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Nagrody Dziedzictwa Narodowego 2021
Wydział KPA na stan Illinois uhonorował zasłużonych działaczy

Podczas Bankietu Dziedzictwa Narodowego wydział stanowy Kongresu Polonii Amerykańskiej i po raz pierwszy Fundacja Polsko-Amerykańska 
oddziału na stan Illinois wręczyli zasłużonym osobom oraz organizacjom prestiżowe Nagrody Dziedzictwa, wyrażając wdzięczność uhonorowanym 
za ich ważną dla Polski i Polonii działalność.

Po roku przerwy spo-
wodowanej pandemią CO-
VID-19 wydział stanowy 
Kongresu Polonii Amerykań-
skiej zorganizował po raz 51. 
Bankiet Dziedzictwa Naro-
dowego, dumnie celebrując 
przypadający w paździer-
niku Miesiąc Dziedzictwa 
Polsko-Amerykańskiego.

Podczas dorocznej gali 
24 października 2021 roku,  
zostały wręczone prestiżo-
we wyróżnienia: Nagrody 
Główne Dziedzictwa, Na-
grody Dziedzictwa za dzia-
łalność w różnych katego-
riach, Nagroda Dziedzictwa 
przyznawana przez prezesa 
wydziału stanowego Kon-
gresu Polonii Amerykań-
skiej oraz po raz pierwszy 
– Nagroda Dziedzictwa, 
którą wręczyła Fundacja 
Polsko-Amerykańska od-
działu na stan Illinois.

Galę ciepłym powita-
niem rozpoczęła wicepre-
zes Bożenna Haszlakiewicz, 
koordynująca galę.

Ułani z historycznego 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ułanów im. Tadeusza Ko-
ściuszki wprowadzili flagi 
narodowe Rzeczpospolitej 
Polskiej i Stanów Zjedno-
czonych Ameryki Północnej 
do sali bankietowej w re-
stauracji Allegra w podchi-
cagowskim Schiller Park. 

Hymny narodowe obu 
krajów zaśpiewała Nina Ro-

mek, której akompaniował 
Mieczysław Dziś – dyrektor 
muzyczny Zespołu Pieśni i 
Tańca „Polonia”.

Przybyłych na galę pra-
wie 300 gości – przedsta-
wicieli lokalnych i stano-
wych władz i administracji 
państwowej, organizacji 
polonijnych, środowisk 
zawodowych i bizneso-
wych – serdecznie powitał 
Michael Niedzinski, prezes 
wydziału stanowego Kon-
gresu Polonii Amerykań-
skiej. Wyraził radość, że po 
raz 51. Polonia miała okazję 
spotkać się i kontynuować 
piękną tradycję wręczania 
Nagród Dziedzictwa, aby 
uhonorować osoby, które 
szczególnie zasłużyły na 
to prestiżowe wyróżnienie. 

Prezes Niedzinski, mó-
wiąc o pandemii i nowej 
rzeczywistości, w której od 
marca 2020 roku przyszło 
nam żyć, wspominał osoby 
z organizacji, które odeszły.

Przypomniał o inicjaty-
wach wydziału stanowego 
KPA, zmodyfikowania spo-
sobów działania na trud-
ny czas pandemii, tak aby 
szybko i skutecznie dzielić 
się z Polonią informacjami, 
jak można sobie pomóc w 
znalezieniu dotacji stano-
wych lub rządowych. 

Służyć temu miała stwo-
rzona przez wydział stano-
wy audycja radiowa Głos 

Kongresu, dzięki której 
można było szybciej i ła-
twiej zrealizować stawiane 
przed Kongresem nowe 
zadania i wyzwania.

– To był trudny rok, ale 
stanęliśmy na wysokości 
zadania i służyliśmy Polonii 
we właściwy sposób. Wy-
daje mi się, że wyszliśmy z 
tego silniejsi, bardziej sko-
ordynowani – podsumował 
Niedzinski.

Minutą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych na CO-
VID-19 członków organi-
zacji: dyrektora krajowego 
Andrzeja Gędłka i Eda Praż-
nowskiego.

