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Distribution of the News of Polonia  

In Northern California is through the generosity of  

The American Polish Citizens Club 

AUG 24, Sun, San Jose 10:30 a.m. Polish Pilgrimage to the Mother Mary Queen of All 

Nations at the Polish St. Albert Chmielowski parish in San Jose. Special Holy Mass with 

participation of many guest priests. Bay Area Polish parishes are taking part in this 

special celebration. After the celebration a variety of homemade Polish food will be 

served. More information: 1-408-251-8490 St. Brother Albert Church, 10250 Clayton 

Road  

Sept 5, 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  or 1-408-251-

8490  

7, Sun, Concord 10:00 a.m. - Fall Polish Picnic at the Cowell Park The festivities start 

with the outdoor mass in Polish and continue with homemade Polish food feast, 

recreation activities, games and fun for children. East Bay Polish American Association, 1

-925-229-9197 Location: Concord Community Park 1-925-671-3270 Address: 3631 

Cowell Rd., Bus Route: 124, 129 

13, , Sat, Roseville, Sacramento Area 12 - 6 p.m. - 19th Annual Polish Festival Free 

Admission Authentic Polish Food, Polish Beer, Folk Dancing Lowiczanie Folk Dance 

Group, Live Polka Music Cheslaw Chwalik, Carnival Games for Kids, Raffle - Cash 

Prizes Polish American Club of Greater Sacramento, 327 Main St., Roseville, CA 95678 

More info: 1-916-782-7171 or 1-916-988-9468 or visit: www.Polish-Club.org 

20, Sat, Union City 7 p.m. do 2 a.m. - Dance Party “BAWCIE SIE RAZEM              

Z NAMI” The Polish community invites for evening with best Polish and world dance 

music Authentic Polish food and open cash bar Tickets $15 per person - Beata 1-510-886-

1290, El¿bieta 1-650-349-3630 Location: 3880 Smith St. 

21, Sun, San Jose 11:00 a.m. to 5:00 p.m. Polish Festival The fantastic £owiczanie 

local folk dancers will perform their colorful and dazzling shows 3 times for the annual 

San Jose Polish Festival: 1:00, 2:15 & 3:30 p.m. The Festival also features homemade 

Polish food & booths with Polish souvenirs, books in English or/and in Polish about 

Polish themes, music CDs, latest Polish movies on DVDs. 10250 Clayton Road (south of 

Story Rd.) http://saintalbert.us/ 

Father Winnicki…  
New Pastor of the Nativity Church  

   

  San Francisco Polonia welcomes Father Tadeusz Winnicki as their new 

Pastor at the Nativity Church.  

   It is an honor to have a distinguished priest who has accomplished 

much as a leader of the Society of Christ. The parishioners will strive to 

make his stay in San Francisco a pleasant, fruitful, and a wonderful 

experience.  

   The News of Polonia will provide more information about Father 

Winnicki in the September issue.   ❒ 

 
 

Non-profit, volunteer run, since 1944                                                           Sierpien, 2008 
 

Walne Zebranie Wydziału  
 

W sobotę, 28 czerwca odbyło się – pierwsze od szeregu lat – Walne Zebranie lokalnego 

Wydziału KPA spokojnie, rzeczowo i bez awantur. Duża w tym zasługa Pana Macieja 

Wrony, który wybrany Przewodniczącym zebrania, przeprowadził je w sposób spokojny, 

sprawny i zgodny ze statutem. 
 

