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Nadal poszukujemy osoby, która pomogłaby przy tłumaczeniu naszego biuletynu na język polski. Z powodu
licznych zobowiązań nie jesteśmy w stanie dostarczać dodatkowo tłumaczenia. Być może ktoś z Państwa,
kto chciałby czytać nasze pismo po polsku mógłby nam pomóc? Więcej informacji po polsku:
http://www.poloniasf.org/index_polish.php
***
WPŁYW PAPIEŻA NA POLITYKĘ ŚWIATOWĄ
Christopher A.Kerosky
http://www.poloniasf.org/english/article0504n01.html
25 lat temu podczas mojej pierwszej podróży do Polski obserwowałem na własne oczy początki
Solidarności, ruchu, który budził polskie społeczeństwo do sprzeciwu wobec panującego reżimu. Nowy
papież - Polak triumfalnie zakończył wizytę w swojej ojczyźnie rok wcześniej. Radość Polaków z powodu
jego wyboru i późniejszej wizyty władze uznały za antykomunistyczny manifest. Solidarność - początkowo
robotniczy zryw – zapoczątkowała rozpad bloku sowieckiego. Papież Jan Paweł II już wtedy miał olbrzymi
wpływ na politykę światową.
Obecnie, ćwierć wieku później, można śmiało powiedzieć, że wpływ Jana Pawła II na politykę świata był
bezprecedensowy w historii całego papiestwa. Tak naprawdę niewielu przywódców na świecie
kiedykolwiek miało większy wpływ na bieg historii od tego skromnego księdza z Krakowa.
Papież był nie tylko charyzmatycznym duchowym przywódcą katolików, ale również po mistrzowsku
odgrywał swoją rolę na arenie politycznej. Zawsze był dobrze poinformowany o bieżących wydarzeniach na
świecie. Carl Bernstein, dziennikarz zajmujący się afera Watergate, wspomina w biografii Jana Pawła II, że
papież otrzymywał wiele raportów od administracji Reagana we wczesnych latach 80., w dobie
Solidarności i stanu wojennego w Polsce. Naczelni urzędnicy Reagana udawali się z pielgrzymką do
Watykanu, żeby poinformować papieża i zasięgnąć jego rady na temat sytuacji w Polsce. Nawet archiwa
sowieckie świadczą, że Breżniew i inni przywódcy ZSRR poważnie obawiali się wpływu papieża na
zachwianie porządku w bloku wschodnim.
Ich największe obawy się jednak spełniły. Działalność papieża na rzecz osłabiania reżimu
komunistycznego w Europie Środkowowschodniej jest niezaprzeczalna. Pomimo tolerowania sowieckiej
dominacji w Polsce, Jan Paweł II nigdy jej nie zaakceptował. Inspirował Polaków i pozostałe narody Europy
Wschodniej do stawiania pokojowego oporu wobec reżimu. Jego wielokrotne podróże do tej części Europy
podtrzymywały słaby płomień opozycji tych krajach. Jan Paweł II był ważnym aktorem na scenie politycznej
w dobie schyłku ZSRR. Zdecydowanie werbalizował swój opór wobec sowieckiego komunizmu i jego
dominacji w Europie.
Nawet po zakończeniu zimnej wojny papież kontynuował swoja działalność na rzecz zmiany politycznego
krajobrazu świata. Stał w opozycji do teologii wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej, a później jako papież
ograniczył swoją rolę w tym regionie. Zawzięcie krytykował rolę księży za czasów rządów sandinistów w
Nikaragui. Ostro potępiał autorytarne rządy zarówno dyktatorów prawicowych jak i lewicowych. Podczas
swoich wizyt w Ameryce Łacińskiej nigdy nie zawahał się skrytykować rządy junt wojskowych i mówić o
przepaści dzielącej bogatych od biednych. Południowoamerykańskie dyktatury bez wyjątku odczuwały za
czasów jego papiestwa, że demokracja zwycięża wirtualnie w całej Ameryce Łacińskiej.
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U schyłku XX wieku Jan Paweł II pozostaje niezaprzeczalnym przywódcą moralnym światowej skali. Pięciu
prezydentów amerykańskich domagało się przyjęcia na jego audiencji. Zdjęcia z papieżem i jego poparcie
stały się znaczyły bardzo wiele dla kandydatów na prezydenta. Z czasem reżim komunistyczny został
obalony. Gorbaczow ustąpił miejsca Jelcynowi, Jelcyn Putinowi, a Wojtyła przez te wszystkie lata
pozostawał na swoim miejscu aż do śmierci. Umierając nadal przemawiał w sposób jasny na temat
moralności i polityki. Kiedy choroba niszczyła jego ciało, swoim publicznym cierpieniem potwierdził
najważniejszą zasadę wiary katolickiej, że życie jest święte i kończy się wtedy, kiedy zechce tego Bóg.
