Page 5

News of Polonia Pasadena, California March 2009

Auschwitz survivor:
“Holocaust dishonesty
worse than ever”
Contact: Frank Milewski
(718) 263-2700 – Ext. 105
Much of the information given the
public about the Holocaust is often
unreliable and even fraudulent, according
to a Polish Catholic who spent over three
years as a prisoner of Hitler’s SS in the
dreaded German concentration camp at
Auschwitz.
―Nowhere else is Holocaust history as
distorted and as misrepresented as it is
about Poland,‖ says Michael Preisler who
has been trying to set the record straight
for nearly twenty-five years.
One way he does it is through the
educational efforts of the New Yorkbased Holocaust Documentation
Committee of which he is a founder. The
group is part of the Polish American
Congress.
Holocaust deniers have always been
around misleading everyone with their
special kind of Holocaust dishonesty.
What troubles Preisler most is that some
of it is coming from sources expected to
be trustworthy and objective. ―It’s now
become worse than ever,‖ he says.
Preisler was a teenager living in Poland
when World War II broke out with the
German invasion of his country in 1939.
He quickly learned how brutal and bloody
the German occupation could be and how
much the Christians and Jews of Poland
would have to suffer.
Determined to fight the Germans in
every way he could, he joined the Polish
underground resistance, the largest and
most effective resistance in all of Germanoccupied Europe. Unfortunately, the
Gestapo caught up with him for his antiNazi activities, beat him and then shipped
him out to Auschwitz.
It’s no wonder Preisler got upset a few
weeks ago when a Protestant minister in
Springfield, Missouri made false
accusations against the people of wartime
Poland, a predominantly Catholic country.
They were published in a local
newspaper, the Springfield News-Leader.
The Protestant
pastor claimed
―Germany and Poland orchestrated the
Holocaust‖ and the majority of Jews died
in Poland ―at the hands of their Christian
neighbors and countrymen.‖
As
preposterous as these charges were, the
paper printed them without any challenge
or question.
This is not the first time Preisler has
witnessed such outrageous anti-Polish and
anti-Catholic falsifications made by some
irresponsible Protestant clergy.
―The same kind of nonsense‖ appeared
several years ago in a book authored by a
well-known TV evangelist from Texas.
―He was very kind and forgiving to the
Germans who ran Auschwitz where the
largest number of victims were Jews and
the Poles were second largest. Instead of
blaming the Germans, he wrote that Poles
like me were responsible for the ovens of
Auschwitz,‖ said Preisler.
The Texan backed down and promised
to remove the falsehoods from the next
edition of his book after Preisler kept
hounding him and admonishing him for
―bearing false witness.‖
Current Holocaust commentary has
begun to brazenly reveal what Preisler
suspects is ―a disturbing and growing antiCatholic bias‖ which disguises its
underlying religious prejudice by picking
a prominent Catholic country like Poland
as a target for unfounded and malicious
accusations.
Because clergymen are authority figures
for many individuals, Preisler believes
their statements – and their misstatements
– are usually accepted as credible. This is
why he says this latest misrepresentation
is of so much concern to him.
Preisler admits the possibility the
Missouri pastor may have spoken out of

PAC Participates in Los Angeles
Religious Education Conference

By: Betsy Cepielik
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L. Natalia Kamińska, Betsy Cepielik, Bishop Oscar Solis, and Fe Musgrove - coordinator

The Archdiocese of Los Angeles sponsored what is probably the largest conference
of Religious Education in the U.S. February 26 - March 1. The event was held at and
filled the Anaheim Convention Center in Anaheim. There were attendees from all
over the west and exhibitors from all over the country. Approximately 30,000 people
attended the conference. There were continuous lectures in the numerous meeting
rooms. Between lectures, the guests could view the many exhibits, shop for religious
objects, eat, or sit outside in the sun.
This was the second year that the Polish American Congress - S. Cal. has
participated in the conference. This has been due to the influence of PAC President
Richard Wideryński and his participation with Natalia Kamińska in the Ethnic
Ministries Council created by Bishop Oscar Solis. The PAC sponsored an exhibit (the
best one there) of Poland and Polonia. Michael Dutkowski provided many poster
board displays on local activities, as well as Polish history, the Pope, and the
Solidarity movement. A huge painting of Our Lady of Częstochowa (on loan from the
Pope John Paul Center in Yorba Linda) was a real eye-catcher and crowd pleaser.
Many stopped to photograph Our Lady and ask where they could purchase a copy of
this painting. The Polish Consulate very generously contributed many take -home
items: booklets about Poland, CDs, DVDs, etc. There were also copies of the News of
Polonia available.
Next to the Polish booth was the Lithuanian display. The Lithuanians have their
own church in the area (the only one in the west), and had literature about it, as well
as Lithuanian handcrafts. To the right of them were the Hungarians and the Italians.
There were many Central and South American countries, as well as African, Pacific
Islanders, and Native Americans with displays (all part of the Los Angeles
Archdiocese.)
It was amazing how many people came to see the exhibit and wanted to talk about
their Polish ancestry. Many had the same story - how they had not practiced the
Polish customs, but remembered them from their childhoods. They were all eager to
learn more.
The exhibit was set up by Richard Wideryński, Michael Dutkowski, Marty
Cepielik, and Greg Chilecki (Commissioner of PNA District 16.) On Friday, February
26, Marty and Betsy Cepielik and Natalia Kamińska (local Polish Radio Hour
personality) manned the booth. Saturday was covered by Richard Wideryński,
Michael Dutkowski, and Theresa Dudzick. The Sunday closing was covered by
Richard Wideryński and Grace Małolepsza.
This was a very worthwhile and exciting experience. Thanks to Richard
Wideryński and Bishop Oscar Solis for initiating this program. ❒

Californians of Polish
descent urged to
energetically engage in
the National Campaign
for admitting Poland to
our State Department’s
Visa Waiver Program
Today, the citizens of almost every
country making up the European Union
can travel to the United States visa-free.
Polish citizens cannot. Polish citizens, in a
practical sense therefore, are placed by
our nation’s State Department into a
category of somewhat undesirable, thirdclass (or less) travelers along with the
citizens of Romania, Bulgaria, Cyprus,
and Malta.
Poland – the country whose finest sons,
Tadeusz Kościuszko and Kazimierz
Pułaski, men of principle and honor,
served in America’s ―Glorious Cause‖
with great distinction -- deserves better
than this from the United States.
Poland – a friend and loyal ally of the
United States during World War II
fighting for the defeat of Nazi Germany, a
friend and unofficial ally during the ―Cold
War‖ struggling for the demise of
communism in East Central Europe, a
friend and ally of the United States in Iraq
and Afghanistan and elsewhere in today’s
21st century fight against the mindless
brutality of radical Islamists and terrorists
– deserves better than this from the United
States.
Wishing and hoping for matters to
change, however, is pointless. Americans
of Polish descent – especially those in
California, I propose -- must engage in
political action and do it quickly.
The current ―Pilot‖ version of the Visa
Waiver Program expires in June 2009. As
such, California’s senior Senator Diane
Feinstein is working on new legislation
that would include, if enacted, even more
stringent restrictions for entry into the
Program. The key to her modifications
will be to reduce the so-called ―refusal
rate‖ to 3%. Five years ago, Poland’s
―refusal rate‖ was in the 30% range. Since
then, it has worked to reduce it to a range
just above 11%. With Feinstein’s
proposed 3% refusal rate, Poland likely
would never be admitted to the Program.
Why should Poland be held to a
potential 3% refusal rate when the postcommunist governments of the Czech
Republic, Slovakia, Estonia, Latvia, and
Lithuania, for example, were held to a
10% refusal rate? Could it be tied to
external sources seeking retribution for
Poland’s perceived irresolution in the
matter of compensation for private
property confiscated during the Nazi and
Communist regimes of last century?
Though we each have our opinions in
the matter at the basis of Senator
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__________

pathetic ignorance rather than evil intent.
And that raises the question: Who gave
him such misinformation? Who lied to
him?
On the chance it may have been
ignorance, Preisler had his Holocaust
Documentation Committee send a copy of
―The Forgotten Holocaust – The Poles
Under German Occupation 1939-1945‖
by Richard Lukas to the Springfield News
-Leader.
The Committee asked the editors to read
the book and pass it on to the pastor ―to
give them and the pastor the historical
truth which they have shown to be so
glaringly absent from their understanding
of the Holocaust and the terrible tragedy
the Jews and Christians of Poland shared
together.‖ ❒
__________

Polish American Congress
Of Southern California
Invites you to attend our monthly meeting

Sunday, March 29

-

1:30 P.M.

