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Bieżące wiadomości z Polski i o Polsce,   

co słychać w Los Angeles i okolicy  

Dowiesz się z audycji Polskiej Fali Radiowej  
W każdą sobotę rano od 10:00 do 11:00, na fali 1460 AM ze stacji KTYM. 

 

Zapraszamy do ogłaszania się, ceny przystępne.  

Prezes: Lech Pisarski  (310) 826-3748  

Redakcja: Natalia Kamińska  (626) 282-4686 

Www.ktym.com 
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Twoja pomoc jest 

potrzebna zaangażuj się 

w działalność Polonii 

Zostań członkiem  

polskiej organizacji 

 

Jeśli Konto Emerytalne, 

to tylko w Związku 

Narodowym Polskim !! 
   Z przyjemnością informujemy, że 

Związek Narodowy Polski podtrzymuje      

w dalszym ciągu stabilne i korzystne dla 

wszystkich, oprocentowanie na kontach 

oszczędnościowych emerytalnych IRA, 

Roth IRA oraz Tax Deferred Annuities i 

gwarantuje, że oprocentowanie nie będzie 

nigdy niższe, niż 3.5%  

   Obecnie, po ostatniej korekcie w kwietniu 

br. oprocentowanie wynosi: Od sumy $500 

- 49.999 - 3.5% 

$ 50.000 do $99.999 - 3.75%. Od $100.000 

i powyżej - 4,00% 

   Proszę pamiętać, że nie ma żadnych opłat 

przy otwarciu ani zamknięciu konta, tak jak 

to jest w innych instytucjach finansowych. 

   To są oszczędności na póżniejsze lata 

naszego życia i wyjmować ich nie można, 

bo IRS nalicza kary za wcześniejsze 

pobieranie pieniędzy z tych kont. Związek 

Narodowy Polski też stosuje pewne 

restrykcje. Jeśli spełnimy wszystkie 

warunki IRS, Związek Narodowy Polski 

pozwala nam wyjmować rocznie 10%         

z naszego konta w ciągu pierwszych 8 lat od 

jego założenia. Ten przepis nie dotyczy 

osób w naszej społeczności, a jest ich wiele, 

które ukończą 70 ½ lat i muszą, zgodnie z 

zarządzeniem IRS rozpocząć regularne 

pobieranie oszczędności. (Warunek dotyczy 

tylko kont IRA). 

   Rozpatrzcie Państwo możliwość otwarcia 

konta emerytalnego w naszym Związku, lub 

przeniesienia pieniędzy z innych instytucji 

finansowych. 

Oszczędzanie zacząć można już od sumy 

$500. Zapraszamy!! 

Po więcej informacji prosimy dzwonić do: 

Elżbiety Rudzińskiej tel (310) 831-0708. 

Herezja amerykańska i 

narzucanie 

subordynacji. 
Iwo Cyprian Pogonowski 
WWW.pogonowski.com 
 

   Herezja amerykańskiej elity politycznej 

fundamentalistów protestanckich, sposoby 

jej działania oraz narzucanie subordynacji, 

są opisane w nowej książce Jeff’a Sharlet’a 

pod tytułem: „Rodzina: Potajemny 

fundament a l i zm t rzonem po tęgi 

amerykańskiej.” („The Family: „The Secret 

Fundamentalism at the Heart of American 

Power” Harper Collins, 2008, ISDN 

0060559799).  

   Anglosaski fundamentalizm protestancki 

rozwinął się na podstawie czytania Starego 

Testamentu już w 1640 roku i stworzył 

herezje niby chrześcijańskie, w których 

obecnie Jezus Chrystus jest nawet dziwnie 

charakteryzowany jako „naczelny dyrektor,” 

„szef lobby,” „szef łamistrajków,” a nawet 

„faszystowski przywódca.” Herezja ta 

szerzy się głównie wśród biznesmenów oraz 

kompleksu wojskowo-przemysłowego i 

stwarza „uzasadnienia” na kolosalny 

program zbrojeniowy, który służy jako siła 

napędowa gospodarki amerykańskiej.  

