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polskiej społeczności 

Samoobrona: premier i 

prezydent byli 

„manipulowani”    
Krzysztof Cierpisz 
 

   Według klubu parlamentarnego 

Samoobrony, koalicja rządowa ma głęboki 

sens i dlatego nie można jej złamać ani 

rozbić prowokacją i intrygą. Klub 

Samoobrony wystosował w tej sprawie 

specjalne oświadczenie. Czytamy w nim, że 

premier Jarosław Kaczyński i prezydent 

Lech Kaczyński „dając zgodę na działanie 

służb specjalnych przeciwko koalicjantowi, 

mogli być wprowadzeni w błąd i 

manipulowani”. 

   Samoobrona przekonuje w oświadczeniu 

podpisanym przez p.o. szefa klubu 

Krzysztofa Sikorę, że akcja CBA w resorcie 

rolnictwa była „intrygą mając na celu 

wyeliminowanie z życia publicznego” 

wicepremiera Andrzeja Leppera. 

   Jak podkreślono, działania koalicji 

rządowej są „atakowane przez grupy 

interesów krajowych i międzynarodowych”. 

Klub ocenił, że „działania Andrzeja Leppera 

i ministrów z rekomendacji Samoobrony     

w ramach koalicji naruszyły ukształtowane 

interesy grup kapitałowych w Polsce”. 

   W ocenie klubu, „młodzi, nowi i 

z d o b y w a j ą c y  d o ś w i a d c z e n i e 

funkcjonariusze służb specjalnych, głodni 

sukcesu i premiowani za sukces mogli ulec 

złudzeniu, że ukartowana intryga przeciwko 

A. Lepperowi wygląda na rzeczywistą aferę 

korupcyjną i że należy ją podjąć z całą 

stanowczością i siłą państwowych służb 

specjalnych”. 

   W e d ł u g  S a m o o b r o n y ,  „ z n a n e 

przywiązanie prezydenta i premiera do 

wysokich standardów moralnych, 

sprawiedliwości i uczciwości mogło zostać 

nadużyte przez grupy interesów i polityków 

odpowiedzialnych z nadzór nad służbami 

specjalnymi”. 

   W ocenie Samoobrony, prezydent i 

premier „w ferworze obowiązków 

państwowych mogli nie zauważyć”, że          

w czasie akcji CBA „złamana została 

ustawa o BOR nakładająca obowiązek 

ochraniania  z urzędu wysokich 

funkcjonariuszy państwowych”. 

   Według Samoobrony, złamana została 

także ustawa o ABW „nakładająca 

o b o w i ą z e k  z a b e z p i e c z e n i a 

kontrwywiadowczego, antyterrorystycznego 

i antyprowokacyjnego wobec osób 

pełniących wysokie stanowiska państwowe” 

oraz ustawa o CBA „upoważniająca do 

p r o w o k a c j i  w  p r z y p a d k a c h 

udokumentowan ych nadużyć lub 

przestępstw korupcyjnych”. 

   Samoobrona przekonuje, że „zachodzi 

uzasadnione podejrzenie”, iż „krajowe bądź 

międzynarodowe grupy interesów potrafiły 

dotrzeć do organów lub wysokich 

funkcjonariuszy publicznych, które 

dopuściły się złamania prawa” i w związku 

z tym komisja śledcza powinna „w pilnym 

terminie wyjaśnić” okoliczności tego 

zdarzenia. 

   W ocenie ugrupowania, premier nie może 

„jednostronnie zapowiadać ogłoszenie 

wyborów parlamentarnych”, bo - jak 

podkreślono - jest to „nieuprawnione i 

obliczone na efekt polityczny”. Jarosław 

Kaczyński mówił, że nie jest pewien, czy 

wybory odbędą się niedługo, czy za dwa 

lata, chociaż ten pierwszy scenariusz nazwał 

dużo bardziej prawdopodobnym. 

