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Tel. (650) 367 – 8940 
www.polamfcu.com 

Are you tired of high costs coupled with poor service? 
Then try Polam FCU and enjoy old-fashioned 

attention to your needs 
 

We offer: 
 High Interest on Saving Accounts, Checking, IRA’s, Time 
Certificates and all other FEDERALLY INSURED Deposits 
 No Fee Home Banking by Telephone (free 800 number) 

 No Fee Internet banking with full Bill Payer capacity 
 Cards: VISA credit; ATM - VISA debit 

 Loans: Personal and business: Home (Purchase, Refinance, 
Construction, Improvements, etc.), Cars, Trucks, etc. 

 

Conveniently located Branches: 
 Concord California Tel.: (925) 609 - 8500 

 San Francisco Tel.: (415) 752 – 7760 
 Sacramento Tel.: (916) 727 - 0730 

 New Britain Ct Tel.: (860) 232 – 0200 
polam@polamfcu.com 

Hrs: Mo – Thurs.: 9 AM – 4 PM; Fri. - 6PM; Sat.- 1PM; 

 
 

Non-profit, volunteer run, since 1944  
 

Biuletyn – Marzec, 2008 

Przekaz z lutego br. 
 

   Dyskusja jaką wstępnie przeprowadziliśmy na zebraniu Zarządu w styczniu i Członków 

w lu-tym br., nt. zakresu w jakim KPA może – czy nawet powinien - wypowiadać się        

w sprawach polityki polskiego rządu, pojawiła się także na terenie Krajowych 

Dyrektorów KPA.  

   Problem jest oczywiście starszy od Kongresu, istnieje bowien już od czasu I WW, kiedy 

odro-dziła się nadzieja na odzyskanie przez Polskę niepodległości i chodziło o 

zmobilizowanie poparcia dla tej idei zwłaszcza w Ameryce, która miała decydujący głos 

w obozie anty-niemieckiej koalicji. Cel był jasny i na ogół nie budził w Polonii 

sprzeciwów, mimo faktu istnienia dwu przeciwstawnych obozów polskich patriotów, tj. 

Komitetu Polskiego z Romanem Dmowskim na czele po stronie aliantów zacho-dnich i 

Legionów Józefa Piłsudskiego formalnie w ramach koalicji pro-niemieckiej. 

   Na szczęście były to czasy, kiedy kultura osobista mężów stanu umożliwiała im na 

wybór róż-nych dróg do tego samego celu, bez nienawiści i wzajemnej pogardy, jaką dziś 

widzi się często u prze-ciwników politycznych. Dmowski spotkał się z Piłsudskim          

(w Japonii, w r. 1905) i dyskutowali zaw-zięcie w trosce o wybór możliwie najlepszej 

drogi do upragnionej niepodległości. Dzisiaj byłoby to chyba niemożliwe; mimo rozwoju 

i wręcz szczycenia się demokracją, tego rodzaju stosunki między przeciwnikami 

politycznymi są trudne do wyobrażenia. Można to uznać za dowód obniżenia poziomu 

kultury współżycia i brak tolerancji mimo, że tolerancja jest dziś formalnie przepisaną 

cechą „politycz-nej poprawności”; jak widać, nie dorównuje to starym, polskim 

tradycjom i obyczajom, o jakich, nies-tety, sami Polacy już nie bardzo pamiętają.  

   Warto przy okazji odnotować, że powyższe „polityczne rozbicie”, jakkolwiek 

ryzykowne, ra-czej się Polsce przydało. Kiedy Dmowski walczył z aliantami o zasięg 

polskich granic, Niemcy two-rzyli fakty w terenie: wywołali rewolucję w Rosji oraz 

przywieźli Piłsudskiego z więzienia w Magde-burgu do Warszawy i postawili na czele 

stworzonej przez siebie Rady Regencyjnej, tj. namiastki pols-kiego państwa, które, 

oczywiście, miało być całkowicie od nich zależne. Ale sam fakt pojawienia się na arenie 

międzynarodowej „polskiego państwa” choćby tylko z nazwy - było poważnym, choć 

niepla-nowanym atutem w ręku Dmowskiego w dalszych negocjacjach w Wersalu. 

