An Excerpt of the JCYC Address at Polish National Alliance
on December 03, 2005 regarding a proposal for Polish American Congress
to form Political Action Committee at Polish American Congress, or PAC PAC.
Wszystkim nam jest powszechnie znany bardzo bulwersujący fakt, że niemal od 20-tu
lat polityczne wpływy Polonii znikają z lokalnych powiatów, znikają ze stanu, znikają
w Kongresie i Senacie Stanów Zjednoczonych.
Politycznie Polonia, jako jedna z największych grup etnicznych w kraju, staje się mało
znacząca lub wprost bez znaczenia. Nie mając silnej reprezentacji na poszczególnych
szczeblach hierarchii rządowych, obecnie nasza grupa etniczna jest w odwrocie,
podczas gdy inne grupy etniczne w szybkim tempie wzmacniają swoje pozycje
polityczne i zajmują najbardziej prestiżowe pozycje w tym kraju. Wszyscy z
konsternacją odczuwamy daleko idące konsekwencje tych zmian i nie możemy czy
nie umiemy tego stanu rzeczy zmienić. Degradacja polityczna Polonii jest chyba
najbardziej poważnym problemem jaki polska grupa etniczna musi szybko rozwiązać.
Musimy, naprawde musimy ten stan rzeczy szybko zmienić. Musimy szybkimi
krokami podążać do błyskawicznego reformizmu politycznego Polonii.
Struktury zaangażowania i finansowania politycznego są od dawna dobrze i
powszechnie znane i te procedury są konsekwentnie praktykowane przez wiele
innych grup. Te procedury prowadzenia i finansowania politycznych kampanii, są nie
tylko zdefiniowane ale i też ściśle kontrolowane przez organa rządowe.
Polonijne środowisko czeka z wielką cierpliwością niemal od 20-tu lat na zmiany i na
tym etapie, i w tym klimacie ostatnich miesięcy, polskie środowisko jest gotowe na
daleko idące zmiany. Jak zapewne domyślacie się mowa tu o stworzeniu Political
Action Committee, popularnie określanego jako PAC i stąd więc może powstać PAC
PAC czyli Political Action Committee at Polish American Congress, lub też po
polsku- KPA KPA, tzn. Komitet Politycznych Akcji przy Kongresie Polonii
Amerykańskiej.
Dlaczego mówimy o stworzeniu PACu przy Polish American Congress(PAC), lub
KPA przy Kongresie Polonii Amerykańskiej(KPA). Jak zapewne Państwu wiadomo,
w odróżnieniu od innych form finansowania kampanii politycznych, jak na przykład
grup 527, to Political Action Committee zapewnia bezpośrednie dotacje na cele
polityczne i dla specyficznych kandydatów. Jeśli takie formy fiansowania
politycznego są zakładane przez indywidualne organizacje czy grupy doprowadza to
do rozdrobnienia funduszów i przy braku centralnej koordynacji takie formy są
podatne na zewnętrzne i wewnętrzne manipulacje. W końcowym efekcie, takie formy
są mało skuteczne lub niemalże zupełnie nieskuteczne. Z chwilą gdy Kongres Polonii
Amerykańskiej zaloży centralna organizację PACu, czy może lepiej PAC-ów,
będziemy mieli wtedy możliwość nie tylko kontrolowania ale i sterowania

finansowego głęboko posuniętych i przemyślanych akcji politycznych dotyczących
naszego środowiska.
Kongres Polonii Amerykańskiej jest jedyną polonijną organizacją, która ma mocno
rozbudowaną sieć organizacyjną niemalże w całych Stanach Zjednoczonych.
KPA i ZNP to dwie bratnie organizacje, które slużą całej Polonii i które są jej
wspólnym ogniwem. Stworzenie PAC-ów pod egida KPA jest jedyną szansą dla
Polonii aby wykorzystać w szybkim tempie nasz wlasny potencjał polityczny przez
lansowanie i finansowanie polityków polskiego pochodzenia czy też popierania
polityków przychylnych polskiemu środowisku. Aby osiągnać ten cel, musimy
przyjąć prostą zasadę, którą można by wyrazić tak:
Wszyskie pieniądze idą do jednej puli,
Wszystkie pieniądze idą do Prezesa Spuli.
Na pewno wielu może nie lubić tej lekko brzmiącej maximy, ale bez wspólnego i
skoordynowanego działania, niestety pozostaniemy na marginesie życia politycznego
i ekonomicznego w tym kraju. Po prostu, nie mamy innego wyboru, jeśli mamy
ambicje i aspiracje jako grupa etniczna aby podnieść swój status w tym kraju.
Żeby KPA mogło podjąć się takiego przedsięwzięcia, to zależy to nie tylko od KPA,
ale przede wszystkim od Nas Wszystkich. Zależy to przede wszystkim od istniejących
Organizacji Polonijnych, które muszą, muszą być prekursorami tego procesu.
Istniejące Organizacje Polonijne mogą w szybkim tempie pod egidą KPA finansować
centralny organ PACu, czy PAC-ów. Zapewne niektórzy zapytają, a co my będziemy
z tego mieć?
Odpowiem tak, że jeśli dołożymy starań żeby ten proces finasowania PAC PACu
zaczął się od dziś, to jeśli za kilka lat któryś z uczestnków dzisiejszego “Konkursu
Konradowskiego” zadecyduje o karierze politycznej, to ten kandydat może liczyć na
fundusze konieczne do prowadzenia całej kampanii wyborczej. I to jest właśnie sedno
sprawy, żeby PAC PAC mógł finasować CAŁOŚĆ kamapanii wyborczej a nie liczyć
na drobne dotacje od często skłóconych ze sobą i mało znaczących PAC-ów. Należy
też oczekiwać, że przy takim stanie rzeczy, będzie też dużo większe zainteresowanie
karierami politycznymi w środowisku naszej Polonii.
Po tej długiej litanii i żeby nie być gołosłownym, Joseph Conrad Yacht Club(JCYC)
pragnie jako pierwsza organizacja polonijna zadeklarować gotowość sponsorowania
PAC PACu, przekazując na tej cel 1,285 dolarów. Mimo, że KPA nie ma obecnie
założonych i odpowienio zarejestrowanych struktur PACu, co jest, jak powiedziałem,
wymagane i kontolowane przez organa rządowe, to jednak, jest to dla naszego Klubu
spawa najwyższej wagi, żeby zaczać budować podwaliny funduszu na ten cel,
i to właśnie od dziś. Administracja oraz członkowie JCYC pragną aby ta skromna
suma 1,285-ciu dolarów stała się kamieniem węgielnym pod:

“WIELKĄ RZECZ, POSPOLITĄ RZECZ”
a więc: “(Nie Bójmy Się!), Wstańmy Razem i Chodźmy Razem, Chodźmy Szybciej!”
W tym miescju pragnę poprosić Skarbnika JCYC, kolegę Antoniego Czuprynę, o
przekazanie czeku dla PAC PAC na sumę 1,285 dolarów Panu Prezesowi Franiszkowi
Spuli.
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