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Western Allies the Germans
were conducting a campaign
of genocide against the Jewish
people and to urge them to
take action to stop the
Holocaust.
After delivering this
sobering information to the
British, Karski arrived in
Washington in the summer of
1943 to bring the same
message to President
Roosevelt. Regrettably, the
response of the American
president was disappointing.
Also disappointing was
his attempt to persuade the
Jewish community to exert its
political influence on the
American government to help
the Jews in Poland.
Karski presented the grim
facts to Justice Felix
Frankfurter of the U.S.
Supreme Court − a former
presidential advisor and a Jew.
Unfortunately, Justice

Frankfurter bluntly told
Karski “I am unable to believe
you.”
Even to this day, it still
remains unclear if
Frankfurter’s rebuff to Karski
came from a reluctance to
even imagine the Germans
could be so brutal and
barbaric or if it came from
some latent anti−Polish
prejudice.
Because the Germans
became aware of Karski’s
overseas mission and would
execute him if he returned to
Poland, he stayed in the U.S.
and began his studies and
eventual teaching career at
Georgetown University. Mr.
Karski died in 2000 at age 86.
The Consul General of
Poland, Krzysztof Kasprzyk,
presided at the street sign
unveiling in cooperation with
the Georgetown University
Alumni Association.

który ma usprawnić pracę oraz
skrócić czas oczekiwania na
paszport przez naszych
obywateli przebywających za
granicą.
Nowe paszporty mają nie
być droższe od wydawanych
dotychczas. Ministerstwo
zapewnia również, że
uruchomienie nowego
systemu nie wpłynie na liczbę
punktów paszportowych.
Procedura przyjmowania
wniosków również ma nie być
wydłużona − złożenie jednego
odcisku palca ma trwać około
3−5 sekund.
Projekt nowelizacji
rozporządzenia w sprawie
dokumentów paszportowych
został już skierowany do
uzgodnień międzyresortowych.
Ministerstwa mają siedem dni
na zgłaszanie uwag. Dokument
wejdzie w życie 14 dni po
ogłoszeniu.
Zgodnie z prawem
unijnym druga cecha
biometryczna w postaci
odcisków palców musi być
zamieszczana w polskich
paszportach od 29 czerwca
2009 r.

Former Detroit Tiger
rookie sensation Mark Fidrych,
long−time UCLA women’s
volleyball coach Andy
Banachowski, WBA and IBF
boxing champion Bobby Czyz
and former Olympic and NCAA
swimming champion Joe
Verdeur have been elected into
the National Polish−American
Sports Hall of Fame. The
election of Fidrych,
Banachowski, Czyz, and
Verdeur brings the National
Polish−American Sports Hall of
Fame roster to 116. The
Inductees will be honored at
the 37th Annual Induction
Banquet on Thursday, June
18th, at the American−Polish
Cultural Center in Troy, MI.
Tickets for the banquet, which
begins at 6 p.m., are $85,
and include an open bar and
traditional Polish family−style
dinner. Tickets can be ordered
by calling (313) 407−3300.
Information on the National
Polish−American Sports Hall of
Fame is available at
www.polishsportshof.com.

Mark Fidrych, Andy
Banachowski, Bobby
Czyz, Joe Verdeur
to be inducted into
the National
Polish−American
Sports Hall of Fame

New York Mayor Michael
Bloomberg sent his greetings
on the occasion. Former N.Y.
Mayor Ed Koch was present to
express his own personal
tribute to Karski. Ewa
Junczyk−Ziomecka represented
the president of Poland.
As long as three years prior
to placing the street sign on
Madison Avenue, the Polish
Consulate enlisted the aid of
the Downstate New York
Division of the Polish American
Congress as an intermediary to
help navigate the varied
municipal rules and regulations
which had to be met.
“It was an honor for us to
play a role in saluting the
memory of such a remarkable
humanitarian and hero like Jan
Karski,” said Chet Szarejko,
who heads the Political
Activities Committee of the
Downstate N.Y. Congress.
Frank Milewski

