
 

Zakład Pogrzebowy 
(323) 681-0776  -  (626) 793-7159  

 

Oferujemy pełen zakres usług 

związanych ze zgonem. Przygotowanie 

pogrzebu, możliwość kremacji zwłok. 

Msza pogrzebowa w języku polskim, 

pogrzeb na polskim cmentarzu, stypa. 

Zawiadom nas, a my zajmiemy się 

przygotowaniami i formalnościami. 
 

Cabot & Sons Mortuary 
Catholic Funeral Directors  

Serving the community since 1921 
 

We offer funeral arrangements with  

Mass in the Polish language,  

cremation or burial at a gravesite in the 

Polish section of a cemetery.    

 

POLISH  RADIO  HOUR 
Affiliate of  

POLISH AMERICAN CONGRESS 
3424 West Adams Blvd.   -   Los Angeles, CA 90018 

 

Bieżące wiadomości z Polski i o Polsce,  

co słychać w Los Angeles i okolicy  

Dowiesz się z audycji Polskiej Fali Radiowej  
W każdą sobotę rano od 10:00 do 11:00, na fali 1460 AM ze stacji KTYM. 

 

Zapraszamy do ogłaszania się, ceny przystępne.  

Prezes: Lech Pisarski  (310) 826-3748  

Redakcja: Natalia Kamińska  (626) 282-4686 

Www.ktym.com 

Str. 18 Wiadomości Polonijne  -  Pasadena, California    Lipiec  2010 

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  

Rezolucja XV 

konferencji „Polskie 

dziecko - w polskiej 

szkole" o ostatnich 

działaniach Sejmu 

Republiki Litewskiej 
 

   Ostatnio w Sejmie Republiki Litewskiej 

wbrew woli obywateli narodowości 

polskiej są podejmowane działania w 

kierunku ograniczenia statusu i stanu 

posiadania oświaty polskiej na Litwie. W 

myśl wstępnie popartych przez Sejmowy 

Komitet Oświaty, Nauki i Kultury 

poprawek do Ustawy o oświacie na siłę 

wprowadza się nauczanie przedmiotów w 

szkołach mniejszości narodowych w 

języku nie ojczystym oraz wprowadza się 

ustawowy dyskryminacyjny wymóg 

przymusowego zachowania średnich 

szkół z litewskim językiem nauczania na 

Wileńszczyźnie kosztem szkół z polskim 

językiem nauczania- 

   Koiiferencja „Polskie dziecko - w 

polskiej szkole" stwierdza, że głównym 

celem takich zmian jest stopniowa 

lituanizacja polskiej oświaty na Litwie. 

Taka polityka aktualnych władz naszego 

kraju jest w ewidentnej sprzeczności z 

literą Polsko-Litewskiego Traktatu o 

Przyjaźni i Dobrosąsiedzkiej Współpracy, 

którego 15 artykuł głosi, iż „strony -w 

szczególności zapewnią odpowiednie 

możliwości nauczania języka mniejszości 

narodowej i pobierania nauki w tym 

języku, w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i średnich". 

   Wypieranie języka ojczystego ze szkół z 

polskim językiem kształcenia i 

wprowadzanie na jego miejsce języka 

litewskiego przeczy też podejmowanym 

zobowiązaniom Polsko-Litewskiego 

Zgromadzenia Poselskiego, które to 

gremium nawet kilkakrotnie deklarowało 

w imieniu władz własnych państw nie 

pogarszać sytuacji w oświacie polskiej na 

Litwie i litewskiej w Polsce, a tylko ją 

polepszać. Zgromadzenie Poselskie Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu 

Republiki Litewskiej, obradujące na II 

sesji w dniach 26-27 Stycznia 1998 r. w 

Warszawie podjęło uchwałę  o 

następującej treści: „Nowe regulacje 

prawne stanowione przez którąkolwiek ze 

stron nie mogą umniejszać praw, lecz 

powinny tylko polepszać dotychczasową 

sytuację mniejszości,,, a także ^podkreśla 

szczególne znaczenie prawa mniejszości 

narodowych do pobierania nauki w języku 

ojczystym t uznaje jakiekolwiek próby 

ograniczenia tego prawa za sprzeczne z 

postanowieniami Traktatu". 

   Konferencja wyraża stanowczy protest 

przeciwko próbom łamania praw polskiej 

społeczności, historycznie stanowiącej 

większość mieszkańców Wfleńszczyzny, 

do nauczania w języku ojczystym oraz 

ustawowemu protekcjonizmowi szkól 

tylko jednej grupy narodowej, co jest 

równoważne z dyskryminacją pozostałych 

szkól. 

   Konferencja „Polskie dziecko - w 

polskiej szkole" apeluje do władz 

najwyższych Litwy, Polski, Unii 

Europejskiej oraz wszystkich ludzi dobrej 

woli o obronę oświaty polskiej na 

Wileńszczyźnie, mającej wielowiekowe 

tradycje. 

