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Rafał Pazio ze str. 17
socjologii oraz nauk o poznaniu i
komunikacji.
Podkreślał, że Centrum powstało m.in. ze
względu na osobę obecnej pani kierownik.
Zaznaczył, że badania nad zagładą Polaków
prowadzą historycy, zaś w pracach Centrum
nie chodzi o ustalanie faktów, lecz o aspekty
socjologiczne, psychologiczne czy
antropologiczne. Zgodził się, że w związku
z takim podejściem do problemu nazwa
Centrum nieprecyzyjnie oddaje zakres jego
działalności.
Jednak wstępna analiza badań
prowadzonych pod kierownictwem Barbary
Engelking-Boni pozwala stwierdzić, że
obej muj ą one właśnie ustalenia
faktograficzne.
W kręgu zainteresowań badawczych
Centrum znajduje się bowiem
doświadczenie Holokaustu w relacjach
ocalałych oraz próba opisu tego
doświadczenia także w świetle wszelkich
innych dostępnych źródeł (dokumentów
urzędowych i osobistych, listów, relacji,
wspomnień) i perspektyw (ofiar, świadków,
katów), historia getta warszawskiego i jego
życie codzienne, codzienność okupacyjnej
Warszawy, wyzwania i dylematy moralne
w okresie zagłady.
Świadczą o tym liczne publikacje. Między
innymi w początkach 2007 roku Centrum
zakończyło realizację trzyletniego grantu
badawczego na temat: „Po obu stronach
muru – społeczność żydowska w Dystrykcie
Warszawskim
Generalnego
Gubernatorstwa”
(projekt
współfinansowany był przez Komitet Badań
Naukowych i Claims Conference).
W listopadzie 2007 roku ukazała się
nakładem Centrum i Wydawnictwa IFiS
PAN monografia wybranych artykułów
grantu pt. „Prowincja Noc. Życie i zagłada
Żydów w dystrykcie warszawskim”.
W latach 2005-2007 ukazały się trzy kolejne
numery periodyku naukowego Centrum
zatytułowanego „Zagłada Żydów. Studia i
Materiały”. Pismo prezentuje studia
badawcze, prace przyczynkowe, nowe i
nieznane dotąd materiały, punkty widzenia,
recenzje i omówienia publikacji krajowych i
zagranicznych, informuje o wydarzeniach.
Członkowie Centrum rozpoczynają
obecnie realizację nowego grantu
badawczego pt. „Ludność wiejska
w Generalnym Gubernatorstwie wobec
Zagłady i ukrywania się Żydów 19421945”.
Centrum zarządza witryną internetową
warszawa.getto.pl, która prezentuje bazę
danych o warszawskim getcie. Znajduje się
w niej niemal 40 tys. rekordów (stale
uzupełnianych) dotyczących miejsc, osób i
wydarzeń z warszawskiego getta wraz ze
zintegrowaną mapą. Centrum planuje inne
projekty wydawnicze dotyczące publikacji
dokumentów źródłowych, opracowań i
relacji. W trakcie przygotowań jest program
edycji przekładów ważnych monografii
wydanych w Niemczech i we Francji.
Czy znajdzie się indywidualność?
Czy mogłoby powstać Centrum Badań nad
Zagładą Polaków przy PAN? To pytanie
należy zadawać władzom tej instytucji.

Wiadomości Polonijne
Może znalazłaby się indywidualność na
miarę docent Barbary Engelking-Boni,
której osiągnięcia skłoniłyby władze PAN
do powołania Centrum Badań nad Zagładą
Polaków? Jeżeli działałoby tak jak Centrum
Badań nad Zagładą Żydów, powstałby
olbrzymi zbiór publikacji, odpisów,
dokumentów i komentarzy ukazujących
historie Polaków prześladowanych
w okresie II wojny światowej i po jej
zakończeniu. Ale czy znajdzie się
indywidualność, którą zaakceptowałoby
warszawskie towarzystwo skupione wokół
Polskiej Akademii Nauk? ❒
__________

Pogonowski ze str. 17
terrorystów wspólników Posady, przybyło
do Miami. Byli to Guillermo Novo Sampol,
Pedro Remon i Gaspar Jimenez, którym
zorganizowano owacyjne przywitanie,
mimo ich wcześniejszych aktów terroru
w Nowym Jorku, New Jersey i na Florydzie.
Macela Sanchez opublikowała artykuł
w Washington Post, 3go września 2004,
z ubolewaniem, że po zburzeniu wieżowców
nowojorskich 9/11, 2001, USA toleruje
ułaskawianie terrorystów zwłaszcza przez
prezydenta Panamy i praktycznie udziela im
azylu w USA. Posada wrócił do USA
z początkiem 2005 roku i poprosił o azyl, na
co Times komentował: „Przyznanie azylu
przez rząd Bush’a kompromituje jego
zasadę, że żadne państwo nie powinno
tolerować terrorystów na swoim terenie.”
Prezydent Hugo Chavez zażądał wydania
Posady wymiarowi sprawiedliwości
w Wenezueli. Tak się jednak nie stało i
Posada mieszka w Miami, adorowany przez
wrogów Fidela Castro. Tak więc definicja
terroryzmu jako mordowanie cywilów
z powodów politycznych nie jest jednakowo
stosowana w stosunku do Latinosów
agentów CIA i do muzułmanów na Bliskim
Wschodzie i to jest dowodem hipokryzji
propagandy terroru rządu Bush’a. Podobną
hipokryzją była nacechowana propaganda
sowiecka.
www.pogonowski.com ❒

