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Polish Pioneers from 1 
 

manufacturing of glass, pitch, tar, soap, ash 

and other products. The English Parliament 

had restricted the amount of English timber 

available for cutting, and their experience in 

this field alone would have made the 

contributions of the Poles invaluable. In 

addition, while the British settlers coming to 

America were mainly social outcasts, some 

fleeing England for religious freedom, the 

Poles “were members of the Polish gentry, 

former country squires, who, besides being 

of intellectual class, were well acquainted 

with the methods of production needed at 

the time of Jamestown […].” In other 

words, the Poles had no hang-ups about 

doing the important manual labor needed to 

preserve the survival of the colony.  

   Among the first Poles who arrived in 

America were Michael Lowicki, an 

organizer of industry and business and the 

leader of the original five; Jan Bogdan, an 

expert in pitch, tar, and ship building; 

Zbigniew Stefański, a specialist in glass 

production; Jan Mata, a prominent soap 

producer, and Stanisław Sadowski a lumber 

and clapboard production organizer. The 

colonists viewed the Poles as hard-working 

and respectful. The Poles first impressions 

of Jamestown were not very positive. 

Stefański observed, “Seldom has one seen 

such lack of resourcefulness as we found in 

Virginia. Not even a spoonful of drinking 

water […] the people here marveled when 

we dug a well and presented it to them (…) 

[…].” That water well provided a regular 

source of drinking water, stopping the 

spread of dysentery and other related 

illnesses and death due to the drinking of 

swamp water. The Poles also set up 

sawmills and began cutting up beams and 

lumber, earning them respect throughout the 

colony. Stefański and Bogdan would later 

go on to save Captain John Smith’s life 

when Smith was attacked by several 

Indians. 

   Among major accomplishments of the first 

Poles was the building of a glass furnace, 

the first factory in America and the 

beginning of an industry. The goods 

produced in these factories became the first 

“made in America” goods to be exported to 

England. When the Mary and Margaret was 

ready to sail back to England, the Polish 

settlers sent back a full line of glassware 

samples they were prepared to turn out in 

commercial quantities as well as a cargo of 

pitch distilled from Virginia’s pine trees.  

   The colonists respected the Poles for their 

quality of work and other accomplishments. 

For instance, the Pole Lawrence 

(Wawrzyniec) Bohun was the first doctor in 

the Jamestown colony. Moreover, the work 

done by the original group proved valuable 

enough to allow them to repay the Virginia 

Company for their passage to America, and 

this in turn allowed them to later become 

free citizens of the colony. Within a few 

years, there were fifty Poles living in 

Jamestown. Also important was the example 

these Poles set for the colonists. As the 

former President of the College of William 

and Mary Admiral Alvin Chandler stated in 

1953, “It took the example of the Polish 

glassmakers to demonstrate to the colonists 

that the treasures of Virginia were in its soil, 

not in nuggets to be had for picking.” 

   On June 30, 1619, when the Jamestown 

Legislative Assembly instituted a 

representative form of government, rules 

stated that only colonists of English descent 

would be given the right to vote. This 

denied Poles the right to governmental 

representation in a colony they helped to 

sustain and grow. As a result they organized 

what became the first labor strike in 

American history. Their slogan was “No 

vote. No work.”  

   Facing angry and influential politicians in 

England, within a few weeks the Jamestown 

government bowed to the demands of Poles, 

granting them the same rights given to all 

workers within the colony. It is important to 

note that this event was not a strike against 

unfair employers or work place practices, 

but a battle for civil rights and inclusion in 

the political process. As Admiral Chandler 

stated: “…practically all of the profits 

realized by the London Company came from 

the resale of the products of the Polish 

industries. The Jamestown government 

quickly realized that if it sent empty ships 

back to England, the consequences could be 

very unpleasant.” These Polish craftsmen 

used the economic power they had acquired 

through their labor to engineer an equal 

footing as citizens for themselves. 

   While the history of Jamestown itself 

proves to be a tragic one in the end, the 

tradition, practices and actions of these 

original settlers lives on. Despite early 

setbacks (in 1610 John Smith left the colony 

as a result of a grave injury and only 65 

colonists survived the next two winters) the 

colony gave rise to similar establishments 

and taught valuable lessons. Because of 

tragic events the Virginia Company lost its 

charter in 1624, the Pamunkee Indian tribe 

devastated the colony in 1644 and in 1676 

Jamestown was burned to the ground in 

Bacon’s Rebellion, destroying one of 

America’s first great settlements. By 1698, 

the surviving colonists had moved closer to 

the land now known as Williamsburg. The 

significance of Jamestown lies in its 

strategic timing and success. As Louis B. 

Wright, Professor of American History 

stated, “If Jamestown had failed, Spain and 

France ultimately might have divided all of 

North America between them and the 

United States might never have come into 

being.”  

   The Polish contribution to Jamestown and 

the fabric of early America makes it a 

cornerstone of the American experience. 

The saving of Jamestown after its first 

disastrous year was due in large part to the 

efforts of those original Poles. Fresh water 

from the well, the beginnings of industry, 

even the saving of the life of the Jamestown 

hero Captain John Smith all resulted from 

the actions of these men. The example they 

showed by their industrious work ethic and 

their efforts to gain and retain their own 

individual freedom provided a model for 

generations of later colonists and 

Americans. Their labor strike for political 

freedom foreshadowed the events of the 

Revolutionary War, when colonists would 

unite to stand up for the freedom of a Nation 

of People.   ❒ 
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Act.” A few days later, on January 22, a 

corresponding bill, S. 342, carrying the 

same title, was introduced in the Senate by 

Senator George Voinovich (R-OH). Both 

pieces of legislation proposed a pilot Visa 

Waiver program. Even though the 

legislation was non-country specific, Poland 

was consistently indicated as one of the first 

and most certain beneficiaries.  

   On February 15, 2007, a Senate version of 

the legislation was adopted by the Senate 

Homeland Security and Governmental 

Affairs Committee as part of another 

security bill - S. 4 “Improving America’s 

Security by Implementing Unfinished 

Recommendations of the 9/11 Commission 

Act of 2007,” sponsored by Senate Majority 

Leader, Sen. Harry Reid (D-NV).  

   One of the first amendments proposed 

when the bill was discussed on the Senate 

floor, was that of Sen. Feinstein, limiting the 

refusal rate to no more than 10%. At that 

time, in Poland the rate was more than 20%.  

   The corresponding bill in the House, 

HR.1, was passed a month earlier. Since 

bills H.R.1 and S.4 were significantly 

different (e.g. HR.1 did not include the Visa 

Waiver provision either in its text or as an 

amendment), there was scheduled a 

Conference Committee to reconcile the 

differences. The Feinstein amendment was 

kept in the final bill.  

   The result was that the bill passed both 

chambers of the US Congress and was 

signed into the law in August 2007.  

   Interestingly, during the year before the 

bill entered the law, in 2006, the numbers of 

the troops in Iraq from some of the countries 

that entered the program last week were:  

Czech Republic - 300 (today- 17);  

Slovakia – 110 (today – 0, all troops were 

pulled out in 2007);  

Hungary – 0. (Hungary’s 300 transportation 

troops left in December 2004);  

Lithuania – 120 (today – 9);  

Latvia – 125 (today-3);  

Estonia – 40 (today - 40);  

South Korea – 1,2000 (today - 600 and 

preparing for total withdrawal), and  

Poland – 900 (today – 900).  

Those figures speak for themselves.  
 

   In 2008 Poland showed another sign of 

great loyalty to the United States. It signed 

an agreement allowing for building a U.S. 

military installation, a part of the Missile 

Shield Defense System, on its territory, 

which completed the weapons system’s 

other critical element – a radar base in 

Czech Republic.  

   The decision and agreement to place 

American rocket launchers in Poland were 

instantly not only criticized by neighboring 

Russia but even led to an open threat by 

Russian General Anatoly Nogovitsyn, who 

stated: “Poland, by deploying (the system) is 

exposing itself to a strike – 100 percent.” 

The general later even suggested use of 

nuclear power against Poland.  

   But by this time the HR.1. bill was already 

signed into the law.  
 

What does this bill mean for Poland?  

   Well, first of all it means that in order to 

qualify to enter the Program, the country is 

required to have less than 10 percent refusal 

rate or a less than 3 percent overstay rate as 

key requirements for a country to qualify to 

the Waiver Program.  

   Today, according to the most recent 

statistics, Poland has 13.8 percent refusal 

rate and unknown overstay rate. The 

overstay rate will be calculated after two 

systems of travel monitoring have been fully 

implemented: the exit system and the 

electronic travel authorization system.  

   After the ceremony, as a representative of 

the Polish American Congress I made sure 

to congratulate all of its friends from the 

Central and East European Coalition, an 

informal association of 19 ethnic groups 

representing in the United States the people-

-and not necessarily governments--of those 

countries. The Polish American Congress, 

under the leadership of the late Casimir 

Lenard, co-founded the Coalition in 1995, 

when Poland was being considered for 

membership in NATO.  

   Indeed, last week’s Rose Garden 

ceremony was a bitter-sweet moment.  

   On one hand it is a great moment for all 

qualifying countries, including many close 

friends of Poland, Polonia and the Polish 

American Congress. The ceremony and the 

fact that they met the requirements meant a 

Visa Waiver Ceremony from 1 
 

   Yet one of the most important initiatives 

that over the years and with many 

developments and changes, led to the 

ceremony was the bill S. 348 sponsored by 

Senator Rick Santorum (R-PA), which was 

introduced in Feb. 2005. Its purpose was 

clearly stated: “To designate Poland as a 

program country under the visa waiver 

program”  

   The legislation was meant exclusively for 

Poland and recognized Poland’s hand-in-

hand cooperation with the United States.  

   Only after this legislation was introduced 

and was noted for having gained significant 

consideration (momentum that came after a 

number of previous, similar legislation 

efforts that failed) did other countries from 

the region, or rather their respective ethnic 

groups in the United States take an interest, 

and with various levels of dedication and 

expenditure of time and resources, joined in 

the effort.  

   This is when the “Visa Waiver for Poland” 

turned into a “non-country specific” 

legislation ... using criteria such as 

membership in NATO, number of troops 

from those countries that serve hand in hand 

with American soldiers in Afghanistan and 

Iraq, or membership in European Union.  

   For various reasons (most of them relating 

to the opposition of certain members of the 

U.S. Congress, including Sen. Diane 

Feinstein of California, who consistently 

and passionately worked, and actually keeps 

working, to limit, or even eliminate, the 

Program) the legislation was not able to 

progress in the U.S. Congress as an 

independent bill.  

   At the very end of 2006 Senator 

Voinovich of Ohio introduced a piece of 

legislation designed to allow for inclusion of 

Poland in the Visa Waiver Program. Even 

though it was known from the very 

beginning that the legislation had no chance 

of passing, it was a very important step 

forward as it prepared the ground for further 

developments regarding the WVP that took 

place in the first months of 2007.  

   On January 18, Congressman Phil English 

(R-PA) introduced bill H.R. 561 “Secure 

Travel and Counterterrorism Partnership 

true milestone in their relationships with the 

United States.  

   On the another hand, however, it seemed 

that last week nobody remembered that if it 

were not for Poland and its friends in the 

U.S. Congress, the Rose Garden ceremony 

would not have taken place; that there 

would be no expansion of the program, and 

no announcing of new qualifying countries.  

   If it were not for the Santorum bill, S. 348 

-- “To designate Poland as a program 

country under the visa waiver program” -- 

there would be no later modifications 

leading to the final legislation and the 

consecutive joy and celebrations that took 

place.  

   There is the saying in this country: “Talk 

is cheap.” Well, the developments regarding 

the inclusion of Poland in the Visa Waiver 

program clearly prove that saying is right. I 

think every individual or group that ever got 

involved in pushing for the legislation for 

Poland has heard from the legislators, the 

Administration, and other influential 

individuals about the great importance of 

Poland joining the Program and how they 

will do their best to make sure that it 

happens. The list goes up to the very top of 

the administration. Yeah… talk is cheap… 

(That old song, with its refrain, “I beg your 

pardon, I never promised you a Rose 

Garden,” could have been played last week 

when Poland’s name came up.)  

   To be fair, however, it needs to be noted 

that while some were giving Poland and 

Polonia promises and feeding us with sweet 

words, others, often independently and/or on 

their own initiative, were working to make 

them a reality.  

   Some of them who sponsored independent 

bills to that effect include former Senator 

Rick Santorum (R-PA), Senator George 

V o i n o v i c h  ( R - O H ) ,  a n d  s u c h 

Representatives as Rahm Emanuel (D-IL), 

Nancy Johnson (R-CT); Daniel Lipinski (D-

IL), Phil English (R-PA) and Sheila Jackson 

Lee (D-TX), among others.  

   Can any of the states that were recognized 

in the White House ceremony say that they 

enjoy a similar record? Not really. The 

search of the official records of the U.S. 

Congress, going back to the 102nd 

Congress, show an interesting (and 

damning, really) list of initiatives 

introduced.  

   Clearly, Poland and Polonia had not only 

the largest reservoir of legislative support in 

favor of joining the Program; it was also the 

country that earned most merits in 

cooperation with the United States in its 

military actions and initiatives.  

   And what does it mean to the White 

House? Nothing! Absolutely nothing!  

   According to the US Census 2000 there 

are nearly 10 million persons of Polish 

ancestry in the United States. Of course, this 

number cannot be taken as the most accurate 

representation mostly due to limitations on 

statistical accuracy as well to the fact that, 

ultimately, it was an individual’s choice as 

to what ancestry they wanted to identify 

themselves with (only the first answer 

qualified, so if somebody put “German 

Polish American” – it counted as “German” 

or “American Polish”, as in many cases of 

persons born in the United States of Polish 

parents and grandparents – it counted as 

“American”).  

   In any case, estimates are that the actual 

number of Americans of Polish heritage 

may be twice - or more - the official 

estimates.  

   At this point, the only hope is that with 

change in the White House there will some 

change of the attitude – one that bridges the 

gap from words to concrete actions. Yet at 

the same time, is it all that our community 

should count on? To hope that things will 

change? What if they don’t? Maybe it’s time 

for us to get a little angry, or maybe more 

than just a little, and show that our power is 

not just in the numbers but if we want to, 

that we can actually swing the final result.  

   Would not that be something? That would 

definitely wake up the Washington 

community and the White House to the real 

power of Polonia.  

   Maybe after that they would start 

delivering on what they promised.  
 

   Visa Waiver related legislation, sponsor, 

topic and date introduced information in the 

US Congress is located at http://

thomas.loc.gov, keyword: visa waiver.   ❒ 
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Los Angeles 

   Sometimes instead of attending the 

Sunday Mass at “Our Lady Queen of 

Poland” parish, I drive all the way across 

Washington to the National Shrine, next to 

Catholic University. I go there to look in 

admiration at the beautiful stained glass 

windows, but mostly to look at that 

marvelous mosaic “Christ in Majesty”. 

   Jan Henryk De Rosen, who did both the 

stained glass windows and the majestic 

mosaic of Jesus Christ, was mostly known 

before the Second World War as the artist 

who the Vatican chose in 1932 to restore the 

chapel at Castelgandolfo, the Holy Father’s 

summer residence.  

   The name De Rosen sounds foreign, but 

the man was very Polish and has a long and 

interesting family background. The Rosen’s 

father was the court painter to Tsar 

Alexander II and to Tsar Nicolas II. His 

great aunt was none other than the beautiful 

Angelica Kaufman, who was the great love 

of the German poet Goethe. Jan De Rosen’s 

great-grandmother was Mary Weaver, an 

English woman who was a relative of the 

well known English painter Thomas 

Weaver. 

   Jan De Rosen himself was born in 

Warsaw, Poland in the year 1891. In his 

formative years he lived with his parents in 

France. When World War I broke out in 

1914 he volunteered into the Polish Army in 

France organized by Colonel Teofil 

Sarzyński that fought under the command of 

General Jozef Haller. After the war he 

   Five bucks may not buy much these days. 

But if you put your mind to work, you may 

come up with an idea of how to use it to the 

fullest. Like putting several kids and babcia 

in your car, and driving to the nearest Heifer 

farm. Because that’s how much it would 

cost you to enter (per car) its 260acres, and 

to be provided with an entire day’s worth of 

entertainment for the whole bunch. 

   I spent last weekend there entertaining 

others. For a few years now, my family has 

been volunteering proudly representing 

Poland at Heifer’s Global Village. We cover 

one event in June and the harvest festival in 

October. 

   For those unfamiliar with the project, 

Heifer’s primary mission, when created, was 

to breed animals and distribute them all over 

the world in areas where livestock is most 

needed. These days, rather than being 

shipped, the animals are bought in the 

country to help the economy and save on 

transportation.  

   Until now, Poland was one of these places, 

although as a member of the EU, it’s 

probably less and less dependent on Heifer. 

The headquarters of the Carpathian region 

are based in Warsaw. We can trace every 

Polish family in the Podkarpacie area that 

received a sheep or a goat.  

   When communism fell, the new 

government was preoccupied with the more 

or less important problems while many 

farmers had a hard time surviving the new 

reality. Heifer came to the rescue. Then 

when in the 90s, some farmers lost their 

animals due to floods, Heifer reached out to 

them as well. 

   The foundation’s goals of “working with 

communities to end hunger and poverty and 

to care for the Earth” go beyond its 

boundaries. Poland is an example where the 

political situation plays no role. There will 

always be someone left out. The part that I 

like the most is that people do not just 

receive an animal, but they learn to share it 

(by giving away the firstborn) with others 

and the “gift of giving” continues…  

   It all started with Dan West, an American 

relief worker who distributed powdered 

milk to the children of Spain during the 

Spanish Civil War when he realized that, 

“These children don’t need a cup, they need 

a cow.” To make a long story short, heifer 

cows were picked, because they were young 

and the families who received them were 

obligated to give a female offspring to 

another family in the village and so on. 