Wilno, 12 czerwca 2Q10 r.   ❒ 

   Opatrzony Świętymi Sakramentami. 

Odszedł do Domu Ojca 4-go czerwca 

2010 roku. Urodzony 25 marca 1922 roku 

w Warszawie. Ukochany mąż, ojciec, 

dziadek i pradziadek. 

   Zasłużony Weteran Armii Krajowej. 

Uczestnik Powstania Warszawskiego, 

Wierny Syn Polski. Działacz Polonijny 

Magister- Inżynier Mechanik. 

   Liturgia Pogrzebowa, Celebracja jego 

życia odbyła się w piątek 11go czerwca 

2010 roku. W Ośrodku Polonijnym im. 

Jana Pawła II w Yorba Linda, Kalifornia. 

   Pogrążona w smutku i żałobie rodzina 

dziękuje za okazane wyrazy współczucia, 

dary serca i modlitwę. 
 

Wspomnienie o zmarłym 
Cicho boską pełnił wolę, 

Cicho bliźnim ulżył dolę, 

Cicho kochał ludzi Boga 

Cicho kochał nawet wroga. 

Cicho z swymi dzielił radość, 

Cicho wszystkim czynił zadość, 

Cicho bóle swoje znosił, 

Cicho krzyż z Jezusem nosił. 

Cicho służył, ofiarował, 

Cicho żal w swym sercu chował, 

Cicho modły w niebo wznosił 

Cicho skrycie łzy swe rosił. 

Cicho cnót swych zbierał plon, 

Cicho póki nadszedł zgon, 

Cicho duszę oddał Bogu, 

Cicho stanął w niebios progu    

ŚP.     
Mieczysław Michael Ciecek 

Szczegóły planu reformy 

imigracyjnej  

wprowadzone  

w Kongresie Stanów 

Zjednoczonych 
Christopher A. Kerosky 

Tłumaczyła Magdalena Zimka 
 

   L i d e r z y  K o n g r e s u  S t a n ó w 

Zjednoczonych w kwietniu tego roku 

podali do publicznej wiadomości 

szczegóły nowej ustawy reformującej 

przepisy imigracyjne. Nowa ustawa 

dotyczy głównie nielegalnych imigrantów 

przebywających na terenie USA. Jeśli 

wejdzie ona w życie, na jej mocy 

nielegalni imigranci będą mogli się  

ubiegać o pobyt stały, pod warunkiem, iż 

zapłacą zaległe podatki i inne zaległe 

należności.  

   U s t a w a  p r z e w i d u j e  r ó w n i e ż 

wzmocnienie służb patrolujących granice 

USA oraz nałożenie jeszcze większych 

sankcji na tych, którzy zatrudniają 

nielegalnych imigrantów. Ustawa także 

zaostrza przepisy dotyczące zatrzymania i 

deportacji osób, które nie potrafią 

udokumentować swojego statusu 

imigracyjnego w USA. 

   Każdy imigrant/wnioskodawca będzie 

podlegał procesowi specjalnej rejestracji. 

Po zarejestrowaniu zostanie sprawdzona 

przeszłość kryminalna imigranta, jak 

również  czy osoba ta nie zalega                     

z podatkami lub innymi należnosciami 

względem rządu USA. Ponadto na osobę 

taką mogą zastać nałożone dodatkowe 

kary finansowe za zaleganie z różnymi 

należnościami w tym podatkami. Osoby, 

które przejdą pomyślnie proces 

rejestracyjny otrzymają tymczasowy 

status rezydenta (LPI).W świetle 

proponowanego prawa, ten status będzie 

uprawniał do legalnej pracy na terenie 

USA oraz podróżowanie za granicę. 

Osoba legitymująca się statusem 

tymczasowego rezydenta (LPI) będzie 

mogła z czasem ubiegać się o status 

rezydenta USA (Permanent Resident). 

Chociaż nie jest to konkretnie określone   

w projekcie ustawy, rząd ocenia, ze okres 

oczekiwania na status rezydenta (Zieloną 

Kartę) w tym przypadku będzie wynosił 

około ośmiu lat. Proponowana ustawa 

napotyka poważny sprzeciw opozycji 

(Republikanów), nie tylko w Kongresie, 

ale i w całym kraju. Plan reformy popiera 

prezydent Obama, ale stwierdza, że 

bardzo wątpi aby nowa ustawa 

reformująca prawo imigracyjne była 

poddana nie tylko głosowaniu ale i 

dyskusji w Kongresie jeszcze w tym roku. 

Republikanie jak dotychczas nie poparli 

nowej propozycji. Chcąc oddać plan pod 

głosowanie w Senacie potrzeba 

przynajmniej jednego głosu ze strony 

Republikanów, na co, przynajmniej 

obecnie, się nie zanosi. 

