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Mówimy po Polsku 
 

Wiadomości Polonijne 

 

Polka Deli 
The Best Polish Deli 

in Orange County California 
 

Polish Traditional Deli Products 
Sausage, meat cuts, pierogi 

 Stuffed cabbage 

Polish bread and cakes 

Imported from Poland 
Candies, cookies and chocolate 

Great Polish beer, wine and spirits 

Newspapers and magazines,  

Cosmetics 
 

1710 Tustin Ave  -  Orange, CA 

Tel/Fax (714) 974-8276 
 

Mon to Fri - 10 – 6,  Sat 10 - 4 

 

Twoja pomoc  

jest potrzebna  
Zaangażuj się  

w działalność Polonii  

Zostań członkiem  

polskiej organizacji 

 

Popierajcie firmy 

ogłaszające się  

w News of Polonia 

One pomagają 

Polskiej 

społeczności 

Refleksje 2 
 

Mądrość 

Prof. Henryk Skolimowski 
 

   Mądrość jest ciekawym słowem. Dobrze 

nam brzmi w uszach i w duszach. Inspiruje 

nas i zaprasza do głębszej podróży. Mądrość 

wyjaśnia, prowadzi i odkrywa nowe głębie. 

Ale czymże jest sama w sobie? Kto ją 

posiądzie, nie musi już zadawać takich 

pytań. Kto w nią wątpi, nie będzie przez nią 

prowadzony. 

   Sceptycy nie mogą być mądrzy. Bo jak się 

we wszystko wątpi, mądrości się nie osiąga. 

A jak się ją osiąga? Przez ciernie, które 

wiodą do mądrości.  

   Czy mądrość musi być zawsze przez 

ciernie? Nie musi, ale jest. Bo mądrość 

wybiera właśnie taką drogę. W tym też tkwi 

paradoks mądrości – nie jest dostatecznie 

mądra, aby wybrać drogę bez cierni. 

   Jeśli chcesz życia łatwego, bez cierni, to 

nie znaczy, że jesteś mądrzejszy od 

mądrości – która idzie przez ciernie – a 

tylko znaczy, że nigdy nie osiągniesz 

mądrości. 

     O mądrości córko Bogów 

     Stworzona sponad ziemskich sfer 

     Naucz nas postrzegać światło 

     Które nam rozjaśni życie 

     I uczyni nas posłańcami 

     Twej przedziwnej magii. 
 

__________ 

Granica potworności 
Gazeta Niedzielna 
 

   Brytyjski rząd poparł w maju projekt ustawy 

dopuszczającej tworzenie genetycznych         

hybryd powstałych z połączenia ludzkiego 

jądra komórkowego ze zwierzęcą komórką 

jajową. Naukowcy starający się przeforsować 

przyjęcie tego zapisu prawnego są zdania, że 

ludzkozwierzęce hybrydy będą doskonałym 

żródłem komórek macierzystych, które z kolei 

wykorzysta się m.in. do walki z chorobami 

Parkinsona i Alzheimera. Czy brytyjscy          

parlamentarzyści zezwolą genetykom na 

przekroczenie granicy, która do tej pory była 

święta? 

   Komórki macierzyste, na którym tak 

bardzo zależy naukowcom, po pobraniu           

z hybryd mogą zostać przekształcone           

w dowolne komórki organizmu człowieka. 

Wykorzystane w ten sposób zarodki ludzko

-zwierzących istot byłyby uśmiercane 

przed 14 dniem swojego życia. Te             

hybrydowe embriony, zgodnie z projektem, 

miałyby mieć 99% ludzkiego kodu          

genetycznego. 

   Co prawda nauce są już znane sposoby 

uzyskiwania komórek macierzystych           

z ludzkich tkanek, nie wykorzystując do 

tego ani ludzkich zarodków ani         

ludzko-zwierzących hybryd, jednak to ten 

ostatni sposób, jak twierdzą specjaliści, jest             

najbardziej efektywny. 

   „Tworzenie hybryd ludzko-zwierzęcych 

to przekroczenie granicy dotychczas 

nietykalnej” - powiedział Radiu            

Watykańskiemu Prezes Papieskiej 

Akademii „Pro Vita” by Elio Sgreccia i 

podkreślił, że próba zalegalizowania tego 

procederu to bezprecedensowe zagrożenie 

godności i tożsamości człowieka.           

