
Rocz ne Wal ne Ze bra nie Spra woz daw czo -Wy bor cze P -SFUK od bę dzie się w
nie dzie lę, 16-go paź dzier ni ka 2011 r. o go dzi nie 14:00 w sie dzi bie Pol skiej
Fun da cji Kul tu ral nej, 177 Broad way, Clark, NJ 07066. Pod czas ze bra nia ogło -
szo ne zo sta ną wy ni ki rocz nych wybo rów. Po nie waż ka den cje czte rech osób
w Ra dzie Dy rek to rów do bie ga ją koń ca, czte ry miej sca bę dą do stęp ne. W
związ ku z tym, czte rech kan dy da tów o naj wyż szej licz bie gło sów zo sta nie
przy ję tych na ka den cje trzy let nie.

NA STĘ PU JĄ Cy KAN Dy DA CI ZO STA LI 
MIA NO WA NI DO UDZIA ŁU W Wy BO RACH 2011 r. 
(LI STA NA ZWISK W PO RZĄD KU AL FA BE TYCZ NYM):

John D. Czop
Le on Fuks
Mał go rza ta Gradz ki
Bo że na Ka jew ska -Pie larz
Bo że na Ka miń ski
Be ata Klar -Ja ku bow ski
Le on Ko kosz ka
Ire na Mar chaj
Ma rian Mel ler
Woj ciech T. Mlecz ko
Pa weł Pa chacz
Ja nusz Skow ron
Ha li na Stę pień
Wal de mar Szu ba
Ar ka diusz To ma szew ski
Ma rze na Woj czu la nis

Fir ma nad zo ru ją ca prze bieg wy bo rów mu si otrzy mać wy peł nio ne kar ty do
gło so wa nia do 11 paź dzier ni ka 2011 r., do go dzi ny 23:59 cza su wschod nio -
ame ry kań skie go.

Wy bo ry 2011 bę dą prze pro wa dzo ne dro gą pocz to wą po przez kar ty do gło -
so wa nia oraz me to dą elek tro nicz ną. Gło so wa nie elek tro nicz ne jest do stęp -
ne wy łącz nie dla użyt kow ni ków Ban ko wo ści In ter ne to wej P -SFUK. Szcze gó -
ło we in struk cje gło so wa nia są za miesz czo ne po ni żej. 

GŁOSOWANIE DROGĄ POCZTOWĄ:
Podpisz Kartę Weryfikacyjną. Twój głos będzie nieważny, jeżeli nie

umieścisz swojego podpisu w wyznaczonym miejscu. Zaznacz swój głos
na Karcie do Głosowania, stawiając ✗ lub ✔ w kratkach przy nazwiskach
wybranych kandydatów. Nie wpisuj swojego nazwiska lub innych danych
osobowych na Karcie do Głosowania. Oddziel Kartę Weryfikacyjną od
Karty do Głosowania. Złóż Kartę do Głosowania w połowie i zaklej przy
pomocy taśmy lub kleju. Nie zszywaj. Włóż Kartę Weryfikacyjną oraz
zaklejoną Kartę do Głosowania do zamieszczonej koperty zwrotnej.

GŁOSOWANIE ELEKTRONICZNE:
Wejdź na stronę internetową P-SFUK pod adresem www.psfcu.com. Aby
uzyskać dostęp do elektronicznej Karty do Głosowania zaloguj się do
Bankowości Internetowej P-SFUK (po lewej stronie).
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KO MU NI KAT O DO ROCZ NyM
WAL NyM ZE BRA NIU SPRA WOZ DAW CZO -Wy BOR CZyM

I PRO CE DU RACH Wy BOR CZyCH
POL SKO -SŁO WIAŃ SKIEJ FE DE RAL NEJ UNII KRE Dy TO WEJ*

DO CZŁON KÓW POL SKO -SŁO WIAŃ SKIEJ FE DE RAL NEJ UNII KRE DY TO WEJ

Pro si my za po znać się z po niż szy mi in for ma cja mi:

*Tłu ma cze nie na ję zyk pol ski zo sta ło wy ko na ne dla Pań stwa wy go dy i nie jest wią żą ce. Obo wią zu je wer sja w j. an giel skim.
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NO Ty BIO GRA FICZ NE
Noty biograficzne zostały przygotowane w oparciu o informacje dostarczone P-SFUK przez kandydatów. P-SFUK nie odpowiada za ich treść.

JOHN D. CZOP Członek od 2008 r. LE ON FUKS Członek od 1985 r.

Zatrudnienie: Dziennikarz niezależny i założyciel organizacji Polish
American Action.
Wykształcenie: Dyplom bakałarza z wyróżnieniem, wybrany na
członka stowarzyszenia Phi Beta Kappa (1973), Washington and Lee
University, Lexington, VA; dyplomy magistra (1973) i magistra filozofii
(1976), Columbia University, New York, NY.
Zaangażowanie w sprawy społeczne: Laureat nagrody Wybitny
Obywatel Roku 2011 ufundowanej przez wydział stanu New Jersey
Kongresu Polonii Amerykańskiej; członek Fundacji Kościuszkowskiej,
Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej oraz Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Ameryce; służył w Komisji Wizerunkowej Polish
American Heritage League, organizatora Festiwalu Dziedzictwa
Polskiego w Holmdel, NJ.
Oświadczenie kandydata: P-SFUK oraz jej największa organizacja
sponsorująca, Centrum Polsko-Słowiańskie (CPS) były założone przez
ks. Longina Tołczyka jako organizacje niedochodowe (not-for-profit)
podlegające demokratycznym regułom zarządzania. Chciałbym, aby
zarówno Unia Kredytowa jak i Centrum pamiętały o przestrzeganiu
przepisów prawa oraz praw swoich Członków. Rada Dyrektorów P-
SFUK musi zaprzestać wydawania pieniędzy członkowskich na opłaty
dla adwokatów, a zamiast tego przeznaczyć te fundusze dla dobra
swoich Członków. Będę pracować nad zawarciem porozumienia
pomiędzy członkami Rady Dyrektorów w celu promowania
pozytywnego zarządzania P-SFUK.

