An Excerpt of the JCYC Address at Polish National Alliance Home Office
on April 15, 2005 regarding a proposal to join Polish National Alliance
by way of establishing a JCYC Lodge at the PNA
Dane nam było żyć i być świadkami najpoważniejszej cezury bodajże w historii
świata – jakim był pontyfikat Papieża Polaka, Jana Pawła II. Odchodząc od nas,
Papież Jan Paweł II obarczył nas zaszczytnym obowiązkiem kontynuacji Jego
duchowych i uniwersalnych wartości. Jest to naszym wielkim obowiązkiem abyśmy
nie tylko podjęli się tego wyzwania, lecz abyśmy również przekazali je naszym
nowym pokoleniom.
To, że dzisiaj Polska jest wolnym i niepodległym krajem ściśle powiązanym w
struktury europejskie jest bezsprzecznie zasługą Papieża. Jakiekolwiek próby naszego
reasumowania dziejowych przemian, które dokonały się na naszych oczach za sprawą
Papieża, pozostaną płytkie i nikłe w stosunku do tego jak bardziej elokwentnie na
pewno komentować będą największe autorytety świeckie i duchowne w następnych
stuleciach czy jeśli nie nawet w następnych milleniach.
Fakt, że dzisiaj możemy dumnie i pewnie stanąć i oświadczyć swą Polskość,
zawdzięczamy nie tylko Papieżowi, ale i również byłemu Prezesowi ZNP i KPA,
Edwardowi Moskal, który walczył o sprawę Polski i dobry wizerunek Polaka przez
cały okres swojej kadencji. Prezes Moskal robił to w sposób jak najbardziej
zrozumialy, dostrzegalny i odczuwalny przez Polonię USA, Polonię Swiata i wreszcie
przez Polskę. Jego bezprecedensowe akcje niesienia pomocy dla Polski
w czasach najtrudniejszych dla rodaków w kraju nigdy nie mogą być zapomniane.
Niestrudzony wysiłek tych dwóch wielkich Polaków, którzy zrobili tak wiele aby
podnieść rangę Polski na arenie politycznej Europy i Świata, przejdzie na zawsze
do naszej historii. Proszę więc Was, aby oddać Im należyty hołd minutą ciszy, która
będzie dla Nich samą modlitwą.
....
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Chciałbym w pierwszym rzędzie podziękować Administrcji ZNP za możliwość
zrealizowania tego spotkania z członkami klubu żeglarskiego Joseph Conrad Yacht
Club(JCYC) w główniej siedzibie ZNP.
Z wielkim szacunkiem pragnę podziękować:
Pani Prezes Teresie Abick
Panu Sekretarzowi ZNP Franciszkowi Spula
Panu Dyrektorowi od Sprzedaży Polis Ubezpieczeniowych
Władysławowi Prokopiuk
Panu od „Public Relations” Ron Jasiński oraz
Prawnikowi ZNP Chris Nowotarski

Pragnę również podziękować za obecność na dzisiejszym spotkaniu Redaktorowi
Polish News Pani Krystynie Teller, oraz wszystkim członkom i sympatykom Klubu
JCYC, którzy są dzisiaj obecni.
Wielu z Was zapewne zapyta – dlaczego dzisiaj w tym gronie spotykamy się z
przedstawicielami ZNP. Otóż, nie ulega wątpliwośći, że jako Polski Klub Żeglarski
mamy obowiązek współpracy z polonijnymi klubami i organizacjami, a ZNP posiada
najpoważniejsze atuty aby taką wsółpracę nawiązać. Klub JCYC postrzega ZNP jako
wspólne ogniwo do którego jest naszym obowiązkiem dołączyć .
Po pierwsze, należy zauważyć że dołanczając się do ZNP, łączymy sie z największą
Polska Rodziną w Ameryce.
Po drugie, naszym wspólnym obowiązkiem jest wspierać się, nie tylko ogólnie ale i
również finansowo poprzez zakup serwisów oferowanych przez ZNP, o których
więcej powie nam później pan Prokopiuk.
I wreszcie, będąc w strukturach ZNP, jako organizacja będziemy mogli korzystać z
wielu programów oferowanych członkom ZNP, o których zapewne Pan Prokopiuk
też nam więcej wyjaśni.
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