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35-ta rocznica powstania Polskiej Unii Kredytowej
“Polam”
Ryszard Urbaniak

L. – Andrzej Szafański, Jacek Wagner, Piotr Wrona, Andrzej Wolny,
Zofia Zakrzewska, Zdzisław Zakrzewski

16 maja 2009 roku, w położonej około dwudziestu mil na południe od San Francisco
kalifornijskiej miejscowości Redwood City, przy ulicy 770 Marshall Street, odbyło się
doroczne zebranie polskiej unii kredytowej “Polam” Federal Credit Union. Odbyło się,
dodajmy, w jej głównej siedzibie. Ma ona oprócz tego budynku jeszcze cztery inne
oddziały w San Francisco, Citrus Heights koło Sacramento, Concord oraz w położonej
w stanie Connecticut miejscowości New Britan.
Piętnaście minut po wyznaczonym terminie, gdy wszyscy już się ze wszystkimi
przywitali nastąpiło otwarcie zebrania. Usiadłem wygodnie, wyciągnąłem długopis, a tu
zostało one zakończone. Nie, nie dlatego, że coś się stało. Wręcz przeciwnie.
Poprowadzono je bowiem tak sprawnie, wszystko było tak dostępnie wytłumaczone i
przekazane, że można chyba było od razu przejść do pokoju obok na kosztowanie
wyśmienitych potraw. Coś jednak udało mi się w tym krótkim czasie zanotować i tym
chciałbym się ze wszystkimi podzielić.
Wybrano na kolejną trzyletnią kadencję dyrektorów: Zofię Zakrzewską, Andrzeja
Szafrańskiego i Jacka Wagnera. Oprócz nich w dalszym ciągu zasiadają tam: Zdzisław
Zakrzewski, Piotr Wrona oraz Andrzej Wolny. Ten ostatni jest też przewodniczącym
rady.
Dzięki doskonałej karności finansowej nie stracono w ostatnim załamaniu
ekonomicznym pieniędzy. Podczas gdy uniom kredytowym zezwala się na straty ze
względu na nie spłacane pożyczki, aż do 3%, nasza unia przez 35 lat działalności straciła
zaledwie niecałe Ľ%. Wspaniale. Ze względu na uzyskanie wysokich ocen od rządu
federalnego nie musi już co roku poddawać się kontrolom finansowym. Może to robić co
18 miesięcy. Poprzez swe wyniki mogą zainwestować w zakup budynków więcej niż
standartowe 5% budżetu. Tak też ostrożnie robią.
Nie mogę w tym miejscu nie poddać się chwili refleksji. Patrzyłem na państwo
Zakrzewskich. To oni i grupa kilku jeszcze ludzi założyli w roku 1974 tę organizację. Do
dziś są jednymi z głównych jej filarów. Robią doskonałą robotę zarówno dla członków
jak i polonijnej społeczności. To Polam bowiem pomaga nam w naszych harcerskich
akcjach, w wysyłce pieniędzy do Polaków w Kazachstanie, w promowaniu polskiej
kultury, funduje nagrody w konkursach recytatorskich. Wymieniam tu tylko rzeczy, o
których ja wiem, a robi podejrzewam, że o wiele, wiele więcej. Dziękuję w imieniu nas
wszystkich. Zachęcam też do zostania członkiem tej naszej wspólnej polonijnej instytucji
finansowej. Aby więcej się o nim dowiedzieć, wystarczy wejść na stronę internetową
www.PolamFCU.com
Nie czekajmy do jutra.
P.S Jego majątek na koniec 2008 roku sięgał kwoty sześćdziesięciu milionów dolarów.
Tak, tak. Zadzwońcie (650) 367-8940 ❒
__________

