
 

POLISH  RADIO  HOUR 
Affiliate of  

POLISH AMERICAN CONGRESS 
3424 West Adams Blvd.   -   Los Angeles, CA 90018 

 

Bieżące wiadomości z Polski i o Polsce,   

co słychać w Los Angeles i okolicy  

Dowiesz się z audycji Polskiej Fali Radiowej  
W każdą sobotę rano od 10:00 do 11:00, na fali 1460 AM ze stacji KTYM. 

 

Zapraszamy do ogłaszania się, ceny przystępne.  

Prezes: Lech Pisarski  (310) 826-3748  

Redakcja: Natalia Kamińska  (626) 282-4686 

Www.ktym.com 

Page 18 News of Polonia    Pasadena, California   Grudzień 2007 

Popierajcie firmy 

ogłaszające się w News of 

Polonia 

One pomagają  

polskiej społeczności 

Wiadomości Polonijne 

List do redakcji   Marian Grochowski,  
      Santa Rosa, Kalifornia    

L. Iga i Janusz Supernak,  

Ryszard i Karolina Kaczorowski 
 

   W dniu 15 października w Akademii 

Polonijnej w Częstochowie odbyła się 

uroczysta gala zakończenia Polonijnego 

Festiwalu Multimedialnego „Polskie 

Ojczyzny 2007”. 

Regulamin konkursu stwierdza, co 

następuje: 

   Festiwał ma charakter otwarty dla 

twórców profesjonalnych i amatorów               

z całego świata, zajmujących się 

problematyką Polonii i Polaków poza 

granicami kraju. Celem Festiwału jest 

prezentacja środowisk polonijnych                   

w świecie, ich związków z Macierzą, losów 

Polaków za granicą, emigracyjnych 

sukcesów, dokonań, ale także codziennych 

problemów. Zadaniem festiwalu jest także 

wzmacnianie identyfikacji z miejscem 

pochodzenia i jego dziedzictwem 

kulturowym, rozwijanie więzi lokalnych, 

opartych na świadomości wspólnego 

dorobku kulturowego. 

   Polonijny Festiwal Multimedialny ma      

w swym założeniu podtrzymywanie tradycji 

narodowej oraz upowszechnianie wiedzy na 

t ema t  p o l s k i eg o  d o ś w i a d cz en i a 

historycznego w najnowszych technikach 

multimedialnych. Służyć ma kształtowaniu 

postaw patriotycznych, dokumentowaniu 

historii kultury, a także świadomości 

obywatelskiej Polaków. 

   Wsród prac konkursowych mile widziane 

są multimedia, których temat obrazuje 

osiągnięcia naszych rodaków na całym 

świecie, ich rolę w nowych ojczyznach. 

Festiwal ma także ukazywać bogactwo 

dorobku emigracji, a w tym działania 

Polonii i Polaków za granicą na rzecz 

podtrzymania tożsamości narodowej, 

kultywowania języka, kultury i tradycji kraju 

Ojców. Nagrodzone dziela, poprzez ich 

upowszechnianie z wykorzystaniem 

najnowszych środków komunikacji 

medialnej w Polsce i zagranicą będą służyły 

promowaniu wiedzy o przeszłości oraz 

budzeniu szacunku dla tradycji. 

   Zakończenie festiwalu miało niezwykle 

uroczystą oprawę. Było ono połączone           

z inauguracją roku akademickiego, która 

zbiega się z rocznicą wyboru Jana Pawła 11 

na Stolicę Piotrową, Wśród licznie 

zaproszonych gości z kraju i z zagranicy 

byli m. in. Jego Ekscelencja Ryszard 

K a c z o r o w s k i ,  P r e z y d e n t  I I 

Rzeczypospolitej, Prof. Aimę Caekelbergh 

D e l e g a t  U N E S C O ,  P r z e s 

Międzynarodowego Instytutu DISOP           

w Belgii, Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Akademii Polonijnej oraz Michał 

Ujazdowski, Minister Kultury i Dziedzictwa  
 

Nagroda dla Supernaka do str. 23 

Arek Kajdas 
 

Doroczne przedstawienie “Jasełek” i Wigilijny obiad, zorganizowała, jak co roku, Szkoła 

Polska im. Heleny Modrzejewskiej, przy Ośrodku Jana Pawła II w Yorba Linda, CA. Dla 

Szkoły były to już 20 obchody Świąt Bożego Narodzenia w Ośrodku Polonijnym, który w 

styczniu 2008r. obchodzić będzie ćwierćwiecze swojego istnienia.  

   A z okazji 20-tej już,  szkolnej „Gwiazdki”, zaprezentowaliśmy rodzicom, parafianom, 

zaproszonym gościom i licznej dziatwie wyciągniętego, gdzieś z lamusa „Turonia”, którego na 

„Jasełka” w 1987roku zrobiła Druhna Ala Czarnecka. W owym czasie Druhna Ala prowadziła 

Szkołę Polską. 

   Ale pierwsze „Jasełka” odbyły się już rok wcześniej, bo w 1986, a zorganizowała je Pani 

Maria Romańska, obecna Przewodnicząca Rady naszego Ośrodka. Szkoła kontynuje tę piękną 

tradycję i zawsze przed Świętami Bożego Narodzenia spotykamy się aby spędzić  kilka godzin 

i podzielić sie opłatkiem z rodzicami, dziećmi i z wieloma zaprzyjaznionymi ze szkołą 

osobami.  

