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O kapryśnej pogodzie ze str. 12
byłam włączona do pomocy. Moje myśli pobiegły za harcerkami z Sacramento, które
przygotowywałam do stopnia Ochotniczki. Po posilku nudzacym się przed zajęciami
zuchom urzadziłam „apel na porządki na i pod łóżkami”. Świetna pożyteczna
zabawa. Resztę minut, które pozostaly przed zbiórka, do zajęć popołudniowych ,
wykorzystałam na zuchowe pląsy i zabawę.
Wyliczam moją pracę, nie dla „gloryfikacji”, lecz prawdy, że Wszyscy pracujemy
jednakowo, z pełnym oddaniem. Nie warto wyliczać niektórych; jeżeli wyliczyć to całą
kadrę udanego i tym razem biwaku..
Czuwaj !
Basia Myszkowska
__________

Żagle z blachy z str. 12
Jeżeli jesteście w Kalifornii, jeżęli na zewnątrz są ponad trzydziestostopniowe
temperatury, jednym ze sposobów aby ściągnąć w jedno miejsce dosyć liczną grupę
Polonii jest oprócz kościoła, czy też imprezy artystycznej - piknik w parku. Wystarczy
tradycyjne polskie jedzenie, dobre trunki, trochę gier zarówno dla młodszych jak i
starszych oraz uśmiech i odrobina dobrego humoru. Członkowie Koła Przyjaciół
Harcerstwa, których dzieci udają się na Zlot 100-lecia ZHP do Polski w ten to właśnie
sposób postanowili zdobyć część funduszy potrzebnych do zrealizowania tego wyjazdu.
Państwo Piwek, Babicz, Janikowscy, Operacz, Ziółkowscy oraz Buchcik, przy
współpracy z druhną Iwoną po wielotygodniowych przygotowaniach spotkali się
z samego rana w słoneczny poranek 13 czerwca 2010 roku w jednym z parków miasta
Concord. Spotkanie zostało wyznaczone na godzinę nie kolidującą z mszą świętą
w pobliskim Martinez. Tuż przed rozpoczęciem przy pomocy wędrowników: Alexa i
Sebastiana, Marka i Jasia oraz harcerzy Oscara i Filipa, stanęły stoły, zadaszenia i około
11 rano, zapachniało. Wszyscy zajęli swoje stanowiska i czekali. Czekali. Pojawiła się
pierwsza osoba i oprócz przelatujących ptaków i czmychających wiewiórek w parku
panował spokój i cisza. Słońce wschodziło coraz wyżej dając się we znaki szczególnie
tym stojącym na warcie przy grilu. Z ustawionego radia zawadiacko leciały kolejne
szlagiery. Z oddali zaczęła zbliżac się rodzina z dzieckiem, z drugiej strony nadchodziła
kolejna para. W przeciągu następnej godziny było tłoczno. Pod drzewami stanęły
różnokolorowe parasole i krzesła. Dzieci i młodzież prowadziła walki wodne zarówno
pośród siebie jak i poniektórych dorosłych. Na trawie rozgorzał mecz piłki siatkowej.
Zaroiło się od dorosłych jak i niesamowitej ilości dzieci. Wygłodniali i spragnieni
uczestnicy co chwilę zaglądali do kuchni. Tam czekały na nich istne przysmaki. Mijały
godziny i nawet nie wiedząc kiedy czas było powoli zacząc kończyć to spotkanie. Być
może jeżeli nie przyniosło ono kroci to z pewnością ogrom satysfakcji i mnóstwo
pomalowanych przez Paulinkę Buchcik dziecięcych twarzy i zjedzonych słodyczy,
których przez cały czas dzielnie pilnowała Adriana Babicz. Jeżeli i tu ktoś nie miał
szczęścia to miał je z pewnością wygrywając fanty na przygotowanej loteri. Już wkrótce,
młodzież w koszulkach z napisem Polish Scouting Organization Martinez California,
przygotowanych przez Adama Wardę zaczęła sprzątać park, podnosić papierki. Tylko
porozlewana wszędzie woda sama unosiła się do nieba.
