
EUGENE ARGASINSkI

ZATRUDNIENIE: Od kilku miesięcy na emeryturze. POPRZEDNIE ZATRUDNIENIE: Zatrudniony przez 12 lat w P-SFUK
na stanowisku kierownika założonego przez niego Działu Archiwum. Posiada 15 lat doświadczenia przy przetwarzaniu informacji fi-
nansowych w Merrill Lynch PF & Smith i w Urzędzie Finansów miasta NY na stanowisku Starszego Informatyka i Analityka Systemów
Komputerowych. Przez 4 lata sprawował funkcję kierownika produkcji i personelu w Art Flag Co. w Nowym Yorku. EDUKACJA: Po-
siada dyplom Specjalisty Informatyki Komputerowej z Albert Merrill Institute w Nowym Jorku, dyplom i licencję Technika Elektryka
z Technikum w Nysie. Studiował 2 lata we Wrocławskiej Szkole Inżynieryjnej. DOśWIADCZENIE W RADACH DYREKTO-
RÓW: Będąc członkiem P-SFUK od 1981roku, Eugene Argasinski przez okres 30 ostatnich lat aktywnie działa na polu kultury w śro-
dowisku polonijnym. Wielokrotnie był wybierany do Rad Dyrektorów ZSP w Ameryce i jego Oddziału Siódmego. Sprawował funkcje
Prezesa w wielu polonijnych organizacjach. OśWIADCZENIE KANDYDATA: Jeśli zostanie wybrany do Rady Dyrektorów P-
-SFUK postanawia: Odzyskać, na lepsze cele, miliony dolarów z niepotrzebnych inwestycji i usług wynajętych firm; Podnieść
oprocentowania depozytów; Obniżyć koszta, ułatwić procedury i wymagania dotyczące udzielania pożyczek; Opracować bardziej
efektywny, obiektywny program przyznawania donacji, sponsorstwa lub funduszy dla polsko-amerykańskich organizacji, szkół i fun-
dacji na ich statutową działalność; Wybudować Centrum Kulturalne Polonii na terenie Greenpointu.

FREDERICk A. CzULADA

ZATRUDNIENIE: Przez ostatnich 11 lat pracuje jako niezależny makler giełdowy, arbitrażysta oraz „Hedger”. POPRZEDNIE
ZATRUDNIENIE: Fred Czulada posiada obszerne doświadczenie zawodowe w finansach, które przez 12 lat doskonalił jako inwe-
stor i menedżer w Merrill Lynch; przez 8 lat zarządzał finansami dla kompleksu budynków mieszkalnych w EHE Management – firmie,
której był współzałożycielem, ponadto swoje umiejętności poszerzał prowadząc przez 5 lat analizy statystyczne dla firmy Bolt, Branek
& Newman. WYKSZTAŁCENIE: Jest absolwentem Georgetown University (USA), posiada stopień B.S. w dziedzinie chemii, a jego
drugim, pomocniczym kierunkiem była matematyka. DOśWIADCZENIE W RADACH DYREKTORÓW: Obecnie pełni
funkcję dyrektora P-SFUK. Jest Przewodniczącym Komitetu Parady Pułaskiego, wiceprezesem ds. handlowych Polskiej Fundacji Kultu-
ralnej w Clark, NJ, wiceprezesem Polish Children’s Heartline, a także członkiem Fundacji Kościuszkowskiej. OśWIADCZENIE
KANDYDATA: Unia Kredytowa musi robić więcej dla swoich członków i środowiska! Sprawując obecnie funkcję dyrektora, wspie-
ram wszelkie próby wprowadzania nowych produktów i inwestycji oferowanych naszej grupie członkowskiej. Wierzę, że Unia Kredyto-
wa, jako organizacja mocno związana ze środowiskiem musi jak najwięcej zwrócić Polonii. Musi również wspierać organizacje sponso-
rujące w celu udostępniania jak najszerszego zakresu usług świadczonych naszej społeczności, tak, abyśmy mogli wypełnić misję
ochrony i promowania naszego wspólnego dziedzictwa.