   Look through the pages of the online 

catalog and you will discover that, that for 

example, $150 buys you a llama, $20 will 

get you a share of it, or you may pay $30 for 

the gift of honeybees. Water buffalo may 

not be appreciated in Slovakia nor a camel 

in Romania, but it will make some, let's say 

Filipino family, very happy. And look at the 

benefits! It is used for power for planting 

rice and potatoes, for milk, its manure for 

fertilization but also for … fuel. And all it 

eats is the grass that is not “suitable for 

harvesting.” How cool is that?! 

   The farm located in Rutland, MA, is an 

education site and is open to the public for a 

variety of events throughout the year. Locals 

from neighboring churches visit, as well as 

busloads from as far as New York. 

Volunteers either live on the farm, like 

students from Texas or Mexico and some 

even from Poland) and others only come for 

the event, from states like Vermont or New 

Hampshire. 

   My own first encounter took place when a 

Heifer representative came to my local 

senior center with the slide show on 

Ukraine. Someone suggested that I set up a 

Polish display to introduce Poland 

alongside. And I’m glad that I came, 

because the slide show showed no 

distinction between Poland and Ukraine, so 

at first I just rolled my eyes, sighed, and 

then decided to put my foot in the door to 

see what I can do to improve understanding 

of other cultures (mainly the Polish culture). 

   It turned out that Heifer hosts an annual 

International Fair where countries like 

Ghana, Kenya, Guatemala, China, Chile, 

Mexico represent areas of the organization’s 

posts. The United States is represented by 

Maine, and Poland covers Central and 

Eastern Europe.  

   I found out that the so-called Global 

Village was a camp-like setting of tents and 

clay huts spread out in the woods, and from 

whatever your site was, you could barely see 

another. On hot summer days your only 

access was through a dusty narrow road, 

which on rainy days, the path turned muddy.  
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Child volunteers would help to bring your 

stuff to the site. 

   They used to carry it all in a wheelbarrow. 

Back then there was only one, so if you 

were late (once we were stuck on the main 

road, behind a cavalcade of motorcycles!), 

the wheelbarrow was already being used 

in…the animal parade.  

   Still, I was more than happy to become 

their “Polish liaison.” I took over the tent 

with no floor but full of people constantly 

tripping over the tree roots. Typical were 

live chickens picking up the crumbs of my 

gingerbread cookies and vanilla fudge candy 

from Poland called “krowka” with a cow 

logo. On hot days, we served an apple mint 

drink from Poland or blackcurrant juice, 

both chilled. Student helpers made cutouts 

keeping the children busy, while I had a 

chance to chat with their parents and 

introduce them to Polish history and culture. 

A detailed map helped many find … small 

villages from where their ancestors took 

their lifetime voyage.  One man spent more 

than 20 minutes looking for one, and then 

started reading everything there was on the 

table until his wife showed up and grinding 

her teeth, she spat out, “your son is looking 

for you!” I gave out so much info that many 

think that I’m a travel agent!  

   My oversized framed picture of the Black 

Madonna once broke on the bumpy road, 

but that is what the duct tape is for. That 

portrait put a big smile on the faces of some 

African delegation who remembered John 

Paul’s visit to their native country. I love 

seeing the great surprised looks on people’s 

faces when they discover our Polish tent 

there… 

   Each site gets an animal. I always ask for 

something cute like a lamb or sheep to 

attract children. China or Tibet get yaks. 

Kenya gets goats. One year, when I chatted 

with a “Kenyan” milking a goat at the next 

site, I found out that not only he was not 

Kenyan but Ethiopian, and that he is also 

one of those runners at the Boston 

marathon!! I have two marathon runners in 

my household, so we know who those 

Ethiopians are, and they are pretty famous in 

the Boston area. I just never expected seeing 

one milking goats. He traveled from 

Washington, D.C to volunteer for that 

weekend.  

   At the Global Village, the only time when 

the traffic slows down is when there is a 

horse show, and Dale Perkins is the 

mastermind behind it. His horses can 

actually jump through fire, but my personal 

favorite is watching a sheep dog chasing 

chicks or geese. 

   The place is an example of a well-

organized small community. Everyone 

knows his place and job assignment. There 

are volunteers who take care of animals at 

the site and bring them water. Others make 

sure we take breaks, and whatever they 

serve for food is all grown on the farm. 

Once on a hot day, each of us got a yogurt 

that came with an environmental friendly 

spoon that looked like plastic, but was 

actually made of …sugar cane, so you could 

feel free to throw it on the ground 

afterwards. 

   I noticed that the female volunteers at my 

site often asked pregnant visitors about their 

due date, and this is not as if they like to use 

such a line to start a conversation … the 

practical reason behind it is that they need a 

baby Jesus for their Live Nativity scene. 

   And each year they need a new one! Quite 

intriguing crowd we have up there! (My 

great source of information, one of the sites 

teaches how to use goat manure.)  

   And I have to tell you, from displaying the 

Polish flag upside down at the entrance, 

stocking up on Ukrainian (that passed as 

Polish) items, a potato stamp to… a real log 

cabin for us and our display … Heifer came 

a long way! 

   And as we learn from them over time 

(giving examples how to deal with earthy 

problems, their solutions and future goals), 

they too are learning something from us as 

well. Besides introducing the public to 

Heifer’s work in Poland, we teach people 

about Polish culture, history, customs, and 

by revealing some interesting facts and 

contradictions, we are challenging 

stereotypes. 

   In my harvest basket, among other 

products, I display original 100% rye bread, 

horseradish, buckwheat, pickles in brine, 

carrot and blackcurrant juices, plum 

marmalade, but also unknown in the US, 

Polish beer or mead.  

   Poles are often known as meat and potato 

kind of people, so I have fun talking about 

fish and the variety of fish served on Polish 

tables. It makes sense having access to the 

Baltic sea (a chance to compare to our own 

…Cape Cod) and Mazury / The Land of 

Thousand Lakes (a chance to invite young 

visitors for kayaking, which is very popular 

in Poland). Smoked eel also makes a list… 

   When presenting Christmas, we 

concentrate on why it  is so important to 

Polish Americans to share the same 

traditions. We explain it through Poland’s 

tragic history, partitions, invasions, and 

occupation. How millions of Poles were 

dislocated all over the world. It is incredibly 

important for all of us to know that at the 

same time, all of us sit down and, pretty 

much, celebrate Christmas the same way – 

it’s a bonding experience.  

   And here comes a chance to tell people 

that the fact that we still speak Polish is a 

miracle, because for previous generations, 

the language was forbidden and German or 

Russian was imposed upon us. It was up to 

the parents to teach their children their 

native language ... and so on. 

   Here I can talk about how the Italian 

Princess Bona married a Polish king and 

brought cabbage and cauliflower to Poland. 

Or I can give a whole new meaning to 

“kielbasa” when talking about its Hebrew 

origins (Kol Basar). 

   Stuff like this seems to be very amusing. 

99% do not know much, a few know some, 

but do not know why, and if I could be the 

link between … the pleasure is all mine. I 

call it an “adjustment” to the existing profile 

of Poles. 

   An oversized picture of “Lajkonik” (a 

Turkish horseman entertaining tourists in 

the Krakow market square) gets attention 

and gives me a chance to talk about…

invasions, King Jan III Sobieski, battle of 

Vienna, coffee beans, etc.. 

   My approach is working as we are told 

over and over that our display was again, a 

huge hit. 

   Now, here comes the part that I do not 

understand. I asked several friends to either 

help or visit us there. For some unknown 

Modern museums, the 

same history 
 

   When history is described, it happens that 

two people have different views on certain 

events. My grandfather, who was a soldier 

during WWII, used to tell me that, “There is 

the history, and there is a history.” He has 

never revealed parts of his breath-taking 

story, because he felt that it would not be 

parallel to what is being taught. No one is 

able to imagine what it must have been like 

during WWII and no one really wants to 

have similar experiences.  

   However, history affects national identity 

greatly and it is imperative for each and 

every one of us to be aware of our past. To 

achieve that, we commonly read books, 

listen to our grandparents speaking about 

their childhood or watch historic movies. In 

addition to this, we popularly attend various 

historic events which are being organized 

annually by city councils or by the 

government. Nevertheless, museums top the 

list of the sources from which we obtain our 

knowledge about history. In this article I 

would like to familiarize you with newly 

opened museums of the modern history of 

Poland.   

   The Warsaw Uprising Museum has 

quickly become the top destination of every 

field trip around Warsaw. It is located in the 

centre of Warsaw, easily connected with the 

Central Warsaw train station, and it can be 

also easily seen from long distances thanks 

to its tower with the famous sign known as 

“Polska Walcząca” or “Kotwica,” of the 

Home Army and Polish Secret State, which 

existed under the Nazi occupation. It is not 

only its location that attracts hundreds of 
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ATTORNEY AT LAW 
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Out of state members 

 

WE  NEED  YOU 
 

Helen Simmons 
National Director 

 

Tel: (818) 360-7707 

Fax: (818) 366-5083 
e-mail: nickoush@aol.com 

 

Distribution of the  

News of Polonia  
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Pope John Paul II  
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Mass Schedule: 
 

Saturday 4:00 PM ENG 
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Tuesday - Friday 8:30AM ENG. 

First Friday of the month  

8:30 AM Eng 7:30 PM. PL 

First Saturday of month  

8:30 a.m. ENG 
 

Director: Rev. Henry Noga, SVD 
 

714-996-8161 office 
 

www.polishcenter.org 
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Income Tax Preparation 
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Imported from Poland 
Candies, cookies and chocolate 
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Newspapers and magazines,  

Cosmetics 
 

1710 Tustin Ave  -  Orange, CA 
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Mark Prochowski 
Attorney At Law 
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www.prochowskilaw.com 

E-mail:mark@prochowskilaw.com 
  

Mówimy po Polsku 

 

Beginning Polish Language 

Study Group 
Meet at Hastings Library 

3325 E. Orange Grove Blvd. 

Pasadena , CA, 91107 

Beginning Saturday September 20th 

from 1.00 PM to 4.30PM. 

For info: Ronald Small 818-785-4094. 

E-Mail dazyron@earthlink.net 

Richard Lis 626-799-7930 

Extending a J-1 VISA 
 

Q: Is there any way to get my J-1 visa 

extended? I still have six months left out 

of the 18 months but I would like to stay 

longer if possible.  

A: The 18 month J-1 visas cannot be 

extended, however there are a couple of 

options which you should seriously consider 

as soon as possible.   

   If you hold a Bachelor’s degree or its 

equivalent, you may be eligible to change 

your status from a J-1 to an H-1B, provided 

there are H-1B numbers available at the 

time you apply. H-1Bs are limited to 65,000 

new ones each year and this year’s annual 

numbers were used up on the first day of the 

application period, April 1, 2008.   

   However, many people who have a 

Bachelor’s degree are unable to get an H-1B 

as the type of work must require the skills of 

a professional. For example, someone with a 

Bachelo r’s  degree  in  Business 

Administration will generally not be 

approved for the position of office manager 

since a person could become office manager 

without having obtained a degree. 

   Whether you have a Bachelor’s degree or 

not, you and your employer should 

investigate getting you on the road to a 

green card through the new PERM process. 

This new labor certification system should 

allow many people on temporary non-

Polish Music resonates 

throughout California! 
 

   October is traditionally celebrated in the 

United States as Polish-American Heritage 

Month, and this Fall Season is no exception. 

Several exciting musical events are on the 

calendar for October and November this 

year.  

On Sunday, October 12, the doors to 

Clubhouse Three Auditorium in Laguna 

Woods Village opened a concert “Tribute to 

the Life and Music of Ignacy Jan 

Paderewski.” Pianist Lorenzo Sanchez and 

violinis t  Nancy Roth presented 

Paderewski’s Sonata for Violin and Piano, 

Op. 13. In addition to this rarely-heard 

chamber work, Mr. Sanchez performed 

several of Paderewski’s solo piano favorites, 

including the famous Menuet and 

Cracovienne fantastique, as well as 

selections from Paderewski’s Mazurkas, 

Caprices, and other delightful miniatures. 

This afternoon event also featureed the 

screening of a short film, The Life and 

Homecoming of Ignacy Jan Paderewski. 
 

On Monday, November 10, at 7:30 

p.m., another important concert is 

scheduled at Bovard Auditorium on the 

campus of the University of Southern 

California. This festive gala, co-organized 

by the Consulate General of the Republic 

of Poland in Los Angeles and the Polish 

Music Center USC, will commemorate 

the ninetieth anniversary of Poland’s 

independence. The musical portion of the 

evening will present a selection of 

compositions by Wojciech Kilar, the 2008 

Paderewski Lecturer, continuing the 

Polish Music Center’s tradition of 

introducing the most important Polish 

composers to the local audiences. The 

program will include selections from 

Kilar’s scores to Roman Polanski’s The 

Pianist and Ninth Gate, and Jane 

Campion’s The Portrait of a Lady, as well 

as his Quintet for Winds and Orawa for 

String Orchestra. The Midnight Winds 

and USC Strings will perform under the 

direction of Sharon Lavery. The official 

part of the evening will include a special 

award ceremony presided over by Consul 

General of the Republic of Poland in Los 

Angeles, the Honorable Paulina 

Kapuścińska. Other representatives of the 

diplomatic corps as well as Los Angeles 

City and County officials will be in 

attendance. 
 

     Celebration of the 90th  

     Anniversary of Poland’s 

     Independence & 

     2008 Paderewski Lecture 

     Monday, November 10 | 7:30 p.m. 

     Bovard Auditorium at the University 

     of Southern California 

     3551 Trousdale Pkwy. 

 

Oplatek Luncheon  
and  

Polonia Award Presentations 
 

Sunday, December 7 - 2:00pm 
 

Our Lady of the  

Bright Mount Church  Hall 
 

For more information,  

see ad on page 8 
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Wiadomości Polonijne 

   Przed laty, przy okazji odbywającej się 

na terenie Sejmu konferencji, 

oprowadzałem po korytarzach sejmowych 

lorda Normana Lamonta, posłującego do 

brytyjskiej Izby Gmin od ponad ćwierć 

wieku i ministra finansów w rządzie 

Johna Majora.  Była to sobota rano, na 

chwilę przed otwarciem obrad. Nagle na 

korytarzu pojawiła się grupa pań i panów 

w nadzwyczaj dobrych humorach. „Kim 

są ci ludzie?” – zapytał Lord. 

Odpowiedziałem, że to posłowie 

Rzeczypospolitej. „A co oni tu dzisiaj 

robią?” – dziwił się nadal Anglik. i 

wyjaśnił mi, że w Parlamencie Brytyjskim 

taka sytuacja jest nie do pomyślenia: tam 

każdy poseł, po zakończeniu piątkowego 

posiedzenia Izby, wsiada w co może, i 

wyjeżdża do swojego okręgu wyborczego 

i spędza weekend nie na łapaniu ryb nad 

jeziorem czy spacerach w górach, tylko na 

spotkaniach ze swoimi wyborcami. Poseł, 

który by tego zaniedbał, długo by                 

w Parlamencie nie zabawił. Bardzo 

ciekawie pisze o tych sprawach inny lord, 

Jeffrey Archer, także posłujący przez 

ćwierć wieku, w świetnej książce 

„Pierwszy między równymi” Mam 

powody wierzyć tym lordom, bo jeszcze 

na początku lat 90. gościłem innego lorda 

o podobnym stażu, który mi opowiadał o 

swoim okręgu wyborczym, w którym – 

jak twierdził – znał nieledwie każdą 

rodzinę, zapraszany do domów swoich 

wyborców na wesela, chrzciny, pogrzeby 

i inne uroczystości. Aby zostać posłem do 

Parlamentu Brytyjskiego , albo członkiem 

Kongresu Stanów Zjednoczonych, trzeba 

zdobyć najwięcej głosów w swoim okręgu 

wyborczym, dlatego kandydat musi           

z wyborcami przebywać jak najczęściej, 

musi być im znany i musi to być 

znajomość z dobrej strony. 

   Każdy z nas wie, jak inaczej wygląda ta 

sprawa w przypadku parlamentarzystów 

polskich. Na stronie internetowej Ruchu 

O b y w a t e l s k i e g o  n a  r z e c z 

J e d n o m a n d a t o w y c h  O k r ę g ó w 

Wyborczych (www.jow.pl) (JOW)  

znajdują się wywiady telewizyjne                

z kilkudziesięcioma prezydentami miast, 

burmistrzami i wójtami. Prawie wszyscy 

oni mówią o tym, że w ich gminach posła 

spotkać można tylko przy okazji kampanii 

wyborczej, a więc tuż przed kolejnymi 

wyborami. W Polsce bowiem, żeby zostać 

posłem, a nawet posłować przez całe 

dziesięciolecia, wcale nie potrzeba 

cieszyć się poparciem wyborców i 

znajomość z nimi potrzebna jest najwyżej 

do chrzanu tarcia. Przyjrzyjmy się 

bowiem kilku posłom, którzy zasiadają        

w Sejmie przez wszystkie kadencje, 

łącznie z tą, która była jeszcze „za 

komuny” i zobaczmy jakiego poparcia 

udzielają im wyborcy w ich okręgach: 
 

Waldemar Pawlak (z Płocka),  24 638 

głosów, tzn. 7,8% (3,7% uprawnionych) 

Franciszek Stefaniuk (z Chełma), 13 271 

głosów; tj.3,7% (1,7% uprawnionych) 

Jerzy Szmajdziński (z Legnicy), 42 724 

głosy; tj. 10,3% (5,2% uprawnionych) 

Janusz Zemke (z Bydgoszczy), 42 347 

głosów; tj. 9,8% (5,2% uprawnionych) 

Stanisław Zych (z Zielonej Góry),  

18 631 głosów , czyli 4,6% (2,3% 

uprawnionych) 

Stanisław Żelichowski (z Elbląga),6 437 

głosów, tj. 2,71% (1,3% uprawnionych) 
 

   Jest oczywistym, że żaden z nich,          

z takim poparciem, nie miałby czego 

szukać w amerykańskim czy brytyjskim 

systemie wyborczym. Nie cieszą się oni 

uznaniem wyborców w ich okręgach 

wyborczych, pomimo tego, że ich twarze 

występują codziennie we wszystkich 

możliwych programach telewizyjnych, 

zajmują   posady    rządowe,     komentują  
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Sprawa 

najważniejsza 
Demograficzne podłoże 

kryzysu i groźba inflacji 
Iwo Cyprian Pogonowski 
 

   Spotkałem się z poglądem, że aborcja i 

pigułki antykoncepcyjne przyczyniły się 

do zmian demograficznych, które są u 

podłoża obecnego kryzysu gospodarczego 

na świecie oraz wykolejenia się 

kapitalizmu lichwiarskiego naszych 

czasów. Banki Żydów nowojorskich           

z rodzin znacznie mniej znanych niż np. 

