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nazywamy obrzezaniem. Przyznam się że 

byłem tym zbulwersowany ale nie dałem po 

sobie poznać mego zaskoczenia. Potem od 

innych dowiedziałem sie, że to jest niemal 

praktyką nagminną w niektórych szpitalach 

w USA. Niektórzy lekarze radzą aby ze 

względów higienicznych niemowłę poddać 

temu zabiegowi. Nie wchodziłem w detale 

jakiej nacji są ci lekarze, którzy radzą 

obrzeżanie  z powodów higienicznych. Ich 

rady są dość skuteczne, że rodzice 

niemowlaka nie są w stanie się oprzeć. 

   Jakoś do dziś nie mogę znależć 

odpowiedzi na tego rodzaju praktykę, że to 

jest sprawa higieny. Biblia mówiąc o 

obrzezaniu Abrahama i jego domowników 

wyraźnie wskazuje na motyw religijny. Nic 

nie mówi o higienie. Tyle narodów żyło 

przed Abrahamem i żyją w naszych czasach 

wśród których nie jest znana praktyka 

obrzezania a z higieną nie jest wcale gorzej 

niż tam gdzie praktykuje sie obrzezanie. 

Jakoś to mi nie pasuje to wszystko. Czy aby 

napewno chodzi tu tylko o higienę? Czy 

może coś innego kryje się za rytem 

obrzezania? Niech każdy sam sobie 

odpowie na to pytanie. 

   Niedawno w „Polskim Przewodniku” 

czytałem art, SJ Holyńskiego pt „Czy to 

jeszcze New York City czy to już Jewish 

City?” (Przewodnik polski 16 listopada 

2oo7r). Polecam też art pt „P z Gwiazda 

Dawida w tle. Państwo Polskie z rządzącą 

mniejszością Żydowską”. Autorem artykułu 

jest Dariusz Kosiur, (Polski Przewodnik 28 

grudnia 2oo7r str 19. Warto też zapoznać się 

z treścią artykułu pt „Religijne korzenie 

liberalizmu”. Autorem jest Izrael Szamir 

(News of Polonia nr 7 December 2oo7 str 19 

i 23).   ❒ 
 

__________ 
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wynagrodzenia i/lub form W2, 

• 2 kolorowe zdjęcia sponsora, 

• 4 kolorowe zdjęcia osoby starającej się o 

przekształcenie statusu w prawo stałego 

pobytu, 

• Badania Lekarskie osoby starającej się o 

przekształcenie statusu w prawo stałego 

pobytu, 

   Po przeanalizowaniu otrzymanych 

dokumentów, Biuro Imigracyjne wyznacza 

datę przesłuchania. Przesłuchanie jest 

zwykle dosyć proste, jako że akty urodzenia 

załączone do aplikacji  często wystarczają 

do udowodnienia pokrewieństwa między 

sponsorem a osobą sponsorowaną. 

Urzęd n i c y  i mi g rac yj n i  p o d czas 

przesłuchania skupiają się głównie na 

warunkach finansowych sponsora, a ściślej 

– jego faktycznych możliwościach 

u t r z y m a n i a  c z ł o n k a  r o d z i n y . 

Niewystarczające środki finansowe to jedna 

z podstaw dyskwalifikacji imigranta. 

Wniosek może zostać odrzucony również na 

podstawie danych z rejestru karnego lub 

badań lekarskich. Większość spraw jest 

jednak zatwierdzana, o ile nie stoją temu na 

przeszkodzie dane zawarte w dostarczonych 

dokumentach. 

   Wniosek o nadanie statusu stałego 

rezydenta na podstawie zawartego 

małżeństwa powinien być uzupełniony o 

dokumenty stanowiące dowód na istnienie 

związku małżeńskiego. Przesłuchanie ma 

miejsce w Biurze Imigracyjnym, gdy 

małżonkowie przebywają na terenie USA. 

Sugerujemy zgromadzenie następujących 

dokumentów: 

• Zdjęcia ze ślubu, wesela lub inne zdjęcia, 

na których jesteście razem – przed lub po 

ślubie,  

• Wspólne zdjęcia, np. z wycieczek, spotkań 

itp., 

• Bilety, rezerwacje lub inne dowody na 

wspólne podróże, 

• Zaproszenia ślubne,  

• Pisemne deklaracje od przyjaciół, 

krewnych, przedstawicieli kościoła, 

potwierdzające istnienie małżeństwa,  

• Korespondencja od osób trzecich 

zaadresowana jednocześnie do obydwojga 

małżonków na ten sam adres,  

• Dokumenty potwierdzające wynajem 

mieszkania lub wzięcie kredytu 

mieszkaniowego, podpisane przez obydwoje 

małżonków,  

• Dane dotyczące wspólnego konta 

bankowego,  

• Wspólne karty kredytowe, 

• Wspólne polisy ubezpieczeniowe, np. 

