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KRONIKA  
 Wydziału Long Island 

 Ważniejsze daty i wydarzenia   
 (na podstawie info. uczestników imprez, ze sprawozdań 

 i  własnych notatek oprac. Zbyszek Koralewski) 
 

2000  
 

3-24 – I-szy Zjazd Organizacji Polonijnych na Long Island zorganizowany przez 
           Krzyszytofa Korwala i Kazimierza Nietupskiego przy współpracy zarządu  
           Polish Friends of Copiague pod hasłem „By Polonia rosła w siłę ku chwale 
           starej i nowej ojczyzny”. Prezes Wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej  
           na Dolny Stan Nowego Jorku (DNY), Frank Milewski, obiecuje założenie  
           oddziału KPA na Long Island jako części Wydziału na DNY. 
 

Polish Frients of Copiague zostaje przyjęty do KPA, a  K. Nietupski i K. Korwal zostają   
wybrani jako jego reprezentanci i zapisują się również jako członkowie indywidualni. 
 

2001 
 

Kwiecień – II-gi Zjazd Organizacji Polonijnych zorganizowany przez Nietupskiego  
        i Korwala oraz wsparty przez PFofC. K. Nietupski przedstawia swoją wizję  
        oddziału KPA na LI. Prezes F. Milewski potwierdza swoją obietnicę jego otwarcia .  
Czerwiec – zebranie kwartalne członków Wydziału DNY. Wniosek K. Nietupskiego, 
                    żeby Wydział DNY otworzył swój oddział na LI zostaje zatwierdzony. 
 

2002 – 2006 
 

Kazimierz Nietupski i Krzysztof Korwal aktywnie uczestniczą w zebraniach kwartalnych 
PAC- DNY Div, jednocześnie naciskając zarząd na otwarcie oddziału na Long Island. 

 

Frank Milewski zapewnia o swoich staraniach w tym kierunku .  
 

2007 
 

Kwiecień – III-ci Zjazd Organizacji Polonijnych w Copiague zorganizowany przez 
 K. Nietupskiego i K. Korwala.. Po gorącej dyskusji Prezes Milewski informuje zebranych, 
że komisarycznym organizatorem oddziału będzie Ryszard Brzozowski. 
              

2008 
 

3-2  – IV-ty Zjazd Organizacji Polonijnych tym razem w Polskim Klubie Narodowym 
          w Hempstead. W obecności przedstawicieli 12 organizacji Frank Milewski  
          ogłasza, że Oddział LI może zacząć działać. Na prezesa  nominuje Ryszarda  
          Brzozowskiego, a na wice prezesów Małgorzatę Gradzki i Kazimierza       
          Nietupskiego.Ich pierwszym zadaniem jest utworzenie komisarycznego zarządu. 
4-13 – I-sze zebranie otwarte dla  sympatyków Oddziału LI. Mianowani prezesi  
           przedstawiają swoje plany i zachęcają do współpracy dla dobra Polonii. 
           Na sekretarza proponują Zbyszka Koralewskiego - zostaje zatwierdzony.   
Maj - Do oddziału dołączają na pozycje dyrektorów Włodzimierz Mikucki  
         (podejmuje się zaprojektować „website”) i Mieczysław Madejski. Na kapelana  
          zostaje wybrany ksiądz kanonik Janusz Lipski. Zarząd spotyka się  w Polskim  
         Klubie w Hempstead co trzeci czwartek miesiąca o 7:30 PM.     
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Czerwiec- trzech reprezentantów oddziału KPA na Long Island zostaje powołanych  

do zarządu KPA- DSNY : R. Brzozowski I K.Nietupski na wiceprezesów  
a Margaret Gradzki na członka zarządu  wydziału KPA na Dolny Stan NY. 

Czerwiec- Ryszard Brzozowski, Kazimierz.Nietupski i Zbyszek Koralewski reprezentują  
           KPA na festiwalu polonijnym w Copiague;, prowadzą rejestrację do głosowania  
           i rekrutację członków do KPA.  
Lipiec- M.Gradzki R. Brzozowski i K, Nietupski reprezentują KPA oddział Long Island  
 Na Polskiej Nocy w Eisenhower Park i prowadzą rejestrację do glosowania.  
Wrzesień – pażdziernik – R. Brzozowski, M. Gradzki i K. Nietupski wizytują polskie  

szkoły dokształcające w Riverhead, Copiague i Floral Park. Na spotkaniach  
z nauczycielami i rodzicami, informują o działalności KPA i rekrutują członków. 
 

Członkowie zarządu Oddziału LI  reprezentują KPA  w prawie wszystkich        
uroczystościach polonijnych, które odbyły się w roku 2008 na Long Island.   

 
2009 

 

Marzec –na zebraniu zarządu wydziału DNY prezes Frank Milewski przedstawia 
dokument-kontrakt na jakich zasadach ma działać Wydział LI ; bez wyborów, bez konta, 
wszystkie działania muszą być zatwierdzane  przez zarząd Wydziału na DS NY.  
Przedstawiciele zarządu Odziału LI, obecni na zebraniu  oponują przy poparciu 
większości zarządu Wydziału DSNY i proponują inne zasady  zależnosci od wydziału  
z wyborami i osobnym kontem  -  nie zostają one jednak zaakceptowane.  
Po tym zebraniu, prezes Oddziału LI, Ryszard. Brzozowski postawiony przez  
Franka  Milewskiego przed  alternatywą zamknięcia oddziału, bez konsultacji   
z zarządem oddziału podpisuje niekorzystną umowę.  
                
              Podsumowanie działania Oddziału LI  (pomimo trudności w komunikacji  
              z Wydziałem na DS NY, zarząd oddziału LI próbował pracować normalnie): 
           - rejestracja Polaków, obywateli USA, do głosowania, 
           - zwiększenie ilości członków KPA, 
           - reprezentacja KPA na uroczystościach polonijnych, 
           - zbieranie podpisów pod petycją do kongresmenów o zniesienie wiz, 
           - starania o postawienie popiersia Jana Pawła II w Copiague, 
           - zainicjonowanie mszy w kościołach upamiętniających ważne rocznice.   
                                          

2010 
 

4- 15- msza w Katedrze w Rockwille Center poświęcona pamięci ofiar katastrofy  
          smoleńskiej, KPA- LI reprezentują: R. Brzozowski, M. Gradzki, K. Nietupski. 
4-15 – do zarządu oddziału dołącza Zbigniew Kurjański.   
            Z pracy w zarządzie z powodu braku czasu rezygnuje Włodek Mikucki.  
Maj - w związku z trudnościami w komunikacji z Wydziałem DNY, zarząd podległego  
         oddziału na LI  postanawia wystawić swego kandydata; Kazimierza Nietupskiego,    
         na funkcję prezesa Wydziału DNY (Downstate New York).  
6-13 – wybory w Wydziale KPA na Dolny Stan Nowego Jorku 

(sposób ich przygotowania i przeprowadzenia był kwestionowany)  
- pierwszy raz od wielu lat; na pozycję prezesa startuje dwóch  

kandydatów.  Na F. Milewskiego oddano 54 głosy,  na K. Nietupskiego 18. 
6- 27 - odwołanie prezesa i wice prezesów Oddziału LI przez Franka Milewskiego  
            bez podania powodów i bez nominowania  następców.  
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Wrzesień -pażdziernik  - w wyniku braku dialogu i jakiejkolwiek komunikacji 
            z Wydziałem DSNY pozostali członkowie zarządu Oddziału LI składają  
            rezygnacje. Wydział DsNY nie wyznacza nowego zarządu i oddział praktycznie  
            przestaje istnieć. Były zarząd oddziału LI zbiera się regularnie co tydzień  
            w czwartki - trwają gorące dyskusje jak należy się zachować i co dalej.  
            W zebraniach uczestniczy pani Elżbieta Popławska, reporterka NDz. 
 10-8 – raport Franka Milewskiego do Dyrektorów Krajowych w połowie poświęcony  
            jest „nieudanemu doświadczeniu” jakim miało być otwarcie oddziału na LI.  
            Pod koniec raportu czytamy; „We subsequently dismissed the rebels…” 
 10-23 – podjęcie decyzji o próbie otwarcia wydziału KPA na LI.  Opcja ta, po wielu  
              dyskusjach w byłym zarządzie oddziału, zostaje wybrana zamiast  
              dochodzenia swoich racji. Były zarząd Oddziału LI przyjmuje nazwę: Komitet  
              Założycielski (KZ) Wydziału KPA na LI.  Skład Komitetu: Richard Brzozowski,  
              Margaret Gradzki, Zbyszek Koralewski, Zbigniew Kurjański, 
              Mieczysław Madejski, Kazimierz Nietupski i ksiądz Janusz Lipski.      
11-7 – przygotowanie petycji do ZG KPA uzasadniającej  otwarcie wydziału na LI 
           i rozpoczęcie akcji zbierania podpisów popierających petycję.  
11- 21 – list polecony do ZG KPA z prośbą o otwarcie wydziału na LI  z załącznikani;  
            petycją i 413 podpisami popierającymi petycję (Koralewski, Brzozowski). 
12-17 – list do ZG KPA „Our side of the story” opisujący historię powstania i działania  
             oddziału KPA na Long Island (oprac. K. Nietupski i iM. Gradzkii). 
                   