Za trud nie nie: Li cen cjo no wa ny księ go wy; od 1984 r. pra cu je na
wła sny ra chu nek; Obec ny pre zes firmy Le on Fuks CPA PC od 2005 r.;
po przed nio pre zes firm Kauf man Fuks & Co., CPAs PC oraz Fuks & Co,
CPAs PC.
Wy kształ ce nie: Dy plom ba ka ła rza w za kre sie na uk po li tycz nych,
Bro oklyn Col le ge (1976 r.).
Za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne: Czło nek Ko mi sji Nad -
zor czej P -SFUK (2006-2011); Czło nek Pu la ski As so cia tion of Bu si ness
and Pro fes sio nal Men Inc. od ro ku 2005; Skarb nik Ame ry kań sko -
-Pol skiej Izby Han dlo wej (US Po land Cham ber of Com mer ce of NY)
od 1991 r.; Czło nek Ame ri can In sti tu te of Cer ti fied Pu blic Ac co un -
tants i New York State Society of CPA od ro ku 1984.
Oświad cze nie kan dy da ta: Od po nad 30 lat pra cu ję w księ go wo ści
i od ro ku 1984 je stem li cen cjo no wa nym księ go wym. Uwa żam, że mój
za wód oraz mo ja zna jo mość fi nan sów to korzystny atut dla P -SFUK.
Wie rzę, że Unia Kre dy to wa jest or ga ni za cją stwo rzo ną przez Człon ków
dla Człon ków. Człon ko wie de po nu ją cy swo je oszczęd no ści umoż li wia -
ją in nym Człon kom po bie ra nie kre dy tów. Dla te go w naj lep szym in te -
re sie Człon ków P -SFUK jest po ma ga nie im po przez pod wyż sza nie
opro cen to wa nia oszczęd no ści, jed no cze śnie ob ni ża jąc kosz ty udzie la -
nych kre dy tów. Je że li zo sta nę wy bra ny do Ra dy Dy rek to rów, skon cen -
tru ję się na na stę pu ją cych spra wach: Po pra wie niu do bro by tu Człon -
ków Unii. Zwięk sze niu ilo ści Człon ków P -SFUK. Zwięk sze niu pa -
kie tu po życz ko we go Unii.

MAŁ GO RZA TA GRADZ KI Członkini od 1986 r. BO żE NA KA JEW SKA -PIE LARZ Członkini od 1985 r.

Zatrudnienie: Koordynator usług prawnych dla katolickich organizacji
charytatywnych diecezji Rockville Centre od roku 1997; posiada akredytację
Imigracyjnej Rady Apelacyjnej; uprzedni koordynator kształcenia dla
dorosłych w Farmingdale High School, nauczycielka polskich kursów
lingwistycznych na Uniwersytecie Hofstra i C.W. Post, LI
Wykształcenie: Magister ekonomii, Wrocław; Catholic Legal
Immigration Network, Inc., Prawo Imigracyjne, Washington, DC.
Zaangażowanie w sprawy społeczne: Obecna Dyrektor Komitetu w
Kongresie Polonii Amerykańskiej, wydział LI; była Wiceprezes Kongresu
Polonii Amerykańskiej wydziału południowego stanu Nowy Jork; Dyrektor
Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Św. Władysława w Hempstead, NY;
koordynator egzaminu Polish Regents z ramienia Komisji Edukacyjnej KPA
od roku 1995; Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce
okręgu Long Island (2000-2005).
Oświadczenie Kandydata: W trakcie 20 lat pracy społecznej,
dogłębnie zaznajomiłam się z potrzebami Polonii. Znam wagę, jaką
należy przykładać do zachowania i kultywowania tradycji, historii, języka
i kultury w Ameryce. Jako polska nauczycielka uważam, że moim
obowiązkiem jest zaszczepienie tej pasji w życie naszej młodej generacji,
aby dumnie i godnie reprezentowała ona Polonię. Moje cele to: 

Wypracowanie planu i strategii stałego poszerzania klienteli w obecnej
niestabilnej sytuacji gospodarczej. Przeznaczenie funduszy na
rozbudowę i wsparcie polskich organizacji oraz programy dla naszych
dzieci. Wyszukiwanie, penetracja i pozyskiwanie dla P-SFUK nowych
rynków na Long Island.       Pozyskanie szacunku pozostałych członków Rady
Dyrektorów i pracowników P-SFUK poprzez ciężką pracę i poświęcenie.

