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Szanowni Państwo, 

Jako Polacy miesz-
kający za granicą mamy 
również obowiązek dba-
nia o Polskie dziedzic-
two i pamięć o polskich 
bohaterach, którzy często 
przelewali swoją krew za wolność naszej 
Ojczyzny, jednocześnie dając tym przykład 
całemu światu. Bardzo ważnym wyda-
rzeniem w historii Polski było Powstanie 
Warszawskie. Już od wielu lat Polsko-Sło-
wiańska Federalna Unia Kredytowa oddaje 
honor bohaterom Powstania organizując 
pierwszego sierpnia o godzinie „W” czasu 
polskiego symboliczne uroczystości wcią-
gnięcia polskiej flagi powstańczej na maszt 
przed budynkami Naszej Unii na Greenpo-
incie, NY i w Bridgeview, IL. Bardzo cieszę 
się, że tak wielu przedstawicieli organizacji 
polonijnych, młodzieży oraz okolicznych 
mieszkańców uczestniczyło w tych uroczy-
stościach. Tradycyjnie, powstańcze flagi 
będą powiewały w Nowym Jorku i Chicago 
przez 63 dni, tyle ile trwał nasz narodowy 
zryw w 1944 roku. 

Początek września to początek nowe-
go roku szkolnego. Zachęcam wszystkich 
Państwa, którzy posiadają dzieci w wieku 
szkolnym, aby zapisywali je do sobotnich 
szkół polskich. Szkoły te odgrywają bar-
dzo ważną rolę w kultywowaniu naszej 
tradycji, historii i języka polskiego na emi-
gracji. Bardzo cenimy sobie współpracę 
ze wszystkimi szkołami, które znajdują 

Flaga powstańcza przed oddziałami PSFCUFlaga powstańcza przed oddziałami PSFCU

Pierwszego sierpnia br. o godz. 11:00 
czasu wschodnioamerykańskiego, dokład-
nie w 78. Rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego, na maszcie przed sie-
dzibą główną Polsko-Słowiańskiej Fede-
ralnej Unii Kredytowej na nowojorskim 
Greenpoincie zawisła biało-czerwona 
flaga z, tzw. kotwicą, symbolem polskiego 

Państwa Podziemnego w czasie II wojny 
światowej. Zgodnie z tradycją flaga będzie 
powiewała do 2 października br. przypomi-
nając o bohaterach i ofiarach Powstania War-
szawskiego. Uroczystego podniesienia flagi 
dokonała Pani Anita Połczyńska-Zadrożna 
z placówki 123. Stowarzyszenia Weteranów 

się w geograficznym zasięgu działania Na-
szej Unii. Życzę wszystkim nauczycielom 
wielu sukcesów i radości w pracy z polską 
młodzieżą, obiecując jednoczenie wsparcie 
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy-
towej dla szkolnych przedsięwzięć.

Dla wielu z Państwa początek roku 
szkolnego to także zwiększone wydatki 
w rodzinnym budżecie. Nasza Unia tra-
dycyjnie już przygotowała specjalne pro-
mocje dla transakcji kart kredytowych 
i debetowych związane z tym okresem. 
Szczegóły promocji znajdziecie Państwo 
w naszym biuletynie, oddziałach i w me-
diach społecznościowych. 

Kończąc, pragnę zaprosić Państwa do 
wypełnienia ankiety marketingowej, którą 
losowo wybrana grupa Naszych Członków 

otrzyma drogą pocztową lub elektronicz-
ną. Ankieta ta jest przeprowadzana przez 
niezależną firmę, a jej rezultaty są bardzo 
poważnie brane pod uwagę przy opracowy-
waniu strategicznego planu rozwoju Naszej 
Unii. Bardzo chcielibyśmy usłyszeć głos jak 
największej ilości Naszych Członków, aby 
jeszcze lepiej Państwu służyć w przyszłości.

Zapraszam wszystkich Państwa do ko-
rzystania z naszych produktów i usług oraz 
rekomendowania Naszej Unii swoim przy-
jaciołom i znajomym. 