2011 
 

2-1 – list do ZG KPA przypominający, że czekamy na pozwolenie otwarcia wydziału..  
 

2- 8– telefoniczna rozmowa z biurem KPA w Chicago; ZG  jest za otwarciem wydziału.   
 

 4-10 – 1-sza rocznica katastrofy pod Smoleńskiem – demonstracja pod konsulatem; 
            domaganie się przeprowadzenia śledztwa międzynarodowego; KZ nie decyduje  
            się na oficjalne wzięcie udziału. Uczestniczy  Z. Koralewski z synem.  
4-14 – list od prezesa KPA, Franka Spuli;  ZG zgadza sie na założenie wydziału na LI 
            pod warunkiem, że do nowego wydziału zapisze się minimum 50 członków.     
 maj – przygotowanie listu-zaproszenia do zapisywania się do wydziału LI. Sprawy   
           osobiste członków KZ powodują opóźnienie  akcji werbowania członków.   
 

6 –7 - 1-szy czlonek powstającego wydziału; Elżbieta Baumgartner.  
 

8 –10 – Festiwal Polish Friends of LI w Copiague; R. Brzozowski, K. Nietupski, 
             Z. i Halina Koralewski prowadzą rejestrację do głosowania i rekrutację  
             członków do powstającego wydziału KPA na LI. Gośćmi na naszym stoisku  
             są: Bożena Urbanowicz Gilbride, współautorka książki  „Children of Terror”  
             o losach dwóch  dziewczynek Polki (Bożeny) i Żydówki (Inge), które przeżyły 
             podobne okrucieństwa w hitlerowskich Niemczech, Halina Koralewski tłumacz  
             i wydawca książki „Achilles – Nowe Możliwości” o historii klubu dla  
             niepełnosprawnych i ich wyczynach sportowych oraz Rita Cosby, autorka  
             książki „Cichy Bohater” o jej ojcu, uczestniku  powstania warszawskiego. 
7 –29 –  demonstracja przed budynkiem World News Corp. przeciwko sformułowaniu  
              „polskie obozy koncentracyjne/ śmierci”.  Organizuje Stefan Komar, udział 
              biorą między innymi; R. Brzozowski z żoną i Z. Koralewski  z żoną i synem.   
9 – 15 – próba rejestracji Wydziału LI poprzez znajomego prawnika  
              (koszty; $300 pokrywa Ryszard Brzozowski).  
 

           - Zakładka informacyjna o powstającym wydziale (oracował Z.Koralewski). 
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10 – 2  - Parada Pułaskiego; pierwszy raz Wydział LI maszeruje jako niezależna  
              organizacja. Uczestniczą R. Brzozowski z żoną, K. Nietupski, Z. Koralewski 
              z żoną i synem oraz kilku członków Polonia Technika z prezesem R. Bąkiem.   
 

10 -27, 28 – jesienna konferencja delegatów krajowych KPA w Pittsburgu.  
                   Uczestniczy R. Brzozowski,i K. Nietupski - jak zwykle na własny koszt. 
 

11-13  - 1-sze Zebranie Generalne członków wydziału  (zapisało się 61 osób  
               i 8 organizacji, najwięcej członków zwerbowała Małgorzata Gradzki).          
               Komitet Założycielski (KZ), zmienia nazwę na Organizacyjny (KO). 
 

11 -17 – Statut napisany na podstawie „By-Laws” ZG KPA, pezentuje R. Brzozowski.    
               KO decyduje, że należy napisać nowy, specjalnie dla naszego wydziału.  
               Napisania By-Laws (po ang.) podejmuje się Z. Koralewski.   
 

            -  propozycja „Articles of Incorporation” przygotowana przez  prawnika,  jest   
               kopią rejestracji Wydziału na DS NY. KO nie akceptuje treści artykułów.    
 

grudzień- rocznica ogłoszenia stanu wojennego; spotkanie w redakcji Nowego  
      Dziennika. Wydział LI reprezentują R Brzozowski i K. Nietupski . 

 

2012 
 

styczeń – coroczna Gala Polish Friends of Long Island . K. Nietupski z żoną  
                 i R. Brzozowski z żoną na własny koszt reprezentują Wydział LI.  
                  

          - Opłatek w Glen Head. KPA- LI reprezentują, K Nietupski i R.Brzozowski z żoną. 
 

1 -12 – zebranie otwarte Komitetu Organizacyjnego (KO) z członkami wydziału, którzy  
            są zainteresowani pracą dla wydziału (uczestniczy 13 osób). Powstają:  

 

            a) Komisja Statutowa (ma przygotować ”By-Laws” do prezentacji); 
                Ryszard Brzozowski, Zbyszek Koralewski, Steve Szachacz,  Grzegorz Worwa 
 

     b) Komisja Nominacyjna (ma szukać kandydatów do zarządu Wydziału LI); 
                                         Mieczysław Madejski, Steve Szachacz, Czesław Tobiasz  
 

             c)  Zespól do Spraw Emerytur (ma zająć się podatkami od emerytur); 
                                           Teodor Lachowski, Elżbieta Baumgartner, Henryk Lipka  
 

styczeń –marzec  - Komisjia Statutowa  spotyka się 5 razy i spędza łącznie  
                         ponad  20 godz. na czytaniu „By-Laws” (napisanych przez  
                         Koralewskiego), gorących dyskusjach i.kosmetycznych poprawkach.  
                             

1-24 – rejestracja PAC-Long Island, New York Division S, Inc. (Z.Koralewski)  
           (Artykuły przygotowane przez Z. Koralewskiego zostały zatwierdzone przez KO). 
 

2-15 – 1-szy list prezesa KPA (po ang.), F. Spuli tłumaczący  dlaczego ZG nie chce 
           zajmować się pewnymi sprawami (katastrofa Smoleńska, pasmo cyfrowe dla  
           telewizji katolickiej Trwam), ale zachęca wydziały dp przejęcia inicjatywy i do  
           działania; ( parafrazuje powiedzenie prezydenta Kennedyego;  “ Ask not what  
           (your country) / PAC can do for you, but what you can do for the PAC”. 
 

2- 24 – uzyskanie Employer Identification Number - EIN dla wydziału S    (Z.Koralewki) 
 

2-29 – rejestracja PAC-Long Island, New York Division P, Inc. (Z.Koralewski)  
 

3-9 – drugi list Franka Spuli (tym razem po polsku) pt. „Szanuję wszystkie opinie”. 
         List w stylu z czasów PRL-u. Frank wyraża zdziwienie, że po ostatnim liście jest  
         atakowany, zastanawia się kto i dlaczego to robi i próbuje wytłumaczyć brak           
         zaangażowania ZG KPA w sprawy, które nurtują Polonię.    
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3 -18 – 1-sze Zebranie Generalne wydziału LI  (niedziela 2:15 – 5:30 PM,  26  osób), 
            prowadzi K. Nietupski. Pomimo chaosu i gorącej  atmosfery zatwierdzono  
            Komisje i Zespół, przegłosowano poprawki dotyczące Statutu zgłoszone przez   
            Łucję Świątkowską, Elę Baumgartner i szczególnie ważną K. Nietupskiego tj.;  
            zmianę struktury organizacyjnej Wydziału LI z poziomej na pionową; odtąd 
            Członkowie najważniejsi, Zarząd tylko organem wykonawczo- reprezentującym,  
            Komisje kontrolujące działania wydziału - zależne od członków i od zarządu.   
 

3-21 – list sekretarza KPA, Timothy Kuzmy; chce znać opinie wydziałów. 
 

         - trzeci list F. Spuli przypominający, że Statut KPA, zabrania zajmowania 
           przez wydziały innego stanowiska niż oficjalnie ogłoszone przez ZG KPA . 
 