Rotschildowie, kierujących się motywem 

zysku, takie jak Bear Steams i Lehman 

Brothers Holdings Inc. upadły, ponieważ 

nie uzyskały one pomocy od rządu 

federalnego USA. 

   Wygląda na to, że zadłużone rodziny 

amerykańskie muszą spłacać długi 

powstałe z zakupów na lichwiarski kredyt, 

co może zahamować wzrost gospodarki 

USA na dłuższy czas. Sześć procent 

długów hipotecznych w USA nie jest 

spłacanych, oraz spłaty 50% długów są 

niepewne w przeciwieństwie do 98% 

spłacanych długów hipotecznych,            

w czasie wzrostu wartości cen 

nieruchomości. Kasy oszczędnościowe są 

zagrożone i muszą zdobyć się na więcej 

zaufania do swoich klientów. 

   Młode pokolenie dawniej pomagało 

utrzymywać rodziców i płaciło podatki na 

o p i e k ę  s p o ł e c z n ą .  N i e s t e t y 

rozpowszechnienie się aborcji i 

stosowanie pigułek antykoncepcyjnych 

przyczyniło się do poważnych zmian 

demograficznych. Społeczeństwa starzeją 

się i zaczyna nie wystarczać młodych 

pracowników na opłacanie świadczeń dla 

emerytów. 

   W czasie ostatniego dziesięciolecia, 

Stany Zjednoczone były w stanie 

zdobywać kapitały z całego świata i 

jednocześnie szerzyć masowe zakupy na 

kredyt,  w ramach kapitalizmu 

lichwiarskiego, w którym lichwa na 

kartach kredytowych dochodziła do 

400%. Jednocześnie trwało masowe 

przenoszenie miejsc pracy w produkcji 

przemysłowej z USA do krajów taniej 

robocizny w Azji. 

   Nie było dosyć młodych Amerykanów 

do pożyczania pieniędzy w tradycjonalny 

sposób, więc zaczęto wymyślać sposoby 

udzielania pożyczek w sposób coraz 

bardziej ryzykowny ludziom, którzy nie 

byli w stanie spłacać zaciągniętego długu. 

Pojawiły się oferty powiększania długów 

hipotecznych proporcjonalnych do coraz 

b a r d z i e j  w y g ó r o w a n y c h  c e n 

nieruchomości w USA. Zaczęto również 

oferować samochody na kredyt i kuszono 

kupujących wypłatą np. 1000 dolarów      

w gotówce, w chwili podpisania kontraktu 

na zakup samochodu. 

   Banki zaczęły przyjmować kontrakty 

bardzo niepewnych długów hipotecznych 

i sprzedawać te kontrakty innym bankom, 

jako stuprocentowo pewne papiery 

wartościowe. Mieszano kontrakty pewne 

razem z bardzo wątpliwymi. Transakcje 

takie rozpowszechniono na cały świat tak, 

że zarwało się zaufane między bankami. 

W ten sposób zaczął się obecny kryzys 

kredytu na świecie i wzmocniły się obawy 

przed rosnącym ryzykiem w przyszłości.  

   Ciekawe, że słowo „kredyt” należy do 

tej samej rodziny, co łacińskie słowo 

„credo.” Pamiętam szesnastowieczną 

karykaturę krakowską pod tytułem 

„Śmierć Kredytu.” Zacytowałem ją           

w mojej książce wydanej po angielsku 

pod tytułem „Żydzi w Polsce.” Starym 

zwyczajem starsze pokolenie pożyczało 

młodszemu, które inwestowało w swoje 

domostwa i przedsiębiorstwa tak, żeby 

móc się utrzymać na stare lata. Instytucje 

finansowe muszą budować zaufanie 

między pożyczającymi i wierzycielami. 

Nawet słowo „wierzyciel” pochodzi od 

słowa „wiara,” tak jak słowo „kredyt” 

pochodzi od łacińskiego słowa „credo.”          

Z upadkiem rygorów sprawdzianów 

wypłacalności      kredytobiorców      przy  
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30. rocznica wyboru 

Karola Wojtyły na 

papieża 
Sylwia Wysocka 
 

   16 października przypada 30. rocznica 

wyboru Jana Pawła II. Wybrany              

w trzecim dniu konklawe kardynał Karol 

Wojtyła był pierwszym od 455 lat 

papieżem spoza Włoch.  

   Rok 1978 przeszedł do historii jako rok 

dwóch konklawe. 29 września, zaledwie 

po 33 dniach pontyfikatu na serce zmarł 

Jan Paweł I.  

   Metropolita krakowski kardynał Karol 

Wojtyła, który 4 września wrócił do 

Polski po konklawe i inauguracji 

pontyfikatu papieża Jana Pawła I, w swą 

ostatnią podróż do Rzymu jako purpurat-

elektor wyruszył 3 października.  

   Polskim watykanistom, którzy 

wspominają pobyt kardynała Wojtyły        

w Rzymie w dniach poprzedzających 

pogrzeb Jana Pawła I, szczególnie zapadła 

w pamięć msza za zmarłego papieża        

w polskim kościele świętego Stanisława 

nieopodal Placu Weneckiego 8 

października. W homilii podczas mszy, 

odprawionej przez prymasa Stefana 

Wyszyńskiego, kardynał Wojtyła 

powiedział m.in.: Następstwo Piotra, 

powołanie do godności papieskiej zawsze 

zawiera w sobie wezwanie do największej 

miłości, do szczególnej miłości.  

   Drżało serce Piotra i drżało serce 

kardynała Albina Lucianiego zanim 

przybrał imię Jan Paweł I. Serce ludzkie 

musi wtedy drżeć, bo w tym pytaniu jest 

także żądanie: „Musisz miłować! Musisz 

miłować więcej niż inni, jeśli ma ci być 

powierzona cała owczarnia” - mówił.  

   Po mszy, na dziedzińcu polskiego 

kościoła kardynał Wojtyła rozmawiał          

z redaktorem naczelnym „Tygodnika 

Powszechnego” Jerzym Turowiczem i 

jednym z młodych dziennikarzy. Na jego 

uwagę, że jest młodym kardynałem, 

odparł wtedy żartobliwym tonem, że już 

tylko „udaje”, że jest młody. Tego samego 

dnia metropolita krakowski pojechał 

zwiedzać letnią rezydencję papieży          

w Castel Gandolfo.  

   Dopiero w ostatnich dniach watykański 

dziennik „L'Osservatore Romano” ujawnił 

szczegóły tej wizyty, wyjątkowej z punktu 

widzenia tego, co miało się wkrótce 

wydarzyć.  

   Do dyrektora papieskiej posiadłości pod 

Rzymem zadzwonił biskup Andrzej 

Deskur i zapytał, czy może przyjechać         

z, jak to ujął, „zacnym arcybiskupem 

Krakowa, bardzo pracowitym”. Kardynał 

Wojtyła spędził kilka godzin w Pałacu 

Apostolskim w Castel Gandolfo modląc 

się i przechadzając po ogrodach.  

   Konklawe rozpoczęło się po południu 

14 października. Brało w nim udział 111 

elektorów. Jego początek upłynął pod 

znakiem konfrontacji między frakcją 

zwolenników arcybiskupa Genui 

kardynała Giuseppe Siriego i arcybiskupa 

Florencji kardynała Giovanniego 

Benellego. Sytuację tę przewodniczący 

episkopatu Hiszpanii, kardynał Vincente 

Trancon skomentował następująco: Bóg 

poróżnił Włochów i wykorzystał ludzką 

złość, żeby utrudnić wybór papieża.  

   Gdy okazało się, że w rezultacie 

wzajemnego blokowania żaden z dwóch 

kandydatów nie miał już szans na wybór, 

zaczęto rozważać możliwość wyboru 

kogoś spoza Włoch. Rosnącym poparciem 

zaczął się cieszyć kardynał Karol Wojtyła. 

Podczas nieformalnych rozmów coraz 

częśc ie j  nazwisko  metropol i ty 

krakowskiego wymieniał arcybiskup 

Wiednia Franz Koenig. Oficjalnie 

przedstawił tę kandydaturę 16 

października. Argumentował: Kardynał 

Wojtyła ma dopiero 58 lat, ale to nie 

powinno być przeszkodą; przeciwnie - 

wiele zyskałby na tym Kościół.  

   Jednym    z  rozmówców   austriackiego  
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30. rocznica wyboru kard. 

Karola Wojtyły na Stolicę 

Piotrową 
 

   W niedzielę 19 października 2008 roku 

Koło Przyjaciół Jana Pawła II w Los 

Angeles uroczyście obchodziło 30. 

rocznicę wyboru kardynała Karola 

Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wśród wielu 

honorowych gości wymienię Księdza 

Prałata Stefana Wylężka administratora 

Fundacji Jana Pawła II z Watykanu i 

Szanowną Panią Konsul Generalny 

Paulinę Kapuścinską. Wszystkie polonijne 

organizacje w Los Angeles były godnie 

reprezentowane. Pięknie udekorowane 

sala, na wielkim ekranie spoglądała na 

salę postać Papieża tuż obok portretu 

papieskiego. Białe i czerwone róże na 

stołach i białe i czerwone wino 

reprezentowały polskie barwy narodowe. 

Po inwokacji Ks. Proboszcza Marka 

Ciesielskiego państwo Turek uraczyli nas 

świetnymi polskimi potrawami i nawet na 

talerzu buraczki i prawie biała sałatka 

identyfikowały te potrawy jako polskie.    

   Ksiądz Prałat Stefan Wylężek wygłosił 

niżej umieszczony elaborat na temat „Jan 

Paweł II – Pontyfikat , który trwa”. Po 

spotkaniu wielu gości usiadło wokół 

okrągłego stołu i dyskutowało na temat 

Jana Pawła II. Wielu spośród gości 

osobiście poznało Kardynała Wojtyłę i 

później Papieża Jana Pawła II, a więc nic 

dziwnego, że dyskusja i wspomnienia 

trwały bardzo długo. 

   Mistrzem tej uroczystości był Prezes 

Koła Przyjaciół Jana Pawła II w Los 

Angeles Kazimierz Cybulski, głownym 

organizatorem była jego żona Henryka a 

sprzedażą albumu „Fundacja Jana Pawła 

II” zajmowała się jak zawsze aktywna 

Zofia Adamowicz. Ksiądz Prałat 

osobiście dedykował albumy. Wielką 

szkodą były inne imprezy organizowane 

przez polonijne w tym samym czasie, 

imprezy kolidowały z tą wielką ceremonią 

tak ważną dla Polaków. 

Jan Pawel II – 

Pontyfikat, który trwa. 
Ks. Prałat Stefan Wylężek 
 

«Tu est Petrus» – usłyszał Szymon syn 

Jony – «Tobie dam klucze Królestwa». 

Ludzie, którym troskę o dziedzictwo kluczy 

powierzono, zbierają się tutaj, pozwalają 

się ogarnąć sykstyńskiej polichromii, 

wizji, którą Michał Anioł pozostawił – Tak 

było w sierpniu a potem w październiku 

pamiętnego roku dwóch konklawe i tak 

będzie znów, gdy zajdzie potrzeba, po 

mojej śmierci». 

(Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Kraków 

2003, s. 26) 
 

   Tak pisał Jan Paweł II w «Tryptyku 

rzymskim». Pisał patrząc na historię 

świata i Kościoła, w której następowaniu 

pokoleń towarzyszy następowanie 

kolejnych papieży, następców św. Piotra, 

biskupa Rzymu. Patrzył również na 

rozpoczynający się XXI wiek, trzecie 

tysiąclecie, a w nim na pontyfikaty 

kolejnych papieży na Piotrowej stolicy i 

nowe pokolenia uczniów Chrystusa. 

   W październiku mija trzydzieści lat od 

pamiętnego  16  października  1978  roku,  
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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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Niesamowita wizyta. 
Ryszard Urbaniak, hm 
 

   Być może, niektórym Feniks kojarzy się 

z  mitycznym świętym ptakiem egipskim, 

symbolem słońca, na którego powstanie    

z popiołów trzebaby czekać jeszcze 400 

lat. Dla nas jednak jest on raczej 

niewidocznym zarówno z Polski jak i dla 

części osób – gwiazdozbiorem, który 

chcieliśmy bliżej poznać. W pierwszy 

weekend października 2008 roku, grupa 

siedmiu kalifornijskich przedstawicieli 

ZHP wyruszyla w dwunastogodzinną 

podróż z okolic San Francisko do stolicy 

sąsiadującego stanu Arizony, miasta 

Phoenix właśnie. 
 

To co tam zastaliśmy przeszło nasze 

najśmielsze oczekiwnia. 

   Po pierwsze, nie znająca granic, 

oszałamiająca wręcz gościnność 

tamtejszej Polonii.  

   Po drugie, kilkudziesięcioosobowa 

grupa dzieci, tworząca już i łaknąca 

harcerstwa.  

   Po trzecie, dzięki ogromnej pracy 

(zasługującej nie tylko na oczekiwany, 

pierwszy stopień instruktorski), pracującej 

jak mrówka,  Druhny Jadwigi 

Marciszewskiej, grupa dorosłych 

zainteresowana jest w tak ogromnym 

stopniu harcerstwem, iż chce zostać 

w y c h o w a w c a m i  i  p r z y s z ł y m i 

instruktorami tej młodzieży. Pośród nich 

znależli się rodzice, przewodnik z Polski 

– druh Jacek Joniec, doświadczony 

harcmistrz ZHP również z Polski oraz 

proboszcz tamtejszej polskiej parafi. Do 

ich grona dołączyć oczywiście trzeba 

wspaniale prowadzące już zuchowe 

zbiórki, córki druhny Jadwigi. 

   Ogromna grupa rodziców organizuje już 

w zasadzie Koło Przyjaciół Harcerstwa. 

W gronie tym, wyróżniają się oprócz 

innych : Renata Latocha, Ela Oppman, 

Alina Jaświec oraz Marzena Bednarz. 
 

A wszystko zaczęło się tak… 

   Na ostatni biwak majowy przyjechali do 

nas Druhna „Jagoda” z grupą młodzieży i 

dwójką opiekunów. To tam właśnie 

zrodził się pomysł zawiązania bliższych 

kontaktów, wspólnych biwaków, obozów 

i … odwiedzin. Na nic zdałyby się jednak 

nasze najlepsze chęci, gdyby nie to, że ta 

właśnie młodzież zawiozła zpowrotem do 

Arizony, większego jeszcze bakcyla 

harcerstwa i zarażając nim resztę, 

otworzyła nam do siebie drogę.  

   Hm Zbyszek Pisański – „szef” 

harcerstwa w USA,  Hm Ania Pisańska– 

hufcowa kalifornij skiego hufca 

„Mazowsze”, Phm Patrycjusz Grobelny – 

hufcowy kalifornij skiego hufca 

„Kraków” , Phm Iwona Urbaniak – 

przyboczna hufcowej, Phm Basia 

Myszkowska – namiestniczka skrzatów, 

Irena Grobelna – Prezeska Koła 

Przyjaciół Harcerstwa z Martinez,, ja oraz 

nasz gość z ZHR Phm Piotr Trabiński 

hufcowy hufca Warszawa-Grochów, 

wyruszyliśmy o piątkowym poranku. 

Jechaliśmy dzień cały. Wieczór 

spędziliśmy już w gronie opiekujących się 

nami rodzin. Następnego dnia, w sobotni 

poranek w czasie comiesięcznej Mszy 

świętej odbywającej się podczas zajęć 

Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II, a 

działającej na terenie tutejszej parafii, 

wchodziliśmy wprowadzając nasze 

hufcowe sztandary. Serdecznie przywitał 

nas ksiądz, serdeczność czuć też było 

wokół. Po mszy mieliśmy okazję spotkać 

się z tamtejszą Polonią, mówiąc o tym co 

robimy i odpowiadając na pytania. 

Kilkugodzinne spotkanie, podczas którego 

dzieliliśmy się zarówno naszymi 

doświadczeniami jak i harcerską wiedzą, 

było z pewnością bardzo potrzebne i dało 

odpowiedź na wiele pytań. To podczas 

niego wyłoniono chęć wstąpienia do 

przyszłego zarządu KPH. Po nim to, 

zgłosili się rodzice pragnący pracować 

bezpośrednio    z  młodzieżą.       Tutejsza 
 

Ryszrd Urbaniak, hm do str. 22 

Idzie nowe  
Jan Latus  
 

   Zwykle cieszymy się na zmiany - ale też 

się ich boimy. Fascynuje nas nowe - i 

wspominamy stare, dobre czasy.               

W różnych bywa to proporcjach u 

różnych ludzi. Na pewno nie ma takich, u 

których nie istnieje nic stałego - jest to po 

prostu niemożliwe. Nawet ci, którzy 

o g ł a s z a j ą  z mi a n y ,  r e fo r mu j ą , 

przeprowadzają rewolucje, zwalniają, 

remontują i restrukturyzują, mają przecież 

dom, rodzinę, stare przyzwyczajenia, 

kultywowane pasje. Z kolei ci, którzy 

chcieliby, aby nie zmieniało się nic, 

czasem decydują się przenieść do innego 

miasta, kupić dom, rozwieść się z żoną, 

spróbować nowej potrawy.  

   Nie liczyłem tego dokładnie, niemniej 

jestem przekonany, że ludzi, którzy lubią 

zmiany, którzy patrzą w przyszłość raczej 

niż przeszłość, jest dużo mniej niż tych, 

którzy cenią sobie status quo i rozczulają 

się nad przeszłością.  

