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Mówimy Po Polsku 

Pomagając emerytom 

pomagasz sobie   
Szanowni państwo ! 
 

   Zwracamy się do WSZYSTKICH; do 

władz kościelnych, do redaktorów i 

prezenterów WSZYSTKICH programów 

radiowych i TV o wsparcie emerytów 

poprzez publikację naszego apelu, który 

ma na celu zjednoczenie Polonii w całych 

Stanach Zjednoczonych dla obrony 

skromnych emerytur Polaków. Emerytury 

te ze względu na to, że są wypracowane  

w Polsce i USA są niskie bo obejmują 

krótsze okresy pracy. 

   Social Security pomniejsza wypłatę           

w oparciu o polskie świadczenia Gdy 

emeryt nie zglosi otrzymywania 

świadczeń w Polsce, a je ma to Stany 

Zjednoczone traktujac to jako nadużycie 

żądają  zwro tu [ ich  zdaniem] 

nadpłaconych pieniędzy, a gdy emeryt 

przeniesie się do Polski to ta 

pomniejszona amerykańska emerytura 

przeliczona na złotówki jest dodawana do 

pobieranej w Polsce i opodatkowana 

dodatkowo. Taka sytuacja prawna 

powstała po podpisaniu umowy Polska – 

USA w 1974 r. i dalszych modyfikacjach 

w USA. Są kraje które takiej umowy nie 

podpisały z USA My emeryci mimo, że 

czasami połączone emerytury nie 

starczają nam na utrzymanie nie prosimy 

o ich zwiększenie, mówimy; wypłaćcie to, 

co wypracowaliśmy bez potrąceń i 

dodatkowych podatków !  

   Obecnie przedmiotem ratyfikacii jest 

Umowa o Zabezpieczeniu Społecznym 

między Rzeczypospolitą Polską a Stanami 

Zjednoczonymi, ale umawiające się 

strony nie uwzględniły szeregu spraw;       

w tym najważniejszej tj. szczegółowego 

systemu wyliczania należnych świadczeń 

w systemie każdej ze stron i t d . Jesteśmy 

zdania, że umowę tą należy uzupełnić o 

nasze życiowe spostrzeżenia i uwagi 

opracowane przez prawników, aby nie 

powstał nowy niewydarzony twór. 

   Jest teraz jeszcze ostatnia szansa, aby         

z tej Umowy zrobić życiowy dobry akt 

prawny. Dlatego jeszcze raz prosimy o 

szerokie nagłośnienie potrzeby integracji 

środowiska Polonii w całych Stanach, aby 

p r z e c i w s t a w i ć  s i ę  t a k i e j 

niesprawiedliwości. Wskazane byłoby 

zyskanie amerykańskiej opinii publicznej. 

   Chcemy zebrać jak najwięcej podpisów 

pod protestem który będzie podpisywany. 

Podpisy te i nasze argumenty powinny 

p o m ó c  w  n e g o c j a c j a c h                              

z przedstawicielami odpowiednich władz 

w tym roku wyborczym, oraz będą 

przekazane stronie polskiej. 

   Umowa, która ma być ratyfikowana 

między RP a USA dopuszcza, bowiem 

możliwość uzupełnień i aneksów. 

   Liczymy na Państwa pomysłowość, 

kontakty w różnych miastach i Stanach 

USA. Liczymy na Państwa pomoc                

w rozpropagowaniu i nagłośnieniu tej tak 

WAŻNEJ dla nas wszystkich sprawy. 

Państwa osobista pomoc byłaby cennym 

wkładem w to przedsięwzięcie. Za rok, 

czy za kilkanaście lat wszyscy mamy 

szansę być emerytami, Może Wasi 

rodzice lub dziadkowie pomagali Wam i 

teraz ...? 

   Chęć współpracy i uwagi prosimy 

kierować; 

   Inż E Cyran – Komisja ds. Emerytów 

tel. [847] 526 3426   ❒ 

   Podczas tegorocznych wakacji w Polsce 

miałem okazję spotkać się z grupą 

„Sybiraków” zrzeszonych w „Związku 

Sybiraków Warszawa-Śródmieście”. 
 

Historia Związku Sybiraków. 