        - 1-szy list-odpowiedż wydziału LI na listy prezesa Franka Spuli napisała  
           dr Łucja Cannon i podpisał oprócz niej  Ryszard Brzozowski, Delegat Krajowy.  
             
4-1 – 2-gi list-odpowiedź Wydziału LI dla ZG KPA na listy prezesa Spuli  -  
         zredagował  Z. Koralewski. Oprócz autora podpisali; K. Nietupski i  M. Gradzki.  
 

      -  zamówienie transparentu („banner”) dla wydziału ( R. Brzozowski). 
 

4- 15 - rocznica Katynia i katastrofy samolotowej w Smoleńsku, 
           uroczystości pod pomnikiem w Jersey City. Wydział LI reprezentują:  
           R. Brzozowski, Z. Koralewski i jego syn, M. Madejski, G. Worwa.  
 

4-21 – I-sze Zebranie Między-Wydziałowe w „Polish Cultural Center” w Albany  
           zorganizowane i prowadzone przez Z. Koralewskiego. Gospodarzem  
           spotkania jest Teresa Bunk,  prezes Wydziału Centralnego stanu NY.   
           Uczestniczą 4 wydziały;  z Albany, Buffalo, LI i z New Jersey –   

w sumie 14 osób. Wydział LI reprezentowali:  
 R. Brzozowski, M Gradzki, K. Nietupski i G. Worwa. 
 

Maj  – Akademia z okazji Konstytucji 3-Maja  w Polish National Home w Glen Cove. 
           KPA- LI reprezentują K.Nietupski i G. Worwa, Z. Koralewski . 
 

5- 17,19 – konferencja delegatów w Chicago. Wydział reprezentuje R. Brzozowski. 

 

6-15 – Zebranie Generalne (piątek 7:30 – 10 PM, 19 członków + 1 gość). 
           I-sze Wybory do Zarządu. Komitet Organizacyjny (KO) zostaje oficjalnie  
           rozwiązany. Propozycje Komisji Nominacyjnej zostają zaakceptowane 
           i zebrani jednogłośnie zatwierdzają Zarząd Wydziału LI: 
           Prezes..... Kazimierz Nietupski 
           Prezes Honorowy..... Ryszard Brzozowski 
           I Wice Prezes do Spraw Amerykańskich.... dr Łucja Świątkowska-Cannon 
           II Wice Prezes do Spraw Polskich.....Grzegorz Worwa 
           Skarbnik (tymczasowo).... Margaret Gradzki... (docelowo WP d/s Młodzieży) 
           Kapelan.....ks. Janusz Lipski 
           Na pozycje sekretarzy korespondencyjnego i sprawozdawczego, brak chętnych.  
 

Czerwiec – Odslonięcie tablicy pamiątkowej w Amerykańskiej Częstochowie   
                   poświęconej polskim inżynierom ufundowanej przez Polonia Technika –  
                   wydział LI reprezentują: K Nietupski z żoną oraz G. Worwa. 
 

6-24 – rejestracja „website” i rozpoczęcie jej projektowania (Kaśka Koralewska). 
           Brak gotowych materiałów nie pozwala na publikację. 
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7- 5 – I-sze zebranie Zarządu wydziału LI – przekazanie dokumentów (od 2010  r.)   
          prezesowi K. Nietupskiemu przez R. Brzozowskiego i Z. Koralewskiego. 
 

Sierpień – Bale Miss Polonia w Hempstead i Copiague, Wydział LI reprezentuje  
                  prezes, Kazimierz Nietupski z żoną. 
 

8- 20 – Zebranie Zarządu na prośbę Zbyszka Koralewskego poświęcone wyłącznie  
           „website” - omówienie co powinna zawierać i jakie materiały są potrzebne.  
 

9- 9 – 35-cio lecie Muzeum Polskiego w Port Washington. Na imprezie zorganizowanej 
          z tej okazji przemawia Ryszard Brzozowski, Honorowy Prezes Wydziału.LI.   
 

Wrzesień –  rozpoczęcie roku szkolnego w szkole polskiej przy parafii św. Jadwigi we   
                    Floral Park. R. Brzozowski (z żoną) i K. Nietupski przedstawiają 
                    rodzicom i nauczycielom, program działania wydziału LI.  
 

9- 15 – II-gie Zebranie Między-Wydziałowe w Albany. Uczestniczą 4 wydziały; 
            z Albany, Buffalo, Long Island i New Jersey (16 osób). Przygotowano na Zjazd 
            w Chicago: a) pytania dla kandytatów na prezydenta USA, b) rezolucjie 
            dotyczące zniesienia podatków od emerytur dla emigrantów powracających do  
            Polski. KPA - LI reprezentują: K. Nietupski, R. Brzozowski, Z Koralewski i Zespół 
            d/s Emerytur; Teodor Lachowski (przewodniczący), E Baumgartner i H Lipka. 
 

9- 16 – uroczystość upamiętniająca ofiary II wojny światowej pod pomnikiem Katyńskim 
            w Jersey City. G. Worwa, WP d/s Spraw Polskich Wydziału LI  składa kwiaty.  
 

9- 28 –Zebranie Generalne (piątek, 21 osoby) wybory do Zarządu na wakujace pozycje;  
             na Sekretarza zebrani zatwierdzają  - Zygmunta Staszewskiego, 
             na Wice Prezesa do Spraw Młodzieży – Margaret Gradzki, 
             na Skarbnika - Małgorzatę Leniartek. Propozycja prezesa K. Nietupskiego,   
             żeby do powiększonego zarządu oprócz przewodniczących Komitetów (wg.  
             Statutu),  dołączyć dodatkowo prezesów organizacji, dyrektorów szkół  
             i proboszczów parafii; zostaje przegłosowana. K. Nietupski chciałby, żeby  
             Wydział LI miał wkrótce 1000 członków i zachęcił obecnych do werbowania. 
 

10- 7 - Parada Pułaskiego. Wydział KPA-LI otwiera przemarsz Polonii z Long Island.  
Uczestniczą; K Nietupski z córką, R. Brzozowski z żoną, G. Worwa, Z Staszewski,  
członkowie Polonii Technica z prezesem Ryszardem Bąkiem, parafia św Jadwigi 
z Floral Park z ks. Piotrem Rożkiem,  parafia Matki Boskiej Królowej Polski z 
Southampton z ks Januszem Lipskim, Polska Szkoła im. św Jadwigi z Floral Park 
z jej dyrektorką Dorotą Kaczmarzyk. 

 

Pażdziernik- Konferencja Krajowa KPA w Chicago. Wydział KPA na Long Island 
           reprezentują: K. Nietupski, R. Brzozowski i Z. Staszewski.  
           Koszty wyjazdu pokrywają z własnych funduszy.   

 

10- 28 – uroczystość w Polskim Muzeum w Port Washington związana z otrzymaniem  
              munduru żołnierza „Blue Armii”. O ponad 20 tys. arrmii polonijnych   
              woluntariuszy  zorganizowanej i dowodzonej przez Józefa Hallera mówi 
              Teodor Lachowicz z Instytutu Piłsudskiego. W części artystycznej występuje  
              młodzież polonijna.  Z. Koralewski wspomina o przeżyciach swoich dziadków,  
              którzy obaj byli żołnierzami Błękitnej Armii. Imprezę prowadził R.Brzozowski.   
                            

Listopad - Msza w Southampton w rocznicą odzyskania Niepodległości. KPA-LI  
                 reprezentuje K. Nietupski. Po mszy spotyka sie z miejscową Polonią. 
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11-13 – spotkanie z posłem na Sejm, Adamem Kwiatkowskim członków Wydziału LI   
             w Polskim Klubie Narodowym w Hempstead. Zorganizowane przez Teodora  
             Lachowskiego, przewodniczącego Zespołu do Spraw Emerytur i Wice Prezesa  
             do Spraw Polskich, Grzegorza Worwę.  
 

12- 15 – wykupienie ogłoszenia w Nowym Dzienniku z okazji świąt Bożego Narodzenia.  
              Płaci  za nie Ryszard Brzozowski w imieniu  wydziału LI. 
                

2013 
 

Styczeń – coroczna Gala Polonii w Copiague organizowana przez Polish Friends of LI. 
                 Wydział LI reprezentuje prezes K. Nietupski z żoną (na własny koszt). 

