
Sprawozdanie z Zebrania Członków KPA-Li  

15 września, 2019 o 2 PM  

 w  siedzibie Polonia of Long Island, Inc. w  Copiague. 

Uczestnicy (11 osób) w kolejności wpisu na liście obecności: 

Kazimierz Nietupski, Marta Wesołowski, Małgorzata Rutkowska, Carolina Kowalczyk, 

Tomasz Raczkowski, Dr. Łucja Świątkowski, Zbyszek Koralewski, Mieczysław Madejski, 

Richard Brzozowski, Bogdan Blusewicz, Zbigniew Kurjański. 
 

1)  Zebranych przywitał Prezes, Zbigniew Kurjański i podziękował przedstawicielom  
Polonia of Long Island,  za udostępnienie sali na to zebranie. 

 

 2)  Inwokacji nie było. Nasz Kapelan ks. Kanonik Janusz Lipski nie mógł dojechać    

       – powiadomił Prezesa telefonicznie, tuż po rozpoczęciu zebrania. 
 

3) Na Prowadzącego Zebranie wybrano jednogłośnie Kazimierza Nietupskiego. 
 

4)  Kworum stwierdzono po sprawdzeniu obecności (tzn. minimum 1/3 z 19 członków). 
 

5) Agendę zatwierdzono po poprawce Kazimierza (zamieszczona poniżej spraw.) :  
 dodano w  p-cie 7,  i organizacji, w zdaniu  „poparcie dla polskich biznesów”. 
 
    

6)  Jednogłośnie członkowie zatwierdzili następujące osoby na  wakujące pozycje:  
 

Przewodniczący Komitetów d/s 
 

Pozyskiwania Funduszy - Carolina Kowalczyk, 
Administracyjno-Prawnych – Małgorzata Gradzki, 

Polityczno-Społecznych - Paweł Maciąg, 
Członkowskich – Tomasz Raczkowski, 

Publikacji i Informacji – Halina Koralewski, 
 

Członkowie Zarządu 
 

     Sekretarz – Tomasz Raczkowski (tymczasowo do czasu utworzenia   
                                                                 pozycji VP d/s Członkowskich) 
     WP d/s Amerykańskich – Zbyszek Koralewski  
     Skarbnik – Bogdan Blusewicz (do czasu znalezienia nowego kandydata)  
 

Delegaci (National Directors)  
 

Zbigniew Kurjański (z urzędu, jako Prezes) 
Richard Brzozowski (nasz stały)  

Tom Raczkowski (wybrany na tym zebraniu za Zygmunta Staszewskiego) 
  Marta Wesołowski ( pozostała  Delegatem Zastępczym)  
 

7) Zdecydowano że na następnym zebraniu członkowskim będzie głosowana poprawka 
do Statutu:  „Zarząd ma prawo skierowania pod rozwagę członków tworzenie i 
odwoływanie stanowisk w Zarządzie.”  Ostateczną wersję ma dopracować Komisja 
Statutowa i wysłać miesiąc przed zebraniem do wszystkich członków. 

 

8) Przysięgę osób, wybranych na stanowiska w wyborach marcowych  
i uzupełniających na tym zebraniu, poprowadziła p. Łucja. 
 
 



9) Zatwierdzono, Spraw. z poprzedniego Zebrania Członkowskiego w marcu br. 
sporządzone i odczytane przez Kazimierza. 
 

10) Przyjęto propozycję Marty, żeby spraw. wysyłać przez email na tydzień 
przed zebraniem, żeby nie tracić czasu na czytanie i ewentualne korekty. 

 

11)  Ustalono, że komunikowanie się Zarządu z członkami będzie odbywać się przez  
emails. Jeśli potwierdzenie odbioru jest wymagane będzie to wyraźnie zaznaczone.   
W razie braku potwierdzenia Zarząd będzie próbował kontaktować się telefonicznie. 
Raz w tygodniu, najlepiej w poniedziałek, nasi członkowie powinni odwiedzać stronę 
internetową wydziału: www.paclongisland.org .  Są tam zamieszczane info, o 
zebraniach i wiele innych ciekawych pozycji, np. co 3 m-ce nowe wydanie PAC 
Newsletter, który każdy członek KPA powinien czytać, żeby wiedzieć co ważnego 
dzieje się w Zarządzie Głównym i w wydziałach KPA. 
   

12) Z braku czasu tylko wspomniano o projektach w trakcie realizacji i o planach: 
 

• P-t wyborczy we Floral Park organizuje Wice Prezes d/s Polskich, 
    Grzegorz Worwa – powinniśmy wspierać jego działanie, bo zaangażowanie 
    w wybory w Polsce i w USA jest jednym z priorytetowych zadań  KPA-LI; 

• W tę środę, 18 września  poseł na Sejm, Małgorzata Wypych spotka się 
    z Polonią w PNH w Glen Cove o 7:30 PM – spotkanie odbędzie się  
    z inicjatywy Tomka Raczkowskiego; 

• Wizyty u kongresmenów zapoczątkował Zbyszek i będą kontynuowane 

• Zaakceptowano opiekę nad dwoma wystawami: Auschwitz (jak dotąd: wydatki 
$500, dochód  z wynajmowania $595: w HS & City Hall w Baraboo i University 
of Wisconsin in Oshkosh) i Polaków Ratujących Żydów (20 października będzie 
pokazana w czasie Dnia Dwujęzyczności, w siedzibie Polonia of Long Island; 

• Parada Pułaskiego - 6 października o 1 PM wyrusza kontyngent KPA-LI   

• Planowane jest zorganizowanie spotkania biznesów i organizacji Polonijnych – 
zaproponowano, żeby zajął się tym Tomek.  

 

13) O godz. 4 PM przegłosowano wniosek o zakończeniu zebrania  
                       (salę udostępniono nam na 2 godz.).  

 
Agenda 

1) Inwokacja  

2) Wybór Przewodniczącego Zebrania. 

3) Przedstawienie kandydatów na wakujące pozycje w Zarządzie i głosowanie  

za ich zatwierdzeniem + wybór Dyrektora Krajowego i jego Zastępcy. 

4) Zaprzysiężenie Zarządu. 

5) Odczytanie Sprawozdania z ostatniego zebrania członków. 

6) Omówienie metod oficjalnej komunikacji: 

przez  email, tel., website  ( www.paclongisland.org )  

7) Propozycje Programu Działania, np.  

• Zaangażowanie się w polskie i amerykańskie wybory, 

• Zorganizowanie zebrania przedstawicieli organizacji na Long Island, 

• Poparcie dla polskich biznesów i organizacji, 

• Propozycje zgłoszone przez członków. 

8) Informacja o działalności organizacji polonijnych. 

9) Propozycje poprawek do Statutu. 

10)  Na zakończenie wspólne odśpiewanie wybranej pieśni.  
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