Drodzy członkowie i delegaci do Kongresu Polonii
Amerykańskiej na Wydział Stanu Illinois,
Nazywam się Kazimierz Casey Chlebek i jestem kandydatem na Prezesa
Kongresu Polonii Amerykańskiej na wydział Illinois.
Moja misja jako prezesa Kongresu to zasadniczo odpowiedź na pytania –
Co należy zrobić aby Kongres powrócił do swej świetności sprzed 20-30
lat?, oraz co należy zrobić aby ponownie nasz Kongres był prężny i
mocny jak za tamtych lat?
Po pierwsze, należy drastycznie zwiększyć członkowstwo w KPA
używając wszelkich możliwych metod naboru poprzez własną agitację
jak i poprzez media. Najważniejszy jest nabór naszej młodzieży. To ona
musi być pod skrzydłami Kongresu, bo inaczej nasza organizacja nie
będzie w stanie sprostać obecnym oczekiwaniom Polonii i jej następnych
pokoleń. To właśnie w naszej młodzieży tkwi ogromny ukryty potencjał
przyszłości Kongresu. Musimy dać naszej młodzieży duże uprawnienia
charteru KPA, aby mogła realizować swoje ambitne plany.
Młodzież Polonijna szacowana jest obecnie na 20-30 tysięcy. To ona może
pomóc nam aby „zapalić i rozpętać” polityczne zaangażownie Polonii.
Widzę i wiążę nadzieję z Polonijną młodzieżą!
Po drugie, aby zapewnić polityczny sukces KPA, musimy więcej i
mocniej akcentować nasze aspiracje polityczne, ekonomiczne i socjalne w
środowisku amerykańskim. Idąc za przykładem „naszych starszych
braci”, musimy dobitnie i mocno podkreślać nasze dążenia w tym kraju.
Idąc za ich przykładem musimy rzetelnie budować polityczny „lobby”
nie tylko w Stanach Zjednoczonych ale i w Polsce. Należy w końcu
położyć kres wszelkim zniesławieniom naszej grupy etnicznej i
rewizjonistycznym wypaczeniom naszej historii.
Po trzecie, należy podjąć starania aby Kongres zadbał o rosnące potrzeby
naszych emerytów oraz weteranów. Nasza karta członkowska KPA winna
być nie tylko przepustką, ale i ulgą zniżkową tak w Stanach jak i w Polsce.
Wiemy oczywiście, że to nie jedyne reformy jakie należy nam podjąć, ale
są to na pewno jedne z najważniejszych.

Kim jestem i co zrobiłem? Otóż od kilku lat jestem dyrektorem krajowym
KPA i tam mam największy wkład pracy. Przeglądając moją stronę
internetową zauważycie, że jestem autorem wielu rezolucji podjętych przez
Kongres Krajowy. W Kongresie Karajowym wypracowana została
„Agenda Amerykańska” i tam też kształtuje sie „Polska Agenda”.
Jako Komandor JCYC organizowałem w klubie wiele imprez i programów,
które odnosiły duże sukcesy finansowe. W mojej kadencji członkowstwo
wzrosło o 100%. Klub JCYC podjął pierwsze starania o członkowstwo w
ZNP. W rezultacie tych działań powstała Grupa Związkowa – „Sympatycy
JCYC”. Jako pierwsza polonijna organizacja, Klub JCYC zapoczątkował
założenie PACu (Political Action Committee) przy KPA.
Delegaci, pragnę przypomnieć Wam, pamiętajcie że nie tak dawno
byliście nie tylko świadkami ale i uczestnikami największego manifestu
patriotycznego i przykłdem największej politycznej akcji w historii
Kongresu Polonii Amrerykańskiej, której to dzisiaj Polska zawdzięcza
wolność i niezależność .
To dzisiaj od Was zależy, aby ponownie powtórzyć ten sukces,
To od dziś możemy wspólnie budować wielkość i świetność Kongresu
w Stanach Zjednoczonych dla dobrego imienia Polski.
Glęboko wierzę i mam zaufanie, że razem

„Możemy, Musimy i Zrobimy”
Dziękuję za Waszą uwagę.
Siedziba Związku Narodowego Polskiego
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