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Dzwoń do Polski    
 

1 cent za minutę  
z każdego telefonu,   teraz, dzisiaj 

 

Informacja na www.PoloniaSF.org 
 

Kliknij na kartę telefoniczną w lewym górnym rogu strony  

   Uprzejmie przepraszamy za opóźnienia w wersji polskiej. Spowodowane są one brakiem 

czasu ochotników pomagających przy tłumaczeniach. Zapraszamy do czytania wersji 

angielskiej poniżej. Newsletter jest przygotowywany w wersji angielskiej z uwagi na fakt, że 

okolo 30% odbiorców nie zna jezyka polskiego a wszyscy których ten Newsletter 

bezpośrednio dotyczy znają angielski w mniejszym lub większym stopniu. Dziękujemy za 

zrozumienie.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY - prosimy e-mail poloniasfo@yahoo.com  

########## 

1. Kalendarz wydarzeń - zapraszamy do wersji angielskiej, wersja po polsku wkrotce http://

poloniasf.org/polish/kalendarz.php  

########## 

2. Telewizja publiczna nada program o tematyce polskiej 

   Zapraszamy do oglądania stacji telewizji publicznej PBS z północnej części San Francisco 

Bay Area. Tłumaczenie po polsku tej notatki wkrótce na: http://poloniasf.org/polish/

newsletter_p.php  

   Zapraszamy do przeczytania wersji angielskiej niniejszego Newsletter, pozycja numer 2 

poniżej. 

########## 

4. Poszukuję pracy 

   Szukam pracy jako opiekunka do dzieci, starszej osoby lub każda inna praca w pobliżu 

Plesant Hill.Jestem nauczycielką w klasach początkowych i przedszkolu, pracuję w szkole 23 

lata. Jestem odpowiedzialną, kulturalną i miłą osobą. Mogę mieszkać z osobą, którą się 

zajmuję. Kontakt: eskuba@interia.pl  

########## 

########## 

Aug 12, Sun, Rohnert Park 3:00 p.m. - Catholic Mass in Polish and local Polonia social 

gathering Location: St. Elizabeth Ann Seton Church, 4595 Snyder Lane All are invited for a 

get-together in the cafeteria following Mass. Mass in Polish once a month, usually second 

Sunday, with exception in June. More info at: http://PolishPastoralCenter.org/santarosa or 

contact Ela Prochazka at 1-707-525-1368 or eprochaz@sonic.net 

19, Sun, Martinez 9:30 a.m. - Sunday of Four Anniversaries Remembering Four Important 

Anniversaries: * The 1920 Miracle of the Vistula – Poland defeated the Russian to stop the 

spread of Communism * The 63 Day Battle of the Warsaw Uprising * Solidarity Trade Union 

Uprising * Anniversary of formation of the Polish Army. Location: 909 Mellus Street, 

Martinez, EBPAA 

26, Sun, San Jose 10:30 p.m. - Polish Pilgrimage to the Mother Mary Queen of All Nations at 

the Polish St. Albert Chmielowski parish. Special Holy Mass with participation of many guest 

priests. Bay Area Polish parishes are taking part in this special celebration. After the 

celebration a variety of homemade Polish food will be served. More information: 1-408-251-

8490 St. Brother Albert Church, 10250 Clayton Road 

Sep 15, Sat, Roseville, 12 noon - 8 p.m., - 18th Annual Polish Festival, Sacramento Area - 

Polish American Community Hall, 327 Main Street, The Polish community will gather at the 

Polish American Club of Greater Sacramento to celebrate their culture. There will be Polish 

music, dancing, and samples of Polish food and beer. There will also be carnival games and 

crafts for children. A raffle with many chances to win. Łowiczanie Polish Folk Dance 

Ensemble will perform Polish suites. Admission: Free. For more information call 1-916-782-

7171 or 1-916-725-8704 or visit web page at http://www.polish-club.org Festival flyer: http://

www.polish-club.org/18thfestivalflyer.htm  

16, Sun, Concord 10:00 a.m. - Fall Polish Picnic at the Cowell Park The festivities start with 

the outdoor mass in Polish and continue with homemade Polish food feast, recreation 

activities, games and fun for children. East Bay Polish American Association, 1-925-229-9197 

Location: Concord Community Park 1-925-671-3270 Address: 3631 Cowell Rd., Concord, 

CA 94518 Bus Route: 124, 129. For map go to calendar @ www.PoloniaSF.org 

22, Sat, San Francisco 5:30 p.m. - POLONEZ Grand Gala Celebration  

More information to come at www.PoloniaSF.org  

23, Sun, San Jose 10250 Clayton Road (south of Story Rd.) 11:00 a.m. to 5:00 p.m. Polish 

Festival http://saintalbert.us/festival.html  

########### 

2. PBS TV station to air Polish programming with local Polonia Public Broadcasting Service 

TV station to air Polish theme programs with the local Polish American community 

participation 

 

On Sunday, August 5, 2007, KRCB, a local Northern San Francisco Bay Area PBS station 

aired two interesting programs about Poland and Polish Americans. PoloniaSF suggested to 

the station to ask the local Polish American community to take part in this program in order to 

reach out to the almost 3% population of the state of California. The recent figures from the 

Census Bureau place the number of Polish ancestry people in California at 530,733 persons. 

