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Projekty KPA-LI  

(duże i małe) 

 

Kto zgłosił, w skrócie co, kiedy i jeśli zrealizowane to przez kogo 

aktualne do dnia: 5 grudnia  2014 r. 

 

Zachęcamy członków KPA i nie tylko, do zgłasznia tematów 

na zebraniach wydziału lub przez tel 718 -343-4316, lub email zkoral@aol.com 

oraz zachęcamy do realizacji projektów ! 

 

Ryszard Brzozowski i jego pomysły: 

 

1) Zakupić „banner”, transparent KPA-LI - 2011 

                                              ..., zakupił Ryszard, zaprojektował Zbyszek -  2011  

2) Znaleźć profesjonalistę, żeby otworzył i prowadził dla nas website  - 2011 

                                    ... Zbyszek zajął się website i jest czynna od 2013 
 

3) Napisać list do P&S FCU z prośbą  o donację $2000 - 2011 

                                                  ..... wysłał Ryszard, otrzymaliśmy $1000 - 2011 

4) Zorganizować spotkanie w Albany wydziałów kongresu stanu Nowy Jork, 

celem nawiązania współpracy - Jan. 2012....zorganizował Zbyszek (Apr.2012) 
 

5) Zamieszczać ogłoszenia wydziału w mediach i pamietnikach - 2012     

                                                             .......realizacja Ryszarda, projekty Zbyszka    
                                                 

6) Zamówić msze upamiętniające ważne rocznice - 2012     

                        ...zamówili Ryszard, Kazio, p.Madejski, Małgorzata, Zbyszek, (2012)  
 

7) Opracowac ankietę  i wysłać do członków  - 2012...Ryszard i Zbyszek, 

Małgorzta Leniartek wysłała  w styczniu 2014 
 

8) Przenieść plakietkę z brązu upamietniającą Pułaskiego we Foral Park 

z drzewa na podstawę masztu flagowego - 2012......Ryszard zamówił nową 

tablicę i zorganizował oficjalne jej poświęcenie w Dniu Weterana, Nov.11, 2014 
 

9) Przenieść plakietkę o Katyniu, którą znalazł Ryszard w Eisenhower Park,  

zarosniętą trawą w bardziej widoczne miejsce - 2012   
 

10)  Sprostować błędną info w amerykańskich mediach dot. rodziny Półzięciów 

        i Żydów - 2013 ......Ryszard przy udziale Bożeny i Zbyszka (2013)   
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Małgorzata Gradzki - zgłosiła następujące propozycje: 

 

1) Nawiązać kontakty ze szkołami i organizacjami polonijnymi -2010 

     ...Ryszard z Małgorztą G. odwiedził szkoły polskie (2011) 
 

2) Koordynacja imprez polonijnych i informowanie co,gdziem kiedy – 2010 

Uwaga: ciężko uzyskać info od organizacji (zk) 
 

3) Reprezentowanie Polonii przed władzami i na imprezach – 2010 

....reprezentują nas kolejni prezesi, prezes honorowy i inni (2012-present) 
 

4) Aktywny nabór nowych członków – 2010......zajmuje się tym zarząd  
 

5) Zachęcanie Polonii do brania udziału w zebraniach miesięcznych zarządu, 

żeby Polonia wiedziała czym się zajmujemy, z zarząd żeby wiedział co 

jest ważne dla Polonii – 2010 ....jak dotąd, prezesi preferują zebrania zamknięte    
 

6) Zachęcać Polonię do zapisywania się do organizacj nie tylko polonijnych – 2010 
 

7) Współpraca z Centralą Polskich Szkół, żeby dotrzeć do rodziców i młodzieży 

       - 2010....próbował Ryszard, próbuje teraz Halina K. (2012 – present) 
 

8) Zorganizować Festiwal Kultury Polskiej na Long Island w pażdzierniku, 

miesiącu dziedzictwa polskiego, przedstawić młode talenty, ogłosić 

konkurs recytacji dla dzieci, etc. – 2010 

   

 

Kazimierz Nietupski i jego propozycje: 

1) Założyć zeszyt do notowania pomysłów - 2011........założył Zbyszek (2011)   