Our Lady of the Bright Mount Church Rectory
(Lower Level)

3424 W. Adams Blvd. - Los Angeles
Non-members of the
Polish American Congress
are welcome to attend our meetings
to see the many projects we have achieved
and are working on for Polonia.
Information: (626) 577-9797
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Sen. Mikulski announces
Senate passage of
Resolution
Commemorating the 10
Year Anniversary of
Poland, the Czech
Republic, and Hungary
joining NATO
WASHINGTON, D.C.—U.S. Senator
Barbara A. Mikulski (D-Md.) today
celebrated the Senate’s unanimous
passage of a resolution to celebrate the 10
-year anniversary of the accession of
Poland, the Czech Republic, and Hungary
as members of the North Atlantic Treaty
Organization (NATO). Senator Mikulski
was a vocal proponent in the Senate
debate of welcoming these former Soviet
bloc countries into NATO. She is an
original co-sponsor of this resolution.
―Since joining NATO, Poland, Hungary
and the Czech Republic have contributed
immensely to the security of the United
States and the mission of NATO,‖ Senator
Mikulski said. ―I am proud to cosponsor
this resolution to commemorate the 10year anniversary of their entry into the
NATO alliance.‖
The Czech Republic, Republic of
Hungary and Republic of Poland were the
first Warsaw Pact nations to join NATO.
In the 10 years since they joined NATO,
all three countries have contributed to the
security of the United States and fellow
alliance members, as well as NATO
efforts in Europe and throughout the
world.
They supported NATO efforts to
stabilize and secure the Balkans region by
contributing to the NATO-led Kosovo
Force, and they continue to support
NATO
’s effort to meet the global challenges of
the 21st century, including the threat of
terrorism, the spread of weapons of mass
destruction, instability caused by failed
states, and threats to global energy
security. All three countries have also
provided critical participation in NATO’s
International Security Assistance Force in
Afghanistan.
Senator Mikulski added, ―As the greatgranddaughter of Polish immigrants, this
resolution holds special resonance for me.
Growing up as a Polish American in East
Baltimore, I learned about the burning of
Warsaw at the end of the second World
War. I learned about the Katyn massacre - where Russia murdered more than four
thousand Polish military officers and
intellectuals in the Katyn Forest at the
start of the second World War. For 40
years, I watched the people of Poland live
under brutal, communist rule. They did
not choose communism -- it was forced
upon them. These tragedies are etched on
my heart. That is one reason why I have
fought so long and so hard for Poland and
the others to be part of the western family
of nations.‖
For the full text of the resolution, go to:
http://mikulski.senate.gov/_pdfs/Press/
NATOResolution.pdf
Polish American Congress
1612 K Street, N.W. Suite 410
Washington, D.C. 20006
Tel: (202) 296-6955
Fax: (202) 835-1565
Web: www.polamcon.org

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
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Profile of a distinguished
Sybirak - Walter Ciszek
(1904-1984)

http :/ /catho li ceducat ion.o rg/ art icles/
catholic_stories/cs0175.htm

Before there was an Armistice Day,
Walter Ciszek was born on November 11,
1904, and lived through a crucified
century. Death came gracefully in 1984
on the feast of the Immaculate
Conception.
Catholic Education Resource Center
REV. GEORGE W. RUTLER
In boyhood he was a bully in a gang on
the gritty streets of Shenandoah,
Pennsylvania, and Ciszek’s Polish
immigrant father dragged him to the
police station, hoping to put him into a
reform school. Everyone thought he was
joking when the eighth grader announced
that he would enter the Polish minor
seminary. The seminarian swam in an icy
lake and rose before dawn to run five
miles, pummeling the body like his
forebear in holy belligerence, Saul of
Tarsus. A biography of St. Stanislaus
Kostka inspired him to go to the Bronx in
1928, where he told the Jesuits he wanted
to join up.
Guileless Ciszek then informed his
superiors that God wanted him to go to
Russia, where in ten years more than
150,000 Russian Orthodox priests had
been wiped out. They sent him to study in
Rome at the ―Russicum,‖ the Jesuits’
Russian center, and finally in 1937 he
celebrated his first Mass in the Byzantine
rite. Aiming to infiltrate
Russia through Poland, he taught ethics in
a seminary in Albertyn.
But in 1939 Hitler invaded from the
west and then the Russians came from the
east, despoiling the seminary, and so the
young alter Christus was on the cross
between two thieves. In 1940 the
Ukrainian Archbishop of Lvov permitted
him to enter Russia, and he headed for the
Ural Mountains, a two-week trip in a box
car with 25 men.
While hauling logs in a lumber camp, he
said Mass furtively in the forest. Secret
police arrested him as a Vatican spy when
they found his Mass wine, which they
called nitroglycerine, and kept him in a
cell 900 feet square for two weeks with
100 other men.
After six more months, beaten with
rubber truncheons, starved, and drugged,
he signed a confession, and this he called
one of the darkest moments of his life. On
July 26, 1942, he was sentenced to 15
years’ hard labor, starting with five years
of solitary confinement in Moscow’s
hideous Lubyanka prison, and then off to
Siberia. After a slow 2,500-mile trip to
Krasnoyarsk in a sweltering boxcar, he
was sent on a barge to Norilsk, 200 miles
north of the Arctic Circle, and worked 12hour days shoveling coal into freighters,
with rags for shoes. In hushed tones he
said Mass for Polish prisoners using a
vodka glass for a chalice and wine made
from stolen raisins. Having been
transferred to work in the coal mines for a
year, he became a construction worker in
1947, returning to the mines in 1953.
Release came in 1955 and he got news
to his sisters for the first time since 1939
that he was alive. In Krasnoyarsk he
quickly established several parishes. Then
came four years just south in Abakan,
working as an auto mechanic. In 1963 the
KGB hauled him back to Moscow and
handed him over to the American
consulate in exchange for two Soviet
agents. As the plane flew past the
Kremlin, he related, ―Slowly, carefully, I
made the sign of the cross over the land
that I was leaving.‖
In New York, undeterred by arthritis
and cardiac ailments, he gave spiritual
direction at Fordham University in a
residence now named for him, writing his
monumental books With God in Russia
and He Leadeth Me. One summer day I
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A Pol-Am Easter story

To Cheektowaga for a
Polish Easter
By: Robert Strybel,
Polish/Polonian Affairs Writer
Cheektowaga native Keith Wiśniewski
was in a quandary. After receiving his
Master of Criminal Law degree from the
State University of New York at Buffalo,
he had landed a good job in lawenforcement in Atlanta. He had made
friends there and enjoyed the mild
Georgia climate, quite unlike that of his
snow-belt hometown. Of course, he didn’t
like everything about it, because life is
almost never perfect.
Back home he was Vishnyefski to
everyone - something even non-Polonians
could usually manage once they were
corrected. But in Atlanta, his tri-syllabic
surname seemed to freak many people
out. They would call him Wiznooski,
Wizzy, the Whiz Kid or even Dubya. The
latter really drove Keith up a wall,
because he had never been at great fan of
the former President Bush.
But that was not really on his mind right
now. Keith’s dilemma was whether to
spend the holidays in Atlanta, where a
friend had already invited him over for
Easter dinner, or fly home to Buffalo. Last
February’s crash of a Buffalo-bound plane
from Newark was a bit of a turn-off, but
he remembered what his dad had told
him: ―When your number is up, it’s up, no
matter where you are or what precautions
you take!‖ Secondly, despite the dinner
invite, Easter in Atlanta wouldn’t be all
that great with his girlfriend Linda away
on a junior-year-abroad program in Italy.
On the other hand, he could get only five
days off and would have to be back at his
desk bright and early on Wednesday,
April 15th.
Was it worth all the time, money and
hassle? Peter Cotton Tail is what made