Ten skromny człowiek wywodzący się z małego ale dumnego narodu, nigdy nie sprawujący wysokich
urzędów publicznych i nie kierujący wojskami pozostawił po sobie spadek jaki niewielu politycznych
przywódców zostawi w przyszłości lub zostawiło do tej pory.
CHRISTOPHER A. KEROSKY jest honorowym konsulem Polski w San Francisko. Jest również prawnikiem
i byłym doradcą w Departamencie Sprawiedliwości USA w Waszyngtonie.
#################################################
1. Kalendarz wydarzeń polonijnych
Społeczność polska z Zatoki San Francisco pogrążona w żałobie po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II:
Czwartek, 7.kwietnia 2005, ,Union City
19.30 - Msza Żałobna w intencji Ojca Świętego (po polsku)
Zapraszamy wszystkich do naszego ośrodka PPC na msze pogrzebowe za
Jana Pawla II. Prosimy powiadomić telefonicznie znajomych!
3880 Smith Street; http://www.polishpastoralcenter.org/main.htm
Piątek, 8. kwietnia 2005, Martinez
19.30 - Msza Żałobna w intencji Ojca Świętego (po polsku)
Zapraszamy wszystkich do naszego ośrodka PPC na msze pogrzebowe za
Jana Pawła II. Prosimy powiadomić telefonicznie znajomych!
909 Mellus Street; http://www.polishpastoralcenter.org/main.htm
Piątek, 8. kwietnia 2005, San Jose
19.30 - Msza Żałobna w intencji Ojca Świętego (po polsku)
St. Brother Albert Church, San Jose, 10250 Clayton Road
Parafia Świętego Alberta w San Jose zaprasza w najbliższy piątek.
Bezpośrednio po Mszy św. będzie miała miejsce Adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.
Więcej informacji: 1-408-251-8490; http://www.saintalbert.us
Piątek, 8. kwietnia 2005, San Francisco
19.00 - Msza Żałobna w intencji Ojca Świętego (po polsku)
Zapraszamy wszystkich do naszego Nativity na msze pogrzebowa
za Jana Pawła II. Prosimy powiadomić telefonicznie znajomych!
240 Fell Street;
Wiecej informacji: http://home.pacbell.net/radk/index_polish.html
Niedziela, 10. kwietnia 2005, Rohnert Park
14.30 – Msza św. po polsku
Kościół Św. Elżbiety Anny Seton
4595 Snyder Lane, Rohnert Park, CA 94928
Msze św. w każdą drugą niedzielę miesiąca o 14.30
http://PolishPastoralCenter.org/santarosa
http://www.st-elizabeth-seton.com/
ODWOŁANO
Sobota, 16. kwietnia, 2005, Alamo
18.00 - SPRING BALL - ALAMO WOMENS CLUB 1401 DANVILLE BLVD.
Przedsprzedaż biletów w cenie 20USD u Jacka Wagnera tel. 1-510-531-7456, Email: wejherowo@...
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PAEC c/o Jacek Wagner, 5962 Chelton Dr, Oakland, CA 94611
Cena biletów bezpośrednio przed: 25USD.
Na imprezie dostępne smaczne polskie jedzenie!
http://www.polishschool.org/wiadomosci_clip_image002_0041.gif
Wszystko o organizatorach wydarzenia: http://www.polishschool.org
ODWOŁANO
Sobota, 23. kwietnia, 2005, Union City
19.30 – Dyskoteka „Przeżyj to jeszcze raz”
Muzykę zapewnia najlepszy DJ polsko-amerykański – Zdzisław Krowicki
W barze domowe polskie potrawy!
Bilety (zakup tylko gotówką):15USD od osoby tel. 1-510-538-5399
Zebrane pieniądze zostaną przekazane Polskim harcerzom i dzieciom w Wierzbicach w Polsce.
Wszystkich dorosłych serdecznie zapraszamy na dobra zabawę!