   Samoobrona uważa, że jeśli premier chce 

wyborów, to powinien zwrócić się do 

marszałka Sejmu Ludwika Dorna o pilne 

zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia 

Sejmu - które mogłoby się odbyć 2 sierpnia 

- i przedstawić wniosek PiS o 

samorozwiązanie Sejmu. 

   „Jeżeli ten sposób nie odpowiada 

premierowi to oczekujemy poparcia przez 

PiS naszego wniosku o pilne utworzenie 

sejmowej komisji śledczej ds. intrygi CBA i 

pe łnego  wyj aśn ien ia  wszys tk ich 

okoliczności tej intrygi” - podkreślił klub 

Samoobrony w oświadczeniu.   ❒  
 

__________ 

 
 
      

Wizy R-1 jako prosta 

metoda na imigrację dla 

osób świadczących pracę 

na rzecz związków 

wyznaniowych 
Christopher A. Kerosky 
Tłumaczenie: Ewa Szafrańska 
 

Obecnie nie ma zbyt wielu szybkich i 

prostych metod na sprowadzenie kogoś 

do USA.   

   Wyjątek mogą stanowić wizy R (wizy 

religijne). Kwalifikująca się do tego 

programu wizowego osoba może otrzymać 

tymczasową wizę R w przeciągu zaledwie 

kilku miesięcy, a na jej podstawie można 

pozostać na terenie USA do trzech lat. Co 

więcej, na podstawie tych samych 

przesłanek i złożenia kolejnego wniosku       

w USCIS, aplikant zazwyczaj jest w stanie 

uzyskać prawo stałego pobytu na terenie 

USA. 

   Wizy R dla pracowników religijnych 

p rz ys łu gu j ą  z as adn i czo  osobom 

sponsorowanym przez kościół, synagogę lub 

instytucję religijną, w których miałyby 

pełnić określoną tradycyjną funkcję 

religijną. Przepisy rządowe dają następujące 

przykłady stanowisk, na podstawie których 

można ubiegać się o tę wizę: służba 

liturgiczna, instruktorzy religijni, 

o p i e k u n o w i e  r e l i g i j n i ,  o s o b y 

odpowiedzialne za muzyczną oprawę liturgii 

(cantors), nauczyciele religii, pracownicy 

szpitali wyznaniowych lub wyznaniowych 

zakładów zdrowotnych, misjonarze, 

tłumacze religijni, nadawcy religijni. 

Przepisy te wyraźnie wykluczają spod tej 

kategorii zajęcia takie jak sprzątanie czy 

stróżowanie, stanowiska urzędnicze, 

fundatorów, oraz osoby zaangażowane 

jedynie w pozyskiwanie darowizn. Jako 

kancelaria, mieliśmy okazję reprezentować 

wiele kościołów i związków wyznaniowych. 

Osoby pracujące dla nich otrzymały wizy, a 

były to różnego rodzaju stanowiska, m.in. 

praca w chórze, usługi liturgiczne, praca         

w szkole wyznaniowej, nawet w bibliotece. 

   Za pracę związaną z religią nie musi być 

wypłacana pensja jako taka, ale aplikant 

będzie musiał wykazać wówczas, że nie ma 

potrzeby wykonywania pracy w innym 

miejscu. Naszym dotychczasowym 

klientom, starającym się o wizę religijną, 

zatwierdzano aplikacje, gdy za ich pracę 

przysługiwała niewielka pensja i 

kwaterunek. 

   Prawo nie stanowi o konieczności 

posiadania  szczególnego rodzaju 

wykształcenia czy święceń, by można było 

starać się o wizę religijną. Wykazać jednak 

trzeba, że osoba starająca się o wizę jest 

członkiem danej grupy wyznaniowej 

przynajmniej od dwóch lat.  

   O wizę można aplikować w konsulacie 

USA w kraju ojczystym aplikanta. Na 

rozmowę z konsulem należy przynieść 

odpowiednie dokumenty, wystawione przez 

instytucję religijną i aplikację z podpisem 

urzędnika instytucji kościelnej w USA.        