him decide. While he was debating, he
heard ―Hopping down the bunny trail‖
and ―Easter Parade‖ blaring from a
shopping-mall loudspeaker for the onezillionth time that season. To him those
ditties symbolized the commercial
overkill of Easter – the fake green-paper
grass, marshmallow eggs and all the
cheap, tacky ―Made in China‖ bunny
gadgets flooding the market. That
contrasted with his memories of ―real‖
holiday celebrations back home, coupled
with fears that this might be the last Easter
for ―babci‖, Keith’s beloved, now ailing
maternal grandmother.
Easter in Buffalo was something else. It
has always involved that annual spring
―pilgrimage‖ to Broadway Market, a
unique shopping experience that has
attracted customers from across Western
New York, neighboring Ontario and
b e yo n d . T h e W i ś n i e ws k i s o f
Cheektowaga always stock up there on
their ham, kiełbasa, kiszka and pierogi at
Malczewskis and regret that Redliński no
longer was an outlet there. And the babki,
placki, pączki, chruściki, chałki and rye
bread from White Eagle Bakery and E.M.
Chruściki are out of this world. And
naturally Broadway Market is where they
pick up their butter lamb and other
święconka fixings, not to mention the
pussywillows for Dyngus Day.
Keith’s mom filled a large crystal vase
from Poland with an armload of
pussywillows as a traditional Polish
holiday symbol that stood on the diningroom buffet overlooking the festive
breakfast, although a few branches would
always disappear for the Easter Monday
leg-thrashing. After Easter Mass at
Assumption on Amherst, their old parish
before they moved to Cheektowaga, the
smoky, garlicky scent of roast kiełbasa
and the other Easter treats really made
everyone’s mouths water.
Used to be babci would first go up to
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MARTIN KRAWIEC
ATTORNEY AT LAW
ETHICAL - EXPERIENCED
Accidents
Business
Civil Litigation
Estate Planning
Personal Injury
Probate
Real Estate
Trusts
Wills

(714) 871-7331

News of Polonia Pasadena, California March 2009

Bacewicz Centenary Celebration
A Concert of Music by the Greatest Woman Composer of her Time
Dedicated to the memory of Wanda Wilk (13 Jan. 1921 – 18 Feb. 2009)

Saturday, 28 March
3:00 p.m.
Alfred Newman Recital Hall - USC
Free Admission
Grażyna Bacewicz (1909-1969)
Piano Sonata II — Wind Quintet — String Quartet IV
Susan Svrček, piano - Midnight Winds - Luther Quartet
Enter the USC campus at Gate 3 on Figueroa Street
Paid parking available for $8 in Parking Structure X
(Map coordinates: Parking Structure X - 5G | Newman Recital Hall - 6E)
For more information, contact:
Polish Music Center at USC
Tel: 213-821-1356 | polmusic@thornton.usc.edu www.usc.edu/dept/polish_music/
BacewiczCentenary.html

Sponsored by the Consulate General of the Republic of Poland in Los Angeles

Traditional Polish
Easter and Ninth
Anniversary Celebration
On Saturday, April 5, Polish Club of
Laguna Woods will celebrate a
Traditional Polish Easter and Ninth
Anniversary of the Club at 12.00 noon, in
Clubhouse Five. Program will start at
12:00 noon with invocation, sharing
Easter eggs with wishes, and Polish Easter
Buffet. A gourmet lunch, choice of:
salmon or lamb with wine will be served
at 1:00 p.m.
An Anniversary cake will be served
with champagne. Entertainment will be
provided by a Polish Folk Dance Group
plus a showing of Dance and Costumes
Show. Cost for members $ 25 nonmembers $ 30 Please make your
reservation by check payable to P. C. L.
W and send to 811-Q Ronda Mendoza,
Laguna Woods CA 92637 Deadline is
April 1, 2009 . Be sure to indicate a
choice of lamb or salmon for the main
course of your meal.
Everyone is invited to celebrate with us.
The Polish Club of Leisure World was
formed in 2000, as a social group that
promotes Polish culture and traditions.
When Leisure World changed its name to
Laguna Woods in 2005, the Club also
changed its name to the Polish Club of
Laguna Woods. Programs are educational
as entertaining and consist of lectures,
films, performances and trips to places
with Polish heritage. Dues are $ 15. All
residents are welcome to join the Polish
Club. Meetings are in English. For
information call Irena at 206-9122. ❒

Joseph L. Drociak,
Attorney

Over 45 years experience
Personal Injury, Wrongful Death,
Workers Compensation, Medical
Malpractice, Wrongful Termination,
Sexual Harassment, Nursing Home abuse

7627 S. Western Ave. (323) 971-3981
12400 Wilshire Blvd. (213) 384-7900

Los Angeles
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Our Lady
of the Bright Mount
Roman Catholic Church
3424 W. Adams Blvd.
Los Angeles, CA 90018
Schedule of Masses
Saturday 5:00 pm
Sunday 9:00, noon & 18:30
Mon,Tue, Th, Sat - 8:00 am,
Wed, Fri - 7:30 pm
(All Masses are in Polish)

Ks. Marek Ciesielski, Proboszcz
Ks. Ryszard Bucholc, Assystent
Ks. Antoni Bury, Rezydent

(323) 734-5249
Please support the
businesses that advertise
in the

News of Polonia

Arizona
New homes from

$180,000.00
With small down
payments

Free Consultations

√ Free services for buyers
√ We‘ll help you find the best
Available loan for your budget

Stan Żarkowski
Realtor
Office (623) 298-2404
Cell (623) 512-7336
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Orange County News
By: Lila Ciecek (714) 544-2458
mciecek@aol.com

Feast Day: March 19 / 19. Marca

The month of March, named by ancient Romans after the god of war: Mars - is winding
down, and the spring is here with the nature around us bursting with a new life, growth
and energy. As we come to the end of the long Lenten season – time of reflection,
penance and mortification - we are looking forward and anxiously awaiting the solemn
celebration of Easter, the promise of new life, hope and joy of this most holy Christian
Holyday.
At the Pope John Paul II Polish Center in Yorba Linda many special Lenten practices
are spiritually preparing the community for Easter. Special Liturgies, Stations of the
Cross and Days of Recollection were among these. Retreats in English and in Polish were
given by Fr. O’Connor and by Fr. Robert Ratajczak, the Missionaries of the Divine Word.
After the observances of the Holy Week, Triduum: Holy Thursday, Good Friday and
Holy Saturday, as well as blessing of the food on Holy Saturday, the Polish Center’s
community will rejoice in celebrating Easter. There will be a Vigil Mass on Holy
Saturday, the Rezurekcja at 7am, and three Sunday Masses. On Palm Sunday children
will color eggs and there will be a Pancake Breakfast sponsored by the Knights of
Columbus.
On Sunday, April 19th. the celebration of the Feast of Divine Mercy, will take place at
the Polish Center. It will begin with the 10:30 am Mass and continue throughout the
afternoon, concluding around 4pm.There will be:12 – 3pm Exposition of the Blessed
Sacrament, private and group adoration, Chaplet of Divine Mercy, prayers, singing,
procession with flowers, Veneration of the Relics of St. Faustina, and the Benediction.
The devotions will be in both Polish and English. Preceding Divine Mercy Sunday, the
Novena will start at the Polish Center on Good Friday and continue every day at 3pm
until April 19th. For more info. please call Center’s office at (714) 996-8161.
The Community of Pope John Paul II Polish Center wishes the Editors and Readers of
the ―News of Polonia‖ a very Blessed, Happy Easter! Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja! Alleluja!
As the tradition dictated, the annual ―Saint Joseph’s Table‖ took place at the Center on
March 22. The event was sponsored by the Ladies Guild and the Christian Service
Committee. The community generously provided ―the best from their kitchens‖, and the
proceeds from the sale enriched the fund for the poor.

