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Jul 17, Tue, Simi Valley 1:00 p.m. - President of Poland Lech Kaczyński From:  http://

www.reaganfoundation.org/visitorguide/calendar.asp We are honored to welcome the 

Honorable and Mrs. Lech Kaczyński, President of Poland, to the Ronald Reagan Presidential 

Library at 1:00 p.m. President Kaczyński, introduced by former Secretary of State George 

Shultz, will deliver a special lecture and will present the Order of the White Eagle, the highest 

award given by Poland, posthumously to President Ronald Reagan for his tireless efforts to 

bring democracy to the Polish people. Mrs. Reagan will accept the award on her husband’s 

behalf. There is no cost to attend this lecture, however reservations are required. Please call 1-

805-522-2977 or download a registration form below: 

http://www.reaganfoundation.org/visitorguide/events/Kaczynski%20RSVP.pdf 

Aug 3, 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 

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

Aug 5, Sun, Rohnert Park, PBS TV pledge drive in the North San Francisco Bay 

PoloniaSF.org volunteered to help in an upcoming pledge drive at a local PBS TV station 

KRCB. They will be broadcasting two programs about Poland and Polish Americans. We 

developed a formula of the pledge drive which will include presentation of Poland's most up to 

date images and information, interviews with local Polish Americans and participation of 

Polish community in the studio pledge crew. The event is planned for Sunday night, August 5, 

2007, from 7 p.m. till 10 p.m. There will be food provided for the volunteers, most likely from 

a Bay Area Polish restaurant. If you are interested, please write email to 

poloniasfo@yahoo.com . KRCB studio is located in Rohnert Park, Sonoma County, North of 

San Francisco. 

Aug 19, Sun, Martinez - Remembering Four Important Anniversaries * The 1920 Miracle of 

the Vistuala – Poland defeated the Russian to stop the spread of Communism * The 63 Day 

Battle of the Warsaw Uprising * Solidarity Trade Union Uprising * Anniversary of formation 

of the Polish Army * 

########## 

World Heritage Committee approves Auschwitz name change. The World Heritage 

Committee has approved Poland’s request to change the name of Auschwitz on UNESCO’s 

World Heritage List. After international consultations, the property, listed as “Auschwitz 

Concentration Camp” in 1979, is to have the title of “Auschwitz Birkenau” and the subtitle of 

“German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940-1945).” 

h t t p : / / p o r t a l . u n e s c o . o r g / e n / e v . p h p -

URL_ID=38722&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

http://www.polskieradio.pl/zagranica/dokument.aspx?iid=35024 

[ More from Poland - in English: http://www.polskieradio.pl/zagranica/gb/ ] 

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/n/a/2007/06/27/international/i231755D75.DTL 

http : //www.latimes .com/news/nationworld /world /wire/sns -ap-world-heritage-

auschwitz,1,5500877.story?coll=sns-ap-world-headlines 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/06/28/AR2007062800115.html 

http://www.nytimes.com/ - no mention so far [June 29, 2007] 

http://leisureblogs.chicagotribune.com/takingoff/2007/06/auschwitz-name-.html 

The last link has some “interesting” comments [by readers]. The most interesting is that this 

paper did not print that story in the main edition AT ALL !!! 

CNN gave it this much attention to this news: “Number five on that list -- the United Nations. 

The U.N. has agreed to a request from Poland to rename the Auschwitz Concentration Camp. 

It will now be known as the Former Nazi German Concentration Camp of Auschwitz. Poland 

says, this change stresses that Nazi Germany established the camp.” The above is from: http://

transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0607/12/pzn.01.html 

########## 

Polish American Engineers Club News 
Dear Members and Friends: 

   The PAEC General Assembly meeting was held on Thursday, June 21st at the Little House 

in Menlo Park. The meeting started at 7:00 pm with the social discussions accompanied by the 

usual snacks and soft drinks. At the first part of the meeting we were honored to have 

Professor Uwe Bergman of Stanford University as the speaker introduced by Greg Madejski. 

Dr. Bergman delivered an exciting presentation on the use of XRF (X-ray fluorescence) in the 

unusual application. XRF has been applied in a unique mode for deciphering antique texts of 

Archimedes. Ancient texts, believed to have been lost for many centuries, became visible 

using XRF, under the medieval religious writings which masked them to the naked eye or UV 

techniques. XRF has great selectivity to detect the presence of iron, present in the original ink, 

used in the Greek writings. This was truly fascinating. 

