczniku.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości w 
tych ciągle trudnych dniach pandemii, 
mając nadzieję na wspólne spotkanie na 
przyszłorocznej Paradzie Pułaskiego i wie-
lu innych, tradycyjnych wydarzeniach po-
lonijnych już wkrótce.

    
Z poważaniem,

Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU
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stronie Oceanu. Postawiło wiele no-
wych zadań, ale im są one trudniejsze, 
tym więcej rodzi się ambicji i motywacji 
by je realizować. Nasza Unia jest waż-
nym pomostem w urzeczywistnieniu 
tych marzeń. 

Dekadę temu Polonia świętowała 
400lecie polskiego osadnictwa w Amery-
ce. Pierwsi Polacy na ziemiach USA dali 
fundament silnej  grupie etnicznej. Po-
wstawały miasteczka, budowano kościo-
ły oraz domy narodowe. Nasi przodkowie 
dali się poznać jako pracowici i uczciwi 
mieszkańcy w nowym kraju. Długa jest 
lista wybitnych Polaków, którzy swoim 
talentem, wiedzą oraz dokonaniami zapi-
sali się na kartach historii USA.

Miesiąc Dziedzictwa w PSFCU 
Każdego roku w tym czasie oferuje-

my Członkom Naszej Unii specjalne 
oferty. Nie inaczej jest w tym roku: o 
czym dowiedzą się Państwo z lektu-
ry tego miesięcznika. Od prawie 44 lat 
solidnie pracujemy na  miano najwięk-
szej polskiej instytucji finansowej poza 
granicami Polski i zarazem największej 
etnicznej unii kredytowej w Stanach 
Zjednoczonych. 

Członkostwo w PSFCU jest najlepszą 
formą wsparcia polskiej tożsamości w 
Stanach Zjednoczonych. W budowaniu 
dziedzictwa narodowego jesteśmy nie-
odzownym pomostem między Człon-
kami Naszej Unii, a ważnymi organi-

zacjami polonijnymi. Zakładając konto 
w Naszej Unii każdy członek deklaruje 
przynależność do jednej z dziesięciu or-
ganizacji sponsorujących. Pełną ich listę 
znajdziecie Państwo na stronie interne-
towej www.NaszaUnia.com

Mimo, iż w tym roku nie spotkamy 
się na Paradzie Gen. Pułaskiego w No-
wym Jorku zachęcamy Państwa do ob-
chodów Miesiąca Dziedzictwa Polskie-
go. Każdy na miarę swoich możliwości 
i ambicji może pielęgnować w sobie pa-
triotyzm oraz szacunek do najwyższych 
wartości. Wysyłanie dzieci do Polskich 
Szkół Dokształcających, aktywność w 
Polskich parafiach oraz organizacjach 
polonijnych, wreszcie członkostwo w 
PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej  to wszystko stanowi o na-
szej wspólnej sile. 

W każdym działaniu, także w speł-
nianiu się jako patriota, warto przypo-
mnieć sobie słowa świętego Jana Pawła 
II: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, 
znajduje też w życiu jakieś swoje We-
sterplatte. Jakiś wymiar zadań, które 
musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną 
sprawę, o którą nie można nie walczyć. 
Jakiś obowiązek, powinność, od której 
nie można się uchylić. Nie można zde-
zerterować” (Spotkanie z młodzieżą, 
Gdańsk, 1987 r.). Za rok, na Paradzie 
Gen. Kazimierza Pułaskiego z wielką 
dumą i radością spotkamy się znowu!

Ewa Wójcik – Dział Obsługi Klienta PSFCU

*APR = Annual Percentage Rate. Promocyjne oprocentowanie wstępne w wysokości 0.00% APR dotyczy wszystkich transakcji zakupu na nowych konsumenckich kartach kredytowych, oprócz kart zabezpieczo-
nych depozytem, otrzymanych w okresie od 15 stycznia do 31 października 2020 r. i dokonanych w ciągu 20 miesięcy od daty otwarcia konta karty kredytowej. Promocja nie dotyczy zmiany rodzaju karty. Pod-
stawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej, od której uzależnione będzie uzyskane oprocentowanie. Po okresie wstępnym obowiązywać będzie standardowe oprocentowanie zmienne, obecnie  
w wysokości od 7.99% (5.99% na karcie Advantage) do 18.00% APR. Oprocentowanie standardowe może się zmieniać w zależności od Prime Rate pierwszego 
dnia nowego cyklu rachunkowego. Prime Rate publikowana jest w sekcji „Money Rates” dziennika The Wall Street Journal pierwszego dnia każdego kwartału 
(styczeń, kwiecień, lipiec, październik). Wymagane jest członkostwo w PSFCU. PSFCU zastrzega sobie prawo do przerwania promocji przed datą końcową. Inne 
ograniczenia mogą obowiązywać.

