Prior to December 10 and
14, 2009 four statutory Polonia
and Poland−related observances
existed under Massachusetts
General Laws: Anniversary of
the Death of General Pułaski,
Polish Constitution Day,
Tadeusz Kościuszko Day and
Polish American Heritage
Month.
Each of the foregoing had
been the work of the Polish
American Congress of
Massachusetts in concert with
the Massachusetts legislature
which enacted them, and the
governors who approved them
post−1945 and into the 1990s.
On December 10, 2008,
Dean Anthony J. Bajdek,
President of the Polish
American Congress of Eastern
Massachusetts and National
Vice President for American
Affairs added yet another
hallmark achievement under
Massachusetts General Laws
when the Massachusetts Senate
and House of Representatives
enacted bill H.3035, the idea of
which he proposed, to create
yet another Chapter 6 law,
under Section 15 MMMMM −
POLISH AMERICAN
CONGRESS DAY, the related
text of which reads: “The
governor shall annually issue a
proclamation setting apart
October thirtieth as Polish
American Congress Day, in
recognition of the capacity of
the Polish American Congress
established in 1944 to
represent the domestic and
international concerns of
Americans of Polish descent at
both the state and federal levels
of government in the United
States, and recommending that
said day be observed in an
appropriate manner by the
people”.
Subsequent to enactment
by both branches of the
legislature on December 10,
Governor Deval Patrick affixed
his signature of approval to the
document on December 14.
(“Polish American Congress
Eastern Massachusetts
Newsbrief, January 2010”)
Are you a closet writer? Always wanted to see
your name and creation in print? Here’s your
chance. Friends of Polish Arts (FPA) is proud
to announce the 2009−2010 Short Story
Competition. The competition is open to all
Michigan residents of Polish descent who are
at least 18 years old. Entrants may submit up
to two short stories on any subject they wish.
Entries are limited to 5000 words and must be
the original work of the author that has
never been published or won an award in any
other competition. The entry fee is $10.00 per
person. Deadline for entries is March 19,
2010. Besides cash prizes for 1st, 2nd, 3rd,
and Honorable Mention, winners will have
their stories published in the Friends of Polish
Arts Newsletter or published online at the
Friends of Polish Arts website. The first place
winner will also be published in The American
Council for Polish Culture Heritage. Entry
forms and rules are available at the FPA
website, http://friendsofpolishart.info/
dotnetnuke or by contacting Janet Ann
Hedin at janetannfpa@hotmail.com or by
phone at 248−546−8004.

FRIENDS OF POLISH
ARTS ANNOUNCE
SHORT STORY
COMPETITION

(To list your event in the PAC Newsletter’s “Upcoming
Events” contact PAC office at 313−365−9400).

P.R.C.U.A. Gwiazda Dancers
50th Anniversary Celebration
Sunday, April 18
Recital (2:00) pm
Hamtramck High School Auditorium
11410 Charest, Hamtramck, MI 48212
Reception (Immediately Following)
PNA Council 122 Hall
10211 Conant, Hamtramck, MI 48212
For details, call: 313−433−4929

“POLISH TIMES” SPRING BALL
Saturday, April 17
American Polish Cultural Center
2975 E. Maple Rd.
Troy, MI 48083
For details, call: 313−721−3369

P.R.C.UA. Zajączek Dance Ensemble
Annual Recital
Saturday, March 27 – 2:30 pm
Warren Woods Auditorium
13400 12 Mile Rd.
Warren, MI 48088
For details, call: 586−558−3673