    Nowy Zarzad:                                         Krajowi Dyrektorzy: 

Prezes:     Zdzislaw Zakrzewski;   

Pierwszy Wiceprezes: Ryszard Grzybowski;       Prezes (ex officio); 

Drugi Wiceprezes:  Edward Martinek;                   Ryszard Grzybowski (zastepca); 

Skarbnik:    Andrzej Szafranski;       Edmund Lewandowski; 

Sekretarz:    Gabriel Michta;       Krzysztof Wisinski  
 

Na swym pierwszym posiedzeniu dn. 14 lipca br. nowo-wybrany zarząd przyjął 

opracowanie nowego startu Wydziału, jako najważniejsze zadane na bieżącą kadencję, 

nie licząc oczywiście dalszej Odbudowy Wydziału w sensie werbowania nowych 

członków, a zwłaszcza kilku organizacji, które po prostu przestały płacić składki, bo nikt 

o nich nie wspominał, oraz przychodzić na zebrania, bo ich nikt nie organizował. 
 

Wybory Prezydenta USA 
 

Kolejne wybory znów nie wykorzystane. Propozycja aby stworzyć jakaś komisję, czy 

komitet, który będzie skupiał osoby zainteresowane polityką na odpowiednio wysokim 

poziomie, aby wypracować jakieś polityczne tezy, czy choćby tylko założenia do 

przedstawienia politykom tak polskim, jak i amerykańskim nie została podjęta przez 

nikogo. 

Tymczasem, czy nam to się podoba, czy nie, na naszych oczach powstaje coś, co może 

usprawiedliwić przekonanie, że wchodzimy w erę „globalizmu”, co jedni witają                

z entuzjazmem, inni z obawą, choć nikt właściwie nie wie co to jest, jakie będą tego 

konsekwencje i jak najlepiej się do tego przygotować.  

Znając – choćby z obserwacji – polityków polskich, amerykańskich i europejskich można 

założyć, że większość, to zwykli karierowicze bez jakiegokolwiek specjalistycznego 

przygotowania do zawodu polityka, a często nawet bez zainteresowania tym zawodem; 

dla wielu jest to tylko okazja do zaspokojenia wszelkich swych potrzeb: materialnych, 

fizycznych czy psychicznych i otwarte drzwi do lukratyw-mych kontaktów i błyskotliwej 

kariery na przyszłość.  

Do załatwiania spraw związanych ze swa pozycja mają wszelkiego rodzaju doradców, 

których wskazania przyjmują zwykle bezkrytycznie nie mając po prostu potrzebnej 

wiedzy ani woli aby ich przydatność analizować i poprawiać.  
 

Stąd nie dziwmy się, że wielomilionowa Polonia zdobyła się w tych przełomowych 

czasach na jedno tylko polityczne hasło: „milion głosów Polonii w wyborach 

prezydenckich”. Propaguje je bezpłatnie rozdawany w polskich skupiskach Ameryki 

miesięcznik Biały Orzel. Świetnie to obrazuje stan zamieszania jakie panuje w umysłach 

Polakow. Hasło jest jak najbardziej słuszne i poprawne – demokracja nie może istnieć i 

rozkwitać bez czynnego zainteresowania wyborców, którzy głosowaniem wyrażają swe 

poparcie lub sprzeciw wobec poszczególnych partii, programów i kandydatów. Ale dla 

Polonii samo oddanie głosu nie stanowi wykonania patriotycznego obowiazku. My 

musimy starać się przewidzieć prawdziwe konsekwencje każdego kroku również dla 

Polski, a mogą one okazać się wręcz odwrotne od zamierzonych, czy tylko 

deklarowanych. 
 

O przykłady nie trudno; np. projekt amerykańskiej „tarczy” rakietowej w Polsce, który 

ostatnio wzniecił tyle emocji, jest pomysłem co najmniej podejrzanym.  

   Po pierwsze należy zapytać dlaczego występuje z nim Ameryka, skoro ma to być baza 

obrony Europy przed ewentualnym atakiem z Iranu ? UE nie jest słabym, zniszczonym 

wojna kontynentem pod militarną opieką USA, ale bogatym państwem którego człony 

(Anglia i Francja) mają własną broń atomową i mogą mieć własne pomysły nt. swej 

obrony, nawet jeśli są częścią NATO. 

   Po drugie, geograficzne położenie bazy jako argument techniczny (odległość od celu) 

wydaje się nieco przesądzone, bo rakiety mogą być wystrzelone z każdej odległości na 

ziemi.  