Z poważaniem, 

Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

...dokończenie na stronie 2

Godzina „W” przed siedzibą PSFCU przy McGuinness Blvd. oraz podniesienie flagi ze znakiem Polski Walczącej.
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Armii Polskiej w Nowym Jorku, córka 
Mirosława Połczyńskiego ps. „Malarz”, 
uczestnika Powstania Warszawskiego, 
żołnierza batalionu Parasol. Pani Anicie 
asystowała Pani Helena Knapczyk, sy-
biraczka, Prezes Korpusu Pomocniczego 
Pań działającego przy SWAP oraz Pan 
Janusz  Romański z placówki 12 SWAP 
w Filadelfii, syn Powstańca Warszaw-
skiego, oficera AK, który zginał na trzy 
dni przed upadkiem Powstania.

Oprócz przedstawicieli Rady Dyrekto-
rów, Komisji Nadzorczej i Zarządu Pol-
sko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kre-
dytowej, w ceremonii uczestniczyli też 
zaproszeni goście, m.in. Konsul General-
ny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Wete-
ranów Armii Polskiej, Związku Harcer-
stwa Polskiego, oraz wielu innych polo-
nijnych organizacji, jak również lokalni 
mieszkańcy Nowego Jorku. Widzialnym 
i słyszalnym akcentem podczas uroczy-
stości zaznaczyli się członkowie klubu 
motocyklowego Eagle Knights.

„Nie możemy zapomnieć o tym, co 
się wydarzyło 78 lat temu. Musimy 
kultywować pamięć o powstańcach 
warszawskich bez względu na to, gdzie 
jesteśmy: w Polsce, czy w Stanach Zjed-
noczonych, czy w jakimkolwiek innym 
zakątku świata. Oni walczyli również za 
nas, również za wolność przyszłych po-
koleń” – powiedział podczas ceremonii 
Dyrektor Wykonawczy PSFCU, Bogdan 
Chmielewski. Z kolei Przewodniczą-
cy Rady Dyrektorów PSFCU, Krzysztof 
Matyszczyk, powiedział: „Jestem bardzo 
dumny, że w ten sposób obchodzimy 
właśnie tę rocznicę; rocznicę wydarze-

nia, które w historii Polski jest jednym 
z najbardziej tragicznych, ale chyba też 
jednym z najbardziej bohaterskich”.

Konsul Generalny Adrian Kubicki  
w krótkim przemówieniu wspomniał  
o dziedzictwie Powstania Warszawskie-
go. „Powstanie Warszawskie było po-
wstaniem zwycięskim. Bo zwycięstwo 
w losach narodu, zwłaszcza narodu tak 
dotkniętego przez różne wydarzenia hi-
storyczne jak Polska, nie jest nigdy pro-
ste, nigdy nie przychodzi łatwo i nigdy 
nie przychodzi szybko.”

Druga flaga upamiętniająca bohate-
rów Armii Krajowej i ludność Warsza-

wy zawisła przed oddziałem PSFCU w 
Bridgeview na przedmieściach Chicago. 
Uroczystość odbyła się o godzinie 10:00 
czasu lokalnego, a wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele organizacji 

sponsorujących PSFCU – Zrzeszenia 
Podhalan w Północnej Ameryce oraz 
Związku Klubów Polskich, jak rów-
nież Konsul RP - Kierownik Placówki  
w Chicago, Małgorzata Bąk-Guzik. 

Flagi z symbolem Polski Podziemnej 
będą powiewać przed oddziałami PSFCU 
do 2 października br., dokładnie tyle, ile 
trwało Powstanie.  

...dokończenie ze strony 1

Stypendium dla 
„Wschodzącej Gwiazdy 

Naszej Unii”

uChoose Rewards® jest programem lojalnościowym dostępnym dla posiadaczy kart debetowych VISA® PSFCU. Promocja dotyczy poleconych nowych kont w PSFCU otwartych w okresie promocyjnym od 15/8/2022 do 
31/10/2022. Osoba polecona musi okazać promocyjny kupon przy otwieraniu nowego konta, zostać członkiem organizacji sponsorującej i dokonać pierwszej wpłaty w wysokości $10.00 na konto oszczędnościowe.  Aby otrzymać 
punkty, Nowy Członek PSFCU musi również zakwalifikować się do otwarcia konta czekowego, karty debetowej i zarejestrować się w programie uChoose Rewards® na stronie www.uchooserewards.com. Punkty lojalnościowe 
podlegają zgłoszeniu podatkowemu. Ograniczenia: promocja nie dotyczy kont pracowników PSFCU. Członkowie niepełnoletni nie mogą wypełniać kuponów rekomendacyjnych. Konto czekowe i karta debetowa podlegają 
weryfikacji i zatwierdzeniu. Szczegóły programu znajdują się w regulaminie Programu uChoose Rewards®. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Program uChoose Rewards® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Fiserv, Inc.