NY City Honors Polish Hero Who Tried to Stop the Holocaust
The City of New York
paid special tribute to the
legendary World War II hero
of both the Polish and the
Jewish people by renaming
the intersection of
Manhattan’s Madison Avenue
and East 37th Street “Jan
Karski Corner.”
A ceremony unveiling the
street sign was conducted at
that intersection across from
where the Consulate General
of the Republic of Poland is
located on April 16th.
Mr. Karski was a Polish
Catholic diplomat of Poland’s
government−in−exile in
London while the country was
under German occupation and
served as a courier for the
Polish Underground.
At the pleadings of
Jewish leaders of the Warsaw
Ghetto, he carried out a secret
mission to Great Britain and
the United States to warn the

Już wkrótce przy wniosku o paszport pobiorą nasze odciski
palców środkowych,
serdecznych lub kciuków. Od
osób jędnorękich pobrany
zostanie tylko jeden odcisk.
W przypadku braku i takiej
możliwości w paszporcie
znajdzie się stosowna nota.
Nasze odciski nie będą
jednak widoczne w postaci
graficznej na dokumencie −
zostaną natomiast
zakodowane w warstwie
elektronicznej paszportu jako
element identyfikacji.
W budżecie MSWiA
zarezerwowano na rozbudowę
i modernizację Paszportowego
Systemu Informacyjnego
prawie 40 mln zł. Resort
zamierza wyposażyć w − jak
zapewniono − nowoczesne,
niebrudzące i proste w
obsłudze urządzenia, służące
do pobierania odcisków
palców stanowiska
paszportowe we wszystkich
urzędach wojewódzkich.
W 34 urzędach
konsularnych, które obsługują
95 proc. wniosków o paszport
złożonych za granicą zostanie
zainstalowany Paszportowy
System Obsługi Obywatela,

Już za kilka tygodni od osób ubiegających się o paszport będą pobierane odciski palców.
MSWiA już przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie. Specjalne czytniki do
pobierania odcisków znajdą się w każdym punkcie paszportowym.
Zmiany zaproponowane
przez resort spraw
wewnętrznych dostosowują
nasze przepisy do prawa
unijnego. UE zdecydowała
już wcześniej o wprowadzeniu
danych biometrycznych w
paszportach.
Od sierpnia 2006 r. w
polskich paszportach
zamieszczane są dane
biometryczne wizerunku
twarzy. Teraz znajdą się tam
również odciski dwóch
palców.
Projekt nowelizacji
rozporządzenia zamieszczony
w piątek na witrynie MSWiA
przewiduje, że urzędy będą
pobierały od osób
ubiegających się o paszport,
odciski palców wskazujących
obu dłoni za pomocą
specjalnego elektronicznego
urządzenia.
W przypadku gdy linie
papilarne na palcach
wskazujących będą
nieczytelne lub osoba
ubiegająca się o nowy
paszport nie będzie miała
jednego z tych palców odciski
zostaną pobrane z pary

Support
Hamtramck’s
Polish Day Parade
The Polish Day
Parade Committee
is Roasting

Wally Ozog
Join us as the wit
and humor flies…
ROASTERS:
Julius Szymczyk
(Master of Ceremonies)

Robert Bielenda
Christopher Ozog
Sister Ann Ozog
Ronald Martin
David Klein

Thursday,
June 4, 2009
Cocktails − 5:30
Dinner − 6:30
PNA HALL
10211 Conant St.
Hamtramck
All Proceeds
to Benefit the Annual
Hamtramck Polish Day
Parade on Labor Day
To order tickets
(at $60 per person)
call: 586−574−4925.
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11333 Joseph Campau, Hamtramck, MI 48212
Tel: 313−365−9400

POLISH AMERICAN CONGRESS
MICHIGAN DIVISION
OFFICE HOURS:
MONDAY−THURSDAY:
12:00 NOON − 4:30 PM
FRIDAY: CLOSED
SATURDAY:
10:00 AM − 12:00 NOON

We wrześniu br. przypada 70. rocznica
wybuchu II wojny światowej. Dla
uczczenia tej pamiętnej daty, „Polska
Misja” przy Zakładach Naukowych w
Orchard Lake oraz michigański wydział
Kongresu Polonii Amerykańskiej planują
szeroko zakroje uroczystości, które odbędą
się weekend Święta Pracy (Labor Day
Weekend). Główne uroczystości
zaplanowane są na niedzielę, 6 września na
terenia kampusu Szkół w Orchard Lake.
Organizatorzy mają wielką nadzieję, że na
uroczystości przybędą reprezentanci
wszystkich polonijnych organizacji, a
szczególnie organizacji weteranów.
Program obchodów jest w fazie
opracowywania i wszystkie organizacje są
także zaproszone do komitetu
organizacyjnego.
Co roku, między nami żyje coraz mniej
osób, które przeżyły te nieludzkie czasy II
wojny światowej. Naszym obowiązkiem
jest ich uhonorować, zanim będzie za
późno.