   Following the presentation, the Election of the Club’s board was conducted. The Election 

Committee, headed by Janusz Balicki presented the list of candidates, identified during the 

course of the committee's search. They are: Aleksandra Zdebski, Grzegorz Czajkowski, Marek 

Sulczynski, Leszek Szalek, Marek Zywno. Members present approved the list by acclamation, 

thus the new Board was unanimously elected. 

   Marek Sierański, the Treasurer, presented the Financials. Overall, we are in good shape, with 

the annual dinner providing resources for most of the activities.  The joint outgoing and newly 

elected boards meeting will be held shortly to cede the duties, responsibilities and ideas, to 

facilitate the formation of the new PAEC Board. Date will be announced soon. On behalf of 

the PAEC management I sincerely congratulate the newly elected board members, and wish 

them success in the continuation of the proud tradition of PAEC. I would also like to express 

my sincere thanks to those PAEC Board  members, who contributes their talent, time and 

efforts to make PAEC a continued presence in the Bay Area. 

Respectfully submitted, 

Elizabeth Cathers,  Out-going PAEC President 

########## 

FREE web hosting for Polish American non-profit organizations FREE advertising for 

everyone  -  www.polmarket.org  --> darmowe ogłoszenia 

########## 

   We will be happy to announce any event connected in any way to the Polish community. 

Please make sure the organizers will inform us about the event directly at 

poloniasfo@yahoo.com . Some events are not listed due to personal preferences of the 

organizers. We are open to list any event. In order to avoid mistakes the information must be 

submitted directly by the organizers. Please make sure, your message to us is not bulk.   ❒ 
 

__________ 

 

Non-profit, volunteer run, since 1944                                                                                            
 

 

Z działalności Wydziału 
 

   Zgodnie z tradycją, która obowiązuje od dnia powstania niezależnego Wydziału na północną 

Kalifornię w r. 1969, kolejne zarządy starały się utrzymać żywy kontakt z polską 

społecznością, która wybiera zarząd z nadzieją, że będzie jej służył i reprezentował na 

zewnątrz. Aby dobrze to zadanie spełnić, między zarządem KPA i społecznością, która go 

wybiera musi istnieć mocna nić pełnego porozumienia, wzajemnego zaufania i sympatii na tle 

głębokiego poczucia jedności.  

   Jeśli tak zupełnie spokojnie zastanowimy się nad tym, to postawa polskiej solidarności jest 

czymś prostym i naturalnym - przecież łączy nas wszystko: wspólne pochodzenie, kultura i 

obyczaj, które wraz z historią uformowały esencję polskości i sprawiły, że każdy Rodak, jego 

indywidualne potrzeby i interesy – jak i potrzeby oraz interesy Polski jako najwyższego 

symbolu całości - są nam bliższe od wszelkich innych. 

   Natomiast dzielić nas mogą co najwyżej nabyte poglądy na różne sprawy i zagadnienia, a 

więc przekonania, u człowieka myślącego często zmieniane, bo zależne od zmiennych faktów 

i bieżących wydarzeń. Jako względnie nietrwałe i przemijające są przekonania zupełnie 

niewspółmierne z potęgą łączącej nas polskości, nawet w sytuacji długiego pobytu wśród 

obcych więc oderwania od niej np. przez emigrację. 

   Dogłębne zrozumienie tej prawdy jest konieczne jeśli chcemy zbudować tutaj, nad 

Pacyfikiem organizację prężną, która potrafi mocnym głosem upominać się o należne nam 

prawo do prawdy o nas, czy zwalczać wszelkie oszczerstwa i poniżenia, jakich często 

doświadczamy oraz włączyć się w nurt wysiłków dla uzdrowienia Ameryki, zawrócenia jej z 

obecnej drogi rozwoju, która prowadzi tylko w kierunku dalszego podmywania struktur 

państwa i społeczeństwa, wraz z godnością człowieka, przez poddanie kraju dyktaturze 

wszelkiego rodzaju mniejszości nie widząc w tym zaprzeczenia tak szeroko reklamowanej idei 

demokracji. 

   Jak Państwo widzą, powyższych kilka zdań zawiera duży potencjał: możemy na tym 

szkielecie rozbudować szeroki program wszechstronnej działalności politycznej i kulturalnej, 

ale możemy także ograniczyć się do jednego czy dwu dorocznych „festiwali” czy 

wywieszenia na kilka godzin polskiej flagi na magistracie jednego czy dwu okolicznych 

miasteczek. 