Już jutro pierwsze z dzieci wyjeżdżają na wakacje do Polski. Za ponad miesiąc
spotkamy się na historycznym zlocie w okolicach Warszawy. Przywieziemy stamtąd dużo
wspomnień i mam nadzieję reportaży, które wielu będzie chciało przeczytać, aby choć
w ten sposób przeżyc zlotowe chwile wraz z nami. Na dziś mamy za sobą polonijny
piknik, dużo satysfakcji z jego powodzenia i wymęczone przypiekającym słońcem ciała.
To przejdzie. Wspomnienia pozostaną. ❒
__________
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· Then, upon arrival, all non-immigrants are inspected by the DHS to reconfirm their
qualification for admission, and to authorize a specific length of stay.
This process at the border has become more difficult in the past several years, as border
officials aggressively scrutinize a person‟s reasons for coming here before admitting
them.
Simply the fact that a person has a visa in his or her passport does not guarantee entry
into the U.S. The person has to expect questioning at the border, especially if they have
previously been in the U.S. for extended periods of time.
Every person‟s unique case must be evaluated specifically to determine which nonimmigrant visa (or rather direct application for permanent residence) offers the best
chances for legalizing their status or extending their legal status here. ❒

biografię można znaleźć w wielu miejscach, jej artystyczną duszę podpatrzyć można na
stronie internetowej www.machnowski.com/zula. Jeżeli plany się zrealizują i znajdzie
wydawcę gotowej swej biografii, przeczytać można będzie wspomnienia napisane jej
własną ręką. Oglądałem brudnopis; jest gotowy.
Gdy podjeżdżałem pod kompleks położonych na wzgórzu budynków, hulał wiatr i zbyt
niskie jak na Kalifonię o tej porze roku temperatury. Przycisnąłem skoroszyt do robienia
notatek i zapukałem do drzwi. Otworzyła je uśmiechając się do mnie od progu. Wskazała
miejsce na kanapie usiadła naprzeciw. Słuchałem o udzielanych obecnie przez nią
lekcjach hiszpańskiego, o „Kuźnicy” – przedwojennym, akademickim starszoharcerstwie,
o druhu Sabacie, Kamińskim, wyzwoleniu przez Rosjan i ucieczce na stronę
amerykańską, powojennych, emigracyjnych losach. To właśnie w szpitalu, do którego po
Powstaniu przenieśli ją wraz z rannymi powstańcami - Niemcy, z puszek po jedzeniu
z Czerwonego Krzyża, zrobiła łódkę z blaszanym żaglem. Tak też nazwała swoją
biografię – „Żagle z blachy”. Zarówno podczas Powstania, jak i wojennej tułaczki
stworzyła 160 rysunków. Przedstawiała postacie tamtych dni. Chłopca łącznika,
sanitariuszki, Kamińskiego, żołnierzy powstania. Nosiła je z sobą w plecaku. Poprzez
wojeną tułaczkę. Przez cały świat. Przez całe życie. One otworzyły jej drogę do studiów
w Paryżu i Londynie, których ze względów materialnych nie mogła kontynuować.
Oglądałem w ciszy ich kopie. Patrzyłem na zapełnijące ściany akwarele, leżące wokół
książki. Bóg obdarzył ją wspaniałą pamięcią, długim życiem. Stojąc w kolejnej jego
fazie, zamiast cieszyć się tym co przeżyła, znowu musi walczyć; jak wtedy, tyle tylko że
bez karabinu. Traci dom, pewnie wprowadzi się do syna mieszkającego w Michigan.
