
Sprawozdanie z Zebrania Członków 
Kongresu Polonii Amerykańskiej – Wydział Long Island 

11 stycznia 2020  - 12:30 PM do 2 PM 
Polish and Slavic Federal Credit Union, Copiague 

 
Uczestnicy:  Zbigniew i Halina Koralewscy, Richard Brzozowski, Tom Raczkowski, Kazimierz   
              Nietupski, Lucja Świątkowska, Marta Wesolowska, Edmund Keczmer, Józef Piotrowski 
 

1) Zebranych powitał Honorowy Prezes Richard Brzozowski. 
 

2) Zebranie prowadził:  Zb. Koralewski (po rezygnacji prezesa wybranego w zeszłym roku).  
 
3) Zatwierdzono Agendę (która była wysłana przez email, tydzień przed spotkaniem) 
 
4) Dyskutowano nt. poczty:  pocztę kolekcjonował opiekun PNC w Hempstead i przekazywał 

prezesowi Grzegorzowi Worwie, przed zebraniami. Grzegorz przeglądał pocztę i informował 
uczestników zebrania co zawiera.  

 

5) Kwestia wynajęcia sali w Copiague- Marta Wesolowska przekazała, że:  Polonia of Long 
Island płaci $1500 na miesiąc za wynajęcie sali konferencyjnej od Polish and Slavic Credit 
Union.  KPA może wynajmować tę sale za $50-100 za 2 godziny.  Trzeba napisać list do 
prezesa Unii Kredytowej oraz wniosek do Polonia of Long Island o użyczenie Sali na 
zebrania zarządu raz na kwartał. Zbigniew Koralewski: w Hempstead płacimy $10 na rok, 
należy się dobrze zastanowić zanim zdecydujemy się wynajmować salę w P&S FCU  
ze względu na koszty. Co zyskujemy przez organizowanie zebrań w P&S FCU ?   

 
6)  Dyskusja:  Czy można zapraszać innych na spotkania?  Zgodzono się, że tak. 
     Jak ogłaszać spotkania:  biuletyny parafialne, Nowy Dziennik i Super-express 
 
7) Następne zebranie członkowskie ustalono na:  14 marca, sobota 12:30 
 
8) Specjalny program, ułatwiający sprawy administracyjne – zaproponował Tomasz 

Raczkowski:  software CRM Mailcheap albo Salesforce. Dodatkowo powinniśmy mieć 
       stronę Facebook . Marta i Tomek będą współpracować nad uaktualnianiem Facebook. 
 
9) Marta Wesołowska- jej szkoła wygrała konkurs historyczny „Droga do Niepodległości.” 
 
10) Zdecydowano jednogłośnie dodać do Statutu na str.7  a. „Zarząd może zmieniać stanowiska 

w zarządzie w zależności od potrzeb. Będą one wymagały zatwierdzenia przez członków.” 
(propozycja kilku osób)  +  b. „Członkowie zarządu są zobowiązani do przygotowywania 
swoich  planów działania na nadchodzący rok”  (wniosek Edmunda Keczmera). 

 
11) Z. Koralewski zaproponował nowe pozycje w Zarządzie:  T. Raczkowski – VP for 

Organizational Development, H. Koralewska – VP for Public Relations. Nowe pozycje i 
nominacje zostały  zatwierdzone + R.  Brzozowski – został wybrany na nowego prezesa 
i zmieniono tytuł WP do spraw Młodzieży i Dzieci na WP d/s Kultury i Edukacji. 

 
12) Przegłosowano jednogłośnie honorowe członkostwo dla Mieczysława Madejskiego. 
 
13) O organizowaniu wystaw i promocji dla polskich artystów- mówił Tomasz Raczkowski 

przygotowała LS 


