
MACIEJ  
SMUSZ

Zainteresowany funkcją Prezydenta 
Prezydent Ludowego Zespołu Tanecznego Karpaty w Salt Lake City, 
Utah, od sierpnia 2015 roku do października 2021 roku.  
Układał choreografię, uczył i prowadził zespół. Organizował imprezy  
i współpracował z wieloma różnymi organizacjami w stanie Utah  
i okolicznych stanach. Dostarczał polskie stroje ludowe dla zespołu od 
rzemieślników specjalizujących się w regionalnym haftowaniu strojów. 
Członek zarządu Stowarzyszenia Polaków w Utah “Razem”.  
Organizował bale i imprezy w Polskiej Szkole, zapraszał polskich 
artystów na występy w Utah. Stworzył internetową bibliotekę dla 
polskiej biblioteki. Umożliwiał wizyty konsularne i pomagał nowym 
członkom Polonii w integracji ze społecznością. 
Sekretarz Polish Folk Dance Association of the Americas od 2018 roku 
do chwili obecnej.  
Organizował warsztaty tańca ludowego w USA i w Kanadzie, rozwinął i 
prowadził stronę internetową organizacji, zdobywał nową muzykę dla 
zespołów członkowskich. Prowadził szczegółowe raporty z zebrań i 
dopilnowywał zadań przed zebraniami.  
Składał dokumenty na granty w różnych rządowych organizacjach w 
Polsce i w USA.

Interested in the President position 
Director of the Karpaty Polish Folk Dance Ensemble in Salt Lake City, 
Utah from August 2015 - October 2021.  
Choreographed, taught, and directed the ensemble. Organized events 
and cooperation between many different organizations within the state 
of Utah and surrounding areas. Sourced and procured Polish folk 
costumes for the group from regional artisans specializing in 
embroidery from their costumes.  
Board Member Razem – Polish Association of Utah (Razem – 
Stowarzyszenie Polaków w Utah). 
Organized events like balls, Polish school events, and invited Polish 
artists to come visit and perform in Utah. Created an online library 
system for the Polish library. Facilitated with consular visits and helped 
newer members of the Polonia integrate into the community. 
Secretary of the Polish Folk Dance Association of the Americas since 
2018 - Present. 
Organized folk dance workshops in the US and Canada, developed and 
updated the website for the organization, and procured new music for 
member groups. Kept detailed meeting notes and followed up on tasks 
before the meeting. Filed grant paperwork through various 
government organizations in Poland and the US.

STEVE  
JOYCE

Zainteresowany funkcją Sekretarza 
Sekretarz w zarządzie osiedlowym przez 8 lat. 
Pomaga przy katalogowaniu dokumentów różnych polskich 
internetowych organizacji genealogicznych.  
Założyciel i administrator strony “Zbaraż (Galicja) Genealogia”, grupy 
na Facebook.  
Coroczny Wolontariusz na Chalktoberfest w Marietta (fundraiser dla 
Marietta Cobb Art Museum) i okazjonalny na STEM w lokalnych 
szkołach publicznych. 
W jednej drugiej Polak przez pokrewieństwo i 100% Polak przez 
małżeństwo. Odwiedził Polskę sześć razy. Uczył się języka polskiego w 
Polskiej Szkole przez około 4 i pół roku, prowadzi dzienny pamiętnik 
po polsku, czyta polskie historie, ogląda polską TV itp.  
Zainteresowania: malowanie, rysowanie, piesze wędrówki, 
biwakowanie, podróżowanie.

Interested in the Secretary position 
Secretary - Condominium Board of Directors for 8 years. 
Aided various internet Polish Genealogical Organizations with 
document indexing, cataloging.  
Founder, Administrator, Contributor: FaceBook Group on “Zbaraz 
(Galicia) Area Genealogy.  
Annual Volunteer at the Chalktoberfest in Marietta (fundraiser for 
Marietta Cobb Art Museum) and occasional STEM volunteer at local 
public school. 
One-half Polish by blood and 100% Polish by marriage. Visited Poland 
6 times. Studied Polish language for about 4 ½ years at the Polish 
Saturday School, keeps a daily diary in Polish, reads Polish stories, 
watches Polish TV, etc.  
Interests: painting, drawing, hiking, camping, traveling.

