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2007 Kwartalne Zebranie Członków 

   Pierwsze z zebrań Członków od lipca 2004 odbyło się dopiero 4 listopada. Ze złożonych 

sprawozdań wynika, że od wyborów 3 czerwca 2007 odbyły się 3 formalne zebrania Zarządu 

plus liczne kontakty telefoniczne i internetowe oraz spotkania z Konsulem RP w Los Angeles 

Panią Biernacik Tokarską, dn. 26 czerwca br. w biurach mec. Keroskiego w San Francisco dla 

omówienia naszej współpracy, na którym staraliśmy się ułatwić procedurę wyrabiania 

paszportów. 

   Jak podawaliśmy wcześniej, odzyskaliśmy sprzęt akustyczny oraz materiały do sprzedaży 

(książki, filmy, płyty, etc.), natomiast wciąż jeszcze nie mamy książek kasowych ani 

rozliczenia finansowego, pieniędzy z nowo-otwartego (bezprawnie!) konta w City Bank oraz 

spisu członków, kontaktów (z dziennikarzami, politykami i tp.), czy informacji nt. lokalnych 

imprez bez których trudno mówić o kontynuacji prac naszych poprzedników. 

   Trudno zrozumieć człowieka, któremu świadomość życia w systemie demokracji wcale nie 

przeszkadza w tego rodzaju działaniu na szkodę społeczności do której należy, ale jest tu także 

nauka dla ludzi niewątpliwie dobrej woli, którzy tak ochoczo nawołują do zgody, nie chcąc 

zrozumieć, że bezkrytyczne rzucanie tego rodzaju haseł prowadzi tylko do równania w winie 

ofiar z napastnikami,  ale nie zmieni faktów, bo do tego trzeba mieć odwagę i wolę aby każdą 

taką sprawę uczciwie zbadać i nie bać się stanąć po stronie ofiar, a  napiętnować winnych.    
 

W okresie sprawodawczym, Zarząd przeprowadził następujące imprezy: 

1. wycieczkę do Simi Valley dla przywitania Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (7/17/07); 

2. stoisko KPA na Festivalu polskiej parafii w San Jose (9/23/07); 

3. doroczny Festival Kongresu w Golden Gate Park, San Francisco (10/7/07); 

4. Udział w zebraniu i dyskusji czterech naszych przedstawicieli w Żydowskim Ośrodku 

Contra Costa nt. „Polski antysemityzm bez Żydów, w latach 1945 – 2007” (10/23/07); 

program takich interwencji przeciwko szkalowaniu Polski i Polaków chcemy poszerzyć i            

w zw. z tym prosimy wszystkich Pola-ków o natychmiastowe przekazywanie nam wiadomości 

na temat takich zebrań, abyśmy mogli wysłać naszych przedstawicieli i w razie potrzeby 

interweniować. 
 

Podziękowania 

   Pani Agnieszce Antczak, za zaprojektowanie ulotek i artystycznego foldera - reklamy 

Kongre-su; Pani Wiesi Antczak, za tak ofiarneą obsługę stoisk KPA w czasie obu Festiwali; 

Panom: Nielepko i Pawlakowi za użyczenie swych samochodów i pomoc w przeładunku i 

przewożeniu towarów i sprzętu; Pani Mary Kay Stuvland za zaprojektowanie i 

przeprowadzenie programu artystycznego, a Łowi-czanom, Szkole im Jana Pawła II, 

Rodzicom, Dzieciom  i Chórowi Biesiada za tak wydatne upiększenie imprezy swymi 

występami, co zapewniło nam sukces.  Osobno dziękuję Członkom Zarządu za tak 

wydajną pomoc w wypełnieniu naszych wspólnych obowiązków. 
 