   Pierwszą grupę charakteryzuje 

optymizm i odwaga. Drugą - niewiara        

w siebie i obawa, że zmiany mogą 

przynieść tylko gorsze.  

   I choć większość ludzi na świecie 

wiedzie byle jakie życie i narzeka na swój 

los, strach przed zmianami jest tak wielki, 

a poczucie bezpieczeństwa z powodu 

stabilizacji - tak wielkie, że większość 

woli, by zostało jak jest. Rewolucjonistów 

była zawsze garstka; nielicznych 

reformatorów znamy z nazwiska, 

innowatorów i milionerów znamy z gazet, 

ale nie ma ich wśród nas. Reszta jest 

bierna. Mięso armatnie. Masy wyborcze. 

Odnajemcy mieszkań oszczędzający na 

prądzie. Pracownicy miejscy skrupulatnie 

sprawdzający stan konta emerytalnego. 

Polscy chłopi panicznie bojący się 

diabelskich dotacji z Unii Europejskiej. 

Strajkujący do upadłego robotnicy za 

czasów Margaret Thatcher. Miliony 

Rosjan, Polaków, Czechów i wschodnich 

Niemców, którzy nadal twierdzą, że za 

komuny było lepiej, a przyszłość niesie 

strach i nieznane.  

   Chęć podtrzymania tradycji, gdy 

jednocześnie chce się iść z duchem czasu, 

jest niezmiernie trudnym zadaniem dla 

biznesu. Trzeba być przecież pierwszym 

w innowacjach, trzeba pokazywać, że 

myśli się nowocześnie i perspektywicznie. 

Zarazem nie wolno jednak marnotrawić 

wypracowanej przez lata marki, 

przyzwyczajeń klientów. Tradycja czasem 

dobrze się sprzedaje, co potwierdza         

w Polsce Blikle, a w Ameryce - Harley-

Davidson. Ale to są wyjątki. Wyblakły 

napis na szybie “Established in 1972”, 

„Firma założona w 1898 roku” robi 

czasem dobre wrażenie na klientach, 

zwłaszcza w Stanach, gdzie taka historia 

to już coś do pozazdroszczenia. Zarazem 

jednak Ameryka uczy, że trzeba być 

giętkim, że trzeba iść z duchem czasu, że 

nawet trzeba czas wyprzedzać;                

w przeciwnym razie idzie się na dno. 

Dużo widzę firm - jak Hershey czy 

Gillette - które dumnie podkreślają swoją 

długą historię. Ale na jedną taką przypada 

setka tych, które szarzeją, blakną, 

wyprzedają się, ażeby w końcu w smutku 

zamknąć podwoje. I tylko jakaś 

nowojorska gazeta zamieści nostalgiczną 

notkę o zamknięciu kolejnego mama & 

papa store, stuletniego deli, ostatniego           

w mieście warsztatu naprawy maszyn do 

pisania, słynnego sklepu z płytami 

długogrającymi, największego w świecie 

magazynu z atramentami.  

   Na trzymanie się wyłącznie tradycji stać 

tylko miliarderów, którzy mają kaprys, 

aby sztucznie podtrzymywać przy życiu 

swój pet project, bliską sercu firmę - 

przecież zarabiają krocie na czymś innym, 

bardziej z duchem czasu. Ale poza tym 

zwykle wykorzystuje się historyczną datę 

z a ł o ż e n i a  j e d y n i e  d o  c e l ó w 

marketingowych, teraźniejszość firmy jest 

bowiem zupełnie inna, nowoczesna. Tak 

więc, mamy do wyboru do gorywający 

zakład szewski - albo koncern Mercedes- 
 

Jan Latus do str.21 

Zagadkowa śmierć osób 

związanych  

z ks. J. Popiełuszko  
ks Lucjan Kamienski SDB 
 

   W czasopiśmie WPROST pan Leszek 

Szymowski w art. pt „Śmierć na 

zamówienie” przedstawił swoje 

spekulacje związane ze śmiercią ks          

J. Popiełuszki. 

- We włocławskim szpitalu w grudniu 

2004r zmarł Jan O wskutek zatrucia 

alkoholem metylowym. Na 2 i pół roku 

przed śmiercią zeznał on w prokuraturze, 

że widział jak tajemniczy mężczyźni 25 

października 1984 wrzucili ciało ks         

J. Popiełuszki do wody. To zeznanie 

o ba l i ’o  d o tychczaso wą  wer s j ę 

wydarzenia, bo G. Piotrowski, L. Pekała i 

W. Chmielewski, domniemani zabójcy ks 

Jerzego Popiełuszki od 2 dni byli                  

w więzieniu. 

- W wyniku zatrucia alkoholem 

metylowym poniosły śmierć inne osoby         

z najbliższej rodziny ks Jerzego. 

- W 1992r w białostockim szpitalu zmarł 

18-letni bratanek księdza Popiełuszki. 

Jego ojciec otrzymywał telefony                     

z pogróżkami, żeby przestał zajmować się 

śmiercią brata. 

- W 2000r. taka sama przyczyna śmierci 

została wpisana w akcie zgonu Danuty 

Popiełuszko, żony drugiego brata księdza 

Jerzego. Mimo próśb rodziny także i              

w tym wypadku nie przeprowadzono 

sekcji zwłok. 

   Leszek Szymowski podaje także, że          

w niewyjaśnionych okolicznościach 

zginęli również funkcjonariusze UB, 

którzy uwierzyli, że władze PRL-u chcą 

wyjaśnić okoliczności zamordowania 

księdza Jerzego. Zginęli płk. St. Trafalski 

i mjr. W. Piątek, badali oni działalność i 

p o w i ą z a n i a  P i o t r o w s k i e g o , 

Chmielewskiego, i Pękali. Ich fiat został 

zdruzgotny przez tira a raportu i notatek, 

które w bagażniku wieźli nigdy nie 

odnaleziono. 

   Autor Leszek Szymowski opisuje też 

tajemniczą śmierć tłumaczki, Małgorzaty 

Grabińskiej w 1985r. Zbieżność nazwisk 

doprowadziła zapewne do pomyłki, bo 

ofiarą mordu miała paść nosząca to samo 

imię i nazwisko, synowa Andrzeja 

Grabińskiego, oskarżyciela posiłkowego 

reprezentującego rodzinę Popiełuszków 

podczas toruńskiego procesu. 

   W dniu 22 lipca 1989r. zamordowano 

matkę drugiego z oskarżycieli 

posiłkowych - Krzysztofa Pięsiewicza, 

dziś senatora. 

   Od  grud nia  2 0 07 r .  r o d z ina 

Popiełuszków znów jest poddawana 

naciskom aby zrezygnować z dociekań; 

kto  naprawdę zamordował ks                        

J. Popiełuszkę. „Przyjeżdżali do nas różni 

ludzie i powoływali się na polecenia Kurii 

Arcybiskupiej. Mówili, że nasze działania 

zaszkodzą beatyfikacji brata - 

relacjonował Józef Popiełuszko. 

Domagali się aby rodzina odebrała 

pełnomocnictwo Romanowi Giertychowi, 

który w imieniu rodziny domaga się m.in. 

powołania specjalnej komisji śledczej, 

która by zbadała okoliczności 

zamordowania księdza. Tajemniczy 

goście przyjeżdżali też do rodzinnego 

domu kapłana w Okopach k. Suchowoli. 

„Rodzina już sporo wycierpiała - 

powiadali - chcecie jeszcze cierpieć 

więcej?”. Te słowa usłyszał z ust 

przybyszów, St. Popiełuszko, młodszy 

brat zamordowanego kapłana”. 

   Nb. To jakieś nieporozumienie. Kuria 

białostocka nigdy nikogo nie upoważniała 

aby naciskał na rodzinę Popiełuszków, 

oświadczył ks A. Dębski, rzecznik 

archidiecezji białostockiej. 

   Pan Leszek Szymowski dodaje, że 

wyjaśnienie, kto był faktycznym zle 

ceniodawcą i mordercą ks J. Popiełuszki 

może    zaszkodzić    nie    tylko   dawnym  
 

Ks. Popiełuszko do str. 23 

Koncert muzyki 

Ignacego Jana 

Paderewskiego 
Irena Głowacka-Lawyer 
 

Polski Klub w Laguna Woods 
   W ramach celebrowania Polsko-

amerykańskiego miesiąca kultury, historii 

i tradycji polskiej, w Polskim Klubie        

w Laguna Woods odbył się 12-ego 

października w teatrze Laguna Woods 

Audytorium koncert poświęcony życiu i 

muzyce Ignacego Jana Paderewskiego, 

wielkiego muzyka, kompozytora, 

polityka. Dr.Lorenzo Sanchez pianista i 

Dr. Nancy Roth skrzypaczka z wielkim 

artyzmem wykonali kompozycje I. J. 

Paderewskiego. Widzowie nagrodzili 

artystów długotrwałymi oklaskami. 

   Krótki film o ceremonii przewiezienia 

zgodnie z życzeniem Paderewskiego, po 

51 latach prochów tego wspaniałego 

Polaka do wolnej Polski. W ceremonii 

wziął udział wraz z małżonką, prezydent 

Stanów Zjednoczonych George H. Bush. 

Wielkie zgromadzenie Polaków na Placu 

Zamkowym w Warszawie wzięło udział 

w uroczystościach. 

   W lobby audytorium była wystawa 

plakatów o polskich bohaterach, którzy 

walczyli o wolność Ameryki . Były 

wystawione historyczne mapy Polski i 

fotografie sławnych Polaków na 

emigracji. 

   Koncert zakończył się recepcją, gdzie 

widzowie mogli spotkać artystów i 

znajomych. 
 

Program Klubu Polskiego na najbliższą 

przyszłość. 

   W celu dalszego uczczenia miesiąca 

kultury polskiej, klub polski organizuje 8-

ego listopada o godzinie 4 pp w klubie 

drugim, 24112 Moulton Parkway - 

Laguna Woods, 92637 POLKA-NIGHT 

dinner -dance.  Wspania ły obiad                 

z przystawkami, buffet polskich.dań             

z winem i deserem. Muzyka do tańca. 

   Klub będzie gościł choreografa tanców 

ludowych polskich Edwarda Hoffmana, 

który będzie uczył polek i innych tanców 

ludowych. Kostiumy mile widziane. 

   Koszt $20 czlonkowie klubu, $25 

goście, rezerwacja do dnia 4 listopada: 

Czek dla polskiego klub proszę wysłać na 

adres klubu, 811-Q Ronda Mendoza 

Laguna Woods, CA 92637.Informacja 

(949) 206-9122 

   Tradycyjny, polski obiad sobota, 

grudzień 13, o godzinie 5pp w klubie 

siódmym. 24111 Moulton Parkway 

LagunaWoods, CA 92637 Program: 5 pp 

dzielenie się opłatkiem i życzenia 

świąteczne; 6 pp.obiad zaczyna się 

śledziem, wódką i winem, zupa grzybowa, 

do wyboru entree chateaubriand lub łosoś 

z jarzynami. Polski tradycyjny deser. 

   Entertainment: kolędy po angielsku i po 

polsku przy akompaniamencie muzyki, 

prezenty. Koszt $30 członkowie; $35 

goście. Rezerwacja do grudnia 10-ego; 

czek wystawiony na polski klub proszę 

przesłać na adres klubu, 811-Q Ronda 

Mendoza, Laguna Woods, CA 92637, 

Informacja (949) 206-9122.   ❒ 
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Zdziczali bankierzy 

atakują 
Tomasz Tobolski 
 

   Na całym świecie słychać rewolucyjne 

wezwania nowego proletar iatu. 

„Finansiści wszystkich krajów łączcie się! 

Każdemu bankowi według jego potrzeb!”. 

Z apelami o ratunek dla najbardziej 

potrzebujących ruszyli wszelkiej maści 

ekonomiczni eksperci. W Ameryce, Azji, 

Europie, głosy te brzmią bardzo podobnie. 

Trzeba ratować świat, a przede wszystkim 

banki!  Biednych,  zagubionych, 

nieporadnych, nieudolnych bankierów 

powinniśmy z naszych kieszeni 

wspomagać setkami miliardów dolarów! 

   Zgodnie z życzeniami przedstawicieli 

finansowych elit, rządy kolejnych państw 

zabrały się za ratowanie ich portfeli i kont 

bankowych. Po Amerykanach, którzy 

dofinansują banki kwotą 600 miliardów 

dolarów, przyszedł czas na Europę. Rząd 

Niemiec zaproponował plan ratunkowy, 

który ma kosztować 500 miliardów euro. 

Prezydent Francji zapowiedział 

dorzucenie do bankowej kasy 360 

miliardów euro. Rząd Brytyjski na razie 

zabierze z kieszeni swoich poddanych 

tylko 35 miliardów funtów, a włoski 

ledwie 20 miliardów euro. Wszystko to 

wraz z głośnymi zapewnieniami, że 

decyzje o dofinansowaniu banków 

podejmowane są „w interesie obywateli”, 

a nie w interesie instytucji finansowych. 

Przywódcy państw nie mają już 

wątpliwości, że wielomiliardowe dotacje 

są konieczne i bardziej “sprawiedliwe 

społecznie” niż oddłużanie szpitali czy 

jakichkolwiek zakładów produkcyjnych. 

   Także polski rząd zaczyna dawać nam 

pierwsze sygnały, że być może i my 

będziemy musieli zapłacić za błędy 

bankierów. - Na tle innych rozwiniętych 

krajów Europy i świata Polska jest wyspą 

stabilności, co nie znaczy, że nie ma 

powodów do przygotowań, do działań, do 

decyzji, które miałyby polski system 

bankowy i wszystkich Polaków 

z a b e z p i e c z y ć  p r z e d  s k u t k a mi 

ewentualnego kryzysu - ostrożnie ostrzegł 

Donald Tusk. 

   Ostrożność premiera mogła wynikać           

z faktu, że rządy krajów Europy 

Zachodniej nie przedstawiły jeszcze 

całościowego planu ratowania banków. - 

Będziemy analizowali te decyzje; 

będziemy działali podobnie, tak aby nie 

powstała dzika konkurencja między 

państwami - zapowiedział spolegliwie 

minister finansów Jean Vincent “Jacek” 

Rostowski. 

   Będziemy działali podobnie do naszych 

przyjaciół z Europy Zachodniej, choć 

jeszcze nie wiemy, jak oni będą działali? 

Odważny plan! Dzięki upowszechnieniu 

takiej postawy u rządzących we 

wszystkich krajach UE, w całej Europie 

może dojść do zgodnej współpracy          

w wydobywaniu z naszych kieszeni coraz 

to nowych „funduszy ratunkowych”. 

Najważniejsze, aby między państwami nie 

było „dzikiej konkurencji”! 

   Przecież nawet dzieci wiedzą, że               

z dzikami nie ma żartów… „Dzik jest 

dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre 

kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na 

drzewa szybko zmyka”. Recepty znane         

z dziecięcych piosenek mogą rozwiązać 

niejeden problem. Widząc rozjuszonego 

dzika, trzeba się salwować ucieczką! 

   Ale co robić w przypadku spotkania         

z chcącym naszego dobra bankowcem lub 

ministrem?   ❒ 

Na 30tą rocznicę wyboru 

Jana Pawła II 

„HABEMUS PAPAM” 

Lila Ciecek 
 

Październikowe schylało się słońce, 

a w Piotrowej stolicy modły wznosił lud 

bożej pieczy zlecając święty Kościół cały, 

z niebios łaska spływa, Bóg nasz sprawia 

cud. 

Pan nasz staje nad brzegiem, woła sługę 

swego, 

Pasterza pozywa do dzieła wielkiego,  

ster barki mu oddaje i klucze piotrowe,  

losy świata zawierza, przyszłe dzieje 

nowe. 

On, jak niegdyś Maryja: "Fiat" swe Mu 

daje, 

Bogu życie ślubuje, gotów służyć staje... 

Bóg łaskę swą zsyła i wolę wymierza: 

Z dalekiego kraju, Polak jest Papieżem! 

„Habemus Papam!” na świat biegnie zew, 

i z głębi serc ludzkich wdzięczny płynie 

śpiew, 

radosną wieść niesie, niesie ją hen w dal, 

nad błękit Bałtyku, do tatrzańskich hal, 

ponad  kwietne łany, lasów zieleń, rzeki, 

pod strzechy chat polskich, w zakątki 

dalekie. 

Syn Polski, z nad Wisły, on nasz Ojciec 

Święty! 

On z Piastowej nacji, z rodu wszak 

dumnego, 

znaczonego męstwem i Bogu wiernego. 

On, co polskim chlebem, jak my był 

karmiony, 

kołysanką polską,  do snu utulony, 

polska tęcza, słońce, z nieba mu gorzały, 

polskie kwiaty wonią swoją słodko 

odurzały. 

On, to dziś na Apostolskiej zasiada 

Stolicy, 

Świat by duchem natchnąć, i Boga ukazać 

oblicze. 
 

__________ 

Złoty jubileusz wybitnej 

pisarki Danuty Mostwin  
Dr Wojciech A. Wierzewski 
  

   Danuta Mostwin, bezsprzecznie 

największa polska pisarka żyjąca dziś 

poza krajem, ukończyła z końcem sierpnia 

br. 87 lat. Mieszka w Baltimore,ze swoim 

mężem, Stanisławem „Baskiem” 

Mostwinem, który w tym roku obchodził  

swoje 91 urodziny. W dodatku doczekała 

w tym roku pięknej rocznicy - 50 lecia 

swojej działalności literackiej. W 1958 r. 

londyńska oficyna „Veritas” wydała jej 

pierwszą powieść o losach polskich 

żołnierzy, którzy trafili w czasie II wojny 

św. na Wyspy Brytyjskie, w znacznej 

mierze oparta na doświadczeniach 

małżenstwa p. Mostwinów, „Dom starej 

Lady”. Po niej powstał cały cykl 

opiewający losy polskiej inteligencji         

w trakcie XX wieku, cofający się do 

początku stulecia, pozwalający śledzić 

dorastanie szczególnego, patriotycznego 

pokolenia, do którego należy sama 

pisarka, wraz ze swym zasłużonym 

mężem („cichociemnym”, zrzuconym           

z misją na polską ziemię w czasie 

poprzedzającym wybuch Powstania 

Warszawskiego, w maju r. 1944 ). Wątek 

ten znaleźć można w pięknych 

powieściach pani Danuty, poczynając od  

„Cienia księdza Piotra”, przez 

„Szmagardową zjawę”, „Tajemnice 

zwyciężonych” i „Nie ma domu”, 

doprowadzających  historię bohaterów do 

punktu wyjścia, czyli tam, gdzie zaczęła 

się, w „Domu starej lady”. Następny cykl 

książek śledził losy emigracyjne kręgu 

tych samych bohaterów: w „Ameryko, 

Ameryko”, „Asteroidach”, „Ja za wodą, ty 

za wodą”, „Odchodzą moi synowie”, czy 

w niedawnej „Magdzie”. 