 

1-10 – wiadomości o układzie  polsko-amerykańskim w sprawie emerytur  przekazuje 
            E. Baumgartner . Układ ma być podpisany na początku lutego (o tym, że  
            rozmowy toczyły się w sekrecie od roku 2008,udało się dowiedzieć parę  
            miesięcy temu) – chcemy wiedzieć co ustalono, zanim układ zostanie  
            podpisany, nie chcemy być zaskoczeni krzywdzącą nas ustawą. Wydział LI  
            rozpoczyna wyścig z czasem; informuje Polonię poprzez media  
            i zbiera podpisy pod petycją do władz polskich.  ZG KPA po 2 tygodniach 
            zamieszcza tylko info na swojej website - nie włącza się do akcji.  
 

2-21 – zebranie poszerzonego Zarządu (w 3 czwartek każdego m-ca). Teodor  
           Lachowski, przewodniczący Zespołu do Spraw Emerytur relacjonuje; nie udało  
           się uzyskać korzystniejszej umowy dotyczacej podatków od emerytur; petycję  
           podpisało tylko 800+ osób i przedstawiciel  KPA (B. Kaminska) w Warszawie, 
           w czasie debaty nad umową pomiędzy Komisją Łącznosci z Polonią i Ministe-  
           rstwem Finansów nie przedstawiła postulatów Polonii. Umowa,  pierwsza od  
           czterdziestu lat, zniosła podatek dla obywateli , ale pozostawiła 30%  „non- 
           resident tax”. Dyskusja nad propozycją prezesa Nietupskiego dotycząca 
           zorganizowania harcerstwa  na LI. Zobowiązano Z. Koralewskiego  
          do dokończenia projektowania  strony internetowej. i opublikowania jej.  
 

3- 2 – spotkanie z dr Ewą Kurek  (historykiem , pisarką, reżyserem filmów   

           dokumentalnych)  w Polskim Domu na Greenponcie. Pani Kurek  opowiada  

           o książce „Poza Granicami Solidarności” . Uczestniczy 38 osób. Wydział LI  

           reprezentują  Zbyszek Koralewski i jego żona Halina. 
 

3-9 – spotkanie z dr Ewa Kurek organizuje Wydział LI wspólnie z Polską Szkołą 

         w Copiague. Rano spotkanie z dziećmi i rodzicami w szkole. Wieczorem    

         spotkanie z członkami i sympatykami Wydziału LI w Park Bistro & Restaurant.  

         Autorka książek m.in.: "Ucieczka z zesłania", "Żydzi, Polacy, czy po prostu  

         ludzie..." i "Gdy klasztor znaczył życie" tym razem opowiada o żołnierzach  

         wyklętych; jak powstała książka o nich i prezentuje swój film „Major Zapora”.  

         Prezes Kazimierz Nietupski wręcza dr Kurek Dyplom Uznania od Wydziału LI 

         przygotowany przez Wice Prezesa Grzegorza Worwę .  
                                       
3- 15 – Zebranie Kwartalne wydziału LI w PNC (piątek, 7:30 PM, 15 osob). Po zebraniu  
            spotkanie z polskimi konsulami nt. „Inwestowanie w Polsce” zorganizowane 
            i prowadzone przez Wice Prezesa, Grzegorza Worwę. Prelekcja ciekawa, ale  
            nie praktyczna, adresowana do dużych inwestorów przemysłowych.  
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3- 16 - R. Brzozowski, Honorowy Prezes, reprezentuje Wydział LI na galowym  
            bankiecie „Pulaski Association of Business and Professional Men”. 
 

-  „Zaproszenie do Dyskusji” przygotowane przez Zespół d/s Emerytur dla       
   uczestników Zjazdu Delegatów KPA w Chicago. Edycja i tłumaczenie; Z.  
   Koralewski. Konkluzja i pytania kończą 3 stronicowy apel; a)  ZG przegapił   
   okazję zmiany  umowy na bardziej korzystną,  b) Czy możemy liczyć na   
   konkretne, zdecydowane działania i zaangażowanie ZG KPA w następnych  
   projektach ? c) Co należy usprawnić, żeby ZG KPA działał bardziej efektywnie ? 

 

        - Odwołanie III spotkania między-wydziałowego z powodu kilku rezygnacji.  
 

3- 20 – ogłoszenie Wielkanocne wydziału LI w Nowym Dzienniku, 
            przygotowuje i zamawia na własny koszt  Ryszard Brzozowski. 
 

4- 5 – spotkanie z dr Barbarą  Anderson w biurze KPA w Washington. Dr Łucja  
          Świątkowska-Cannon, I- szy Wice Prezes Wydziału LI, rozmawia na temat  
          projektu naszego wydziału; zniesienia opodatkowania emerytur. 
          Pani Anderson informuje, że: 

1) ZG koncentruje się na Polonii w USA i nie chce zajmować się czymkolwiek 
związanym z Polską - boi się, że podziały z Polski przeniosą się na Polonię. 

2) Jeśli Wydział LI chce, żeby ich projekt był promowany przez biura KPA  
w Chicago i Washingtonie, projekt musi być przedstawiony jako ponad 
partyjny (?) i zreferowany przez eksperta na zjeździe w Chicago. 

3) ZG KPA pracuje bardzo dobrze z administracją Obamy i z rządem w Polsce.    
 

4- 13 – bankiet 90-cio lecia Polskiego Domu Narodowego w Glen Cove. Ryszard 
            Brzozowski, reprezentuje wydział LI; przemawia i przekazuje dyplom uznania . 
 

4- 14– rocznica Katynia i katastrofy samolotowej w Smoleńsku. 
           Uroczystości pod pomnikiem w Jersey City. Wydział reprezentują:  
           Z. Koralewski, T. Lachowski, K.. Nietupski (Prezes), G. Worwa (II Wice Prezes).  
 

4-16 – I-szy numer publikacji Biuletynu Wydziału LI - pomysł i redakcja G. Worwa. 
 

4- 26,27 – uroczystości w West Point, upamiętniające Tadeusza Kościuszkę. 
                 Ryszard Brzozowski, Honorowy Prezes reprezentuje Wydział KPA- LI.   
                   

5- 2,3 – Zjazd Delegatów KPA w Chicago (R. Brzozowski i Z. Staszewski). 
a.  Zygmunt Staszewski, Sekretarz Wydziału LI  zostaje wybrany na  
     przewodniczącego Komitetu do Spraw Emerytur KPA.-  Skład Komitetu: 

Zespół d/s Emerytur Wydziału LI (Teodor Lachowsk,. Elżbieta Baumgartner, 
    Henryk Lipka) + Wojciech Jackowski, prawnik polecony przez Zygmunta 
b.  ZG ma wystąpić do P&S FCU z prośbą, żeby KPA został sponsorem unii, 
c.  Zmiana negatywnego stanowiska ZG na promujące, w sprawie spotkań  

między- wydziałowych zainicjowanych rok temu przez Wydział LI, 
 

5 – 3 – zakładki- zaproszenia wyjaśniające dlaczego osoby indywidualne i organizacje 
            powinny zapisywać sie do wydziału KPA na LI opracował Zbyszek Koralewski.  
                 

5–4  - Akademia 3-Majowa w PNH w Glen Cove. W imieniu Wydziału LI przemawia  
           Prezes Honorowy Wydziału LI, R. Brzozowski. Z. Koralewski agituje do   
           zapisywania się do wydziału LI i rozprowadza ponad 20 zaproszeń-zakładek.  
 

5- 11 - donację polskich książek z Uniwersytetu of Connecticut dla KPA-LI  załatwia  
           G. Worwa. K. Nietupski przywozi z Worwą kilka paczek  (ponad 400 książek). 
           G. Worwa i Z. Koralewski planują założyć bibliotekę wydziałową. 
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5- 13 – uzyskanie EIN # dla sekcji P wydziału LI, przez księgowego K. Nietupskiego. 

 

5- 16 – Raport  Małgorzaty Leniartek, skarbniczki (w czasie zebrania Zarządu);  
            Wydział LI liczy 85-ciu członków: 74 indywidualnych i 11 organizacji.  
            Opłaty członkowskie odnowiło:   
            50 osób indywidualnych  +  2 rodziny i 6 organizacji.   
 

5- 18,19 – wystawa „Katyń 1940 - Smoleńsk 2010” w Polskim Muzeum w Port  
                 Washington.  Wystawa została zorganizowana przez Wice Prezesa   
                 Grzegorza Worwę dzięki uprzejmości organizacji Solidarni 2010  
                 (Nowojorski Oddział Terytorialny) i Barbary Szydłowski, prezeski muzeum.  
                 Wiele pracy włożyli Ryszard Brzozowski i Mieczyslaw Madejski  
                 przygotowując pomieszczenie. Przy ekspozycji dyżurował Steve Szachacz.  
 