There will be interviews with few local Polonians and we will have a feast of Polish food 

prepared by San Francisco’s only Polish restaurant “Old Krakow.” The hosts of the program 

expressed an interest in wearing some Polish folk costumes and they also extended an 

invitation to the local dance group. Poland has a lot to offer. During the pledge program we 

showed high resolution images which were recently taken in Poland. 

   Polonia’s participation in the KCRB program proved to be very successful for our Polish 

community. The exposure led to phone calls from viewers who expressed an interest in getting 

involved in Polonia. 

########## 

Looking for a job as a babysitter, care giver, housekeeper or any similar type of job in the area 

of Pleasant Hill, CA. I am a teacher working with children from kindergarten to the third 

grade. I am nice, responsible and a culturally oriented person. I could live with the person who 

needs my help. Contact: eskuba@interia.pl  

########## 

FREE web hosting for Polish American non profit organizations FREE advertising for 

everyone www.polmarket.org  --> darmowe ogloszenia 

 
 

Non-profit, volunteer run, since 1944                                                              
 

BIULETYN /Sierpień, 2007 
 

1. Pierwsza część lipca stała pod znakiem przygotowań do przywitania Prezydenta RP Lecha 

Kaczyńskiego, który przyleciał wraz z Małżonką na jednodniową wizytę do Kalifornii dn. 

07/17/07 w celu pośmiertnego udekorowania Prezydenta Ronalda Reagana orderem Orła 

Białego (najwyższe polskie odznaczenie). 

   Licznym udziałem chcieliśmy podkreślić zarówno istnienie Polonii w Kalifornii jak i jej za-

angażowanie w sprawy polskie oraz poparcie dla najwyższego rangą Przedstawiciela Polski. 

Mimo krótkiego terminu udało się zorganizować 56-o osobowy autobus, co zapewniło suk-

ces: spory tłum Polaków, którzy witali Prezydenta Polski i szczelnie wypelnili 800set osobową 

salę w której przemawiał. Dla wielu chętnych zabrakło miejsc. 

   W sumie, wszyscy byli zaspokojeni: Dostojny Gość z wyraźnym zadowoleniem wielokrot-

nie zatrzymywał się w krótkim przejściu od samochodu do sali aby przywitać stojących po 

obu stronach Polaków, którym rozdano małe, biało-czerwone chorągiewki. Napewno przy-

jemność sprawiła Mu  tak wypełniona sala - nikt nie lubi przemawiać do pustych foteli. 

   Uczestnicy wycieczki, radośnie witali Prezydenta Polski, który jako pierwszy od 1939 roku 

był wybrany w wolnych wyborach, nie jest związany z komunistyczną mafią, jej filozofią i ma

-tactwami i który, wraz ze swym Bratem – Premierem, wprowadził kraj na drogę oczyszczenia 

go z wszelkich pozostałości po komuniźmie, a walkę o dobrze rozumiane interesy Polski uz-

nał za najważniejsze zadanie państwa i rządu. Dowodem na to mogą być choćby doniesienia 

prasy z ostatnich pertraktacji w UE, gdzie Premier Kaczyński wybronił dla Polski lepsze 

warunki głosowania, co ograniczy wagę głosów Niemiec i innych, większych od nas państw. 

Ciekawe, że wiele polsko - języcznych pism skrytykowało ten sukces jako dowód braku „kul-

tury dyplomatycznej”, co oczywiście nie trudno zrozumieć, jeśli się zważy, że autorzy tych po

-glądów to przeważnie dobrze wytresowani przez Moskwę „dyplomaci” (od układów na kola-

nach), a w dodatku zależni od obcych właścicieli owych pism, którzy płacą im za „poprawne 

politycznie” informowanie polskich czytelników, a nie za służbę polskim interesom. 

   Przemówienie Prezydenta może nie miało cech wielkiej oracji, ale było inteligentne, rze-

czowe i nacechowane poczuciem godności. Prelegent przedstawił krótko rolę Prezydenta 

Reagana w tak niespodziewanym załamaniu się systemu sowieckiego, co leżało głównie w 

państwowym interesie Stanów, jako poważne ich zagrożenie militarne, ale łączyło się także z 

wyzwoleniem wielu narodów, w tym Polskiego, stąd nasza wdzięczność i najwyższe polskie 

odznaczenie. Mamy tu naukę: na arenie międzynarodowej najważniejsze zadanie to rozu-mieć 

istotne interesy jak największej liczby państw, zwłaszcza sąsiednich, aby nie dopuścić do 

izolacji i zapewnić sobie naturalnych sojuszników w każdej sytuacji. Warto też nawzajem 

sobie pomagać w sprawach słusznych i pożytecznych, co Polacy praktykują od wieków: brali 

udział w amerykańskiej wojnie o niepodleglość i w czasie ostatniej wojny, czy podcinając 

system komunistyczny swą postawą, kolejnymi buntami i ruchem „Solidarność”, nie mówiąc 

o działalności Jana Pawla II. Obecny udział polskiego kontyngentu w Iraku jest następnym ak-

tem solidarności Polski z Ameryką, choć w tej chwili może to budzić pewne zastrzeżenia. 

