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Ks Kamieński - chleba ze str. 17 
 

rozpoznali Chrystusa Zmartwychstałego 

przy łamaniu chleba. 

   Malowidła, obrazy, witraże w tym 

kościele, tematycznie związane sa z tym 

wielkanocnym wydarzeniem w Emaus. 

Trzy obrazy w antepedium przedstawiają 

Pana Jezusa, św. Kleofasa i św. Szymona. 

W absydzie ponad ołtarzem pładkorzeźba 

przedstawia moment „łamania chleba”. 

   Podczas spotkania z uczniami Jezus 

Zmartwychstały jawi się jako prorok i 

wyjaśnia konieczność swego cierpienia, 

śmierci i zmartwychstania. „On rzekł do 

nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze 

serca do wierzenia we wszystko co 

powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie 

miał tego cierpieć, aby wejść do swojej 

chwały? I zaczynając od Mojżesza, 

poprzez wszystkich proroków wykładał in 

co we wszystkich pismach odnosiło sie do 

Niego”.   ❒ 

 

__________ 

Prof. Przystawa ze str. 17 
 

11, przy 18 nieobecnych, zatwierdził 

nową ordynację wyborczą i wprowadził 

oczekiwane przez społeczeństwo votul 

uninominal, czyli głosowanie w JOW.    

W ubiegłym tygodniu Prezydent Basescu 

ustawę podpisał. Tak się jednak składa, że 

uchwalona procedura wyborcza różni się 

od brytyjskiego JOW tak, jak nie 

przymierzając, skwaśniały żurek od 

ukraińskiego barszczu. Doskonale 

natomiast pasuje do tej rosyjsko-

ukra iń s ko - l i t e ws ko -… - ł o t e wsk ie j 

potrawy, którą z takim niesmakiem 

spożywać muszą (lub musiały) narody 

naszych sąsiadów. Okazuje się więc, że 

tak jak przedtem twórczo wspólnie 

t r a n s fo r mo wa l i ś my d e mo k r a c j ę                

w demokrację ludową, tak po upadku 

Związku Sowieckiego, najlepsze co 

można nam zaserwować, to JOW a la 

Putin czy a la Jelcyn.  

   Rumuńska procedura ma wyglądać, 

mniej więcej, tak: kraj zostanie 

podzielony na okręgi liczące ok. 145 

tysięcy wyborców, którzy wybiorą 290. 

osobowy sejm. Każdy wyborca będzie 

miał jeden głos i będzie głosował na 

jednego kandydata z okręgu. Mandaty 

uzyskają przedstawiciele tylko tych partii, 

które przekroczą 5. procentowy próg 

wyborczy w skali całego kraju. W okręgu 

wygrywa tylko jeden kandydat, ale 

niekoniecznie ten, który otrzyma 

najwięcej głosów, bo tak będzie tylko          

w przypadku kandydatów partii, które 

przekroczyły próg. Resztę mandatów 

podzieli się między partie polityczne, 

według metody proporcjonalności, 

wydaje się, że będzie to metoda Hare. Na 

dodatek, żeby było jeszcze bardziej 

demokratycznie, 18 mandatów jest 

zarezerwowanych dla przedstawicieli 

różnych mniejszości narodowych, których 

– poza Węgrami – jest chyba akurat tyle. 

   Taką oto potrawę oferuje Rumunom ich 

klasa polityczna po listopadowym 

referendum, w którym ponad 80% 

głosujących opowiedziało się za 

wyborami w JOW. A z wypowiedzi 

polityków Platformy możemy się 

domyślić, że popłuczyny po tej polewce 

zostaną niebawem wprowadzone               

w Polsce.  

   Nie potrzeba wielkiej przenikliwości 

politycznej, żeby od razu zgadnąć, że 

potrawa ta będzie w takim samym stopniu 

niestrawna dla obywateli, jak wszystkie te 

warianty proporcjonalności, jakie nam do 

tej pory serwowano. Podstawowym 

elementem tej niestrawności jest stały 

kłopot z powołaniem stabilnego rządu, 

bez czego trudno mówić o jakiejś 

sensownej, samodzielnej, polityce 

państwa w jakiejkolwiek dziedzinie. 