Frank Spula – prezes 
krajowego Kongresu Polo-
nii Amerykańskiej i Związ-
ku Narodowego Polskiego 
wyraził ogromne zadowo-
lenie, że Polonia spotkała 
się z okazji Miesiąca Dzie-
dzictwa Polsko-Amerykań-
skiego, aby uhonorować lu-
dzi sukcesu wielu profesji; 
lekarzy, prawników, osoby 
znane ze swojej działalno-
ści i szanowane zarówno 
w polonijnym, jak i amery-
kańskim środowisku. Przy-
pomniał, że Polacy mieli i 
nadal mają ogromny wkład 
w budowanie i rozwój ame-
rykańskiej rzeczywistości, 
od sąsiedztw, po naukę, 
edukację czy biznes.

Zdaniem prezesa Spuli 
kreatywna postawa jest 

bardzo ważna, ponieważ od-
danie ludzi społeczeństwu 
sprawia, że tam, gdzie oni są, 
czynią te miejsca lepszymi 
do życia. – Tego wieczoru 
zapraszam was do działania, 
aby zmieniać rzeczywistość. 
Zdecydujcie, proszę, każdy z 
was, że uczynimy wszystko, 
aby razem i indywidualnie 
dokonywać zmian, zmian na 
lepsze – zaapelował prezes 
Frank Spula.

Wicekonsul RP Agata 
Grochowska życzyła konty-
nuacji sukcesów. Zachęciła 
do przeczytania listu gratu-
lacyjnego wystosowanego z 
Kancelarii Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej przez 
sekretarza stanu Adama 
Kwiatkowskiego, który w 
imieniu własnym i prezy-
denta RP Andrzeja Dudy 
przekazał organizatorom i 
uczestnikom 51. Bankietu 
Dziedzictwa Narodowego 
najlepsze życzenia oraz 
serdeczne gratulacje wy-
różnionym Nagrodą Dzie-
dzictwa Narodowego.

Wyrazy uznania oraz  
najlepsze życzenia złożyli 
również politycy i przedsta-
wiciele lokalnej i stanowej 
administracji państwowej: 
Antonio Munoz – senator 
stanu Illinois, reprezen-
tujący dystrykt numer 1, 
Daren Bailey – senator sta-
nu Illinois, reprezentujący 
dystrykt numer 55, Eva 

Dina Delgado – senator sta-
nu Illinois, reprezentująca 
dystrykt numer 3, Melissa 
Conyears-Ervin – skarbnik 
miasta Chicago. 

Zaprezentowano histo-
ryczny program słowno-
-muzyczny o polskich dro-
gach do wolności zatytu-
łowany „Polska Wschodu”. 

Autorami scenariusza 
byli Walter Bochenek i 
Mary Sandra Anselmo.

W przedstawieniu wy-
reżyserowanym przez Wal-
tera Bochenka wystąpił Ze-
spół Pieśni i Tańca „Polonia” 
Zjednoczenia Polskiego 
Rzymsko-Katolickiego w 
Ameryce, którym kierują  
Anna and Jaclyn Krysiński.

Kulminacyjnym punk-
tem Bankietu Dziedzictwa 
Narodowego było wręcze-
nie nagród.

Nagrodami Dziedzic-
twa zostały uhonorowane 
osoby prywatne, wyróż-
niające się godną szacunku 
postawą lub nienaganną, 
wieloletnią, ważną służbą 
oraz organizacje, których 
działalność naukowa, biz-
nesowa czy społeczno – 
filantropijna ma doniosłe 
znaczenie dla Polski i Po-
lonii.

Anna Wierzbicki – pre-
zes Fundacji Polsko-Ame-
rykańskiej oddziału na stan 
Illinois, Nagrodę Dziedzic-
twa Narodowego (Polish 

American Foundation Hu-
manitarian Award) w imie-
niu fundacji przyznała po 
raz pierwszy.

To zaszczytne wyróżnie-
nie, nagrodę za działalność 
humanitarną (Humanita-
rian Award) otrzymał dr 
Willie Wilson.

Nagrody Główne Dzie-
dzictwa przyznawane przez 
wydział stanowy Kongresu 
Polonii Amerykańskiej oraz 
Nagrody Dziedzictwa za 
wybitną działalność w róż-
nych kategoriach zostały 
przyznane następującym 
osobom i organizacjom. 

Wręczali je prezes Mi-
chael Niedzinski i wicepre-
zes Bożenna Haszlakiewicz.

Jako pierwszy Nagrodę 
Główną Dziedzictwa Naro-
dowego (Heritage Award) 
otrzymał dr Marek Rudnic-
ki uhonorowany za oddaną, 
wieloletnią służbę publicz-
ną Polonii i ogromne zaan-
gażowanie w działalność 
medyczną w Stanach Zjed-
noczonych i Europie.