   Wreszcie jeśli chodzi o obecność sił amerykańskich jako czujnika alarmowego, na wzór 

oddziałów na granicy koreańskiej, to prościej byłoby otworzyć bazę wojskowa a nie 

wyrzutnie rakietowe. 

W sumie jest to krok dziwny, który można uznać za posunięcie dla zmylenia przeciwnika, 

bez intencji realizowania tej inicjatywy. Ale dla Polonii najważniejszym wnioskiem jest 

to, że owa „Tarcza” przypomina nam t.zw. Doktrynę Sonnenfelda, zastępcy H. Kissingera 

z lat 70-tych, która  postulowała, że w razie sowieckiego ataku na Europę, NATO 

przewiduje położenie zapory atomowej na terenach Polski. Zalety takiego podejścia 

to:  
 

1. Odcięcie pierwszej linii frontu od zaplecza, tj. źródeł dostaw i wszelkiego zaopatrzenia; 

2. Możliwość uniknięcia odwetowego ataku sowieckich rakiet na Europę zachodnią i 

Amerykę, ponieważ terytoria sowieckie nie byłyby bezpośrednio atakowane, co może 

oznaczać ograniczenie konfliktu, choćby tylko tymczasowe.  
 

Nie trzeba chyba dodawać, że wykonanie tego planu stanowiłoby śmiertelne zagrożenie 

dla Polski i to ze strony USA, i w obronie Niemiec. W „Tarczy” należy widzieć powrót 

tego zagrożenia, tj. przeniesienie ewentualnego konfliktu znów na tereny Polski, co jest 

absolutnie niedopuszczalne.  

   Chodzi teraz o to, jak tego zagrożenia uniknąć, równocześnie zachowując pełną 

wolność wyboru nam bardziej efektywnych dróg obrony (w naszych warunkach!), nie 

mając zaplecza potężnego państwa i będąc zobowiązani do lojalności w stosunku do 

USA.  
 

Jedyna Nasza Broń 
 

Obecny brak środków musimy zastąpić wytężoną praca dla stworzenia potrzebnej 

koncepcji politycznej, która – odpowiednio uzasadnioną i opakowaną – należy „sprzedać” 

politykom, gdziekolwiek ich znajdziemy. 

 

 

Polish American Congress 
NORTHERN CALIFORNIA DIVISION 

770 Marshall Street 
Redwood City, CA 94063 

----------------------------------------------------------- 
Phone 1-650-306-2382   Fax 1-650-306-2381 

Kongres Polonii Amerykańskiej powinien powołać grupy w Wydziałach dla 

wykorzystania wszystkich jednostek rozsianych po Ameryce, aby nie pominąć nikogo, 

kto mógłby pomóc w tej pracy. Grupy te powinno mieć nazwę np. „Klub Myśli 

Politycznej” i mieć konkretny program pracy, jak lektury odpowiednio dobranej 

literatury, pisanie wypracowań i referatów, etc. oraz utrzymywać ścisły kontakt                

z podobnymi klubami w innych Wydziałach. 

   Podobne kluby i prace istniały uprzednio w niektórych Wydziałach KPA, ale 

ponawiane próby ich odtworzenia rozbijały się o argumenty w rodzaju: „tylko się 

pokłócimy i nic z tego nie wyjdzie”. Otóż klub będzie po to, aby istniało forum do 

konstruktywnej „kłótni” ale na odpowiednim poziomie i bez obrażania się, bo nikt nie zna 

przyszłości i każdy z nas może się mylić w jej przewidywaniu. Tylko w ten sposób 

stworzymy własną wolą i pracą warunki życia dla Polski. Takiej akcji nikt nie jest              

w stanie powstrzymać, więc mimo, że jest to droga jedyna, może ona dać nam pożądane 

rozwiazanie. 
 

Zdzisław Zakrzewski 