Who Is Who…
By: Lila Ciecek
Congratulations! to Daniel Dolewski,
recipient of the First Place, Gold Medal In the
2009 Junior High Academic Decathlon. He
was awarded Gold Medal for his knowledge
and presentation in the category selected by
himself: ―Religion - Vatican Council II.‖
Daniel is a student at St.Joachim Catholic
School in Costa Mesa, California. He was one
of the ten best 8th grade students, who were
selected to represent his School in the
Decathlon. Nineteen Catholic Schools from
Southern California participated in this interscholar competition, which took place on
March 7th 2009 at the Santa Margarita
Catholic High School in Rancho Santa
Margarita, California.
Daniel is the son of Zdzisław and Anna
Dolewski, long time, active members of the
Pope John Paul II Polish Center in Yorba Linda. Daniel also attends the Center’s Polish
School, and is an Altar Server. Bravo! Job well done! ❒

Pope John Paul II
Polish Center
3999 Rose Drive,
Yorba Linda, CA 92886

Mass Schedule:
Saturday 4:00 PM ENG
Sunday 7:00 AM Tridentine
9:00 AM ENG 10:30 AM PL
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
office@polishcenter.org

Please send articles
about your
Polish Organization
To the

News of Polonia

POLAM
Federal Credit Union
180 Punktów usługowych w Kaliforni

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

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

(800) 404-5137
Martin Krawiec, Attorney
Ethical / Experienced
Accidents - Business & Civil Litigation
Estate Planning - Personal Injury
Probate
Real Estate – Trusts – Wills
2

1457 East Chapman

St. Joseph’s Day
(Dzień Świętego Józefa)

Fullerton

(714) 871-7331
Mówimy po Polsku

In Poland, it is customary to celebrate
―Imienien‖ or Namesday, the feast day of
one’s patron saint. To allow the many
Josephs to celebrate their namesday, the
Church would grant a dispensation from
the rigors of Lent on March 19. Because
St. Joseph’s Day is a Lenten solemnity,
the tradition has been to serve meatless
foods so that the meal becomes a ―festive
fast.‖ St. Joseph, patron of the universal
Church, patron of families, patron of
workers, patron of social justice, patron of
the dying, patron of pastry makers, and
patron of fathers, is a very important and
beloved saint.
Iconography of St. Joseph
Images of St. Joseph most often depict
him with the child Jesus in his arms, with
the Holy Family, at a work table, with
carpenter’s tools, or with a lily.
St. Joseph’s Day in Chicago Polonia:
A Polish-American Hybrid
While Poles most certainly honor and
revere St. Joseph, in American Polonia
these values have flourished in interesting
and hybrid ways. Especially in the earlier
waves of immigration (1890s - 1930s),
Polish and Italian immigrants were faced
with an American Catholic church
hierarchy controlled largely by Irish
clergy, most often unsympathetic to the
newcomers whom they often regarded as
inferior, primitive, overly demonstrative,
and superstitious. In the face of this
disdain for Southern and Eastern
European Catholicism, Poles responded
by forming their own Polish language
parishes (i.e. St. Stanislaus Kostka in
Chicago) while Italians responded by
preserving their religious traditions in the
form of ―Feasts‖ (Festa) run by patronage
societies from their home villages and
cities. This tension found curious
expression in Chicago, America’s largest
Catholic Archdiocese.
Run by a largely Irish political and
church elite, the city visibly celebrated the
Feast of St. Patrick on March 17. In
Chicago, this included a prominent parade
and turning the Chicago River green. In
multi-ethnic parochial schools this found
expression in ―the wearing of the green‖
visually marking those of Irish heritage.
As is often the case in diasporic
immigrant culture, the importance of St.
Joseph’s Day escalated and found new
significance in a new context. In
i m mi g r a n t P o li s h a nd I t a li a n
communities, this provided an alternative
form of cultural identification and
expression of loyalty.
Just two short days later on March 19,
Polish and Italian Americans dressed in
red, celebrating their patron and publicly
showing their ethnic identity. (Both
national flags include this color as
opposed to the Irish green). Especially in
those of school age, this created a curious
linking of the two ethnic groups, who
identified against the traditions of the
Irish. (The author is indebted to Mrs.
D’Matteo who created a St. Joseph’s Day
table in her childhood parish for half a
century.) Thousands of parochial school
children in Chicago donned red as a sign
of their pride and resistance.
Along with this new festive significance
came a blending of ethnic traditions. The
ancient Sicilian custom of tavole di San
Giuseppe [St. Joseph’s tables: an
elaborate feast complete with home altar
to St. Joseph and emphasis on feeding the
poor] was celebrated in Italian parishes
and homes, multi-ethnic parishes with
Italians and Poles, and eventually
throughout the city of Chicago’s Catholic
community. In keeping with the Italian
tavole tradition, the meal is meatless
because it is a feast that takes place during
Lent, a time of fasting and almsgiving.
The traditional Italian Giuseppe cake
(zeppole) (often called s’fingi on the East

St. Joseph Day to page 11

Polish food blessing at
your parish?
By: Robert Strybel
Our Polish/Polonian Affairs Writer

It is worth driving across town or even
to a neighboring community to cultivate
the beautiful Holy Saturday custom of
blessing Easter baskets in church. This
will be all the more meaningful if you are
able to expose your youngsters to it as
well. Young children will be eager to help
arrange the Easter basket and take it to
church, so capitalize on their enthusiasm
and explain this tradition to them.
In case your parish still does not hold
the Holy Saturday food blessing, why not
suggest that it be introduced. You may
encounter resistance from a pastor
unfamiliar with this tradition: ―It isn’t
done around here…It’s not our tradition…
Nobody is interested, etc., etc.‖ It might
help to first get together a few other
families interested in reviving the custom,
especially members of the parish in good
standing. Or your pastor may even be
receptive to the idea without coaxing but
could come back that he doesn’t really
know how to go about it. That’s when you
can produce an appropriate prayer, based
on ―Wieniec Modlitw‖, a collection of
prayers compiled by the late Orchard
Lake theology professor, Monsignor
Zdzisław Peszkowski. (Its English
translation follows.)
Modlitwa na poświęcenie
pokarmów wielkanocnych
Panie Jezu Chryste, daj nam z wiarą
przeżywać Twoją obecność między nami
podczas świątecznego posiłku, w dzień
Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się
radować z udziału w Twoim życiu i
Zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w
Komunii świętej dajesz życie światu,
pobłogosław ten chleb i wszelkie
świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba,
którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie
na pustyni.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i
obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław
to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy,
które spożywać będziemy na pamiątkę
Baranka paschalnego oraz świątecznych
potraw, które Ty spożywałeś z
Apostołami na ostatniej wieczerzy.
Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła
nas od zepsucia.
Chryste, życie i Zmartwychwstanie
nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego
życia, abyśmy dzieląc się nimi z naszymi
rodzinami mogli się także dzielić
wzajemnie radością tego, że jesteś z nami.
Daj nam wszystkim dojść do wiecznej
uczty Twojej tam, gdzie Ty żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen.
Prayer for the blessing of Easter food
Lord Jesus Christ, we implore You to let
us in faith experience your presence
amongst us during the festive repast on
th0e day of Your victory, that we might
rejoice at taking part in Your life and
Resurrection.
Living Bread, who came down from
heaven and in Holy Communion gives life
to the world, please bless this bread and
all holiday baked goods in memory of the
bread with which You fed the people
intently listening to You in the desert.
Lamb of God, who conquered evil and
cleansed the world of its sins, bless this
meat and sausage and all the holiday
dishes we shall be eating in memory of
the Paschal Lamb and the festive foods
you consumed with your Apostles at the
Last Supper. Bless also our salt that it
may protect us from corruption.
Lord Jesus Christ, our life and
Resurrection, bless these eggs, the sign of
new life, so while sharing them with our
families, we might also share the joy of
Your presence in our midst. And may we all
attain Your eternal feast there, where you
live and reign for ever and ever. Amen.
The priest now sprinkles the food with
holy water, while the faithful make the Sign
of the Cross when their baskets get
sprinkled. ❒
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Visa Waiver from 5
Feinstein’s obstructionism, speculation
and accusation will get us nowhere, in my
opinion. What will get us where we want
to be is to work for the sponsorship and
passage of a Visa Waiver for Poland Joint
Resolution in your state Legislature. To
the point, Californians of Polish descent
should work to embarrass Diane Feinstein
by identifying, in concert with the Polish
American Congress, legislative sponsors
in Sacramento.
You should work to organize yourselves
as Americans of Polish descent in
California to vote against her whenever
her next re-election campaign bid comes
up. But that’s another story and project.
Let’s concentrate on the matter at hand.
Nearly five years ago, Americans of
Polish descent in Massachusetts began the
process in May 2004 that led to the first-in
the-nation passage of a Visa Waiver for
Poland Joint Resolution by the
Massachusetts Legislatur e. The
Resolution ―memorialized‖ the President
and Congress of the United States to
facilitate the admission of Poland to the
Visa Waiver Program.
After Massachusetts (always first to
fight; remember Lexington, Concord, and
Bunker Hill in 1775?), New Jersey
followed with a Joint Resolution in
October 2004; Vermont in January 2004;
Pennsylvania in April 2005; Maine in
May 2005; New York in June 2005; Ohio
in June 2005; Michigan in June 2006;
Arizona in April 2007; and Illinois in
October 2007. Connecticut’s Senate
passed a Resolution in May 2005; and
Nebraska’s unicameral Legislature passed
a Resolution in June 2005.
Maine, Nebraska, and Vermont, please
note, do not have Divisions of the Polish
American
Congress
whereas
Massachusetts, New Jersey, Pennsylvania,
Connecticut, New York, Ohio, Michigan,
Arizona, and Illinois do. That makes the
campaign even more of a singular
achievement because someone in a suburb
of Boston on the Executive Committee of
the Polish American Congress identified
and enlisted legislators in those three
states by email, telephone, and fax
communications.
No other European ethnic group was
forced to engage in seeking the support of
Resolutions passed by state legislatures
for getting their ancestral homelands into
the Visa Waiver Program. We Polish
Americans, therefore, are unique, and as
far as I am concerned, are also blessed
with ever-growing experience in dealing
with state legislatures as an approach to
overcoming obstructionists to Poland’s
admission in our federal governments.
This, therefore, has been and with the
enlistment and productivity of California
hopefully, will continue to be a successful
battle fought by the Polish American
Congress on behalf of American Polonia.
No one else fights this Polonia battle on a
national level. The Polish American
Congress does, and I am proud to have
played a major role in that ongoing battle.
The February 2009 edition of the News
of Polonia included a special petition
drawn up by the Polish American
Congress to gather signatures of
Californians of Polish descent seeking
sponsorship and passage in the state
legislature of a Visa Waiver for Poland
Resolution. An uninformed person might
question the necessity of seeking
sponsorship and passage of such a Joint
Resolution by California’s Legislature.
The answer is simple. A Visa Waiver
for Poland Joint Resolution will
embarrass and pressure your senior
United States Senator, Diane Feinstein, to
rethink, modify, or ideally, abandon, her
obstructionist attitude, politely speaking,
if not flagrant prejudice against Poland in
particular being admitted to our nation’s
Visa Waiver Program. To ignore or
disregard the passage of a Visa Waiver for
Poland Joint Resolution by her colleagues,
albeit state-level, in Sacramento, might