Belka

Ryszard Urbaniak

Tym razem nie jest to tekst o wybitnej osobistości ze świata polityki - Marku Belce,
ekonomiście, byłym wicepremierze i ministrze finansów. Chciałbym napisać o czymś
zarówno znacznie prostszym jak i nie mniej ważnym, a mianowicie o elemencie
konstrukcyjnym podlegającym zginaniu, wykonanym z drewna, podpartym w dwóch
punktach, który jak to wyjaśnia słownik – przenosi obciążenie pionowe do podpory.
Nawet jeżeli to wyjaśnienie jest niezbyt absorbujące, czy też zbyt długie, wokół tej
właśnie belki, wokół jej właściwego zamocowania spędzono długie, często
niedostrzegalne gołym okiem w efekty - tygodnie pracy społecznej, dozorowanej przez
najlepszych miejscowych specjalistów od budownictwa.
Wzmacniano fundament, ściany, wymieniano deski. W sobotę drugiego maja 2009
roku, choć ze starchu trzymałem się blisko drzwi, którymi mógłbym uciec, belka powoli i
majestatycznie podjechała podnoszona dwoma podnośnikami pod sufit. Usunięto
dotychczasową ścianę. Kilka godzin jeszcze trwało jej mocowanie, aby w końcu
wczesnym popołudniem niektórzy z tych, którzy przyczynili się do tego sukcesu –
zasiedli tuż pod nią, aby spożyć lunch. Tuż pod nią! Jak konstruktor mostu musi przejśc
przez ukończone swoje dzieło, tak i oni udowodnili w ten sposób, że wierzą w swoją
dobrze wykonaną pracę. Dach nie zapadł się. Sufit był w tym samym miejscu i dnia
następnego podziwiany przez wychodzących po mszy świętej parafian.
Pomimo zamknięcia pewnego bardzo ważnego etapu, pracy do wykonania jest jeszcze
ogrom. Ryszard Mleczko, prezes Zarządu East Bay Polish American Association, która to
organizacja jest właścicielem ośrodka polonijnego w Martinez, zachęca wszystkich,
którym nie jest obca polonijna społeczność - do pomocy. Potrzebna jest do
najróżniejszych prac, każda para rąk. Woluntariusze spotykają się w Martinez co sobotę.
Rozpoczął się początek końca remontu upiększającego budynek w Martinez.
Chętni do tej opłacanej uściskiem dłoni - pracy, mogą skontaktować się dzwoniąc na
numer 925.759.5872 lub pocztą elektroniczną pisząc na adres rdrewniany@sbcglobal.net
Wiem, wiem, że już wymieniałem poświęcających swój prywatny czas społeczników,
aby jednak zapłacić im w jedyny możliwy sposób – czyli dziękując, aby zachęcić innych,
wymienię ich raz jeszcze. Ponieważ wszyscy oni są równie wspaniali, więc wypiszę ich w
żadnej konkretnej kolejności: Wojtek Mizerski, Bogdan Jeczmień, Pavel z Czech, Piotr
Bojanowski, Ryszard Gądek, Marek Soja, Ryszard Urbaniak, Jarek Urbaniak, Ryszard
Mleczko, Władek Grobelny, Zdzisław Różański, Marek Jaworski, Marian Kizior, Leszek