   Tak więc potajemna herezja elity 

f un d amen t a l i s tó w  p ro te s t an ck i ch 

ukształtowała protestantyzm amerykański i 

przywodzi budowie imperium globalnego 

21go wieku, według etyki Talmudu na 

korzyść miliarderów protestanckich oraz ich 

s p r z ym i e rz eń có w ,  m e g a l o m an ó w 

syjonistycznych dominujących rząd Izraela 

(przeciwko woli większości Żydów, 

obywateli Izraela, żądających pokoju na 

Bliskim Wschodzie).  

   Fakty podane przez Jeff’a Sharlet’a 

niszczą pozytywną propagandę o niby 

„Prawicy Chrześcijańskiej” w USA 

obnażając, jej niemoralny charakter i 

egoizm, cynicznie ukrywany pod frazesami 

p r z y w ó d c ó w  f u n d a m e n t a l i z m u 

protestanckiego w USA i takich 

protestanckich „niby dogmatów,” jak na 

przykład, że jakoby Stany Zjednoczone były 

„stworzone jako państwo chrześcijańskie.” 

   Potajemna sieć elity fundamentalistów 

protestanckich rekrutuje Amerykanów          

w świecie biznesu i indoktrynuje ich, za 

pomocą co-tygodniowych spotkań, małych 

grup tylko mężczyzn, niby w celu wspólnej 

modlitwy. Spotkania te odbywają się na 

terenie kongresu w Waszyngtonie, 

rozmaitych uniwersytetach lub bankach oraz 

innych instytucjach. Co-tygodniowe 

spotkania małych „grup wspólnie 

modlących się mężczyzn” służą do ostrożnej 

rekrutacji poszczególnych Amerykanów i 

indoktrynacji ludzi posłusznych tajnej elicie, 

potrzebnych do wykonywania jej woli, a 

jednocześnie nieświadomych istnienia tajnej 

„Rodziny.” 

   Większość Amerykanów nie wie o 

istnieniu tajnej organizacji elity 

fundamentalistów  protestanckich i o 

kluczowej roli jaką oni odgrywają, razem           

z lobby Izraela, w polityce oraz gospodarce 

światowej. Jeff Sharlet szczegółowo 

dokumentuje jak elita fundamentalistów 

protestanckich        stworzyła         z   gruntu  
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Szatańskie wersety 
Stanisław Michalkiewicz 
www.michalkiewicz.pl 
 

   „Diablik to był w wódce na dnie. Istny 

Niemiec, sztuczka kusa...” Tak opisuje 

szatana w zwyczajnej postaci Adam 

Mickiewicz  w ba l ladz ie  „Pan i 

Twardowska”. „Istny Niemiec”, ale czy 

naprawdę Niemiec, czy może Europejczyk? 

   Jak bowiem wiadomo, dawniej byli 

„naziści”, którzy nawet mówili po 

nazistowsku, ale dzisiaj już ich nie ma, 

chyba, że stowarzyszenie „Nigdy więcej”, 

albo „Otwarta Rzeczpospolita za swoją 

potrzebą jakiegoś wykryje. Dzisiaj są 

Europejczycy, których złośliwcy porównują 

do Czechosłowaków: Czech nazywa się, 

dajmy na to Hrabat, Słowak – dajmy na to – 

Jablonsky. A jak nazywa się Czechosłowak? 

   Zastanawiając się nad odpowiedzią na to 

pytanie pomyślmy również o szatanie, 

którego Mickiewicz dlaczegoś przedstawił 

w postaci „Istnego Niemca”. No dobrze, ale 

skoro szatan potrafi wcielić się w Niemca, 

to dlaczego nie w kogoś innego? W kogoś 

innego także potrafi it to spostrzeżenie wiele 

nam wyjaśnia. 

   Szatan bowiem może  przyjmować 

rozmaite postacie, a jeśli w tych warunkach 

możemy go rozpoznać, to chyba tylko po 

szatańskiej złośliwości. Na przykład takiej, 

że „profesor” Bartoszewski swoim 

poparciem Platformy Obywatelskiej spłacił 

dług wdzięczności za uwolnienie go                     

z Oświęcimia przez dziadka Donalda Tuska. 