well influence them negatively. The
passage of such a Resolution, therefore,
will make her uncomfortable politically.
This is precisely why Americans of
Polish descent must vigorously engage in
collecting signatures in great numbers.
Completed petitions must be returned to
Richard Wideryński, President of our
Southern California Division of the Polish
American Congress, to Zdzisław
Zakrzewski, President of our Northern
California Division, and thanks to Marty
Cepielik, returned to the News of Polonia
as well. They, in turn, will send all
original completed forms to the Polish
American Congress - Washington, DC
office ideally before April 1.
In the meantime, Dr. Barbara
Borzuchowska Andersen, Director of
Research, who manages that Office, and I
will be working to identify likely sponsors
for the proposed Visa Waiver for Poland
Joint Resolution. Once identified and
contacted by us, and assured by them that
they will follow through, the petitions will
make their way back to California en
masse for presentation to the legislative
sponsors in Sacramento. The details of
that presentation are yet to be finalized.
What happens after April 1 will follow

in another issue of the News of Polonia,
but as for now:
TAKE THE FIRST BIG STEP IN
CALIFORNIA!
COLLECT SIGNATURES (AS HAD
BEEN DONE IN ARIZONA WHICH
LED TO PASSAGE OF A VISA
WAIVER FOR POLAND JOINT
RESOLUTION THERE IN APRIL
2007) AND COLLECT THEM SOON!
APRIL 1 IS THE TARGET DATE.
ADD CALIFORNIA TO THE
HONOR ROLL OF STATES THAT
ALREADY HAVE PASSED VISA
WAIVER FOR POLAND
RESOLUTIONS!
Thank you!
Anthony J. Bajdek
National Vice President for American
Affairs, Polish American Congress
President, Polish American Congress of
Eastern Massachusetts
President, American Association of the
Friends of Kościuszko at West Point
Associate Dean (ret.) and Senior Lecturer
in History, Northeastern University ❒
__________

Consulate General
Republic of Poland in Los Angeles
website:www.PolishConsulateLA.com
(310) 442-8500
Consul General
Paulina Kapuścińska
ext. 109

e-mail: mailing.list@consulplla.org
Culture, Science Education,
Public Affairs
Consul Małgorzata Cup
ext. 108

e-mail: culture@consulplla.org
Administration and Finances
Consul - Małgorzata Kopeć
ext. 104,
105

e-mail: admin@consulplla.org
Passports/Visas/Citizenship Section
Consul Marzena Gronostajska ext. 103,
106

e-mail: visapascit@consulplla.org
Legal Affairs/Consular Protection
Consul - Wojciech Bergier
ext. 102,
107

e-mail: legal@consulplla.org
Economic and Trade Division

www.wehusa.gov.pl

Receptionist X 115

A Petition Seeking Sponsorship and Passage in the California State Legislature of a
Joint Resolution Supporting the Republic of Poland Being Granted Visa Waiver Status
We, the undersigned American citizens of Polish descent along with our other American friends of varying ethnicities in the great state of
California, ask for your support in our state’s legislature for the sponsorship of the aforementioned proposed Joint Resolution for the
following reasons:
Poland, a loyal ally of the United States in NATO, has supported our nation’s war against terrorism with its ground forces from
inception of current American involvement in Iraq, Afghanistan and elsewhere.
Citizens of Poland, however, who travel to the United States to attend family weddings, baptisms, graduations, and funerals, for
example, are required by our government to have visas.
In contrast, citizens of France, Germany, Italy, the United Kingdom, the Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Spain and
Austria, for example, are able to travel to the United States without visas.
Poles first arrived in Jamestown in 1608; Thaddeus Kościuszko and Casimir Pulaski fought with great distinction for the
―Glorious Cause‖ of American freedom and independence in our Revolutionary War.
Consequently, we Americans of Polish descent in California who number 491,325 according to the 2000 U.S. Census are
troubled, as are our other fellow American friends of varying ethnicities, by the apparent disregard on the part of our federal
government of Poland’s significant contributions to the spread of democracy and political stability in Central and Eastern
Europe, despite the fact that our prior President described Poland as being one of America’s best friends in Europe on several
occasions.
Accordingly, we join our fellow Americans of Polish descent, all of whom nationally number more than ten million, in this
national effort to engage our state legislatures in support of the federal matter of facilitating Visa Waiver status for Poland by
way of state legislative resolutions and federal action.
To date, the state legislatures of Massachusetts (May 2004), New Jersey (October 2004), Vermont (January 2005), Pennsylvania
(April 2005), Connecticut (May 2005, Senate only), Maine (May 2005), Nebraska (June 2005), and New York (June 2005),
Ohio (June 2005), Michigan (June 2006), Arizona (April 2007) and Illinois (October 2007) have passed either joint resolutions
or separate resolutions in one of their legislative branches, and in one case, a unicameral legislative resolution, urging the
President and the Congress of the United States to grant Visa Waiver status for the Republic of Poland, thereby extending both
equitable and honorable treatment to a proven friend and loyal ally of the United States of America. Fair play is the American
way! The state resolutions above support that principle.
No other Americans of European descent have had to seek the support of our nation’s state legislatures.

Please help us in this national campaign to admit Poland to the Visa Waiver Program. Thank you.

First and Last Name:

Street Address:

City/Town/ZIP:

Date:

1.______________________________________________
2.______________________________________________
3.______________________________________________
4.______________________________________________
5.______________________________________________
6.______________________________________________
7.______________________________________________
8.______________________________________________
9.______________________________________________
10._____________________________________________
Please present this completed petition to:
NEWS OF POLONIA
POLISH AMERICAN CONGRESS

2245 Colorado Boulevard 104-177
3424 Adams Blvd.

Pasadena, CA 91107
Los Angeles, CA 90018
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Solidarity with Belarus

Tłumaczenia Translations
Notariusz Publiczny

Notary Public
Orange and Los Angeles Counties
Gosia Pasternak-McMurry

tel. (714)732-9628
translations@mediatonic.com

Warsaw Castle Square hosted the
annual ―Solidarity with Belarus‖
concert. The Belarus bands and
artists as well as the musicians
from Poland will participate in it,
playing the new arrangements of
well known compositions in both
Polish and Belorussian languages.
The concert and a peaceful
demonstration preceding it are to
mark the Belorussian
Independence Day, observed on
March 25th, which the Minsk
authorities banned a few years ago.
Organizers want to send a signal
to the Belarusian opposition that
Poland has not forgotten the
aspirations of the Belorussian
people. The event is organized also
to remind Poles that not much has
changed in Belarus and it is still
not a free nation.
―Solidarity with Belarus‖ is a
series of events under the slogan
―Hear Belarus!‖ Other events
include movie screenings, thematic
concerts, happenings and debates.
❒

Save The Date !!!