ZŁÓŻ WNIOSEK O NOWĄ KARTĘ KREDYTOWĄ  
I UZYSKASZ OPROCENTOWANIE WSTĘPNE  

0% APR PRZEZ 20 MIESIĘCY

KARTA KREDYTOWA NA
WSZYSTKIE TWOJE POTRZEBY

Z OPROCENTOWANIEM 

0%
APR*

TERAZ Z OPCJĄ DOKONYWANIA 
PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWO

Andrzej Pityński  Andrzej Pityński  
(1947 - 2020)(1947 - 2020)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy infor-
mację o śmierci Andrzeja Pityńskiego, 
wybitnego artystyrzeźbiarza, twórcy 
m.in. Pomnika Katyńskiego w Jersey 
City, New Jersey. Mistrz Pityński  jak był 
powszechnie nazywany wśród Polonii 
– był związany z PolskoSłowiańską Fe-
deralną Unią Kredytową od samego po-
czątku. Na prośbę jednego z założycieli 
PSFCU, ks. Longina Tołczyka zaprojekto-
wał także pierwsze logo Naszej Unii.

Andrzej Pityński urodził się 15 marca 
1947 r. w Ulanowie. Jego rodzice, Alek-
sander i Stefania, należeli do podziemia 
antykomunistycznego. Z powodu re-
presji władz komunistycznych rodzina 
Pityńskich opuściła Ulanów i osiadła w 
Krakowie, gdzie Andrzej Pityński pod-
jął studia w Akademii Sztuk Pięknych. 

Do Stanów Zjednoczonych Pityński 
wyjechał w październiku 1974 r. W la-
tach 70tych związany z pracującym na 
nowojorskim Greenpoincie wśród Polo-
nii ks. Tołczykiem. W 1979 r. wykonał 
rzeźbę „Partyzanci I”, która w 1983 r. 
została odsłonięta w Bostonie. Potem 
powstały m.in. pomniki upamiętniające 
zbrodnię katyńską w Baltimore i Jersey 
City. Pityński był członkiem National 
Sculpture Society (NSS), profesorem 
rzeźby w Johnson Atelier Technical In-
stitute of Sculpture w Mercerville, NJ. 

Andrzej Pityński (1947 - 2020).  
Spoczywaj w Pokoju.

...dokończenie ze strony 2
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Miesiąc Dziedzictwa Polskiego z PSFCUMiesiąc Dziedzictwa Polskiego z PSFCU
Październik to tradycyjnie Miesiąc 
Dziedzictwa Polskiego w Stanach 
Zjednoczonych. W ciężkich czasach 
pandemii COVID19 najlepszą formą 
wsparcia polskiej tożsamości, jest... 
członkostwo w PolskoSłowiańskiej Fe-
deralnej Unii Kredytowej.

To jest wyjątkowy październik w hi-
storii Polonii. Po raz pierwszy w histo-
rii, nie odbędą się dwie najważniejsze 
manisfestacje przywiązania do naszego 
dziedzictwa: parady im. Gen. Kazimie-
rza Pułaskiego w Nowym Jorku i Fila-
delfii ze względu na restrykcje zwią-
zane z pandemią koronawirusa. Także 
inne imprezy patriotyczne, tradycyjnie 

organizowane w październiku, zostały 
odwołane.

 Nie oznacza to jednak wcale, że nie 
powinniśmy zwłaszcza w tym miesią-
cu nie demonstrować swojej dumy z 
przynależności do Polonii. Członkom 
Naszej Unii proponujemy wspólne 
świętowanie Miesiąca Dziedzictwa 
Polskiego. Zarejestruj swoją kartę debe-
tową PSFCU (otrzymać ją może każdy 
posiadacz konta czekowego) do progra-
mu lojalnościowego uChoose Rewards 
i weź udział w losowaniu 20 atrakcyj-
nych nagród. Do wygrania atrakcyj-
ny sprzęt elektroniczny firmy Apple:  
po 3 sztuki iPad Air, MacBook Pro, Ap-

ple Watch 6, Apple HomePod, Apple 
TV 4 K oraz 5 sztuk słuchawek Apple 
AirPods Pro. 