Union City, CA, 3880 Smith Street
Sobota, 23. kwietnia 2005, Palo Alto
13.00 – „Zakochany Anioł” – premiera najnowszego polskiego filmu. Polska premiera jest planowana na
6.maja 2005. Cena biletu: 10USD
Spangenberg Theatre, 780 Arastradero Road, Palo Alto, CA
Informacja: www.mge.tv lub tel. 1-831-684-9999
Sobota, 23. kwietnia 2005, San Francisco
PROSIMY NIE MYLIĆ TEJ IMPREZY Z SF EURO PARTY
20.00. – 2.00 – Europejska Dyskoteka!!!
DJ Barros zapewnia Euro Dance, Trance, House, Top 40, Hip Hop,
Euro Hits, Disco!
21+ Rawhide Club, 280 7th st @Folsom, SOMA
Wstęp przez całą noc:15USD; kobiety do 23. tylko 10USD
Dołącz do nas i baw się całą noc w Raw Hide w SF!
Więcej informacji o klubie: http://www.clubhide.com
Bilety i informacje u Szymona tel. 1-415-994-5098
Sobota, 7. maja 2005, San Francisco
Gala Grande Polonaise Ball - Fairmont Hotel od 18.00 do 1.00.
W tym roku bal został zorganizowany dla uczczenia 39. rocznicy istnienia Fundacji i 60. rocznicy
członkostwa Polski w ONZ.
Zaproszenia zostaną rozesłane przed Wielkanocą.
Rezerwacja biletów: tel.1-510-599-2244
Więcej informacji: www.polishculturesf.org
Sobota, 14. maja 2005, Martinez
18.30. – Życie i twórczość Czesława Miłosza
Alhambra High school, 150 E Street, Martinez
Bilety: dorośli 8USD, dzieci 3USD
tel. 1-925-825-9609, E-mail: POKALSKI@...
lub 1-925-689-8008, E-mail: ELUKASZEWICZ@...
Polsko-Amerykański Komitet Edukacyjny
Więcej o organizatorach: http://www.polishschool.org
#################################################################
2. Wystawa Roberta Kuśmirowskiego w Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco
Więcej informacji: http://www.ybca.org/va/future/apr05/kusmirowski.html
lub tel. 415-978-2700
Otwarcie wystawy:
Piątek, 15.kwietnia, 2005; od 20.00-23.00 w Grand Lobby
Bilety:12USD, w przedsprzedaży 10USD
Wstęp wolny dla członków YBCA i ich gości

4

The Museum of the Last Artwork:
Nowe prace Roberta Kusmirowskiego
Wystawa czynna od 16. kwietnia do 26. czerwca 2005
Jeden z najbardziej fascynujących wschodzących artystów polskich – Robert Kuśmirowski poleca
mistrzowskie falsyfikaty codziennej rzeczywistości, kopie różnych dokumentów, zdjęć, przedmiotów
drobnych i dużych, jak np. wagon kolejowy, aż po odtwarzanie całych przestrzeni. Kuśmirowski jako
genialny imitator, fałszerz i manipulator rzeczywistości zachęca do zakwestionowania rzeczywistości i
eksplorowania sfery iluzji. Jego instalacja Double w Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim
była wyzywająca replika studia artysty z czasów komunizmu i lustrzanym odbiciem tej samej przestrzeni i
przedmiotów się w niej znajdujących. Do tego celu Galeria została w połowie przegrodzona ścianą, na
której zawieszono lustro. Po jednej stronie ściany artysta wykorzystując przedmioty gotowe i znalezione
zaaranżował wnętrze swojej pracowni. Po drugiej stronie ściany stworzył przestrzeń-sobowtóra wyglądająca identycznie, jak pierwsza aranżacja, ale przedstawiona w lustrzanym odbiciu.
Godziny otwarcia galerii:
czwartek-sobota: 12.00-20.00
niedziela, wtorek, środa: 12.00-17.00
Wstęp wolny w pierwsze wtorki każdego miesiąca
Bilety: normalny 6USD, ulgowy (seniorzy i studenci) 3USD
Wstęp wolny dla członków YBCA
Galerie YBCA są dostępne dla szerokiej publiki bezpłatnie w pierwszy wtorek każdego miesiąca. Wyjątki
stanowią wtorki kiedy przygotowywane są instalacje.
#################################################################
3. ZAKOCHANY ANIOL – premiera najnowszego filmu polskiego w Palo Alto
23 Kwietnia (sobota) o godzinie 13:00 w Spangberger Theatre
w Palo Alto odbędzie się prapremiera najnowszej polskiej
komedii romantycznej "Zakochany Anioł".