AGNIESZKA 
BLEDNIAK

Zainteresowana funkcją Wice-Prezydenta/Dyrektora Polskiej 
Sobotniej Szkoły 
Nauczycielka w Polskiej Sobotniej Szkole przez 13 lat. Zaangażowana 
we wszystkie imprezy Polskiej Szkoły.  
Pomagała przy imprezach Andrzejkowych, Wieczorach Wigilijnych i 
na corocznym Polskim Festiwalu Pierogów Polskiego Katolickiego 
Apostolatu w Atlancie. Pomagała przy dekorowaniu sali na imprezy 
wigilijne i andrzejkowe.  
Chciałaby nadal uczyć w Polskiej Szkole. Rezygnuje z wynagrodzenia 
dla nauczycieli z powodu konfliktu interesów. Wolontariusze, którzy 
pełnią funkcje w Zarządzie nie pobierają wynagrodzenia.

Interested in the Vice-President/Principal of the Polish Saturday 
School position 
Teacher at the Polish Saturday School for 13 years. Involved in all the 
events for the Polish Saturday School.  
Helped at the Andrzejki Ball, the Christmas Supper and the Annual 
Pierogi Festival for the Polish Catholic Apostolate of Atlanta. Helped 
decorate halls for the Andrzejki and the Christmas Supper events.  
She would like to continue teaching at the Polish Saturday School and 
will give up teacher’s salary to avoid conflict of interest. Volunteers  
who have positions on the Board of Directors do not get compensated. 

MICHAŁ  
ADAMCZYK

Zainteresowany funkcją Skarbnika 
Wolontariusz w Polskiej Sobotniej Szkole w latach 1997-2004.  
Członek Zarządu Polskiego Katolickiego Apostolatu w Atlancie.  
Obecny Członek Komisji Finansowej Polskiego Apostolatu. 
Pomagał przy organizacji corocznego Festiwalu Pierogów.  
Członek Stephen’s Ministry of Our Lady of Assumption Catholic 
Church w Brookhaven. 
Zainteresowania: narciarstwo, piesze wędrówki, podróżowanie.

Interested in the Treasurer position 
Volunteered at the Polish Saturday School between 1997-2004. 
Board member of the Polish Catholic Apostolate in Atlanta.  
Active Member of the Polish Apostolate Financial Committee. 
Helped organize Annual Polish Pierogi Festivals.  
Member of the Stephen’s Ministry of Our Lady of Assumption 
Catholic Church in Brookhaven. 
Interests: enjoy skiing, hiking, traveling.

MARTYNA 
MOŃKO

Zainteresowana funkcją Organizatora Imprez 
Wolontariusz w samorządzie studentów na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie przez 3 lata. Organizowała imprezy, wybory  
i była członkiem Komisji do spraw Jakości Kształcenia. 
Pielęgniarka z zawodu po studiach w Polsce. 
Pracowała z dziećmi przez 5 lat jako niania, prowadziła zajęcia dla 
dzieci w wieku od 2 do 8 lat. Bardzo lubi pracować z dziećmi. 
Jest mamą prawie 2-letniej Hani.  
Jej zamiłowaniem jest pieczenie ciast. 
Otwarta na pomoc w organizowaniu imprez i spotkań oraz na inne 
funkcje w Klubie.

Interested in the Event Organizer position 
Volunteer for the student council at the University of Physical 
Education in Warsaw for 3 years. Organized events, elections and 
was a member of the Quality of Education Commission. 
Graduated as a nurse in Poland. 
Worked with children for 5 years as a nanny, organized activities for 
children age 2 to 8 years old. Enjoys working with children very much. 
Mom to an almost 2-year old daughter, Hania. 
Bakes pastries as a hobby. 
Would like help organize events, meetings and at other functions for 
the Club.

MIRKA 
NAWARA

Zainteresowana funkcją Dyrektora strony Polskiego Klubu  
w Atlancie i Facebook 
Profesjonalna programistka ze zdolnościami organizacyjnymi. 
Wykwalifikowana i kompetentna i w uaktualnianiu strony internetowej 
Klubu, dodawaniu postów na Facebook i wysyłaniu wiadomości email 
do członków Klubu. 
Mieszka w Stanach od 1997 roku z przerwami, a w okolicach Atlanty 
od 2019 roku. 
Mąż Tomek programuje i buduje strony internetowe. 
Dwoje dzieci: 15-letnia córka i dorosły syn.

Interested in the Director of the Polish Club of Atlanta Website 
and Facebook page position 
A professional programmer with good organizational skills.  
Experienced and competent to manage the Club’s webpage, add posts 
on Facebook page and send emails to Club's Members.  
Lives in the US on-and-off since 1997, moved to Atlanta area in 2019.     
Tomek, husband, programs and creates websites. 
Two children: 15-year old daughter and a grownup son.

WYBORY 2021 
Kandydaci do Zarządu

ELECTION 2021 
Candidates for the Board