5- 19 -  wybór Zygmunta Staszewskiego do Rady Dyrektorów P&S FCU.  
 

5- 21 – wybór Z. Staszewskiego na skarbnika na pierwszym zebraniu P&S FCU. 
  

5- 23 – dyskusja nt. „Dokąd zmierzasz Polonio, gdzie idziesz Polsko?” - w Polskim     
            Klubie Narodowym w Hempstead, zainicjowana i zorganizowana przez  
            Grzegorza Worwę, Wice Prezesa do Spraw Polskich Wydziału LI. Jest on  
            również moderatorem.  W czasie spotkania pomogają Małgorzata Leniartek  
            i Jacek Borkowski. W spotkaniu uczestniczą specjalnie zaproszeni goście:  
            red. Andrzej Dobrowolski (Polska Agencja Prasowa), red.Zofia Kłopotowska  
            (Kurier Plus), Dr.Janusz Kapusta (artysta, filozof, wynalazca), Krzysztof Medyna  
            (muzyk) oraz redaktor i wiceprezes Nowego Dziennika Leszek (Nick) Sadowski, 
            Krytycznie podsumowano działalność organizacji polonijnych, że płyną  
            z prądem jak chore ryby, że stołki się przyklejają, a nie zawsze jest to 
            pożądane, że działacze tracą energię na kłótnie i małe sprawy, że nie ma  
            współpracy, że nie przyciąga się młodych, itd.. Mówiono ogólnie i narzekano 
            słusznie - rzucanie ziarna, żeby zakiełkowało (jak to określił K. Nietupski), tzn. 
            konkretne propozycjie, paneliści będą mieli szansę nie tylko przedstawić na  
            następnym spotkaniu (które zaplanowano na jesień), ale będą też mogli  

                     zadeklarować swoją pomoc w realizacji swoich pomysłów. 
 

          5- 30 – rezygnacja Zygmunta Staszewskiego  z funkcji Sekretarza w Wydziale LI  
                      po oficjalnym  objęciu funkcji skarbnika w Radzie P&S FCU.    

 

6- 15,16 – dwudniowy piknik Polonii Technika i chóru Angelus w ukraińskim ośrodku 
                 wczasowym w pobliżu jeziora Minewaska na zachód od New Paltz.  
                 Uczestniczy 30 osób, w tym członkowie Wydziału LI; B. Blusewicz,  
                 Z. i H. Koralewski, T. Lachowski i Czesław Tobiasz organizator wyjazdu.  
                 Nawiązanie nowych znajomości, wymiana poglądów.       
             

6- 16 - niedzielne popołudnie z poezją (3 PM) połączone z wystawą prac graficznych  
           i malarskich Janusza Skowrona i jego syna Artura w Parish Hall kościoła 
           św. Jadwigi we Floral Park, zorganizował Grzegorz Worwa. 
           Własne wiersze recytuje Janusz Szlechta, redaktor Nowego Dziennika, 
            aktor kabaretowy i autor tomiku poezji ”Pieśń Niedokończona”.  
   

6- 23 - Zebranie Kwartalne członków Wydziału LI; niedziela, 7:30 PM. Obecni:  
           zarząd wydziału 8 osób + 4 członków + 1 gość.  Zatwierdzono propozycję,  
           aby sekretarzem korespondencyjnym  został Z. Koralewski. Między innymi 
           R. Brzozowski przeczytał rezolucje, uchwalone na ostatnim zjeździe w Chicago. 
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8- 4  - msza z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego w kościele św. Stanisława  
           na Manhattanie. Wydział LI reprezentuje Kazimierz Nietupski i Grzegorz Worwa.  
 

8- 15 – 12 pytań Koralewskiego do zarządu na półmetku kadencji. Odpowiedzi  
            powinny pomóc podsumować co wydział dotąd osiągnął i dokąd zmierza.  
 

8- 29 -  tele-konferencja zamiast spotkania między-wydziałowego w Albany,  
            czwartek  8-10 PM (zorg. Z.Koralewski). Uczestniczą przedstawiciele  
            Wydziałów: Centralnego, Long Island i New Jersey. Przygotowano 6 punktów- 
            propozycji do agendy konferencji w Chicago (ma się odbyć 3- 4 października).   
  

9- 6 – zaproszenie posła Adama Kwiatkowskiego, członka Komisji Łączności   
          z Polakami za Granicą i równoczesnie reprezentanta Polonii w sejmie z okregu  
          Nowego Jorku do przyjazdu do USA, w celu bezpośredniej wymiany informacji. 
           

9- 15 – rocznica napadu na Polskę Niemiec i Rosji. Uroczystość pod pomnikiem  
            katyńskim w New Jersey (niedziela 1 PM) upamiętniająca wybuch II wojny  
            światowej i jej ofiary. Uczestniczą i składają donację na pomnik  
            prezes KPA-LI; K. Nietupski i sekretarz Z. Koralewski. 
 

9-18 - spotkanie z Senatorem Jaroslawem Obremskim w Konsulacie RP – Z. Staszewski  
 

9-24- spotkanie z Prezydentem Bronislawem Komorowskim w Konsulacie RP- Kazimierz 
Nietupski, Zygmunt Staszewski 

 

9- 27 – Zebranie Kwartalne, piątek, 7:30 PM, prowadzi K. Nietupski. Gzegorz Worwa  
            prezentuje 40 min.film; „Parada Zwycięzców” (dzięki uprzejmości Instytutu im.  
            Piłsudskiego i pomocy Jacka Borkowskiego, prezesa chóru im. Ogińskiego).  
            Film bardzo ciekawy, ujawnia mało znane faktty,  jest oparty na wywiadach  
            i filmach archiwalnych (o napadzie na Polskę przez Niemcy i Rosję). Po filmie  
            wychodzi 5 osób, zostaje zarząd; 9 osób (łącznie z kapelanem ks. J. Lipskim) +  
            5 członków. Tematy: visa-waiver, umowa emerytalna, parada Pułaskiego i inne. 
 

  9- 28 - udzial w Bankiecie Parady Pulaskiego – Zygmunt Staszewski 
 

10- 3,4 – zjazd delegatów w Chicago. Wydział rep. R. Brzozowski i Z. Staszewski.  
 

10- 3 – spotkanie z posłem Adamem Kwiatkowskim w PNC w Hempstead (czwartek,  
            7:30 PM), organizuje i prowadzi prezes K. Nietupski (również przywozi  
             i zawozi posła z Manhattanu). Obecnych; 10 członków KPA-LI i dziennikarka   
             N.Dz., Elżbieta Popławska. Tematy: podatki od emerytur i sytuacja w Polsce. 
 

10- 6 – Parada Pułaskiego - Po Piątej Aleji razem z Wydziałem KPA-LI maszerują 
            (organizacją zajmuje się G. Worwa): Polskie Szkoły z Floral Park i Copiague,  
            parafia św. Jadwigi, Polonia Technika i Polskie Muzeum z Port Washington.    
            Prowadzi proboszcz parafii św Jadwigi; ks. Piotr Rożek. Zarząd KPA-LI repre- 
            zentują prezes, Kazimierz Nietupski z żoną i wice prezes Grzegorz Worwa.  
 

10- 11 - 70-cio leciu Instytutu im. Piłsudskiego w konsulacie. Wydział LI  reprezentuje: 
Ryszard Brzozowski, Grzegorz Worwa, Halina Koralewski, Zygmunt Staszewski. 
Polish National Alliance (PNA) planuje sprzedaż budynku,  który rentuje Instytut 
– nie wiadomo gdzie przeniesie się IP i co stanie się z jego unikalnymi zbiorami.   

 

10-17 – spotkanie z kandydatem na Burmistrza Nowego Jorku Joe Lhota -;Z. Staszewski  
 

10-22 – spotkanie z kandydatem na Burmistrza Nowego Jorki Joe Lhota i Robertem 
Fiore z jego kampanii – Zygmunt Staszewski.  
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10- 23 - ceremonia odznaczenia  zasłużonych Polaków w City Hall na Manhattanie.   
             W tym roku Comptroller miasta, John Liu odznacza między innymi Bożenę  
             Kamiński i architekta Tadeusza Sudoł. 
 