Troska o rozwój talentu oraz umie-
jętności to najlepsza droga do sukce-
su. Jednym z przełomowych kroków 
dla utalentowanych młodych ludzi jest 
udział w tegorocznym stypendium dla 
„Wschodzącej Gwiazdy Naszej Unii”. 
Do programu  kwalifikują się obecni 
uczniowie szkół średnich (high-school 
i middle-school) oraz szkół wyższych. 
Kandydaci muszą wykazać się wyjątko-
wymi osiągnięciami w wybranej dzie-
dzinie nauki, sportu, muzyki, sztuki, 
przywództwa lub szczególnego talentu, 
udokumentowanego na poziomie krajo-
wym bądź międzynarodowym. 

PSFCU dokona ewaluacji wniosków 
kandydatów w oparciu o ich osiągnięcia, 
sukcesy akademickie, zaangażowanie 
pozaszkolne oraz udział w życiu polo-
nijnym. Termin składania podań upływa  
30 września 2022 r. 

W celu uzyskania dodatkowych  
informacji, prosimy wysłać e-mail 
na adres scholarships@psfcu.net lub  
telefonicznie pod numerem 973-808-3240  
wewn. 6133.
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Wrzesień nieodmiennie kojarzy się  
z uporządkowanym grafikiem obowiąz-
ków oraz dzwonkiem szkolnym. Wycho-
dząc naprzeciw potrzebom i oczekiwa-
niom naszych Członków PSFCU zaprasza 
do skorzystania z naszych aktualnych 
ofert promocyjnych! 

OFERTA DLA WŁAŚCICIELI KART 
KREDYTOWYCH VISA® PSFCU 

Do 30 września trwa promocja 
Kart Kredytowych PSFCU Visa® Eli-
te. Oferta dotyczy oprocentowania 
1.99% APR* do września 2023 r. na 
zakupy dokonane pomiędzy 1 sierp-
nia a 30 września br. Szczegółowe wa-
runki promocji dostępne na stronie:  
https://en.psfcu.com/VISA-Promo

Studenckie Karty Kredytowe PSFCU 
Visa® Liberty otwarte między 1 czerw-
ca a 30 września br. kwalifikują się na 
ofertę promocyjną o 0.00% APR na trans-
akcjach zakupu przez 12 miesięcy od daty 
otwarcia karty. Można także skorzystać z 
0.00% APR przez 18 miesięcy na przenie-
sieniu zadłużenia od pierwszej kwalifiku-
jącej się transakcji dla transferów doko-
nanych w ciągu 60 dni od daty otwarcia 
konta. Minimalna kwota przelewu za-
dłużenia musi wynosić $250. 

OFERTA DLA WŁAŚCICIELI KART  
DEBETOWYCH VISA® PSFCU 

Zbierasz punkty za zakupy Kartą 
Debetową Visa® PSFCU? Szansę ich 
podwojenia daje najnowsza promocja 
„Hurra Szkoło!”, dzięki której za każde-
go wydanego dolara zyskasz 2 punkty! 
Promocja dotyczy transakcji kartą debe-
tową z podpisem, dokonanych w okre-
sie od 15 sierpnia do 18 września 2022. 

Chciałbyś zdobyć jeszcze więcej punk-
tów w uChoose Rewards®? Poleć otwarcie 
konta w Naszej Unii. Oto szczegóły naszej 
promocji: 
Możesz wziąć udział w Promocji,  
jeśli jesteś:
• „Osobą Polecającą” – naszym obecnym 

Członkiem lub
• „Osobą Poleconą” – nowym Członkiem
• przystąpisz do Promocji w okresie od 

15 sierpnia do 31 października 2022 r.
Spełnisz warunki jako „Osoba Poleca-
jąca” jeśli:
• wypełnisz poprawnie kupon promo-

cyjny  
• przekażesz kupon promocyjny „Pole-

conemu” 
• osoba z Twoim kuponem polecającym 

otworzy nowe konto w PSFCU 
• posiadasz Kartę Debetową Visa® 

PSFCU zarejestrowaną w Programie 
uChoose Rewards®.

Spełnisz warunki jako „Osoba Poleco-
ny” jeśli: 
• przedstawisz kuponem promocyj-

nym
• otworzysz  nowe konto w PSFCU 
• zamówisz Kartę Debetową Visa®  

PSFCU 

• zarejestrujesz Kartę Debetową Visa® 
PSFCU w programie uChoose Re-
wards®.

