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Wybory do Sejmu i
Senatu RP
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej
Polskiejw Los Angeles uprzejmie informuje,
że wybory do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej dla obywateli polskich
przebywających za granicą odbędą się
w sobotę, dnia 20 października 2007 r.
w oparciu o ustawę z dnia 12 kwietnia 2001
r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydane na
jej podstawie przepisy wykonawcze. Prawo
wybierania posłów i senatorów oraz
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma
każdy obywatel polski, który najpóźniej
w dniu głosowania kończy 18 lat.
W okręgu konsularnym Konsulatu
Generalnego RP w Los Angeles zostaje
utworzonych 6 Obwodowych Komisji
Wyborczych:
1. W siedzibie konsulatu /12400 Wilshire
Blvd. Suite 555. Los Angeles, CA 90025/
2. W sali parafialnej kościoła polskiego
St.Brother - Albert Church Polish Roman
Catholic Pastoral Mission /10250 Clayton
Road, San Jose CA 95127/
3. W sali parafialnej kościoła polskiego Our
Lady of Częstochowa /1731 Blalock Drive,
Houston, Texas 77080/
4. W sali parafialnej kościoła
polskiego /2828 West Country Gables Dr.
Phoenix AZ 85053 -4904/
5. W siedzibie Klubu Polskiego /3121
Alameda Ave. Denver CO 80219/
6. W siedzibie Towarzystwa Domu
Polskiego /1714 18th Avenue Seattle WA
Obywatele polscy, przebywający w dniu
wyborów za granicą, będą mogli wziąć
udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny
polski paszport oraz zostaną wpisani, na
podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu
wyborców sporządzonego przez konsula
właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu
wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego
wpisania do spisu wyborców nie dotyczy
wyborców posiadających zaświadczenie o
prawie do głosowania. Osoby stale
zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za
granicę, mające zamiar wziąć udział
w głosowaniu za granicą, powinny
zaopat rzyć się przed w yj azdem
w zaświadczenie o prawie do głosowania
Zgłoszenie do spisu wyborców można
wnieść do konsula:
ustnie: 12400 Wishire Blvd.,Suite 555 Los
Angeles, CA 90025
pisemnie jak powyżej z dopiskiem
„ZGLOSZENIE”
telefonicznie 310 442 8520 ext 109
faksem 310 442 8515
lub
pocztą
elektroniczną
mailing.list@consulplla.org
Z uwagi na częstotliwość połączeń
telefonicznych, proszę korzystać przede
wszystkim z dwóch ostatnich metod.
Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i
imiona, imię ojca, datę urodzenia, miejsce
zamieszkania wyborcy, numer ważnego
polskiego paszportu, a także miejsce i datę
jego wydania oraz numer PESEL jeśli
wyborca go posiada, jak również miejsce
Komisji w której osoba zamierza głosować /
Los Angeles, San Jose, Houston, Phoenix,
Denver, Seattle/. Zgłoszenia można dokonać
najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów
do Sejmu RP i Senatu RP
Na żądanie osoby uprawnionej
zmieniającej miejsce pobytu konsul, na
podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o
prawie do głosowania w miejscu pobytu
w dniu głosowania, w tym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Adres Konsulatu Generalnego RP w Los
Angeles: 12 400 Wilshire Blvd suite 555,
Los Angeles, CA 90025, nr telefonu. 310
442 8500 wew. 101, nr faxu 310 442 8515, e
-mail - mailing.list@consulplla.org
(zgłoszenie)
Głosowanie w obwodach głosowania
utworzonych za granicą w wyborach do
Sejmu RP i Senatu RP jak (w pierwszym
o raz ewen t u al n i e w p on o wn ym
głosowaniu), odbywa się w lokalu
obwodowej komisji wyborczej w ciągu
jednego dnia, bez przerwy, między godziną
6.00 a 20.00 czasu miejscowego. Akty
prawne, kalendarz wyborczy oraz
informacje i komunikaty Państwowej
Komisji Wyborczej dostępne są na stronie:
http://www.pkw.gov.pl/

