securing a visa
good for one
month. He went
to Canada to
complete some
art projects he’d
begun earlier,
and never went
back.
Following
an exhibition in
Washington DC
in 1970,
Owczarski was approached
simultaneously by Saint
Mary’s College and
Princeton University to
become an artist−in−
residence. He picked Orchard
Lake.
His sculptures have been
exhibited in eleven countries
and over 50 cities, including
Warsaw, Budapest, Prague,
Frankfurt, Paris, London,
Moscow and New York.

This beautifully written, meticulously researched work is a
must−read not only for Polish−Americans, but for all readers
who are interested in learning about the challenges and
joys of the trans−Atlantic crossing made by millions of
European immigrants in the late nineteenth century.
Richard and Aloysius Lutz have written a compelling tale
about the hardships encountered by a group of poor Polish
immigrants, viewed through the eyes of newlyweds Paul
and Jadwiga Adamik. This work of historical fiction will
resonate with readers whose ancestors, three or four
generations ago, made the same difficult decision to
uproot their families from their familiar surroundings in
Europe in order to secure a better life in America.

2975 E. Maple Rd., Troy, MI

Friday, June 11 - 7:30 pm
American Polish Cultural Center

“JADWIGA’S CROSSING”

the author of

RICHARD J. LUTZ

MEET THE AUTHOR

POLISH AMERICAN CONGRESS - MICHIGAN DIVISION
and AMERICAN POLISH CULTURAL CENTER
invites you to

The sculptor,
born in 1932 in
Lukow, Poland,
Owczarski received
a graduate degree
in sculpture from
the Warsaw’s
Academy of Fine
Arts in 1961, and
for period of time
was involved in
restoration of
Polish churches
damaged during the World
War II. He traveled to the
United States and worked on
a number of sculpting
projects, generally religious
in nature, but always returned
to his native Poland.
However, his twin passions,
Catholicism and art, were at
diametrical odds U.B. − the
Polish equivalent of the
KGB. He began the long
struggle to escape, finally

On Thursday, April 15, Marian Owczarski, for
many years Orchard Lake St. Mary’s artist−in−
residence, passed away.

Marian Owczarski Passes Away
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assignment was in B−52’s in
charge of multitude of nuclear
weapons while on SAC Alert
during the Cold War. He also
served in Operation Desert
Shield and Desert Storm from
October 1990 through April
1991.
He is a recipient of the Air
Force Air Medal and Air Force
Achievement Medal for his
combat service in Southeast
Asia.
Judge Sierawski is married
to Elisabeth and is the proud
father of four sons.
Judge Sierawski’s
scheduled line−up of roasters
included Mark Hackel
(Macomb County Sheriff),
Richard Notte (the Mayor of
Sterling Heights), Anthony V.
Morracco (Macomb County
Public Works Commissioner),
Eric J. Smith (Prosecutor
Attorney), Judge Richard K.
Caretti and Douglas P.
Shepherd (41−A District Court
Judge in Shelby Township).
The event, hosted by Hon.
Judge John Chmura, was
attended by hundreds of Judge
Sierawski friends, colleagues
and family members.
Proceeds from the roast
will benefit the annual Polish
Day Parade held on Labor Day
in Hamtramck. It is sponsored
by the Polish American
Congress Michigan Division.
Polish Day Parade Committee
includes: Pat Ameel, Henry
Anonick, Terry A. Bogusz, A.
Joseph Brzezinski, John M.
Chmura, Ann Felczak,
Michelle Jiompkowski, Victor
Jiompkowski, Ron Keine,
Stella Szczęsny, George Kristy,
Kathy Kristy, Karen Majewski,
Edward Mandell, Jerrold
Marsh, Barbara Martin, Dennis
Orlowski, Gerald Surowiec,
Barbara Toboy, Mariusz
Szajnert, Rafał Nowakowski
and Tomasz Paprotny.

The Roast
of Judge Sierawski
The Honorable Judge
Stephen S. Sierawski was on
the receiving end of witticism
and barbs at the 13th Annual
Polish Day Parade Roast on
Thursday, May 6 at “Villa
Pena” Banquet Hall in Sterling
Heights.
The Hon. Judge Sierawski
served as Chief Judge for the
41−A District Court beginning
January 1, 2003 until
December 31, 2009 in Sterling
Heights, MI. 41−A District
Court includes Sterling
Heights, Shelby Township,
Macomb Township, and Utica.
Judge Sierawski was elected to
the bench in November of
1998.
Judge Sierawski worked
as an Assistant Prosecutor for
Macomb County form 1993
through 1998 and was Deputy
Chief of Domestic Violence
Unit, as well as a former Drug
Prosecutor with the County of
Macomb Enforcement Team.
He holds a Bachelor of
Arts form the University of
Notre Dame in 1983 and a Juris
Doctorate from Wayne State
University Law School in
1992.
Judge Sierawski is
involved in numerous
community organizations such
as: Veterans of Foreign Wars,
Shelby Township Lions Club,
Saint Lawrence Knights of
Columbus, Calabria Club of
Detroit, Michigan Bar
Association, Macomb County
Bar Association, Polish
Advocates Association and
Italian American Bar
Association.
Judge Sierawski is retired
from the United States Air
Force Reserves. He served
twenty years, primarily as a
navigator on the C−130. He
accumulated over 3,500 flying
hours and approximately
2,000 sorties. His initial

COME SUPPORT THE POLISH DAY PARADE
MONDAY, SEPTEMBER 6 − 1:30 PM
DOWNTOWN HAMTRAMCK
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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).