Brakuje jej środków do życia. Zmuszona, chciałaby opróżnić zawartość plecaka. Potrzeba
przetrwania zmusza ją do szukania muzeum, sponsora czy też fundacji, która chciała by
odkupić jej skarb. 160 pożółkłych rysunków. Zaklętej historii.
Jeżeli ktoś przeczyta te słowa i zna takie pomocne miejsce, skontaktujcie się z nią. Ja ze
swej strony mogę tylko puścić tę informację w świat.
A statek z żaglami z blachy zaginąl gdzieś w Wenezueli. Może odpłynął do swego
przeznaczenia. ❒
_________

Poland - Automotive from 9
worker could earn in 10 years‟ time.
In spite of the world-wide economic
crisis of the late 1920s and ‟30, its
products were in demand throughout
Europe. In addition to touring cars or
every type, CWS produced commercial
and military vehicles as well as
ambulances. The company‟s prospects
looked good until politics got in the way.
The government of Józef Piłsudski
decided to sign an agreement to produce
motor vehicles in Poland under license
from Fiat of Italy. The Italians would
agree to the deal only if there was no
competition from a Polish state-owned
firm, so the Polish authorities liquidated
CWS.
After World War II, politics reigned
supreme. The first car produced in Sovietcontrolled Poland was the Warszawa. The
Soviets forced the Poles to buy a license
to build an antiquated sedan, modeled on
the early-1940s American fastbacks
supplied by FDR to Stalin‟s USSR under
lend-lease. This fairly heavy, gas-guzzling
vehicle was used mainly as a police car,
taxi, ambulance and an auto for the
Communist regime‟s officials. By
contrast, Poland‟s first “people‟s car” was
the entirely Polish-designed Syrena,
launched by a group of engineering
enthusiasts alongside the Warszawa at the
FSO factory.
A four-passenger economy car of the
size typical in 1950s and „60s Europe, the
Syrena was powered by 27-horsepower
twin-cycle engine, meaning oil had to be
added to the gasoline. As a result, it
produced a sputtery putta-put-put sound
and gave off fumes reminiscent of an
outboard motor. Still, between 1957 and
1983, when more than 520,000 units were
produced. The Syrena (Mermaid – named
after the symbol of Warsaw) was the
cherished first car of many a Pole. It was
probably the second and last all-Polish car
ever built, the first being the pre-war
CWS. Other pre-war and post-war makes

had incorporated too much foreign design
and technology to be considered “Polish
cars.”
A major breakthrough occurred in the
early 1970s, when under the new
communist boss Edward Gierek Poland
purchased a license to produce the Polski
Fiat 126P. It was this miniscule two-door
four-seater with a 24-horsepower, twocylinder, rear-mounted engine that first
put Poland on wheels. Between 1973 and
the year 2000 3.3 million Polish Baby
Fiats were built in Poland. So its role was
similar to that played by America‟s postWorld War I Model T Ford and Europe‟s
post-World War II Renault, Volkswagen,
Fiat and Austin.
The last Polish-flavored car produced in
Poland was the Polonez, a five-door
hatchback with a unique, modern
appearance and recognizably Polish name.
(Polonez is the Polish version of the dance
known as the Polonaise.) In addition to
the original hatchback and later sedan,
there were also Polonez pickups, vans and
ambulances. Although based on Fiat
components, its appearance was
sufficiently distinctive to set it apart from
any other car on the road. Between 1978
and 2002 over one million Polonezes were
produced and were exported to many
different countries – the most went to
Great Britain and China.
In recent years, Poland has rolled out up
to one million cars annually, and in 2009
it actually outproduced Italy. Factories
across the country and churning out
Chevies, Opels, Fords, Fiats, Mercedes
and Volkswagens, but in terms of design,
brand recognition and ownership none of
them qualify as “Polish cars”. That may
seem unfortunate, but in today‟s global
economy it is no cause for shame.
Especially if one considers that not a
single British-owned make is massproduced any longer in Britain – once a
major automotive stronghold. ❒
__________

