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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 

Wiadomości Polonijne 

 

Twoja pomoc jest 

potrzebna zaangażuj się  

w działalność Polonii 

Zostań członkiem  

polskiej organizacji 

Refleksje 11 
 

Aforyzmy o optymiźmie 
Prof. Henryk Skolimowski 
 

   Świat jest zbyt skomplikowany, aby 

weń łatwo można było wierzyć. Jest           

w nim tyle niebezbieczeństw i zasadzek, 

że kto ma olej w głowie, ten jest 

pesymistą. 

   Świat jest zaiste bardzo skomplikowany. 

Ale aby go ogarnąć, trzeba weń wierzyć. 

N ieb ezp ieczeńs t wa  i  za sad zki 

przezwyciężamy przez wizje i wiarę 

optymizmu. 

   W świecie jest i było tyle zła, że nie 

sposób nie być pesymistą. Tylko durnie są 

optymistami. 

   Jednak w świecie istniało i istnieje tyle 

dobra, że pesymizm jawi się jako ślepota. 

Optymizm to odwaga i jasne widzenie. 

   Jest byt i niebyt. Pesymizm to droga 

niebytu, to umniejszanie wielkości świata. 

   Optymizm to droga bytu, to celebracja 

wielkości istnienia.  

   Przez różowe okulary widzimy świat na 

różowo. 

   Przez czarne okulary nie widzimy nic.   

❒ 
 

__________ 

Potępia się Stalina  

chyba na pokaz.  
Jadwiga Inglis  
 

   To jest opisany przykład jak 

komunistyczna Rada Narodowa 

wywłaszczała Polaków ze swoich 

własności.  

   Potępia się Stalina i to co wyprawiał a    

w polskim prawie w dalszym ciągu są 

stalinowskie ustawy i Rząd w Polsce od 

1989 roku ich nie uchylił do dzisiejszego 

dnia.  

Po zobaczeniu Filmu „Katyń” gdzie 

pokazane było jak Stalina Milicja NKWD 

wymordowała tysiące oficerów polskich, 

zaczęłam przeglądać oryginały naszej 

sprawy wywłaszczeniowej.  

   Poczułam się jak bym oglądała ciąg 

dalszy filmu Andrzeja Wajdy o 

komunalizacji Polski po II Wojnie 

Światowej.  

   Naszą rodzinę Polaków wywłaszczyli  

w 1971r. z Warszawa Międzylesie, z ulicy 

Modrzykowej 1/3. Mieliśmy duży 9 

pomieszczeniowy w dobrym stanie dom i 

plac ok 3000 m. kw. Brzozy i inne polskie 

drzewa na naszej własności miałyby teraz 

po 78 lat. Wojnę przetrwaly ale komuny 

już nie. Wysłali przedstawiciele Rady 

Narodowej do nas zawiadomienie że 

wywłaszczają nas z własności, bo nasz 

plac oznaczony jest szczegółowym 

numerem i że naszą własność 

przeznaczyli na budowę osiedla 

spółdzielczych domków pracowniczych i 

na budowę drogi. Nasza posiadłość stała 

się numerem dla nielegalnych rządów           

w Polsce- Rady Narodowej. Zupełnie jak 

w koncentracyjnym obozie dla więźniów, 

którzy stawali się dla przestępców 

hitlerowskich tylko numerami. Zastraszali 

nas że dom może się spalić, by odejść 

zgodnie z prawem wywłaszczeniowym. 

Okradli nas z własności i wycięli nasz raj 

drzewny w Międzylesiu.  

Od 1972roku do 1973 roku, zamiast 

pobudowania osiedla spółdzielczych 

domków pracowniczych i ulicy, 

pobudowali na zabranym nam placu 3 

duże domy - 3 rezydencje. Każdy to teraz 

może zobaczyć. Swoich przestępstw 

ukryć nie mogą. Gdy nas wywłaszczyli, 

nie mieli planów na przeniesienie nas. 

Wpisali w Akt Notarialny że wypłacą 

odszkodowanie. Wjechały koparki by 

dom rozbierać, gdy my tam jeszcze 

mieszkaliśmy. W banku zablokowali 

wypłatę tzw „odszkodowania” do 75roku. 

Potem wypłacali małe odszkodowanie tak 

bardzo wolno, co kilka lat, że pieniądz 

utracił już prawie wszystko na wartości. 