   W  o k r e s i e  d w u d z i e s t o l e c i a 

międzywojennego tj. kiedy Polska 

odzyskała niepodlełość, weterani, 

dokładniej Sybiracy, utworzyli pierwszy 

Związek Sybiraków: 

 - w 1921 roku powstał najpierw 

„Niezależny Akademicki Związek 

Sybiraków” do którego należeli młodzi 

ludzie ale urodzeni na Syberii. Związek 

ten istniał do 1927r. 

 - w 1926 r. żołnierze 5-tej Dywizji 

Syberyjskiej utworzyli w Katowicach 

Zrzeszenie Sybiraków. 

 - w styczniu 1928 r. w gmachu Cytadeli 

Warszawskiej Sybiracy odbyli zebranie 

organizacyjne. W dniach 29 i 30 czerwca 

tegoż roku odbył się I-szy Zjazd 

Sybiraków na którym był obecny 

prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. 

Ignacy Mościcki. 

   Na zjeździe podjęto pewne uchwały, 

wybrano też honorowych członków 

„Związku Sybiraków”, którymi zostali 

marszałek Józef Piłsudski i syberyjski 

pisarz Wacław Sieroszewski. Nie wolno 

zapominać, że J. Piłsudski w latach 1888-

1892 był na zesłaniu na Syberii. 

Pierwszym prezesem Zarządu Głównego 

zotał pan Henryk Suchenek-Suchecki. 

 - w 1935 r. Związek Sybiraków miał już 

9 okręgów: katowicki, warszawski, 

białostocki, wileński, wołyński, lwowski, 

lubelski, pomorski i śląski. 

   Z w i ą z e k  S y b i r a k ó w  c z a s u 

międzywojennego tj of 1928-1933 był 

obecny w całokształcie życia politycznego 

i społecznego a jego działalność można 

zredukować do kilku sekcji: 

a. Sekcja historyczna zajmowała się 

gromadzeniem dzieł poświęconych 

Syberii jako miejsca martyrologii 

Polaków. 

b. Sekcja ekonomiczna – członkowie tej 

sekcji propagowali ekonomiczne 

znaczenie Syberii dla Polski. Studiowano 

możliwości ekspansji Polski na Syberię. 

c. Sekcja propagandowo-wydawnicza 

utrzymywała kontakty z prasą codzienną, 

a w latach 1934-39 wydawała kwartalnik 

„Sybirak”. 

d. Sekcja bratniej pomocy – celem tej 

sekcji była opieka w stosunku do 

członków biednych i bezrobotnych.  

e. Sekcja młodych – był to „Związek 

Młodzieży z Dalekiego Wschodu” i  

formowała się z osób które jako małe 

dzieci w latach 1918-20 zostały 

ewakuowane z Syberii do Polski drogą 

morską przez Japonię i Amerykę. Była to 

zasługa dr. J. K. Jakóbkiewicza. 

f. Sekcja propagandowa miała na uwadze 

organizację zjazdów, zlotów, spotkań 

różnego rodzaju, świętowanie rocznic 

historycznych w tym też gromadzenie 

pamiątek itp.  

   Przedwojenny „Związek Sybiraków” 

tętnił życiem. Jego działalność szła          

w kierunku aby społeczeństwo polskie 

pamiętało o losach Sybiraków, by 

wiedziało czym grozi zaniechanie 

obowiązku obronności kraju.  W 1938 r. 

wielu Sybirakom nadano krzyże zasługi.  

   Z chwilą wybuchu II-giej wojny 

światowej w roku 1939 została przerwana 

działalność  „Związku Sybiraków”. Dla 

Polski i dla Polaków rozpoczęła się nowa 

gehenna i droga krzyżowa, która też 

prowadziła m.in. na Syberię. Tym razem 

przeciwnik był bardziej okrutny a represje 

bardziej wyrafinowane. „Przeklęta 

ziemia” czyli Syberia znów zaludniła się 

Polakami.     Bardzo    wielu    z nich    nie  
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Spotkanie  

