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Załącznik 1                                                                                                                                               

INFORMACJA  O  ZAANGAŻOWANIU  KANDYDATÓW 
W  DZIAŁALNOŚĆ  NA  RZECZ  POLONII 

 
 
 
GRZEGORZ  WORWA;   
W  kończącej  się  kadencji  pełni  funkcję  v-prezesa  d/s  polskich.  W  nowojorskim środowisku  
polonijnym  udziela  się  od  wielu  lat.  Był  prezesem  organizacji  „Poland – USA  Promotion”.  
Był  redaktorem  naczelnym  magazynu  społeczno- kulturalnego  „Aura”.  Pełnił  funkcję  
koordynatora  kampanii  wyborczej  p.  Magdaleny  Każmierczak -  kandydatki  do  Ratusza  
nowojorskiego.  Członek  założyciel  Fundacji im.  Basi  Plewińskiej.  Był  członkiem  chóru  
„Paderewski Festival Singers”.  Jego  hobby – fotografika  a  prace  jego   uzyskały  nagrodę  
specjalną  w  konkursie  fotografiki  im.  Jana  Styki.   
W  następnej  kadencji  chciałby  poświęcić  swoją  inicjatywę  w  kierunku  integracji  
środowiska  polonijnego  a  przykładem  jest  organizacja  panelu  dyskusyjnego „Dokąd  
zmierzasz  Polonio”.   
 
 
MAŁGORZATA  GRADZKI;   
Obecnie  w  naszym  Wydziale  pełni  funkcję  V-prezesa  d/s  młodzieży.  Od  roku  1986  jest  
dyrektorem  polskiej  szkoły  w  Hempstead.  Od  1997 r.  jest  akredytowanym  przez  Urząd  
Imigracyjny  koordynatorem  Programu Imigracyjnego w Catholic Charites (Biuro Katolickie) 
Diecezja Rockville Centre, NY.  Jest  także  V-prezesem  P&SFCU  a  w  poprzedniej  kadencji  
pełniła  funkcję  sekretarza  w  Radzie  Dyrektorów.  Od  wielu  lat  pracuje  społecznie  w  
Kongresie  Polonii  Amerykańskiej  --  jest  koordynatorem  egzaminów  z  j.  polskiego  w  
Komisji  Oświaty  KPA.  Była  także  V-prezesem  Wydziału  KPA NY.   
W  dalszym ciągu  zamierza  poświęcic  się  pracy  na  rzecz  młodzieży.  Jej  wieloletnia  praca  i  
doświadczenie  w  szkolnictwie  polonijnym  a  także  w  organizacjach  polonijnych  
predysponują  ją  do  pełnienia  w  naszym  Wydziale  funkcji  V-prezesa  d/s  młodzieży  a  także  
jako  Delegata  naszego  Wydziału  na  Krajowej  Konferencji  KPA.    
 