Aby wziąć udział w losowaniu lub 
wygrać nagrodę nie trzeba dokonywać 
żadnego zakupu, wystarczy tylko reje-
stracja na stronie internetowej progra-
mu lojalnościowego uChoose Rewards 
 www.uchooserewards.com. Pełny re-
gulamin losowania nagród znajdą Pań-
stwo na naszej stronie internetowej: 
www.psfcu.com

Świętuj Miesiąc Dziedzictwa Pol-
skiego razem z nami i weź udział w lo-
sowaniu nagród. Razem budujmy silną 
Polonię w Stanach Zjednoczonych.

Uwaga na oszustów!Uwaga na oszustów!
W ostatnim czasie wzrasta liczby prób 
oszustw przez telefon. Oszuści próbują 
zdobyć pieniądze strasząc swoje ofia-
ry koniecznością natychmiastowego 
uregulowania rzekomych długów lub 
innych zobowiązań. 

Ostatnio z jednym z Członków PS
FCU skontaktowali się oszuści. Podając 
się za agentów federalnych starali się 
poprzez liczne telefony i wiadomości 
tekstowe przekonać go, że jego dane 
zostały skradzione i wykorzystane w 
działalności przestępczej.  

Aby uniknąć poważnych kłopotów, 

zażądali wypłaty kilkudziesięciu tysię-
cy dolarów z konta w PSFCU i wysła-
nia ich na wskazany adres przy użyciu 
firmy kurierskiej FedEx. Przy okazji 
poinstruowali go, aby przy wypłacaniu 
gotówki skłamał pracownikom Naszej 
Unii, że chce przeznaczyć pieniądze 
na zakup samochodu i remont domu. 
Dzięki czujności pracowników PSFCU, 
do wysyłki gotówki nie doszło, a spra-
wą zajmuje się policja.

To nie pierwsza tego typu próba 
oszukania Członków Naszej Unii. Dla-
tego przypominamy, że oszuści często 

podszywają się pod instytucje  takie 
jak urzędy federalne lub lokalne, orga-
nizacje charytatywne i niedochodowe 
lub uniwersytety  oferując fałszywe 
usługi, czy próbując w inny sposób 
oszukać niczego nie spodziewające 
się ofiary. W każdym przypadku otrzy-
mania takiej prośby, czy żądania, ko-
nieczna jest weryfikacja danych osoby 
dzwoniącej i nie uleganie – wymusza-
nej przez oszustów – presji czasu. Za-
lecamy także daleko idącą ostrożność 
w ujawnianiu przez telefon Państwa 
danych osobowych.

*Promocja ważna od 1 do 31 października 2020 r. Oficjalny regulamin losowania nagród PSFCU „2020 October uChoose Rewards Promotion” jest zamieszczony na stronie internetowej www.psfcu.com. Do 
wzięcia udziału w losowaniu lub wygrania nagrody nie jest wymagane dokonanie zakupu. Dokonanie zakupu nie zwiększy szansy wygranej. uChoose Rewards jest programem lojalnościowym dostępnym dla 
posiadaczy kart debetowych PSFCU VISA®. Produkty i usługi dostępne są wyłącznie dla Członków PSFCU. Konto czekowe i karta debetowa podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu. Aby wziąć udział w programie, 
posiadacz karty musi zarejestrować kartę na stronie internetowej programu uChoose Rewards - www.uchooserewards.com. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie programu uChoose Rewards. 
Inne ograniczenia mogą obowiązywać. uChoose Rewards to zastrzeżony znak towarowy firmy Fiserv, Inc., partnera handlowego niepowiązanego z PSFCU.

Zarejestruj swoją kartę debetową PSFCU VISA® w programie lojalnościowym uChoose 
Rewards* i weź udział w losowaniu 20 atrakcyjnych nagród.

3 x Apple TV 4K3 x iPad Air3 x MacBook Pro 3 x Apple Watch 6 3 x Apple HomePod 5 x Apple 
AirPods Pro
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Z działalności Naszej UniiZ działalności Naszej Unii
Wrzesień to tradycyjnie miesiąc powrotu 
do zajęć w Polskich Szkołach Dokształ-
cających. W tym roku ze wględu na 
pandemię koronawirusa, w części szkół 
rozpoczęciecie zajęć przełożono na póź-
niej. W niektórych szkołach dopiero te-
raz  odbyły się uroczystości zakończenia 
roku szkolnego 2019/20.