Premier Tusk jest wprawdzie tylko 14. 

premierem od 1989 roku, ale już                 

p. Katarzyna Hall jest 17. ministrem 

edukacji, p. Marek Sawicki 24. ministrem 

rolnictwa, a p. Ewa Kopacz 21. ministrem 

zdrowia! W innych resortach jest 

podobnie.  

   Nie inaczej przedstawia się sprawa we 

wszystkich krajach z JOW w stylu 

jelcynowsko-putinowskim. Pani Julia 

Tymoszenko jest 18 premierem Ukrainy 

od 1991 roku; p. Gediminas Kirkilas 17. 

premierem Litwy; p. Ivars Godmanis 15. 

premierem Estonii; p. Calin Popescu 

Tariceanu 11. premierem Rumunii itd., 

itp. Chwała Bogu, że Unia Europejska 

zgodziła się wziąć nasze kraje pod swoją 

kuratelę, bo bez niej płynęlibyśmy, 

niebożątka, w nieznanym kierunku i 

najpewniej, prędzej czy później, rosyjski 

niedźwiedź byłby jeszcze raz zmuszony 

nas adoptować! 

   Doświadczony wilk morski, prezydent 

Rumunii Traian Basescu, podjął wysiłek 

wyprowadzenia swojego statku na czyste 

wody i zażądał zmiany systemu 

wyborczego na taki, który wprowadziłby 

odpowiedzialność indywidualną do życia 

publicznego i umożliwił wyłonienie 

stabilnego rządu. Niestety, klasa 

polityczna, jaką Rumunia odziedziczyła 

po przednim ustroju, skutecznie mu to 

uniemożliwiła. Brytyjski politolog               

z Uniwersytetu Londyńskiego, Sean 

Hanley, komentując tę zmianę procedur 

wyborczych, przewiduje, że jej skutkiem 

będzie osłabienie struktur partyjnych, 

wzrost znaczenia partyjnych liderów oraz 

wzrost klientyzmu i korupcji all in the 

best Romanian and South European 

tradition – wszystko zgodnie z najlepszą 

rumuńską i południowo-europejską 

tradycją.  

   Progi wyborcze, listy partyjne, 

przywileje dla mniejszości – to wszystko 

działa w JOW jak muchomor ugotowany 

w barszczu: zatruwa i degeneruje życie 

społeczne i obywatelskie, czyniąc 

państwo nie sterownym i dryfującym          

w nieznanym kierunku. Egoistyczna, 

zachłanna, niezlustrowana klasa 

polityczna traktuje mandaty poselskie i 

senatorskie jako premie za usługi wobec 

liderów partii, a posady ministerialne jako 

nagrody dla szczególnie zasłużonych. 

Zostaje się ministrem na kilka miesięcy, 

potem półroczna odprawa i apanaże i 

trzeba zwolnić miejsce dla kolejnego 

zasłużonego – kadencja parlamentarna i 

żywot rządu jest krótki, nie starczy czasu i 

pieniędzy, żeby wszystkich obdzielić. A 

po nas choćby potop! 

   Miejmy nadzieję, że Premier, w swojej 

deklaracji, oferuje nam inne JOW, 

bardziej przypominające system brytyjski. 

Bo jeśli to ma być kolejny wariant JOW  

w stylu Jelcyna-Putina, to lepiej, żeby się 

tak nie trudził i raczej pojechał gdzieś na 

narty albo poserfował na wietrze po 

jakimś ciepłym morzu.   ❒ 

 

__________ 

Pogonowski - Korupcja ze str. 17 
 

   G-8 jet organizacją najbogatszych 

państw, które praktycznie mówiąc, rządzą 

światem pod kierunkiem USA, 

zdominowanego przez korporacje 

międzynarodowe głównie pod kontrolą 

Żydów. Obecnie przedstawiciele partii 

demokratycznej i partii republikańskiej 

muszą razem wydać około miliarda 

dolarów na koszty propagandy wyborczej 

w USA, z subsydiów korporacji 

międzynarodowych. Podobnie dzieje się 

podobnie we wszystkich państwach 

członkowskich G-8 i natrafia to na coraz 

większy opór przeciwko imperium 

globalnemu należącemu do korporacji 

międzynarodowych i budowanemu 

s y s t e me m z a d ł u ż a n i a  s ł a b yc h 

ekonomicznie państw.  