Za trud nie nie: Eme ry to wa na od ro ku 2005; po przed nio zatrudnio
na w Ame ri can Bu il ding Ma na ge ment; przez 8 lat pra co wa ła ja ko na -
uczy ciel ka w Pol skiej Szko le Do kształ ca ją cej im. H. Sien kie wi cza na
Bro okly nie; przez 13 lat Dy rek tor Pol skiej Szko ły Do kształ ca ją cej im. K.
Pu la skie go na Bro okly nie; współ wła ści ciel ka EdArt Vi deo, Inc.
Wy kształ ce nie: Ab sol went ka Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni -
wer sy te tu Wro cław skie go; ab sol went ka Pań stwo we go Stu dium Ję zy -
ków Ob cych w War sza wie.
Za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne: Dy rek tor P -SFUK w la -
tach 2006 - 2009; Czło nek za ło ży ciel Ame ri can -Po lish Co un cil of New
York Sta te; Se kre tarz Za rzą du Fun da cji Dzie ci Nie peł no spraw nych,
Miel ni ca, Pol ska.
Oświad cze nie kan dy da ta: Je że li zo sta nę wy bra na do Rady, bę dę
pra co wać wraz z po zo sta ły mi dy rek to ra mi nad upew nie niem się, że:

Ra da Dy rek to rów usta li i wpro wa dzi w ży cie za sa dy do ty czą ce ce lów
i ocze ki wa nych wy ni ków dzia łal no ści za rzą du. W in nych sta nach
otwar te zo sta ną mi ni -od dzia ły w od po wie dzi na suk ces eks pan sji Unii
Kre dy to wej do Chi ca go. Człon ko wie uzy ska ją lep sze dy wi den dy i zy -
ski z in nych kont in we sty cyj nych. Koszty operacyjne Unii Kre dy to -
wej są zbi lan so wa ne. Stwo rzo ne zo sta ną spój ne i wza jem nie ko -
rzyst ne ocze ki wa nia do ty czą ce współ pra cy z or ga ni za cja mi spon so ru -
ją cy mi. Wszyst kie de cy zje Ra dy Dy rek to rów bę dą po dej mo wa ne
ma jąc na uwa dze naj lep sze in te re sy Człon ków P -SFUK, nie za leż nie od
po li tycz nych prze ko nań.
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NO Ty BIO GRA FICZ NE
Noty biograficzne zostały przygotowane w oparciu o informacje dostarczone P-SFUK przez kandydatów. P-SFUK nie odpowiada za ich treść.

BOżENA KAMIŃSKI Członkini od 1997 r. BEATA KLAR-JAKUBOWSKI Członkini od 1999 r.

Za trud nie nie: Dy rek tor Wy ko naw czy Cen trum Pol sko -Sło wiań skie go.
Od po wie dzial na za za rzą dza nie dwu mi lio no wym bu dże tem in sty tu cji,
głów nie po cho dzą cym z do ta cji na pro gra my so cjal ne mia sta No wy Jork.
Po sia da do świad cze nie w po zy ski wa niu do ta cji na po kry cie kosz tów pro -
gra mów imi gra cyj nych, po mo cy spo łecz nej oraz kul tu ral nych dla pol -
skiej spo łecz no ści w No wym Jor ku.
Wy kształ ce nie: Kurs ESL na Qu eens Col le ge oraz roz ma ite sta no we i
miej skie kur sy dla li de rów or ga ni za cji cha ry ta tyw nych oraz dzia łal no ści
biz ne so wej.
Za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne: Od ro ku 2008 Kra jo wy Wi -
ce pre zes Kon gre su Po lo nii Ame ry kań skiej ds. Kon tak tów z Pol ską. Kra jo -
wy Skarb nik KPA. Od ro ku 2001 do 2010, Dy rek tor i Pre zes CPS. Przez jed -
ną ka den cję słu ży ła ja ko Dy rek tor P -SFUK. Od ro ku 1992, bar dzo ak tyw -
nie dzia ła na po lu or ga ni zo wa nia i pro mo cji pol skich in te re sów dla do bra
ca łej Po lo nii po przez kon tak ty z pol ski mi i ame ry kań ski mi przy wód ca mi.
Człon ki ni Ma ria Cu rie -Sklo dow ska Pro fes sio nal Wo men’s As so cia tion
oraz wie lu in nych pol skich or ga ni za cji pro mu ją cych po lep sze nie wa run -
ków so cjal nych i eko no micz nych w na szej spo łecz no ści. Otrzymała Me -
da l Ho no ro wy El lis Is land.
Oświad cze nie kan dy da ta: Ce lem Na szej Unii Kre dy to wej jest za -
pew nie nie i za bez pie cze nie fi nan so wej nie za leż no ści jej Człon ków oraz
ca łej pol skiej spo łecz no ści imi gra cyj nej. Wie rzę, że wszy scy Człon ko wie
po win ni dzie lić się suk ce sem Na szej Unii. Pra gnę od gry wać ak tyw ną ro -
lę, ja ko Dy rek tor Unii Kre dy to wej, w za pew nie niu osią gnię cia te go ce lu.

