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Centrum Polsko-Słowiańskie (CP-S) jest społeczno-kulturalną, organi-
zacją niedochodową, założonąw 1972 r. Służy głównie polskiej grupie etnicznej

w Nowym Jorku i New Jersey, gdzie jest najliczniejsze skupisko Polakóww Sta-

nach Zjednoczonych. CPS, największa polsko-amerykańska organizacja

naWschodnimWybrzeżu, liczy około 50 tys. członków. Zaznaczyć trzeba, że licz-

ba ta wciąż wzrasta – co miesiąc przeciętnie przybywa 500 nowych członków.

CP-S służy polskiej i słowiańskiej społeczności, a kiedy zachodzi potrzeba, Cen-

trum dokładawszelkich sił do obrony praw należnych naszej grupie etnicznej.

Idea założenia Centrum Polsko-Słowiańskiegowyrosła z potrzeb społecz-

nych polskiej grupy etnicznej. Organizacja miała być pewnego rodzaju paraso-

lem ochronnym dla imigrantów przybywających z krajów słowiańskich. Ale

od pomysłu do realizacji zazwyczaj droga nie jest łatwa. Zwłaszcza dla tych, któ-

rzy chcieliby szybko zrealizować marzenia, a sprawa jest wielkiej wagi, wtedy

„grunt pali się pod nogami”. Ci muszą pokonać wiele przeszkód, uprzedzeń,

trudności związanych z przepisami prawnymi.

Pomysłodawcą i założycielem Centrum dla Polonii nowojorskiej był ksiądz

Longin Tołczyk, który z niewielką grupą ludzi wprowadził w życie swoje idee.

Idea i marzenia urzeczywistniły się, kiedy to w 1972 r. powstało Centrum Polsko-

-Słowiańskie.W 1977 r. – dzięki usilnym staraniom księdza Longina Tołczyka

– została założona Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa i pierwsza gru-

pa członków Unii otrzymała książeczki oszczędnościowe.

Przez lata polska grupa etniczna nie była zauważana przez władze miejskie

i stanowe. Upłynęło wiele lat ciężkiej pracy, zanim CP-S otrzymało finansową

pomoc z budżetu miasta. Miały miejsce liczne dyskusje, nawet demonstracje

i rozmowy z prezydentami wszystkich dzielnic, zanim przydzielono dla Centrum

fundusze w kwocie 87 tys. dol. rocznie. Oficjalna uchwała zapadła 15 sierp-

nia 1974 r. i od tego czasu Centrum jest na liście regularnie subwencjonowanych

organizacji etnicznych.

W ciągu lat Centrum – zarządzane przez kolejne rady dyrektorów – roz-

wijało swą działalność. Obecnie organizacja posiada dwa budynki na Greenpo-

incie przy 177 Kent St. i przy 176 Java St. Dysponuje biurami w Clifton w New

Jersey, na Ridgewood na Queensie i przy St. Mark’s Place na Manhattanie.

Ostatnio Centrum otrzymuje od władz miasta około $2.000.000 rocznie

na tworzenie nowych programów, które pozwalają poszerzyć bezpłatne usługi

dla członków CP-S.

Niezwykłe rezultaty działalności Centrum Polsko-Słowiańskiego nie były-

by możliwe bez udziału naszych członków. Należy podkreślić, że każdy z Pań-

stwa ma swój udział w tym sukcesie. Bowiem istnienie Centrum zależy

głównie od nas samych, naszegowsparcia finansowego, poprzez
roczne składki członkowskie, które pomagają realizować następujące
programy:
PROGRAM IMIGRACYJNO-PRAWNY. Głównym zadaniem programu

jest pomoc nowo przybyłym emigrantom z Polski i krajów EuropyWschodniej

w przystosowaniu się do nowych warunków życia. Służy fachową poradą

prawną w sprawach imigracyjnych, pomaga w uregulowaniu legalnego poby-

tu. Organizuje kursy języka angielskiego i historii Stanów Zjednoczonych, przy-

gotowuje do egzaminu na obywatelstwo.W związku ze zmianami prawa emi-

gracyjnego zmieniają się usługi świadczone imigrantom. Niemniej, główną

częścią działalności programu nadal pozostaje sprawa zalegalizowania pobytu

i sponsorowanie rodziny. Ponadto pracownicy programu pomagają w procesie

naturalizacji, wypełniają odpowiednie aplikacje i organizują kursy przygoto-

wujące do egzaminu na obywatelstwo. Bezpłatne usługi imigracyjne zapew-

niane są wszystkim tym, którzy kwalifikują się do korzystania z programów

funduszy miejskich, jak i też tym osobom, które znalazły się w krytycznej sytu-

acji finansowej.W 2002 r. przez biuro CP-S przewinęło się ok. 1000 różnych

spraw imigracyjnych.