   P r a w d z i w y m  w y d a r z e n i e m , 

wyprzedzającym ów jubileusz o parę lat, 

stała sie nieoceniona, w swej 

dalekowzroczności, inicjatywa toruńskiej 

Oficyny Wydawniczej M.J.Kucharskiego, 

która wraz z Archiwum Emigracji przy 

Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, zdecydowała się na 

wznowienie całości dokonań literackich i 

naukowych  Danuty Mostwin z okresu 

półwiecza,w  ramach serii pod nazwą 

„Pisma”. Od jesieni 2004 r., ukazało się 

ponad tuzin kluczowych pozycji z tej 

serii, a więc – „Ameryko, Ameryko”,  

niekwestionowany klasyk, rzecz 

uchodząca za jedną z najlepszych 

powieści poświęconych losom wojennej 

emigracji do Stanów Zjednocznych, zbiór 

„Ptaki”, stanowiący kolekcję nowel i 

obrazków literackich napisanych              

w ostatniej dekadzie, „Cień księdza 

Piotra”, otwierający sagę polskiej 

inteligencji po powstaniu styczniowym,  

"Szmaragdowa zjawa" biograficzna 

powieść z lat gimnazjalnych, ocierająca 

się o wybuch II wojny św., „Dom Starej 

Lady”, pierwsza publikacja tej autorki 

opisująca życie w Anglii, tuż po 

zakończeniu wojny, wreszcie „Tajemnica 

zwyciężonych”, wielka epicka saga 

polskich losów na  wszystkich frontach 

alianckich,  zakończona klęską 

warszawskiego Powstania. Nic dziwnego, 

że poruszeni rangą literacką tych 

dokonań polscy i amerykańscy badacze 

literaccy wystąpili  w roku 2006 po raz 

pierwszy z petycją do Komitetu Nagrody 

Nobla proponując przyznanie naszej 

pisarce Literackiej Nagrody Nobla. 

Starania te są ponawiane, zgodnie               

z  prze świadczeniem obecnych                   

w komitecie osób, że Danuta Mostwin na 

wyróżnienie to w całości od dawna 

zasługuje.  

   Dzisiejszy polski czytelnik (tak w kraju, 

jak i na emigracji) otrzyma tym samym 

nieocenioną wręcz okazję ponownego 

skompletowania w całości książek tej 

pisarki, które ukazywały się poprzednio  

w tak wielu miejscach i krajach ( Londyn, 

Paryż, Lublin), a w znakomitej większości 

nie były wcześniej dostepne w Polsce. 

Szansa nie tylko lektury, pierwszej dla 

młodszych pokoleń, ale włączenia ich do 

domowych jak i publicznych polskich 

bibliotek, tak krajowych,  jak i 

emigracyjnych. To zetknięcie się z całą 

serią najlepiej na Zachodzie przyjętych  

powieści Danuty Mostwin sprzed całych 

dekad, już nie tylko lat ( część z nich 

ukazała się w legendarnej bibliotece 

paryskiej „Kultury”, inne w londyńskiej 

Oficynie Malarzy i Poetów, bądź                  

w tamtejszym "Veritasie" ) przynosi zaiste 

d o b i t n y  „ ł a b ę d z i  ś p i e w ” 

osiemdziesięciosiedmioletniej obecnie 

pisarki, rezydującej od pół wieku w stanie  

Maryland, w sąsiedztwie stolicy, 

Waszyngtonu D.C.  
 

Zadośćuczynienie po latach 

   Jak podkreślano to przed paru laty, na 

uroczystym wieczorze zadedykowanym 

d o r o b k o w i  D a n u t y  M o s t w i n                        

w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie, 

zasługuje ona, jak mało kto, na ponowne 

odkrycie i doprowadzenie, na koniec, 

zarówno jej literackiego, jak i naukowego 

dorobku, do szerokiej świadomości 

obecnie żyjących Polaków. Dzieląca nas 

jeszcze do niedawna kurtyna „kraj - 

emigracja”, organiczająca w praktyce 

przepływ idei i wartości, takze w sferze 

twórczości literackiej, spowodowała, że  

zarówno polski czytelnik emigracyjny, jak 

i krajowy w znacznej mierze „rozminął 

się” w powojennych dziesięcioleciach      

z większością tak cennych artystycznie i  

naprawdę znaczących myślowo, książek 

tej pisarki. Dlatego teraz, kiedy jej 

pozycje zaistniały znów na księgarskim 

rynku, dzięki inicjatywie toruńskiego 

wydawcy, zdecydowanie naleąałoby 

powrócić do intrygującego przypadku tej 

pisarki, a także zrobić dobry użytek           

z przywróconego nam bogactwa dobrej 

literatury. Istotnie, wspaniale się stało, iż 

przystąpiono do zaoferowania nam na 

nowo całego niemal dorobku pisarskiego 

Danuty Mostwin jeszcze za jej życia, 

zarówno dla audytorium emigracyjnego, 

jak i  ostatnich krajowych czytelników           

w Polsce. Jest to bowiem jedno                      

z kluczowych, brakujących wcześniej 

ogniw, w procesie rekonstruowania 

ciągłości polskich losów w XX wieku, tak 

jak jedno z najlepszych źródeł 

uzmysłowienia sobie jakże powikłanych 

dróg powojennej emigracji polskiej na 

Zachodzie. 

   Warto przypomnieć, że ksiażki tej 

autorki zawsze wysoko oceniła 

intelektualna elita emigracji, zwłaszcza 

europejskiej. Melchior Wańkowicz pisał  

tak przed laty do autorki: „Jestem pod 

wrażeniem ( Pani powieści „Ameryko, 

Ameryko”) b. głębokim. Sądzę, że to 

najlepszy obrazek z życia emigracji, jaki 

udało mi się czytać. Obserwacja, 

wrażenia, metodyka.Wiem teraz na 

pewno, że rośnie z Pani pisarka 

poważnego kalibru”.Ocenę tę podzielał 

wtedy także  Andrzej Bobkowski i 

Andrzej Chciuk („Wspaniała powieść - 

fresk o emigracji. Jedna z najlepszych 

książek wydanych kiedykolwiek i 

g d z i e k o l w i e k  o  e m i g r a c j i ” ) . 

Entuzjastyczne sądy o tej świetnej książce 

wypowiadali też Władysław Pobóg - 

Malinowski i Tymon Terlecki. Natomiast 

poza gronem śledzącym i pilnie 

wykupującym regularnie wydawnictwa 

paryskiej „Kultury”, czy też londyńskiego 

„Veritasu” ( w których na przemian 

publikowała Danuta Mostwin) ogromne 

rzesze środowisk polskich w Stanach 

Zjednoczonych, Anglii czy w Europie - 

tak naprawdę nie miały jak dotrzeć do 

tych istotnych, książkowych propozycji. 

Paradoksalnie, powieści adresowanych 

wcale nie do elit, ale właśnie, 

najszerszych kręgów rodaków w kraju, 

jak i wśród Polonii. 

   Można to dziś stwierdzić z całą 

oczywistością, kiedy czyta się na nowo 

wspomnianą „Ameryko, Ameryko”, 

obrazki z tomu „Ptaki” czy głęboko 

poruszającą małą powieść o polskich 

losach, „Nie ma domu”, jedna z ostatnich 

w dorobku pisarki. Wraz ze wznowieniem 

dalszych tytułów: „Olivi” czy 

„Asteroidów”, bogactwo wiedzy zawarte 

w książkach „Odchodzą moi synowie”, 

„Ja za wodą, ty za wodą”, „Magda”, stoi 

o t wo re m p rzed  wsp ó łczesn ym 

pokoleniem czytelników, nie mówiąc już 

o nieocenionych studiach na temat 

„zysków i strat” w samym procesie 

emigracji - w „Trzeciej wartości”,           

w studiach „Transplanted Family” oraz 

„Social  Dimention of Family 

Treatement”. 
 

Propozycje dla rodaków w kraju 

   Teraz o drugiej stronie monety - czyli o 

znajomości dorobku Danuty Mostwin           

w Polsce. Powiem tak : pozostaje on 

wciąż domeną głównie wtajemniczonych, 

którzy kiedyś już trafili na jej trop, i stali 

się jej wierni. A przecież zasługuje ona na 

wiele wiecej ! Pisarka przez wszystkie te 

minione dekady budowała i dodawała 

systematycznie kolejne „paciorki 

literackiego różańca” do dwóch głównych 

wątków własnej twórczości, jakimi stało 

s i ę  n a j p i e r w  p o w i e ś c i o w e 

dokumentowanie losów polskiej 

inteligencji od przełomu XIX i XX 

stulecia, przez epokę międzywojnia, 

okupacji i Powstania. Dalej, inteligencji 

często zmuszonej, po II wojnie św. do 

emigrowania i degradującego ją życia w 

diasporze.  Jednocześnie prowadziła ona 

daleko bardziej już naukowe próby 

opisania bilansu zysków i strat płynących 

z dokonania takiego wyboru  ( cała jej 

teoria  "trzeciej wartości"). Ciąg pierwszy 

budowany był przez kolejne pozycje 

wielkiej sagi polskich losów - od czasów 

po upadku powstania styczniowego 

(„Cień księdza Piotra”), kontynuowany w 

autobiograficznej  „Szmaragdowej 

zjawie”, wielowątkowej, epickiej 

„Tajemnicy    zwyciężonych”   i   poprzez  
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Benz, który, choć istnieje ponad sto lat, 

nadal przoduje w świecie w dziedzinie 

innowacyjności pojazdów.  

   Dlaczego ludzie tak się boją zmian? Że 

co, że stracą pracę? To znajdą inną, 

czasem ciekawszą i lepiej płatną (wtedy 

komentują, nie wiadomo do kogo 

właściwie, że mogli ją zmienić dużo 

wcześniej...). Ludzie boją się przenosić          

z małego miasta do Warszawy, wyjeżdżać 

do innego kraju. Ci, którzy wyemigrowali, 

ale nowa rzeczywistość przeraża ich, 

pielęgnują pępowinę w postaci tych 

samych polskich dań i tych samych 

polskich przyjaciół.  

   Tak więc, preferowanie stałości = 

pesymizm. Wola zmian = optymizm. 

Czasy mamy niepewne, ale zarazem 

ciekawe (i bynajmniej nie cytuję tu 

słynnego żydowskiego dowcipu). Kto 

wie, może za dziesięć lat wszyscy 

będziemy tanio podróżować po świecie, 

za darmo kontaktować się z przyjaciółmi, 

gdziekolwiek mieszkają, jeździć 

elektrycznymi samochodami, pracować  

w domu, zmieniać zawody i kraje. 

Oczywiście zmiany przynoszą ryzyko, 

można wszystko stracić, trzeba się wielu 

rzeczy na nowo uczyć i żyje się                    

w większym stresie. Ale żyje się też 

wtedy ciekawiej.  

   Ale my chcielibyśmy mieć wszystko: 

b ł o g i e  p o c z u c i e  s t a b i l i z a c j i , 

gwarantowaną pensję, emeryturę i 

ubezpieczenie - a zarazem korzystać, 

zarabiać na nowych trendach. Tak się nie 

da. Albo rzucamy się w przyszłość i raz 

przegramy, a cztery razy wygramy, albo 

mamy swoją skromną, podszytą 

podskórnym codziennym strachem (bo a 

nuż to się skończy... ) stabilizację. Tylko, 

że ta wymarzona stabilizacja to,                   

w realnym życiu, dożywotnia praca            

w warsztacie naprawy maszyn do pisania.  

   Nie wiem jak wy, ale mnie taka opcja 

życiowa nie odpowiada. Gdy wieczorem 

wychodzę na spacer swoją ulubioną trasą, 

czuję się trochę jak ceniący stałość filozof 

Immanuel Kant (choć on akurat nie 

chodził po barach). Ale w biznesie,            

w pracy, w życiu od rana do popołudnia 

moimi idolami są raczej Thomas Edison, 

Henry Ford i Bill Gates. Bo to oni 

napędzają cywilizację i sprawiają, że żyje 

się nam coraz lepiej. To oni podejmują 

ryzyko, żebyśmy my mniej się bali.   ❒ 
 

__________ 
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zataczającą się spiralą w dół.” 

Marionetkowy rząd w Kabulu nie jest           

w stanie zatrzymać coraz większych 

wpływów Talibanów. Rząd Bush’a 

planuje dostawę broni milicjom szczepów 

wrogich Talibanom, w regionach gdzie 

afganistańscy żołnierze i policja nie mogą 

sobie dać rady. 

   Federalna Komisja Informacji wszczęła 

dochodzenie w sprawie rekrutacji przez 

Pentagon w 2002 roku ponad 

siedemdziesięciu emerytowanych 

oficerów, żeby głosili oni w telewizji,          

w ramach celowej dezinformacji, że 

jakoby Irak był poważnym zagrożeniem 

dla USA. Był to krok w celu wzmocnienia 

władzy wykonawczej kosztem swobód 

obywatelskich w kierunku państwa coraz 

bardziej policyjnego.  

   „Prywatyzacja zysków” osiąganych 

przez spekulantów przy jednoczesnej 

„socjalizacji ich strat” za pomocą 

pieniędzy ze skarbu państwa, oburza 

podatników amerykańskich, zwłaszcza, że 

obydwaj konkurenci o prezydenturę USA 

w wyborach listopadowych 2008, nie 

formułują żadnego konkretnego 

programu, jak poprawić katastrofalną 

sytuację gospodarki i  polityki 

zagranicznej USA, manipulowanej 

zakulisowo.  

   Postępowe upaństwawianie banków, 

byłoby zmianą systemu gospodarczego w 

USA, w kierunku kapitalizmu 

państwowego opartego o orientację 

socjalistyczną, tak jak był kapitalizmem 

państwowym faszyzm i komunizm, w 

przeciwieństwie do „prywatyzacji,” której 

celem był rabunek mienia państwowego 

na terenie po-sowieckim, na rzecz 

finansjery międzynarodowej.  

   Czyżbyśmy byli światkami kolejnych 

„bólów porodowych,” czyli „konwulsji” 

na drodze do w kierunku do stworzenia 

jednego rządu światowego i jednej 

monety na świecie, w celu ułatwienia 

sterowania światem przez zakulisową 

finansjerę światową na jej korzyść?   ❒ 

 

__________ 
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jednoczesnej chciwości tak banków jak i 

ich klientów, doszło do trudnego do 

opanowania kryzysu na całym świecie. 

   Jest ironią losu, że w Polsce ekonomista 

amerykański Jeffrey Sachs, autor książki 

„The End of Poverty” („Koniec biedy”), 

reprezentujący interesy USA, przy 

pomocy dyspozycyjnego Leszka 

Balcerowicza, narzucał Polakom „terapię 

szokową,” drogą „zaciskania pasa i 

odpowiedzialności fiskalnej” tak, żeby 

Polacy przypadkiem nie odmówili spłat 

długów zagranicznych zaciągniętych 

przez komunistów z Gierkiem na czele. 

   W czasie, kiedy zmiany demograficzne 

na świecie i chciwość przyczyniają się do 

obecnego kryzysu amerykańskiego 

kapitalizmu lichwiarskiego, warto 

wspomnieć „terapię szokową” stosowaną 

wobec Polaków w czasie okradania 

polskiego mienia narodowego za pomocą 

prywatyzacji i „wolnego rynku.”  

   W szerszej perspektywie historycznej 

„wolnego rynku” trzeba zauważyć, że 

wielki wzrost rynku światowego miał 

miejsce w czasie ekspansji kolonialnej w 

latach 1500-1900. Rok 1960 jest rokiem, 

w którym wzrost ludności w zachodniej 

cywilizacji został poważnie zahamowany, 

co odbija się negatywnie na 

możliwościach rozwoju ekonomicznego. 

Obecny kryzys w USA i konieczność 

r a to wa n i a  wi e l k i c h  i n s t y t u c j i 

kredytowych, prawdopodobnie zmusi rząd 

federalny do drukowania coraz większej 

ilości pieniędzy. Grozi to katastrofalną 

inflacją.   ❒ 
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„Nie ma domu”, stanowiący w istocie,  

jakże Polakom potrzebną - w najlepszym 

tego słowa znaczeniu - kontynuację 

szlachetnego pisarstwa narodowego spod 

znaku Zofii Nałkowskiej i Marii 

Dąbrowskiej, których Mostwin jest godną 

kontynuatorką... 

   Równolegle rozwijany był przez nią 

wątek drugi, losów Polaków poprzez sam 

już wybór emigracji „wysadzonych          

z siodła historii”, nie mających po co 

wracać do kraju po wojnie, płacących 

jednak za swój wybór życiem trudnym, 

zdegradowanym, wcale nie dającym im 

pełni własnej, osobistej  realizacji.Ta 

czerwona nitka narracyjna rozpoczęta          

w debiutanckiej powieści, „Domu starej 

lady”, dającej posmak życia powojennego 

całej wręcz żołnierskiej emigracji                

w Angl i i ,  rozwinię t a  zos ta ła 

wielowątkowo w znakomitej panoramie 

losów „dipisowskich”, przedstawionych  

w „Ameryko, Ameryko!” opisującej 

dalsze dzieje emigracji politycznej po 

przybyciu do Stanów. Wątek ten swoiście 

rozwija w śmiałej konfrontacji Polaków          

z kraju, z tymi, którzy wybrali emigrację, 

w „Ja za wodą, ty za wodą”, a także           

w soczystych obrazkach, odbijających 

swoisty folklor egzystencji starych 

Polonusów, w „Asteroidach” i „Ptakach”,  

a także w „Słyszę, jak śpiewa Ameryka”, 

gdzie Danuta Mostwin zebrała liczne 

luźne teksty z własnego pobytu w Stanach 

Zjednoczonych, ukazując losy własne, 

swojej rodziny i całego pokolenia polskiej 

inteligencji, uczestniczącej po wojnie            

w życiu wielkiego kraju za Oceanem.  