Page 13

Trzeciomajowy festiwal w San Francisco.
Ryszard Urbaniak
Deszczowy poranek trzeciego maja 2009 roku, nie wróżył nic dobrego dorocznemu
Festiwalowi, organizowanemu przez północnokalifornijski oddział Kongresu Polonii
Amerykańskiej. Znajdujący się w samym centrum miasta San Francisco, piękny park
Golden Gate oraz położona tam przestrzenna hala “Fair building”, od wielu już lat jest
dla niego gościnnym miejscem.
Podczas wyznaczonej oficjalnej godziny rozpoczęcia – jedenastej rano, trwały jeszcze
ostatnie prace przygotowawcze. Podłączano sprzęt, donoszono krzesła. Między
zapinającymi wszystko na ostatni guzik stanowiskami, snuła się garstka ludzi. Pośród
innych stoisk byli tam: “Łowiczanie”, hacerze, Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II
z Walnut Creek, pachnące wędliny “Seakor Market”, www.poloniasf.org, KPA, stoisko
z piękną biżuterią. W Sali obok podawano polskie potrawy oraz piwo.
Część oficjalną rozpoczęło odśpiewanie hymnów państwowych, przemówienia
wiceprezesa KPA – mec. Grzybowskiego, Konsula Honorowego RP – mec. Keroskyego
oraz inwokacja ks. Winnickiego S.Ch.. Całośc bardzo sprawnie prowadziła Caria
Tomczykowska prezeska Polish Arts and Culture Fundation.
Zaczął się czas tańców ludowych. Z konieczności dostawiano krzesła. Z konieczności,
gdyż tłum uczynił się taki, że gdyby tylko ściany były gumowe… możnaby powiększyć
salę, aby zrobiła się przestrzenniejsza. Na scenie najbardziej żywiołowo jak tylko
pamiętam do tej pory, fruwali wprost nad podłogą “Łowiczanie”. Furorę zrobiły tańczące
maluchy z Polskiej Szkoły w Union City. Serce rosło, gdy patrzyłem na dzieci ze Szkoły
Języka Polskiego z Walnut Creek. W międzyczasie na scenie grał również i śpiewał
prezes Domu Polskiego w Roseville koło Sakramento – Bogdan Komorniczak. Jego głos i
dzwięk gitary działały kojąco. Z boku przygrywała co jakiś czas na pianinie niesamowita
jak zwykle Agnieszka Hajdukiewicz. Wspaniały sukces. Cieszył się z pewnością z niego,
prezes KPA – Zdzisław Zakrzewski, który w roku poprzednim zaskoczony był
wyjątkowo niską frekfencją. Rok bieżący wynagrodził mu to. Pośród tego wszystkiego
chodziła harcmistrzyni Krystyna Chciuk; kobieta legenda, która oprócz innych rzeczy
przyłożyła i swój palec do zapoczątkowania kilkadziesiąt lat temu tegoż festiwalu. Wśród
obecnych nie zabrakło harcerskich mundurów druhostwa Pisańskich, osoby kierownika
szkoły polskiej Tomasza Kotlińskiego, prezesa “Łowiczan” Mary Kay Stuvland,
krzątającego się organizatora wykonawczego festiwalu – Andrzeja Szafrańskiego oraz
wielu, wielu niemożliwych do wymienienia z braku miejsca, innych znaczących postaci.
Nie byłbym chyba sobą, gdybym korzystając ze sposobności nie dorzucił i swego
krótkiego komentarza.
Kiedy w roku 1791, Sejm Czteroletni ustanawiał tę drugą na świecie Konstytucję, nie
przypuszczał, że po wielu setkach lat, daleko od Ojczyzny, to ta data być może raz
jeszcze zjednoczy miejscową Polonię. Ponownie stanęły mi przed oczami słowa jakże
zawsze aktualnego wstępu do tego znamiennego dokumentu.
“Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji
narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego
wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili,
która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiacych obcej przemocy nakazów, ceniąc
drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość
zewnetrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony,
chcąc oraz na błogoslawieńtstwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń
zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra
powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic
z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świetą,
za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną
wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to
konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.”
Aż wierzyć się nie chce, że mimo tych kilkuset lat od jej napisania tak bardzo nadal jest
aktualna. Posłuchajmy jej i raz kolejny wprowadźmy w życie.
Festiwal dzięki niesamowitej jego reklamie dokonanej przez Edmunda
Lewandowskiego, znany był wszędzie. Pisano o tym wydarzeniu w amerykańskiej prasie,
mówiono w radiu. Powstała strona internetowa www.PolishFestiwal.com, informacja
przekazana została przez serwis www.nasza-klasa.pl. Miasto oblepione zostało około
dwustoma plakatami wydrukowanymi przez Ryszarda Mleczko. To i ogrom pracy
podczas przygotowań i samego już festiwalu , włożonej przez bardzo wielu ludzi dobrej
woli, przyczynił się do tego ciężko wypracowanego sukcesu.
Gratuluję. ❒

Distribution of the News of Polonia
In Northern California is through the generosity of

Dr. Marie Lewandowski

Małaszewski, Mirek Winkel, Kazimierz Kaciak, Zygmunt Pozarzycki, Krzysztof
Małaszewski, Wojtek Grobelny, Staszek Grobelny, Marek Kuraczyk, Artur Wilczkowiak,
Lech Jaszczolt, Seweryn Makosa oraz niezapomniane panie, ktore gotuja posilki:
Krystyna Oczkoś, Iwona Urbaniak, Irena Grobelny, Celina Pituła, Magda Mleczko i
Joanna Michta
Jesteście wspaniali.