Z naszego doświadczenia wynika, że wizy 

religijne przyznawane są bez problemu, o ile 

spełnia się podstawowe kryteria wymagane 

dla tej procedury. To prawdopodobnie 

najszybszy i najpewniejszy sposób 

sprowadzania do USA obywateli Rosji, 

Ukrainy i krajów byłego Związku 

Radzieckiego. 

   Uwaga: Niniejszy artykuł dotyczy 

zagadnień prawnych. Nie stanowi on 

porady prawnej ani w swej istocie, ani w 

intencji.  Rekomendujemy zasięgnięcie 

kompetentnej porady prawnej w konkretnej 

sprawie. Jeśli zechcecie Państwo skorzystać 

z usług naszej kancelarii, prosimy o telefon 

pod numer: (415) 777-4445 (San 

Francisco), (408) 993-9737 (San Jose); 

(916) 349-2900 (Sacramento) lub (310) 600

-7554 (Los Angeles).   ❒ 

Najlepszy dla Żydów 

kandydat na prezydenta 

USA? 
Iwo Cyprian Pogonowski 
www.pogonowski.com 
 

   Hilary Clinton została ogłoszona 

„najlepszym dla Żydów” kandydatem na 

prezydenta USA, co dało jej natychmiast 

pierwsze miejsce w sondażach opinii, 

zwaszcza wśród większości wyborców 

manipuliwanych przez media, mimo tego że 

są oni przeciwni wojnie i pacyfikacji Iraku. 

Senator Barrack Obama został dosyć daleko 

w tyle za panią Clinton, mimo jego 

zapewnień, danych lobby Izraela, że zawsze 

jest wierny sprawie Izraela.  

   Jak wiadomo Izrael broni za wszelką cenę 

swego monopolu broni nuklearnych na 

Bliskim Wschodzie i przez dwadzieścia lat 

zwalczał wszelkie próby zdobycia broni 

nuklearnych przez jakiekolwiek państwo 

muzułmańskie. Jednak mimo oporu Izraela 

Pakistan zdobył broń nuklearną. 

   Obecnie w czasie sukcesów kampanii 

wyborczej pani Clinton jako „najlepszego 

dla Żydów kandydata na prezydenta USA,” 

nagle senator Obama, krytyk ataku na Irak, 

twierdzi, że jeżeli go wybiorą prezydentem 

USA, to dokona on inwazji na północny 

Pakistan. Dokona on tego najazdu jeżeli 

prezydent, generał,  Pervez Musharraf sam 

nie spacyfikuje wojskami pakistańskimi 

tego terenu. Musharraf zagrożony tego 

rodzaju groźbami porozumiewa się obecnie 

z oponęntka byłym premierem panią Butto        

w celu stworzenia wspólnego frontu 

politycznego w celu obrony niepodledłości 

Pakistanu.  

   Wiadomo, że zatarg zbrojny na terenie 

Pakistanu i ewentualna „zmiana reżymu”       

w tym państwie, mogła by teoretycznie 

doprowadzić do zmian korzystnych dla 

Izraela i doprowadzić do dobrowolnego 

wyrzeczenia się broni nuklearnych, przez 

jakiś nowy, kontrolowany przez USA, 

reżym Pakistanu. Byłoby to spełnienem 

najśmielszych marzeń sjonistów rządzących 

w Izraelu i taka ewentualność mogłaby 

przeklasyfikować senatora Obama na 

„najlepszego dla Żydów” kandydata na 

prezydenta USA. 

   W praktyce dowództwo wojsk Pakistanu 

gotowe jest walczyć o zachowanie arsenału 

nuklearnego tak przeciwko Izraelowi jak i 

przeciwko Indiom, z którymi sprawa 

Kaszmiru jest nadal kością niezgody, mimo 

projektów „rurociągu pokoju” planowanego 

przez Gazprom z Iranu przez Pakistan i 

Indie do Chin. Rosja woli, żeby Iran 

sprzedawał gaz ziemny do Azji, zamiast do 

Europy. 