 W uznaniu zasług i ofe-
rowanej pomocy przyszłym 
studentom medycyny Na-
grodę Główną Dziedzictwa 
(Heritage Award) wręczono 
celebrującemu 75-lecie ist-
nienia Związkowi Lekarzy 
Polskich w Chicago, którą 
odebrał aktualny prezes dr 
Piotr Brukasz. 

Ciąg dalszy na str. 9

Anna Wierzbicki – prezes Fundacji Polsko-Amerykańskiej, oddziału na stan Illinois, Nagrodę 
Dziedzictwa Narodowego za działalność humanitarną przyznała dr Willie Wilsonowi. Nagrodę 
odebrała jego przedstawicielka

Nagrodę Główną Dziedzictwa (Heritage Award), którą odebrał prezes dr Piotr Brukasz, wręczono 
Związkowi Lekarzy Polskich w Chicago

Za działalność biznesową nagrodę otrzymali Marek i Agnieszka Kowalczyk 

Bożena Nowicka McLees została uhonorowana Nagrodą Dziedzictwa za działalność akade-
micką (Academic Award)

Nagrodę Dziedzictwa (Civic Award) otrzymał Krzysztof Wąsowicz, burmistrz Justice

Nagrodę Główną Dziedzictwa Narodowego (Heritage Award) otrzymał dr Marek Rudnicki
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tynentach. Andrew Sochaj 
to także mecenas sztuki i od 
wielu lat działacz zaangażo-
wany w służbę publiczną i 
sprawy Polonii w Ameryce 
Północnej.

Wydział stanowy Kon-
gresu Polonii Amerykań-
skiej nagrodami-niespo-
dziankami uhonorował 
czwórkę zasłużonych z 
grona organizacji działa-
czy: Waltera Bochenka, 
Ewę Cholewinski, Bożen-
nę Haszlakiewicz i Jana 
Plachtę.

Ron Onesti, prezes Oby-
watelskiego Komitetu Ame-
rykanów Włoskiego Pocho-
dzenia, zrzeszenia organiza-
cji włosko-amerykańskich z 
aglomeracji chicagowskiej 
wręczył KPA-IL donację w 
wysokości 800 dolarów.

Z okazji Bankietu Dzie-
dzictwa Narodowego i gali 
wręczenia nagród uroczysty 
toast wzniósł Conrad No-
wak, współprzewodniczący 
Warszawskiego Komitetu 
Miast Siostrzanych z Chica-
go International i partner 
firmy Hinshaw& Culbertson.

Odmówieniem modli-
twy przed posiłkiem ks. 
kanonik Tadeusz Dzieszko, 
proboszcz parafii św. Fau-
styny Kowalskiej zaprosił 
gości do obiadu.

Polonezem wspólnie 
wykonanym z tancerza-
mi Polonii rozpoczęła się 
celebracja sukcesu nagro-
dzonych. Uroczystość pro-
wadził Łukasz Dudka.

Tekst: Jola Plesiewicz
Zdjęcia: Dariusz Piłka

Dokończenie ze str. 8
Bożena Nowicka McLees 

– dyrektor Interdyscypli-
narnego Programu Studiów 
Polskich na Uniwersyte-
cie Loyoli i wiceprezes do 
spraw edukacji krajowego 
KPA została uhonorowana 
Nagrodą Dziedzictwa (Aca-
demic Award) za wielolet-
nie zaangażowanie na rzecz 
polskich i amerykańskich 
studentów. 

W kategorii działalność 
biznesowa Nagrodę Dzie-
dzictwa (Business Award) 
odebrali Marek i Agniesz-
ka Kowalczyk, właściciele 
sklepu meblowego Idea 
Furniture, znani ze swojej 
działalności filantropijnej. 

Za obywatelską służbę 
na rzecz polsko-amerykań-
skiego środowiska nagrodę 
(Civic Award) otrzymał 
Krzysztof Wąsowicz, bur-
mistrz podchicagowskiego 
Justice, który w 2021 roku 
na urząd został wybrany po 
raz piąty.

Za 82 letnią działalność 
filantropijną nagrodę (Phi-
lantropic Award), odebraną 
przez prezes Kathy Lesny-
-Evans otrzymał Legion 
Młodych Polek. 