Po spełnieniu warunków „Osoba Pole-
cająca” oraz „Osoba Polecana” otrzymają 
5,000 punktów lojalnościowych w pro-
gramie uChoose Rewards®. Stan posiada-
nych punktów w Programie uChoose Re-
wards® można w łatwy i wygodny sposób 
sprawdzić  za pomocą: 
• aplikacji Mobilnej PSFCU wybiera-

jąc opcję  Debit Rewards® dostępną 
w  menu

• Bankowości Internetowej PSFCU 
wybierając opcję  Debit Rewards® 
dostępną w  menu

• bezpośrednio na stronie interneto-
wej: www.uchooserewards.com

„Osoba Polecająca” może polecać 
otwarcie nowego konta wielokrotnie, to 
szansa na pomnożenie 5,000 punktów! 

OFERTY PERSONALNE 
Użytkownicy Bankowości Internetowej, 

aplikacji Mobilnej PSFCU w wygodny, 
szybki sposób mogą złożyć wnioski kredy-
towe na produkty dodane do ich profilu. W 
jaki sposób działa program Ofert Personal-
nych? Dostępne oferty oparte są na wstęp-
nych kryteriach zdolności kredytowej  
i innych czynnikach. Zostały one przy-
gotowane indywidualnie dla kwalifikują-
cych się Członków. Aby sprawdzić, jaki 
produkt jest dostępny w programie Ofert 
Personalnych po zalogowaniu się na Ban-
kowość Internetową lub Mobilną należy 
wybrać opcję Special Offer. 

W celu uzyskania dodatkowych infor-
macji o naszych ofertach i promocjach 
prosimy o kontakt z oddziałami Polsko-
-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredyto-
wej lub kontakt telefoniczny z Centrum 
Obsługi Klienta PSFCU  1.855.PSFCU.4U 
(1.855.773.2848).

Wrześniowe oferty 
PSFCU 

Dostępne oferty można przeglądać i realizować po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej, Bankowości Mobilnej lub w Oddziale PSFCU. Dostępne 
oferty opierają się na wstępnych kryteriach zdolności kredytowej i innych czynnikach, takich jak zgromadzone środki, pożyczki i wykorzystanie usługi 
według stanu na czerwiec 2022 r. i zostały przygotowane indywidualnie dla kwalifikujących się Członków. PSFCU zastrzega sobie prawo do odwołania 
oferty na produkt, który został udostępniony po wygenerowaniu ofert. Skorzystanie z co najmniej jednej z dostępnych ofert może wpłynąć na stan 
wstępnego zatwierdzenia pozostałych ofert. Oprocentowanie  może ulec zmianie i mogą obowiązywać pewne ograniczenia. 
Proszę zapoznać się z szczegółami oferty na stronie głównej Bankowości Internetowej PSFCU, aby uzyskać pełne informacje 
o produkcie i obywających klauzulach. Produkty i usługi dostępne dla Członków PSFCU.

Ankieta Członkowska 2022

Uprzejmie informujemy, iż Polsko – Słowiańska Feder-
alna Unia Kredytowa za pośrednictwem firmy Raddon, 
Inc., zajmującej się badaniami rynkowymi, przeprowadzi 
anonimową i poufną Ankietę Informacyjną wśród losowo  
wybranych Członków. Ankieta Informacyjna zostanie wysła-
na pocztą lub w formie elektronicznej pomiędzy 6 września  
a 21 października br. 

Wśród osób które do dnia 21 października 2022 r. wypełnią  
i odeślą ankietę, PSFCU rozlosuje 10 nagród pieniężnych.
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Prezentacje lokalnych biznesów, muzy-
ka na żywo, konkursy, zabawy oraz nie-
zmiennie – niebieski namiot PSFCU to 
atrybuty udanych letnich festiwali. 
Pracownicy oddziałów PSFCU Bridge-
view, IL oraz Orland Park, IL wzięli udział 
w trzydniowym Festiwalu Taste of Orland 
Park, który odbył się od 5 do 7 sierpnia w 
Orland Park Village Center. W przyjemnej 
atmosferze mieliśmy szansę spotkać się 
z naszymi Członkami oraz poznać nowe 
osoby – przyznali pracownicy chicagow-
skich oddziałów. W wesołej „strefie dziec-
ka” dzieci dały upust szaleństwom oraz 
zabawie, dorośli podziwiali zaś pokaz 
samochodów. Na żywo z dwóch scen pły-
nęła muzyka zapewniająca dobrą zabawę.  