2) Wystąpić do Unii Kredytowej o pomieszczenie / biuro dla KPA-LI  - 2011  
 

3) Zapisać  1000 osób, do KPA-LI  - 2012 

4) Zorganizować kursy dla przyszłych liderów  - 2012  

5) Założyć polskie harcerstwo na LI  - 2012 

6) Powołać Komitety,które będą zajmować się realizacją zadań - 2012 

7) Prosić o donacje polskich przedsiębiorców  - 2011 

8) Opracować „Kartę Kandydata” do zarządu - 2012...... Kazio (2012) 
 

9) Głosować używając kart do głosowania - 2012.....Kazio (2012) 
                                                              

10) Wystąpić do Unii o donacje - 2012......Kazio wysłąpił, ale nie dostał donacji 

 

 

 



3 

 

Łucja Świątkowska i jej sugestia:   

 

1) Nawiązać kontakt z Komitetem w Teksasie opracowującym podręcziki do historii. 

Tylko wtedy jest szansa promocji Kościuszki i Pułaskiego w szkołach am. - 2011 

 

Małgorzata Leniartek i jej pomysły: 

 

1) Zorganizować i przygotować zespół, który będzie propagował KPA-LI  - 2013 
 

2) Wysłać kartki świąteczne do wszystkich członków i organizacji nawet tych, 

którzy nie są członkami z prośbą o donacje oraz  do konsulatu, do ZG - 2013  

....napisała i wysłała Małgorzata L. (2013). 

 

 Grzegorz Worwa i  jego propozycje: 

 

1) Zorganizować Panele pt. „Dokąd zmierzasz Polonio, dokąd zmierzasz KPA” 

-  2012....Grzegorz zorg,  3, posłużyły do wyciągnięcia wniosków (2013 -14) 

 

2) Założyć bibliotekę - 2012  

 

3) Wyświetlać filmy np. po zebraniach - 2012......Grzegorz zapoczątkował (2013) 

 

4) Upamiętnić 70-cio lecie Powstania Warszawskiego - 2014.....zorg. Grzegorz 

 

5) Organizować „fund raising” bankiety/zabawy - 2012 

 

6) Zorganizować „Opłatek” - 2013...Grzegorz zorg. I zaprosił  górali (2013)   

 

7) Brać do sądu za „Polskie obozy zagłady zamiast demonstrować  - 2012 

 

8) Zorganizować zebranie z liderami organizacji – marzec 2014 

 

9) Zorganizować konkurs dla dzieci i młodieży „Co znaczy dla mnie Polska” 

- 2014 ...Grzegorz przy wsparciu N.Dz.(2014)  

 

10) Zorganizować Akedemię z okazji Dnia Niepodległości wspólnie z PNC  

       w Hempstead; i połączyć ją z ogłoszeniem wyników konkursu „Co znaczy dla   

       mnie Polska” i złożeniem wieńca pod obeliskiem Kościuszki i Pułaskiego - 2014  

       .....Grzegorz ( 9 listopada, niedziela, 2014) 
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Teodor Lachowski – propozycje: 

 

1) Założyć Zespół d/s Emerytur - 2012. 

    ....Teodor założył zespół z Elą Baumgartner i Henrykiem Lipką  (2012) 

 

Edmund Keczmer i jego propzycje: 

 

1) Przetłumaczyć By-laws na język polski – 2013 ....Halina i Zbyszek K. (2014) 
 

2) Wydrukować i rozdać Statut wszystkim zainteresowanym członkom - 2014    

                                                                            .....Edmund (2014) 
 

3) Opracować wzorcowy demokratyczny Statut dla polskich organizacji - 2014 

.....Edmund założył Zespół.d/s Wzorcowego Statutu - ZWS. (2014)  

             Skład:ZWS:  Edmund , Zygmunt Staszewski, Halina Koralewski.  

 

Zbigniew Koralewski  

 

1) Opracować krótką info na temat Kościuszki i Pułskiego, oprawić i umieścić  

w polskich.szkołach, muzeum pol-am, domach narodowych – 2011 
 

2) Przygotować info o nowo powstałym KPA-LI  w postaci zakładki książkowej - 

2011 .....przygotował i wydrukował Zbyszek (2011) 
 

3) Zarejestrować Wydział Long Island pod dwoma kodami IRS, jako organizację  

      z sekcją polityczną i społeczną - 2011    .....zarejestrował Zbyszek (2012) 
 

