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Wiosna 1942 roku ze str.  19
wytrwałości naszych dzielnych matek, które 
często oddawały ostatni kąsek chleba 
wygłodzonym umierającym dzieciom          
w tajgach syberyjskich. Pamiętam ostatnie 
słowa mojej umierającej czternastoletniej 
siostry:”Mamusiu nie płacz, Matka Boska 
po mnie przyszła”. Był to dzień 13 maja 
1940 roku, rocznica objawienia Matki Bożej 
w Fatimie. Tysiące matek przeżywało ból 
umierających dzieci z głodu i braku 
lekarstw. Mój mąż stracił małego braciszka, 
który urodził się na Syberii i zmarł 18 
miesięcy później na barkach Amudarii           
z głodu.
   Dziś wszystko to jest smutnym i bolesnym 
wspomnieniem. Jest to historia, którą 
musimy przekazać nowemu pokoleniu, aby 
podkreślić że silna wiara naszego Narodu i 
ufność w Opatrzność Bożą pomaga przeżyć 
najgorsze chwile w życiu. Odajmy więc 
zasłużony hołd i szacunek naszym matkom i 
babkom w większości już nieżyjącym za ich 
dzielną postawę, troskę i miłość matczyną, 
niech w naszych sercach każdy dzień, nie 
tylko raz w roku, będzie Dniem Matki.

Matka
   O zmierzchu przy oknie
   Matka trąca nogą bieguny kołyski
   W której śpi dziecko.
   Ale już nie ma kołyski,
   Ale nie ma już dziecka. 
   Poszło między cienie.
   Matka sama siedzi o zmierzchu, 
   Kołysze nogą wspomnienie. 

Leopold Staff

__________

ks Lucjan Kamieński ze str. 20
władz. kościelnych, odbyły kanoniczny 
nowicjat  u Sióstr Niepokalanek                    
w Szymanowie. Po ich powrocie                   
z nowicjatu ówczesny administrator 
apostolski w Gorzowie Wlkp., Ks. Szelążek, 
dekretem z dn. 2 sierpnia 1955r. zatwierdził 
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego 
czyli tżw. „FAUSTYNKI”, na prawie 
diecezjalnym i zezwolil na założenie 
habitów. Siostra F. Osińska i Siostra            
B. Naborowska w tym samym miesiącu 
złożyły wieczyste śluby zakonne.
   Dom Macierzysty Zgromadz. Siostr 
Jezusa Miłosiernego znajduje sie                 
w Myśliborzu, ul Bohaterów Warszawy 77. 
Natomiast Dom Generalny tzn siedziba 
Przełożonej Generalnej Zakonu mieści sie 
na ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 169, 
66-4oo Gorzów Wielkopolski. Poza tym 
mają swój dom zakonny w Niewodnicy 
Kościelnej k. Białegostoku. Zdażyły też 
otworzyć swoją misję w Niemczech; 88171 
Weiler im Allgau Schulstrasse 12.

Ps Gdyby ktoś chciał nawiązać kontakt           
z którąś z tych wspólnot i ewentualnie 
wspomódz materialnie prosze pisać na 
podane wyżej adrersy.

  Post scriptum. Artykuł ten jest ciągiem 
dalszym mojego pisania ktore ukazało się           
w poprzednim numerze News of Polonia  pt 
„Faustynki” - Zgromadzenie zakonne, które 
głosi Boże miłosierdzie i wyprasza je 
światu.   