__________

Mark Prochowski
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Prof Przystawa - JOW ze str 17
procedur wyborczych, gwarantujących im
bierne prawo wyborcze, zapewniających
równość i bezpośredniość wyborów,
tworzących przejrzystą i kontrolowaną przez
nich scenę polityczną. Takie procedury
wyborcze obowiązują w USA, Wielkiej
Brytanii, Kanadzie i kilkudziesięciu innych
krajach i nie ma żadnego powodu – poza
niechęcią partyjnych elit – aby nie mogły
obowiązywać w Polsce.
Wzywamy więc i zachęcamy wszystkich
do udziału w IV Marszu na Warszawę o
Jednomandatowe Okręgi Wyborcze! Dość
mamy krętactw i obłudy rządzących!
Żądamy albo niezwłocznego wprowadzenia
JOW w wyborach do Sejmu, albo
referendum ogólnonarodowego w tej
sprawie! Jesteśmy przekonani, że masowe
uczestnictwo obywateli w takiej
manifestacji może przekonać rządzących o
konieczności przeprowadzenia takiej
reformy państwa.
Wykorzystajmy najbliższy czas do
o r g a n i z a c yj n e g o i t e c h n i c z n e g o
przygotowania się do udziału w Marszu:
Porozummy się z kolegami, znajomymi,
przyjaciółmi – zachęćmy ich do wspólnego
uczestnictwa w Marszu
Rozpropagujmy materiały informacyjne:
ulotki, broszury, książki. Niektóre z nich
możemy uzyskać za pośrednictwem Biura
Krajowego Ruchu, inne można wprost
ściągnąć z naszej strony internetowej –
www.jow.pl - wydrukować, powielić. Inne
możemy sami przygotować, bo nasza idea
jest prosta i czytelna.
Przygotujmy flagi, transparenty, koszulki i
inne znaki wizualne naszego zaangażowania
w sprawę JOW.
Wesprzyjmy Ruch finansowo, wpłacając
jakąś kwotę na konto Stowarzyszenia na
rzecz Zmiany Systemu Wyborczego
„JOW”, bo każda działalność publiczna
w skali całego państwa wymaga
odpowiednich środków.
Przekazujmy informacje o naszej
gotowości uczestniczenia w Marszu i
przygotowaniach do niego, elektronicznie
lub w inny sposób, do Biura Krajowego
Ruchu, gdzie mieści się Komitet
Organizacyjny Marszu.
Ruch Obywatelski na rzecz
Jednomandatowych Okręgów
Wyborczych
Wrocław, 11 czerwca 2008

EDWARD WÓLTAŃSKI LUBIN
Piotr Marszałek Warszawa
Maciej Krajna Wrocław
Roman Witold Gadomski Jawor
Józef Brzozowski Żory
Mariusz Wis Warszawa
Wojciech Kulesza Poznań
Jan Kowalski Wrocław
Czesław Przystawa Wrocław
Tadeusz Rogowski Koszalin
Jerzy Gieysztor Wrocław
Jolanta Bąkowska Gieysztor Wrocław
Tadeusz Rębisz Koszalin
Tadeusz Wołyniec Koszalin
Stefan Romecki Koszalin
Paweł Kawarski Warszawa
Andrzej Czachor Warszawa
Wojciech Maliczak Kościan
Remigiusz Zarzycki Warszawa
Janusz Jędrzejewski Wrocław
Wiesław Liźniewicz Bielsk Podlaski
Magdalena Korytowska Wrocław
Marek Rogala Wrocław
Wojciech Błasiak Dąbrowa Górnicza
Stanisław Ugniewski Warszawa
Adam Pleśnar Wrocław
Krzysztof Kowalczyk Bogucin/Lublin
Piotr Krajewski Wrocław
Kazimierz Głowacki Kraków
Czesław Oleksy Wrocław
Piotr Wojtasik Nysa
Krzysztof Dąbkowski Nowa Iwiczna
Henryk Nieznalski Gdańsk
Marcin Skonieczny Wołomin
Michał Pilc Poznań
Ludwika Ogorzelec Paryz
Zbigniew Sycz Rzeszów
Marek Zagajewski Szczecin
Michał Mierzejewski Wrocław
__________

POLAM
Federal Credit Union
180 Punktów usługowych w Kaliforni

Pożyczki
Domowe, Samochodowe i Personalne
Wysokoprocentowane konta
Terminowe i emerytalne
Bezpłatne konta obrotowe
Całodobowe informacje telefoniczne

589 N. Larchmont - Los Angeles
1700 N. Tustin St. - Orange

Jerzy Przystawa Wrocław
Janusz Sanocki Nysa
Jarosław Paczkowski Wrocław
Krystyna Chmieleńska Wrocław
Wojciech Kaźmierczak Wrocław
Tadeusz Browarek Warszawa
Agnieszka Kaźmierczak Wrocław
Agnieszka Przystawa Wrocław
Mirosław Dakowski Anin pod Warszawą
Małgorzata Kopczyńska -Dakowska
Warszawa
Mariusz Kojtych Łuków
Włodzimierz A. Urbańczak Poznań
Łukasz Fruncza Nysa

(800) 404-5137
Wiadomości Polonijne
przyjmują z radością
każdą informację
o wydarzeniach
w naszych polskich
organizacjach

American Quest Mortgage
We offer many innovative, flexible programs...

√ pożyczki bez weryfikacji dochodów
√ Cash out przefinansowania
√ No points options
√ Fast approval process
Zadzwoń do mnie z pytaniami chętnie służe rada

Krystian Ruchel
(951) 283-1941
CA Dept. of Real Estate LIC # 01018993
Equal Housing Lender

ARIZONA
niskie podatki
niskie ceny
nowe domy już od $130,000
Darmowe consultacje
Darmowy serwis dla kupujących
Pomoc w uzyskaniu najlepszej pożyczki

Stan Żarkowski - Realtor
623 512 7336 cell

623 298 2404 office

623 298 7774 fax

