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Szanowni Państwo,

Maj zajmuje szcze-
gólne miejsce w 
kalendarzu histo-
rycznym zarówno 
amerykańskim, jak 
i polskim.  31 maja 
świętować będzie-
my w Stanach Zjed-
noczonych Dzień 
Pamięci Narodowej, czyli Memorial Day, 
dedykowany pamięci żołnierzy amerykań-
skich poległych w czasie służby  na róż-
nych frontach, w różnych zakątkach świa-
ta. W tym roku łączy się on z 76. rocznicą 
zakończenia drugiej wojny światowej, ob-
chodzoną co roku 8 maja. W tym kontek-
ście powinniśmy wszyscy po raz kolejny 
docenić jak ważną wartością w życiu każ-
dego z nas, ale i narodów, jest pokój i jak 
drastyczna może być jego cena. Pamiętaj-
my o wszystkich bohaterach zarówno w 
Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, 
którzy walczyli i bardzo często oddali ży-
cie za to, aby nasze pokolenia mogły żyć 
i pracować w rzeczywistości sprzyjającej 
rozwojowi, w pokojowych warunkach. 

Doskonałym przykładem takiego boha-
tera był zmarły 1. kwietnia tego roku w 
wieku 97 lat pan kapitan Antoni Chroście-
lewski. Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 17 kwietna w kościele św. Stanisława 
Kostki na Greenpoincie i w Amerykańskiej 
Częstochowie w Doylestown, PA.

Kapitan Antoni Chrościelewski był ko-

81. rocznicę mordu katyńskiego oraz na 
stałe związaną z nią 11. rocznicę katastro-
fy samolotu z Prezydentem RP, śp. Lechem 
Kaczyńskim upamiętnili rodacy zamiesz-
kujący Wschodnie Wybrzeże Stanów Zjed-
noczonych. Centralne uroczystości odby-
ły się w „duchowej stolicy Polonii” czyli 
Sanktuarium Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Doylestown, PA. Polsko-Słowiań-
ska Federalna Unia Kredytowa była głów-
nym sponsorem uroczystości,  a  Członek 
Rady Dyrektorów Ryszard Bąk oraz dyrek-
tor wykonawczy PSFCU Bogdan Chmie-
lewski złożyli kwiaty przed pomnikami 
upamiętniającymi obie tragedie.

Modlitwę za dusze zamordowanych 
polskich oficerów przez radzieckie NKWD 
oraz 96 ofiar katastrofy lotniczej poprowa-
dził paulin, Ojciec Bartłomiej Marciniak 
- kapelan ZHP. Konsul RP Mateusz Gmura 
odczytał list skierowany do Polonii z Kan-
celarii Prezydenta RP, a podpisany przez 
min. Adama Kwiatkowskiego oraz Konsu-
la Generalnego w Nowym Jorku Adriana 
Kubickiego. 

Odczytano także list od Marszałka Se-
niora Antoniego Macierewicza, kierowa-
nego do rodaków mieszkających w Amery-
ce. Następnie  „Apel pamięci” poświęcony 

Polonia pamięta: Katyń 1940, Smoleńsk 2010Polonia pamięta: Katyń 1940, Smoleńsk 2010

mendantem nowojorskiego Okręgu 2. Sto-
warzyszenia Weteranów Armii Polskiej w 
Ameryce, wieloletnim prezesem Polskiego 
Domu Narodowego na Greenpoincie i zało-
życielem chóru Angelus. Był człowiekiem 
czynu, bohaterem, patriotą, ale też pragma-
tykiem, i dla wielu olbrzymim autoryte-
tem. Urodził się w 1924 r. w Augustowie, 
swoje młodzieńcze lata spędził w obronie 
Ojczyzny, najpierw będąc Sybirakiem, a 
następnie żołnierzem II Korpusu Polskiego 
gen. Władysława Andersa. Walczył m.in.  
w bitwie pod Monte Cassino, w Loreto, 
Ankonie oraz Bolonii. Po zakończeniu 
wojny z Dywizją Strzelców Karpackich 
przybył do Anglii. W Stanach Zjednoczo-
nych zamieszkał na początku lat pięćdzie-
siątych XX wieku. Wzmożona pracą szyb-
ko rozwinął własny biznes, jednak spraw 