   Wszystko zależy od ilości czasu i wielkości funduszy przeznaczonych na ten cel, tj. od nas 

wszystkich, tak wyborców, jak i wybranych przedstawicieli. Ponieważ nie mamy narazie 

bogatych fundatorów ani płatnych urzędników, natomiast ilość czasu, jaki każdy z nas może 

poświęcić na pracę społeczną jest ściśle ograniczona - nie trudno zrozumieć, że im mniej 

czasu zużyjemy na zdobycie funduszy, tym więcej pozostanie na pracę właściwą. 

   Wobec powyższego będziemy się zwracali do Państwa w miarę potrzeby o pomoc 

finansową, jak i ochotników do różnych komitetów, jakie będziemy powoływać do wykonania 

konkretnych projektów. Chodzi o to, że pięć, a choćby nawet i dziesięć osób zarządu nie wiele 

zrobi, jesli będzie wszystko robić samodzielnie; prawdę mówiąc nasze polskie problemy 

wymagają pokaźnych sum na miarę państwowego budżetu oraz sztabu pełno-etatowych 

urzędników raczej niż owych kilku wybranych członków zarządu. Ale – „wedle stawu 

grobla”. 

   Z drugiej strony spodziewamy się i prosimy o przesyłanie wszelkich swoich pomysłów, czy 

dezyderatów. Dziś jest to bardzo ułatwione, bo w erze Internetu nie trzeba się martwic nawet o 

kopertę i znaczek aby podzielić się z nami tym, co Państwa nurtuje, bo może to być unikalny 

problem, na który akurat nikt inny nie zwrócił uwagi.  

   Dlatego proponuję Czytelnikom taką prywatną umowę: jeśli na jakiś temat, związany w 

jakikolwiek sposób z Polską nasunie się Wam pytanie: „czy ktoś nie powinien sie tym zająć, 

dlaczego nikt o tym nie pomyslał, dlaczego nasz Kongres Polonii dotychczas się tym nie 

zainteresował”, etc. – proszę to przyjąć jako nieomylny znak, że warto z tym pytaniem 

zwrócić się do KPA na numer w nagłówku (jestem tam prawie codziennie, ale w razie mej 

nieobecności proszę zostawić wiadomość: Nazwisko, numer telefonu i kiedy najlepiej 

dzwonić), lub wysłać notatkę pocztą, czy e- mail na adres internetowy:  

zdzislawzak@aol.com 

   To będzie znakomitą formą pomocy, bo dzięki takiej współpracy większej ilości Polaków 

(nie członków też zapraszamy!) będziemy przynajmniej dobrze poinformowani a to przecież 

stanowi konieczną podstawę wszelkiego, planowego działania. 

   Na zakończenie pozwolę sobie przedstawić nowo-wybrany zarząd Wydziału tym z Państwa, 

którzy nie brali udziału w zebraniu dn. 3 czerwca, 2007: 

Mec. Ryszard Grzybowski:                     1y Wiceprezes i Dyrektor Krajowy; 

Inż. Eugeniusz Kuroczko:          2i Wiceprezes; 

Pan Gabriel Michta:       Sekretarz; 

Pani Patrycja Poluchowicz:       Skarbnik; 

Pan Edmund Sławomir Lewandowski:    Dyrektor Krajowy; 

Pan Krzysztof Wisiński:        Dyrektor Krajowy; 
 

   Zarząd już odbył swe pierwsze posiedzenie poświęcone głównie porządkowaniu spraw 

członkostwa i finansów. Sprawa trudna, bo nie dostaliśmy od ustępującego zarządu nic: 

żadnych sprawozdań, listy członków z historią składek, książek i rozliczeń finansowych – już 

nawet nie mówiąc o sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, ani pieniędzy z nowo-otwartego konta 

w City Bank, gdzie złożono co najmniej część składek pobranych przez byłego Skarbnika.  

   Ale zaczynamy z tym, co mamy, aby nie tracić więcej cennego czasu. Wierzymy, że przyjdą 

nowi członkowie, zwłaszcza ci, dla których nie było miejsca w Kongresie rządzonym przez 

ostatnią ekipę i wszyscy pomogą w miarę potrzeby. 
 

 

Zdzisław Zakrzewski, Prezes 

__________ 
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