   Jest to według Perkins’a zbrodnicze 

imperium, które zniewala ludność na 

świecie. Powoli ludzie rozumieją i 

protestują, począwszy od Europejczyków 

i mieszkańców Ameryki Łacińskiej i         

w ludności w krajach Bliskiego Wschodu.  

   Wyżej wspomniany proces Ekwadoru, 

w imieniu 30,000 Ekwadorczyków o 

odszkodowanie w wysokości 6 miliardów 

dolarów przeciwko Texaco, wynikł           

z powodu grabieży nafty i zatrucia 

środowiska od 1968 roku, przy 

jednoczesnym spadku stopy życiowej 

Ekwadorczyków i pozostawieniu 

osiemnastu miliardów galonów trujących 

odchodów w puszczy tropikalnej. Lokalni 

Indianie masowo umierają na raka i inne 

chorób powodowane tym zatruciem            

w dorzeczu rzeki Amazonki. Ropa 

naftowa została wydobyta i wywieziona           

z Ekwadoru, a Ekwador stał się 

najbiedniejszym krajem Ameryki 

Południowej. 

   Z a  p r z y k ł a d e m  E k w a d o r u 

prawdopodobnie pójdzie Nigeria, 

Indonezja, Boliwia i Wenezuela i inne 

kraje. Świadomie wyrządzano im szkody, 

żeby wyciągnąć tym większe zyski. 

Sprawcy zbrodni w Ekwadorze są obecnie 

pociągani do odpowiedzialności, ale nie 

wszyscy. Perkins wspomina jak miał 

przekupić w latach 1970tych prezydenta 

Ekwadoru Jamie Rodos i prezydenta 

Panamy Omara Torrijos, żeby byli 

posłuszni i nie sprzeciwiali się planom 

korporacji międzynarodowych. 

   Każdemu nich powiedziano: „Jak 

będziesz posłuszny, będziesz bogaty, ale 

jeżeli nie, to skończysz tak jak Allende          

w Chile, Arbenz w Guatemali lub 

Lumumba w Kongu. Obydwaj byli 

nieposłuszni i obydwaj zginęli                 

w katastrofach lotniczych w 1981 roku. 

Ciekawe, czy niedawna śmierć                

w Poznańskim polskich generałów 

dowódców lotnictwa, była analogiczna, 

ponieważ nie zgadzali się na budowę 

„Tarczy” w Polsce i nie chcieli narażać 

ojczyzny na rosyjskie bomby nuklearne. 

Polacy powinni zbadać fortuny osobiste 

Aleksandra Kwaśniewskiego, Leszka 

Balcerowicza i im podobnych, którzy są 

bardzo bogatymi ludźmi dzięki ich 

posłuszeństwu kosztem polskiego mienia 

narodowego w ramach globalnej korupcji.   
❒ 
 

__________ 

Dr. Stefan Wilk ze str. 17 
 

   Dr. Stefan Wilk otrzymując w roku 

1990 tytul doktora honoris causa 

przyznany mu przez Akademię Medyczną 

w Warszawie, zakończył swoje 

przemówienie słowami, które warto 

zapamiętać:  „Powiedzial ktoś, kiedyś, że 

wczoraj jest tylko snem, a jutro wizją 

tylko; lecz dziś – należycie przeżyte – 

czyni każde wczoraj snem szczęścia, a 

każde jutro wizją nadziei”. 

Cześć Jego pamięci!    
 

Kazimierz Cybulski 

 

__________   

 

Mark Prochowski 
Attorney At Law 
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