patriotycznych nigdy nie pozostawił z 
boku. Antoni Chrościelewski dał poznać 
się Polonii jako 
altruista, patriota 
i działacz. Cenił 
polska kulturę i jej 
dorobek, w roku 
2005 Piątą Aleją 
w Nowym Jorku 
prowadził dumnie 
Paradę Pułaskiego 
jako Wielki Mar-
szałek. Za swoją 
służbę na rzecz państwa był wielokrotnie 
odznaczany, w tym najwyższymi odzna-
czeniami wojskowymi i państwowymi. 
Pan Antoni był również wielkim przyjacie-
lem Naszej Unii.

...dokończenie na stronie 2

...dokończenie na stronie 2
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ponad 20 tysiącom polskich oficerów za-
mordowanych w 1940 r. odczytał Jacek 
Szklarski, przedstawiciel Stowarzysze-
nia Weteranów Armii Polskiej w Ame-
ryce. Ceremonie rocznicowe zakończyło 
złożenie wieńców pod pomnikiem „Hu-

sarza” dłuta śp. Andrzeja Pityńskiego  
oraz monumentem upamiętniającym ka-
tastrofę lotniczą z 10 kwietnia 2010 r. Po 
zakończeniu obchodów wszyscy zebrani 
udali się na mszę świętą odprawioną w 
Sanktuarium Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Doylestown, PA.

Uroczystości rocznicowe odbyły się 
także w metropolii chicagowskiej pod 
pomnikiem katyńskim i tablicą smo-
leńską na cmentarzu św. Wojciecha w 
Niles, IL. Kwiaty w imieniu Naszej Unii 
złożył zarządzający regionem PSFCU 
Midwest, Robert Radkowski.

Polonia pamięta: Katyń 1940, Smoleńsk 2010 - cd.Polonia pamięta: Katyń 1940, Smoleńsk 2010 - cd.

Dzięki staraniom Pana Chrościelew-
skego wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Weteranów Armii Polskiej na cmenta-
rzu na Monte Cassino stanął pomnik 
gen. Władysława Andersa, a w innych 
miejscach wiele monumentów i tablic 
upamiętniających m.in. zbrodnię ka-
tyńską, Powstanie Warszawskie, Żołnie-
rzy Niezłomnych, Obławę Augustow-
ską, katastrofę smoleńską oraz wiele 
innych tragicznych, lecz nierozerwal-
nie związanych z wolnościowymi dą-
żeniami Polaków, wydarzeń. Odejście 
Pana Antoniego Chrościelewskiego jest 

olbrzymią stratą dla Polski i Polonii, 
ale pamięć o nim zostanie na zawsze. 
Chwała Bohaterom!

3 maja obchodzimy 230. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Po-
wszechnie przyjmuje się, że Konsty-
tucja 3. Maja była pierwszą w Europie  
i drugą na świecie (po konstytucji ame-
rykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spi-
saną konstytucją. Została zaprojekto-
wana w celu zlikwidowania obecnych 
od dawna wad, opartego na wolnej 
elekcji i demokracji szlacheckiej sys-
temu politycznego Rzeczypospolitej 
Obojga Naro dów. Jej treść jest kluczowa 

dla postrzegania historii Polski i oceny 
wolnościowych dążeń i patriotycznych 
postaw Polaków na całym świecie. Od 
wielu lat Polonia świętuje to wydarzenie 
wspaniałą paradą w Chicago. Niestety, 
już drugi rok z rzędu, z powodu pande-
mii obchody te są bardzo ograniczone. 
Przekazujmy jednak tę tradycję młodym 
pokoleniom i upowszechniajmy wiedzę 
o tej, jakże ważnej Konstytucji, naszym 
amerykańskim odbiorcom.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia 
Kredytowa kontynuuje swoją misję by-
cia nie tylko nowoczesną instytucją fi-
nansową, ale też wspierania wszelkich 
działań społecznych promujących pol-
ską grupę etniczną w Stanach Zjedno-
czonych. Przeznaczamy na ten cel nie 
tylko środki finansowe, ale również an-
gażujemy naszych pracowników i wo-
luntariuszy, nasze kontakty biznesowe 
i różnorakie działania marketingowe. 
Zachęcam i zapraszam Państwa do ko-
rzystania z naszych szerokich, nowo-
czesnych ofert i usług finansowych, 
bowiem w ten sposób razem z nami 
przyczyniacie się Państwo do budo-
wy silnej i zasobnej Polonii w Stanach 
Zjednoczonych.