ubezpieczenie zdrowotne,  

•  Dokumenty osobis te każdego                           

z małżonków, wskazujące współmałżonka 

jako osobę kontaktową w nagłych 

wypadkach, 

• Rachunki związane z używaniem 

mieszkania oraz rachunki telefoniczne 

wystawione na obydwoje małżonków,  

• Prawo jazdy bądź kalifornijski dowód 

t o żs amoś c i  ws kazu j ący mi e j s ce 

zamieszkania, 

• Kopie trzech ostatnich zeznań 

podatkowych i form W2,  

• Kopia czeku z waszymi imionami, 

• Korespondencja przesłana do małżonka na 

adres w USA, 

• Kopie e-maili oraz innego rodzaju 

korespondecji z okresu, kiedy mieszkaliście 

osobno (o ile jest to dostępne). 

   Podobnie jak w przypadku pozostałych 

spraw dotyczących bezpośrednich 

krewnych, na zakończenie procedury ma 

miejsce przesłuchanie w Biurze 

Imigracyjnym. Celem przesłuchania jest 

potwierdzenie zgodności zawartego 

małżeństwa z prawem, sprawdzenie, czy 

sponsor ma wystarczające środki finansowe 

na utrzymanie przybywającego do USA 

małżonka oraz, czy osoba ubiegająca się o 

status dopuściła się naruszenia prawa lub 

czy istnieją inne podstawy odrzucenia 

wniosku imigranta o przekształcenie statusu.   
❒ 
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zwiększenia czasu koniecznego na reakcje 

na atak nuklearny. Projekt „Tarczy”            

w Polsce, na cztery minuty lotu pocisku od 

Moskwy narusza tę sprawę, ponieważ grozi 

automatycznymi reakcjami rosyjskich salw 

nuklearnych przeciwko Polsce z powodu 

braku czasu na rozeznanie zagrożenia 

rakietami amerykańskimi w wyrzutniach            

w Polsce. Ta sprawa nasuwa podejrzenie, że 

projekt tarczy jest „balonem próbnym” 

nigdy nie do zrealizowania, ale niestety,         

w odwecie, za pozwolenie na instalacje 

„Tarczy,” Polska już poniosła straty                 

w handlu z Rosją.  

   Wojna za pomocą sygnałów i przekazów 

elektronicznych zagraża światu jak nigdy 

przedtem z powodu możliwości penetracji 

systemu rozkazów i kontroli przy 

zmniejszającej się długości czasu 

potrzebnego na reakcje w stosunkach 

między USA i Rosją, które to państwa 

muszą wyjaśnić sprawę czasu potrzebnego 

dla ich systemów rozkazów i kontroli. 

   Odezwa nawołuje do porzucenia 

przygotowań i planów masowych ataków, 

takich jak pocisków typu „cruise missiles,” 

których tysiące jest w produkcji w USA, 

niby dla odstraszania ataków w ramach 

zapewniania o równowadze terroru, jakoby 

potrzebnej dla zachowania pokoju. 

Potrzebny jest odpowiedzialny i 

przekonywujący układ USA z Rosją, 

zapewniający obie strony o dobrej woli,           

w przeciwieństwie do takich programów jak 

„Tarcza” w Polsce i po linii układów 

prezydentów Bush’a i Pupina w Moskwie 

Moskwie 2002gim roku o wymianie 

wspólnych danych i przechowywaniu ich           

w Moskwie i w Waszyngtonie. 

   Autorzy odezwy kładą nacisk na usunięcie 

napięcia z powodu planów „Tarczy”           

w Polsce, w celu poprawy bezpieczeństwa 

m i ę d z y n a r o d o w e g o .  U p ó r 

neokonserwatywnego rządu Bush’a              

w sprawie „Tarczy” uniemożliwia postęp           

w kontroli zagrożenia świata bronią 

nuklearną, która musi być zabezpieczona i 

nie dostępna dla terrorystów. Sytuację 

utrudnia określanie przez Waszyngton elity 

wojsk Iranu,  j ako „organizacj i 

terrorystycznej” przy jednoczesnym 

tolerowaniu arsenału nuklearnego Izraela. 

Obecnie w 40 państwach na świecie jest 

broń nuklearna która może być ukradziona 

lub spowodować wypadek w czasie 

transportu. 

   Agencja Energii Atomowej ONZ ma za 

zadanie, według rezolucji 1540 Rady 

Bezpieczeństwa, pomagać w zabezpieczaniu 

materiałów nuklearnych. Alarmujące są 

takie pomyłki jak w dniach 29-30 sierpnia, 

2007 kiedy sześć pocisków rakietowych          

z nuklearnymi głowicami było załadowane 

na samolot amerykański i zostało 

wyładowane po 30 godzinach lotu nad USA. 

