
Pulaski Association of Business and Professional Men, Inc. 

FUNDACJA STYPENDIALNA 
Organizacja Pulaski Association of Business and Professional Men, Inc. Oraz Pulaski 

Association Endowment Fund, Inc.  z przyjemnością informuja o ufundowaniu 

stypendium w wysokości $4,000.00. O stypendia mogą się ubiegać uczniowie szkół 

średnich rozpoczynając wyższe studia w nadchodzącym roku szkolnym (High School 

Senior) lub studenci pierwszego i drugiego roku studiów (College Freshman i 

Sophomore) na akredytowanych uczelniach. Każdy aplikant musi być przynajmniej 

czesciowo polskiego pochodzenia ( jedno z dziadkow). Ubiegłoroczni stypendyści nie 

mogą składać aplikacji ponownie. Aplikacja musi być starannie i dokładnie wypełniona 

zawierając następujące dane: 

 

1) Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres emailowy  i numer telefonu 

2) Data i miejsce urodzenia oraz pochodzenie 

3) Informacje o aktualnie uczęszczanej szkole średniej (High School) lub studiach 

(College) 

4) Index z ostatniego semestru lub roku szkolnego 

5) Wyniki testu SAT/ACT 

6) Dwie rekomendacje 

7) Krótki esej na jeden z tematow; 

- jak postrzegasz twoje polskie dziedzictwo, wyniesione z domu, na tle wspolczesnej 

kultury i sposobu zycia w Ameryce. 

- w jaki sposob polskie wzorce postepowania moga pomoc Ci w twoim przyszlym 

zyciu osobistym lub zawodowym. 

Aplikacje i dokumenty wyslane emailem nie sa rozpatrywane. 

            Aplikacje i wszystkie wymagane  dokumenty prosimy wysłac na adres: 

 

Pulaski Association of Business  

And Professional Men, Inc. 

Romuald P. Magda, Esq.   

776 A Manhattan  Avenue 

Brooklyn, NY 11222 

 

Z dopiskiem: Scholarship Fund 

 

Wszystkie materiały muszą być dostarczone na powyższy adres do 17 Marca 2023. 

Zwycięzca stypendium zostanie  poinformowany telefonicznie i musi osobiście 

odebrać swoją nagrodę  w dniu 29 Kwietnia 2023 w czasie Gali organizowanej przez  

Pulaski Association of Business and Professional Men, Inc., która odbedzie sie w 

Russo’s on the Bay, 162-45 Cross Bay Blvd. Howard Beach, NY 11414. W  

godzinach  7-12  pm.   

 

Prosimy o pobranie aplikacji w stypendium pod adresem 

pulaskiassociation1@gmail.com. Pod tym samym adresem moga byc kierowane pytania 

w  sprawie aplikacji. 
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