10- 24 – zebranie zarządu wydziału LI. Ryszard Brzozowski składa raport ze Zjazdu  
Delegatów w Chicago. Z sześciu propozycji jakie wydział LI przesłał po tele-
konferencji między-wydziałowej na miesiąc przed zjazdem poruszono tylko 
sprawę ściślejszej współpracy KPA i Charitable Foundation. Nie dyskutowano: 
 

-  statusu sponsorstwa P&S FCU (listu nie wysłano od zjazdu w maju),   
-  konsekwencji podniesienia składek członkowskich, 
-  edukacji dzieci polonijnych w czasie wzrostu propagandy anty-polskiej, 
-  przygotowania się do przyszłorocznych wyborów do ZG KPA,  
-  przeniesienia zjazdów jesiennych z Chicago do Washington DC.   
 

         Dr. Łucja Świątkowska, Wice Prezes d/s Amerykańskich przygotowała list  
         do wysyłania do kongresmenów w sprawie zniesienia wiz. 
 

         Małgorzata Gradzki, Wice Prezes d/s Młodzieży i zarazem przewodnicząca  
         Komisji Egzaminacyjnej KPA jest w trakcie opracowywania egzaminów  
         z języka  polskiego dla ok. 400 uczniów w USA. W zależności od uczelni  
         student po zaliczeniu tego egzaminu może otrzymać od 3 do 6 kredytów. 
 

11- 8 - uroczystości związane z Dniem Niepodleglosci Polski w Konsulacie RP; 
            Ryszard Brzozowski,  Halina.Koralewska,  Grzegorz Worwa 

 

11- 10 – akademia z okazji Dnia Niepodległości w PNC w Hempstead. Zorganizawana 
           przez Koło Kombatantów, polską szkołę i zarząd Polskiego Klubu. Wystąpił chór  
           „Ogińskiego” i dzieci ze szkoły. Referat (niezwykle ciekawy), wygłosił ksiądz  
           Janusz Lipski. Mówił o różnych postawach Polaków w czasie zaborów, którzy 
           pomimo tego potrafili się jednak zjednoczyć w 1918 r. (tylko komuniści marzyli  
           o przyłączeniu Polski do „Kraju Rad”), szybko utworzyli administrację i wojsko,  
           które mądrze dowodzone zatrzymało marsz bolszewików na Warszawę już 
           w 1920 r. W imieniu KPA przemawiał Grzegorz Worwa, który ubolewał, że  
           organizacje Polonijne nie współpracują ze sobą i że wielu Polonusów nie  
           obchodzi co dzieje się w kraju ich pochodzenia, ani w USA (kraju zamieszkania).   
 

11- 12 - udział w otwarciu galerii rysunkow więźniów z Auschwitz w Park East     
             Synagogue, spotkanie z Ambasadorem RP Ryszardem Schnepfem i Jackiem   
             Kastelancem, dyrektorem Muzeum Auschwitz Birkenau – Zygmunt Staszewski.  
 

11- 16 – protest przeciwko zniesławianiu Polaków na Manhattanie pod biurem BBC.  
              Bezpośrednią przyczyną tej akcji są plany pokazania w Wielkiej Brytanii serialu  
              wyprodukowanego w Niemczech „Nasze matki, nasi ojcowie”, gdzie Polacy 
              przedstawiani są jako mordercy i złoczyńcy. To również wyraz solidarności 
              z podobną demonstracją, która miała miejsce w tym dniu w Londynie.  
              Organizator, Stefan Komar zapowiedział, że to dopiero początek.  
              Dzięki niemu mała, ale dobrze zorganizowana grupa potrafiła już wcześniej  
              zmienić postawę Wall Street Journal i NY Times, gdzie obozy koncentracyjne/  
              śmierci nazywano przez „pomyłkę” polskimi zamiast niemieckimi.   
              Wydział LI reprezentowali: G. Worwa oraz Z. Koralewski z żoną i synem.   
 

11- 19 – udział w imprezie Jan Karski Foundation w Konsulacie RP – Z. Staszewski 
  

11- 23 –komunikat prasowy wysłany do mediów na LI przez Sarah(y) Rauth otrzymuje  
             od zaniepokojonej  osoby  Z. Koralewski z pytaniem co wydział LI może zrobić.   
              Do Nowego Jorku zaproszono Czesława Półzięcia (jego rodzice przechowywali  



              12 
              rodzinę żydowską w czasie wojny). Po 69 latach zobaczy się już 11-27 z dr  
              Leonem Gerstenem (byli wtedy dziećmi). Rodzice pana Czesława nie załamali   
              się nawet gdy „Polish Nazi collaborators raid the farm and tortured them”.    
     

11- 24 – uroczystość uhonorowania Marion i Michal Kowalczyk w Port Washington 
              przez Yad Vashem za uratowanie Glorii Glantz i jej rodziny w czasie II wojny 
              światowej (niedziela 2 PM). Konsula polskiego, Ewę Ziomecką przedstawia  
              przed jej wystąpieniem Honorowy Prezes Wydziału LI, Ryszard Brzozowski. 
   

          -  wysłanie email do prezydenta Rzeszowa przez Z. Koralewskiego (z braku  
              możliwości kontaktu z Czesławem Półzięciem) z prośbą o pomoc w ustaleniu  
              prawdy historycznej, czy rodzina Półzięciów uchroniła Żydów przed Niemcami 
              jak napisano w prasie polskiej, czy przed Polakami kolaborującymi  
              z Nazistami, jak przekazała Sarah Rauth dla prasy amerykańskiej. 
              KPA-LI chce pomyłkę sprostować przed przylotem pana Czesława  
              ( dzień przed Thanksgiving, już 27 listopada) i konferencją prasową na JFK. 

 

  11- 25 – rozmowa telefoniczna z Waldemarem Jarzmusem (reprezentuje 
               rodzinę Półzięciów)  – jest zaskoczony komunikatem prasowym Sarah Ruth.   
               Z. Koralewski prosi go o napisanie sprostowania. Pan Waldemar tego samego  
               dnia wysyła email do Zydowskiej Fundacji dla Sprawiedliwych: 
               „Kategorycznie oświadczam, że przedstawiciel rodziny Półzięciów, pan Czesław  
                  Półzięć nigdy nie potwierdził, jakoby jego ojciec był torturowany przez Polish  
                  Nazi collaborants i w sposób zdecydowany odcina się od takich sformułowań 
                 Uważamy, że ten skierowany do mediów komunikat godzi w szczytny charakter   
                 wieczoru, którego gościem honorowym ma być m.in. Czesław Półzięć”. 
 

11- 26 - Jewish Foundation for The Righteous dwukrotnie zmienia swoje komunikaty   
             prasowe po otrzymaniu wyjaśnienia od pana Jarzmusa w pierwszej popra-  
             wionej wersji używa sformułowania „Nazi collaborators”, a w drugiej;  
             „ German general roundup”. 
 

11- 28 -  w „Newsday” ukazuje się artykuł, w którym pozostawiono sformułowanie  
              z oryginalnego komunikatu prasowego pani Rauth:  „ Polish Nazi collaborators ”    
 

12-5 -  „Opłatek dla Polonii” w Polsko-Slowianskiej Unii Kredytowej – Z. Staszewski   
 

        -  Udział  w Opłatku w Polskim Instytucie Naukowym PIASA – Grzegorz Worwa  
             

12- 6 – 3-cia demonstracja przeciwko anty-polskiej polityce BBC zorganizowana przez  
            Stefana Komara - oprócz ulotek, planszy, skandowania, Janusz Sporek pro- 
            wadzi śpiew pieśni patriotycznych tym razem pod konsulatem brytyjskim na  
            Manhattanie, piątek; 12-1 PM (w drugiej 11- 30, KPA-LI nie uczestniczyło, w tej    
            wydział LI reprezentował; Richard Brzozowski i Brian Koralewski).  
 

         - Udzial w Opłatku Unii Polsko-Słowiańskiej w Copiague: Kazimierz Nietupski,   
           Grzegorz.Worwa. Organizator:  Małgorzata Leniartek 
 

12- 7 – Bankiet Świąteczny połączony z opłatkiem; Pulaski Association of Professional  

            Men w Tarrace on the Park w Corona, Queens. Przysięga nowo wybranego   
            Zarządu; prezesem został Zygmunt Bielski,  Richard Brzozowski  porządkowym.              
            Nadanie stypendiów dla 4 studentów (wybranych z 25). Przemawia Joseph R.  
            Lentol, reprezentujący North Brooklyn w „Assembly” stanu Nowy York. 
 