2. Z innych spraw, staramy się uporządkować członkostwo i finanse naszego Wydziału. Ze 

względu na brak sprawozdania finansowego, książek kasowych, czekowych, etc. jest to bardzo 

utrudnione. Niestety, list wysłany do członków poprzedniego zarządu z prośbą o rozliczenie i 

zwrot majątku, archiwów i innej własności Wydziału pozostał bez odpowiedzi, mi-mo, że od 

wyborów upłynęły już prawie 2 miesiące. Przeszlo 60-o letni staż pracy w różno-rakich 

organizacjach polonijnych nie przygotował mnie do tego rodzaju zachowania - ale też po raz 

pierwszy stykam się bezpośrednio z wychowankami komuny, dla których demokracja to tylko 

okazja do załatwienia swych osobistych interesów. Nie znają widać porzekadła: „do czasu 

dzban wodę nosi”. 

   Narazie Zarząd ustalił, że Kongres weźmie udział we wrześniowym Festiwalu Parafii w San 

Jose oraz urządzi tradycyjny Polski Festiwal w Golden Gate Park, San Francisco w 

październiku - formalnie uznanym za „Miesiąc Polskiego Dziedzictwa w Ameryce”. 

3. Ale najważniejszym działem pracy KPA jest reprezentowanie Polonii, tj. zabieranie głosu 

w imieniu i przy poparciu Polaków, oraz Amerykanów polskiego pochodzenia we wszel- kich 

sprawach, które wspólnie uznamy za ważne, obojętne z jakich powodów. W ten sposób ci, 

którzy nie mają obywatelstwa, więc są formalnie pozbawieni prawa głosu, nabywają go za 

pośrednictwem Kongresu, który przemawia w imieniu, i przy poparciu, całej naszej społecz-

ności. Natomiast ci którzy są obywatelami, zdobywają dodatkowy głos, bo poza indywidu-

alnym, mają także głos zbiorowy, jako zorganizowana grupa etniczna.  

   Oczywiście, aby tę rolę spełnić poprawnie Kongres musi zapoznać się z jednostkowymi 

poglądami poszczególnych członków polskiego społeczeństwa na swym terenie i próbować 

sprowadzić różne orientacje do jakiegoś wspólnego mianownika, uformować wyraźną więk-

szość, aby osiągnąć odpowiedni ciężar gatunkowy grupy, który można efektywnie reprezen-

tować na zewnątrz. Stąd płynie potrzeba spotkań i dyskusji dla wykucia wspólnego podejścia 

do różnych zagadnień politycznych, gospodarczych, czy społecznych, tak amerykańskich jak i 

polskich, bo niezastąpioną podstawą prawdziwej demokracji są jednostki - uczciwe i dobrej 

woli – ale także zaprawione w zbiorowym rozważaniu i rozwiązywaniu wszelkich potrzeb i 

problemów swej społeczności. 

   Różnych ciekawych zagadnień nie brak. Ze spraw polskich, można wyliczyć choćby:  

- Wybory amerykańskie. Powinniśmy być w nie zaangażowani, starać się w miarę możności 

uzgadniać nasze poglądy aby mógł powstać możliwie duży blok polskich głosów. Wtedy 

możemy zacząć się liczyć w amerykańskiej polityce, bo często nawet mała grupa spełnia rolę 

przysłowiowego „języczka u wagi”. 

   Bezwizowe wjazdy dla Polaków. Jeśli chcemy uzyskać ten przywilej interwencja Polonii 

musi być o wiele bardziej masowa, hałaśliwa i poparta konsekwencjami wdniu wyborów – bez 

tego będziemy nadal ignorowani. 

- Wybory w Polsce. Rządząca koalicja jest niestety słaba i nawet jeśli wytrzyma do końca 

bieżącej kadencji istnieje poważna groźba powrotu do władzy starej lewicy, co byłoby 

prawdziwym nieszczęściem dla Polski. 

   Są jeszcze zagadnienia Unii Europejskiej, jej charakteru i roli w niej Polski, są sprawy    

polityki amerykańskiej, globalizmu, „tarczy rakietowej”, wychowania nowych elit polskich, 

etc. Ważnych i ciekawych tematów nie zbraknie i powinniśmy się nimi zajmować. Jesteśmy tu 

rozrzuceni na dużym terenie, ale możemy pracować w mniejszych grupach lokalnych – to 

tylko sprawa organizacji. Proszę o kontakt i sugestie, abyśmy mogli szybko ruszyć z miejsca. 
 

Serdecznie pozdawiam, 

Zdzisław Zakrzewski 

 

 

Polish American Congress 
NORTHERN CALIFORNIA DIVISION 

770 Marshall Street 
Redwood City, CA 94063 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Phone 1-650-306-2382     Fax 1-650-306-2381 