z Sybirakami 
Biało - czerwoni  

na pustyni 
Phm. Piotr Trabiński HR 
 

hufcowy Warszawskiego Hufca Harcerzy  

„Grochów” im. Hufców Polskich 

Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
 

   Kiedy siedząc przy komputerze w lipcu 

tego roku odebrałem maila od dh 

Ryszarda Urbaniaka z kalifornijskiego 

hufca harcerzy „Kraków” proponującego 

mi wyjazd do Phoenix w stanie Arizona 

czułem się trochę jak w dobrym filmie 

przygodowym, takim jak np. Indiana 

Jones. Trzeba zauważyć, że żyjąc               

w pełnej ulicznego smogu Warszawie nad 

piękną, ale jak dla mnie codzienną Wisłą 

już sam e-mail od Polaków (a do tego tak 

jak ja - harcerzy) żyjących w Kalifornii 

był czymś egzotycznym. Nie tracąc 

jednak pewności siebie (co niewątpliwie 

było zasługą wielu lat spędzonych           

w harcerstwie, a nie moich wrodzonych 

cech) przystąpiłem do tego, czego mój 

umysł nie mógł na razie pojąć. Starałem 

sobie wyobrazić jak to może być tam          

w tej Arizonie i jaki szaleniec postanowił 

tam nie tylko żyć, ale jeszcze 

organizować polskie harcerstwo. Nie było 

to łatwe. Po pierwsze nie będąc nigdy          

w tej części Stanów musiałem jakoś 

wyobrazić sobie krajobraz. Na myśl 

przyszły mi natychmiast oglądane za 

młodu filmy takie jak Strażnik Texasu           

z Chuckiem Norrisem, czy kilka 

westernów. Mając już jako takie 

wyobrażenie o miejscu, nie mogłem 

ciągle zrozumieć jak to się stało, że tam 

pośrodku pustyni w zapewne pięknym 

mieście Phoenix, żyją Polacy i chcą 

jeszcze organizować polski skauting. Nie 

mogąc zrozumieć z tego nic, 

postanowiłem poczekać co przyniesie los 

i polegać na doświadczeniu które dopiero 

zdobędę, a nie na własnej wiedzy czy 

sądach. 

   Dnia 3 października 2008 roku, mój 

instynkt poszukiwacza przygód rodem     

z Indiany Jonesa obudził mnie 5 minut 

przed budzikiem- była 5.10 rano. Miałem 

zatem jeszcze 35 minut aby przygotować 

się do wyjazdu. Przeklinając w duszy 

nieludzką godzinę porannej pobudki 

zwlokłem się z łóżka i po równo 35 

minutach (punktualność jest tutaj 

zadziwiająca) siedziałem na tylnym 

siedzeniu samochodu dzierżąc w ręce 

walizeczkę z osobistymi przedmiotami. 

Wraz z połową naszej kalifornijskiej 

ekipy dojechaliśmy do umówionego 

miejsca i czekając ponad godzinę na 

samochód, którego wypożyczeniem zajęła 

się druga część grupy zastanawiałem się 

co ja robię o 6.00 rano w San Jose- 

południowej części zatoki San Francisco. 

Doszedłem do wniosku, że skoro to nie 

jest sen i tutaj jestem to może ta 

egzotyczna Arizona istnieje naprawdę…  

   Po przeszło godzinnym oczekiwaniu 

(jakże wtedy wszystkim bylo żal tak 

wczesnej pobudki) specialnym, 12 

osobowym krążownikiem szos marki Ford 

ruszyliśmy na podbój południowo-

wschodnich terenów (południowo-

wschodnich względem San Francisco, 

oczywiście). W naszym wozie zebrała się 

naprawdę nieprzeciętna grupa: 2 

hufcowych, mama hufcowego (jeden              

z hufcowych świetnie zaplanował wyjazd 

zabierajac ze sobą najlepszą instytucję 

jaka dla młodego mężczyzny jest, jego 

własną mamę), 2 harcerskie małżeństwa 

(Państwo Urbaniak i Pisańscy), oraz 

niezastąpiona druhna Basia Myszkowska 

posiadająca niezwykły talent opowiadania 

celnych dowcipów. W samochodzie 

zapanowała więc od razu naprawdę 

wspaniała atmosfera i myślę, że było to 

konieczne, inaczej nie sposób byłoby 

przeżyć 12 godzinną podróż do Phoenix. 