         - artykuł  w N.Dz. pt.  „Przeciwko historycznym przekłamaniom” – dziennikarka,  
           Elżbieta Popławska przedstawia przekręty przy okazji przyjazdu pana Półzięcia.   
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12- 8 – drugie spotkanie pt. „Dokąd zmierzasz Polonio” organizuje i prowadzi Grzegorz  
            Worwa, Wice Prezes Wydziału LI ( niedziela, 2 PM, redakcja Kuriera Plus,  
            Greenpoint). Siedmioro panelistów ( Erika Volke - wolontariusz,  Artur Adamski –  

             Radio Rampa, Andrzej Dobrowolski – PAP, prof. Stanisław Wiktor, Leszek Sadowski –  

             Nowy Dziennik, Marek Wójcicki – Markowa Apteka, Grzegorz Fryc – Pangea)   
            dyskutuje, jak pobudzić Polonię do działania.  Dziesięć osób słucha i ma  
            ograniczoną możliwość zabierania głosu.  Dziesięć  osób słucha i nie ma  
            praktycznie możliwości włączenia się do dyskusji. Moderator proponuje  
            założenie  Rady Konsultacyjnej,  złożonej  z działaczy organizacji, w celu    
            umożliwienia współpracy między  organizacjami.  Z panelistów p. Sadowski,  
            jako jedyny, przedstawia realistyczny  plan; zamiast myśleć o zakładaniu 
            czegoś nowego, zachęca obecnych do zapisywania się do KPA, organizacji  
            z tradycją i renomą, i realizowania swoich pomysłów w lokalnym wydziale KPA.  
            Pan Leszek proponuje, żeby na następnym spotkaniu określić  zagrożenia  
            i ustalić jak się nimi zająć – uważa, że w ten sposób jest szansa, żeby zjedno-  
           czyć Polonięi i zmobilizować ją do działania. Większość  przyznaje mu rację.  
           Z KPA-LI uczestniczą; T. Lachowski, K. Nietupski, Z. Koralewski, Z. Staszewski.   

         -  Udzial w Oplatku w Instytucie Pilsudskiego- Grzegorz Worwa. 

 

12- 14 – bankiet z okazji 25-cio lecia święceń kapłańskich ks. Piotra Rożka,  
              proboszcza kościoła św. Jadwigi (Sobota, Parish Hall). KPA-LI reprezentują  
              K. Nietupski i Z. Koralewski z żonami. Koralewski rozmawia z majorem Floral  
              Park, Thomas J. Tweedy o przeniesieniu brązowej plakietki gen. K. Pułaskiego,   
              która była oryginalnie zamocowana na drzewie, na podstawę masztu na flagę  
              (projekt ten zainicjonował i tablicę ma już u siebie Ryszard Brzozowski).  
              Major obiecuje pomoc.       

 

12- 28 – 12 :15 PM przygotowanie Sali przez zarząd wydziału LI do dzisiejszych imprez. 
            - 1 : 00 PM zebranie zarządu wydziału. 
            - 2 : 00 PM ZebranieKkwartalne członków wydziału. Zatwierdzenie Elżbiety 
            Popławskiej, zaproponowanej przez zarząd, na przewodniczącą Komitetu Kultury 
            i Oświaty. Wybór Komisji Nominacyjnej; Ryszard Brzozowski, Andrzej Gawęcki, 

            Teodor Lachowski. Uchwalenie trzech rezolucji:  
1) Pierwszy wniosek złożył Edmund Keczmer: Na następne spotkanie panelowe „Dokąd 

zmierzasz Polonio” należy przygotować konkretne tematy, które po rozpatrzeniu przez 

zebranych powinny zostać przez nich realizowane. 

2)  Drugi wniosek przedstawił Mieczysław Madejski:  Nawiązać ścisłą współpracę ze 

szkołami polskimi i zachęcić starszą mlodzież kończącą szkoły do wstępowania do 

KPA.   Wskazać szerokie możliwości działania dla młodych, zdolnych i pełnych energii. 

3)   Z  trzecim wnioskiem wystąpił Chester Tobiasz:  Wysłać list do Zarzadu Głównego  

     w Chicago  z propozycją, żeby Kongres Polonii  wysłał list do rządu polskiego prote-  

     stujący przeciwko ograniczeniom nauczania historii i literatury w szkołach polskich.   
 
              

               - 4:00 PM po Zebraniu  błogosławieństwa udziela  ksiądz prałat Janusz  
               Urbańczyk, Watykański Radca Prawny przy ONZ-cie (w korpusie  dyploma-  
               tycznym pracuje ponad 20 lat). Członowie i goście wydziału LI  po raz 
               pierwszy od powstania wydziału dzielą się opłatkiem.  
 

               - 4:25 PM Jasełka przedstawia zespół góralski (23 osoby); dzieci, młodzież 
                i dorośli z trzy osobową kapelą. Pięknym śpiewem, tańcami, gwarą i strojami   
               przenieśli 40 osobową widownię (szkoda, że zabrakło dzieci) pod Tatry.  



           14 
               Bigos i ciasto przygotowała Danuta Nartowicz, prezeska Polskiego Klubu. 
               Dorodną choinkę oraz światełka przywiózł  K. Nietupski. .    

Pomysłodawcą i organizatorem opłatka i Jasełek był Grzegorz Worwa. 
 

2014  

1- 16 < zebranie zarządu (6:45 PM) i „poszerzonego zarządu” (7:30 PM). 
Przygotowanie do wyborów w marcu; instrukcje dla Komisji Nominacyjnej 
i Rewizyjnej (wybranej 28 września 2012; Ryszard Brzozowski -przewodniczący 

Chester Tobiasz i Edmund Keczmer). Utworzenie Zespołu d/s Spotkań 
Panelowych, który będzie podlegał i pomagał II Wice Prezesowi Grzegorzowi 
Worwie – skład: Edmund Keczmer, Z. Koralewski, Elżbieta Popławska. 

   

1- 30 < pierwsze zebranie Zespołu d/s Spotkań Panelowych (ZSP). Ustalenie 
           wstępne terminu, miejsca, czasu, tematu i kogo zaprosić’. 
           Oprócz ZSP obecni; R. Brzozowski i G. Worwa 

 

1- 31 < konferencja Pangea Alliance w Miami. Zygmunt Staszewski, Delegat KPA-LI 
           przemawia w I sesji 20 min. na temat historii i znaczenia KPA. W II sesji 
           na temat Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej (też 20 min.). 

   

2- 12 < list prezesa KPA-LI do Franka Spuli gratulujący i dziękujący za wspólny list 
            z innymi organizacjami etnicznymi do prezydenta Obamy w sprawie Ukrainy. 

 

2- 15 < list Komisji Nominacyjnej KPA-LI wraz z formularzem kandydata 
       wysłany do członków wydziału LI 
 

2- 16 < list gratulujący od prezesa KPA-LI do księdza prałata Andrzeja  
            Zglejszewskiego z okazji nominacji na Biskupa Pomocniczego diecezji  
            Rockville Centre (Long Island) przez papieża Franciszka I.  

 

2- 17 < ogłoszenie KPA-LI do pamiętnika Polonii of Long Island z okazji 20-to lecia. 

 

2- 18 < list KPA-LI do prezesa KPA F. Spuli w imieniu 4 wydziałów. Propozycja 
przedyskutowania  na sesji wiosennej sześciu zagadnień, które wysłane  

           w lecie 2013 r. nie zostały włączone do agendy sesji jesiennej Zjazdu   
           Dyrektorów Krajowych, plus dwóch nowych tematów dotyczących edukacji. 

 

 2- 20 < zebranie Rady Wykonawczej (poszerzonego zarządu) KPA-LI. Szczegóły  
    zjazdu Pangea na Florydzie przedstawia uczestnik, Z. Staszewski (wyjazd na 

własny koszt). M. Gradzki informuje o XIII Zjeździe Nauczycieli i Komitetów 
Rodzicielskich szkół dokształcających w tym roku w Jersey City (23-26 maja). 
Sprawozdanie Komisji Nominacyjnej i postęp przygotowań do wyborów. 
Sprawozdanie Zespołu d/s Spotkań Panelowych (ZSP) - info nt. Panelu #3.  

 

2-  28 < wysłanie ogłoszenia KPA-LI do pamiętnika na XIII Zjazd Nauczycieli i Rad   
           Rodzicielskich Polskich Szkół Dokształcających w Jersey City. 
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3- 1 < uroczystość z okazji 10-cio lecia Oddziału Polskiej Unii Kredytowej w Copiague 
w siedzibie oddziału na 314 Great Neck Rd o 2 PM. Obecnych kilku przedstawicieli 
KPA-LI. Wykorzystując okazję, prezes K. Nietupski wstępnie ustala spotkanie  
z kierownikiem (“supervisorem”) Town of Babylon,  Richardem Schafferem. 
       