   Należy mieć nadzieję, że znajdziemy jakieś rozsądne wyjście tj. odpowiedź na pytanie 

czy i w jakim stopniu Polonia ma prawo, względnie powinna, wypowiadać się na tematy 

polityki państwa oraz formy i procedury jakie winny obowiązywać, aby takie opinie, czy 

komentarze mogły być uznane za formalną pozycję KPA na dany temat i uniknąć 

wypowiedzi przez poszczególne Wydziały, czy nawet jakieś grupy niezrzeszonych, co 

grozi zamieszaniem i obniżeniem prestiżu Kongresu.  

   Nie ulega wątpliwości, że gdzieś leży tzw. „złoty środek”, który pozwoli na rozsądny 

udział Polonii w dalszym rozwoju Polski, bez jałowych krytyk i „porad” ze strony 

nieproszonych „speców”. Może uda się go znaleźć już na najbliższym zjeździe 

Krajowych Dyrektorów w początku maja br. Głos z terenu Północnej Kalifornii będziemy 

mogli wypracować na zebraniu ogólnym członków i sympaty-ków naszego Wydziału, 

które planujemy na Niedzielę, dn. 4 maja o 12:30 w sali kościoła Bożego Narodzenia 

przy Fell St., w San Francisco (po polskiej Mszy św. oraz kawie).   
 

Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. 
 

Zebranie Prezesów (lokalnych organizacji) 

   Kongres Polonii Amerykańskiej był założony przez Delegatów kilku tysięcy polskich 

organiza-cji na terenie USA. W początkowej fazie KPA nie miał wogóle członków 

indywidualnych, tylko polskie parafie, koła weteranów, towarzystwa ubezpieczeniowe, 

kluby polskiej kultury, sportowe, etc. Ten sys-tem dawał bezsprzeczny tytuł do 
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reprezentowania wszystkich Polaków w Ameryce, jako „organizacja  organizacji”, 

wyższy szczebel łączności imigrantów polskiego dziedzictwa. 

   Założeniem było, że Zarząd Krajowy KPA, jak i Zarządy Wydziałów, nie muszą być 

liczne, bo są wspomagane przez znakomitą większość polskich organizacji. Cała praca 

wewnętrzna oraz zdoby-wanie środków na działalność spada na barki organizacji 

terenowych, a Zarządy reprezentują wspólne interesy Polonii i Polski wobec 

amerykańskich władz, urzędów i społeczeństwa oraz koordynują wsze-lkie wysiłki dla 

podniesienia ich efektywności.  

   Natomiast strategiczne i taktyczne cele, oraz praktykę wykonania i procedury ustala 

Konwent Krajowych Dyrektorów wybieranych na Walnych Zebraniach Wydziałów w 

ilości po jednym Dyrekto-rze na każdych 100 członków indywidualnych i po jednym na 

każdych 10 organizacji, zrzeszonych w danym Wydziale. Konwent jest zwoływany i 

obraduje dwa razy w roku pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Głównego. 

   Dodatkowym elementem demokratycznego charakteru Kongresu jest tradycja 

„Konferencji Prezesów” praktykowana w poszczególnych Wydziałach dla wysondowania 

opinii na dany projekt, czy problem, który wymaga konkretnej akcji, a który był następnie 

referowany przez Krajowych Dyre-ktorów Wydziału na najbliższej Konwencji. 

   Ale czasy się zmieniły. Polska jest formalnie wolna, choć wielu Polaków widzi w tym 

zwykłe oszustwo na poziomie „socjalistycznych” praktyk poprzednich rządów. Zmieniły 

się również potrzeby Kraju, a Polonia jest również bardziej zróżnicowana niż 50 lat temu; 

wielu Polaków ma dziś częste i bliskie kontakty z Polską i dzięki zasadzie podwójnego 

obywatelswa ma możność pełnego zaangażo-wania w polskie sprawy wewnętrzne, a 

nawet politykę partyjną, jeśli to ich interesuje. 

