Sprawozdanie z Zebrania Zarządu KPA-Li
7 grudnia, 2019 - 12:30 PM - 2:50 PM
w siedzibie Polonia of Long Island, Inc. w Copiague.
W zebraniu uczestniczyło 8 osób (w kolejności wpisu na liście obecności):
Ryszard Brzozowski (Honorowy Prezes), Tomasz Raczkowski (Sekretarz),
Bogdan Blusewicz (Skarbnik), Zbyszek Koralewski (WP d/s Amerykańskich),
Józef Piotrowski I Edmund Keczmer (członkowie KPA-LI),
Marta Wesołowski (WP d/s Młodzieży i Dzieci ),
Halina Koralewski (członek KPA-LI).
Nieobecny: Grzegorz Worwa (WP d/s Polskich).
Zebranie prowadził Zbyszek Koralewski, który po rezygnacji Prezesa,
Zbyszka Kurjańskiego, objął jego obowiązki do najbliższego
Zebrania Członków (zgodnie z zapisem w Statucie).
Poruszane tematy dotyczyły obydwu sekcji, dlatego nie ma podziału na S i P.
1) Inwokacji nie było. Nasz Kapelan ks. Kanonik Janusz Lipski nie mógł przyjechać.
2) Stwierdzono Kworum po sprawdzeniu obecności (tzn. min. 3/4 składu Zarządu).
3) Do Agendy nikt nie zgłosił poprawek.
4) Spraw. z ostatniego zebrania nie odczytano (nie było wiadomo kto go sporządził).
5) Zbyszek Kurjański, który zrezygnował z bycia Prezesem, nie mógł być obecny, więc
zebrani nie mogli wysłuchać jego uwag, jak usprawnić funkcjonowanie Zarządu,
żeby w przyszłości uniknąć sytuacji, w jakiej on się znalazł. Wszyscy członkowie
Zarządu zgodzili się, żeby nominować na Prezesa Ryszarda Brzozowskiego.
Jego nominacja musi być zatwierdzona przez najbliższe zebranie członków.
6) Krótkie relacje członków Zarządu, czym się obecnie zajmują:
a. Sekretarz: zaproponował zakup software, które ma ułatwić wymianę
i gromadzenie dokumentów. Będzie szukał odpowiedniego typu programu dla
naszej organizacji.
b. WP d/s Młodzieży i Dzieci; Marta przygotowała śniadanie z Mikołajem dla dzieci
i opłatek dla rodziców w ramach organizacji Polonia of LI na 8 grudnia.
c. Skarbnik przygotował spraw. finansowe: przesłał kilka m-cy temu 80% składek
członkowskich do ZG w Chicago tj. $756 z ogólnej sumy $925, dla nas zostało =
$169. Obecnie mamy 3 organizacje ( Oginski Choir, Our Lady of Poland, Polish
American Muzeum), 4 rodziny ii 13 indywidualnych członków. Opłaty za stronę
internetową są pobierane z karty kredytowej Zbyszka. Wydatki I donacje na
wystawy Auschwitz i Polacy ratujący Żydów będą prowadzone osobno.
Na dzisiaj mamy na koncie $5,061.78.
d. Halina pomaga w zbiórce funduszy na dokończenie pracy nad serią 13 odcinków
o Polsce, które od stycznia mają być emitowane przez Telewizję Publiczną.
Potrzebne jest jeszcze $80 tys. Można składać dowolne donacje przez
GoFoundMe. Osoby/organizacje, które dadzą min. $1500 będą wymienieni na
końcu wybranego odcinka. Halina zaproponowała, żeby nasz wydział wsparł ten

pożyteczny projekt. Po dyskusji, Tomek zajmie się zbieraniem datków od osób
indywidualnych w imieniu KPA-LI. Zainteresowani mogą dzwonić 718-343-4316.
e. WP d/s Amerykańskich - Zbyszek wraz z żoną Haliną uczestniczył w
Waszyngtonie w konferencji „Poland first to fight”. Po konferencji, (20 list.)
odwiedzili biuro KPA I naszego kongresmana w Cannon Building, obok Kapitolu.
Po 8 tyg. przerwie spowodowanej pobytem w Polsce, rozpoczął kontynuację
cotygodniowych spotkań via Skype z grupą PACT. Każdy zainteresowany
sprawami polsko-amerykańskimi, który chciałby poszerzyć swoją wiedzę i być
użytecznym może zostać podłączony. Poprzez swego kongresmana
zaaranżował spotkanie 23 października w sprawie ustawy S.447 przedstawicieli
State Department z Prezesem KPA Frankiem Spulą, Dyrektorem Wykonawczym
KPA Johnem Czopem i Prezesem wydziału w Waszyngtonie, Tomkiem
Kołodziejem. Zajmuje się wyszukiwaniem miejsc do pokazywania wystaw
Auschwitz i They Risked their lives. Wystawa Auschwitz wraca do nas po
zaprezentowaniu jej w kilku miejscach w Wisconsin. Będziemy starali się
pokazać ją na Uniwersytecie Columbia i w bibliotece na 42 Ave. Pracuje nad
znalezieniem osób do odwiedzania swoich kongresmenów i nad petycjami
w sprawie S.447, które będą mogły być wysyłane do kongresmenów przez
Polaków na całym świecie.
7) Na Zjazd KPA w Chicago nikt z naszego wydziału nie pojechał.

8) Propozycje poprawek do Statutu:
a. Zarząd ma prawo do ustanawiania i odwoływania nowych stanowisk poza
wymienionymi w Statucie, które następnie muszą być zatwierdzane przez
pierwsze Zebranie Ogólne Członków (poprawka zgłoszona przez kilka osób).
b. Zarząd jest zobowiązany ustalić program działania na dany rok (prop. Edmunda).
9) Tomek zaproponował nową pozycję w Zarządzie, VP for Organizational
Development (+ na zebraniu członków we wrześniu br. VP for PR).
Propozycje te będą poddane pod głosowanie na zebraniu członkowskim
w styczniu, zakładając że wcześniej poprawka do Statutu (a.) zostanie
zaakceptowana.
10) Propozycje Tomka i Marty: dołączyć do życzeń świątecznych, krótką
info o planach członków zarządu, jakie korzyści z naszej działalności mają
członkowie wydziału, na co wydajemy pieniądze, o biurze w Waszyngtonie i jego
znaczeniu. Życzenia wysłać również do byłych członków.
11) Pomysł otwarcia Facebooka przedstawili Marta i Tomek - mają się tym zająć.
12) Propozycję opodatkowania wszystkich członków, również organizacji w wysokości
$1 w celu wsparcia biura w Waszyngtonie zaproponowała Halina. Dyskutowano jak
to zrobić praktycznie, gdy dana organizacja nie ma kontaktu z członkami.
13) Odbywanie zebrań Zarządu przez Skype zostało zaakceptowane.
14) Ustalono, że Zebranie Członków odbędzie się w sobotę 11 stycznia o 12 PM.
15) O godz. 2:50 PM zakończono zebranie (salę udostępniono nam do godz. 3 PM).
Przygotował zk; 12 – 10 – 19