Za trud nie nie: Obec nie pra cu je na sta no wi sku Kon tro le ra Fi skal ne -
go, w PSC Com mu ni ty Se rvi ces Inc., kor po ra cji o kil ku dzie się ciomi lio -
no wym bu dże cie rocz nym.
Wy kształ ce nie: Ab sol went ka Qu eens Col le ge, spe cja li za cja  - księ -
go wość; La Gu ar dia Com mu ni ty Col le ge, spe cja li za cja  - za rzą dza nie.
Za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne: Obec nie jest człon kiem
Ra dy Dy rek to rów Fun da cji Uśmiech Dziec ka, zaj mu ją cej się nie sie niem
po mo cy dzie ciom po krzyw dzo nym przez los. Jest rów nież wo lon ta -
riusz ką Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy.
Oświad cze nie kan dy da ta: Chcę wy ko rzy stać swo ją wie dzę,
wie lo let nie do świad cze nie i zna jo mość za gad nień fi nan so wych i po -
lo nij nych dla do bra P -SFUK i po lo nij nej spo łecz no ści. Uwa żam, że
dzia łal ność P -SFUK na rzecz wła sne go śro do wi ska ma ogrom ne zna -
cze nie, ale głów ną ro lą Unii Kre dy to wej jest ofe ro wa nie jak naj ko -
rzyst niejszch usług fi nan so wych jej człon kom. Je że li zo sta nę wy bra -
na do Ra dy Dy rek to rów, dą żyć bę dę aby Unia: Ofe ro wa ła pro fe -
sjo nal ne, kom plek so we i kon ku ren cyj ne usłu gi fi nan so we. Ofe ro -
wa ła wyż sze sto py pro cen to we na wkła dach człon kow skich i ła -
twiej szy do stęp do kre dy tów. Kon ty nu owa ła rocz ne wy pła ca nie
dy wi dend. Stwo rzy ła fun dusz po mo cy dla nie peł no spraw nych
człon ków Unii. Wspie ra ła or ga ni za cje po lo nij ne (se nio rów, dzie ci,
klu by spor to we, ka ba re ty, chó ry itp.). Ak tyw nie za an ga żo wa ła się
w obro nę pol skich emi gran tów o unie re gu lo wa nym sta tu sie w USA.

Po zo sta ła wła sno ścią człon ków zgod nie z pier wot ny mi za ło że nia -
mi. Za wsze re spek to wa ła zda nie swo ich człon ków, a w spra wach
kon tro wer syj nych zasięgała ich opi nii.

LEON KOKOSZKA Członek od 1998 r. IRENA MARCHAJ Członkini od 1996 r.

Za trud nie nie: For dham Uni ver si ty – Me na dżer w De par ta men cie In -
ży nie rii. Od po wie dzial ny za pla no wa nie, pro jek to wa nie i re ali za cję no -
wych pro jek tów i tech no lo gii w trzech ośrod kach aka de mic kich.
Wy kształ ce nie: Sta te Uni ver si ty of New York - Tytuł Bakalarza w
Za rzą dza niu Przed się biorstw; Qu eens bo ro ugh Com mu ni ty Col le ge
- As so cia te of Scien ce w In ży nie rii Kom pu te ro wej.
Do świad cze nie: Me na dżer z do świad cze niem w za rzą dza niu w du -
żych kor po ra cjach i in sty tu cjach. Zdy scy pli no wa ny, in dy wi du al ny inwe -
stor z du żą zna jo mo ścią fi nan sów i ryn ku nie ru cho mo ści. Po sia da szcze -
gó ło wą zna jo mość sy tu acji fi nan so wej P -SFUK, jej ka pi ta łu, in we sty cji i
pro ble mów, z ja ki mi się bo ry ka.
Oświad cze nie kan dy da ta: P -SFUK prze kształ ci ła się w du żą in sty tu -
cję po trze bu ją cą zde cy do wa nych i do świad czo nych fa chow ców. Mo ja
pro fe sjo nal ność, nie za leż ność, uczci wość, zna jo mość fi nan sów, i umie jęt -
no ści ana li tycz ne to tyl ko nie któ re war to ści ja ki mi po wi nien dys po no wać
każ dy czło nek Ra dy Dy rek to rów. Je stem bar dzo do brze przy go to wa ny do
pra cy w Ra dzie Dy rek to rów, a je że li zo sta nę wy bra ny skon cen tu ję się na:

Wy pro wa dze niu na szej unii na dro gę sta bil no ści fi skal nej (P -SFUK
jest na de fi cy cie już dru gi rok). Roz wią za niu wszy skich kon flik tów
we wnętrz nych, jak row nież kon flik tów z or ga ni za cja mi i ko mi te ta mi
dro gą roz mów i ne go cja cji. Za gwa ran to wa niu wszyst kim człon kom
Na szej Unii przy zwo itych di wi dend i do stę pu do wszel kich usług na
kon ku ren cyj nych wa run kach. Wpro wa dze niu pro fe sjo na li stów mło -
dej ge ne ra cji w pra cę na szej unii w ce lu po zy ska nia przy szłych me na -
dże rów i dy rek to rów.

Zatrudnienie: Była Wiceprezes i doradca finansowy w Morgan
Stanley, specjalizująca się w planowaniu emerytalnym dla właścicieli
małych przedsiębiorstw oraz emerytowanych profesjonalistów;
doradca finansowy w ITM Financial Services – Investcorp, Inc.,
odpowiedzialna za doradztwo finansowe, planowanie inwestycyjne
oraz zarządzanie inwestycjami; licencjonowany biegły księgowy w
Coopers & Lybrand – specjalizowała się w prowadzeniu kontroli
banków i instytucji finansowych.
Wykształcenie: Tytuł Bakałarza w zakresie księgowości, Long Island
University. Licencjonowany biegły księgowy w stanie Nowy Jork.
Zaangażowanie w sprawy społeczne: Obecna Dyrektor i
Skarbnik w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej;
Skarbnik w klubie John Smolenski Memorial Club, założonym przez
polskich imigrantów w 1921 r., zainicjowała akcję grupy polskich
przedsiębiorców i przyczyniła się do uratowania zdewastowanego
budynku i spłacenia długów; budynek ten stał się siedzibą gazety
„Kurier Plus” oraz centrum działalności kulturalnej na Greenpoincie.
Oświadczenie kandydata: Jeżeli zostanę wybrana, poświęcę
się następującym celom: Utrzymaniem silnej pozycji finansowej
P-SFUK aby wspólnie przezwyciężyć trudną sytuację gospodarczą.