Czy taka złośliwość nie jest aby 

pochodzenia szatańskiego? 

   Wykluczyć tego nie można, więc w tej 

sytuacji lepiej rozumiemy przyczyny, dla 

których najpilniejszymi słuchaczami Radia 

Maryja są redaktorzy „Gazety Wyborczej”. 

Musi byc jakiś ważny powód takiego 

nasłuchu, którego pilność nasuwa nawet 

podejrzenia o motywację osobistą. 

   Jakże bowiem inaczej wytłumaczyć fakt, 

że kiedy tylko ojciec Tadeusz Rydzyk 

powiedział na antenie, że „szatan uwziął się 

na Polskę, bo to jest najsilniejszy kraj 

katolicki na świecie”, „Gazeta Wyborcza” 

poświęciła temu specjalny materiał, 

zatytułowany „Szloch w Radio Maryja”. 

   Jeśli nawet w „Wyborczej” nie ma ani 

jednego szatana (co skądinąd jest 

założeniem bardzo zuchwałym), to nie 

można  przecież wykluczyć, że może ona 

realizować różne zlecenia Piekła, które za 

tego rodzaju usługi zwyczajowo 

wynagradza swoich współpracowników 

sukcesem materialnym. Po wyborach kurs 

akcji „Agory” podobno się poprawił, więc 

trudno zaprzeczyć, że coś może być na 

rzeczy. 

   Ale mniejsza już o to, bo najważniejsze sa 

sprawy ścisle szatańskie. W „Listach starego 

diabła do młodego”, stary diabeł, który           

w kręgach piekielnych musiał cieszyć się 

reputacją autorytetu moralnego, poucza 

swego korespondenta, że najważniejszą 

rzeczą jest wpojenie ludziom przekonania, 

że diabły nie istnieją. Kiedy ludzie już w to 

uwierzą, kuszenie idzie jak z płatka. 

   Tym właśnie niektórzy tłumaczą 

wyborczy   sukces    Platformy,     na    którą 
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   Wygląda na to, że obecnie byt Polski jest 

pod większym znakiem  zapytania, niż byt 

Izraela, lub nawet byt Iranu, który 

dysponuje wiarogodną salwą odwetową, 

podczas gdy byt Polski jest zagrożony 

bezkarnym bombardowaniem nuklearnym 

przez Rosjan .  Prezydent  Rosj i , 

Miedwiediew, powiedział 8go lipca 2008, 

prezydentowi Bush’owi, że Rosja jest 

gotowa użyć siły militarnej na wypadek 

instalacji „Tarczy” w Polsce, ponieważ on i 

sztab rosyjski, uważa „Tarczę,” za broń 

wymierzoną przeciwko Rosji.   ❒ 

Nowy Kossak 
Ludwik Jerzy Kern 
 

Hoże dziewcze płacze,  

Konik nóżką grzebie,  

Polacy od wieków  

Twardz są dla siebie 
 

Francuz Francuzowi  

Funduje ślimaka, 

A Polak najchętniej 

Podgryza Polaka 
 

Hiszpanowi Hiszpan  

Gra na tamburynie,  

A Polak podkłada 

Polakowi świnię 
 

Włoch tak kocha Włocha 

Jak pawica pawia, 

A Polak Polaka 

Do wiatru wystawia. 
 

Anglikowi Anglik 

Robi przyjemności, 

Polak Polakowi 

Przykrości, zazdrości 
 

Konik nóżką grzebie,  

Płacze dziewcze hoze, 

Polak do Polaka 

Z pyskiem albo z nożem. 
 

Rzadko Polakowi  

Polak dobrze zrobi, 

To juz takie nasze  

Narodowe hobby. 
 

A tak by się chciało 

Wstawić do czytanki 

Że Polak i Polak 

To są dwa bratanki. 

(1971) 