   Jeśli w czyimkolwiek dorobku poczuć 

można zarówno atuty, jakie dała jednostce 

emigracja, ale i gorzki smak 

powszedniego chleba na obczyźnie, to           

w pierwszym rzędzie znaleźć można to          

w pisarstwie Danuty Mostwin. Ta żywa 

literacko, jakże piękna i bogata w ludzkim 

wymiarze wiedzy o tym szczególnym 

pokoleniu Polaków - seria książek tej 

autorki - nie miała nigdy w całości 

akceptacji w Polsce Ludowej, a to z racji 

na swoją jednoznacznie krytyczną wobec 

reżimu komunistycznego, polityczną 

wy mo wę .  T yl k o  n ie k tó r e  ze 

wspomnianych tytułów (głównie 

rozgrywające się w odległym czasowo 

tle!) wyszły wcześniej w Polsce,                  

w niezależnej lubelskiej oficynie. Całość 

ukazuje się dopiero teraz w omawianej 

serii „Pisma” toruńskiego wydawcy, 

Mirosława Kucharskiego. Nie ulega 

kwestii, że dzisiejsze środowiska w kraju 

czeka teraz cała seria naprawdę 

wspaniałych odkryć, a przede wszystkim 

pasjonująca literacko  lektura, nie mająca, 

pod wieloma względami, sobie równych!  

   To prawda, że zawsze rodzi się 

sceptyczna myśl, na ile upływ czasu 

dotknął książki i powieści pisane w końcu 

przed wielu laty - czasem czterdzieści, to 

znów trzydzieści parę, w innych 

przypadkach - dwadzieścia lat temu. Tym 

bardziej zaskakująca czeka nas w tym 

przypadku odpowiedź: proza tej pisarki 

definitywnie zwycięsko przetrwała próbę 

czasu. 

   Literatura moralnego wyzwania ze swej 

strony, człowieka pióra, krytyka 

artystycznego, którego los (choć znacznie 

później niż autorkę „Nie ma domu”) 

rzucił na ten brzeg Oceanu, pragnę dodać 

garść osobistych obserwacji. Danuta 

Mostwin jako pisarka często bywa 

porównywana do Marii Dąbrowskiej bądź 

Zofii Nałkowskiej, jako wrażliwa 

obserwatorka polskiej ciągłości tradycji, 

wartości i obyczaju, w sumie jest jednak 

daleko bardziej prowokująca  "nasza 

współczesna". Z racji podjętych               

w Stanach studiów z zakresu socjologii i 

psychologii , należy do pionierów 

refleksji naukowej nad skutkami 

emigracji, swoistej „implantacji”             

w obcym środowisku. Z racji wieloletniej 

pracy w zawodzie psychologa i socjologa, 

opiekuna i doradcy społecznego, Danuta 

Mostwin stała się wnikliwą znawczynią 

człowieka, ludzkiej 

natury, zwłaszcza formowanej w tyglu 

zachodniej cywilizacji, za Oceanem. To, 

co kiedyś wydawać się mogło 

niepotrzebną dystrakcją dla pisarza, jego 

głęboki związek z realnym życiem i jego 

burzliwym nurtem, teraz w jej książkach 

jawi się ewidentnie jako duży, choć może 

i nieoczekiwany, atut jej oryginalnego 

pisarstwa. 

   Weźmy, przykładowo do ręki jej 

„Olivie”, książkę z pozoru dla niej 

nietypową, i zwróćmy uwagę na 

zastanawiające motto oraz idee we 

wprowadzenie autorki. Cytuje ona słowa 

pieśni indiańskiej, która znajdzie, jak się 

okaże, zastosowanie w losach młodej 

dziewczyny, wynurzającej się, to znów 

tonącej w chaotycznym życiu „asfaltowej 

dżungli”, wielkomiejskiej Ameryki. 

„Jestem opuszczona na samotnej wyspie, 

pozostawiona aby umrzeć, nikt nie chce 

słuchać dźwięku mego głosu”. To 

dramatycznie i poruszająco brzmiące 

motto odnosi się do całego pamietnika 

bohaterki, wypelniajacego strony tej 

książki, tekstu, który trafia do pisarki          

w przesyłce pocztowej, po przedwczesnej, 

choć w końcu oczekiwanej, śmierci 

niefrasobliwej Olivii. Trafia, niczym 

testament dziewczyny, do rąk jej 

opiekunki społecznej, która czyniła dotąd 

wszystko, co było w ludzkiej mocy, aby 

pomóc istocie zagubionej w życiu, 

wyciągnąć do niej rękę, wydobyć ją           

z topieli, w jakiej tamta ustawicznie 

głęboko się pogrążała. Danuta Mostwin 

zawiera w „Olivii” przejmujące przesłanie 

o naszej współodpowiedzialności za losy i 

tragedie innych, wokół nas, co czyni tę 

wydaną przed laty książkę tak 

przejmująco aktualną. 

   „W naszym zawodzie - powiada pisarka 

już we wstępie - nie zapomina się 

klientów, gdyż to oni, nawet żegnając się 

z nami, zostawiają nam część swojej 

istoty, i zabierają, w zamian za to, część 

nas samych”. Ta sama autorka ma przede 

wszystkim wiele więcej do powiedzenia o 

nas samych, o Polakach. Jej powieści 

przenika niepokojąca i wciąż aktualna 

myśl, że moglibyśmy i powinniśmy robić 

dla naszych bliźnich więcej, znacznie 

więcej, aby zapobiec jakże powszechnym 

dziś małym i wielkim tragediom, 

przetrąconym przez życie charakterom, 

aby świat wokół nas stawał się jednak 

lepszy, bardziej ludzki i wyrozumiały...  

   Wbrew wszystkim oczekiwanym 

schematom i stereotypom, cisnącym się 

natychmiast po  ujawnieniu „tematu” i 

„wątków”, jej powieści o emigracji i 

emigrantach mają do zaoferowania daleko 

więcej, niż ktokolwiek biorący ją dziś do 

ręki, nawet przypuszcza. Cechą pisarstwa 

Danuty Mostwin jest bowiem nieustanne 

przebijanie się przez pancerz codzienności 

i rutyny życia, tak w odniesieniu do 

„starej Polonii”, jak i „przybyszy 

stamtąd”, czyli z gomułkowskiej i 

gierkowskiej Polski lat sześćdziesiatych i 

siedemdziesiątych. Autorka przenosi 

konfrontacje wartości i  modelu życia, na 

którą od pierwszej chwili czeka 

uprzedzony czytelnik, na bardzo 

indywidualne losy i charaktery swoich 

postaci, prowadząc z reguły do zupełnie 

innych, daleko subtelniejszych i 

ciekawszych konkluzji, niż ktokolwiek 

mógłby się spodziewać. 

   Na tym polega chociażby siła i urok 

słusznie „odkurzonej” na nasz obecny 

użytek, „starej” powieści „Ja za wodą ty 

za wodą”. Kto wie czy nie największą 

niespodzianką w dzisiejszej lekturze 

okazuje się jej bardzo dosadne, satyryczne 

ostrze. Danuta Mostwin przez wiele lat 

pracowała jako społeczna opiekunka           

w Baltimore, zwłaszcza w dzielnicach i 

środowiskach starej Polonii. Nie ona 

pierwsza odkryła, jak bardzo odmienni są 

mentalnie dawni Polonusi, jak dziwnie i 

wręcz paradoksalnie układały się ich 

relacje z przybyłą po wojnie, emigracją 

niepoległościową, żołnierską. Jej książki 

zawierają wręcz swoistą antologię  „opisu 

bytu Polaków na emigracji”, poczynając 

od staropolskich świąt i wigilii, na 

których spotykają się różne formacje 

Polaków, poczynając od zadomowionych, 

po nowoprzybyłych, od starych wiarusów 

z alianckich armii, po neo-inteligentów 

prosto z PRL-u. A także, na dodatek, 

tutejszych „prawdziwych” Amerykanów.  

   Czeka nas zatem ( przede wszystkim 

krajowych czytelników, ale  również 

nowe pokolenia Polaków żyjące na 

emigracji) cała seria ludzkich i literackich 

odkryć, obcowanie z pisarką życiowo 

jakże mądrą, mającą nam naprawdę wiele 

do zaoferowania.  Idea wznowienia 

klasycznych książek i powieści Danuty 

Mostwin była więc nie tylko w pełni 

artystycznie zasłużona, ale dla naszego 

dzisiejszego życia, nie tylko i nie 

wyłącznie literackiego, okazuje się też 

ogromnie ważna. Zachęcam jak 

najbardziej serio i odpowiedzialnie 

polskiego czytelnika po obu stronach 

Atlantyku do zaopatrywania się                     

w dostępne już pozycje i tomy.Są to 

wszystko rzeczy wysokiej marki i trwałej 

wartości, doskonale napisane, z ducha i 

tradycji bardzo polskie, które nie poddały 

się zupełnie niszczącemu działaniu czasu. 

Książki te dowodzą, że niekoniecznie 

pisarze dnia dzisiejszego muszą mieć 

przysłowiowe „ostatnie słowo”. Jak 

pokazuje przykład Danuty Mostwin, 

przed nami powstawały, zwłaszcza na 

emigracji, rzeczy głębokie, i nieprzeciętne 

artystycznie, po ludzku prawdziwie 

poruszające, które dzięki dalekosieżnej 

inicjatywie toruńskiej oficyny MJK 

zostały nam teraz, raz jeszcze, 

przywrócone...   ❒ 

 

__________ 
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zbędnych problemów. Szybko minęliśmy 

Kalifornię zaś Arizonę mógłbym 

scharakteryzować nastepujacym ciągiem 

rzeczowników: pustynia, pustynia, 

pustynia, kaktus, pustynia, góra, pustynia, 

pustynia, kamienie, pustynia, Phoenix, 

pustynia, pustynia,… 

   Na szczęście dzięki pewnej i pełnej 

determinacji postawie naszych kierowców 

gnaliśmy ku celowi naszej podróży. I tak 

już przed 10 wieczorem, wylądowaliśmy 

na przedmieściach miasta, które w mojej 

głowie (przez nieustanny proces myślenia 

o tym jak to wszystko będzie wyglądalo) 

urosło do rangi legendarnego. 

Zatrzymaliśmy się przed domem Państwa 

Latocha. Parę minut po 10 otworzywszy 

drzwi naszego busa doświadczyłem 

pierwszej oznaki tego, że już nie jestem            

w Kalifornii, a mianowicie pragnąc 

zaczerpnąć haust świeżego powietrza 

wciagnąłem rozpalony i pozbawiony tlenu 

gaz. Byłem przerażony - przecież już był 

późny wieczór. Poza gorącym powietrzem 

powitał nas bardzo uprzejmie Pan 

Latocha, który od razu wytłumaczył mi, 

że mamy ogromne szczęście, gdyż 

ostatnio temperatura znacznie spadła i 

teraz to w Arizonie jest właściwie zimno. 

Muszę przyznać, że pierwszym o czym 

pomyślałem, było to jak tutaj można 

wogóle wytrzymać. 

   Okazało się jednak, że nie tylko hart 

ducha jest cechą naszych rodaków, ale (co 

najważniejsze) Ich serdeczność i 

gościnność. To czego doświadczyłem 

podczas całego pobytu w Phoenix było 

nieprawdopodobne. Pośrodku pustyni 

spotkałem Polaków, ktorzy byli tak 

wspaniali i uczynni, że od pierwszej 

chwili czułem się jak w domu. Dla osób, 

którym nie dane jest poznać Polonii 

arizońskiej, a którzy podróżują po 

Europie, mógłbym to zobrazować            

w sposób następujący. Aby wyobrazić 

sobie naszych ziomków z Phoenix trzeba 

wziąć życzliwość i otwartość Włochów, 

temperament Hiszpanów i konsekwencje 

Niemców. Wiem, tego nie da się 

wyobrazić, to trzeba przeżyć. Niesposób 

opisać wszystkiego co wydarzyło się 

podczas pobytu, dlatego ja, wspomnę 

kilka tylko momentów, które zapadły mi 

nie tylko w pamięci ale i w sercu. 

   Pierwsza sprawa,  to kwestia 

kwaterunku. Po chwilowym pobycie       

w domu Państwa Latocha, przyjechali inni  

Polacy, u których mieliśmy nocować.        

W pewnej chwili przyjechała także Pani 

Jagoda Marciszewska, która wchodząc do 

domu spojrzała na zebranych i wskazując 

na mnie i hufcowego Patryka Grobelnego 

powiedziała - „Ty i Ty idziecie ze mną, ja 

mam córki w Waszym wieku”. To było 

zaskakujące, śmieszne i miłe, gdyż 

rzeczywiście u Państwa Marciszewskich 

spędziliśmy wspaniałe chwile za sprawą 

gościnności całej rodziny, wspaniałego 

polskiego jedzenia (to niewyobrażalne, 

ale w samym środku arizońskiej pustyni 

można znależć aż dwa supermarkety          

z polskimi produktami) oraz naprawdę 

świetnych warunków, dzięki którym 

nawet nie poczuliśmy zmęczenia po 12 

godzinnej jeździe. Jak to określił jeden        

z uczestników wyprawy „spałem słodko i 

to już od 10 p.m.”.  

   Ogromne wrażenie wywarła na mnie 

parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. 

To było niezapomniane przeżycie móc 

uczestniczyć w dwóch Mszach Świętych 

przed obliczem Królowej Korony Polskiej 

- Matki Boskiej Częstochowskiej. Trzeba 

powiedzieć, że polska parafia tętni życiem 

i jest centrum polskości, co nie dziwi 

mnie o tyle, że historia naszego kraju 

nieodłącznie wiąże się z naszą religią. 

Niestety w Polsce rzadko można to 

dostrzec natomiast wszędzie poza 

granicami naszego kraju Polacy utrzymują 

swoją tożsamość za sprawą i dzięki 

Kościołowi. W jednej tylko polskiej 

parafii działają: polska szkola sobotnia, 

harcerstwo (skrzaty, zuchy, harcerki/

harcerze), polscy Rycerze Kolumba, 

szkoła tańca, koła różańcowe itd. itd. Sam 

Kościół jest bardzo zadbany i po prostu 

piękny, zaś przed wejściem do niego 

znajduje się pomnik Jana Pawla II. 

Wspominając o parafii należy zaznaczyć, 

że to właśnie tam realizowaliśmy naszą 

misję, jaką była pomoc w stworzeniu 

podwalin pod silnie i realnie działające 

polskie drużyny harcerskie. Po sobotniej 

Mszy Świętej udało się zebrać wszystkich 

zainteresowanych harcerstwem rodziców i 

wyłonić spośród nich chętnych do 

przyszłego Koła Przyjaciół Harcerstwa, a 

także trzech nowych instruktorów. Po 

zebraniu zaś przeprowadziliśmy szereg 

gier i zabaw dla dzieci przybliżając im to 

co zwykle robi się na zbiórkach. Na 

zakończenie zaś, odbył się uroczysty apel. 

   Kulminacją pobytu w Phoenix było 

jednak przygotowane przez arizońską 

Polonię ognisko, które zlokalizowano          

w ogródku państwa Marciszewskich. 

Wszyscy poczuli się w obowiązku 

przygotowania pysznego pożywienia, 

którym udekorowano kilka stołów. Lecz 

czegóż można oczekiwać po jedzeniu           

w Stanach Zjednoczonych i to w dodatku 

pośrodku pustyni? Otóż ja stałem 

zdziwiony przez kilka minut - przede mną 

zaś leżały pyszne polskie krokiety                

z mięsem i czerwony barszcz… Czyż 

najpiękniejszą kartą polskiej kultury przez 

lata nie była kuchnia? I tutaj tysiące 

kilometrów od Polski otrzymałem 

doskonały czerwony barszcz i przepyszne 

krokiety. W moich oczach prawie 

pojawiły się łzy. A potem było już tylko 

gorzej (jeśli chodzi o poziom mojego 

wzruszenia). Przy wtórze patriotycznych 

(mniej lub bardziej) polskich pieśni 

rodziny poznawały się i poznawały ducha 

harcerstwa, który jak żywo objawia się 

najlepiej podczas ognisk. Nie sposób 

opisać wszystkiego co działo się podczas 

tego wspaniałego wieczoru jednak był on 

pełny polskiej duszy, która choć budzi się 

rzadko, to raz zbudzona nie spocznie. I to 

na pewno podczas tego ogniska część 

rodziców podjęła decyzje o wyborze drogi 

harcerskiej.  

   Następnego dnia, podczas Mszy 

Świętej, trzech druhów złożyło pierwsze 

w swoim życiu harcerskie przyrzeczenie. 

Dotykając dwoma palcami biało - 

czerwonej wypowiedzieli słowa, które 

pozostają w pamięci do końca życia… 

„Mam szczerą wolę…”. A wszystko to 

działo się pośród bezkresu piaskowego 

krajobrazu (nie licząc miasta Phoenix,         

w którym przebywaliśmy oczywiście). Po 

krótkim, harcerskim pożegnaniu 

ruszyliśmy w drogę powrotną zabierając 

ze sobą to co najcenniejsze - wspomnienie 

o wspaniałych Polakach, przyjaźnie i 

obietnice wspólnej służby na rzecz naszej 

Ojczyzny. 

   Patrząc na ten wyjazd z perspektywy 

czasu, ciągle nie mogę uwierzyć, że        

w Arizonie spotkałem Polaków, którzy 

przez ten jeden krótki weekend stali się 

moją najbliższą i najżyczliwszą rodziną.  