Wiadomości Polonijne
Pożegnanie Księdza
Doktora Bogdana
Molendy

Otwarcie roku szkolnego
w Polskiej Szkole w LA

Na pożegnanie
Jasia Snydera 

Zbysław Petryka

L. - Henryka Łazarz - Dyrektor Szkoły,
Konsul Genralny Paulina Kapuścińska ,
Dorota Antoniuk - Prezes Rodziców Szkoły

Ostatni tydzień przyniósł wiadomość o
awansie i przeniesieniu księdza doktora
Bogdana Molendy do Poznania na
stanowisko Rektora Wyższego Seminarium
Duchownego. Jest to dla nas zaszczyt a
zarazem smutek, że musimy się pożegnać.
Parafianie zorganizowali uroczyste
pożegnanie naszego drogiego proboszcza
w ostatnią niedzielę 7 października po mszy
świętej o godzinie 12 w południe. Niezbyt
często widziałem tak wypełnioną salę
parafialną jak w niedzielę. Nie tylko
wszystkie krzesła i stoły były zajęte, ale
wiele osób stojąc brało udział w tej
uroczystości pożegnania.
Spoza stołu spoglądali na salę goście
honorowi: Ksiądz Doktór Molenda, Konsul
Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Los
Angeles Paulina Kapuścińska, były Prezes
Kongresu Polonii Amerykańskiej Richard
Wideryński, Księża Robert Wojsław i
Antoni Bury. Na stole duży bukiet kwiatów
nieomalże ginął w czasie uroczystości pod
bukietami kwiatów podarowanymi Księdzu
Bogdanowi przez wdzięcznych parafian i
organizacje polonijne.
Konsul Generalny Paulina Kapuścińska
pożegnała Księdza Bogdana w imieniu
Konsulatu i życzyła mu sukcesów w jego
duszpasterskiej działalności. Działalności
docenianej przez parafian i wiernych z
innych parafii, którym służył Ksiądz
Bogdan. W imieniu wielu polonijnych
organizacji żegnał Księdza były prezydent
Richard Wideryński Kongresu Polonii
Amerykańskiej.
Przedstawiciele polonijnych i parafialnych
organizacji z żalem żegnali Księdza
słowami uznania i miłości. Uściski
pożegnalne i bukiety kwiatów wręczano
Księdzu, który pomagał, dodawał odwagi,
kierował działaniem wielu organizacji i był
duchem i natchnieniem dla parafian w ich
organizacjach. Wierni uwielbiają kazania i
nauczanie Księdza i wielokrotnie powtarzali
apel o publikacje rozważań książęcych;
zdają sobie jak bardzo Ksiądz był i będzie
zajęty, ale przecież Papież Jan Paweł II był
także bardzo zajęty a tyle napisał. Prezes
Rady Parafialnej pan Krzysztof Czapla
recytował poemat pożegnalny napisany
przez jego żonę Grażynę.
Cicho wszędzie i ponuro gdyż proboszcza
dziś żegnamy
Smutek,ból oraz zmartwienie w sercach
naszych dzisiaj mamy.
Byłeś z nami bardzo blisko i przykładem
nam świeciłeś
Co się stało drogi księże? Czemu tak nas
zasmuciłeś ?
Naszą salę starą brzydką tak cudownie
odnowileś
Chociaż dużo było pracy jakoś sobie
poradziłeś
Były przy tym różne spory były również
przeciwności
Mimo wszystko tyś to skończył tak wspaniale
i w całości.
Dzisiaj głośno i wyrażnie zadajemy to
pytanie
Czy nasz ksiądz na Adams Boulevard już
wykonał swe zadanie?

Ks. Molenda do str. 21

W sobotę 6 października 2007 roku
odbyło się uroczyste otwarcie roku
szkolnego w Polskiej Szkoły w Los
Angeles. Uroczystość rozpoczęto Mszą
Świętą o godz. 10. Ksiądz Bogdan Molenda
w swym kazaniu wskazywał młodym
Polakom jak wielkie znaczenie mają ich
polskie korzenie i podtrzymywanie
narodowej tradycji w ich przyszłych
karierach i w życiu. Te korzenie i tradycje
będą opoką na której oprze się ich
moralność w czym pomoże im Polska
Szkoła.
Pogoda dopisała i po mszy uczniowie,
nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście
zebrali się w ogrodzie szkolnym pod
flagami Polski i USA. Uroczystość
otworzyła dyrektor szkoły pani Henryka
Łazarz. Harcerski poczet sztandarowy
wyciągnął flagi na maszty, odśpiewano
hymn narodowy i pani Henryka Łazarz
powitała zebranych gości.
Zaprosiła Konsula Generalnego RP Panią
Paulinę Kapuścińską, która wspomniała o
roli szkoły w życiu uczniów i uczennic i
wielkim znaczeniu oddanych nauczycieli
w ich życiu. Zasłużeni ksiądz doktór
Bogdan Molenda, ksiądz Robert Wojsław,
siostry Wiesława Jamrozik i Maria Niwa, i
nauczyciele otrzymali dyplomy uznania.
Pani Henryka Łazarz przedstawiła
nauczycieli wszystkich klas polskiej szkoły.
Zgromadzeni nauczyciele zostali przyjęci
oklaskami, poczem zebrali swoich
podopiecznych z podlegających im klas i
przeszli do klas aby rozpocząć nowy rok
szkolny.
Dzięki wysiłkom nauczycieli i rodziców
możemy być dumni z osiągnięć naszej
polskiej szkoły w Los Angeles i życzymy
wszystkim biorącym udział w sprawnym
funkcjonowaniu szkoły owocnej pracy i
sukcesów w kolejnym roku szkolnym. ❒