Pogonowski - Rosja ze str. 19
   Sprawozdanie organizacji ochrony 
środowiska, Greenpeace, opublikowane         
w Jerusalem Post przestrzega, że Izrael jest 
zagrożony nie tylko możliwością własnego 
błędu, na większą skalę niż katastrofa             
w  C z e r n o b y l u ,  a l e  r ó w n i e ż 
nieodpowiedzialną i pełną hubris izraelską 
polityką zagraniczną, Izrael łatwo może się 
narazić na salwę odwetową Iranu, w wyniku 
której, w promieniu 400 km. od Tel Avivu, 
włącznie z wyspą Cypr, teren ten mógłby 
być tak dalece radioaktywnie skażony, że 
nie nadawał by się do zamieszkania.
   Polska w czasie Zimnej Wojny była 
narażona na stworzenie z niej, przez 
Amerykanów, radioaktywnej strefy 
zaporowej, przeciwko sowieckiemu atakowi 
na Europę i jako ostatni moment do 
zapobieżenia w ostatniej chwili wymianie 
bombardowań nuklearnych między 
Ameryką i Rosją. Wówczas pułkownik 
Kukliński ratował Polskę za pomocą 
uniemożliwiania Sowietom zaskoczenia 
USA, niespodziewanym atakiem na Europę 
zachodnią.
   Obecnie rakiety Tarczy amerykańskiej są 
postrzegane przez wielu analityków, jak 
atuty w razie amerykańskiego ataku na 
Rosję, a nie jako faktyczna tarcza. Stare 
polskie powiedzenie, że „pocisk ma 
przewagę nad pancerzem” również stosuje 
się do pretekstu stosowania obecnie 
budowanej Tarczy. Chodzi o wysunięte            
w kierunku Rosji i Chin wyrzutnie 
amerykańskie, a nie o przechwytywanie             
w locie pocisków rosyjskich takich jak SS-
27 lub Buława, które wznoszą się w 130 
sekund, ponad zasięg pocisków Tarczy. 
   Natomiast w razie kryzysu rosyjsko-
amerykańskiego każda wyrzutnia systemu 
tarczy, od Polski do Taiwanu i w innych 
krajów, będzie zagrożona rosyjską bronią 
nuklearną. Rząd Bush’a jednostronnie 
wypowiedział traktat rozbrojeniowy Start II 
i zaczął „wojnę z wyboru a nie z potrzeby” 
przeciwko Irakowi, bogatemu w złoża ropy 
naftowej, drugie z koleji największe na 
świecie, po Arabii Saudyjskiej już 
zdominowanej przez USA. Zupełnie w tym 
samym stylu mogłaby być akcja USA 
przeciwko Rosji w ramach wymuszania 
„prywatyzacji” w ręce korporacji 
amerykańskich, rosyjskich zasobów 
energetycznych.
   Dziesięć wyrzutni systemu Tarczy USA 
na terenie Polski, i innych krajach wokól 
Rosji i Chin, to według Putina początek 
nieuniknionego wyścigu zbrojeń i 
skasowanie układów o pociskach 
nuklearnych średniego zasięgu. Rosja nie 
wierzy w zapewnienia, że Tarcza jest 
planowana jako system obronny, mimo 
tego, że USA niby zaprasza Rosję, żeby 
była partnerem w systemie Tarczy. 
Amerykańska prasa pisze, że teraz 
symbolem Rosji, zamiast jak dawnej sierpa i 
młota, powinien być młot i klin do 
rozbijania jedności NATO.
   Niemcy chcą, żeby sprawę Tarczy 
przedyskutować w ramach NATO i 
wspólnej rady NATO-Rosja. W sprawie 
Tarczy USA znowu traktuje Polskę jako 
pionka do poświęcenia dla swoich celów i 
tym przypomina wielokrotnie używaną 
taktykę anglo-amerykańską osłabiania Rosji 
kosztem Polski.   

__________

Polski paszport ze str. 19
prawo swobodnego przemieszcznania się po 
całej Europie, ale także możliwość legalnej 
płatnej pracy w innych krajach europejskich. 
   Oprócz mieszkańców Izraela oraz państw 
byłego ZSRR o nadanie lub poświadczenie 
polskiego obywatelstwa najczęściej ubiegają 
się dziś także niektórzy ludzie żyjący w 
Ameryce Północnej, Niemczech, a nawet w 
Ameryce Południowej. Opuścili oni Polskę 
w różnych okresach końca ubiegłego 
stulecia i obecnie, po przystąpieniu naszego 
kraju do Unii Europejskiej, ich 
zain teresowanie dawną  o jczyzną 
gwałtownie wzrosło. 
   O wzroście zainteresowania polkim 
paszportem świadczy też liczba osób, 
którym obywatelstwo z różnych powodów 
nadaje sam prezydent. Najczęściej 
podawane w tym kontekś motywy to: 
polskie pochodzenie, posiadanie polskiego 
obywatelstwa w przeszłości, zawarcie 
małżeństwa z obywatelem polskimu lub 
długoletni pobyt w naszym kraju.   

__________
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ZNP Grupa 700 ze str. 19
który narodził się tam w roku 1880-tym. Powstał jako 
organizacja zrzeszająca polskie organizacje na terenie 
Stanów Zjednoczonych.

Celem organizacji bylo i jest;
- podtrzymywanie ducha narodowego wśród Polonii i 
zespolenie środowiska polonijnego,
- zapewnienie pomocy i opieki oraz udzielania porad    
polskim    emigrantom, 
- wszelkiego rodzaju działalność charytatywną tak na 
terenie USA jak i w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem gdy chodzi o Polaków na Wschodzie.
   Warto tu przytoczyć słowa historyka Stanisława 
Osady, który zanotowal; „Związek Narodowy Polski 
zapisał się złotymi literami w historii Polonii działając 
w myśl zasady: „Służba Ameryce, Polsce i Polonii”. Ja 
od siebie dodam: świętując 102-letnią rocznicę narodzin ZNP Grupy 700 w Los Angeles z całą 
pewnością możemy powiedzieć, że ten związek wypełnił swoje zadanie na „sto dwa”.
   Związkowi Narodowemu Polskiemu Grupie 700 życzymy dalszych sukcesów i 
błogosławieństwa Bożego na nowe stulecie!   

__________

Wiadomości Polonijne

Członkowie grupy 700, oficerowie otrzymujący nagrody uznania

Krakusy
John Ordoń, Sekretarz 

Narodowy ZNP

Aleksander Nelson 