   Cieszę się że dane mi było ich poznać i 

niech to będzie piekny znak dla 

wszystkich Polaków w kraju i poza jego 

granicami.   ❒ 

Ryszard Urbaniak, hm ze str. 19 
 

 społeczność zadbała o to, abyśmy nie 

spędzili tych kilku godzin o pustym 

żołądku. Zadbała znakomicie. 

   Po spotkaniu wzięliśmy udział we 

wspólnym kominku prowadzonym przez 

córki druhny Marciszewskiej - Kasię i 

Martę. Grom i zabawom nie było końca. 

Całość zakończył wspólny apel i złożenie 

znicza pod pomnikiem naszego 

ukochanego Karola Wojtyły, znanego 

światu jako Jan Paweł II. 

   Dom druhostwa Marciszewskich 

zamienił się tego samego wieczora          

w miejsce spotkania kilkudziesięciu osób. 

Byliśmy my, przychodzili z rękoma 

pełnymi jedzenia miejscowi goście - już 

teraz nasi przyjaciele. Nie zabrakło 

ogniska, piosenek, opowiadań. Raz 

jeszcze z głębi serca za to wszystko 

dziękujemy. Bardzo dziękujemy ! 

   W niedzielę o godzinie dziewiątej rano 

znów wchodziliśmy orszakiem do 

kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej 

w Phoenix. Mszę Świętą celebrował 

kapelan harcerstwa kalifornijskiego, ks. 

phm Stanisław Żak w asyście ks. 

Eugeniusza Boldy – miejscowego 

proboszcza. W czasie mszy dokonała się 

poprowadzona przez druha Zbyszka 

Pisańskiego wspaniała uroczystość. 

Dokonano złożenia lub odnowienia na 

ręce przedstawiciela Komendy Chorągwii 

USA, harcerskiego przyrzeczenia. W tym 

historycznym i pięknym dla tamtejszej 

społeczności akcie wzięli udział: Andrew 

Mańkowski, Krzysztof Nieborek i 

Szymon Latocha. Po sześćdziesięciu 

latach raz jeszcze, odnowił swoje 

przyrzeczenie harcmistrz Antoni 

Wojewoda – de facto opiekun tamtejszych 

harcerzy. Okazując swoje poparcie dla 

harcerskiej pracy z dziećmi, wstąpił           

w nasze szeregi i złożył również 

przyrzeczenie ksiądz Eugeniusz Bolda 

TCh. Ta podniosła uroczystość na zawsze 

zapisze się złotymi zgłoskami w historii 

tamtejszej Polonii i harcerstwa. 

   Obiad i ostatnie rozmowy w naszej już 

harcerskiej rodzinie były wspaniałym 

zakończeniem tej wizyty. Dwanaście 

następnych godzin spędzonych w podróży 

upłynęło nam na rozmowach o tych kilku 

ostatnich dniach, zawiązanej pięknej 

przyjaźni i głębokiej zadumie nad sensem 

harcerskiej pracy.    
 

CZUWAJ! 
 

__________ 

Jan Pawel II ze str. 17 
 

kiedy to obecni na placu św. Piotra 

rzymianie i pielgrzymi usłyszeli słowa: 

Habemus Papam. Bardzo wiele wylano 

atramentu i wyświetlono kilometry taśm 

filmowych, by to wydarzenie przedstawić 

i zanalizować. Nie tylko tuż po wyborze 

kardynała Karola Wojtyły na Stolicę 

Piotrową, ale każdego roku w dniu 

przypominającym to wydarzenie. Tym 

bardziej w tym roku, kiedy obchodzimy 

trzydziestą rocznicę tego wyboru. W 

październiku ma miejsce w Rzymie synod 

biskupów poświęcony Słowu Bożemu, a 

na 16 października, w Auli Pawła VI 

zapowiedziana jest premiera filmu 

Świadectwo, opartego na książce 

kardynała Stanisława Dziwisza o tym 

samym tytule. Fundacja Jana Pawła II 

organizuje międzynarodowe sympozjum 

poświęcone temu wydarzeniu: Sobór 

Watykański II – Jan Paweł II. Na pewno 

są przygotowywane w wielu krajach 

okolicznościowe sesje naukowe i 

modlitewne spotkania, by upamiętnić tę 

rocznicę. 

   Przeżywając tę  rocznicę początku 

pontyfikatu wracamy myślą do 

pierwszych słów wypowiedzianych przez 

Jana Pawła II: «...Bałem się przyjąć ten 

wybór, ale zrobiłem to w duchu 

posłuszeństwa naszemu Panu i 

całkowitym zaufaniu do Jego Matki ... I 

tak oto stoję przed wami wszystkimi, 

aby rozpocząć od nowa tę drogę historii 

Kościoła, rozpocząć z pomocą Boga – i 

z pomocą ludzi». A 23 października, 

nazajutrz po inauguracji pontyfikatu 

powiedział do zgromadzonych w Auli 

Pawła VI Polaków: «niełatwo jest 

zrezygnować z powrotu do Ojczyzny, 

do tych pól umajonych kwieciem 

rozmaitym, posrebrzanych pszenicą, 

pozłacanych żytem  – jak pisze 

Mickiewicz – do tych gór i dolin, i rzek i 

jezior, do tych ludzi umiłowanych, do 

tego Królewskiego Miasta – ale skoro 

jest taka wola Chrystusa, trzeba ją 

przyjąć,  więc przyjmuję». 

   Podczas uroczystej Mszy św. na 

rozpoczęcie pontyfikatu, 22 października, 

Jan Paweł II zaskakuje znowu, 

przekraczając przyjęty protokół. Zgodnie 

z wielowiekową tradycją kardynałowie 

podchodzą do papieża i całują jego 

pierścień na znak posłuszeństwa. Otóż     

w momencie kiedy kardynał Wyszyński 

całował pierścień, Papież podniósł się i     

w najbardziej nieoczekiwanym geście 

ucałował rękę Prymasa Polski jako wyraz 

wielkiego szacunku. Ten gest przyjaźni i 

respektu wzruszył do głębi wszystkich 

obecnych na placu św. Piotra. Potem, 

podczas homilii, nowy Papież kieruje apel 

do całego świata: «Bracia i siostry, nie 

bójcie sie przyjąć Chrystusa ... 

Chrystus wie, co znajduje się w sercu 

człowieka, i On jeden to wie». I jeszcze 

jeden ważny moment. Podczas modlitwy 

«Anioł Pański» Jan Paweł II zwraca się do 

młodzieży: «jesteście przyszłością 

świata, nadzieją Kościoła, jesteście 

moją nadzieją». 

   Zawołanie nie lękajcie się stanie się 

leitmotywem pontyfikatu, którego 

pierwszym aktem będzie encyklika 

Redemptor Hominis. Wyznaczy ona 

kierunek całego pontyfikatu Jana Pawła 

II. Pamiętamy wszyscy ten początek bo 

jesteśmy z pokolenia Jana Pawła II.  

   Francuski publicysta i pisarz André 

Frossard, który opublikował ksiażkę –

wywiad pt. „Rozmowy z Janem Pawłem 

II” napisał: „Ten Papież będzie papieżem 

odnowy chrześcijańskiej, a nadzieja, która 

od nas uciekła razem z nim miała                

z powrotem pojawić się wśród nas. To nie 

będzie papież tradycjonalista, jak 

oczywiśc ie będą późnie j  nam 

podszeptywać, ani nawet papież 

tradycyjny, ale papież sprzed tradycji,       

z rodu pierwszych apostołów, pojawiający 

się ze swym krzyżem wśród cesarstw 

pogańskich, tych samych co dawniej i 

równie skorych do ubóstwiania samych 

siebie i do karmienia się nienależnymi im  
 

Jan Pawel II do str. 24 



Dzwoń do Polski     1 cent za minutę  
z każdego telefonu,   teraz, dzisiaj 

 

Informacja na www.PoloniaSF.org   

Kliknij na kartę telefoniczną w lewym górnym rogu strony  

 

Zakład Pogrzebowy 
(323) 681-0776  -  (626) 793-7159  

 

Oferujemy pełen zakres usług 

związanych ze zgonem. Przygotowanie 

pogrzebu, możliwość kremacji zwłok. 

Msza pogrzebowa w języku polskim, 

pogrzeb na polskim cmentarzu, stypa. 

Zawiadom nas, a my zajmiemy się 

przygotowaniami i formalnościami. 
 

Cabot & Sons Mortuary 
Catholic Funeral Directors  

Serving the community since 1921 
 

We offer funeral arrangements with  

Mass in the Polish language,  

cremation or burial at a gravesite in the 

Polish section of a cemetery.    

 

 

Polski Spedytor/Polish Freight Forwarder 

(http://www.americanserviceslax.com) 

 

Przesyłki osobiste: „Mienie”/Samochody 

A także fracht komercyjny - Polska 

Oraz reszta świata – „od drzwi do drzwi” 

Droga morska i lotnicza 
Personal effects/cars 

Commercial freight for Poland and worldwide 
 

Uprzejmy, szybki, pewny i uczciwy serwis 

W Los Angeles od 1989 
 

Tel: 310 335 0100   Fax: 310 414 2016 

e-mail: info@americanserviceslax.com 

Polski język: 310 628 9990 albo 310 382 0254 

 

Polka Deli 
The Best Polish Deli 

in Orange County California 
 

Polish Traditional Deli Products 
Sausage, meat cuts, pierogi 

 Stuffed cabbage 

Polish bread and cakes 

Imported from Poland 
Candies, cookies and chocolate 

Great Polish beer, wine and spirits 

Cosmetics, Newspapers and magazines  
 

1710 Tustin Ave  -  Orange, CA 

Tel/Fax (714) 974-8276 
 

Mon to Fri - 10 – 6,  Sat 10 - 4 
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Mark Prochowski 
Attorney At Law 

  

Sprawy Imigracyjne 

Prawo Handlowe 

Zakładanie, Kupowanie i Sprzedaż  

Spółek, Umowy Handlowe  

i o Prace, Korporacje 
  

30011 Ivy Glenn Drive, Suite 203 

Laguna Niguel, CA 92677 

(949) 481-7581 
  

www.prochowskilaw.com 

E-mail:mark@prochowskilaw.com 

Wiadomości Polonijne 

Ks. Kamieński ze str. 18 
 

doczekało wyzwolenia Polski i powrotu 

na Ojczyzny łono. 

   Smutna jest sprawa, że po skończonej 

wojnie, poczynając od PRL-u i poprzez 

następne rządy, władze ignorowały 

sprawę Sybiraków. Dopiero w roku 1988 

okoliczności były na tyle sprzyjające, że 

można było reaktywować „Związek 

Sybiraków”. Wówczas to zawiązał się  

„Związek Sybiraków Koła Warszawa-

Śródmieście”. 

   Po przylocie na urlop do Polski 10 

czerwca m.in. spotkałem się z moimi 

przyjacółmi tj. z państwem Zosią i 

Bogusiem Gajdamowicz. Pan Boguś, 

który jest prezesem „Związku Koła 

Sybiraków W-wa-Śródmieście” zaprosił 

mnie na okolicznościowe spotkanie          

z Sybirakami. Okazją po temu była 80-ta 

rocznica założenia „Związku Sybiraków”. 

Spotkanie miało miejsce 12 czerwca 2008 

r. w Sali konferencyjnej Muzeum 

Niepodległości. Nota bene w okresie PRL

-u było to Muzeum Lenina. 

   Spotkanie odbyło się według 

z a p l a n o wa n e g o  p r o g r a mu .  P o 

odśpiewaniu hymnu Sybiraków pan 

Boguś Gajdamowicz jako prezes 

przywitał zebranych na Sali. Po 

przywitaniu pan M. Rybok wygłosił 

referat, którego myślą główną był historia 

utworzenia „Związku Sybiraków”. Po 

referacie miało miejsce wręczenie 

dyplomów uznania dla mężów zaufania 

koła. Dyplomy wręczył pan R. Piotrowski 

prezes zarządu warszawskiego. Monety 

pamiątkowe wręczył dr. A. Stwarz, 

dyrektor muzeum. Natomiast książki 

wręczył pan B. Gajdamowicz, prezes 

Koła Związku Sybirakow Warszawa-

Śródmieście.  

   A oto lista odznaczonych dypolomami: 

Z. Musiał, J. Hryniewska, T. Tuchowska, 

L. Rusak, J. Dziadura, M. Łysakowska,       

J. Maciejczyk, T. Bieńkowska,                    

H. Jurewicz-Kober, B. Sochacka,            

H. Skrzypczak, I. Dmowska, E. Szturo,  

A. Grygo, E. Pieszczeńska, I. Sewen-

Ładoga, M. Uryga, St. Uryga,                  

J. Zarzycka, A. Juniewicz, J. Śnieżawska, 

I. Bujalska, J. Stypka, I. Surga,                    

E. Kierska, J. Mrugalska.  

   Z rumieńcem na twarzy przyznaję się, 

że na to spotkanie mocno się spóźniłem. 

Na salę „wtargnąłem w momencie 

wręczania dyplomów. Obecni na sali 

wybaczyli moje spóźnienie za co im 

bardzo a bardzo serdecznie dziękuję. Po 

wręczeniu dyplomów, monet i książek 

wspólnie odmówiliśmy modlitwę za tych 

których doczesne szczątki użyźniły 

nieludzką ziemię syberyjską. Naszą 

modlitwą objęliśmy i tych którzy 

wprawdzie wrócili na Ojczyzny łono, ale 

już zostali odwołani do Pana po nagrodę.  

   Po części oficjalnej spotkania 

kilkanaście minut przerwy a potem film 

pt. „Być dla Polski – dla Polaków”          

w reżyserii A. Czerniakowskiej. Film 

d o t y c z y ł  p o s t a c i  m a r s z a ł k a                       

J. Piłsudskiego, który na Syberii spędził 

kilka lat. Moim skromnym zdaniem 

projekcja filmu była na czasie jako że za 

czasów J. Piłsudskiego sytuacja 

polityczna w Polsce była podobna do 

sytuacji dzisiejszej, a mianowicie wielość 

partii i partyjek, korupcja, przekupstwo, 

warcholstwo, własne interesy a nie interes 

Ojczyzny. 

   „Przedwojenny Związek Sybiraków 

tętnił życiem. Robiono wszystko by 

polskie społeczeństwo pamiętało o losach 

Sybiraków, bey wiedziało czym grozi 

zaniechanie obowiązku obronności kraju. 

Przedwojenny Związek Sybiraków 

zgodnie ze wskazaniami marszałka          

J. Płsudskiego włączył się w nurt 

przemian politycznych i był pomostem, 

który łączył stare pokolenie z młodym. 

Dzisiejszy „Związek Sybiraków” ma inne 

cele niż ten przedwojenny. Syberia, 

„przeklęta ziemia” jakby się oddaliła,        

a naród wywalczył wolność po 40-tu 

latach PRL-u. Obecny Związek 

Sybiraków pragnie przekazać pałeczkę o 

pamięci martyrologii narodu polskiego 

szczególnie na Syberii. Trzeba zdać 

sprawę, że naród ogarnia amnezja 

historyczna, niknie i gaśnie pamięć o tych 

którzy cierpieli i umierali. Dlatego to 

Sybiracy-weterani, którzy jeszcze żyją 

pieczołowicie  gromadzą pamiątki, 

zbierają relacje i wspomnienia. Miejmy 

nadzieję, że tym razem już nie ku 

przestrodze ale ku wiecznej i świętej 

rzeczy pamiątce. Historia nie szczędziła 

im razów. Oni wbrew wszystkiemu 

pozostali do końca wierni Bogu i 

Ojczyźnie” (Jan Trawiński z referatu pt 

„Związek Sybiraków przed II-gą wojną 

światową”). 

   Związek Sybiraków Koła W-wa 

Śródmieście liczy ponad 400-tu 

członków. W skład obecnego zarządu 

wchodzą: B. Gajdamowicz jako prezes a 

następnie J. Dziadura, K. Kubczak,          

I. Kaliściak, J. Maśny i J. Maciejczyk. Na 

wszelki wypadek podaję adres „Związku 

Sybiraków Koła Warszawa-Śródmieście”, 

bo gdyby ktoś z Polonii chciał nawiązać 

kontakt z Sybirakami w Polsce niech 

pisze na adres: „Związek Sybiraków Koła 

Warszawa-Śródmieście”, Ul. Jasna 17 

lok. 1, 00-003 Warszawa; tel/fax 0 22 357 

13 21 i fax 0 22 759 14 87. 

   Tą drogą pozdrawiam Sybiraków          

w Warszawie i wszystkich tych którzy 

będą czytali moją relację. Zachęcam 

Polonię, którzy zasmakowali goryczy 

wygnania z Ojczyzny a być może otarli 

się o nieludzką ziemię aby przekazali 

swoje wspomninia do Warszawy na 

wskazany adres.   ❒ 

 

__________ 

nie pozwolą.  

   Oficjalna inauguracja pontyfikatu 

odbyła się w niedzielę 22 października. 

Podczas uroczystego homagium 

kardynałów, doszło do najbardziej 

symbolicznego wydarzenia: polski papież 

złożył hołd prymasowi Wyszyńskiemu.  

   W homilii Jan Paweł II mówił: nie 

lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na 

oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie 

drzwi jego zbawczej władzy, otwórzcie jej 

granice państw, systemy ekonomiczne i 

polityczne, szerokie obszary kultury, 

cywilizacji i rozwoje. Nie lękajcie się!.  

   W liście do wiernych ogłoszonym 

tydzień po swym wyborze papież napisał 

między innymi: wierzcie mi, że udając się 

do Rzymu na konklawe, najbardziej 

pragnąłem wrócić do mojej umiłowanej 

Archidiecezji i do Ojczyzny. Skoro jednak 

inna była wola Chrystusa Pana, zostaję i 

podejmuję to nowe posłannictwo, które mi 

wyznaczył.   ❒ 
 

__________ 

Wyboru na papieża  ze str 17 
 

purpurata był prymas Stefan Wyszyński, 

który został poproszony o to, by 

przekonać arcybiskupa Krakowa, by 

zgodził się na wybór. O to samo prosił 

kardynała Wojtyłę jego przyjaciel 

kardynał Maximilian de Furstenberg.  