JANUSz JóźwIAk

ZATRUDNIENIE: Menadżer programu telewizyjnego US Polsat (kanał 25 WNYE). WYKSZTAŁCENIE: Absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra. Od 23 lat dziennikarz telewizyjny. DOśWIADCZENIE
W RADACH DYREKTORÓW: Od 15 lat członek PSFUK. Od 8 lat członek Rady Dyrektorów CPS – założyciela Unii i jej głównego
sponsora. Obecnie I-szy viceprezes Centrum. Narodowy Dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej. Członek Komitetu Dzieci Chrześcijań-
skich Ofiar Holokaustu. OśWIADCZENIE KANDYDATA: Janusz Jóźwiak będzie dążył do poprawienia wyników inwestycyjnych
miliardowej Unii, co pozwoli na jej szybszy rozwój i podniesienie oprocentowania kont członkowskich. Będzie wnioskował, by po la-
tach niespełnionych oczekiwań wypłacić wreszcie członkom Unii należne im dywidendy. Będzie dążył do poprawy obsługi klientów,
a także do zwiększenia liczby pożyczek biznesowych, na domy oraz samochody poprzez usprawnienie procesu ich przydzielania. Pra-
gnąłby objąć pomocą stypendialną wszystkich należących do Unii studentów szkół wyższych. Chce doprowadzić do wprowadzenia
przejrzystych reguł współpracy z organizacjami polonijnymi w zakresie pomocy finansowej, sponsorstwa. Będzie wspierał przedsię-
wzięcia kulturalne. Zadba o poprawienie finansowych warunków pracy w Unii – podwyżka wynagrodzeń oraz warunków socjalnych
np. przedszkole dla dzieci matek-pracowników Unii.

* Uwaga: P-SFUK nie odpowiada za treść biografii kandydatów.

Noty biograficzne kandydatów*



kRzySzTOF MATySzCzyk

ZATRUDNIENIE: Założyciel i prezes firmy Fidelity Tax Services & Insurance Brokerage Corp. na Greenpoincie, świadczącej usługi do-
radztwa podatkowego i ubezpieczeniowego dla Polonii od 1979 r. Posiada uznanie jako ekspert w zakresie finansów oraz prawa podat-
kowego. WYKSZTAŁCENIE: Posiada stopień magistra historii Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowe studia na Columbia Uni-
versity School of International Affairs oraz biznesowe na Baruch College. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy. Od 1994 r. autoryzo-
wany do reprezentowania przed Departamentem Skarbu (US Treasury Department). DOśWIADCZENIE W RADACH DYREK-
TORÓW: Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów PSFUK. Jest członkiem P-SFUK od 1980 r. W 1997 r. został wybra-
ny do rady dyrektorów, gdzie pełnił szereg funkcji min. przewodniczącego rady i skarbnika. OśWIADCZENIE KANDYDATA:
Wierzy, że członkowie rady dyrektorów nie tylko powinni mówić po polsku, posiadać znajomość spraw finansowych, ale również rozu-
mieć potrzeby Polaków w Stanach Zjednoczonych. Lepsze warunki zakupu domów, wyższe oprocentowanie oszczędności oraz pomoc
utalentowanej młodzieży to tylko kilka spraw, które chciałby wspierać. Wierzy, że członkowie P-SFUK, z których większość stanowią imi-
granci, tacy jak on sam, mają pełne prawa wykorzystywania stojących przed nimi możliwości. Profesjonalne doświadczenie, znajomość
Unii Kredytowej, zrozumienie potrzeb Polonii oraz oddanie jej sprawom czynią go godnym zaufania kandydatem na dyrektora P-SFUK.

ANDRzEJ kAMIŃSkI, ESQ.