Gratulacje 

   Rzadka to okazja, ale miła. Właśnie otrzymałem listę: „Największe Unie Kredytowe            

w Silicon Valley”, gdzie po raz pierwszy znalazła się Polam FCU na 23 miejscu co do 

wielkości aktywów i na 5 miejscu w tabeli największego wzrostu w ostatnim roku. Mamy 

prawo do dumy, ale też nasz sukces byłby o wiele większy, gdyby więcej Polaków chciało 

używać Polamu zamiast banków tubylczych. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.                                      Zdzisław Zakrzewski 
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Nov 17, Sat., Union City 19:00 - 2:00 Polish Traditional Dance Party “Andrzejki” Parish Hall 

of The Holy Family Church, 3880 Smith Street. Music by the Polish DJ “Zdzisław.” Best of 

the best Polish home-made food available throughout the whole evening and cash bar. The 

program of the special event includes the traditional Andrzejki fortune telling from the melted 

wax poured into water. If you do not know that Polish tradition it is must see thing. Everyone 

is welcome.Tickets: $15, please buy them now, space is limited 1-925-978-0224 albo 1-510-

538-5399 Proceeds are going to the Polish Scouts.  

Dec 2, Sun., Rossmoor - Wigilia & Jasełka 2 grudnia - godz. 16 - Hillside Clubhouse-Diablo 

Room Rossmoor 3400 Golden Rain Rd, Walnut Creek, CA Ceny biletów: Dorośli $20, . 

Dzieci do lat 18 $8, Dzieci biorące udział w występie $3 Przedsprzedaż biletów: Basia 

Szlachta 1-510-325-7481 bszlachta@hotmail.com i Ela Łukaszewicz 1-925-914-9988 

elukaszewicz@comcast.net - Czeki prosimy wystawiać na PAEC 

6, Thu, Berkeley - 7:30 p.m. - Christmas Music From Central and Eastern Europe Berkeley 

Hillside Club, 2286 Cedar St. Featuring the rich harmonies of the acclaimed Łowiczanie 

Men’s Chorus together with: Dalmacijo Croatian Singers & Ukrainian Folk Chorus plus 

special guest artists. Please join us in welcoming the holiday season with a complimentary 

glass of mulled wine or hot apple cider. Łowiczanie Folk Shop will offer unique gifts. 

TICKETS (Each ticket includes a COMPLIMENTARY holiday beverage) $15: General; $10 

Students under 21; FREE for children 6 and under More information at www.PoloniaSF.org 

7, Fri, San Jose - 7:30 p.m. HOLY MASS FOR THE INTENTION OF HEALING (in Polish) 

God, who is fully present in the Eucharist, wants to heal a person from his afflictions -- both of 

his body and of his soul. All are invited. St. Brother Albert Church, 10250 Clayton Road More 

information: http://www.saintalbert.us/index_e.html or 1-408-251-8490  

9, Sun, San Francisco - 4 p.m. - Chopin Christmas Concert The Chopin Foundation Council 

of San Francisco presents the Winners of the 12th Annual San Francisco Chopin Competition 

for Young Pianists - Location: The Queen Anne Hotel, 1590 Sutter Street (at Octavia), FREE 

ADMISSION - Donations Welcome, Refreshments After the Concert  
 

########## 

Czyżby Nowa Era ? 
 

   W pierwszych dniach października zadzwonił telefon: w słuchawce głos Brata lwowianina i 

weterana, wieloletniego prezesa lokalnego Koła Kombatantów i obecnego wiceprezesa 

Kongresu Polonii - Wydziału na Półn. Kalifornię, Eugeniusza Kuroczki. Zgodnie z moją 

prośbą, aby informować o wydarzeniach, czy publikacjach, które mogą mieć anty-polski 

charakter i wymagać interwencji Kongresu Polonii poinformował mnie, że w Żydowskim 

Ośrodku Kulturalnym powiatu Contra Costa w Walnut Creek odbędzie się 23 października br. 

pre-lekcja prof. Ken Blady pt. „Antysemityzm bez Żydów - Polska w latach 1945 – 2007”. 

   Prowokacyjny tytuł zdał się sugerować rutynową, anty-polską propagandówkę, jakich 

doświadczamy wiele zwłaszcza w ostatnich latach, a które w nie bardzo wiadomym celu 

usiłują przerzucić na nas odpowiedzialność za zbrodnie Niemców. Zdecydowaliśmy więc, że 

KPA powinien być na tej prelekcji reprezentowany. 
 