Polska premiera 6 Maja! W Palo Alto już 23 Kwietnia!
Film sponsorowany przez Polam Federal Credit Union, Redwood City
Wszystkie bilety 10 USD
Informacja: www.mge.tv lub tel. 1-831-684-9999
Zakochany Anioł
reżyseria - Artur Wiecek
scenariusz - Witold Beres, Artur Wiecek
muzyka - Grzegorz Turnau
w rolach głównych:
Krzysztof Globisz jako Anioł
Jerzy Trela jako Kloszard krakowski
Janusz Gajos jako Kloszard warszawski
Anna Radwan jako Pani psycholog
Kamil Bera jako Chłopiec
Czy wygnanie z Nieba musi oznaczać, ze życie na
Ziemi będzie smutne? Anioł Giordano, znany z
”Anioła w Krakowie", który właśnie rozpoczął
życie na poważnie w Polsce i do Nieba nie może
wrócić, udowadnia, ze w codziennym świecie,
pomimo zdarzających się trosk, można żyć z
optymizmem i wiara w boski porządek świata.
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Początkowo Giordano żyje sobie w Krakowie jak u
Pana Boga za piecem. Robi dobre uczynki, a Niebo
nie pozwala mu zginąć. Ale najwyższa pora na
drugi etap - całkowite uczłowieczenie najbardziej
ludzkiego Anioła. A najistotniejsze okazuje się
nie to, co Giordano traci, ale co zyskuje: staje
się mężczyzna - dla anioła takie odkrycie może
się skończyć załamaniem nerwowym.
Na szczęście Niebo sprzyja swoim Aniołom (nawet
byłym) i nie opuszcza ich do końca. Odpowiednio
wspomagając wydarzenia zadba o to, aby dwoje
kochających się ludzi stanęło na swojej drodze w
odpowiednim miejscu i o odpowiedniej porze, a cud
miłości się spełnił. Zakochany mężczyzna może być
na Ziemi bardziej szczęśliwy niż anioł w Niebie!
################################################################
4. Warto przeczytać.
Przygotował Ted Mirecki
Opinie i historie o papieżu są niezliczone. Oto kilka ciekawszych:
Przemowienie prezydenta USA po smierci papieza Jana Pawla II:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/04/print/20050402-4.html
O polskiej parafii na przedmieściach Waszyngtonu:
„W cieniu śmierci, bez strachu”.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A20422-2005Apr2.html
Wybór papieża Polaka zszokował władze komunistyczne w Polsce
THE ASSOCIATED PRESS
http://www.nytimes.com/aponline/international/AP-Popes-Election.html
Papież pomógł obalić reżim komunistyczny w Europie
THE ASSOCIATED PRESS
http://www.nytimes.com/aponline/international/AP-Pope-Ending-Communism.html
Przeciwwaga dla rezimu komunistów
Judy Dempsey, International Herald Tribune
http://www.iht.com/articles/2005/04/01/news/east.html
Inni tez pomagali w zamachu na papieża w 1981.
ALESSANDRA RIZZO, Associated Press Writer
http://www.baltimoresun.com/news/nationworld/sns-ap-pope-assassination-attempt,1\
,1802266.story
[Link must end with .story on same line as http]
Sejm podjął uchwalę w sprawie uczczenia 60. rocznicy zbrodni katynskiej
http://www.warsawvoice.pl/view/8069
Strefa Euro – Coraz bliżej?
Andrzej Ratajczyk
http://www.warsawvoice.pl/view/8079
Więcej o strefie Euro:
Zmiany w Stability and Growth Pact zniosą przeszkody w wejściu do strefy Euro dla wschodnich państw
UE
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http://www.dw-world.de/dw/article/0,1564,1531840,00.html
Zmarł Richard Davies (84), ambasador USA w Polsce w okresie zimnej wojny
WOLFGANG SAXON
http://www.nytimes.com/2005/04/03/politics/03davies.html
Watykańskie Centrum Telewizyjne:
http://www.vatican.va/news_services/television/index.htm
################################################################
5. Przejawy antypolonizmu w Shelton, Connecticut
FYI
http://www.msnbc.msn.com/id/7264019
Tłumaczenie:
Mgr Magda Hejzyk – dziennikarz i serbista. Obecnie podróżujący po Kalifornii. Kontakt:
magdahejzyk@gmail.com