HELP DISTRIBUTING “ŻEGOTA” DVD

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

Banku Polskiego i
przewodniczący Rady Polityki
Pieniężnej − Sławomir Skrzypek.
Rzecznik Praw Obywatelskich −
Janusz Kochanowski. Wielu
posłów i senatorów, w tym
postrach agentów i razwiedki
Przemysław Gosiewski i Zbigniew
Wasserman. Prezesi i
przewodniczący wszystkich
organizacji kombatanckich i
weterańskich, których celem było
utrwalenie pamięci o historii i
przeciwstawienie się
unicestwianiu przeszłości przez
jej fałszowanie, przez
ludobójstwo i deportacje Polaków
z odwiecznych kresów
Rzeczypospolitej. Anna
Walentynowicz, kobieta niezwykła
i zwyczajna zarazem, Matka
Polka i Matka Solidarności.
Na pokładzie przestarzałego
samolotu zginęli wszyscy!
Zginęli wierni Ojczyźnie pragnąc
oddać hołd tym wiernym
Ojczyźnie, na których sowieccy
siepacze dokonali ludobójstwa
70 lat wcześniej. Zginęli ci,
którzy iusiurandum patri datum
usque ad hanc diem ita servavi
[czyli przysięgi danej ojcu do dziś
dnia dotrzymali]! To jest
ogromna strata, trudna do
odrobienia! Ilu lat będzie
potrzeba, aby nadrobić te straty?

FRAGMENTY

samolotowej elita polityczna,
kulturalna i wojskowa Ojczyzny z
mozołem odradzającej się z lat
komunistycznego upodlenia i
bolszewickiego zniewolenia.
Zginęli ludzie niezwykli, którzy byli
ogniwem między dawnymi a
nowymi laty, weterani walk o
wolność Polski jeszcze z okresu
hitlerowsko−stalinowskiego zaboru
oraz ci, którzy sprzeciwili się
hańbieniu Ojczyzny już w latach
sowieckiej okupacji. Prezydent
Ryszard Kaczorowski
symbolizujący ciągłość prawną
Rzeczypospolitej i prezydent Lech
Kaczyński, przywracający tej
Rzeczypospolitej uczciwość i
prawość. Szefowie i dowódcy
wszystkich rodzajów polskich sił
zbrojnych i sztabu generalnego
mianowanych przez prezydenta
Kaczyńskiego i niemających już za
sobą sowieckich powiązań i
zależności. Szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego −
Aleksander Szczygło. Prezes
Instytutu Pamięci Narodowej
niszczonego systematycznie i z
premedytacją przez razwiedkę −
Janusz Kurtyka. Przewodniczący
Rady Ochrony Pomników Walki i
Męczęństwa − Andrzej Przewoźnik.
Maciej Płażyński − prezes
Stowarzyszenia Wspólnota
Polska. Prezes Narodowego

www.pacmi.org

CAŁY TEKST PRZEMÓWIENIA
MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE
INTERNETOWEJ

Ale przecież my nigdy się nie
poddawaliśmy! Czy były rzeczy
niemożliwe w naszej historii?
Czyż to nie nasz Naród pokonał
niezwyciężonych Krzyżaków 600
lat temu? Czyż to nie Polacy 400
lat temu jako jedyni w historii
zdobyli i zajmowali Moskwę przez
2 lata? Czyż to nie nasze hufce
bojowe rozpędziły pod Wiedniem
muzułmanów zagrażających
jedynej prawdziwej religii i
europejskiej cywilizacji? Czy to
nie Polacy obronili Europę przed
bolszewicką zarazą w 1920 roku?
Czyż to nie my pokazaliśmy, że
komunizm, najbardziej zbrodniczy
system w historii może być
obalony? Czyż to nie w Ojczyźnie
dokonywał się jeden cud po
drugim? Rzeczypospolita
odradzała się wbrew przemocy i
wszelkim przeszkodom
zewnętrznym, ale i wewnętrznym,
wbrew zdrajcom, knowaniom i
spiskom.
(...)
Czy Polska mimo nieszczęść
kiedykolwiek umarła? Czy
kiedykolwiek zginęła? Jeszcze
Polska nie zginęła…

Przemówienie prezesa michigańskiego wydziału Kongresu Polonii
Amerykańskiej - Mariusza Szajnerta wygłoszone podczas Mszy św.
odprawionej w niedzielę, 11 kwietnia, w kościele Królowej Apostołów w
Hamtramck za dusze tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej w Smoleńsku
(...) Jak można zrozumieć
czy wyjaśnić śmierć prawie całej
elity z trudem odradzającego się
państwa w momencie, który
mógłby okazać się
przełomowym, w momencie,
który mógłby stanowić
symboliczny pomost spinający
tragiczną przeszłość z
przyszłością opartą na prawdzie i
przyznaniu się sprawców do
zbrodni ludobójstwa?
Ale przełomu nie było, nie
ma i może nigdy już nie będzie!
Nie tylko dlatego, że apel
pojednania i przebaczenia
kapelana Rodzin Katyńskich,
Prałata Peszkowskiego sprzed
15 lat był odważniejszy i głębszy
niż to, co zostało powiedziane
przez obecnych premierów Polski
czy Rosji kilka dni temu. Po
katastrofie lotniczej zamiast
przełomu nastąpiło bowiem
pogłębienie nieufności, wywołane
zostały nowe urazy, symbolicznie
niejako i w innym wymiarze
dokonało się dopełnienie zbrodni
ludobójstwa sprzed 70 lat. Tak
jak w kwietniu 1940 roku
Sowieci rozpoczęli proces
mordowania z premedytacją elity
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej,
tak teraz w 70 lat po tym
komunistycznym ludobójstwie,
zginęła w niepojętej katastrofie