Nagrody dla najlepszych
Pomimo pandemii COVID19 nie 

zmieniło się jedno: najlepsi uczniowie 
zakończonego roku szkolnego oraz ab-
solwenci szkół otrzymali nagrody finan-
sowe od Naszej Unii, choć część ode-
brała je dopiero we wrześniu. Menadżer 
oddziału PS FCU w Orland Park, Grażyna 
Pikul wręczyła nagrody uczniom Polskiej 
Szkoły im. Św. Jana Pawla II z Lemont, IL 
oraz Polskiej Szkoły im. Świętego Krzy-
ża. Uroczystość odbyła się w parafii pw. 
Świętego Krzyża w Joliet, IL. Menadżer  
oddziału PSFCU w Schaumburgu, Bo-
żena Bielecka nagrodziła wyróżnionych 

uczniów Polskiej Szkoły im. Czesława 
Miłosza z tego miasta.

Z kolei w stanie New Jersey, pracow-
nice oddziału PSFCU Clifton wręczyły 
nagrody uczniom Polskiej Szkoły Jagiello-
nów w Passaic, NJ oraz towarzyszyły 
uczniom Polskiej Szkoły PATRON w Cli-
fton, NJ w czasie pierwszego dnia szkoły.

Pomoc w czasie COVID-19
Od pierwszych dni pandemii wirusa 

COVID19, PSFCU pomaga Członkom 
Naszej Unii oraz całej Polonii. Jako li-
der społeczności polonijnej, Nasza Unia 
pomagała sama oraz wspierała inne or-
ganizacje zajmujące się pomocą, a na-
szym priorytetem są ludzie najbardziej 
dotknięci przez koronawirusa: osoby 
starsze, samotne, schorowane, odcięte 
na skutek kwarantanny od możliwości 
zaopatrzenia się w najbardziej potrzebne 
produkty samodzielnie.  Do końca wrze-
śnia br. Rada Dyrektorów przeznaczyła 
na tę pomoc 212 tys. dolarów ze Specjal-

nego Funduszu Pomocy PSFCU. 
We wrześniu sponsorowaliśmy ko-

lejną partię paczek z żywnością, lekami 
oraz środkami czystości dla 120 senio-
rów z St. Pete McGuinness Senior Center 
na nowojorskim Greenpoincie.

„W imieniu wszystkich rodzin, któ-
re uczestniczyły w tegorocznych „Wa-
kacjach z Panem Bogiem” i drugim 
człowiekiem pragniemy podziękować 
PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej za wsparcie finansowe. W 
tym trudnym momencie naszych dzie-
jów życzliwość i pomoc jest cennym 
darem dla drugiego człowieka. Nie mo-
gliśmy zrealizować naszych corocznych 
wypraw w tej formie, która była nam 
wszystkim znana. Pomimo tego mieli-
śmy wyprawy w góry, spotkania w gru-
pach, korzystaliśmy z kajaków” napi-
sali organizatorzy sierpniowego obozu  
„Wakacji z Panem Bogiem”, w którym 
uczestniczyła setka dorosłych i dzieci  
z TriState area.

*APR= Annual Percentage Rate. Promocja ważna od 1 sierpnia to 31 października 2020 r. Promocyjne oprocentowanie od 0.99% APR dotyczy finansowania kredytów na nowe samochody i uwzględnia 
zniżkę w wysokości 0.25% za zarejestrowanie automatycznych płatności z konta czekowego PSFCU na którym została wydana pożyczka.  Miesięczna spłata kredytu na 36 miesięcy o oprocentowaniu 
0.99% APR wynosi $28.21 na każde pożyczone $1,000. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności spłaty kredytu.  Uzyskane 
oprocentowanie będzie uzależnione od historii kredytowej i innych wskaźników. Obowiązuje limit kredytu w wysokości $100,000 na nowe samochody oraz 
$60,000 na samochody używane.  Kredyty PSFCU nie są dostępne we wszystkich stanach.  Oferta, oprocentowanie i warunki kredytu mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia.  Oferta tylko dla Członków PSFCU.  Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

KIEDY JAZDA AUTEM 
JEST LEPSZĄ OPCJĄ...
Zrób z tego przygodę, 
sięgnij po kredyt w Naszej Unii
już od

0.99%
APR*