4) Napisać nasz własny Statut (By-laws), a nie kopiować od innych -Dec. 2011 

......napisał Zbyszek (Feb. 2012), poprawili, Ryszard, Steve i Grzegorz 

 

5) Przygotować info zachęcające do pozostania członkiem KPA-LI i do 

włączenia się w działalność - 2012 ..... Zbyszek wydukował zakładkę (2012) 
 

6) Zarejestrować, zaprojektować i prowadzić naszą website  przez członka 

naszego wydziału  - 2012  ... Zbyszek założył i prowadzi (2012-present) 
 

7) Nawiązać kontakty z wydziałami KPA naszego regionu, przygotowywać 

tematy,które powinny być poruszone na zjazdach - 2012 .Zbyszek (2012-pres.) 
 

8) Połączyć rejestrację obu sekcji KPA-LI, dodać podpisy założycieli, 

oprawić, przekazać PNC w Hempstead i muzeum w Port Washington,  

 rozdać założycielom  - 2012 ....Zbyszek   
  

9) Założyć Klub Dyskusyjny, który by ułatwiał zarządowi działanie przez 

omawianie zagadnień bez destrykcji czasowych, jakie istnieją w czasie  

zebrań - 2012    
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10) Sprawdzić czy to prawda co podano nt. pobicia rodziny Półzięciów, 

ukrywających Żydów w notce prasowej - 2013 ... Zbyszek odszukał rodzinę 

 w Polsce przy pomocy prezydenta Rzeszowa i wyjaśnił sprawę w parę dni  
 

11) Przygotować się do wyborów do ZG, nawiązać kontakty z delegatami. 

      wyszukać wartościowych kandydatów - maj 2014 ......Zbyszek 

 

12)  Wysłać 3 listy do Delegatów dot. wyborów : 1-szy o obecnej działalności ZG, 

2-gi przekonujący, że tylko zmiany osobowe mogą coś zmienić, 3-ci promujący 

kandydatów, którzy mogą pobudzić do działania KPA::Marię Szonert-Biniendę  

oraz Marka Pienkos -czerwiec-wrzesień 2014 ........Zbyszek 
 

13) Pomóc ptzygotować się kandydatom ulotki wyborcze i przemowy/prezentacje  

programów – wrzesień 2014 ....Zbyszek 

 

14) Prowadzić kampanię telefoniczną do ostatnich dni przed wyborami do ZG –  

      do 17 paźdz., 2014 (dzień wyborów).....Zbyszek   

 

15) Wspierać wybranych „naszych” kandydatów i ich działania  

        - od 18 paźdz. 2014.....Zbyszek 

 

Halina Koralewski, czlonek KPA LI, niektóre z jej indywidualnych projektów   

 

1) Zebrać fundusze na wykupienie od stacji TV NBC i BBC, unikalnego 

dokumentalnego nagrania do filmu „Solidarność wg. Kobiet” - styczeń-lipiec 

2014 ....Halina przy udziale Zbyszka i Briana. Z wydziału  KPA  LI donacje złożyli 

Z. Staszewski. R.Brzozowski, E. Baumgarten, E.Keczmer, i B. Koralewski.   
       

2) Uczyć dzieci polonijne jak się bronić przed atakami o antysemityzm, 

nawiązać kontakt z Centralą Szkół Doksztalcajacych, uświadamiać nauczycieli, 

dostarczać argumentów np. przez książki dr Kurek - akcja rozpoczęta w lipcu 

2014 .....Halina  
 

3) Propagować rzetelne informacje na temat historii Polski poprzez lekcje  

     w szkolach amerykańskich. – 2014 ....Halina miała już lekcje na temat Polski  

     w Great Neck School District. Dostarcza informacji na temat historii Polski  

     osobom z życia  politycznego, m.in.burmistrzom z Glen Cove, Floral Park,  

     Hastings oraz osobom pochodzenia żydowskiego. 
 

4)  Zwiekszyć wiedzę  historycznaj Polonii poprzez np. organizowanie spotkań  

      z historykiem dr. Ewą Kurek -  jak dotąd Halina zorganizowala dwa spotkania  

      w  pazdz 2013: na Greenpoincie i w marcu 2014 w Instytucie Pilsudskiego 
 

5) Dotrzeć do grupy odpowiedzialnej za redagowanie podręcznikow dla szkół 

amerykańskich  i wprowadzenie faktow z historii Polski – plany na przyszłość 


