W HY SHOULD I

D LACZEGO MAM
NALEŻEĆ

DO

BELONG TO THE PAC-LI?

KPA-LI ?
Dlaczego Twoja

Why Your

organizacja powinna
należeć do Wydziału KPA
na Long Island

organization should
belong to the PAC
on Long Island
I

I

1) Jeśli jesteś Polakiem/Polką
to naturalne, że powinieneś/
powinnaś poczuwać się do
solidarności z rodakami.
2) KPA reprezentuje Polonię,
(czyli również Ciebie)
przed władzami polskimi i
amerykańskimi - występuje
w obronie Twoich interesów.
3) Jeśli masz pomysły
społeczno - polityczne
będziesz miał(a) okazję nie
tylko mówić o nich, będziesz
mógł (mogła) je realizować.
4) Jeśli nie chcesz- nie możesz
angażować się, sama Twoja
przynależność do KPA - LI
jest również bardzo ważna
– ilość członków świadczy
o poparciu działalności org.
Masz pytania ? proszę dzwoń:
718–343.4316 ; 516–354.4349
631 - 741-2405
Email:
Pac.LongIsland@yahoo.com
Website:
www.pacLongIsland.org

Kongres Polonii Amerykańskiej
(KPA) powstał w roku 1944.
Na pierwszym zjeździe kongresu
w Buffalo, zgromadziło się ponad
dwa tysiące przedstawicieli
wszystkich większych polonijnych
organizacji. Polacy byli oburzeni
zdradą Roosevelta i Churchilla;
zmniejszeniem terytorium Polski
i oddaniem jej Stalinowi. Polonia
zrozumiała, że musi się zjednoczyć, że tylko wtedy.władze
w Polsce i w USA będą się
z nią liczyć.
Ta prawda jest nadal aktualna.
Zachęcamy każdą organizację
do wspópracy z nami dla dobra
całej Polonii.
Wydział LI obecnie zajmuje się:
 redukcją podatków od emerytur
 zniesieniem wiz dla Polaków
 propagowaniem historii Polski
 obroną dobrego imienia Polski
Planowane projekty:
 szkolenie przyszłych liderów
 filmy, spotkania, kursy
 współpraca z wszystkimi
organizacjami na LI
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5) If you are a Polish-American
you should naturally feel
attached to the Polish
ethnic group.
6) The PAC represents
the interests of all PolishAmericans (including you)
and is the only one that can
stand up for your rights
before Polish and
American governments.
7) If you have social or political
ideas, you will not only be
able to talk about them,
you will have a chance
to implement them.
8) If you have no time or do
not want to be engaged
in our projects, just your
membership alone is very
important – it will make
the PAC-LI more significant.
Have questions? Please call:
718–343.4316 ; 516–354.4349
631-741-2405
Pac.LongIsland@yahoo.com
Website:
www.pacLongIsland.org

The Polish American Congress
(PAC) was established in 1944.
During the first Convention
in Buffalo, over two thousand
representatives of most PolishAmerican organizations gathered
to express their outrage caused by
betrayal of Poland by Roosevelt
and Churchill; reducing Poland’s
territory by 1/3 and selling her to
Stalin. It was then, when PolishAmericans (Polonia) understood
that they must unite to be listened
to. This is still true today.
We encourage your organization
to cooperate with us.
The LI Division works on:
 reduction of tax retirement
 visa waiver
 promotion of Polish heritage
 cases of falsified history
Planned projects:
 educating future leaders
 films, lectures, courses
 cooperation with all
organizations on LI
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