ZATRUDNIENIE: Mecenas Andrzej Kamiński posiada uprawnienia adwokackie w stanach Nowy Jork i New Jersey. Jest członkiem
Stowarzyszenia Prawników Procesowych (American Trial Lawyer Association). Posiada licencje zawodowe: Real Estate Broker, Indepen-
dent Adjuster i Insurance Broker. Prowadzi własną kancelarię prawną na Greenpoincie. WYKSZTAŁCENIE: Doktor Prawa (Juris Do-
ctor) – CUNY; Bachelor of Science – St. John’s University; Insurance Law – Crawford School, Atlanta, Georgia; Szkoła Średnia – St. Jo-
nes Prep., Brooklyn; Szkoła Podstawowa – Matki Boskiej Częstochowskiej, Brooklyn. DOśWIADCZENIE W RADACH DYREK-
TORÓW: Dyrektor PSFUK – wiceprezes, sekretarz i skarbnik; Dyrektor Kongresu Polonii Amerykańskiej – wiceprezes New York Do-
wnstate Division; Współprzewodniczący Komitetu Dzieci Chrześcijańskich Ofiar Holokaustu; Członek Pulaski Businessman, Ligii Mor-
skiej oraz Fundacji Kościuszkowskiej. OśWIADCZENIE KANDYDATA: Uczciwość, wiara w prawo i wieloletnia praca w Radzie
Dyrektorów pozwoliły mi poznać potrzeby członków. Jako wybrany przez nich przedstawiciel negocjowałem zakup budynków
na McGuinness Blvd oraz w Copaigue. Brałem udział w negocjacji najmu oddziału na Boro Park oraz oddziału w Clifton. Popieram
otwarcie nowej filii Unii na Maspeth. Będę zabiegał o regularne spotkania z członkami. Należy ich informować o wszystkich ważnych
sprawach dotyczących Unii, odpowiadać na pytania oraz brać pod uwagę składane przez nich wnioski. Popieram rozszerzenie zakresu
usług Unii, wprowadzenie pożyczek studenckich oraz biznesowych oraz funduszy zbiorowych. Kluczem sukcesu naszej Unii jest uczci-
wa praca i oszczędności członków. To właśnie im Unia powinna służyć i pomagać.

LECH PORADOwSkI

ZATRUDNIENIE: Od wielu lat pracuje w firmie Roanwell Corporation w Nowym Jorku, obecnie na stanowisku Director of Engine-
ering. POPRZEDNIE ZATRUDNIENIE: Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych pracował przez rok w biurze projektowym,
po czym podejmował prace w swoim zawodzie jako inżynier. W swojej karierze zawodowej zajmował różne stanowiska kierownicze,
nadzorując pracę kilkuset pracowników. WYKSZTAŁCENIE: Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra in-
żyniera. DOśWIADCZENIE W RADACH DYREKTORÓW: Od ponad 20-tu lat jest zaangażowany w działalność społeczną
w środowisku polonijnym w Nowym Jorku. Jest członkiem P-SFUK od sześciu lat. Sprawuje funkcję Wice-Komandora Polskiego Klubu
Żeglarskiego w NY. Jest również członkiem klubu Sheldrake Yacht Club w Westchester. Członek The John Smolenski Memorial Demo-
cratic Club na Greenpoincie oraz Westchester Pulaski Association. OśWIADCZENIE KANDYDATA: Moje wieloletnie doświad-
czenia kierownicze i organizacyjne w pracy zawodowej i społecznej chcę przekazać środowisku polonijnemu będąc dyrektorem naszej
Unii. Będę dążył do usprawnienia jej działalności dla dobra naszych członków, będę popierał program stypendialny oraz działalność
licznych organizacji dla dobra naszej młodzieży i ciężko pracujących Polaków – członków P-SFUK.



kAJA SAwCzUk

ZATRUDNIENIE: Od 10 lat pracuje jako dyrektor wykonawczy CPS, społeczno-kulturalnej organizacji dobroczynnej. Jest odpowie-
dzialna za zarządzanie ponad 2 milionowym budżetem oraz za działalność i rozwój kilkunastu programów służących społeczności po-
lonijnej. WYKSZTAŁCENIE: W 1994 roku uzyskała BA z Columbia University. Posiada dyplom przysięgłego tłumacza języka pol-
skiego na stan Nowy Jork. DOśWIADCZENIE W RADACH DYREKTORÓW: Członek Unii Kredytowej od 1994. Jest człon-
kiem rady dyrektorów CPS. Zasiadała w komisji CPS przyznającej stypendia dla uzdolnionej młodzieży pochodzenia polskiego.
OśWIADCZENIE KANDYDATA: Kaja chciałaby wykorzystać swoje wykształcenie, wiedzę oraz ponad 14-letnie doświadczenie
finansowe i menadżerskie dla dobra członków Unii. Jest głęboko przekonana, że jej wiedza zawodowa, jak również osobiste zaangażo-
wanie w sprawy Polonii pozwolą jej dobrze wykonywać obowiązki dyrektora Unii. Jeśli zostanie wybrana, jej głównymi celami będzie:

Poprawienie wyników inwestycyjnych Unii i zapewnienie wyższego oprocentowania kont; Zaoferowanie dodatkowych produk-
tów finansowych i inwestycyjnych oraz ubezpieczeń; Rozszerzenie oferty pożyczkowej oraz uproszczenie procesu przyznawania po-
życzek; Zwiększenie dotacji na rzecz organizacji polonijnych, szkół polskich i stypendiów naukowych; Sponsorowanie działalno-
ści bezpłatnego biura prawno-emigracyjnego; Utworzenie funduszy na budowę domu seniora oraz programów dla dzieci; Inwe-
stowanie we własną kadrę poprzez szkolenia oraz awansowanie pracowników Unii na wyższe stanowiska.

MARzENA wIERzBOwSkA BUCCINO

ZATRUDNIENIE: Marzena Wierzbowska Buccino pracuje w Centrum Polsko – Słowiańskim w dziale Pomoc Akcji Społecznej.
EDUKACJA: Marzena Wierzbowska Buccino ukończyła Politologię i Dziennikarstwo w Warszawie jak również Psychologię w New
York University (NYU). DOśWIADCZENIE W RADACH DYREKTORÓW: Marzena Wierzbowska Buccino jest aktywnym
członkiem Patriotycznego Klubu Dyskusyjnego. OśWIADCZENIE KANDYDATA: Marzena Buccino marzy aby zjednoczyć Pol-
ską społeczność, gdyż tylko zjednoczenie gwarantuje iż Polonia będzie poważnie brana pod uwagę przez amerykański rząd, a co za tym
idzie udzielane będą znaczące fundusze, które będą użyte na rozwój małych biznesów, na pomoc potrzebującym polskim studentom
jak również na kulturalne wydarzenia dla polskiej społeczności. Popiera zwiększenie oprocentowania wkładów na kontach naszych
członków. Jest również za tym, by Rada Dyrektorów była bardziej otwarta w kontaktach pomiędzy członkami polskiej Unii oraz pracow-
nikami PSFUK. Jest za zwiększeniem pomocy dla emerytów, niepełnosprawnych, a także samotnych matek.

DR JOHN L. SzALyGA

OBECNE ZATRUDNIENIE: Dr Szalyga zajmuje stanowiska Assistant Professor of Medicine oraz stanowisko Dyrektora me-
dycznego w Brooklyn Hospital. POPRZEDNIE ZATRUDNIENIE: Był zatrudniony w wielu innych szpitalach na stanowisku
dyrektora medycznego m.in. Long Island College Hospital, The Lutheran Medical Center. WYKSZTAŁCENIE: Posiada dyplom
BA w dziedzinie biologii (Baruch College); tytuł lekarza medycyny (Wydział Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego); tytuł magi-
stra administracji biznesowej MBA (Fairleigh Dickinson University). DOśWIADCZENIE W RADACH DYREKTORÓW:
Pełnił funkcję prezesa stowarzyszenia Pulaski Association of Businessmen; Dyrektora Narodowego Kongresu Polonii Amerykańskiej.
Członek i były wiceprezes Centrum Polsko-Słowiańskiego; Skarbnik PSC Community Services. OśWIADCZENIE KANDYDATA:
Usługi oferowane przez P-SFUK powinny być zarówno zbliżone do ofert innych banków, jak i być dostosowane do specyficznych potrzeb
naszych członków. Najważniejszą sprawą jest kondycja finansowa P-SFUK. Musimy oferować najwyższe oprocentowanie wkładów
członkowskich; P-SFUK, przy współpracy z Wydziałem Zdrowia NYC może mieć wpływ na zdrowie swoich członków poprzez oferowa-
nie bezpłatnych badań i opieki medycznej osobom nie posiadającym ubezpieczenia; Będę popierał wprowadzenie treningów np.
komputerowych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych członków; Uważam, że co najmniej kwartalne spotkania rady dyrek-
torów z członkami są konieczne w celu umocnienia więzi i wzajemnej współpracy.