PROGRAM POZASZKOLNY. Program powstał w 1988 roku z myślą o po-

mocy rodzinom pracującym, których dzieci są w wieku szkolnym. Nauczyciele

odbierają dzieci z trzech szkół na Greenpoincie. Zapewniają im opiekę, gorące

posiłki, organizują ciekawe zajęcia świetlicowe, także pomagają w odrabianiu

zadań domowych. Dzieci mają również możliwość poznawania historii i kul-

tury polskiej.

PROGRAMPRZEDSZKOLNY. Przedszkolny program edukacyjny przezna-

czony jest dla czterolatków. Zajęcia prowadzone po polsku i angielsku rozwijają

u dzieci sprawności językowe.

KLUB SENIORA„KRAKUS”. Klub„Krakus”skupia seniorów, którym codzien-

nie serwuje się 450 obiadów. Działalność klubu obejmuje także zajęcia rekre-

acyjne i opiekę społeczną. Dzięki programowi„City Meals onWheels”, ludziom

chorym i niepełnosprawnym codziennie dostarcza się obiady do domu. Klub

„Krakus”współpracuje z Klubem Seniora im. Jana Pawła II.

KLUB SENIORA IM. JANA PAWŁA II. Centrum Polsko-Słowiańskie od 1

września 1996 r. jest oficjalnym sponsorem Klubu Seniora, który mieści się

przy kościele św. Stanisława na Manhattanie. Kontrakt zawarty z City Depart-

ment for the Aging pozwala świadczyć seniorom szersze usługi: dostarczanie

obiadów do domu, zajęcia rozrywkowe, wycieczki, lekcje angielskiego, pogadan-

ki na temat żywienia i ochrony środowiska naturalnego.

PROGRAM USŁUG SOCJALNYCH DLA SENIORÓW. Od 25 lat ten pro-

gram świadczy usługi ludziom starszym o niskich dochodach. Program obej-

muje szeroki wachlarz usług socjalnych: od spraw mieszkaniowych, świadczeń

zdrowotnych do informowania i wyjaśniania nowych przepisów socjalnych.

Główne biuro mieści się przy 176 Java St. na Greenpoincie, a jego oddział

przy 104 A St. Mark’s Place na Manhattanie.

PROGRAMAKCJI SPOŁECZNEJ. Głównym zadaniem programu jest pomoc

imigrantomw otrzymaniu świadczeń ze stronywładz federalnych, stanowych

i miejskich. Program organizuje teżw razie potrzeby – pomoc doraźną i jest skie-

rowany do ludzi, których sytuacja losowawymaga natychmiastowej pomocy.

BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO. CP-S organizuje bezpłatne
kursy języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania.

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO. CP-S oferuje kursy języka angielskiego
na rożnych poziomach zaawansowania. Zajęcia odbywają się w różnych, dogod-

nych godzinach.

FUNDACJA STYPENDIALNA CP-S. Każdego roku Fundacja przyznaje sty-

pendia studentomwyższych uczelni polskiego pochodzenia, członkom CP-S, aby

wesprzeć ich wysiłek i zachęcić do studiowania.

KURSY SZERMIERKI. Program rekreacyjny prowadzi bezpłatne kursy szer-

mierki dla dzieci.

KLUB FOTOGRAFICZNY. Członkowie klubu poznają tajniki sztuki fotograficz-

nej. Uczą się wywoływania filmów i techniki obróbki czarno-białych fotografii.

STOŁÓWKA CP-S. Stołówkawydaje wspaniałe i tanie posiłki dla członków.

Trzeba dodać, że każdego roku Centrum Polsko-Słowiańskie
wspiera finansowo działalność około 30 różnych organizacji polonij-
nych. Sponsoruje działalność wielu grup artystycznych, uroczystości Bożona-

rodzeniowe, organizuje zbiórki pieniędzy na leczenie chorych dzieci.Wspiera

finansowo Domy Dziecka w Polsce. Centrum bezpłatnie udostępnia swoje sale

różnym organizacjom polonijnym. Sponsoruje wiele imprez kulturalnych od-

bywających się w dawnym XIX wiecznym kościele przy Kent St., który został

całkowicie odrestaurowany. Szczególną ozdobę tego budynku stanowią orygi-

nalne w kształcie stuletnie witraże wykonane w Europie.

Pomimo że Centrum Polsko-Słowiańskie oferuje tak wiele programów,

potrzeby naszej społeczności stale rosną, dlatego Centrum dołoży wszelkich

starań w celu zwiększenia usług świadczonych naszym członkom.

CentrumPolsko-Słowiańskie
Brooklyn, New York

* Powyższa informacja została przygotowana przez Centrum Polsko-SłowiańskieCentrum Polsko-Słowiańskie
jest organizacją sponsorującą dla Polsko - Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

177 Kent Street, Brooklyn, NY 11222

www.polishslaviccenter.org
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