14 sierpnia pracownice oddziału PSF-
CU Clifton, NJ spotkały się z lokalnymi 
mieszkańcami podczas tradycyjnego Pik-
niku Góralskiego zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie Podhalan New Jersey. Im-
preza odbyła się w  Clifton Masonic Lodge 

przy Van Houten Avenue. Góralska muzy-
ka, przepyszne potrawy oraz atrakcje umi-
liły czas licznym gościom. Na pewno każ-
dy z nich odwiedził namiot PSFCU! Za co 
serdecznie dziękujemy!  

Od 19 do 21 sierpnia Polonia bawiła się 
podczas  Festiwalu Polonaise w Arlington 
Park, IL. Piękna pogoda, wspaniałe atrak-
cje, koncerty oraz konkursy wypełniły 

plac festiwalowy przez cały weekend. Ze 
sceny brzmiała nie tylko najlepsza muzy-
ka, wprost do rąk energicznej publiczno-
ści spadały koszulki Polsko – Słowiańskiej 
Federalnej Unii Kredytowej. 

Liczni goście naszego namiotu mieli oka-
zję spotkać się z pracownikami Naszej 
Unii, zdobyć cenne informacje dotyczące 
finansów, a także otrzymać nasze gadżety, 
które mamy nadzieję, będą niezawodną 
wizytówką PSFCU! 

Sierpień na stałe wpisał się w polskiej 
tradycji jako miesiąc pieszych pielgrzy-
mek do sanktuariów maryjnych. Piękna 
tradycja przyjęła się po drugiej stronie 
Oceanu. Polonia Wschodniego Wybrzeża 
przybyła czterodniową drogę i dotarła do 
Amerykańskiej Częstochowy w Doyle-
stown, PA, w niedzielę, 7 sierpnia. 
Tydzień później w weekend 13-14 sierp-

nia maszerowała pielgrzymka do sank-
tuarium Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Merrillville, IN. Pielgrzymom, którzy 
nieśli swoje modlitwy, troski i wszelkie 
intencje gratulujemy wytrwałości.

Sierpniowe Festiwale Sierpniowe Festiwale 85. Parada Pułaskiego 85. Parada Pułaskiego 

Zgodnie z tradycją w pierwszą nie-
dzielę października Polonia przemasze-
ruje Piątą Aleją.
Parada Pułaskiego definiuje nas jako grupę 
etniczną połączoną w organizacje, parafie, 
szkoły. To demonstracja naszej siły, piękna 
tradycji oraz solidarności. 

W tym roku bogaty program Parady 
zamknie Koncert „Polish & Slavic Pulaski 
Day Festival Cetral Park”! To wspaniała 
okazja do celebracji polskości i wesołej 
zabawy w rytm polskiej muzyki, w sercu 
Manhattanu! Z myślą o najmłodszej gene-
racji Polonii, której serc i radości Parada 
potrzebuje każdego roku, Polsko-Słowiań-
ska Federalna Unia Kredytowa przygoto-
wała specjalną niespodziankę.  W oddzia-
łach PSFCU w NY, NJ oraz PA dzieci do 12 
roku życia otrzymają bezpłatny bilet, na-
tomiast młodzież do 18 roku życia zapłaci 
50% ceny biletu na koncert. 

W celu zapoznania się ze szczegółami 
programu zapraszamy do naszych oddzia-
łów. Do zobaczenia 2 października na Pa-
radzie Pułaskiego – to będzie Nasz Dzień! 

uChoose Rewards® jest programem lojalnościowym dostępnym dla Członków PSFCU. Promocja dotyczy transakcji kartą debetową z podpisem, dokona-
nych w okresie od 15/08/2022 do 18/09/2022. Produkty i usługi dostępne są wyłącznie dla Członków PSFCU. Konto czekowe i karta debetowa podlegają 
weryfikacji i zatwierdzeniu. Aby wziąć udział w promocji, należy zarejestrować kartę debetową w programie lojalnościowym 
uChoose Rewards® na stronie www.uchooserewards.com. Szczegóły dotyczące programu zawarte są w jego regulaminie. 
Inne ograniczenia mogą obowiązywać. uChoose Rewards® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Fiserv, Inc., part-
nera handlowego niezwiązanego z PSFCU.