Na szczęście szybko postępujący proces 

integracji oraz wspaniałe krajobrazy 

pozwoliły   nam   pokonać   tę   trasę   bez  
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Cel postępowego 

upaństwawiania banków 

w USA? 
Iwo Cyprian Pogonowski 
WWW.pogonowski.com 
 

   Pojawiają się w prasie amerykańskiej 

t ak ie  t y t u ł y j a k  „Czę śc io we 

upaństwawianie banków w USA?” 

Chodzi o odbudowę zaufania do systemu 

finansowego, zwichniętego przez 

lichwiarski kapitalizm, za pomocą 

częściowego upaństwawiania systemu 

banków w USA, w formie przejmowania 

przez państwo tytułu własności ważnych 

banków.  

   Minister skarbu Henry Paulson 

powiedział 9go października, 2008, że ma 

upoważnienia używania, ostatnio 

zatwierdzonego funduszu 700 miliardów 

dolarów, na ratowanie gospodarki USA, 

za pomocą inwestowania w kluczowych 

bankach.  Podobnie dzieje  się                   

w W. Brytanii gdzie rząd inwestuje 87 

miliardów dolarów w takich bankach, jak 

Royal Bank of Scotland, HSBC oraz 

Barclays. Rząd Irlandii już przejął 

kontrolę nad bankami irlandzkimi. 

   Bank centralny USA wraz z pięcioma 

bankami centralnymi w Europie, obniżył 

stopę procentową o pół procent, w celu 

powstrzymania największego kryzysu 

finansowego od lat 1930tych. Henry 

Paulson powiedział, że „Rządy muszą 

indywidualnie oraz wspólnie dostarczać 

potrzebnej gotówki, żeby wzmocnić 

instytucje finansowe, przez inwestycje 

pieniędzy ze skarbu państwa, w celu 

pokrycia strat poniesionych, na 

niespłaconych pożyczkach hipotecznych 

oraz w celu ochrony prywatnych 

oszczędności obywateli. Staramy się 

skoordynować nasze działania z innymi 

państwami w celu przywrócenia 

równowagi na światowym rynku 

kredytowym.” 

   Mimo tych zabiegów szerzy się zapaść 

na giełdach świata. W tym roku kluczowy 

indeks papierów wartościowych „Dow” 

stracił 30% wartości, co czyni ten rok 

najgorszym od  1937go  roku. 

Międzynarodowy Fundusz Monetarny 

przepowiada, że rozwój gospodarczy 

USA będzie zahamowany na całe lata i że 

cała gospodarka światowa podobnie 

ucierpi. 

   Kolos ubezpieczeniowy AIG otrzymał 

85 miliardów dolarów pożyczki od skarbu 

USA i dyrektorzy celebrowali ten fakt 

wielką ucztą i zabawą kosztem pół 

miliona dolarów. Obecnie dostają oni 

dodatkową pożyczkę na 38 milionów 

dolarów, w ramach akcji ratunkowej. O 

ile wiadomo dyrektorzy tej instytucji 

nadal wypłacają sobie wielomilionowe 

premie ku oburzeniu podatników. 

   Jedna szósta domów w USA ma długi 

hipoteczne przewyższające ich wartość 

rynkową. W bieżącym roku, tempo 

eksmisji właścicieli, nie płacących spłat 

hipotecznych, jest trzykrotnie wyższe niż 

było tempo eksmisji w roku ubiegłym. 

Dług państwowy USA przekroczył 

dziesięć tysięcy miliardów dolarów,           

w dodatku do wielokrotnie większego 

zadłużenia wewnętrznego. 

   Podatnicy protestują wydawanie 

pieniędzy skarbowych na zapomogi dla 

spekulantów na giełdzie i na 

nieruchomościach, którzy są popierani 

przez ministra Paulson’a i prezydenta 

Bush’a. Wydatki te ograniczają fundusze 

potrzebne na cele społeczne i 

i n f r a s t r u k t u r ę  o r a z  p o wo d u j ą 

d e s t a b i l i z a c j ę  s p o ł e c z e ń s t w a 

amerykańskiego, zamiast wzmacniać 

gospodarkę USA. 

   Tymczasem wywiad USA stwierdza 

masowe egzekucje w więzieniach w 

Iraku, w ramach walk sekciarskich 

Szyitów przeciwko Sunnitom. Natomiast 

sytuacja  pacyfikacji  Afganistanu  „upada  
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