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   NIEZWYKŁA OKAZJA!

Jego  Ekscellencja  Prezydent  Rzeczpospolitej  Polskiej  Lech  Kaczyński  będzie,  wraz  z 
Małżonką,  gościem  Prezydenckiej  Biblioteki  Ronalda  Reagana  z  okazji  pośmiertnego  nadania 
Prezydentowi  Reaganowi  Orderu  Białego  Orła,  najwyższego  odznaczenia  Polski.  Order  będzie 
przyjęty przez Panią Nancy Reagan.

Prezydent  Ronald  Reagan był  tym  przywódcą  wolnego  świata,  który  nie  tylko  potrafił 
zrozumieć,  ocenić  i  znakomicie  wyzyskać  zjawiska  takie  jak:  Papież-Polak  Jan  Paweł  II  oraz 
powstanie Solidarności, ale zagrozić ich poparcie całą potęgą gospodarczą i zbrojną Ameryki tworząc 
tym samym nacisk, jakiego nie wytrzymały sztuczne struktury sowieckiego „imperium zła”. Załamie 
się tego nieludzkiego systemu uwolniło wiele uciemiężonych narodów, m.in. Polski – po 45 latach 
niszczenia polskiej substancji narodowej i grabienia polskiej gospodarki.

Prezydent Lech Kaczyński jest z kolei pierwszym Prezydentem wolnej Polski od roku 1939 
(nie  mówiąc  o  Prezydentach-symbolach  z  lat  wojny),  który nie  tylko  nie  skalał  się  współpracą  z 
komunistami ale jest inicjatorem akcji czyszczenia Polski z wszechobecnych, mafijnych powiązań i 
powrotu do tradycyjnych, najstarszych w świecie wartości polskiej demokracji.

Nasza  liczna  obecność  zademonstruje,  że  współczesna  Polonia  docenia  rolę  Ameryki  za 
kadencji Ronalda Reagana oraz Jego twardą postawę wobec zagrożeń zewnętrznych, tak jak docenia 
politykę Lecha Kaczyńskiego, tj. politykę wymagania podstawowych zasad uczciwości i patriotyzmu 
na każdym szczeblu władz i administracji państwa. 

Aby ułatwić  państwu udział,  lokalny  Wydział  Kongresu  Polonii  Amerykańskiej  organizuje 
autobus na 47 osób max., na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Warunki: Odjazd z Martinez we wtorek, 17 lipca, 2007 o godz. 5:30 rano; powrót około 20:00 
wieczorem. Dokładny punkt odjazdu będzie oznaczony na pokwitowaniu.   

Koszt: $60/osobę przejazd w obie strony (wyżywienie we własnym zakresie). 
Czeki wystawione na: PAC – NCD proszę przesłać na adres w nagłówku, tak abyśmy je 
mieli nie później niż w poniedziałek 9 lipca, 2007 (musimy zgłosić przyjazd grupy do 
organizatorów spotkania). W razie odwołania wycieczki opłaty będą zwrócone. 

Zdzisław Zakrzewski
  Prezes Wydziału
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