Nagroda Dziedzictwa za 
służbę publiczną (Public 
Service Award) przypadła 
w udziale ks. biskupowi 
Andrzejowi Wypychowi z 
Archidiecezji Chicago, który 
jest również dyrektorem 
wykonawczym Ligi Kato-
lickiej Religijnej Pomocy 
Polsce i Polonii. Laureat nie 
mógł uczestniczyć w uro-
czystości i nagrodę odebrał 
następnego dnia.  

Nagrodą specjalną Dzie-
dzictwa Narodowego ufun-
dowaną przez prezesa KPA-
-IL (President's Award) zo-
stał uhonorowany Andrew 
Sochaj z Kanady, właściciel 
Cyclone Manufacturing, któ-
ry dzięki wprowadzonym 
przez siebie innowacjom 
skromną firmę rozszerzył 
do ponad 800 pracowników 
i 6 zakładów na dwóch kon-

POLONIA

Ks. biskup Andrzej Wypych 
odebrał Nagrodę Dziedzictwa w służbie publicznej
Ksiądz Andrzej J. Wy-

pych, biskup pomocniczy w 
Archidiecezji Chicagowskiej 
oraz dyrektor wykonawczy 
Ligi Katolickiej Religijnej 
Pomocy Polsce i Polonii, 
odebrał w poniedziałek 25 
października prestiżową 
Nagrodę Dziedzictwa za 
służbę publiczną dla Polonii 
podczas comiesięcznego 
zebrania stanowego wy-
działu Kongresu Polonii 
Amerykańskiej.

Dzień wcześniej z powo-
du ważnego spotkania nie 
mógł być obecny na Bankie-
cie Dziedzictwa stanowego 
wydziału, gdzie wręczane 
były wyróżnienia zasłużonym 
działaczom.

Ksiądz biskup Andrzej 
Wypych wyraził wzruszenie 
i skromność w związku z 
przyznaniem prestiżowego 
wyróżnienia. – Nie zrobiłem 
nic ekstra szczególnego, po-
nad to, co powinienem robić 
– powiedział kapłan.

Jako dyrektor wykonaw-
czy Ligi Katolickiej Religijnej 

Pomocy Polsce i Polonii de-
dykował nagrodę Komitetowi 
Stypendialnemu i wszystkim, 
którzy współtworzą sukces 

Ligi. Powiedział, że martwi 
go niedostatecznie silna za-
uważalność w środowisku 
projektów skierowanych 

do młodych ludzi. Dlatego z 
radością przyjął propozycję 
wydziału stanowego KPA od-
nośnie „kreowania nowego 

momentu”, inicjatywy Youth 
Charter, adresowanej do mło-
dzieży i dzielił się refleksjami 
na jej temat.

– Z mojego punktu widze-
nia młodzi ludzie to nie są ci 
sami ludzie, którzy są częścią 
mego pokolenia. Młodzi lu-
dzie współcześnie nie są for-
mowani do wspólnoty. Waż-
ne jest formowanie ludzi ku 
celom, które są naznaczone. 
Mocno podkreślam element 
formacji – wskazał kapłan. 
Ksiądz biskup zaprosił rów-
nież wydział stanowy KPA do 
partnerstwa w ramach Ligi 
Katolickiej Religijnej Pomocy 
Polsce i Polonii.

Prezes wydziału stano-
wego KPA Michael Niedziń-
ski przyjął zaproszenie do 
współpracy księdza biskupa 
Andrzeja Wypycha, który po-
został do końca zebrania i 
z uwagą obserwował jego 
przebieg.

Zebranie odbyło się w pa-
rafialnym Centrum Hayesa w 
kościele Matki Bożej Matki 
Kościoła (Our Lady Mother 
of the Church) w Chicago.

Tekst: Jola Plesiewicz
Zdjęcie: Dariusz Piłka

 Ksiądz biskup Andrzej Wypych odebrał Nagrodę Dziedzictwa w służbie publicznej

Za działalność filantropijną nagrodę (Philantropic Award), odebraną przez prezes Kathy 
Lesny- Evans, otrzymał Legion Młodych Polek

Nagrodą specjalną Dziedzictwa Narodowego ufundowaną przez prezesa KPA-IL (President's 
Award) został uhonorowany Andrew Sochaj z Kanady

Prezes ZNP i KPA Frank Spula 

Laureaci Nagród Dziedzictwa 2021, którzy byli obecni na Bankiecie Dziedzictwa Narodowego