Nic nie można było już za to kupić. Gdy 

mama w/d prawa podpisała Akt 

Notarialny wywłaszczeniowy, to napisali 

ż e  d o b r o wo l n i e  w ł a ś c i c i e l k a 

nieruchomości odchodzi z własności ale 

w/d prawa wywłaszczeniowego z Marca 

1958r. i że dalsze postępowanie 

wywłaszczenia odwołują. Nawet sami 

sobie nie zdawali sprawy jakie 

zaprzeczające bzdury wpisywali. Jeśli 

byśmy w/d prawa nie postąpili, to pewnie 

by nas gdzieś wywieźli jako przestepców  
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„Tortury były od dawna 

stosowane przez 

demokracje” 
Iwo Cyprian Pogonowski 
WWW.pogonowski.com 
 

   „Tortury były od dawna stosowane 

przez demokracje” to tytuł artykułu w The 

Wall Street Journal z 17go grudnia, 2007. 

W dobie neo-kolonializmu w imię 

wolności i równości ludzi reżymy 

demokratyczne w USA, W. Brytanii i 

Francji stosowały tortury mające na celu 

zadawanie bólu bez pozostawiania śladu 

tortur, takich jak na przykład porażanie 

prądem elektrycznym, przymuszanie do 

stania przez długi czas, oraz stopniowe 

topienie, za pomocą powolnego zalewania 

wodą płuc więźniowi, który często 

faktycznie topił się i tracił życie w czasie 

trwania tej tortury.  

   W atmosferze „wojny przeciwko tak 

zwanemu terrorowi” wypowiedzianej 

islamowi przez neokonserwatywno-

syjonistyczny rząd prezydenta George’a 

Bush’a, ohydne tortury stosują policjanci i 

żołnierze demokracji w Iraku, w Europie 

w tajnych więzieniach, oraz w Ameryce i 

ostatnio w Kanadzie. Były prezydent 

Polski, Aleksander Kwaśniewski jest 

oskarżany o wydanie zgody na stosowanie 

tortur w Polsce w okolicy lotniska 

Szymany. Śledztwo powinno być 

przeprowadzone w Polsce, żeby 

stwierdzić czy te oskarżenia przez ruch 

obrony praw człowieka przeciwko 

Kwaśniewskiemu można udowodnić i 

wówczas postawić go pod sąd za łamanie 

prawa i kompromitowanie państwa 

polskiego. 

   Kanadyjski  premier  Kolombii 

Brytyjskiej, Gordon Campbell wyraził 

ubolewanie i przeprosił matkę Roberta 

Dziekańskiego, Zofię Lisowską, za 

morderstwo dokonane na jej synu przez 

policję kanadyjską, na międzynarodowym 

lotnisku w Vancouver, 19go października, 

2007 roku za pomocą porażania go 

prądem elektrycznym oraz biciem i 

kopaniem. 

   Hitlerowcy nauczyli się torturowania 

prądem od policji francuskiej, która 

stosowała prąd wytwarzany przez 

przenośny generator w Wietnamie, we 

wczesnych latach 1930tych. Wcześniej 

Anglicy wyprodukowali duszące i 

dezorientujące więźniów kaptury, ostatnio 

masowo używane przez Amerykanów i 

Żydów na Bliskim Wschodzie w Iraku i  

w Palestynie. 

   Zasadniczo terror sowiecki korzystał           

z tysiącletniej tradycji terroru rabinów, 

który dobiegł końca w połowie 

dziewiętnastego wieku, żeby odżyć           

w Związku Sowieckim i w państwie Izrael 

w dwudziestym wieku. Stalinowskie 

metody zmuszania więźniów do długiego 

stania były też stosowane przez policję          

w USA w latach 1920tych oraz               

W.  Brytanię   w  Irlandii   i    na   Bliskim  
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Sytuacja opisana przez 

pana Krzysztofa 

Wojciechowskiego  

z Kanady 
 

   Normalnie w życiu, jeśli ktoś nas raz 

okłamie to przestajemy takiemu komuś 

ufać i do tego co później mówi 

podchodzimy z dużym dystansem. Jeśli 

ktoś nas kilka razy okłamie, no to               

w zasadzie wiadomo z kim mamy do 

czynienia i absolutnie z kimś takim nie 

warto się zadawać. 