Przypomniał, że ludzka godność jest i tak 

negowana przez przerywanie ciąży, czy 

selekcję embrionów podczas zabiegów 

sztucznego zapłodnienia, jednak teraz  

dochodzimy do granic potworności. 

   Jak sugeruje Radio Watykańskie,           

brytyjski rząd, popierając tworzenie          

genetycznych hybryd, uległ naciskom nie 

tylko naukowców, ale również firm               

farmaceutycznych.  

   Jeśli ta sugestia nie mija się z prawdą, może 

to łamanie kolejnego tabu wcale nie jest 

podyktowane nieposkromioną żądzą          

naukowego rozwoju, ani tym bardziej chęcią 

pokonania choroby Parkinsona. Wielkie zło 

może mieć bardzo trywialne motywacje. 

Czasem wystarczy szelest banknotów, a 

badania genetyczne i rynek farmaceutyczny to 

ogromne pieniądze. 

   Czy ludzka istota jest kimś wyjątkowym          

w otaczającym nas świecie? Chrześcijanie, 

Żydzi, muzułmanie powiedzą, że tak. Wielkie 

religie monoteistyczne, mimo wielu napięć i 

dramatycznych konfliktów, wydają się stać na 

straży tego, co możemy nazwać starym          

porządkiem świata. Jednak w nowym świecie, 

tak często i tak chętnie negującym sędziwe 

wartości, nie tylko nie ma miejsca dla Stwórcy 

i Prawodawcy. 

   Trudno przecież będzie utrzymać tezę, że 

miejsce Boga zajmuje człowiek, skoro ów 

człowiek, burząc naturalny ład, sam pozbawia 

się własnej godności. Więc już nawet nie 

człowiek jest w centrum, ale jego                 

nieposkromione żądze.   ❒   

 

__________ 

Pokojowa Wizja 

Bliskiego Wchodu 
Iwo Cyprian Pogonowski 
www.pogonowski.com 
 

   Wizja pokojowa Bliskiego Wschodu           

w oczach amerykańskiego analityka, 

pułkownika Dan’a Smith’a, jest możliwa, 

ale niestety nie pewna. Wizja ta opiera się 

na pokojowym porozumieniu Iranu z Arabią 

Saudyjską, w celu stabilizacji całego         

regionu Zatoki Perskiej i Morza           

Kaspijskiego bogatego w złoża ropy 

naftowej i gazu ziemnego. 

   Głównym elementem tej stabilizacji       

polityczno-ekonomicznej byłby wspólny 

nacisk dyplomatyczny Teheranu i Riyadhu 

na Bagdad, żeby Irakijczycy odrzucili 

wszelką formę okupacji i istnenie baz 

amerykańskich w Iraku, w zamian za pomoc 

A r a b i i  S a u d y j s k i e j  i  I r a n u                            

w unowocześnieniu produkcji złóż w Iraku, 

tak żeby USA pozwoliło tym trzem 

państwom uruchomić bliską kooperację          

w ramach OPEC (Organization of              

Petroleum Exporting Countries). 

   Najazd USA na Irak w 2003 roku, dla 

dobra Izraela i przemysłu energetycznego 

oraz zbrojeniowego, rozpętał konflikty 

między szyitami i sunnitami. Konflikty te 

zmniejszą się proporcjonalnie w miarę          

ewakuacji wojsk amerykańskich. Siły           

wojskowe Iraku stały by wobec możliwości 

obrony interesów zjednoczonego Iraku, 

zamiast służby pod kontrolą USA,                 

w pacyfikacji mającej na celu umożliwienie 

rabunku paliwa Iraku w ramach PSA (Profit 

Sharing Agreement), który jest obecnie  

narzucany parlamentowi w Bagdadzie jako 

„Oil Law” („Prawo Regulujące Naftę”). 

   W obliczu katastrofy wywołanej w Iraku 

przez najazd dokonany według planów  

ekstremistów z obozu sjonistyczno           

neokonserwatywnego i wobec potępienia 

tego najazdu obecnie przez większość      

wyborców USA, Waszyngton będzie 

doświadczać coraz większych trudności i 

dalszego upadku prestiżu USA na świecie.  