Achievement UPCOMING EVENTS
for the Polish
POLISH FOLK DANCE FESTIVAL
Saturday, March 6 − 4:00 pm
American
American Polish Cultural Center
2975 E. Maple Rd.
Congress in
Troy, MI 48083
For details, call: 248−689−3636
Massachusetts
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Matt Urban urodził się w
1919 r. w Buffalo w rodzinie
polskich imigrantów. Uzyskał
licencjat z historii na
Uniwersytecie Cornell w Nowym
Jorku. 2 lipca 1941 roku wstąpił
do Korpusu Oficerów Rezerwy
(ROTC) amerykańskiej armii i, po
odbyciu przeszkolenia w Fort
Bragg w Karolinie Północnej,
został skierowany do 60. Pułku
Piechoty (9. Dywizji Piechoty), z
którym odbył sześć kampanii
bojowych na froncie II wojny
światowej. Walczył w Algierii,
Tunezji, na Sycylii, we Francji i w
Belgii. Z czasem doszedł do
stopnia kapitana i stanowiska
dowódcy batalionu.
W roku 1944, po odniesieniu
poważnej rany karku i uszkodzeniu
strun głosowych (lekarze nie
rokowali szans na przeżycie),
został odesłany do USA, a w
lutym 1946 r. przeniesiony w
stan spoczynku.
Podczas 20−miesięcznej
służby na froncie wykazał się
nadzwyczajną odwagą osobistą,
umiejętnością dowodzenia i
pozytywnego wpływania na
morale żołnierzy. Za swą
postawę uznany został za
najwaleczniejszego żołnierza
amerykańskiego w II wojnie
światowej. Otrzymał łącznie 29
amerykańskich, francuskich i
belgijskich odznaczeń
wojskowych, a wśród nich
Congressional Medal of Honor
(otrzymało go około 400
uczestników II wojny światowej),
Legię Honorową, Srebrną
Gwiazdę (dwukrotnie), Brązową
Gwiazdę (trzykrotnie) i
siedmiokrotnie Purple Heart za
odniesione rany.
W związku z bałaganem
biurokratycznym wniosek o
nadanie mu Medalu Honoru
przeleżał w archiwach Pentagonu
35 lat, by wreszcie, 19 lipca
1980 prezydent Jimmy Carter
udekorował Urbana tym
najwyższym odznaczeniem
amerykańskim. „Sposób, w jaki
dowodził kapitan Urban, jego
bezgraniczna odwaga, śmiałość i
powtarzane wystawianie się na
ryzyko w polu ostrzału, były
przykładem dla całego batalionu”
− mówił o Urbanie prezydent
Carter. „Walecznością i
zdecydowaniem kapitan Urban
podtrzymał chwalebne tradycje
Armii Stanów Zjednoczonych i
zasłużył na najwyższą nagrodę”.
Urban był blisko związany ze
środowiskami polonijnymi, m.in.
dwukrotnie był marszałkiem
polskiej parady w Hamtramck.