Z poważaniem,

Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

...dokończenie ze strony 1

...dokończenie ze strony 1

Współpraca unii kredytowychWspółpraca unii kredytowych
26 kwietnia br. dyrektor wykonawczy 
PSFCU, Bogdan Chmielewski uczest-
niczył w wideokonferencji pomiędzy 
liderami Rady Dyrektorów Światowej 
Rady Unii Kredytowych (WOCCU) 
wraz z władzami SICREDI, organizacji 
skupiającej 116 unii kredytowych (z 4 
milionami członków) z Brazylii. Roz-
mawiano o wymianie doświadczeń oraz 
ściślejszej współpracy.

PSFCU, jako największa unia kredy-
towa w USA i lider Polonii amerykań-
skiej, zadeklarowała ścisłą współpracę 

z SICREDI. „Cieszę się, że duża część 
brazylijskiej Polonii jest zaangażowana 
w ruch unii kredytowych. Chętnie po-
dzielimy się naszym doświadczeniem 
w pracy na rzecz Polonii w Ameryce” 
– zadeklarował dyrektor Chmielewski.

W spotkaniu wziął udział Rafał Ma-
tusiak, prezes Kasy Krajowej i Spół-
dzielczych Kas Oszczędnościowo-Kre-
dytowych (SKOK) i Przewodniczący 
Rady Dyrektorów WOCCU. „PSFCU jest 
przykładem nie tylko wspaniałej dbało-
ści o własnych Członków, ale również 

utrzymywania kontaktu diaspory z Pol-
ską” – powiedział pan Matusiak.

Dyrektor wykonawczy PSFCU Bogdan Chmielewski 
podczas wideokonferencji

Młodzi judocy z Szulinski Judo Club upamiętnili śp. Antoniego Chrościelewskiego
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Skorzystaj z nowego kredytu konsolidacyjnego w Naszej UniiSkorzystaj z nowego kredytu konsolidacyjnego w Naszej Unii
Czy miesięczne spłaty kredytów prze-
wyższają Twoje możliwości finansowe? 
Masz kłopoty ze spłatą kart kredytowych 
w innych instytucjach finansowych? 
Weź kredyt konsolidacyjny w Polsko-
-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredyto-
wej. Rozwiązanie to pozwoli połączyć 
Twoje różne pożyczki w jeden kredyt. 
Dzięki niemu możesz zapanować nad 

swoimi finansami lub znacznie obniżyć 
koszt obsługi zobowiązań, gdyż kredy-
tem konsolidacyjnym możesz spłacić 
kredyty gotówkowe lub zadłużenie na 
kartach kredytowych.

Kredyt konsolidacyjny w Naszej Unii 
to propozycja dla osób, które spłaca-
ją już kilka produktów finansowych 
i chciałyby zmniejszyć ciężar spłaty 

swojego zadłużenia. Jest atrakacyjny 
dla wszystkich, którzy chcą mieć jedną 
płatność z niskim oprocentowaniem, i 
zaoszczędzić na kosztach osługi kre-
dytu. PSFCU oferuje Członkom Naszej 
Unii kredyt konsolidacyjny do 20 tysię-
cy dolarów. Jest on oprocentowany już 
od 6,99% APR* i udzielany na okres do 
60 miesięcy.

*Annual Percentage Rate. Kwota kredytu do $20,000 na przefinansowanie istniejącego zadłużenia w innych instytucjach finansowych (z wyłączeniem zadłużenia w PSFCU). Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi 
do 60 miesięcy. Kredyt dostępny dla wnioskodawców w zależności od oceny kredytowej minimum 640 FICO: aby zakwalifikować się na 6.99% APR wymagane FICO 750 lub wyższe; na 8.99% APR wymagane FICO 
między 720-749. Oprocentowanie uwzględnia zniżkę w wysokości 0.25% za zarejestrowanie automatycznych płatności z konta czekowego PSFCU na którym została wydana 
pożyczka. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności spłaty kredytu. Oferty, oprocentowanie i warunki mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Oferta ważna tylko dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z oddziałem PSFCU lub Centrum Obsługi Klienta 
pod numerem 1.855.773.2848.