Dostarczeniem Członkom Unii usług na najwyższym poziomie
oraz zwiększeniem wypłacanych dywidend. Kontynuacją
tradycji wspierania polsko-amerykańskiej społeczności poprzez
Program Stypendialny oraz kontynuacją wsparcia dla organizacji
sponsorujących. Zapewnieniem przestrzegania najwyższych
profesjonalnych standardów przez zarząd i pracowników Unii.
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NO Ty BIO GRA FICZ NE
Noty biograficzne zostały przygotowane w oparciu o informacje dostarczone P-SFUK przez kandydatów. P-SFUK nie odpowiada za ich treść.

MARIAN MELLER Członek od 1990 r. WOJCIECH T. MLECZKO Członek od 1993 r.

Za trud nie nie: Wła ści ciel Po land Em ploy ment Agen cy Inc. od 2003 r.
oraz Gre en po int He aling Cen ter od 2001 r.; uprzed nio pra co wał ja ko fi -
zy ko te ra peu ta dla Dr. Lloy da G. Bay me; po sia da wie lo let nie do świad -
cze nie w re ha bi li ta cji, pra cu jąc ja ko tech nik fi zy ko te ra pii w szpi ta lu
Akada mii Me dycz nej w Po zna niu oraz w ga bi ne tach me dycz nych w
me tro po lii no wo jor skiej.
Wy kształ ce nie: Dy plom Ba ka ła rza w dzie dzi ne wy cho wa nia fi zycz ne -
go, Hun ter Col le ge (2000); li cen cjat w za kre sie fi zy ko te ra pii, Ze spół Szkół
Me dycz nych, Zie lo na Gó ra (1980)
Za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne: Pre zes St. Vin cent de Paul
Pro -Li fe Ho me less Inc. od ro ku 2008; uprzed ni czło nek Ra dy Dy rek to rów
St. Mak sy mi lian Kol be Pro -Li fe Gro up.
Oświad cze nie kan dy da ta: Od po nad dzie wię ciu lat czyn nie uczest -
ni czę w ży ciu spo łecz no ści po lo nij nej, głów nie w or ga ni za cji cha ry ta -
tyw nej St. Vin cent de Paul Pro -Li fe Ho me less Inc., udzie la ją cej po mo cy
bez dom nym ro da kom, słu żąc ja ko pre zes or ga ni za cji od ro ku 2008. Je -
że li zo sta nę wy bra ny do Ra dy Dy rek to rów P -SFUK, skon cen tru ję się na:

Zwięk sze niu za an ga żo wa nia P -SFUK w po par cie pro gra mów edu ka -
cyj nych. Lo kal nych pro gra mach po mo cy.

Za trud nie nie: Dy rek tor pro gra mu Klub Se nio ra „John Paul II
Frien ship” za ło żo ne go na pod sta wie umo wy z De par ta men tem ds.
Osób Star szych mia sta No wy Jork; wie lo let ni (1990-2004) re dak tor
No we go Dzien ni ka, z któ rym współ pra cu je do dzi siaj; au tor licz nych
ary ku low za miesz cza nych w pra sie po lo nij nej i pol skiej; by ły głów -
ny re dak tor pism „Cen trum” wy da wa ne go przez Cen trum Pol sko -
-Sło wiań skie oraz „Pro cent” wy da wa ne go przez Pol sko -Sło wiań ską
Fe de ral ną Unię Kre dy to wą.
Wy kształ ce nie: Ma gi ster so cjo lo gii, Uni wer sy tet Ja giel loń ski, Kra -
ków; li cen cjo no wa ny do rad ca po dat ko wy.
Za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne: Dy rek tor Pol sko -Sło -
wiań skiej Fe de ral nej Unii Kre dy to wej od ro ku 2005; by ły Se kre tarz
a obec nie Dru gi Za stęp ca Wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy Dy rek to -
rów; Za ło ży ciel i by ły Pre zes To wa rzy stwa Przy ja ciół Kra ko wa; dy -
rek tor w za rzą dzie Klu bu De mo kra tycz ne go in. Joh na Smo len skie -
go na Gre en po in cie; or ga ni za tor roz ma itych wy da rzeń kul tu ral no -
-ar ty stycz nych w re jo nie me tro po lii no wo jor skiej.
Oświad cze nie kan dy da ta: Naj waż niej sze punk ty mo je go pro gra -
mu wy bor cze go to: Utwo rze nie i fi nan so wa nie przez Unię Kre dy to -
wą pol skie go ra dia, któ re obej mo wa ło by swym za się giem New Jer sey,
Gre en po int, Bo ro Park i Sta ten Is land. Wstrzy ma nie bu do wy ja kich -
kol wiek no wych od dzia łów do cza su wy raź ne go wzro stu opro cen to -
wa nia na kon tach. Ob ni że nie kosz tów po ży czek. Ob ni że nie bar -
dzo wy so kich kosz tów ope ra cyj nych Unii Kre dy to wej. Wpro wa dze -
nie za sa dy „Nic o nas bez nas” czy li in for mo wa nie człon ków z wy prze -
dze niem o waż nych dla nich de cy zjach. Otwar cie kont wie lo wa lu to -
wych (Do la ry/Zło tów ki/Eu ro).