Na zebraniu znalazło się 4 przedstawicieli Kongresu: 

 Gordon Black, Dyrektor do spraw: „Prawda o Polsce i Polakach” – weteran wielu 

potyczek w tej dziedzinie; obecnie systematycznie pracuje nad nowym programem szkolnym 

Kalifornii, który obowiązuje do wykładów nt. Holocaust’u we wszystkich szkołach, a             

w którym na początku nie było nawet wzmianki o milionach wymordowanych Polaków; 

 Eugeniusz Kuroczko, Wice-prezes Wydziału na Północną Kalifornię KPA; 

 Tomasz Radomski, wnuk Leona Schachtmayera, wieloletniego członka KPA i SPK; 
 

Oraz niżej podpisany. 

   Wykładowca zrobił wszystkim niespodziankę. Ok. 30 osób na sali (większość w podeszłym 

wieku i z przewagą kobiet) dowiedziało się, że Żydzi osiedlali się w Europie jako nośnicy 

wyższej cywilizacji wśród barbarzyńskich Germanów i Słowian. Oni to wprowadzili w tych 

krajach podstawy nowoczesnego systemu bankowego, finansując władców i arystokrację, 

organizując handel, systemy podatkowe, etc.  

   Z tej pozycji stali się w końcu pośrednikami między elitami i ludnością wiejską, co dało  

podstawy pod rozwój państwa, ale doprowadziło w końcu do izolacji poszczególnych warstw 

społecznych i zjawiska, w którym część Żydów stała się synonimem lichwiarzy i 

wyzyskiwaczy, podczas gdy reszta stała się obiektem zawiści ze względu na swe bogactwo i 

pozycję polityczną i społeczną. Dodać należy odrębności kulturowe i trudności                           

w asymilowaniu się a staniemy u źródeł antysemityzmu, który jest zjawiskiem powszednim, 

pojawia się we wszystkich państwach, a prowadzi do wypędzania Żydów kolejno z różnych 

kraj Europy zachodniej.   

   Oczywiście pojawiły się wzmianki o „polskich pogromach”: Jedwabne, Kielce i ... rebelia 

Chmielnickiego (!?), ale Prelegent z wyjątkową kurtuazją przyjął sprostowania z naszej 

strony. Np. nie oponował kiedy podano, że wyprowadzenie z domów 1600 Zydów przez 

nieuzbrojonych (zwłaszcza w automaty) cywili wymagałoby mobilizacji co najmniej 5 tys. 

ludzi, co stworzyłoby kompletny chaos i uniemożliwiło taką akcję. Podobnie, na pewno 

nigdzie nie istniala stodoła, w której dałoby się wtłoczyć tyle ludzi. W sumie cała książka to 

tylko dyletancki, acz szkodliwy paszkwil niegodny profesora i niewiadomo w jakim celu 

napisany.   

   Zgodził się również, że rozruchy w Kielcach zostały wyreżyserowane przez NKWD, a 

rebelia Chmielnickiego miała podłoże społeczno-polityczne w religijnym tle: chodziło o 

oderwanie prawosławnej Ukrainy od katolickiej Polski i złączenie jej z prawosławną Rosją, co 

zdecydowało o powstaniu imperialnej Rosji, a choć zginęło wówczas wielu Żydów, nie były 

to działania specjalnie przeciw nim skierowane. 

   Jeden wykład to za mało by wróżyć zasadniczy zwrot w stosunkach polsko-żydowskich, ale 

są i inne tego oznaki. Np. Zaczynają się pojawiać poważne studia z krytyką organizaji, 

zachowań a nawet celów politycznych Żydów w świecie, jak: Norman Finkelstein: The 

Holocaust Industry, oraz: Beyond Chutzpah; czy: John Mearsheimer and Stephen Walt: The 

Israel Lobby and U.S. Foreign Policy; etc. Są to pozytywne znaki a można by wyliczyć ich 

więcej. 

   Jeśli jest to naprawdę zpowiedź radykalnego zwrotu w polityce Izraela, to może Polska 

przestanie być wreszcie owym „chłopcem do bicia” naszej - tak niegdyś uprzywilejowanej i 

chronionej mniejszości, której historia splotła się tak ściśle z historią Polski. 
 