Sprawa znaczka pocztowego
honorującego Matta Urbana
Od dłuższego czasu
działacze Kongresu Polonii
Amerykańskiej (KPA) pracują nad
upamiętnieniem historii
podpułkownika Matta Urbana
poprzez wydanie znaczka
pocztowego. Aby to się stało
potrzebne są odpowiednie zgody i
uchwały legislacyjne.
Podpułkownik Matt Urban
(Mateusz Urbanowicz) był
amerykańskim wojskowym
polskiego pochodzenia,
uczestnikiem II wojny światowej;
według Księgi Rekordów
Guinnessa najbardziej
udekorowanym medalami
żołnierzem w historii.
W niedawnej wymianie
korespondencji pomiędzy
wiceprezesem KPA Anthonym
Bajdkiem i reprezentantem
komisji ds. znaczków pocztowych
Poczty Stanów Zjednoczonych
Terrencem W. McCaffrey’em
dowiadujemy się, że sprawa
wydania znaczka pocztowego
honorującego Matta Urbana
została pozytywnie rozpatrzona.
„Jest mi miło poinformować, że
bierzemy pod uwagę wydanie
znaczka pocztowego z Mattem
Urbanem” − pisze McCaffrey.
„W chwili obecnej plany wydania
znaczków pocztowych na rok
2010 i 2011 są już
skompletowane. Rozpatrujemy
tematy znaczków na rok 2012".
Do chwili obecnej Kongres
Polonii Amerykańskiej zebrał
tysiące podpisów pod petycjami
wydania znaczka pocztowego
honorującego Matta Urbana.
Petycje te w przyszłym miesiącu
zostaną przekazane Poczcie
Stanów Zjednoczonych. Petycję
podpisało wielu weteranów II
wojny światowej, jak np. Walter
Stanko ze stanu
Massachusetts, który służył w
czasie wojny wraz z Mattem
Urbanem w 9. Dywizji Piechoty.
Sam pan Stanko zebrał ponad 5
tysięcy podpisów pod petycją.
Kongres Polonii
Amerykańskiej wciąż zbiera
dodatkowe podpisy pod petycją
(do pobrania pod adresem
www.paceasternmass.org/
petition.html). Wszystkie
podpisy powinny jednak być
złożone przed 15 marca,
albowiem tuż po tej dacie
planuje się je przekazać Poczcie
Stanów Zjednoczonych.
Podpisane petycje należy
przesłać na adres: Matt Urban
Stamp Campaign; Polish
American Congress, 1612 K
Street NW, Suite 410,
Washington, DC 20006.
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Jesienią ub. roku michigański wydział Kongresu Polonii
Amerykańskiej (KPA) zainicjował „Projekt Żegota”. Akcja ta
ma na celu kolportaż niespełna 30−minutowego filmu
dokumentalnego pt. „Żegota” do jak największej ilości
amerykańskich szkół.
Film „Żegota” to dokument przedstawiający historię polskiej
organizacji podziemnej działającej w latach 1942−1945 (jako
organ polskiego rządu na uchodźstwie), której zadaniem było
organizowanie pomocy dla Żydów w gettach oraz poza nimi.
Rada działała pod konspiracyjnym kryptonimem „Żegota”. W
filmie o działalności organizacji opowiadają ich członkowie, w
tym m.in. Władysław Bartoszewski i Irena Sendler.
Projekt rozprowadzania do szkół amerykańskich tego
szalenie interesującego i ważnego filmu jest koordynowany
przez wiceprezesów michigańskiego wydziału KPA: Henriettę
Nowakowską i Zdzisława Jurka. Do akcji włączyli się
członkowie KPA, którzy zakupili film na płycie DVD i
dostarczyli go do przez siebie wybranej szkoły. W sumie, wg
informacji przekazanych przez panią Nowakowską i pana Jurka,
do tej pory sprzedano już ponad 40 płyt DVD z filmem „Żegota”,
a wśród odbiorców znalazło się ponad 15 lokalnych szkół
amerykańskich (tak szkół średnich, jak i uniwersytetów). Film
zawiera także specjalny przewodnik dla nauczyciela ułatwiający
przedstawienie tematu na lekcji.
Akcja kolportażu „Żegoty” trwa jednak nadal. Wszystkie
osoby chętne do pomocy w rozprowadzaniu filmu proszone są o
kontakt z biurem KPA w Hamtramck (tel: 313−365−9400).

REPORT ON “ŻEGOTA”

Last fall, the Polish American
Congress, Michigan Division, initiated this
project and to date, sold over 40 copies of
this documentary.
As was explained in earlier
announcements, the Polish American
Congress, MI Division, has inaugurated the
sale of these DVDs to individuals, with the
primary intention of distributing them to
local schools and other institutions. The film
represents in very graphic form, the organized
effort to help save Jews during the German
occupation of was torn Poland. It shows how the “Armia
Krajowa” (underground Home Army), under the code name
“Żegota”, saved thousands of Jewish lives, at great risk to
themselves.
PAC is encouraging Polonia to continue disseminating this
documentary not only to schools but also to Polish and non−
Polish friends, many of whom are not aware of Poland’s
tremendous sacrifice during WWII. This DVD is of high quality
and contains a Teacher’s Discussion Guide, making it especially
suited for classroom use. It is available for purchase at the PAC
office. Call: 313−365−9400 for more information. We will be
happy to mail it to you.
Henrietta Nowakowski, V.P American Affairs
Dr. Zdzisław Jurek, V.P. Polish Affairs