PAWEŁ PACHACZ Członek od 1990 r. JANUSZ SKOWRON Członek od 2004 r.

Za trud nie nie: Biz nes men i współ wła ści ciel Cra co via Ge ne ral Con -
trac tor oraz agen cji po dró ży Al ba tross na Gre en po in cie, jak rów nież
Po lpex i P&P LLC.
Wy kształ ce nie: Ma gi ster au to ma ty ki i in for ma ty ki Aka de mii Gór ni -
czo -Hut ni czej, Kra ków.
Za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne: Obec nie Prze wod ni czą cy Ko -
mi sji Nad zor czej P -SFUK; uprzed nio spra wo wał funk cję Se kre ta rza i Pre -
ze sa tej Ko mi sji w la tach 2005-2008; Pre zes Ko mi sji Bu dow la nej oraz czło -
nek Ko mi sji Po życz ko wej P –SFUK (1995-1998). Uprzed ni Pre zes Pu la ski
As so cia tion of Bu si ness and Pro fes sio nal Men; Dy rek tor Kon gre su Po lo nii
Ame ry kań skiej; Czło nek Ko mi sji Nad zor czej To wa rzy stwa Przy ja ciół Co -
pia gue (Po lish Friends of Co pia gue), Long Is land; czło nek SPA TA; czło nek
New York So cie ty of The John Paul II oraz Fun da cji Ko ściusz kow skiej; na -
gro dzo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Za słu gi Rzeczy po spo li tej Pol skiej,
nada nym przez Pre zy den ta Rze czy po spo li tej za za słu gi na rzecz Po lo nii;
Mar sza łek Pa ra dy Pu ła skie go Kontyn ge ntu Gre en po int w ro ku 2010.
Oświad cze nie kan dy da ta: Uwa żam, że P -SFUK po win na sta no wić
przy kład i moc no wspie rać pol ską spo łecz ność. Je dy nie in te gra cja po -
zwo li Po lo nii osią gnąć nie zwy kłą si łę i re pu ta cję w Sta nach Zjed no czo -
nych. Wie rzę, że je śli zo sta nę wy bra ny przez Człon ków Unii, mo je do -
świad cze nie biz nes me na i wo lon ta riu sza w wie lu po lo nij nych or ga ni za -
cjach po mo że mi w peł nie niu obo wiąz ków człon ka Ra dy Dy rek to rów P -
-SFUK. Je że li zo sta nę wy bra ny, zro bię wszyst ko, zgod nie z pra wem, wa -
run ka mi eko no micz ny mi oraz prze pi sa mi, aby po pra wić świad cze nia fi -
nan so we dla Człon ków P -SFUK. Do dat ko wo oświad czam, że zde cy do wa -
nie bę dę po pie rać dal sze pro gra my po mo cy so cjal nej P -SFUK.

Za trud nie nie: Ar ty sta i pro mo tor sztu ki. Ko or dy na tor pro gra mu
Klu bu Se nio ra „Kra kus” (2002-2010).
Wy kształ ce nie: Dy plom ma gi ster ski (1983); In sty tut Wy cho wa nia
Ar ty stycz ne go  - Uni wer sy tet UMCS w Lu bli nie).
Za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne: Czło nek mię dzy na ro do -
wej gru py ar ty stycz nej Emo tio na lism Art Gro up, In sty tu tu PIA SA i In -
sty tu tu Pił sud skie go. Ko mi sarz wy staw i pro mo tor sztu ki pol skiej w
USA. Od czte rech lat or ga ni za tor po ka zów pol skich ar ty stów w gre en -
po inc kiej ka wiar ni Star bucks.
Oświad cze nie kan dy da ta: Naj waż niej szym pro ble mem na szej
Unii Kre dy to wej jest brak współ dzia ła nia Ra dy Dy rek to rów z człon -
ka mi. Człon ko wie, po mi mo, że są peł no praw ny mi wła ści cie la mi
Unii, nie ma ją żad nej kon tro li nad kie run kiem jej roz wo ju oraz dys -
po no wa niem za so ba mi fi nan so wy mi. Ja ko dy rek tor, zo bo wia zu ję
się do czę stych kon tak tów z mo imi wy bor ca mi w ce lu prze ka za nia
in for ma cji o dzia łal no ści Unii i kon sul ta cji za pew nia ją cej człon kom
wpływ na przy szły kie du nek roz wo ju na szej Unii. Bę dę pro mo wał
po pra wę wa run ków fi nan so wych zwią za nych z udzie la niem kre dy -
tów oraz współ pra cę z or ga ni za cja mi po lo nij ny mi.
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NO Ty BIO GRA FICZ NE
Noty biograficzne zostały przygotowane w oparciu o informacje dostarczone P-SFUK przez kandydatów. P-SFUK nie odpowiada za ich treść.

HALINA STEPIEŃ Członkini od 2005 r. WALDEMAR SZUBA Członek od 2009 r.

