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CO NOWEGO W KONGRESIE POLONII ?

1. Sprawa polskich paszportów

Może nie wszyscy z Państwa wiedzą, że zgodnie z nowymi przepisami Unii Eropejs- 
kiej otrzymanie nowego paszportu – nawet jeśli chodzi tylko o wymianę z powodu wygaśnię-
cia ważności poprzedniego – wymaga osobistego zgłoszenia się petenta w polskim konsula-
cie. Nie trudno sobie wyobrazić związane z tym koszty i trudności, zwłaszcza jeśli mówimy 
np. o wieloosobowej rodzinie o ograniczonych możliwościach finansowych i czasowych. 

Przepis ten był ponoć podyktowany programem wprowadzenia do komputerów unikal-
nych danych biometrycznych, jak np. linie papilarne, źrenice oka, etc. co oczywiście uzasad-
nia tego rodzaju nakaz i w obecnym stanie techniki skutecznie chroni od nielegalnego korzys-
tania z cudzego paszportu. Tylko że polskie konsulaty w Ameryce nie posiadają potrzebnej 
do tego aparatury, czego biurokracja UE nie bierze pod uwage. W sumie typowy, biurokraty-
czny nonsens stawiania ”wozu przed koniem”, co utrudnia tylko życie obywatelom. 

W tej sytuacji staraliśmy się skłonić Konsulat do przyjęcia bardziej logicznego rozwią-
zania, tj. wysłania urzędników dzialu paszportowego w teren, do obywateli, którzy potrzebują 
tego rodzaju usługi, t. zn. głównie nowo - przybyli, o głębszych powiązaniach z Polską i two-
rzący  zwarte skupiska Polonii. Nieco ponad rok temu sugestia została zastosowana w New 
Britain, w stanie Connecticut, gdzie nasz kalifornijski Polam ma swój oddział. Na oznaczony 
week-end zgłosiło się w sumie ponad 200 osób, aby załatwić formalności paszportowe. 

Obecny Konsul Generalny RP w Los Angeles, Pani Paulina Kapuścińska zgodziła się 
uprzejmie wypróbować ten pomysł na swoim terenie i właśnie otrzymaliśmy zawiadomienie, 
że przedstawiciele konsulatu przyjadą w tym celu do Redwood City w dniach: 

W sobotę dn. 2 lutego w godz. 9 do 16, oraz w niedzielę 3 lutego w godz. 9 do 14
w biurach Polam Federal Credit Union

770 Marshall St., Redwood City CA 94063

Poza pomieszczeniami biurowymi będą dostępne następujące usługi:

- Notariusz na wypadek potrzeby potwierdzenia dokumentów (narazie tylko w sobotę);
- Sprzedaż przekazów pieniężnych i gwarantowanych czeków kasjerskich (Konsulat 
nie przyjmuje gotówki, kart kredytowych, ani czeków prywatnych), co wymaga obec-
ności personelu Polamu;

- Staramy się o fotografa na miejscu, aby zapewnić, że zdjęcia odpowiadają bardzo  
szczegółowym specyfikacjom Unii Europejskiej nie zawsze znanym amerykańskim 
fotografom.

Prosimy zainteresowanych tą ofertą o zglaszanie – jak najszybciej – chęci przyjazdu, 
bo to umożliwi nam stworzenie listy i przydzielenie okienka czasowego każdej osobie na 



załatwienie jej sprawy. Tylko  w ten sposób zmniejszymy ilość czasu na bezproduktywne cze-
kanie w kolejkach i unikniemy zatorów, jakie niewątpliwie grożą, o ile w tym samym czasie 
pojawi się zbyt wielu  klientów.     

Numery na jakie należy zgłaszać swą chęć przyjazdu:

Polam:  Tel. (650) 367 – 8940; Fax: (650) 367 – 8945;

Kongres:Tel. (650) 306 – 2382; Fax: (650) 306 – 2381;

Apelujemy o rozprzestrzenianie powyższej informacji wśród swych przyjaciół i znajo-
mych, których możemy nie mieć na naszych listach adresowych więc  mogą nie wiedzieć o 
okazji tak oszczędnego i wygodnego sposobu na załawienie swych spraw paszportowych.

2. Wizyty u Hierarchów Kościoła 

Prezes Wydziału złożył w ciągu grudnia kurtuazyjne wizyty w diecezjach nad Zatoką, 
w których działają polskie parafie: San Jose, Oakland oraz w Archidiecezji San Francisco.
We wszystkich wypadkach przyjęcie było bardzo miłe i nacechowane widoczną sympatią 
oraz szacunkiem do Polaków.

W San Jose, Prezesowi towarzyszył hm Zbigniew Pisański znany Jego Ekscellencji z 
prac w polskiej parafii. Jednakże Ks. Biskup McGrath nie wiedział jeszcze że Pan Pisański 
został właśnie wybrany Naczelnikiem Polskiego Harcerstwa na cale USA, a ta wiadomość 
otwarła drogę do dyskusji o polskim harcerstwie i jego roli w Stanach. 

Ks. Biskup nie krył swej sympatii do Polski  oraz nadziei na Jej wiodącą rolę w obronie 
chrześcijańskich wartości we współczesnym świecie.

W Oakland, Prezes przedstawił Jego Ekscellencji Biskupowi Vigneron Delegację w 
osobach: Dr. Jadwiga Cudny, Pani Anna Wilewska i Prezes Ryszard Mleczko, reprezentują-
cą East Bay Polish American Association, które już od dłuższego czasu ubiega się o przyz-
nanie stałego Kapłana o statusie Proboszcza dla ośrodka duszpasterskiego w Martinez. Ks. 
Biskup wytłumaczył pewne aspekty tej sprawy i prosił Delegatów o przysłanie listu z dezyde-
ratami jakie Delegaci przedstawili w czasie audiencji obiecując ponownie rozpatrzyć całą 
sprawę.

W Archdiecezji San Francisco, rozmowa toczyła się wokół Polski, co dało Prezesowi 
okazję do poruszenia sprawy 90-letniej rocznicy odzyskania niepodległości. Jego Ekscellen-
cja Arcybiskup Niederauer zgodził się, że jest to dobra okazja do specjalnej uroczystości i z 
miejsca polecił zarezerwować niedzielę, 16 listopada, 2008 na mszę św. w intencji Polski w 
kościele katedralnym w San Francisco, ktorą obiecał osobiście celebrować.

Jest to wspaniała okazja aby przedstawić Prawdę o Polsce. Będzie to wymagało peł-
nej mobilizacji wszystkich naszych sił, aby wyłonić dobry zespół polskich patriotów do odpo-
wiedniego przygotowania serii zazębiających się uroczystości, co stworzy prawdziwy obraz 
Polaka w oczach amerykańskiej społeczności. Czy nie należy poprzeć nasz Wydział KPA 
ofertą współpracy i datkiem, aby był w stanie podjąć więcej takich inicjatyw dla podniesienia 
naszej siły i wpływów? Przecież „samo” nic się nie zrobi ...     

     
                                                                                 Zdzisław Zakrzewski 
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