Drodzy członkowie i członkinie, drodzy delegaci i delegatki Kongresu
Polonii Amerykańskiej na Stan Illinois,
Kilka dni temu obchodziliśmy okres Wielkanocny, okres Rezurekcji Pańskiej.
Nie przypadkiem jest też, że to największe świeto łączy się z okresem wczesnej
wiosny, porą odrodzenia przyrody do życia, porą odnowy.
Jest to napewno szcześliwy zbieg okolicznośći, że właśnie w tej porze są rownież
nasze wybory Zarządu KPA na Stan Illinois i czy nie bedzie to stosowne, aby i nasza
organizacja rownież zainicjowała zmiany odrodzenia, odnowy, aby przeszła przez
metamorfozę powolnych lecz odważnych zmian.
Aby nawet pobieżnie wytłumaczyć moj program reform który proponuje dla KPA,
napewno nie wystarczy 2 minuty które mi przydzielono. Naprawde proszę więc
Was aby się odnieść do ulotki wyborczej, która przedstawia moj program 10-ciu
Przykazan Bożych dla KPA - żartujac - moje 10 punktów najważnieszych reform.
Natomiast pragnę Wam zakomunikować, że jako prezes KPA na Stan Illinois,
o ile będę miał godność piastować ten urząd, podejme wszystkie możliwe kroki
aby pomnożyc zasoby i członkowstwo w KPA, a w szczegolności aby zaangażować
nasza młodzież licealną i uniwersytecką w pracach Kongresu.
Młodzież musi być podmiotem największej troski i opieki Kongresu, bo to oni będą
budować polityczne i ekonomiczne wpływy w tym kraju, to oni przejmą pałeczkę
przywództwa Polonii. Oni muszą być do tego dobrze przygotowani!
Musimy wiec dołożyc wszelkich starań aby młodzież została zaangażowana w prace
Kongresu, musimy dołozyć wszelkich starań aby młodzież zostala twale zintegrowana
z Kongresem. To musi być naszym prioritetem, bo na dzień dzisiejszy nie mamy
nawet kategorii członkowskiej dla młodzieży w KPA.
Naszym prioritetem bedzie rownież odbudowa Polskiego elektoratu politycznego aby
ponownie jak 20-30 lat temu szczycić się szeregiem Aldermanów, Reprezentantów
Stanowych i Kongresmanów.
Będzie to rownież naszym prioritetem aby walczyć o stała reprezentacje Polonii USA
i Świata w Sejmie i Senacie Rzezypospolitej Polskiej. To będzie naszą ambicją aby
od wewnątrz walczyć o prawa Polskiego emigranta, aby walczyć o rozszerzenie
„Karty Polaka”, aby walczyć o zniesienie podwójnego opodatkowania dla naszych
emerytów w Polsce.

Wiem, że przed Kongesem stoją dzisiaj o dużo wyższe wyzwania niż kiedykolwiek
wcześniej, bo przecież najważniejsza misja do której Kongres został powołany
została juz spełniona – Powstała Niepodległa i Niezależna Polska.
Pozwólcie mi, że sparafryzuję tutaj w nieco niekonwencjnalny sposób, nasz
dotychczasowy dorobek, nie tylko Kongresu ale i Narodu, podpierając się
nieco słowami naszego wieszcza narodowego.
Przez wieki historii szedł Polski żołnierz i ginął, szedł i ginął w kraju i w obcych
mu krajach ginął.
Szedł przez Grunwald, Wiedeń, Savannah, Samosierre, Sybirskie Łagry i
Monte Cassino.
Szedł ramie w ramie, szedł z Polonią Świata jak zawsze trwale
A z nimi szedł i walczył rownież Nasz Kongres wspaniale,
Szli by walczyć o wolność, o Polską Racje Stanu,
Szli i zwyciężyli nam w końcu wolność i honor,
aż echa tej chwały rozległy się w ścianach Watykanu
Nie pora tu, by spocząć nam na laurach przeszłości!,
Miejcie cię odwagę sięgać wyżej!, sięgać tam gdzie wzrok nie sięga!,
Tak, aby wywalczyć Tu, na Tej Ziemi
- by w Białym Domu widniało oblicze Polskiego Prezydenta
Winien to być najwyższy cel naszych wszyskich starań!
To musi być kwintesencją wszelkich naszych działań.
Nie lękajcie się więc, na „kandydata zmian” oddać Wasz Głos,
Aby wspólnie razem budować nąstepnych generacji los.
Przyjmę Wasz Głos jako wiekowy dług,
I tak mi dopomoż Bóg!.
Dziękuje.
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