   Co jednak mamy robić z politykami, 

którzy nas ustawicznie okłamują, i to nie 

raz, nie kilka razy ale dosłownie cały 

czas? Szczególnie jest to bardzo 

charakterystyczne przed wyborami. 

   Mineło już sporo czasu od wyborów 

parlamentarnych w Polsce z października 

2007 r., i naprawdę unikając złośliwości, 

chciałoby się zapytać: co zostało 

spełnione z licznie składanych obietnic 

wyborczych przez – wtedy – kandydata na 

premiera Donalda Tuska? Czy jest 

chociaż jedna sprawa, która była wtedy 

obiecana a przez obecnego premiera 

zrealizowana? Jeśli jest, to jaka? Gdzie są 

te obiecywane szuflady pełne ustaw? Już 

teraz wiemy, że to było kłamstwo gdyż 

pierwszy raz w historii Senatu trzeba było 

odwołać posiedzenie, bo nie było nad 

czym pracować. Gdzie są te świetne 

pomysły Platformy na rozwiązanie 

narosłych problemów służby zdrowia? 

Znowu nas okłamano, no chyba, że za 

takowy uznać to co powiedziała posłanka 

PO Beata Sawicka, w nagranej rozmowie 

przez podstawionego biznesmana-agenta 

CBA: „że wkrótce w służbie zdrowia 

będzie kręciło się duże lody”, 

równocześnie ostrzegając go: „panowie 

uważajcie na CBA, bo oni teraz wszędzie 

węszą”. Gdzie są te obniżone podatki a 

równocześnie godziwe podwyżki dla 

budżetówki? Kolejne kłamstwo, które 

najlepiej zobrazował strajk celników, 

którym poprzedni rząd obiecał podwyżki, 

a które zostały zablokowane przez rząd 

Platformy. Dopiero kompromitujące kraj 

długie kolejki nieodprawionych 

samochodów na wschodniej granicy, 

spowodowały przywrócenie wcześniej 

zapowiadanych podwyżek.  

   Gdzie jest dalsze obiecywane 

zmniejszenie bezrobocia, które w Polsce 

jest ciągle bardzo wysokie? Nawet tu 

skłamano. Bezrobocie nieznacznie 

wzrosło, co jest niekorzystnym dla 

gospodarki sygnałem, tym bardziej 

niekorzystnym, że zima była bardzo 

łagodna.    

   W kampanii wyborczej, Donald Tusk 

biadolił jak to pod rządami PiS-u wzrosły 

ceny warzyw i owoców (konkretnie 

chodziło o jabłka). Teraz są jeszcze 

droższe, o jedną trzecią mają wzrosnąć 

ceny energii, największy od lat wzrost 

inflacji – czyli kolejny z obiecywanych 

cudów...  

   Gdzie jest ten masowy powrót 

emigrantów o którym tyle mówił 

kandydat na premiera? Zapewnie, 

premierowi chodziło o emigrantów 

marcowych. Jak na razie, to na pewno 

wiemy o kilku: Ryszard Krauze, Henryk 

Stokłosa,  Jan Kulczyk,  wcale 

niewykluczone, że w końcu Edward 

Mazur ze Stanów zechce też przyjechać, 

tym bardziej, że pod rządami byłego 

komunisty a obecnego ministra 

s p r a w i e d l i w o ś c i  Z b i g n i e w a 

Ćwiąkalskiego w kraju jest prawdziwa 

sielanka, eldorado dla przestępców – 

sprawiedliwość PO PRL-owsku. Warto 

pamiętać, że Polska od lat jest na czele 

listy najbardziej skorumpowanych krajów 

w Europie. Dzięki takim ministrom jak 

Ćwiąkalski ta pozycja, przez długie lata 

będzie niezagrożona – tylko, czy o takie 

cuda chodziło?  

   Na     czym     tak     właściwie     polega  
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Najwyższy czas ! 
 

Właściciele lub spadkobiercy 

właścicieli, którzy zostali 

wywłaszczeni przymusowo w 

okresie PRL-u z nieruchomości 

proszeni są o kontakt z Jadwigą 

(949) 644-6778 lub News of Polo-

nia (626) 577-9797, 
 

w sprawie organizacyjnego spot-

kania, na którym omawiane 

będą plany działalności zmierza-

jących do odzyskania utra-

conych posiadłości lub otrzyma-

nia odszkodowania  

za poniesione straty. 