Here is the list of purchasers of the DVD “Żegota” and the schools
Bacon Memorial District Library (Wyandotte)
and libraries that received the documentary, as of January 2010:
Florida State University
Gabriel Richard High School (Riverview)
Holy Mother of God Home Schooling Network
Kenai Peninsula College of Univ. of Alaska
Lansing Community College
Oakland University
Our Lady of Mt. Carmel High School (Wyandotte)
Plymoth−Canton High Schools
Riverview High School
Riverview Public Library
Saginaw Valley State University
Southgate Veteran’s Memorial Library
St. Mary’s Preparatory High School (Orchard Lake)
Trenton Veterans’ Memorial Library
Univ. of Michigan − Center for Russian and East European Studies
Wayne State University − Polish Studies Dept.

ŻEGOTA” PURCHASERS:
Lucjan Ambrosiewicz, Bożena Bienias,
Anna Dadlez, Frank Drabczyk,
Friends of Polish Art, Zdzisław Jurek,
Krystyna Kemp, Halina Konwiak,
Edward Kuczyński, Ignacy Kuśmierek,
Stanisław Kuzon, Henrietta Nowakowski,
Krystyna Nowińska, Kazimierz Olejarczyk,
Piast Institute, Post 95, PAVA (Wyandotte),
Alexandra Porter, Jerzy Różalski,
Stanisława Soydok, Zenon Stępień,
Sebastian Szczepański, Jane Tylenda,
Helen & Frank Walczowski, George Waczowski,
Tadeusz Walląg, Jan Wampuszyc, Helena Żmurkiewicz.

THE HISTORY LESSON

throughout their history, life was
still relatively ordinary when they
went to sleep on August 31, 1939.
Soldiers Edward Bućko and Jerzy
Zagrodzki were both near the end
of their compulsory service
commitment. Bohdan Grodzki
had enlisted in the army, but had
not yet reported for duty. Czesław
Korzycki had recently enlisted, but
he believed that, surely, the
Germans would not dare to attack.
Edward Alt was also a soldier.
Antoni Szmankowicz was a
farmer’s son. Zygmunt Kornaś
and Juliusz Przesmycki were boy
scouts. Kazimierz Olejarczyk and

Edward Kuczyński were
students. Anna Dadlas and
Halina Konwiak were
schoolgirls.
When they awoke, their
lives, along with those of each
and every Pole, would be
changed forever. They were
about to begin epic journeys
through unimaginable hardships,
heartaches and inhumane
brutality. Somehow they and all
of Poland would persevere and,
through selfless acts of courage,
accomplish seemingly impossible
tasks against almost insuperable
odds.

First−time author, Kenneth
Koskodan, has interviewed the
aforementioned Polish−American
survivors of WWII and includes
their unique and moving stories in
this all new account of Poland’s
little−known yet astounding military
experience of the war.
The President of the
organization, Mariusz Szajnert
revealed during the meeting that the
Polish government is planning to
award Koskodan for his
contributions into promoting Polish
history abroad.
“No Greater Ally” was
published by Osprey Publishing.

On Friday, January 15, over 150 people came to the American Polish Cultural Center in Troy to meet Kenneth K.
Koskodan, the author of a fascinating book entitled “No Greater Ally. The Untold Story of Poland’s Forces in World
War II”. The event was organized by Michigan Division of the Polish American Congress.
Following their valiant but
doomed defense of Poland in 1939,
members of the Polish armed forces
fought with the Allies wherever and
however they could. Full of
previously unpublished first−hand
accounts, information never before
seen in English, and rare
photographs, “No Greater Ally”
provides a detailed analysis of the
devastation the war brought to
Poland, and the final betrayal when,
having fought for freedom for six
long years, Poland was handed to
the Soviet Union.
For the people of Poland,
used to the threat of war