Nikt nie wiedział, kiedy i gdzie znajdowały 

się te pociski ani nawet nie znany był fakt że 

pomyłkowo zabrano broń nuklearną                  

z arsenału w podróż po terytorium USA. 

   Ważną sprawą jest ukończenie traktatu 

zabraniającego próbnych wybuchów 

nuklearnych, zwłaszcza pod ziemią jak też 

przes t rzegan i a  t rak t a tu  o  n ie -

rozpowszechnianiu broni nuklearnej za 

pomocą Agencji Energii Atomowej ONZ 

oraz bezpieczeństwa produkcji paliwa 

nuklearnego dla elektrowni nuklearnych. 

Istnieje potrzeba poprawnego dostarczania 

paliwa nuklearnego oraz przechowywania 

go, jak też poprawnego przechowywania 

radioaktywnych odchodów tak żeby nie 

mogły stać się bronią w ręku terrorystów. 

   Odezwa nawołuje do zmniejszania 

arsenałów nuklearnych w Rosji i w USA. 

N i e  w s p o m i n a  o  n a j b a r d z i e j 

kontrowersyjnym dużym arsenale 

nuklearnym Izraela, który destabilizuje 

Bliski Wschód, zagraża sąsiednim 

państwom i utrudnia pracę Agencji Energii 

Atomowej ONZ.   ❒ 

 

__________ 
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może podnieść produkcję, o co zabiega 

Bush, w czasie jego „anty-irańskiej” 

podróży na Bliski Wschód, gdzie on jest 

postrzegany jako lider uległego partnera          

w osi USA-Izrael, co kompromituje Bush’a 

w oczach Arabów i utrudnia plany 

tworzenia jego wersji demokracji                

w państwach muzułmańskich, podczas gdy 

Izrael stosuje apartheid w Palestynie. 

   Tymczasem w Rosji powstają komitety 

„konstruktywnej” krytyki demokracji 

amerykańskiej pod hasłem, że nie można 

uczyć się demokracji od takich ludzi jak 

Bush, który miał mniej głosów niż Al Gore i 

musiał zdobywać prezydenturę w 2000 roku 

drogą sądową. W „konstruktywnej” krytyce 

przoduje w Rosji prawnik, Anatoly 

Kuczerena, który twierdzi, że podobne 

grupy z Zachodu były w Rosji od dawna, 

tak więc, teraz jest właściwy czas, żeby 

Rosjanie bliżej przyjrzeli się metodom 

demokracji w USA, Anglii etc. 

   Analiza nagrań pobicia przez policję 

Rodney’a King’a w 1992 roku, dokonana 

przez Kuczerenę, ilustruje w Rosji trudne 

stosunki białych z murzynami w Ameryce. 

W lecie 2006, w czasie spotkania na 

szczycie organizacji G-8, Putin powiedział 

Bush’owi, że Rosja nie potrzebuje takiej 

demokracji, jaką USA zakłada w Iraku, oraz 

oskarżył Biały Dom o usuwanie z Iraku 

dziennikarzy amerykańskich, którzy 

krytykowali brutalną pacyfikację Iraku, 

według The Wall Street Journal z 18go 

stycznia. 

   Kuczerena twierdzi, że oceny Rosji przez 

takie organizacje jak „Freedom House” są 

niesprawiedliwe. Tymczasem Żyd, szef 

bezpieczeństwa wewnętrznego w USA, 

Michael Chertoff, rządzi strachem i 

wymyśla rozmaite powody do ograniczeń 

swobód obywatelskich w USA i na granicy 

z Kanadą, tak żeby Amerykanie pamiętali, 

że są ofiarami wojny przeciwko 

terroryzmowi, podobnie jak Żydzi w Izraelu 

i żeby solidaryzowali się z Izraelem. 

Metody te przypominają eksport 

komunizmu z Rosji Sowieckiej do Polski i 

tworzenie solidarności „demokracji 

ludowych.” 

   Hilary Clinton, kandydatka na prezydenta 

USA, „jakoby najlepsza dla Żydów,” 

powiedziała w Las Vegas: „Prezydent Bush 

pojechał nad Zatokę Perską i żebrze            

w Arabii Saudyjskiej i innych krajach, żeby 

Arabowie zgodzili się obniżyć cenę ropy 

naftowej. Jest to upokarzające. USA 

powinno stosować taką politykę 

energetyczną, żeby powiększyć zatrudnienie 

w produkcji bio-paliwa i w ten sposób 

ratować się przed kryzysem gospodarczym i 

jednocześnie starać się o niezależność od 

importu paliwa.”   ❒ 
 

__________ 
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