   Nikt nie może zabronić dostępu USA do 

Zatoki Perskiej, ale swoboda działania         

w tym regionie będzie coraz trudniejsza dla 

Amerykanów, w miarę jak państwa tego 

regionu oponują przeciwko zbrojnej 

amerykańskiej interwencji. Opozycja ta 

zaczyna przybierać formę rokowań na          

najwyższym szczeblu między Iranem i         

Arabią Saudyjską, mimo faktu że szyici 

rządzą w Teheranie a sunnici w Rhiyadh. 

Koran nakazuje solidarność muzułmanów 

przeciwko obcej okupacji. 

   Następny prezydent USA może          

pozytywnie pokierować historią Bliskiego 

Wschodu za pomocą ewakuacji wojsk 

amerykańskich z Iraku, co pewnie trwałoby 

do 2009 roku. W takim wypadku historycy 

21go wieku opisywać będą pierwszą dekadę 

tego wieku jako koniec krwawych          

kolonialnych pacyfikacji, a nie początek ich 

na resztę stulecia. 

   Tymczasem okupacyjne wojska 

amerykańskie utrzymywane są na poziomie 

najwyższym i prawdopodobnie władze oku-

pacyjne będą musiały pozbyć się rządu  

premiera Nuri al-Maliki i zastąpić ten rząd 

kolejnym rządem marionetkowym.          

Jednocześnie w ramach prywatyzacji na 

terenie Iraku jest więcej cywilów            

zakontraktowanych do wszelkiego rodzaju 

usług dla władz okupacyjnych, niż liczba 

170,000 okupacyjnych wojsk USA.   

   Wojsko Iraku będzie nadal używane         

w celach pacyfikacji, ale prawdopodobnie 

USA zatrudni też byłych oficerów z partii 

Ba’ath Saddama Husseina w procesie        

wygrywania sunnitów przeciwko szyitom. 

Jak dotąd rząd Bush’a nie opublikował  

decyzji czy ma zamiar prosić Irakijczyków o 

pozwolenie na utrzymanie permanentnych 

wojskowych baz amerykańskich na terenie 

Iraku. 

   W obliczu  możl iwości  zmian                    

w równowadze sił w regionie Zatoki           

Perskiej i możliwości ewakuacji wojsk 

amerykańskich, co stało by się według woli 

większości wyborców w USA, jest rzeczą 

naturalną że Riyadh sunnitów i Teheran 

szyitów będą w stanie wywrzeć nacisk        

dyplomatyczny na Bagdad, żeby odrzucił 

jakąkolwiek formę okupacji przez wojska 

USA, (włącznie z bazami wojskowymi)          

w zamian za inwestycje saudyjskie i irańskie  

potrzebne do uruchomienia pełnej produkcji 

zasobów Iraku, które to zasoby oceniane są 

jako drugie największe na świecie, po           

zasobach Arabii Saudyjskiej.  

   Trzeba pamiętać konsekwencje po           

p i e rws z ym n a j eźd z i e  n a  I r ak , 

sprowokowanym niby przyzwoleniem przez 

USA, żeby Saddam Hussein przyłączył  

Kuweit, starą prowincję Mezopotamii,         

wydzieloną jako oddzielne państwo                  

w ramach polityki brytyjskiego imperium 

kolonialnego. Po tym najeździe ograniczono 

produkcję ropy naftowej Iraku do tak 

niskiego poziomu, że Saddam Hussein 

wogóle nie ponosił żadnych kosztów na 

konserwację szybów i urządzeń przemysłu 

naftowego. 

   Obecnie potrzebne są inwestycje wielu 

miliardów dolarów w celu dużego            

podniesienia produkcji szybów w Iraku.          

W warunkach wojny domowej i przy 

krwawych walkach, które pod okupacją 

USA pochłonęły ponad 3,500 strat w 

poległych żołnierzach USA i ponad 700,000 

zabitych Irakijczyków. Miliony spośród 

nich          pozbawiono dachu nad głową i 

spowodowano ucieczkę za granicę ponad 

dwu milionów Irakijczyków. W takich         

warunkach korporacje międzynarodowe nie 

chcą ryzykować inwestycji miliardów 

dolarów w celu uruchomienia pełnej          

produkcji zasobów naftowych w Iraku.. 