Za trud nie nie: Od ro ku 1992, wła ści ciel ka skle pu „Ro ute 3 Li qu or”; po -
przed nio, przez 16 lat na uczy ciel ka w Pol skiej Szko le Do kształ ca ją cej im
Ada ma Mic kie wi cza w Pas sa ic, NJ.
Wy kształ ce nie: Dy plom Cen trum Kształ ce nia Do ro słych w za kre sie
Mię dzy na ro do wych Stu diów Biz ne so wych, Montc la ir Sta te Col le ge, NJ
(1986); Dy plom na uczy cie la, Wyż sza Szko ła Pe da go gicz na im. Ste fa nii
Sem po łow skiej, Bia ły stok (1977).
Za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne: Od 30-tu lat człon ki ni oraz
od 9-ciu lat Wi ce pre zes Kon gre su Po lo nii Ame ry kań skiej w New Jer sey;
od 18-tu lat człon ki ni Związ ku Mło dzie ży Pol skiej; od 26-ciu lat dy rek tor
i od 9-ciu lat Skarb nik Cra co via Ma nor, Wal ling ton, NJ; przez 10 lat peł ni -
ła funk cję dy rek to ra Fun da cji Chil dren Me di cal Ca re; od 5 lat wo lun ta -
riusz Fun da cji Ho pe for To mor row; 6-let nia człon ki ni Po lish Ame ri can Bu -
si ness Club; 5-let nia człon ki ni PIASA; 4-let nia człon ki ni Cen trum Pol sko -
-Sło wiań skie go; 2-let nia człon ki ni Pol skiej Fun da cji Kul tu ral nej.
Oświad cze nie kan dy da ta: Do P -SFUK wnio sę swo je do świad cze nie
za wo do we w za kre sie roz wo ju i ad mi ni stra cji biz ne su aby za pew nić osią -
gnię cie ce lów or ga ni za cji. Je że li zo sta nę wy bra na, skon cen tru ję się na:

Wpro wa dze niu w ży cie pro gra mu “Na sza Unia” dla każ de go jej
Człon ka. Zwięk sze niu opro cen to wa nia kont oszczęd no ścio wych. 

Wy pła cie dy wi dend. Udzie la niu ni sko -opro cen to wa nych kre dy -
tów dla po cząt ku ją cych i ma łych przed się biorstw. Prze fi nan so wa -
niu kre dy tów hipotecznych Człon ków Unii. Otwar ciu no wych od -
dzia łów w Pol sce. Zwięk sze niu sty pen diów na na ukę dla dzie ci
Człon ków Unii. Roz sze rze niem wspar cia dla pol skich or ga ni za cji,
szkół, klu bów spor to wych i se nio ra.

Za trud nie nie: Od 20 lat jest wła ści cie lem fir my Eu ro pe an Cu stom
Con struc tion Inc.; po przed nio pra co wał ja ko in ży nier ja ko ści sprzę tu
au to ma ty ki prze my sło wej dla Bech tel, Sto ne & We bster i Eco dy ne
Gra ver Wa ter Di vi sion.
Wy kształ ce nie: Ukoń czył Tech ni kum Elek tro nicz ne ELW RO we Wro -
cła wiu; Stu dio wał na Wy dzia le Au to ma ty ki Prze my sło wej Po li tech ni ki
Wro cław skiej oraz Biz nes i Za rzą dza nie w Mi dles sex Co un ty Col le ge.
Za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne: Czło nek Kon gre su Po lo nii
Ame ry kań skiej sta nu NJ, peł nił funk cję wi ce pre ze sa tej or ga ni za cji
przez 9 lat; Se kre tarz oraz Czło nek Ko mi sji Re wi zyj nej or ga ni za cji Zjed -
no cze nie Po la ków w Ame ry ce mia sta Perth Am boy. Czło nek or ga ni za -
cji Po lish Ar my Ve te rans As so cia tion of Ame ri ca, Post 208. W 1991 r.
Wy bra ny do Ra dy Mia sta So uth Ri ver, NJ, gdzie peł nił funk cję człon ka
Miej skiej Ko mi sji Bu dże to wej oraz człon ka Po li ce, Fi re, First Aid Com -
mit tee Lia ison.
Oświad cze nie kan dy da ta: Ja ko czło nek Ra dy Dy rek to rów 
P -SFUK, wnio sę swo je sze ro kie do świad cze nie w sfe rze pu blicz nej.
Zda ję so bie spra wę, że bę dę re pre zen to wał bar dzo waż ną in sty tu -
cję w na szej spo łecz no ści, któ ra mu si bu do wać swo ją re pu ta cję, za -
ufa nie i pre stiż. Zo sta ła ona za ło żo na przez Cen trum Pol sko -Sło -
wiań skie, dla te go win na za spo ka jać po trze by fi nan so we je go
człon ków. P -SFUK win na rów nież po świę cić się wspie ra niu Pol -
skich Szkół Do kształ ca ją cych, po nie waż na sza wy kształ co na mło dzież
jest dla nas naj cen niej sza. Oso bi ście bę dę pil no wał, by wszel kie dzia -
ła nia Ra dy Dy rek to rów by ły do ko ny wa ne w zgo dzie ze sta tu tem 
P -SFUK, jak rów nież zgod nie z pra wem i sto sow ny mi prze pi sa mi.

ARKADIUSZ TOMASZEWSKI Członek od 1988 r. MARZENA WOJCZULANIS Członkini od 2011 r.