RACHUNEK
JEST PROSTY!

SKORZYSTAJ Z KREDYTU 
KONSOLIDACYJNEGO 

PSFCU
już od

Karty kredytowe na każdą okazjęKarty kredytowe na każdą okazję
Nasza Unia proponuje szeroki wachlarz 
kart kredytowych. Wybierz kartę, któ-
ra najbardziej będzie odpowiednia do 
Twoich potrzeb finansowych. 

Bądź gotów na wszystko, co przynie-
sie Ci życie. W niełatwych czasach wy-
chodzenia z kryzysu spowodowanego 
pandemią COVID-19, nowa karta kre-
dytowa PSFCU VISA® da Ci pewność 
siebie. Składanie wniosku nigdy nie 
było łatwiejsze. Wystarczy odwiedzić 
stronę www.NaszaUnia.com  i odnaleźć 
zakładkę „Karty kredytowe PSFCU”, a 
następnie dokonać wyboru. 

Nagrody gotówkowe
Jeśli zależy Ci na atrakcyjnym pro-

gramie punktów lojalnościowych oraz 
nagrodach gotówkowych, naturalnym 
wyborem będzie karta Elite VISA® Si-
gnature.  Używając tej karty, zarabiasz 
1,25 punktu lojalnościowego za każde-
go dolara wydanego w transakcji zaku-
pu. Dodatkowe 5 tys. punktów lojalno-
ściowych (50 dolarów) otrzymasz, jeżeli 
wydasz 1,5 tys. dolarów w ciągu pierw-
szych trzech miesięcy.

Przy wyborze karty Elite VISA® Signa-
ture oprocentowanie wstępne przez 9 
miesięcy na transakcjach zakupu wynosi 
0,00% APR*. Oprocentowanie wstęp-
ne na przeniesieniu zadłużenia wynosi 
1,99% APR przez 12 miesięcy, bez opłaty 
za transakcję.

Niskie oprocentowanie 
Jeśli szukasz najniższego oprocen-

towania, dobrym wyborem jest karta 
Advantage VISA®. Oprocentowanie wstę-
pne przez 6 miesięcy na transakcjach 
zakupu wynosi 1,99% APR, po czym 
zacznie obowiązywać standardowe 
opro centowanie zmienne, obecnie już 
od 5,99% APR.

Z kolei karta Premier VISA® oferuje 
oprocentowanie wstępne przez 9 miesię-
cy na transakcjach zakupu w wysokości 
1,99% APR. Po upływie okresu promo-
cyjnego obowiązywać będzie standardo-
we oprocentowanie zmienne, obecnie 
już od 9,99% APR. Dodatkowym atutem 
tej karty jest atrakcyjny program punk-
tów lojalnościowych wymienialnych na 
produkty lub usługi turystyczne.

Budowa historii kredytowej
Nasza Unia oferuje Państwu dobre 

narzędzia dla zbudowania historii kre-
dytowej. Karta Choice VISA® jest kartą 
zabezpieczoną depozytem, z limitem do 
10 tys. dolarów. Oferujemy oprocento-
wanie już od 14,99% APR.

Mamy także specjalną ofertę dla stu-
dentów. Mogą oni zbudować lub popra-
wić swoją historię kredytową, używając 
karty PSFCU Liberty VISA®. Oprocen-
towanie wstępne przez 6 miesięcy na 
transakcjach zakupu wynosi 1,99% APR, 
a po upływie okresu promocyjnego, obo-
wiązuje standardowe oprocentowanie 
zmienne, obecnie już od 10,99%.

