Herb i Flaga Czarnego Dunajca

„Łuk mostu jak szaniec płynie Dunajec a z nim ma radość i troska,
Bo Czarny Dunajec to moja rodzinna wioska”
.....
Tak, urodziłem sie w małej podhalańskiej wiosce, Czarny Dunajec. Przed wojną
miasto powiatowe, dziś gmina skupiająca 15 podtatrzańskich wiosek, ongiś państwo
Czarny Dunajec. Tak, to historyczny fakt, jeśli cię interesuje ten ewenement państwa
Czarny Dunajec to zapytaj mnie i chętnie Ci wytłumaczę.
Po zakończeniu Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu, kontynuowałem swoją
edukację w Liceum Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu(Alma Mater
Kardynała Stanisława Dziwisza). Po uzyskaniu świadectwa maturalnego w 1967
roku wyemigrowałem do Stanów Zjednoczonych . Wraz z moimi rodzicami i bratem
od początku emigracji mieszkaliśmy w Chicago. Dalszą kontynuację edukacji
podjąłem zaraz po przyjeździe do Chicago. Po dwóch miesiącach w Wells High
School dostałem się do Loop College w centrum Chicago. Po dwóch latach w Loop
College, przeniosłem się na lokalny Uniwersytet Illinois popularnie znany jako Circle
Campus. W 1971 roku otrzymałem dyplom inżyniera na Departamencie Inżynierii na
wydziale Nauk Komputerowych (Computer Sciences, tak wtedy nazwany był ten
wydział).
Ciekawostką jest, że wtedy na Uniwersytecie Illinois pisał prace habilitacyjną i
prowadził testy komputerowe młody polski naukowiec Prof. Stanisław Sieniutycz,
któremu pomagałem pisać programy i przeprowadzać testy komputerowe.
Na Uniwersytecie Illinois zaangażowałem się w nowo powstałym klubie żeglarskim
Joseph Conrad Yacht Club, oraz uczestniczyłem w założeniu na Uniwersytecie
Polskiej Grupy Studenckiej pod nazwą Polish Student Association (PSA). Dziś ta
grupa nazywa sie Polish American Student Association (PASA) i w zeszłym roku
PASA obchodziła 40- lecie swojego istnienia.
Niestety, jako dyplomowany inżynier nie pracowałem ani dnia, podjąłem natomiast
pracę w informatyce (Information Techonologies) i do inżynierii już nigdy nie
wróciłem.
Cała moja kariera zawodowa w informatyce skupiła się wokół trzech firm:

Dwa lata pracowałem dla firmy Aldens Inc. – Firma wysyłkowa, która specjalizowła
się w sprzedaży towarów przez pocztę (USPS).
Dziesięć lat pracowłem dla firmy Zenith Radio Coorporation Inc. – Firma
elektoniczna, której specjalnością była produkcja radioodbiorników i telewizorów.
Dwadzieścia lat pracowałem dla lokalnego banku Northern Trust Bank - Bank
komercyjny z przeszło 100-letnią tradycją. Bank posiada fillie w całym kraju.
Jestem dumnym ojcem dwóch pięknych córek: Michelle i Diany.
Michelle otrzymała tytuł Magistra Architektury z IIT (Illinois Insitute of Technology),
zaś Diana obecnie podjęła studia magisterskie MBA na Uniwersytecie Loyola.
Proven Leadership Experience:
• National Director at Large of the Polish American Congress.
• 2-year stewardship over JCYC as the Club Commodore.
• President and founder of the PNA Lodge #3279 – Friends of JCYC.
• President and founder of the C&J Realty Management Inc.
• Advisory Board member of the POLONIA Ensemble.
• Chicago Yachting Association:
- Chairman of the Membership and Retention Committee
- Member of the Strategic Planning Committee chaired by Gibby Vartan
from the Chicago Yacht Club
Memberships:
• Member of Polish American Congress Illinois Division.
• Member of the Chicago Council on Global Affairs
• Member of Polish American Engineering Association
• Member of Polish Highlanders of North America – Group #21
• Member of the Columbia Yacht Club
• Member and a Past Commodore of the Joseph Conrad Yacht Club
• Member of the Lions Club