   W 2007 r. podobny wniosek dotyczący 

reformy imigracyjnej został zablokowany, 

gdyż jego zwolennicy nie mieli  

wystarczającej liczby 60 głosów                    

w Senacie, aby zainicjatować debatę nad 

ustawą (filibuster of the bill). Projekt 

nowej ustawy musi także przejść przez 

podobną procedurę zamin zostanie 

poddany debacie i głosowaniu.  

   Przewodniczący Izby Reprezentantów, 

Nancy Pelosi z San Francisco, popiera 

proponowaną  ustawę imigracyjną.           

W swoich wypowiedziach podkreśla, że 

zanim rozpocznie process legislacyjny od 

przedstawienia projektu w Izbie 

Reprezentantów, chciałaby sprawdzić, czy 

Senat zaakceptuję proponowaną ustawę. 

   Na konferencji prasowej jeden                 

z autorów ustawy, senator z Nowego 

Jorku, Chuck Schumer oświadczył: 

„niedziałający system imigracyjny 

doprowadził do pogłębienia się przepaści 

pomiędzy społeczeńswem USA oraz 

nielegalnymi imigrantami, dotykając tym 

samym nie tylko milionów ludzi ale i 

całego kraju i gospodarki USA.” Schumer  
 

Kerosky - Plan imigracyjny do str. 22 

Ś.P.     
Krystyna Zielkiewicz  

(1923-2010) 
 

   We wtorek 6-tego lipca zmarła Krystyna 

Zielkiewicz, dobrze znana działaczka       

w południowej  kalifornijskiej Polonii. 

   Krystyna Zielkiewicz urodziła się         

w Polsce i wychowała się na kresach.          

W 1940 roku Krystyna Zielkiewicz          

z matką zostały wywiezione przez 

Sowietów na Sybir i kolejnie przeszła 

szlak przez Kazakstan, Uzbekistan, Persję 

i Irak a potem wstąpiła do drugiego 

Korpusu w Palestynie i Egipcie. Służyła 

jako oficer w wojsku i pracowała jako 

siostra w szpitalu wojskowym w Egipcie.                

Z Egiptu wyjechała do Anglii gdzie 

wyszła zamąż za Zbigniewa Zielkiewicza. 

Z Anglii w 1948 wyjechała z mężem i 

córką Izabellą do Argentyny.                   

W Argentynie brała czynny udział               

w polskim harcerstwie i w tamtejszej 

Polonii. W 1956 z rodziną przyjechała do 

USA i osiedliła się w Kalifornii gdzie 

rzuciła się w nurt pracy społecznej. 

   Od 1956 brała czynny udział                   

w założeniu różnych organizacji jak 

Samopomoc, SPK-Koło #43 i także brała 

znaczny udział w organizacji polskich 

weteranów w Los Angeles, oraz 

pracowała w Kongresie Polonii 

Amerykańskiej przez szereg lat, gdzie 

pełniła różne funkcje. 

   Z Ks. Jackiem Przygodą organizowała 

wystawę etniczną w Los Angeles City 

Hall dającej okazję zaznajomienia z 

historią i kulturą Polski. Także pomagała 

w organizowaniu Bicentennial gdzie 

służyła w komitecie. Pracowała z Ks. 

Jackiem Przygodą w komitecie 

wydawniczym, pomagała w zbieraniu 

funduszy aby wydać ksiażkę pod tytułem 

Polish Americans in California 1827-1977 

and Who’s Who. 

   Od 1970 Krystyna Zielkiewicz zajęła się 

gorąco polskim harcerstwem i bardzo była 

oddana w pracy z młodzieżą.  Pracowała 

aż do chwili wyjazdu z Kalifornii. Po 

przeprowadzce do stanu Maryland, blisko 

Waszyngtonu w dalszym ciągu 

angażowała się w harcerstwie. Pracowała 

także w Skarbie Narodowym i brała 

czynny udział w zbieraniu pieniędzy na 

ufundowanie tablicy Katyńskiej, która 

była wmontowana w polskim muzeum          

w Rapperswill, Szwajcaria. 

   Harcmistrzyni Krystyna Zielkiewicz 

była odznaczona wieloma odznaczeniami, 

Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta, 

Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, 

Srebrnym Krzyżem Polski Walczącej, 

Srebrnym i Złotym Medalem Skarbu 

Narodowego,  Medalem Wojska 

Polskiego, British War Medal, Gwiazdą 

Afryki, Odznaką 75-lecia Z.H.P. i 

szeregiem innych odznaczeń na które 

zasłużyła. W 2008 roku Krystyna 

Zielkiewicz została odznaczona przez 

Prezydenta R.P. Krzyżem Sybiraków, 

wręczonym przez ambasadora RP             

w Waszyngtonie. Krystyna Zielkiewicz 

zostawila w smutku córkę Izabellę                

z mężem Aleksandrem, wnuczki Natalię i 

Danielę, oraz prawnuki Karolinę i Tomka.   
❒  
 

__________ 


