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PROTEST 
 

Dot.: Zebrania Oddzialu Kongresu na Pln. Kalifornie odbytego w niedziele, 9 lipca, 2006 r. 
 
 
Szanowny Panie Prezesie, 
 
Na Pana rece skladam protest odnosnie zajsc jakie mialy miejsce w czasie i po zebraniu 
rocznym ktore odbylo sie w niedziele, 9 lipca br. W Domu Polskim w San Francisco. 
 
Przed zebraniem, od godz. 1:00 do 1:30 pm byla zaplanowana rejestracja czlonkow i 
wydawanie mandatow. Rejestracja przedluzyla sie z powodu poznego zgloszenia sie niektorych 
czlonkow i umyslnego zaklocania rejestracji przez czlonkow listy emailowej pana Edmunda 
Lewandowskiego www.poloniasf.org podajacej sie jako organizacja o tej samej nazwie. 
Organizacji tej nie bylo na liscie czlonkow naszego oddzialu kongresu. Wobec natarczywosci tej 
grupy, a nawet momentami wulgarnosci w stosunku do pan prowadzacych rejestracje zwrocily 
sie one do mnie o pomoc. Moje wyjasnienia ze jest to jedynie lista emailowa a nie organizacja i 
dlatego zglaszane przez nia osoby w liczbie 10 nie moga byc przyjeci jako „delegaci” poniewaz 
takiej organizacji nie ma na liscie organizacji nalezacych do oddzialu.  Osoby te nadal 
zachowywaly sie prowokacyjnie i wulgarnie co utrudnialo rejestracje, ktora zostala zakonczona 
o godz. 1:50 pm.  
 
Wydano 21 mandatow dla czlonkow indywidualnych i 26 mandatow dla delegatow 10 
organizacji. 
 
W tym momencie prezes Zukvsky usilowal rozpoczac zebranie. Mimo kilkakrotnego zwracania 
sie do zebranych o spokoj ciagle kilkanastosobowa grupa glosnymi krzykami w sposob 
niegrzeczny a czasmi wulgarny przeszkadzaly mu. Widoczana byla osoba pana inz. Zdzislawa 
Zakrzewskiego jako lidera tych prowokacji. Mimo zaklocen, przewodniczacy zebrania Anthony 
Zukovsky zglosil propozycje (motion) wybrania pana inz. Edwarda Mroza na prowadzacego 
zebranie (Charmen of the Anniual Meeting ) i po poparciu tej propozycji przez pania Krystyne 
Chciuk (2nd motion) poddal pod glosowanie. Zliczanie glosow przypadlo mnie i panu 
Sebastianowi Zurkowi sekretarzowi oddzialu. Liczenie podniesionych mandatow bylo bardzo 
utrudnione poniewaz wiele osob machalo kartkami zblizonymi wygladem do wydanych 
mandatow. Ostatecznie udalo mi sie zliczyc glosy, bylo 22 za tym aby pan Mroz poprowadzil 
zebranie oraz 12 przeciwnych. Przeszkadzanie, wymachiwanie kartkami i krzyki uniemozliwily 
mi policzenie osob wstrzymujacych sie. Prezes Zukovsky poporosil pana Mroza do prezydium 



aby przekazac mu prowadzenie zebrania. Narastajace krzyki, ostra dyskusja po kilka osob na 
raz nie ustawala mimo wielokrotnych prosb prezesa Zukovky’ego. Wobec takiej sytuacji, 
prowadzacy zebranie prezes poinformowal zebranych jezeli nie zapanuje spokoj to zebranie nie 
bedzie moglo byc kontynuowane, zostanie zamkniete i przeniesione na inny termin. Wobec 
kontynuacji prowokacji i nieustajacych krzykow zglosilem wniosek zakonczenia zebrania 
poparty przez pania Zofie Shicker jak rowniez kilka innych osob z Sali. Prezes probowal 
przeprowadzic glosowanie ale bylo to niemozliwe, wiekszosc zebranych juz stala i glosno 
wymieniala argumenty, wykrzykiwala swoje uwagi czesto obrazliwe. Wobec takiej sytuacji 
prezes oglosil zamkniecie zebrania i poinformowal ze termin nastepnego zostanie ustalony 
przez zarzad. Emocje nie ustawaly i wygladalo ze moze dojsc nawet do rekoczynow.Ludzie 
zaczeli sie rozchdzic. Jako prezes Domu Polskigo pozostalem; zainteresowany czy aby nie 
dojdzie do wandalizmu. Wsrod obecnych w tym czasie na Sali bylo kilkanascioro „gosci” ktorzy 
od poczatku zachowywali sie agresywnie.  
 
Po krotkim czasie panujacego ogolnego zamieszania i glosnych krzykow wyszedl przed tych 
pozostalych na Sali osob pan Zdzislaw Zakrzeski (POLAM) i przejal kontrole nad grupa ktora 
pozniej okazala sie bardzo jemu spolegliwa. Widoczne bylo zorganizowanie i zaplanowanie 
takiego rozwoju wydarzen. Pan Zakrzewski szybko zdecydowal ze wobec zakonczenia zebrania 
przez aktualny zarzad on poprowadzi teraz zebranie. Poniewaz w grupie tej bylo niewiele osob 
z waznymi mandatami zorganizowany przez pana Zakrzewskiego wiec rozpoczeto od nadania 
statutu delegatow osobom z pismami „organizacji”: www.poloniasf.org podpisanymi przez pana 
Edmunda Lewandowskiego.  
 
Pozniej przeprowadzili oni wybory w ktorych prezesem zostal wybrany pan Zakrzewski, 
prowadzacy przez caly czas swoje zebranie. Dla legitymacji swoich czynow powolali komisje 
wyborcza ktora przeprowadzila wybory. Aby uwiarygodnic sie podano na liste moje nazwisko i 
aktualnego prezesa Anthony Zukovsky’ego, ktorego juz nawet nie bylo na sali; nie majac zgody 
na to zadnego z nas. Personalnie nie pamietam kto na jakie stanowiska kandydowal ale 
wykreowano caly stan zarzadu i wybrano trzech dyrektorow krajowych.  W zorganizowanym po 
zakonczeniu zebrania kongresu wiecu udzial wzieli z waznymi mandatami jedynie delegaci 
POLAM (8 delegatow), East-Bay PAA (1 osoba), PSK#49 (2 osoby) Tadeusz Ungar 
Foundationa prowadzonej przez pana Zakrzewskiego (2 osoby) oraz 6 osob z mandatami 
czlonkowskimi. 
 
W zwiazku z bezpodstawnym i w swietle prawa nielegalnym przeprowadzeniem przez pana 
Zakrzewskiego „kontynuacji” zebrania skladam na rece Pana Prezesa oficjalny protest odnosnie 
wszystkich decyzji podjetych przez uzurpatorow. 
 
Z wyrazami szacunku 
 
 
Waldemar Glodek 
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