Za trud nie nie: Przez 12 lat pra cu ję w Na tio nal Mo bi li za tion Aga inst
Swe at shops – or ga ni za cji bro nią cej praw lu dzi po wy pad kach w pra cy
oraz lu dzi, któ rzy na ba wi li się cho rób za wo dowch.
Wy kształ ce nie: Me cha nik Ślu sarz Re mon tu Ma szyn i Urządzeń Prze -
my słu Hut ni cze go; Szko ła za wo do wa.
Za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne: Czło nek Ra dy Dy rek to rów
przez dwie peł ne ka den cje w Na tio nal Mo bi li za tion Aga inst Swe at shops.
Ak tyw ny dzia łacz Pa trio tycz ne go Klu bu Dys ku syj ne go. Dy rek tor Cen trum
Pol sko -Sło wiań skie go w la tach 2007 - 2009. Czło nek P -SFUK i CPS od 1986
r. W 2003 r. otrzy mał na gro dę Ci ty Co un cil Ci ta tion od władz mia sta No wy
Jork za wy bit ną dzia łal ność na rzecz po szko do wa nych pra cow ni ków ja ko
“Out stan ding Ci ti zen".
Oświad cze nie kan dy da ta: Za swo je naj więk sze osią gnię cie uwa -
żam wy wal cze nie od szko do wań Wor ker`s Com pen sa tion dla se tek lu -
dzi oraz pra cę nad usta no wie niem pro gra mu le cze nia dla osób po szko -
dow nych w wy bu chu na World Tra de Cen ter, miesz kańców Dol ne go
Man hat ta nu oraz lu dzi bio rą cych udział w ak cji ra tow ni czej, w tym wie -
lu Po la ków. Mam bar dzo kon kret ne osią gnię cia na po lu wal ki o pra wa
pra cow ni cze i du że do świad cze nie w pra cy z ludź mi, któ re chciał bym
wy ko rzy stać dla do bra Człon ków Na szej Unii. Je że li zo sta nę wy bra ny to
bę dę dbał o: Przej rzy stość i uczci wość w re la cjach z Człon ka mi P -
-SFUK; Bar dzo głę bo ko le ży mi na ser cu do bro śro do wi ska po lo nij ne go,
aby śmy zjed no cze ni a tym sa mym sil ni mo gli po zy tyw nie wpły wać na
sy tu ację Po lo nii i Pol ski. Bę dę chciał bli żej za po znać się z wy da wa -
niem na szych człon kow skich pie nię dzy.

Za trud nie nie: Pre sti żo wa kor po ra cja praw na zaj mu ją ca się mię dzy -
na ro do wym pra wem pa ten to wym. Po przed nio dy rek tor pro gra mowy
w po lo nij nej or ga ni za cji nie do cho do wej P.O.M.O.C., Inc. dy rek tor pro -
gra mu spo łecz no -imi gra cyj ne go Św. Sta ni sła wa Kost ki na Sta ten Is land.
In struk tor j. an giel skie go dla do ro słych i klas przy go to waw czych do eg -
za mi nu na oby wa tel stwo ame ry kań skie.
Wy kształ ce nie: Uni wer sy tet Sto ny Bro ok: So cjo lo gia; NYU Scho ol of
Con ti nu ing and Pro fes sio nal Stu dies - Po dy plo mo we Stu dium Pra wa.
Za an ga żo wa nie w spra wy spo łecz ne: Skarb nik Cen trum Pol sko
Sło wiań skie go, czło nek Kon gre su Pol sko -Ame ry kań skie go i Związ ku Na -
ro do we go Pol skie go. No mi no wa na do ra dy dy rek to rów P.O.M.O.C, Inc.
Oświad cze nie kan dy da ta: Star tu ję do Ra dy Dy rek to rów po raz
pierw szy. Mam wie lo let nie do świad cze nie w pra cy kor po ra cyj nej i
dzia łal no ści spo łecz nej na rzecz Po lo nii. Ja ko Dy rek tor P -SFUK bę -
dę kon cen tro wa ła się na: Uła twie niu pro ce dur po życz ko wych,
pod wyż sze niu opro cen to wa nia oszczęd no ści. Sa tys fak cjo nu -
ją cych dywidendach wy pła ca nych re gu lar nie. Jaw ności in we -
sty cji i re mon tów Unii. Poprawie obec nie ni skich do cho dów. 

Organizowaniu do kształ ca ją cych kur sów dla człon ków ra dy dy -
rek to rów P -SFUK lo kal nie lub on li ne. Otwarciu od dzia łów na Sta -
ten Is land oraz Ozo ne Park. Sponsorowaniu or ga ni za cji po lo nij -
nych zaj mu ją cych się po mo cą so cjal ną i imi gra cyj ną, zwłasz cza dla
osób o ni skich do cho dach i osób star szych. Zwięk sze niu do ta cji
dla Szkól Do kształ ca ją cych. Fi nan so wym wspar ciu dla ini cja tyw
kul tu ral nych i spor to wych.
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VOTING BY MAIL INSTRUCTIONS
Sign the Validation Certi�cate. Your ballot cannot be counted
if you do not sign your name in the box provided.
Cast your vote using the ballot below. Mark your choice(s) by
placing an or in the appropriate box(es). Do not write your
name or otherwise identify yourself on the ballot. You can vote for
four or less candidates. If you mark more than four boxes, your
vote will not count.
Detach the Validation Certi�cate from the ballot.
Fold your ballot in half, then seal it by tape or glue. Do not staple.
Insert the Validation Certi�cate and the sealed ballot in the pre-paid
return envelope provided. 
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