Nie czekaj, wejdź na stronę www.Na-
szaUnia.com i złóż wniosek o wybraną 
kartę kredytową PSFCU VISA®. Zacznij  
korzystać z możliwości oferowanych 
przez produkty Naszej Unii już dzisiaj!
*APR - Annual Percentage Rate. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest 

ocena historii kredytowej. Po okresie wstępnym obowiązywać będzie 

standardowe oprocentowanie zmienne, obecnie w wysokości od 

7.99% (5.99% na karcie Advantage) do 18.00% APR. Wymagane jest 

członkostwo w PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

6.99%
 APR* na 60 miesięcy6.99% 60
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Z życia Naszej UniiZ życia Naszej Unii
Ostatni weekend kwietnia był szczelnie 
wypełniony ważnymi wydarzeniami 
dla polonijnej społeczności zarówno w 
Chicago, jak i na Wschodnim Wybrzeżu. 
Poluzowanie w całym kraju restrykcji 
sanitarnych wprowadzonych w związ-
ku z pandemią koronawirusa, sprzyja 
powrotowi coraz większej aktywności 
PS FCU wśród Polonii.

Nagroda dla Pierwszej Damy
Nasza Unia była jednym ze sponso-

rów wyborów Królowej Parady Kontytu-
cji 3. Maja w Chicago. Dyrektor PSFCU 
z Chicago, Bogdan Ogórek wręczył na-
grodę – czek na 1,5 tys. dolarów - Mo-
nice Lebensztejn, która została wybrana 
na Pierwszą Damę Dworu. Nasza Unia 

nagrodziła także uczestniczki konkursu 
podczas Balu Królowej Związek Podha-
lan w Ameryce Północnej. 

Matury 2021
Koniec kwietnia to początek egzami-

nów maturalnych w polskich szkołach 
dokształcających. Kierowniczka oddzia-
łu PSFCU Bridgeview Jolanta Wiśnicka 

była zaangażowana w matury w aż trzech 
szkołach w okolicach Chicago: w Polskiej 
Szkole im. Adama Mickiewicza (Bur-
bank, IL), Polskiej Szkole im. Marii Ko-
nopnickiej (Oak Lawn, IL) oraz Polskiej 
Szkole im. Świętego Błażeja w Summit, 
IL). Kilkudziesięciu maturzystów z suk-
cesem zdało swój pierwszy egzamin do-
rosłości. Jako nagrodę każdy z nich otrzy-
mał od Naszej Unii certyfikat pieniężny  
o wartości stu dolarów. 

Nasza Unia była także fundatorem 

nagród w konkursach organizowanych 
przez polskie szkoły dokształcające. W 
ostatnich dniach kwietnia certyfikaty pie-
niężne otrzymali zwycięzcy amatorskiego 
konkursu filmowego promujacego szkołę 
przy parafii św. Ferdynanda w Chicago 
oraz dwóch konkursów plastycznych w 
Polskiej Szkole PATRON w Clifton, NJ.

Pamiętaliśmy o Świętym
27 kwietnia br. przypadła siódma rocz-

nica kanonizacji Karola Wojtyły, Papieża 
Jana Pawła II. Dyrektor wykonawczy PS-

FCU, Bogdan Chmielewski wziął udział 
w specjalnej Mszy Świętej, która w nie-
dzielę poprzedzającą rocznicę, odbyła się 
w nowjorskiej katedrze św. Patryka, którą 
koncelebrowali – Jego Eminencja kardy-
nał Timothy Dolan oraz biskup Witold 
Mroziewski.

W rocznicę, w nowojorskim oddziale 
PSFCU McGuinness, Członkowie Naszej 
Unii mieli okazję skosztować tradycyj-
nych, „papieskich” kremówek. 

Wprowadź swoje dziecko 
do świata finansów

Otwórz nowe konto dla dziecka 
w Naszej Unii, a otrzymasz  
dodatkowo

 $50
Promocja trwa od 15 kwietnia do 15 czerwca 2021 r. Do otwarcia konta dla nieletnich obowiązują zasady członkostwa. Wymagany jest początkowy stan konta w wysokości $10.00. 
Oferta dotyczy osób, które aktualnie nie posiadają konta dla nieletnich i nie posiadały konta dla nieletnich przez okres ostatnich 12 miesięcy. Przysługuje jedna dodatkowa wpłata w 
kwocie $50.00 na osobę.  Kwota dodatkowej wpłaty będzie dostępna do wypłaty po upływie jednego (1) roku od założenia konta, o ile nie nastąpią wyjątkowe okoliczności. Dodatkowa 
wpłata podlega zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego (IRS). Inne ograniczenia obowiązują.


