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Sobota, 28 grudnia, 2013 – godz. 2:00 do 3:45 po południu
Obecnych 21 osób (w tym 17 czlonkow – lista do wglądu).
Zebranych wita oraz składa życzenia świąteczne prezes Kazimierz Nietupski.
Ponieważ o godz. 2:00 PM brak forum, Prezes wyznacza drugi termin za zgodą zebranych na 2:30 PM.
W drugim terminie zebrania, wg. przyjętej reguły, forum stanowią czlonkowie obecni na sali.
Na prowadzącego zebranie zostaje wybrany K. Nietupski - na odpowiedzialnego za sprawozdanie Z. Koralewski.
K. Nietupski czyta program zebrania i zebrani zatwierdzają go jednoglośnie przez aklamację.
A. Protokół z poprzedniego Zebrania Członków (Kwartalnego/Generalnego) sporządziła Małgorzata Gradzki
i jest proszona o przeczytaniu go. Po dodaniu uzupełnienia zgłoszonego przez Prezesa do p-tu 7. A.
o „panelu dyskusyjnym”, protokół zostaje jednogłośnie zatwierdzony.
B. Podziękowanie dla członków zarządu za poświęcenie i pracę na rzecz organizacji i Polonii składa Prezes.
Szczególnie dziękuje Małgorzacie Leniartek za zakup, przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych
z życzeniami do wszystkich członków Wydziału LI. Pani Małgorzata nie tylko wykonała ten projekt
samodzielnie, ale również nie oczekuje zwrotu kosztów z tym związanych (~$150) - to jej donacja.
C. Sprawozdania członków zarządu:
1) Dr Łucja Świątkowska-Cannon , I Wice Prezes d/s Amerykańskich;
a. Mówi o kontynuowaniu batalii o bezwizowy wjazd Polaków do USA. Gdy propozycja ustawy Nr. 1354
wyjdzie z komitetu, który ją przygotowuje, jest szansa, że zostanie ona zatwierdzona. Obecnie 111
kongresmenów wyraziło gotowość jej sponsorowania. Pani Łucja upewnia czterech kongresmenów z LI,
że Polonii zależy na zatwierdzeniu tej ustawy. Peter King oraz Tim Bishop zostali sponsorami HR 1344.
Steve israel przesłał list, że być może poprze ustawę , kiedy wyjdzie z Judiciary Committee.
Carolyn Murphy ogłosiła, że przechodzi na emeryturę.
b. Uważa, ze powinniśmy zacząć akcję promowania dobrych książek o polskiej historii wśród Polonii,
abyśmy sami znali dobrze swoją historię, jak również wśród Amerykanów.
Łatwiej będzie prostować falszywe informacje przez referencje do naukowych źródeł.
2) Grzegorz Worwa, II Wice Prezes d/s Polskich:
a. Parę tygodni temu zorganizował drugie spotkanie panelowe z działaczami i znanymi osobistościami
polonijnymymi, tym razem na Greenponcie. Zaproponował na nim utworzenie Rady Konsultacyjnej,
w której zasiedliby przedstawiciele różnych organizacji polonijnych niekoniecznie zrzeszonych w KPA.
Rada miałaby wspomagać organizacje i konsolidować ich działania.
b. Na dzisiaj zorganizował po zebraniu opłatek, na który zaprosił księdza prałata Janusza Urbańczyka,
Watykańskiego Radcę Prawnego przy ONZ-cie (pracuje w korpusie dyplomatycznym ponad 20 lat)
oraz zaprosił zespół góralski im. Jana Sabały z New Jersey. Wyjaśnia, że zaprosił górali,
żeby podtrzymać polską tradycję. Szczególne podziękowanie składa dla wspanialej
i zawsze pomocnej Malgosi Leniartek i Jacka Borkowskiego.
3) Małgorzata Gradzki, Wice Prezes d/s Dzieci i Młodzieży:
przekazuje, że 85 studentów z pięciu polskich szkół na Long Island i z Nowego Jorku przystąpiło
do egzaminów z języka polskiego, jak również uczniowie w New Jersey, Connecticut, New York, Arizonie
i Californii w wydzielonych przez Komisje Oświatowe KPA placówkach (kredyty za język; od 3 do 5).