__________

Czy demokracja
prowadzi do socjalizmu?
Stanisław Michalkiewicz
Stanisław Michalkiewicz znany publicysta
przebywał w Kalifornii z wizytą na
zaproszenie i jako gość Polish-American
Foundation for Economic Research and
Education w dniach od 27.IX. do 2.X.2007 i
w tych dniach wyglosił kilka fascynujacych
wykładów w ośrodkach polonijnych i na
uniwersytetach amerykańskich.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie!
Odpowiedź na postawione w tytule
pytanie wymaga zdefiniowania użytych tam
pojęć, by w epoce chaosu semantycznego,
w jakiej żyjemy, nie powiększać
pomieszania języków. Przekonałem się o
tym, czytając książkę prof. Michaela
Nowaka „ Duch demo krat yczn ego
kapitalizmu”, która w latach 80-tych została
przetłumaczona wydana w Polsce w tak
zwan ym “drugim obiegu”, czyli
w wydawnictwie podziemnym. Pamiętam
jak moje ogromne zdumienie wzbudził
przedstawiony tam pogląd, według którego
ko n i e c zn ym w a ru n ki e m ro z wo j u
kapitalizmu jest demokracja. Taki pogląd
nie wytrzymywal konfrontacji z historią
Europy, w której taka np. Rosja w drugiej
połowie wieku XIX była sceną niezwykle
intensywnego i burzliwego rozwoju
kapitalizmu
w warunkach
braku

Michalkiewicz do str. 22

Nie taka jest rola nauczyciela, żeby żegnać
swojego ucznia wspomnieniem
pośmiertnym. Nie taka powinna być
kolejność.
Jaś „Basha” Snyder, lat 17, zginął
tragicznie w wypadku samochodowym 24
września 2007 roku, w drodze ze szkoły do
domu. Razem z nim zginęła dwójka jego
przyjaciół. Wypadek wydarzył się w Rancho
Mirage, pięć mil od szkoły, do której
uczęszczała cała trójka. Jaś został
pochowany w Cathedral City 29 września.
Uczyłam Jasia w klasie szóstej i siódmej
w Polskiej Szkole w Los Angeles i nie
przypominam sobie, żeby choć raz
przyszedł do szkoły w złym humorze.
Zawsze pogodny, uśmiechnięty, spokojny.
Słoneczny. Na jednej z lekcji, na której
uczniowie doskonalili swe umiejętności
rymotwórcze, napisał taką oto fraszkę:
„Oj, coś czuję, że dostanę z polskiego
dwóję.”
Naturalnie o żadnej dwói mowy być nie
mogło, a Jaś wykazał się po raz kolejny
swoim wielkim poczuciem humoru, z
którego zresztą był powszechnie znany.
Kiedy uznał, że na lekcji historii w szkole
amerykańskiej nie dość szczegółowo
omówiono rolę Polaków w czasie II wojny
światowej - napisał referat i przedstawił go
swym amerykański m kolegom i
koleżankom.
Jaś był wyjątkowym chłopcem i jak go
nazwał dyrektor ze szkoły amerykańskiejprawdziwym człowiekiem Renesansu.
Chciał zostać lekarzem, brał w czasie
wakacji kursy medyczne na UCLA, mówił i
pisał płynnie w trzech językach (po polsku,
francusku i angielsku), świetnie gotował, a
to co upichcił przynosił swoim kolegom i
koleżankom do szkoły, wspinał się, zdobył
wszelkie możliwe patenty żeglarskie, grał w
waterpolo, malował i pisał. A ostatnio
zastanawiał się nad istotą życia i napisał
nawet na ten temat esej. Życie porównał
do... arbuza, który ma twardą skorupę, przez
którą trzeba się przebijać, żeby dotrzeć do
smakowitego miąższu. Pisał, że delektujemy
się tym miąższem, delektujemy aż
natrafiamy na pestki czyli nasze życiowe
problemy i kłopoty.
„Basha” miał dobre serce, nie przechodził
koło ludzi obojętnie, potrafił z każdym
porozmawiać. Pomagał młodszym i
słabszym. Opiekował się swoją chorą
mamą.
Jasiu był uzdolniony muzycznie, grał na
saksofonie i tańczył w zespole „Podhale”.
Widywałam Jasia często na spotkaniach
Klubu Kultury im. Heleny Modrzejewskiej,
w którym jego rodzice Liliana i Stefan
Snyderowie aktywnie działali i wielokrotnie
użyczali swego pięknego domu na klubowe
spotkania. Zawsze grzecznie się witał,
opowiadał o nowościach ze swego życia. Na
jednym z ostatnich przyjęć organizowanych
u Państwa Snyderów jeszcze przed
przeprowadzką do Rancho Mirage,
zapytałam Jasia „Co słychać?”, a on
odpowiedział rozbawiony i roześmiany
„Wszystko dobrze!”. Nigdy nie wiemy,
kiedy widzimy kogoś po raz ostatni, więc
wtedy też nie pomyślałam oczywiście, że
Jasia już więcej nie zobaczę i że wkrótce
skończy on swoją jakże krótką ziemską
wędrówkę. Taki na zawsze pozostanie w
mej pamięci, jasny i roześmiany. Ze swoim
beztroskim „Wszystko dobrze!”.
Składam najszczersze wyrazy współczucia
całej Rodzinie Snyderów z powodu tak
tragicznej i bolesnej straty. Jesteśmy razem
z nimi myślami i modlitwą.

Dorota Olszewska
Nauczycielka Polskiej Szkoły
w Los Angeles

