Polish American Congress, Long Island Division
Sprawozdanie z Otwartego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Niedziela 24 kwietnia, 2022, 3 PM
Parish Hall of St. Hedwig Church in Floral Park
Uczestnicy:
Elżbieta Baumgartner, Bogdan Blusewicz, Ryszard Brzozowski, Edmund Keczmer, Stefan Komar,
Zbyszek & Halina Koralewski, ks. Kanonik Janusz Lipski, Józef Piotrowski, Marta Wesołowski
Goście: Elżbieta Popławska i Elżbieta Wilczyńska.
Obydwie panie wyraziły chęć wstąpienia do KPA-LI.
Zostały one zaakceptowane przez uczestników zebrania i opłaciły składki
(pani Popławska była przed laty członkiem, pani Wilczyńska wypełniła ankietę)

Zebranie odbyło się zgodnie z wcześniej przesłaną Agendą - została ona zaakceptowana bez
poprawek.
1) Prezes, Ryszard Brzozowski przywitał zebranych i przeczytał motywujący do działania tekst oraz
statystykę dot. politycznej orientacji Polonii opracowaną przez PIAST Instytut.
2) Kapelan KPA-LI, ks. Janusz Lipski poprowadził Modlitwę w intencji owocnego zebrania.
3) Na prowadzącego i protokólanta został wybrany Zbyszek Koralewski.
4) Stwierdzono kworum, tzn. obecnych na zebraniu było więcej niż 1/3 członków.
5) Sprawozdanie z ostatniego zebrania członków odczytała jego autorka Halina Koralewski
- zostało zaakceptowane bez poprawek.
6) Listę Imprez i Projektów na rok 2022, które już odbyły się lub są planowane, odczytał Prezes.
Odpowiedzi na pytania udzielały osoby bezpośrednio zaangażowane w projekty. Lista ta jest
zamieszczona na stronie pod sprawozdaniem.
7) Sprawozdanie Komisji Nominacyjnej odczytał Przewodniczący Edmund Keczmer – zostało
zaakceptowane jednogłośnie.
8) Wniosek Komisji Nominacyjnej: w związku z brakiem kandydatów, Komisja zaproponowała, aby
obecni członkowie Zarządu pozostali na swoich stanowiskach i kontynuowali swoją działalność.
Wniosek został zaakceptowany przez uczestników i również członkowie Zarządu wyrazili zgodę.
Zarząd KPA-LI zatwierdzony na lata 2022-24:
Prezes…………………………….Richard Brzozowski (również Honorowy Prezes)
I WP ds. Amerykańskich………..Zbyszek Koralewski (również tymczasowy Sekretarz)
II WP ds. Polskich……………….Stefan Komar
WP ds. Informacji………………..Halina Koralewski (również ds. Członkowskich)
WP ds. Kultury i Edukacji...…….Marta Wesołowski
Skarbnik…………………………..Bogdan Blusewicz
Kapelan…………………………...ks. Kanonik Janusz Lipski
9) Po przerwie na zdjęcia, kanapki, desery i rozmowy, uczestnicy zebrania powrócili do wspólnego
stołu. Dokończono przedstawianie szczegółów dotyczących projektów.
10) Dyskutowano zorganizowanie rocznicy 10-cio lecia wydziału. Marta Wesołowski zaproponowała
wstępnie restaurację w Lindenhurst i datę 12 października, piątek wieczorem (w weekendy jest
za tłoczno). Ostateczna decyzja dot. czasu i miejsca będą konsultowane z członkami.
11) Na zakończenie (7 min. po godz. 6 PM) odśpiewano dwie zwrotki Roty.
przygotował Zbyszek Koralewski, 3 maja 2022

Polish American Congress - Long Island Division
Events and Projects, 2022
(prepared by Zbyszek Koralewski)

A. Events in which members of PAC-LI were participating or are going to participate.
February 2 - Congress of 60 Millions in Miami, Florida
March 10 – opening campaign rally for governor of NYS in Manhattan (min. donation $250)
April 24 - 3 PM, St. Hedwig Parish Hall – PAC-LI Election Meeting
April – the whole Polonia reads to children
April 23 - 9 AM- 5:30 PM – Tadeusz Kościuszko Conference, West Point, NY
May 1 – The 3rd May Constitution Celebration in Glen Cove, Long Island
May 8 – Dinner celebrating St. Stanislaus Bishop and Martyr in Manhattan 150th Anniversary of
the oldest Polish Church in New York (PAC-LI took the ad in their Journal)
May 30 – Memorial Day Observance w/ local government officials
June 24 – Man of the year (Richard Brzozowski), Pulaski Association of Professional Men
September – Commemoration of Warsaw Uprising’s Heroes in Saturdays Schools
September 15 – Polish Heritage Day in Copiague organized by Polonia of Long Island
Fall – visiting the Siberian Memorial Museum in Poland
October 1 - Pułaski Parade Day in Manhattan
October 15 – Dzień Dwujęzyczności (Bilingualism Day)
November 11 – Veterans Day w/ American Legion in Floral Park, Long Island
November 11 – Action of MEIN (Ministry of Education) “Szkoła do Hymnu” on line

B. Projects, in which PAC-LI has been involved in 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H.Res.664 (WWII Resolution) - working on passing it in the House
Katyn Lesson – working on distribution (our idea and execution in cooperation with others)
Auschwitz Exhibit – finding places where can be presented
WEP – cooperating with other organizations on repealing it
Inter-divisional Cooperation – finding a way to make it reality
Ambassador Mark Brzezinski – organizing the meeting between Mark and Polonian organizations
Kościuszko Foundation – writing the reaction to the play “Zagłada”
PACT – organizing weekly meetings with Polonian activists
New York State governor – campaigning for Rep. Tom Suozzi
10th year Anniversary of PAC-LI – organization of a special event
“Obława Augustowska” - after the book has been translated, publishing process
“Flavor of Poland” – supporting producers
Katyń Monument – its preservation through cooperation with other people and organizations

Weekly Meetings via internet are conducted on Thursdays at 3 PM and on first Wednesdays of
a month at 8 PM. To join meetings via Skype, type: PACT’19. These meetings are open not just
for the PAC Executive Committee’s officers and National Directors but also to all who are
interested in exchanging info, sharing ideas and their work, or those who are willing to help in
realization of projects. The meetings began in 1917 and are continuation of Inter-divisional
meetings in Albany (2012-16) that were held at that time in person ahead of PAC National
Directors’ Meetings. There is no any fee or registration required. The mission of meetings is to
strengthen the meaning of Polonia (wzmocnić znaczenie Polonii). Short reports are placed on
paclongisland.org website. The group that meets weekly adapted the name PACT = agreement
between individuals to meet and work together for the good of Poland, Polonia and the US.