   W tym roku na nasze spotkanie przyszło wyjątkowo dużo osób, za co serdecznie wszystkim 

dziękujemy i życzymy: „Pogodnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia a także wiele 

pomyślności        w Nowym Roku.” 
 

Szkoła Polska im. Heleny Modrzejewskiej w Yorba Linda, CA   ❒ 

 

__________ 

Szanowny Panie Redaktorze, 
   Na widok szkockiego kobziarza przypomniała się Szkocja, gdzie powstała  

I. Polska Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka. Stamtąd dywizja wyruszyła na inwazję 

Normandii w 1944 roku.  

   W tym roku, na paradzie weterańskiej w Petaluma, Polska dywizja Pancerna była 

reprezentowana w poczcie sztandarowym razem z weteranami wojsk sprzymierzonych.    

Jasełka i Wigilia w Polskiej Szkole w Yorba Linda 

 

Pogodnych i radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

A także wiele pomyślności 

W Nowym Roku, życzy 

Członkom Związku Narodowego Polskiego 
 

Przedstawicielka d/s Sprzedaży 

Elżbieta Rudzińska 

Nagrody dla  

Janusza Supernaka 
Julia Wąchała 

Co się stało z projektem 

ustawy DREAM? 
Christopher A. Kerosky 
Tłumaczenie: Ewa Szafrańska 
 

   Projekt ustawy, o której można było 

usłyszeć  ostatnio, to Ustawa o Rozwoju, 

Ulgach i Edukacji Niepełnoletnich, 2007 r. - 

tzw. projekt ustawy DREAM ACT (skrót 

pochodzący od pierwszych liter nazwy 

projektu w oryginalnej wersji językowej: 

Development, Relief and Education Act for 

Minors Act of 2007). Doprowadzenie do 

głosowania nad przyjęciem bądź 

odrzuceniem projektu ustawy musi być 

poprzedzone zakończeniem debaty na ten 

temat w Senacie większością co najmniej 60 

głosów, co nie nastąpiło w przypadku 

projektu DREAM ACT. 

   W roku 1996 została wydana Ustawa o 

Reformie w Zakresie Nielegalnej Imigracji i 

Odpowiedzialności Imigrantów (Illegal 

Immigration Reform and Immigrant 

Responsibility Act of 1996). Projekt 

DREAM ACT wprowadziłby do wyżej 

wymienionej ustawy zmianę korzystną dla 

niektórych studentów przybyłych na teren 

Stanów Zjednoczonych jako dzieci. Mieliby 

prawo do przekształcenia swojego statusu 

prawnego i uzyskania prawa stałego pobytu 

w USA.  

   Przepisy proponowanej ustawy można 

byłoby stosować jedynie wobec imigrantów, 

którzy przybyli do USA przed ukończeniem 

16. roku życia, a nie mających jeszcze 30 lat 

w momencie ubiegania sie status prawny. 

Pod uwagę byłby brany także 

nieszlakowany charakter oraz niekaraklność 

aplikanta. 

   Osoby, które spełniłyby określone                 

w ustawie warunki, otrzymałyby 

tymczasowe prawo do warunkowego stałego 

pobytu – do 6 lat. W ciągu tego czasu 

wnioskodawca uzyskałby pozwolenie na 

pracę i nie groziłaby mu deportacja. Osoby, 

które w ciągu tych 6 lat ukończyłyby 

przynajmniej 2 lata college’u lub odbyły 

d w u l e t n i ą  s ł u ż b ę  w o j s k o w ą , 

kwalifikowałyby się do uzyskania prawa 

stałego pobytu (permanent residence). 

   Projekt ustawy nie przewiduje możliwości 

przekształcenia statusu rodziców bądź 

i n n yc h  k r e w n yc h  o s ó b ,  k t ó r e 

kwalifikowałyby się do prawa stalego 

pobuty na na mocy proponowanej ustawy. 

   Za wydaniem ustawy opowiedziało się 

wielu parlamentarzystów z obu partii 

politycznych, którzy byli pomysłodawcami 

tego projektu. Zwrócili oni uwagę na to, jak 

żyją studenci, którzy przebywają na terenie 

USA bez legalnego statusu, a którzy 

odnieśliby korzyści płynące z proponowanej 

regulacji prawnej. Niemniej jednak, 

konserwatyści sprzeciwili się temu, uznając 

przepisy za „kolejną amnestię”. W jednej           

z audycji radiowych zaproszeni goście o 

anty-imigracyjnych poglądach skrytykowali 

projekt ustawy twierdząc, że „wspiera on 

nielegalną imigrację” niezależnie od tego, że 

ustawa ta miałaby bardzo wąski zasięg. 

   Ustawę poparło jedynie 52 Senatorów, o 

ośmiu za mało, by można było zakończyć 

debatę i przejść do zatwierdzenia nowego 

ustawodawstwa. Wśród przeciwników 

legislacji większość należała do Partii 

Republikańskiej, lecz również niektórzy 

Demokraci z południowych i zachodnich 

Stanów głosowali przeciwko ustawie. 

   Była to prawie taka sama koalicja anty-

imigracyjna jak ta, która udaremniła 

wprowadzenie reformy imigracyjnej 

minionego lata.   

   Niepowodzenie projektu DREAM ACT 

tym bardziej zmniejsza szanse na 

jakąkolwiek sensowną reformę prawa 

imigracyjnego w ciągu najbliższych kilku 

lat.   Choć  kolejne   wybory   parlamentarne  
 

Kerosky - Dream Act do str. 23 