   Wizja pokojowa Bliskiego Wschodu 

oferowana przez emerytowanego 

amerykańskiego analityka sztabowego, 

pułkownika Dan’a Smith’a, jest logiczna, 

ale niestety wizja ta jest w kolizji z obecnym 

nawoływaniem do amerykańskiego ataku na 

Iran, przez lobby Izraela w USA, a           

zwłaszcza przez zaciekłego sjonistę i     

wp ł ywo wego  s en a to ra  J o s eph’ a              

Liebermana. 

   Lieberman opublikował podjudzający do 

wojny przeciwko Iranowi artykuł o Iraku 

pod tytułem „Iran’s Proxy War” w „The 

Wall Street Journal z 6go lipca, 2007.     

Liebermanowi wtóruje Bush kiedy zaleca 

długoterminową okupację Iraku, tak jak 

przez ponad 60 lat działają bazy USA         

w Koreii Południowej. 

   Tymczasem, przez granicę z Iranem, Irak 

otrzymuje dostawy elektryczności, oraz 

żywności i wiele towarów pierwszej          

potrzeby. Nie wiadomo ile ciężarówek 

dziennie przekracza granicę Iraku z Iranem, 

ale wiadomo że około 90% ludnosci Iraku 

mieszka w zasięgu stu mil od granicy Iranu, 

który dziś jest jedynym krajem swobodnie 

handlującym z ludnością okupowanego 

Iraku.  

   Pokojowa wizja pułkownika Smith’a         

opiera się na logicznej możliwości zawarcia 

dyplomatycznego porozumienia Iranu             

z Arabią Saudyjską, w celu stabilizacji 

całego regionu Zatoki Perskiej i Morza 

Kaspijskiego, bogatego w złoża ropy 

naftowej i gazu ziemnego. Pułkownik Dan 

Smith jest analitykiem spraw wojskowych 

przy centrze Foreign Policy i Focus 

(Polityka Zagraniczna w Ogniskowej). Ma 

on własną stronę internetową „The Quaker’s 

Colonel.”   ❒ 

“O. Rydzyk to Josef 

Goebbels w koloratce” 
 

   Centrum im. Szymona Wiesenthala         

w Los Angeles wystosowało apel do 

papieża Benedykta XVI o odwołanie o. 

Tadeusza Rydzyka w związku z jego       

antysemickimi wypowiedziami.  

- Papież prawdopodobnie czuje się bardzo 

zawstydzony przez te komentarze - 

powiedział założyciel i dziekan tej          

największej w świecie żydowskiej instytucji 

broniącej praw człowieka - rabin Marvin 

Hier. - Czegoś takiego nie można tolerować 

-dodał. 

   W nadanym wcześniej oświadczeniu rabin 

nazywa redemptorystę z Torunia “Josefem 

Goebbelsem w koloratce”. - Po raz kolejny 

zaaplikowano antysemityzm, robiąc raz 

jeszcze z Żydów ofiarę kolejnego kryzysu 

politycznego. Nadszedł czas, by papież 

działał zdecydowanie. Nie można tolerować 

księdza, nawołującego przez radio miliony 

Polaków do nienawiści - podkreślił Hier        

w oświadczeniu. 

   Apel centrum Wiesenthala odwołuje się 

do bulwersujących wypowiedzi ojca         

Tadeusza Rydzyka na temat prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego, jego żony i               

Jedwabnego. Według najnowszego wydania 

tygodnika “Wprost” zakonnik powiedział 

m.in. że “sprawa Jedwabnego służyła tylko 

temu, by środowiska żydowskie mogły  

wyłudzić od Polski 65 mld. dolarów”. 

   Rabin Marvin Hier ocenił, że oskarżenia 

przeciwko prezydentowi Kaczyńskiemu to 

przekroczenie wszelkich granic. 

   Zainaugurowane przez Szymona         

Wiesenthala w 1977 roku międzynarodowe 

centrum w Los Angeles zajmuje się        

edukacją, promocją praw człowieka, a także 

walczy z przejawami rasizmu i               

antysemityzmu w świecie. Z organizacją jest 

stowarzyszonych około 400 tys. rodzin.  ❒ 

 

__________ 