Obchody 70. rocznicy
wybuchu
II wojny światowej

This September will mark the 70th
Anniversary of the outbreak of World War
II. To commemorate this occasion, the
Polish Mission at the Orchard Lake Schools
and the Polish American Congress,
Michigan Division, are planning Polonia−
wide events on Labor Day Weekend, with
the main observance to take place on
Sunday, September 6, 2009, on the Orchard
Lake campus. It is fervently hoped that all
Polonian organization, and especially
Veteran’s groups will join in this effort. The
programs are in the formative stages and
organizations are invited to become part of
the planning committee.
Each year, we find among us fewer and
fewer survivors of those heroic years. We
need to honor them before its too late.

to be Commemorated

Film w TV ukazujący kulisy 70th Anniversary of the
zdrady Polski przez aliantów Outbreak of the WWII

Amerykańska publiczna
telewizja PBS pokazuje
trzyodcinkowy film
dokumentalny o II
wojnie światowej
zrealizowany przez
znanego historyka i
dokumentalistę
Laurence’a Reesa,
ujawniający kulisy
poświęcenia
niepodległości Polski
przez aliantów w celu
zachowania sojuszu z
ZSRR. W środę
wieczorem, 13 maja, telewizja PBS wyemitowała
na dwóch kanałach drugi odcinek filmu “World
War II: Behind the Closed Doors” (II wojna
światowa: za zamkniętymi drzwiami) obejmujący
lata 1942− 1944. Opowiada on m.in. o tuszowaniu
prawdy o zbrodni w Katyniu, Powstaniu
Warszawskim i konferencji w Teheranie między
Churchillem, Rooseveltem i Stalinem, na której
przywódcy USA i Wielkiej Brytanii zgodzili się na
oddanie ZSRR wschodnich kresów przedwojennej
Polski. Film, zrealizowany w koprodukcji z
telewizją BCC i przy współpracy z Polską,
wykorzystujący mało znane materiały, m.in. z
otwartych dopiero w latach 90. archiwów
sowieckich, ukazuje wojnę z niemal nigdy nie
spotykanej w USA polskiej perspektywy. Ujawnia
m.in., że Winston Churchill znał od początku
prawdę o Katyniu, ale nakazał, by jej publicznie
nie rozgłaszać, a prezydent Franklin D. Roosevelt
wysłał jednego z dyplomatów na placówkę na
wyspę Samoa na Pacyfiku, aby nie rozpowiadał o
sowieckiej zbrodni. W poprzednim odcinku filmu
opowiedziano o sojuszu między Trzecią Rzeszą a
stalinowską Rosją, pakcie Ribbentrop−Mołotow i
“czwartym rozbiorze” Polski we wrześniu 1939 r. −
epizodach rzadko przypominanych w
amerykańskich mediach. Film skomponowano z
autentycznych zdjęć i materiałów filmowych
epoki oraz rekonstrukcji wydarzeń w wykonaniu
aktorów. Wszystkie zdjęcia kręcono w Polsce.

USCIS Celebrates Grand Opening
of new Detroit office

U.S. Citizenship and Immigration Services
(USCIS) officially opened its new district office
located at 11411 E Jefferson Ave. in Detroit on
Wednesday, April 29. The ceremony included a
tribute to U.S. Army Private First Class George
Dilboy, the first Greek−American to receive the
Medal of Honor during the World War I. “It is an
honor to dedicate this space to the heroic deeds of
U.S. Army Private Dilboy,” said Mike Aytes,
USCIS Acting Director. “So many immigrants in
this country have sacrificed immensely to make
the United States the great country that it is, and
it’s those sacrifices we need to remember and
cherish in our daily work at USCIS”.