A message you won’t
want to ignore.
Regarding Divine Mercy Sunday, Jesus
said to St. Faustina ―I want to grant a
complete pardon to the souls that will go
to confession and receive Holy
Communion on the Feast of Divine Mercy
(Diary 1109)‖. ―Whoever approaches the
Fount of Life on this day will be granted
complete forgiveness of sin and
punishment (Diary 300).‖
Divine Mercy Sunday April 19th 1:00
pm. There will be a mass celebrated by Fr.
Michael Sears, Chaplet of Divine Mercy
chanted, Rosary, Eucharistic procession
and Veneration of First Class Relic of St.
Faustina, followed by the film ―Ocean of
Mercy‖, the life of St. Faustina.
St. Mel Catholic church,
20870 Ventura Blvd, Woodland Hills,
Claudia (818)342-6626
d ivinemerc yclaud ia@earthlink.net,
www.apostlesofdivinemercy.org ❒
__________

Mark Prochowski
Attorney At Law
Immigration Law
Business Law
Formation, Buying and Selling of
Businesses
Contracts
Corporate and Partnership Law

30011 Ivy Glenn Drive, Suite 203
Laguna Niguel, CA 92677

(949) 481-7581

Saturday evening, May 30, 2009 - 6:00 pm
Pasadena Elks Lodge - 400 W. Colorado Blvd.

www.prochowskilaw.com
E-mail:mark@prochowskilaw.com

Join our Polish American Congress Celebration Honoring Poland’s Great
Constitution of May 3, 1791… and the Invincible Polish Spirit !

Jan Gruen – Gruszecki

POLAND FOREVER
It will be an exciting and entertaining time of

dining, dancing, fellowship, surprises and fun .
A time to remember and recognize our proud Polish heritage,
to appreciate our good fortunes of today,
and to look forward to even a better tomorrow.
A featured highlight of the evening will be a dramatic re-enactment of
an impossible meeting of famous Poles of the past as they discuss
Poland’s contributions to Western Civilization,
their roles in that process, and their visions of the future.
It promises to be an unforgettable experience…as history, today,
and the future come alive before our eyes! Come and meet
these brilliant minds of Poland! This is virtual reality for the heart and soul!
Saint Maximilian Kolbe
Frederic Chopin – (Fryderyk Franciszek Chopin)
Irena Sendler
General Władysław Sikorski
Joseph Conrad – (Józef Teodor Konrad Korzeniowski)
After the re-enactment: Dinner provided by Turek Catering
Dancing to the music of, Dave Miron’s Orchestra

Donation - $ 60.00 per person
$50.00 if you come in vintage 1791 dress
Information and Reservations - Theresa Dudzik (310) 245-3157 or (626) 577-9797

Send checks to: - Polish American Congress c/o Marty Cepielik
2245 E. Colorado Blvd. 104/177 - Pasadena, CA 91107

Mówimy po Polsku

(Native of Wieszchowo – Dom Dziecka)

Concrete Contractor
Residential or Commercial
Concrete Driveways, Patios
Stamp Concrete
Brick, Stone, Flagstone,
Sidewalks, Curbs
Retaining walls, Block walls
Remodel swimming pools
Waterfalls, Pool decks

No job too small
Contractor License # 501466

(818) 896-5087 or 378-6121 (c)

Polish Women’s Alliance
Out of state members

WE NEED YOU
Helen Simmons
National Director

Tel: (818) 360-7707
Fax: (818) 366-5083
e-mail: nickoush@aol.com

Jean Carter
Income Tax Preparation
Licensed Since 1976

Personal and Business Tax
Preparation and Planning
9498 Holly Lane
Glen Ivy, CA 92883
(951) 277-4294
Mówimy Po Polsku
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An Extraordinary Life
Dedicated to Polish Music
With great sadness we note the passing
of Wanda Wilk, a great patron of Polish
music, magnificent philanthropist, and
dedicated educator. She died in her Los
Angeles home on February 18, 2009, after
a long illness. A person of many talents
and great organizational skills, Wanda
Wilk will be remembered chiefly for her
extraordinary vision in service to Polish
music that led to the creation of the Polish
Music Center at her alma mater,
University of Southern California. Thanks
to the endowment jointly made with her
husband, Dr. Stefan P. Wilk (1917-2008),
Polish Music Center has operated on the
USC campus under the auspices of the
Thornton School of Music since 1985.
Appointed by the USC Dean of Music,
Wanda Wilk served as Director of the
Polish Music Center for the first ten years
of its operations. After retiring in 1996,
she continued as the Center’s Honorary
Director, advising and supporting the two
subsequent Polish Music Center directors
and the staff. Wanda Wilk’s extensive
contacts with many of the most prominent
Polish musicians of the twentieth century
led to numerous concerts she organized at
USC and throughout Southern California.
Thanks to her generous support and
outreach, artists like Witold Lutosławski,
Henryk
Górecki,
Stanisław
Skrowaczewski, Krystian Zimerman, and
Piotr Anderszewski, performed and
lectured for local audiences.
The Center continues to serve as an
important Southern California library with
its extensive holdings of Polish music
scores, books, periodicals, sound
recordings, and other reference materials.
With the initial gift of five manuscripts of
large-scale orchestral works from
Lutosławski and three manuscripts from
Skrowaczewski in 1985, the Polish Music
Center’s Manuscript Collection grew to
currently include well over 100
manuscripts by such composers as
Grażyna Bacewicz, Tadeusz Baird,
Joanna Bruzdowicz, Krzesimir Dębski,
Zygmunt Krauze, Hanna Kulenty,
Szymon Laks, Krzysztof Meyer, Roman
Palester, Krzysztof Penderecki, Marta
Ptaszyńska, Bogusław Schaeffer,
Romuald Twardowski, and Lidia
Zielińska, among others. Most recently,
Wanda Wilk’s efforts led to the donation
of manuscripts, correspondence and
memorabilia of Zygmunt Stojowski and
Henry Vars.
In addition to devoting her boundless
energy and considerable resources to
expanding the Center to a world-class
institution, Wanda Wilk, an active and
gifted writer, also wielded her elegant pen
in praise of Polish music. Thinking big
was her preferred modus operandi, and a
series of books on the history of Polish
music was introduced with Wanda Wilk’s
concise volume commemorating Karol
Szymanowski’s centenary in 1982. Since
then the book cycle launched and inspired
by Wanda Wilk has grown to include ten
volumes on such composers as Grażyna
Bacewicz, Frederic Chopin, two more
volumes on Karol Szymanowski, as well
as monographs on Józef Koffler, Maria
Szymanowska, and Zygmunt Stojowski.
Although experts from all over the world
were engaged as authors, Wanda Wilk
presided as Editor-in-Chief, keeping the
style and substance of the Polish Music
History Series at the highest academic
level. This she did for the first six
volumes and, at the same time authored
numerous articles about Polish women
composers and other subjects pertaining
to the history of Polish music for various
Polish-American media.
An early pioneer and believer in
disseminating information over the World

Countless visitors who have used this
popular site since its inception found
comprehensive information on composers,
history of concert and folk music,
competitions, festivals, and other items of
interest to anyone researching Polish
musical culture. An online Newsletter another web-based project that Wanda
Wilk initiated that same year—has
appeared on the Polish Music Center
website on a monthly basis for the past
fifteen years.
In 1992, together with her husband,
Stefan, Wanda Wilk established Ars
Musica Poloniae, a charitable foundation
that facilitates a variety of projects in
Polish music from publishing and
recording to scholarships for Polish
students in Los Angeles. The most recent
success of the Foundation was its
successful partnership in providing grants
for author Joseph A. Herter, and
publishing his Zygmunt Stojowski - Life
and Music, the latest volume of the Polish
Music History series. The Wilks were also
benefactors of the Kosciuszko
Foundation, where they endowed the
"Wanda Wilk Polish Music Fund" in
2001. The purpose of the fund is "to
provide stipends to music scholars
regardless of their ethnic background who
are interested in doing research in Polish
music with preference given to Polish art
song and its promotion."
For her extraordinary service to Polish
music Wanda Wilk was awarded the
highest state award of Poland, the Polonia
Restituta medal in 1996. Her enthusiasm
and far-reaching achievements have
encouraged the awareness and
appreciation of Polish music throughout
the world, and will continue to be an
inspiration for generations. Wanda Wilk’s
ever-present smile and boundless
goodwill towards mankind will chart the
course for others to follow her footsteps.
Brief Biography of Wanda Wilk
Born in Hamtramck, Michigan, on 13
January 1921, Wanda (Harasimowicz)
Wilk graduated from Wayne State
University in Detroit in 1943 with a
Bachelor of Music Degree, specializing in