Zdzisław Zakrzewski 

Druh Ryszard Urbaniak 

California, USA 
 

   Z wielką radością przyjąłem fakt przekazania zysków z wydania książki “Wygnańcy” na 

potrzeby kazachstańskich hercerzy, których większość to potomkowie Polaków zesłanych na 

te tereny w 1936 roku przez Stalina. Cieszę się z rozwoju drużyny „Stępowych Orłów”, pracy 

dla nich i z nimi. Są bardzo otwarci i spontaniczni, co w harcerstwie jest cechą bardzo 

potrzebną. Wielu z nich pochodzi z rodzin biednych, a często również z rodzin rozbitych. 

Alkoholizm społeczeństwa zbiera swoje żniwo. Próbujemy w harcerstwie ten problem 

postawić na właściwe tory i jak dotąd bardzo dobrze to nam wychodzi. Problemem naszym 

jest ogromna rotacja naszych harcerzy i brak stałych kadr instruktorskich. W ciągu 12 lat 

istnienia haracerstwa w Czkałowie wymieniła się trzykrotnie grupa naszych harcerzy. W tym 

roku mamy wspaniałą i duża grupę zuchową, co daje dobre perspektywy na przyszłość. 

   Obóz w tym roku był udany. Był to już 11 obóz na terenie Kazachstanu z udziałem 

miejscowych harcerzy, a trzeci bez udziału instruktorów z zewnątrz. Dzięki konkretnej 

pomocy finansowej od braci harcerskiej z Kalifornii możemy sobie pozwolić na planowanie 

wielu form naszej działalności. Obóz to  największy z wydatek, ale mamy też inne potrzeby, 

które  pomagają nam się rozwijać. Każda drużyna (druchowie, druchny i zuchy) ma swoją 

gitarę i wielu, którzy potrafią na niej grać. Wielu czeka w kolejce na taką radość. Myślę o 

skrzypkach, które uświetniłyby wiele spotkań, w tym również Mszę Harcerską, która mamy   

w kościele parafialnym raz w miesiącu. Plusem jest możliwość rozpalennia ogniska, 

praktycznie bez żadnych problemów, co często wykorzystuje,y. Jedynym problemem jest 

pogoda, która dyktuje czas takiego wyjścia, bo ten teren to wiecznie wiejące wiatry, a zimą 

dużo śniegu bo i mróz nie dla ognisk. W tym roku mamy nowy skład harcerski na spręt, który 

jest pieczołowicie zachowany, chociaż i w tej kwestii mamy kłopoty. Namioty zaczynają 

przeciekać (mają już po 9 lat), a łóżka (kanadyjki i rozkładane) po prostu rozsypują się               

z powodu jakości materiałów. Wielu już korzysta z internetu, co w przyszłóści pozwoli  im się 

właściwie rozwijać w świecie elektroniki. W tym roku rozpoczłęliśmy treningi żonglowania 

ogniem i kursy pracy z aparatem cyfrowym i kamerą. Mam nadzieję, że pomoże to nam 

stworzyć w nabliższym czasie stronę internetową. Obecnie remontujemy salę w Domu Kultury 

Polskiej dla przekształcenia jej w salę sportową dla uczni. Tego brakuje wielu, szczególnie 

chłoapakom. W planach mam wyjazdy na różne uroczystości z grupą żonglującą. Niech sami 

też coś próbują zarobić dla siebie. 

   Mam nadzieję, że czas, siły i finanse włożone w harcerzy z Czkałowa nie pójdą na marne. 

Do tej pory dziękuję Bogu i ludziom dobrej woli, że mogę być opiekunem harcerstwa w tej 

części świata. Wam – harcerzom z USA jesteśmy wdzięczni za zauważenie naszych potrzeb i 

pospieszenie nam z pomocą. Postaramy się nie zawieść Waszego zaufania. Niech Was Pan 

Bóg błogosławi.  
 

Z wyrazami wdzęczności i szacunku,  

z harerskim pozdrowieniem „Czuwaj”  

opiekun harcerstwa w Kazachstanie,  

ks. Krzysztof Kuryłowicz T.Chr. 