   Według senatora Obamy „Bush walczy         

w sposób taki z którego najbardziej korzysta 

Osama bin Laden. Inwazja państwa 

islamskiego, Iraku, była od początku 

błędem. Powoduje ona partyzantkę, 

związuje wielkie siły USA, obciąża budżet 

amerykański    i    powoduje    coraz   więcej  
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Czy Polonia jest chora? 
Edgar Levin 
 

   Mieszkam w San Francisco. Obserwuję 

uważnie otoczenie od przynajmniej 

dziesięciu lat. Trochę czytam w Internecie o 

Polonii na całym świecie. Ostatnio zacząłem 

się zastanawiać, czy Polonia nie jest 

przypadkiem chora. Ponieważ nie 

zamierzam sobie uzurpować jedynie 

słusznego stanowiska, pytanie CZY? oraz 

NA CO? pozostaje otwarte. Piszę dlatego, 

że jestem zatroskany o los Polonii. Wszyscy 

wiemy, że w Polonii mogło by się dziać o 

wiele lepiej, że w sumie nie jest dobrze. 

Dalsze udawanie, że wszystko jest w jak 

najlepszym porządku może jedynie 

doprowadzić do pogłębienia kryzysu. Ten 

tekst jest moją próbą odpowiedzi na pytanie 

”dlaczego nie jest dobrze?”. 

   Czy nie byłoby z pożytkiem dla Polonii i 

Polski gdyby wszystkie organizacje 

polonijne mogły skoncentrować się na 

wzajemnej współpracy, wpłynięciu na 

lokalne społeczności tak aby zwiększyć 

pozytywną widoczność Polaków na świecie, 

zadbaniu o dobre imię Polski oraz na 

wyszukiwaniu możliwości współpracy 

ekonomicznej, społecznej i kulturanej 

pomiędzy naszą Ojczyzną Polską a krajami 

osiedlenia? Pytanie, ktoś może powiedzieć, 

naiwne, ale trzeba je postawić i poszukać 

odpowiedzi dlaczego część Polonii 

koncentruje się na czymś zupełnie innym. 

   W wielu środowiskach polonijnych na 

całym świecie pojawiają się informacje o 

lokalnych konfliktach pomiedzy różnymi 

grupami. Nie mówię tu o różnicach zdań i 

cywilizowanym sposobie dochodzenia do 

modelu wspólnego działania. Różnice zdań 

są potrzebne. Są one motorem postępu, 

poszukiwania nowych rozwiązań w ciągle 

zmieniającym się świecie wokół nas. 

Gorzej, jeśli te różnice zdań przeradzają się 

w konflikty i znajdują finał w sądzie. Jest to 

bardzo kosztowne i tak naprawdę nie 

kładzie końca konfliktom. Czytałem o 

konfliktach w Kanadzie, Nowym Jorku,         

w Australii, a naocznie przyglądam się 

konfliktowi w San Francisco. 

   Dochodzę do wniosku, że siłą napędową 

tych konfliktów są pieniądze. W niektórych 

przypadkach jest to walka o bezposrednie 

korzyści finansowe z „działalności 

społecznej”, a w innych pośrednie, na 

przykład w postaci bycia decydentem o 

przyznaniu społecznych pieniędzy (donacji, 

stypendium, wynagrodzenia) tej czy innej 

osobie albo organizacji. Staje się jasne, że 

osoba która zaznała pewnego przywileju, 

nie chce go stracić. A może jest tak, że 

osobami aktywnymi i nieprzejednanymi         

w tych konfliktach są osoby, które doznały 

takiego przywileju korzystania z dóbr 

społecznych wcześniej w swoim życiu? I 

tutaj pomocna byłaby lustracja. W mojej 

s k ro mn e j  o cen i e ,  j e s t  w ys o ce 

prawdopodobne, że osoby korzystające           

z „systemu” za komuny w PRLu, są            

w  większości   tymi,    którzy   w  różnoraki  
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