   Kardynał Wojtyła został wybrany             

w ósmym głosowaniu. Nieoficjalnie 

wiadomo, że otrzymał 99 głosów.  

   Biały dym, zwiastujący wybór papieża, 

pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską około 

godziny 18.00.  

   W tym samym czasie - według relacji 

świadków - blady z wrażenia, poruszony i 

zmieszany kardynał Karol Wojtyła 

wysłuchał pytania zadanego mu przez 

kardynała prowadzącego konklawe o to, 

czy przyjmuje wybór. Odpowiedział:           

w posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, 

mojego Pana, zawierzając Matce 

Chrystusa i Kościoła - świadom wszelkich 

trudności - przyjmuję.  

   Jakie imię przyjmiesz? - pytał go 

kardynał. Karol Wojtyła odpowiedział: 

„Jan Paweł II”. Podkreśla się, że wybór 

tego imienia był zapowiedzią kontynuacji 

drogi trzech poprzedników - Jana XXIII, 

Pawła VI i Jana Pawła I.  

   Kiedy mistrz ceremonii poprosił 

nowego papieża, by usiadł i przyjął tzw. 

homagium kardynałów, czyli ich hołd, 

odpowiedział: nie, ja przyjmę moich braci 

na stojąco.  

   W chwili wkładania papieskich szat 

zdjętą wówczas z głowy czerwoną piuskę 

kardynalską Jan Paweł II włożył do 

kieszeni i jeszcze tego samego dnia 

polecił wysłać ją do wileńskiej Ostrej 

Bramy.  

   Po godzinie 19.00 nowy papież wyszedł 

na balkon bazyliki świętego Piotra i 

wygłosił pierwsze przemówienie do 

wiwatujących tłumów, którym był niemal 

całkowicie nieznany.  

   Powiedział wtedy: jeszcze przeżywamy 

wielki smutek z powodu śmierci naszego 

ukochanego papieża Jana Pawła I, a oto 

najdostojniejsi kardynałowie już powołali 

nowego biskupa Rzymu. Powołali go          

z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze 

tak bliskiego przez łączność w wierze i 

tradycji chrześcijańskiej.  

   Bałem się przyjąć ów wybór, jednak 

przyjąłem go w duchu posłuszeństwa dla 

Pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu 

całkowitego zaufania Jego Matce, 

Najświętszej Maryi Pannie - mówił Jan 

Paweł II.  

   Wyznając: nie wiem, czy potrafię 

rozmawiać waszym... naszym językiem 

włoskim poprosił, by go poprawiać, jeśli 

się pomyli i właśnie w tym zdaniu 

popełnił błąd językowy.  

   Kardynał Koenig powiedział wkrótce po 

konklawe, że wybór Polaka to 

„psychologiczne trzęsienie ziemi dla 

całego wschodu Europy”. 

   Następnego dnia po wyborze papież 

wygłosił przemówienie na zakończenie 

konklawe, będące jego programem dla 

Kościoła. Deklarował w nim przede 

wszystkim: chcemy przypomnieć o 

t rwałym znaczen iu  II  Soboru 

Watykańskiego oraz przyjmujemy jako 

w y r a ź n y  o b o w i ą z e k  g o r l i w e 

wprowadzanie go w życie.  

   Zauważa się, że to jedno z niewielu 

przemówień, w których Jan Paweł II użył 

zaimka "my". Wkrótce ostatecznie 

odstąpił od tej formuły.  

   Ale już 17 października papież wywołał 

pierwszą "rewolucję" za Spiżową Bramą 

wprawiając w zdumienie swych 

współpracowników i kardynałów. 

Zaledwie dzień po wyborze postanowił 

opuścić Watykan, by odwiedzić               

w szpitalu biskupa Deskura, który ciężko 

zachorował 12 października.  

   Kilka  dn i  późnie j  w Aul i 

Błogosławieństw Jan Paweł II spotkał się 

z dziennikarzami, którzy mogli do niego 

swobodnie podchodzić i z nim 

rozmawiać. Zapytany wówczas o to, czy 

będzie urządzał konferencje prasowe, 

odparł: jeśli mi pozwolą. Na pytanie, czy 

jako papież będzie dalej jeździł na 

nartach, odpowiedział:  na to mi już chyba  

Ks. Popiełuszko ze str. 19 
 

notablom PRL-owskiego systemu ale być 

może również obcym służbom? 

   Kluczowe jest więc pytanie o 

faktycznych inspiratorów mordu. Aby 

odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się 

cofnąć do roku 1982 kiedy G. Piotrowski 

wyjechał na wakacje do Bułgarii. Jak 

wynika z zachowanych notatek, 

(sporządzonych przez Trafalskiego i 

Piątka na podstawie relacji świadków i 

esbeków znających Piotrowskiego), na 

granicy rumuńsko-bułgarskiej Piotrowski 

spotkał się z oficerem KGB, który 

przedstawił się pseudonimem Stanisław i 

nawiązał z nim współpracę. Podczas 

procesu toruńskiego opowiadał o tym 

Adam Pietruszka, lecz sąd nie uwierzył 

jego zeznaniom”. 
 

   /Tekst skopiowany z internetu KAI  

dn 9/02/08   ❒ 
 

__________ 
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3400 West Adams Boulevard 
Los Angeles, California 90018 

 

O F E R U J E 
Pokoje z całodziennym utrzymaniem, 

umiarkowane, przystępne ceny 

Tel. (323)-735-1381 

 

       

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 
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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 

Prof. Przystawa ze str. 17 
 

wszystkie wydarzenia. Tego wszystkiego 

za mało, żeby zarobić na zaufanie 

wyborców, ale – jak widać – nie jest ono 

nikomu z nich do niczego potrzebne. Nie 

mają więc powodu, żeby – jak 

parlamentarzyści brytyjscy – gnać na 

weekendy do Elbląga, Zielonej Góry czy 

Legnicy, mogą się spokojnie relaksować 

w znakomitych lokalach Warszawy, na 

koncertach i galach. Kiedy w telewizji 

oglądam jakieś galowe przedstawienie, to 

kamery zawsze z dumą pokazują nam 

naszych wybitnych parlamentarzystów, 

jak bawią się w dobrym towarzystwie, 

śmieją od ucha do ucha - gwiazdy 

parlamentu nagradzają oklaskami 

gwiazdorów sceny.  Tylko nam, 

szeregowym wyborcom, nie jest tak 

specjalnie do śmiechu.  

   Dlaczego w Polsce mamy całkiem inny 

system wyborczy niż Wielka Brytania 

(USA, Kanada, i wiele innych krajów), 

chociaż tak kochamy Amerykę, Anglię, 

Kanadę i wszystko stamtąd „bierzemy          

w ciemno”? Dlaczego dżinsy, kokakolę, 

ajpody i najbardziej nawet idiotyczne 

filmy i seriale, a nie system wyborczy, 

k t ó r y  j e s t  n a j w a ż n i e j s z y m 

rozstrzygnięciem ustrojowym? 

   Odpowiedzi udzielić by nam mogli 

uczestnicy negocjacji w willi gen. 

Kiszczaka w Magdalence, którzy 

rozstrzygnęli te sprawy nie pytając nas o 

zdanie. Gdyby bowiem zapytali, to 

wiadomo, że wybór musiałby być inny. 

Dowodzą tego wszelkie badania opinii 

publicznej, które systematycznie 

pokazują, że najwięcej Polaków chce 

wyborów w jednomandatowych okręgach 

wyborczych, że odsetek ten z roku na rok 

wzrasta, podczas gdy liczba godzących się 

na system list partyjnych, z roku na rok, 

maleje. Dowodzi tego fakt, że trzy lata 

temu Platforma Obywatelska zebrała 

ponad 750 tysięcy podpisów pod 

wnioskiem o referendum w sprawie 

wprowadzenia  JOW. Dwa lata wcześniej 

„Rzeczpospolita” opublikowała tzw. apel 

intelektualistów, którzy  domagali się 

JOW w wyborach do Sejmu, a apel ten 

natychmiast poparła masa ludzi                 

z najróżniejszych środowisk (ilu 

dokładnie, nie wiemy, bo tej wiadomości 

publicznie nie udzielono, ale wiemy, że 

bardzo dużo). 

   Klasa polityczna udaje, że tego 

wszystkiego nie widzi i nie słyszy, 

wniosek obywatelski o referendum 

poszedł do kosza bez dyskusji; wniosek 

konferencji wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast do Rzecznika Praw 

Obywatelskich  o interwencję w tej 

sprawie  -  Rzecznik zignorował.  

   W sobotę, 11 października 2008, 

przeszedł środkiem Warszawy pochód 

Ruchu Obywatelskiego na rzecz 

J e d n o m a n d a t o w y c h  O k r ę g ó w 

Wyborczych. Nad pochodem wznosił się 

sterowiec z napisem „Jednomandatowe 

Okręgi Wyborcze” www.jow.pl. Ulicami 

szli woJOWnicy przybyli z odległych 

zakątków kraju, z Wrocławia, Gdańska, 

Koszalina, Rzeszowa, Nysy, Kłodzka …

Przedstawiciele młodej inteligencji i 

emeryci. Na Placu Zamkowym wznieśli 

„ścianę”  z białych pudeł, informującą o 

celu swego przyjazdu do Stolicy Polski. 

Przemówił do nich Prezydent Miasta 

Wrocławia, dr Rafał Dutkiewicz, który 

razem z nimi poszedł w pochodzie. Dr 

D u t k i e w i c z  s t w i e r d z i ł ,  ż e 

jednomandatowe okręgi wyborcze, to jest 

jedyny sposób wyłaniania przedstawicieli 

narodu, którzy są odpowiedzialni przed 

swoimi wyborcami, a to oznacza 

rządzenie państwem w łączności i zgodnie 

z interesem jego obywateli. Rafał 

Dutkiewicz wie co mówi: został wybrany 

na drugą kadencję prezydenta Wrocławia  

z ponad 80. procentowym poparciem 

mieszkańców miasta! Od tej pory należy 

do prawie trzystuosobowego grona 

wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast, którzy zgodzili się zostać 

Patronami Honorowymi Ruchu  JOW. 

   Pochód JOW zatrzymał się przed 

Pałacem Prezydenta RP, gdzie przyjęci 

zostali przez szefa Kancelarii 

P rezydenckie j ,  minis t ra  P io t ra 

Kownackiego. Przekazali mu swoje pismo 

do Prezydenta, projekt ordynacji 

wyborczej do Sejmu i zapytali, jak to się 

dzieje, że Prezydent Rzeczypospolitej 

toleruje fakt, iż zignorowany całkowicie 

został wniosek obywatelski o referendum 

w sprawie ordynacji wyborczej, pod 

którym zebrano podpisy prawie miliona 

Polaków? Zignorowany całkowicie, bo 

nie odbywała się nawet jakakolwiek 

publiczna dyskusja tego wniosku – 

poszedł od razu do kosza! 

   Pochód zakończył się przed Gmachem 

Sejmu RP. Po jednej stronie ulicy 

Wiejskiej stali manifestanci z całej Polski, 

pod drugiej kordon Policji ochraniający 

Sejm. Demonstranci byli nastawieni 

pokojowo, grzecznie i uprzejmie 

pozdrawiali umundurowane szeregi 

stróżów… porządku publicznego. Nie 

wyszedł do nich ani jeden z tych, którzy 

zasiadają w ławach poselskich i 

senatorskich i którym Polacy płacą za to, 

żeby działali w ich imieniu i w ich 

interesie. Nie wyszedł ani jeden poseł czy 

senator Platformy Obywatelskiej, która 

jeszcze tydzień temu, głosiła, że jednym       

z głównych punktów programu tej partii 

jest wprowadzenie jednomandatowych 

okręgów wyborczych w wyborach do 

Sejmu! 

   W różnych badaniach opinii publicznej       

w Polsce posłowie nie cieszą się wielkim 

uznaniem obywateli, przeciwnie,             

w rankingach zaufania społecznego 

uzyskują notowania w granicach kilku 

procent i są na samym dole tabeli. 

Utrwaliło się już określenie „posłowie 

dietetyczni” – czyli ci, których główną 

pracą jest pobieranie diet poselskich. 

Ruch Obywatelski na rzecz JOW uważa, 

ze zmiana tego stanu rzeczy jest dzisiaj, 

dla naszego bytu narodowego, sprawą 

najważniejszą.   ❒ 

 

__________ 

Jan Pawel II ze str. 22 
 

hołdami”. A pisarz i dysydent rosyjski 

Aleksander Sołżenicyn wypowiedział pod 

adresem Jana Pawła II prorocze słowa: ten 

papież jest darem od Boga. Taki był 

początek pontyfikatu. 
 

Odszedł do domu Ojca 

   2 kwietnia o godz. 21.37 Ojciec Święty 

Jan Paweł II zakończył swoją ziemską 

wędrówkę i przeszedł do wieczności. 

Wiedzieliśmy o Jego chorobie; 

wiadomościom mówiącym o stanie 

zdrowia Jana Pawła II towarzyszyły nasze 

modlitwy. To był w tamtych dniach 

najważniejszy temat naszych rozmów i 

troski. Środki społecznego przekazu 

codziennie wpatrzone były w okno na 

trzecim piętrze Pałacu Apostol-skiego.      

Z włoskich mediów dowiedzieliśmy się, 

że Papież napisał kilka słów na kartce i 

podał najbliższym współpracownikom: 

«Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. 

Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest 

miłością. Dla tej miłości warto żyć. 

Miejcie odwagę żyć dla miłości. (...) 

Jestem radosny, wy też bądźcie. 

Módlmy się razem z radością. Dziewicy 

Maryi powierzam wszystko radośnie. 
(...) Szukałem Was, teraz przyszliście 

do mnie i za to Wam dziękuję». 
   2 kwietnia wieczorem razem                  

z rzymianami i pielgrzymami czuwałem 

na modlitwie różańcowej w intencji Jana 

Pawła II na placu św. Piotra. To 

doświadczenie modlitwy i łączności         

z Ojcem Świętym pozostanie na zawsze   

w moim sercu. Kiedy abp Sandri 

przekazał wiadomość o śmierci Ojca 

Świętego rozległy się, włoskim 

zwyczajem, olbrzymie brawa. «Dlaczego 

oni biją brawo?» – zapytał zdziwiony 

sześcioletni Michał, który stał z nami. 

«Dlatego, że Papież wygrał» – 

odpowiedziała prosto i z uśmiechem 

Iwonka, jego rówieśnica. Proste słowa 

dziecka podsumowały całe życie Jana 

Pawła II Wielkiego. 

   Kiedy w dniu pogrzebu wiatr porywał 

l i t u r g iczne  sza t y  ka rd yna łó w, 

koncelebransów Mszy św. na placu św. 

Piotra, i przewracał strony księgi 

liturgicznej leżącej na trumnie, 

odebraliśmy to jako widoczny znak. 

Rozpoczęte dzieło jakim był ponad 26-

letni pontyfikat Jana Pawła II zostało 

zakończone i przekazane Kościołowi, by 

je kontynuował. Któż mógł to zauważyć 

lepiej od Benedykta XVI, następcy Jana 

Pawła II na Stolicy Piotrowej: «Śmierć 

Jana Pawła II i następujące po niej dni 

były dla Kościoła i świata w widoczny 

sposób czasem łaski. Wielki ból z powodu 

jego odejścia i poczucie pustki, jakie 

zostawił po sobie we wszystkich, osładza 

działanie Chrystusa zmartwychwstałego, 

które ujawniło się przez ten długi czas 

zgodną falą wiary, miłości i duchowej 

so l idarnośc i ,  os iągając  szczy t                  

w uroczystościach pogrzebowych. Można 

zatem powiedzieć, że pogrzeb Jana Pawła 

II był  naprawdę niezwykłym 

wydarzeniem, w którym mogło się 

niejako dostrzec działanie Boga, 

pragnącego przez swój Kościół złączyć 

wszystkie narody jednoczącą mocą 

Prawdy i Miłości w jedną wielką rodzinę. 

W godzinie śmierci, upodobniony do 

swego Pana i Mistrza, Jan Paweł II 

zwieńczył swój długi, owocny pontyfikat, 

utwierdzając lud chrześcijański w wierze, 

zbierając go wokół siebie i sprawiając, że 

cała rodzina ludzka czuła się bardziej 

zjednoczona». 

   Dzieło Jana Pawła II trwa. Codziennie 

przed grobem Jana Pawła II w Grotach 

Watykańskich zatrzymuje się kilka 

tysięcy pielgrzymów, a kiedy Benedykt 

XVI wypowiada jego imię rozlegają się 

gromkie brawa. Jan Paweł II będąc          

w Domu Ojca jest obecny wśród nas 

razem z ewangelicznym świadectwem 

życia i apostolskim nauczaniem. 
 

Santo Subito 

   Taki napis zobaczył cały świat na placu 

św. Piotra w Rzymie w dniu pogrzebu 

Jana Pawła II. Wielka sława świętości 

Jana Pawła II sprawiła, że wikariusz Ojca 

Świętego dla Rzymu kard. Camillo Ruini 

zwrócił się do Benedykta XVI z prośbą o 

udzielenie dyspensy od przewidywanego 

w prawie kanonicznym przepisu, który 

stanowi, że potrzeba 5 lat od śmierci, by 

rozpocząć proces kanonizacyjny. 

Komunikat  powiadamiający o dyspensie 

został odczytany w dniu 13 maja podczas 

s p o t k a n i a  B e n e d y k t a  X V I                         

z duchowieństwem diecezji rzymskiej. 28 

czerwca w przeddzień uroczystości 

św.św. Apostołów Piotra i Pawła             

w Bazylice św. Jana na Lateranie odbyła 

s i ę  p i e r w s z a  s e s j a  p r o c e s u 

beatyfikacyjnego Jana Pawła II.  
 

Zakończenie w listopadzie. 


