The Catholic League for Religious Assistance to Poland and Polonia St. John Paul the Great
Scholarships offered for a second yearBishop Andrew P. Wypych, in the name of the Catholic
League
for Religious Assistance to Poland and Polonia, announces with great joy, that six students of Po
lonia already have been benefiting from the scholarships from the Liga. For the academic year o
f 2019‐2020,
ten
St. John Paul the Great scholarships of
$5,000 each, will be awarded to selected students of Polonia, in the pilot region encompassing I
llinois, Indiana, and Wisconsin. We congratulate the recent recipients and their families and n
ow invite students of Polish descent, who are active in their parish and participating in Polonia o
rganizations, that partnered with Liga, to apply for the Saint John Paul the Great scholarship
for the academic year of 2019‐
2020. Applications and supporting documents are being accepted now through March 15, 2019.
For further details regarding eligibility, selection criteria, and a downloadable application pleas
e visit www.catholicleaguepolonia.org

Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii przyznaje po raz drugi, prestiżowe
Stypendium Akademickie im. Św. Jana Pawła WielkiegoBiskup Andrzej P. Wypych w imieniu
Ligi Katolickiej Pomocy Religijnej Polsce i Polonii z wielką radością zawiadamia, że grupa sześ
ciu
stypendystów w tym roku już otrzymuje prestiżowe odnawialne Stypendium Akademickie Ligi,
im. św. Jana Pawła Wielkiego. W roku akademickim 2019 ‐ 2020 dziesięć Stypendiów w wysok
ości $5,000 każde jest przygotowane przez ,,Ligę", dla z kwalifikującej się Polonijnej młodzieży
akademickiej w regionie VII obejmującym Illinois, Indiana, i Wisconsin. Gratulujemy otrzym
anego stypendium tegorocznym stypendystom i ich rodzinom i teraz zapraszamy potencjalnych
stypendystów polskiego pochodzenia, którzy aktywnie angażują się w pracach swojej parafii, ws
pótpracujących z nami Polonijnych Organizacjach, do ubiegania się stypendia na rok akademick
i 2019‐ 2020. Termin składania aplikacji i wspomagających dokumentów upływa z dniem 15 M
arca 2019 roku. Po więcej informacji dotyczących kwalifikacji stypendialnej jak równiez kryteri
ów przyznawania stypendiów oraz innych dokumentów do pobrania należy odwiedzić stronę ,,L
igi" www.catholicleaguepolonia.org