   W wyniku tych pobieżnie przedstawionych faktów, dotychczasowa forma organizacji i 

system pracy już nie wystarczają: są ciężkie, oporne i kosztowne. Jeśli organizacja potrafi 

się zmienić, dosto-tosować do bieżących wymagań, to oczywiście może być bardzo 

pożyteczna; Polonii potrzebna jest  centralna organizacja, która potrafi ją poprowadzić do 

nowych sukcesów i zapewnić nam właściwe miejsce w hierarchii amerykańskiego 

społeczeństwa  

   Dla wysondowania opinii na ten ważny temat Zarząd Wydziału zwołuje konferenję 

Prezesów wszystkich lokalnych organizacji, także tych, które nie są jeszcze zrzeszone      

w Kongresie. Sądzę, że wszyscy chcielibyśmy widzieć Polonię otoczoną szacunkiem i 

uznaniem przez naszych amerykańskich współobywateli, a Polskę kwitnącą i zamożną,  

w której Polacy mogą w pełni rozwijać swe talenty i nie muszą wyjeżdżać za granicę        

w poszukiwaniu pracy dla utrzymania siebie i swych rodzin. Poważne to zadanie i nie 

wykona się samo. Nieodzowny jest do tego inteligentny, solidnie realizowany program, a 

ten z kolei nie pojawi się bez zbiorowego wysiłku nas wszystkich. 
 

Zebranie Prezesów odbędzie się w Niedzielę, 5 Maja, o godz. 2ppoł. 

w budynku Polam FCU: 770 Marshall St., Redwood City  

Gorąco zapraszam 
 

WESOŁEGO ALLELUJA! 
 

Zdrowych i pogodnych Świąt dla wszystkich Polaków 

   How the time flies! It seems like we were just decorating Christmas trees, enjoying 

Holiday festivities and crisp winter weather. And here we are welcoming spring, which is 

announcing its arrival with bright sun warming up hearts and spirits. Just the sight of 

spring flowers: hyacinths, tulips, Easter lilies bursting in bloom, is the reminder of the     

re-birth and new life, filling everyone with peace, hope and happiness. As we are coming 

to the end of the long, somber Lenten season – time of reflection, penance and 

mortification - we are looking forward to the dawning of the Easter Morning with its 

promise of new life and joy. 

   At the Pope John Paul II Polish Center in Yorba Linda there are many activities 

preparing the community for the glorious celebration of the greatest Christian Feast – 

Easter. There was a Retreat in Polish, offered by Fr. Andrzej Grecki, Missionary of the 

Divine Word from Canada, as well as a Retreat in English given by Fr. Xavier Trebles 

O.Praem. Among other Lenten devotions, Stations of the Cross were conducted every 

Friday, followed by a soup and bread dinner. Annual “St. Joseph’s Table “with a variety 

of home made delicacies was enjoyed by many, with the proceeds enriching Center’s 

fund for the poor.  

    The community of the Polish Center will rejoice in celebrating Easter after the solemn 

observances of the Holy Week, including Palm Sunday, Holy Thursday, Good Friday and 

Holy Saturday. Blessing of the food will be on Holy Saturday (10am – 2pm), and children 

will have the traditional Egg Hunt. There will be a Vigil Mass on Holy Saturday at 4 pm, 

Procession and Resurrection Mass on Sunday at 7am, and four more Masses (9 am, 11am, 

12:00 & 1:15 pm).  

   On Sunday, March 30th. a very special celebration of the Feast of Divine Mercy, will 

take place at the Polish Center. It will begin with the 10:30 am Mass, and continue 

throughout the afternoon, concluding around 4pm.There will be 12:00 – 3pm Exposition 

of the Blessed Sacrament, private and group adoration, Chaplet to Divine Mercy, prayers, 

singing, procession with flowers, Veneration of the Relics of St. Faustina, and a Solemn 

Benediction. The devotions will be in both Polish and English. Veneration of the Relics 

of St. Faustina will also take place on March 29th. at the 4:00pm Mass, and on March 

30th at the 9:00 am Mass. Preceding Divine Mercy Sunday, the Novena will start at the 

Polish Center on Good Friday and continue every day at 3pm until March 30th. For more 

info. Please call Center’s office at (714) 996-8161. 

   Preparations are in full swing for the Gala Celebration of Polish Center’s 25 

Anniversary which will take place on April 27th.  

   The Community of Pope John Paul II Polish Center wishes the Editors and Readers of 

the “News of Polonia” a very Blessed, Happy Easter!  Alleluia! Chrystus 

Zmartwychwstal! Prawdziwie Zmartwychwstal! Alleluja! Alleluja!   ❒ 

 

__________ 