4) Ryszard Brzozowski, Prezes Honorowy
rezygnuje z wystąpienia, żeby nie przedłużać zebrania. K. Nietupski nadmienia, że pan Ryszard, Z.Koralewski
i osoba anonimowa w dalszym ciagu są zaangażowani w akcję, którą zapoczątkował komunikat prasowy,
w którym mylnie użyto sformułowania „Polish Nazi collaborators” zamiast „Germans”. Szczegóły w artykule
Elżbiety Popławskiej „Przeciwko fałszowaniu historii” na stronie internetowej Nowego Dziennika.
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5) Małgorzata Leniartek, Skarbnik
czyta swoje sprawozdanie. Od ostatniego zebrania kwartalnego były dwie wypłaty; na website (2 x $6.99)
i na rejestrację delegatów na Konferencję Krajową KPA ( 2 x $175) - na dzień 27 grudnia w kasie jest $780.
Pani Małgorzata wspomina o swoim projekcie wysyłania życzeń świątecznych z załączoną prośbą o donację
i myśli już o przygotowaniu listów przypominajacych o zapłaceniu składek.
Prezes podkreślił iż wydatki naszego wydziału KPA są znacznie wyższe, ale są niewidoczne,
bo pokrywane są przez członków zarządu. Na przykład koszty:
- przelotu i zakwaterowania w Chicago Delegatów Krajowych (R. Brzozowskiego i Z. Staszewskiego),
- wysłania życzeń świątecznych poniesionych przez M. Leniartek
- uczestnictwa w różnego typu imprezach na których czlonkowie zarządu reprezentują wydział
Wszystkie sprawozdania członków zarządu zostają przyjęte jednogłośnie.
D. Wybory do Komisji Nominacyjnej. Nie ma zgłoszeń z sali wobec tego Prezes proponuje następujace osoby:
Edmund Keczmer, Teodor Lachowski, Andrzej Gawęcki, Ryszard Brzozowski. Pan Edmund odmawia
podając jako powód małą znajomość członków wydziału, pozostali trzej panowie zostają wybrani od głosowania wstrzymał się Z. Koralewski.
E. Elżbieta Popławska, zaproponowana przez zarząd, zostaje zatwierdzona przez zebranych na przewodniczącą
Komitetu Kultury i Oświaty, który bezpośrednio będzie podlegał Wice Prezesowi d/s Młodzieży.
F. Uchwały Zgromadzenia Generalnego (treść potwierdzona telefonicznie z autorami):
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 protestujący przeciwko ograniczeniom nauczania historii i literatury w szkołach polskich.
Wnioski poparł Z. Koralewski i rezolucje zostały zatwierdzone jednogłośnie do wykonania przez Zarząd.
Kazimierz Nietupski dziękuje wszystkim za przybycie, zaangażowanie i czynny udział w zebraniu
oraz przypomina, że za 3 miesiące ma się odbyć zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wydziału LI .
Sprawozdanie sporządził na podstawie wlasnych notatek Zbyszek Koralewski i rozesłał do członków 1-9-14
Po Zebraniu Generalnym zebrani wysłuchali błogosławieństwa księdza prałata Janusza Urbańczyka
i po raz pierwszy od powstania wydziału członkowie mieli okazję podzielić się opłatkiem.
Następnie zespół góralski (23 osoby); dzieci, młodzież i dorośli z trzy osobową kapelą przedstawił Jasełka.
Pięknym śpiewem, tańcami, gwarą i strojami prezentowali urzekający, unikalny folklor spod Tatr.
Na imprezę przybyło około 40 osób.
Poczęstunek; smaczny bigos i ciasto przygotowała Danuta Nartowicz, prezeska Polskiego Klubu.
Dorodną choinkę oraz światełka przywiózł K. Nietupski, który z resztą zarządu przygotował salę.
Pomysłodawcą i organizatorem opłatka i Jasełek był Grzegorz Worwa.
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