       < bankiet 20-to lecia Polonii of Long Island (poprzednia nazwa tej organizacji:   
          Polish Friends of Copiague). KPA-LI oficjalnie reprezentuje:  
          Wice Prezes d/s Polonii, Grzegorz Worwa. 

 

3- 3 < opublikowanie website KPA-LI  w internecie. 

 

4- 8 < bankiet Pułaski Business Men  w Tarrace on the Park, Queens – sobota 7 PM  

    (380 uczestników). Dzięki uprzejmości Ryszarda Brzozowskiego, KPA-LI reprezentują  

     H & Z Koralewscy.  Człowiekiem roku 2014 wybrano Adama Skarżyńskiego. Obecny  

     między innymi  Konsul Generalny, pani Ewa Juńczyk-Ziomecka. 

 

3- 9 < III Panel „Dokąd zmierzasz Polonio” zorganizował i prowadzi przez Grzegorza   

    Worwę, Wice Prezesa d/s Polskich KPA-LI, w Polskim Muzeum w Port Washington  

    (niedziela, 2 PM). Referat pt. „Funkcja i funkcjonowanie organizacji polonijnych”.ma  

    przedstawić Grzegorz Fryc, prezes sekcji nowojorskiej Pangea, organizacji młodych  

    polskich profesjonalistów. Paneliści: Dr. Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkół;   

    Ryszard Fyszka, prezes Klubu Myśliwskiego;  Kazimierz Nietupski, prezes KPA-LI;   

    Jolanta Pająk, prezes Polnet, Leszek Sadowski wice prezes N Dz.   

    Uczestniczy, między innymi, ponad 20-tu przedstawicieli organizacji: Instytutu  

    Piłsudskiego, chóru im. Ogińskiego, polskiej szkoły w Copiague, Polish Gift of Life,  

    N Dz.,rady parafialnej przy kościele w Copiague, Pulaski Business Men Association, 

    Polskiego Muzeum, Polonii of Long Island, P&S FCU, Solidarni 2010, wydziału KPA- New  

    Jersey. Gość specjalny: przedstawiciel Konsulatu RP. 

    Rozpoczynają paneliści (główny referant się spóźnia). Przedstawiają się i swoje poglądy   

    nt. funkcjonowania organizacji. Jedynie pan  Leszek Sadowski: przedstawia praktyczną    

    propozycję: wszystkie organizacje powinny być członkami lokalnych wydziałów KPA, tylko  

    ta organizacja może zjednoczyć Polonię i wesprzeć działania organizacji, ma poważanie  

    i może reprezentować Polonię w Waszyngtonie, a jeśli nie spełnia oczekiwań należy  

    ją zreformować. Z godzinnym opóźnieniem przybywa  na spotkanie główny referant,    

    pan Fryc, przedstawia Pangeę, mówi o jej osiągnięciach i daje za przykład jak inne  

    organizacje prowadzone według niego przez„dziadków” powinny działać, proponuje:  

a) ograniczyć zbędną administrację do minimum, opóźnia ona działalność,  

b) stworzyć system szybkiego reagowania, 

c) przyciągnąć młodzież, przez bycie dla niej atrakcyjnym (nie podaje jak), 

d) oferować młodym „menadżerskie” pozycje w zarządzie.   

    Po przerwie uczestnicy zadają pytania i włączają się do dyskusji, którą trudno było  

    zakończyć (trwała ponad 2 godz.). Było wiele ciekawych  wypowiedzi, ale nic nie  

    postanowiono. Próba  „Zainicjonowania współpracy między organizacjami i znalezienia  

    metod, które pozwolą na usprawnienie i wzmocnienie organizacji” będzie musiała być 

    znów podjęta. Następne spotkanie z liderami organizacji zaplanowano za parę miesięcy  

    - będzie to zebranie tzw. robocze, które ma doprowadzić do konkretnych ustaleń.   .   
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3- 30 < Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KPA-LI, niedziela, 3 PM, PNC w Hempstead. 

Rekordowa frekwencja: 28 członków obecnych (na 45 aktualnych) + 2 gości.. 

      Na Prezesa wybrano Grzegorza Worwę, na skarbnika Bogdana Blusewicza, na WP d/s  

      Młodzieży Małgorzatę Gradzki, na Delegatów Ryszarda Brzozowskiego i Zygmunta  

      Staszewskiego, na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Kazimierza Nietupskiego,  

      na członka komisji Ryszarda Brzozowskiego. Po ogłoszeniu wyników Małgorzata  

      Gradzki oświadczyła zebranym, że rezygnuje ze swej funkcji. Zebranie prowadził   

      Jacek Borkowski, notował Zbyszek Koralewski. Wakujące pozycje będą systematy- 

      cznie uzupełniane i członkowie zatwierdzą lub odrzucą proponowane osoby 

      na najbliższym Zebraniu Generalnym.   

 

4- 5 < filmy Solidarnych 2010 w Polish American Museum, sobota, 1:30 PM 

w Port Washington.prezentowane przez dziennikarki z Polski Hannę Piotrowską 

i Natalię Torczyńską. Obecnych 18 osób, KPA-LI reprezentuje 5 osób. 

 

4- 6 < uroczystości pod pomnikiem Katyńskim w Jersey City, niedziela, 2 PM.  KPA-LI   

 reprezentują Bogdan Blusewicz, Brian, Halina i Zbyszek Koralewscy oraz Grzegorz Worwa.    

 

4- 10 < demonstracja domagająca się międzynarodowego śledztwa w sprawie Smoleńskiej 

   – organizator: Solidarni 2010. Obecnych ~100 osób, Polonię wspierają Czerkiesi, Gruzini, 

   Ukraińcy i Węgrzy. KPA-LI reprezentuje Ryszard Brzozowski.        

      . 

4 - 12 < Forum Działaczy oraz Przedstawicieli Organizacji Polonijnych, sobota 11 AM 

       – 9 PM w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown, Pennsylvania. 

       Organizatorzy: ojciec Rafał Walczak (przeor Sanktuarium), Tadeusz Antoniak   

       (Przewodniczący Obchodów Rocznicy Smoleńskiej), Stanisław Śliwowski (prezes  

       KPA – New Jersey). W programie konferencji między innymi wygłoszono referaty:   

       Patriotyzm Polonii wczoraj i dzisiaj, Rola nauczania historii w szkołach polonijnych,  

       Czy przeciwko nam prowadzona jest wojna propagandowa?, Rola duchowieństwa  

       w umacnianiu związków z macierzą, Dzisiejsza prasa polonijna. 

       Po lunchu dodatkowe wystąpienia i prezentacje między innymi Marii Szonert Binienda,  

       Zuzanny Kurtyki, Piotra i Janusza Walentynowicz, ministra Antoniego Macierowicza. 

       Na zakończenie pytania i odpowiedzi do referantów oraz koncert Pawła Piekarczyka.   

       Obecnych ~100 osób. Ogółem wystąpiło 16 mówców świetnie przygotowanych 

       (z wyjątkiem jednego). Intencja spotkania „Budujmy Wielki Front Patriotyczny”.  

 

4- 15 < spotkanie z Zuzanną Kurtyką , Piotrem i Januszem Walentynowiczami 

       oraz posłem Adamem Kwiatkowskim -  wtorek 6 PM, Polish American Museum  

       w Port Washington zorganizował Witold Rosowski w imieniu Solidarni 2010.  

       Wstrząsającej relacji słucha 20 osób. Po wystąpieniu gości wywiązuje się dyskusja 

       Zaczyna i kończy spotkanie śpiewem przy akompaniamencie gitary Paweł Piekarczyk.   

       Obecni podpisują apel do Prokuratury Wojskowej, aby ponowiła poszukiwania ciała śp.  

       Anny Walentynowicz. KPA-LI reprezentują R. Brzozowski, Ł. Świątkowska-Cannon,  

       Edmund Keczmer, H & Z Koralewski, E. Popławska.   

 

. 

Proszę o przesyłanie uwag oraz informacji o wydarzeniach  
wartych odnotowania i związanych z działalnością KPA-LI  

tel. 718-343-4316, email: zkoral@aol.com  



 
\\ Dyktatorskie rządzenie wiedzą o przeszłości zalicza się do znanych 

i w gorzej niż smutny sposób skutecznych środków kierowania teraźniejszością\ 

Paweł Jasienica 

    