 
BOGDAN  BLUSEWICZ   
Od  wielu  lat  aktywnie  uczestniczy  w  życiu  polonijnym.  Jest  wieloletnim  członkiem  
Stowarzyszenia  Inżynierów  „Polonia-Technica”  i  czynnie  uczestniczy  w  działalności  tego  
Stowarzyszenia.  Także  przez  12  lat  był  w  szeregach  Związku  Śpiewaków  Polskich  w  
Ameryce  a  przez  6  lat  pełnił  tam  funkcję  V-prezydenta  Okręgu  VII.  Obecnie  jest  w  chórze  
„Angelus”  w  Polskim  Domu  Narodowym  na  Greenpoincie.   W  życiu  zawodowym  jest  
specjalistą  komuterowym  w  nowojorskim  MTA.  
Jego  inżynierska  solidność  daje  gwarancję  dobrego  wypełniania  obowiązków  skarbnika  
naszego  Wydziału.    
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RICHARD  BRZOZOWSKI;   
Amerykanin  z  urodzenia,  Polak  z  przekonania.  Absolwent  United  States  Naval  Academy.  
Weteran  wojny  koreańskiej.  Wyjątkowe  osiągnięcia  w  czasie  studiów umożliwiły  mu  pracę    
jako  industrial  engineer  m.in.  w  Bell  Telephone  Laboratories,  Sperry  Gyroscope  
Corporation  and  Grumman  Aerospace  Corporation.  Po  zakończeniu  pracy  zawodowej  
rozpoczął  b.  aktywną  działalność  na  rzecz  Polonii.  Pełnił   lub  nadal  pełni wiele  funkcji  w  
organizacjach  a  głównie  --  członek  Rady  Dyrektorów w  Pulaski  Association  of  Business & 
Professional  Men,  Centrum  Polsko-Słowiańskim, Polsko Amerykańskim  Muzeum, P&SCU.    
Jest  członkiem  Fundacji  Kościuszkowskiej,  Polskiego  Instytutu  Naukowego (PIASA), Instytutu  
Piłsudskiego  oraz  Friends of Kościuszko w  West Point. 
Członkiem  KPA  jest  od  wielu  lat.  Działając  w  Wydziale  KPA NY  podejmował  wiele  
inicjatyw  na  rzecz  jednoczenia  Polonii.  Był  inicjatorem  i  współtwórcą  naszego  Wydziału  
oraz  jego  pierwszym  Prezesem.  Obecnie  jest  przewodniczącym  Komisji  Rewizyjnej  oraz  
Delegatem  Krajowym naszego  Wydziału  na  Krajową  Konferencję KPA,  gdzie  wykazał  
(wspólnie z p. Z. Staszewskim)  wiele  inicjatywy  w  skutecznym  prezentowaniu  bardzo  
ważnych  spraw  polonijnych  jak  np.  problemów  emerytalno- podatkowych  Polaków  w  USA,  
protestów  KPA  przeciwko zniesławianiu  Polski. 
Jest  Honorowym  Prezesem  KPA-LI.  W  całym  życiu  swoją  postawą  wspierał  utrzymanie  
języka  i  kultury  polskiej.  Jego  społeczne  zaangażowanie  i    doświadczenie  jest  cenne  dla  
dalszego  rozwoju  naszego  Wydziału  i  jednoczenia  Polonii.           
 
KAZIMIERZ  NIETUPSKI;   
Obecnie   Prezes  naszego  Wydziału;  Inicjator,  współzałożyciel  i  były  v-prezes  Oddziału  LI w  
poprzedniej  kadencji.  Jest  inzynierem.   Członkiem  KPA  jest  od  2000 roku.  W  latach  2008  
do  2010  był  v-prezesem  Wydziału  KPA Nowy York.  Także  jest  członkiem  Stowarzyszenia  
Inżynierów  „Polonia-Technica”  oraz  Organizacji  „Polonia  of  Long  Island”.   
W  następnej  kadencji  zamierza  wspierać  działalność  i  rozwój  Wydziału KPA  LI  oraz  jego  
dążenie  do  wzmocnienia  roli  Polaków  w  USA.  Dotychczasowe  zaangażowanie  na  rzecz  
Polonii  na  Long  Island  daje  rękojmę  jego  dalszej  twórczej  pracy  społecznej.  
 
ZYGMUNT  STASZEWSKI;   
Były  działacz  „Solidarności”  w  Polsce.  W  USA  w  latach  1983-1989  Wiceprzewodniczący  
Komitetu  Członków  „Solidarności” – Byłych  Więżniów  Politycznych.  Jest  także  członkiem  
Instytutu Naukowego  im. J.  Piłsudskiego  oraz  Fundacji  Kościuszkowskiej.   
Członek  KPA  od  wielu  lat.  Obecnie  pełni  funkcję  Delegata  Krajowego  z  naszego  Wydziału.  
Jako  nasz  Delegat  wykazał  (wspólnie z  p. R. Brzozowskim)  wiele  inicjatywy  w  skutecznym  
prezentowaniu  bardzo  ważnych  spraw  polonijnych  na  forum  Krajowej  Konferencji  
Delegatów  m.in.  problemów  emerytalno – podatkowych  Polaków  w  USA,   protestów KPA 
przeciwko zniesławianiu  Polski. W  P&SFCU  w  obecnej  kadencji  pełni  funkcję  skarbnika  w  
Radzie  Dyrektorów.   Z  zawodu  jest  inżynierem  i  prowadzi  własne  biuro  projektowe.   
W  ciągu  dalszej  działalności  zamierza  reprezentować  nasz  Wydział  jako  Delegat  Krajowy  a  
na  poziomie  Wydziału  uczestniczyć  w  pracach  Komisji  Emerytalno- Podatkowej.  Także  
zamierza  kontynuować  współpracę  z  organizacjami  młodzieży  polonijnej.   
 
Powyższą  informację  Komisja  Nominacyjna  opracowała   
na  podstawie  złożonych  przez  kandydatów  aplikacji.                                                  03/20/2014       