Do You Give Your 401(k)
Plan an Annual Physical?
Preventive medicine is one of today’s
fastest growing medical specialties. The
theory that a healthy diet and lifestyle plus
regular checkups can reduce the
likelihood of life-threatening or disabling
illnesses has gained almost total
acceptance.
The same preventive philosophy can be
applied to your 401(k) salary deferral plan
and to other employee benefit plans. It
makes sense. Regular checkups of various
plan features can ensure that your plan
continues to function smoothly and
effectively.
In general, a 401(k) plan is a retirement
plan in which the employee elects to defer
receiving —and paying income tax on—a
certain percentage of his or her salary.
The deferred amounts are placed in the
employer's tax-qualified retirement plan.

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

Music News to page 11
Music News from 3

1710 Tustin Ave - Orange, CA

Wide Web, Wanda Wilk launched the
Polish Music Center Website in 1994.

Mon to Fri - 10 – 6, Sat 10 - 4

Tel/Fax (714) 974-8276

Walter Ciszek from 6

St. Joseph Day from 8

was driven by some parish teenagers to a
barbeque with him in New Rochelle. We
arrived in the quiet suburban
neighborhood in a noisily combustive van
painted in psychedelic designs, used by
the boys for their rock band. My last sight
of him was in the garden, bouncing a
small girl on his knee. His hair was very
white and his radiance was not of the
summer sun. ―These are they which came
out of great tribulation, and have washed
their robes, and made them white in the
blood of the Lamb.‖ (Rv 7:14).
Books by Walter Ciszek
With God in Russia tells the astounding
story of Father Walter Ciszek’s twenty-three
years in Russian prison camps in Siberia, the
incredible rigors of daily life as a prisoner,
and his extraordinary faith in God and
commitment to his priestly vows and
vocation.
He Leadeth Me is the deeply moving
personal story of one man’s spiritual
odyssey and the unflagging faith which
enabled him to survive the horrendous
ordeal that wrenched his body and spirit to
near collapse.
Acknowledgement: Rev. George W. Rutler
―Walter Ciszek.‖ Crisis (June 2006).

Coast) is found in Italian bakeries and
restaurants throughout Chicago on that
day, but is consumed by many Poles as
well! The St. Joseph’s table most often
includes a statue of the saint with flowers,
holy cards of St. Joseph, a bowl for freewill donations to be given to the needy,
and sometimes a special St. Joseph’s
bread formed in the shape of the staff of
St. Joseph. The bread is blessed
ceremoniously before the feasting begins.
Having formed our identity in the
cauldron of Chicago and Milwaukee’s
parochial schools, our Polish-American
family celebrates St. Joseph’s Day with a
St. Joseph’s Table in our home, which is
decorated with red and white for the saint
and for Poland. Holy cards and St. Joseph
candles adorn the dining areas. Our
American Polskoœæ (Polishness) requires
zeppole from Il Giardino Bakery on
Harlem Avenue in Chicago alongside the
pierogi (Polish dumplings) and makowiec
(poppy seed cake). We continue to serve a
meatless meal for the celebration and each
year our son selects a charitable cause for
which he collects donations during the
feast.
* David’s recipe for St. Joseph’s pasta
(Perciatelli con la Sarde)
* Visit our Home Altar to St. Joseph &
say a Novena Prayer
* See Chicago Bakeries and Zeppole

And from Wikipedia: Since 1990,
Ciszek has been under investigation by
the Roman Catholic Church for possible
beatification or canonization. 
Submitted by:
Barb Soja Revoet
Connecticut ❒
__________

Cheektowaga for Easter from 6
everyone with a plate of blessed hardboiled eggs, which symbolize new life
and an end to the long, 40-day Lenten
fast. This year she also held out the egg
plate, but all present went up to her to get
their portion. There she sat next to her
walker, thin and frail but happy and proud
of her big, beautiful family. It was then
and there that Keith decided next year he
would bring Linda home to Cheektowaga
for Easter. Maybe by then she will already
be Mrs. Wiśniewski. ❒
__________

Distribution of the
News of Polonia
in the Phoenix area is
through the generosity of

Stan Żarkowski
Century 21 - All Star Realtors

Claim by Polish
researcher
Did German Firm Schaeffler
Process Hair From Auschwitz?
The Schaeffler car components group,
already in trouble due to the financial
crisis, is now also being confronted with
its history. After the use of forced laborers
in World War II became public, there is a
new, terrible suspicion: Schaeffler is
believed to have processed hair from
gassed Auschwitz victims.
Auschwitz
An article in SPIEGELONLINE dated
March 2 tells of… German car
components supplier Schaeffler appears to
have been more deeply involved in the
political system of the Third Reich than
previously assumed, according to research
conducted by SPIEGEL TV in Poland.
It was already known that a company
acquired by Wilhelm Schaeffler in 1940
in the town of Kietrz in what is now
Poland employed forced laborers, but
Polish researchers are now also linking
the name Schaeffler to the processing of

Hymn to St. Joseph
The Poles have many hymns in honor of
St. Joseph.
* Listen to / Sheet music for: Duszo moja
(Ku czci św. Józefa) (My Soul [In Honor
of St. Joseph])
* Listen to / Sheet music for: O Józefie
Ukochany (Beloved St. Joseph)
* Listen to / Sheet music for: Szczęśliwy,
Kto Sobie Patrona (You are lucky to be
named Joseph)
Prayer for a Happy Death
(to St. Joseph)
O Glorious St. Joseph, behold I choose
thee today for my special patron in life
and at the hour of my death. Preserve and
increase in me the spirit of prayer and
fervor in the service of God. Remove far
from me every kind of sin; obtain for me
that my death may not come upon me
unawares, but that I may have time to
confess my sins sacramentally and to
bewail them with a most perfect
understanding and a most sincere and
perfect contrition, in order that I may
breathe forth my soul to the hands of
Jesus and Mary. Amen.
St. Joseph’s Day Proverb
Święty Józef kiwnie broda, idzie zima
nadół z woda. (St. Joseph shakes his
beard, and see: Winter has disappeared!
* Dla Dzieci / For Kids: St. Joseph to
Print & Color
The Litany of St. Joseph
Poles are very fond of prayer via Litany
(Litanie). Litanies are often chanted, a
form of prayer made to be repeated: one
phrase coming over and over again so that
the person(s) praying is(are) caught up in
the prayer itself. The Litany of the Saints
is chanted on Easter Vigil, the Litany of
St. Joseph, especially on his Feast Day.
* Full bi-lingual (Eng/Pol) Text of the
Litany of Saint Joseph
The Prayer of Blessing for
the St. Joseph’s Table
All-provident God, the good things that
grace this table remind us of your many
good gifts.
Bless this food, and may the prayers of
St. Joseph who provided bread for your
Son and food for the poor, sustain us and
all our brothers and sisters on your
journey toward your heavenly kingdom.
We ask this through Christ our Lord.
Amen.
ht tp :/ /a n n het zel g u n ke l.c o m/ ea ster/
swjozef.html
__________
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Northern California News:

Lutowy wyjazd na narty

Druh Ryszard Urbaniak

By: Edmund Lewandowski,
www.PoloniaSF.org

PoloniaSFO@yahoo.com

Mar 22, Sun., East Bay 3 p.m. - Commemorative Concert of Works by Fryderyk Chopin
and Stanislaw Moniuszko. Organized by the Polish Arts and Culture Foundation . St. Jarlath’s
Church in Oakland, 2620 Pleasant Street at Fruitvale. Tickets: Side: $10.00 or Main: $15.00.
Performances by Pianists William Wellborn and John Boyajy; Sopranos Patrycja Poluchowicz
and Anna Samborska, Alto Dalyte Kodzis. Call 510-599-2244 to reserve. Co-Sponsored by the
Polish American Congress, Northern California Division.
APRIL 3, Friday, San Jose 7:30 p.m. HOLY MASS FOR THE INTENTION OF
HEALING (in Polish) God, who is fully present in the Eucharist, wants to heal a person from
his afflictions - both of his body and of his soul. All are invited.
St. Brother Albert Church, San Jose, 10250 Clayton Road,
More information: http://www.saintalbert.us/ or 1-408-251-8490
APRIL 4, Saturday, Concord 8:30 a.m. - 12:15 p.m. PARCELS TO POLAND SLOVAK & CHECH REP. & RUSSIA, 1920 Monument Blvd. Concord, HMR Printing Co.
1-925-680-0388
APRIL 4, Saturday, San Francisco "Turbulence" gallery installation at Mina Dresden
Gallery by Margo Majewska, 312 Valencia Street at 14th Street, San Francisco, CA. Artist’s
Reception: April 4, 2009, 6-8 p.m. On display April 1 to April 26, 2009. Gallery by
appointment, contact: 1-415-863-8312,
email: mina.dresden@gmail.com ; web: www.minadresden.com
Margo is an artist and an architect from Poland, currently living and practicing in San
Francisco. She teaches drawing and design at the California College of the Arts and at the Art
Institute of California. For more info about the artist see: www.margomajewska.com
Apr. 5, Sun., Polish Churches - TRADITIONAL POLISH PALM SUNDAY. In all Polish
churches Polish Scouts will sell ―palmy‖ a big Polish tradition.
http://www.poloniasf.org/english/churches.php
Apr. 5 - 12, HOLY WEEK - Please check with your local parish for the Triduum, the
great Three Days that celebrate the central mystery of the Catholic faith.
Apr. 11, Sat., Polish Churches - Traditional blessing of the food. Check your local church
for schedule. http://www.poloniasf.org/english/churches.php
Apr. 12, Sun., Polish Churches EASTER CELEBRATION
http://www.poloniasf.org/english/churches.php
Apr. 19, Sun., San Francisco 12:30 p.m. “Swiecone” Traditional Polish Easter Agape
Meeting Hall of the Polish Church, 240 Fell Street. Parish invites all Polish Americans to
celebrate together in peaceful coexistence in Christ. Sharing of the Blessed Egg, Easter wishes,
traditional Easter Polish food.
APRIL 19, Sunday, San Francisco (also APRIL 26th) 2 p.m. - THE HAUNTED
MANOR / STRASZNY DWOR - Stanislaw Moniuszko. English translation by San
Francisco's POCKET OPERA icon Mr. Donald Pippin Florence Gould Theater at the Legion
of Honor Museum, San Francisco Tickets available at www.pocketopera.org
Soprano Patrycja Poluchowicz as Hanna, Mezzo-Soprano Dalyte Kodzis as Georgina,
LOWICZANIE Folk dance Group will dance the Mazur. Polish Costumes and Stage Props on
loan from the PACF Collection.
May 3, Sun., San Francisco - Celebration of 3rd of May Constitution at Golden Gate Park.
11 - 5 Polish Festival at the County Fair Building. 1 p.m. - Golden Gate Park Band Concert at
Music Concourse. Organized by the Polish American Congress, Northern California Division.
If you would like to advertise your business or/and have a booth please email Treasurer
Andrzej Szafranski at: ataxmaster@aol.com ❒

POLAM FEDERAL CREDIT UNION
(The place your business should be at)
770 Marshall St.
Redwood City CA 94063
Tel. (650) 367 – 8940
www.polamfcu.com

Are you tired of high costs coupled with poor service?

Then try Polam FCU and enjoy old-fashioned
attention to your needs
We offer:
High Interest on Saving Accounts, Checking, IRA’s, Time
Certificates and all other FEDERALLY INSURED Deposits
No Fee Home Banking by Telephone (free 800 number)
No Fee Internet banking with full Bill Payer capacity
Cards: VISA credit; ATM - VISA debit
Loans: Personal and business: Home (Purchase, Refinance,
Construction, Improvements, etc.), Cars, Trucks, etc.

Conveniently located Branches:
Concord California Tel.: (925) 609 - 8500
San Francisco Tel.: (415) 752 – 7760
Sacramento Tel.: (916) 727 - 0730
New Britain Ct Tel.: (860) 232 – 0200
polam@polamfcu.com

Hrs: Mo – Thurs.: 9 AM – 4 PM; Fri. - 6PM; Sat.- 1PM;

Distribution of the
News of Polonia
In Northern California is through the generosity of

Dr. Marie Lewandowski

Po Mszy Świętej

Tradycję harcerską tworzy się i podtrzymuje przez pokolenia. Naszą, pólnocno-kalifornijską
tworzyli ludzie, którzy kiedyś działali w konspiracyjnym harcerstwie, walczyli w Powstaniu
Warszawskim. My ją tworzymy nadal, aby tutaj na obczyźnie wychować polską młodzież. Nic
nie jest ważniejsze od bezpośredniej pracy z młodzieżą. Takim też przykładem i wychowania,
i tradycji są wprowadzone przed kilkudziesięciu laty przez harcmistrzynie Krystynę Chciuk i
Beatę Mazur, wycieczki narciarskie. To w nich zaklęte jest prawdziwe harcerstwo i to z nich
można i trzeba być tylko dumnym! Jeszcze raz miałem się okazję o tym przekonać gdy wraz
z druhną Iwoną i Ireną – Prezeską KPH, jechaliśmy po prowiant i dalej w góry dnia 27 lutego
roku pańskiego 2009.
Kalifornia, oprócz światowego kryzysu ekonomicznego posiada także po jej zachodniej
stronie dostęp do Pacyfiku oraz po drugiej do pięknego i groźnego pasma gór na pograniczu z
sąsiadującym stanem Nevada. W przeciwieństwie do roku poprzedniego, tym razem podczas
podróży towarzyszyło nam lśniące pośród śniegu słońce. Miejscowość Truckee, położona jest
przy międzystanowej autostradzie numer 80. Łatwy dojazd oraz znajdujący się niedaleko
wyciąg narciarski – Boreal, od lat są miejscem gdzie organizujemy harcerskie wyjazdy na
narty. W piątkowy wieczór zjechało sie do wynajętych na ten cel górskich domków,
kilkadziesiąt osób. Przywitania, rozmowy, gorące parówki. Utulona mrozem i ciepłem
wspólnych pochrapywań, noc. O godzinie siódmej rano dnia następnego błogość tę przerwał
znany wrzask … pobudka. Po kilku minutach wyjście na zewnątrz, wspólny krąg i gimnastyka
wraz z robionymi na śniegu pompkami. Robionymi u wszystkich z ogromnym uśmiechem.
Śniadanie, ubranie strojów narciarskich i wyjazd wraz z odbierającymi dzieci samochodami i
odpowiedzialnymi za nich przez dzień cały rodzicami ,na stok. Dzień wypełniony zabawą na
śniegu, szlifowaniem swoich umiejętności i zjadaniem przygotowanych wcześniej kanapek,
upłynął bardzo szybko. W tym czasie w domkach, obydwie druhny przygotowywały dla
wszystkich obiad. Jako pierwszy, długo jeszcze przed godziną siedemnastą zawitał ksiądz
Mieczysław Maleszyk. Ten kapelan ZHP ośrodka Sakramento już od czterech lat przyjeżdża
aby z nami być na śniegu i tuż obok smacznie gotujących się potraw odprawić w jednym zbyt
ciasnym na normalne warunki pomieszczeniu, Mszę Świętą. Schodzą się na nią uczestnicy
biwaku, instruktorzy, rodzice i ci wszyscy, którzy przyjechali aby spędzić wraz z nami tylko
ten dzień. Wspólne zdjęcie jest kolejną utrwaloną w historii pamiątką. Rozpoczęła się uczta.
Tak bowiem można tylko nazwać to wszystko co druhna Irena wraz z pomoca Phm Iwony
przygotowały na ten wieczór. Apetyty po spalonych na stoku tysiącach kalori, dopisywały.
Znikały więc w oka mgnieniu tuż po gorącej pomidorówce pałaszowane dewolaje, kotlety,
mizerie i sałaty. Nawet uczestniczący we mszy rodzice mogli za jedyne dziesięć dolarów
wykupić sobie taki obiad, którego nie jeden nie będzie miał aż do przyszłego biwaku
narciarskiego. Wszyscy z oferty skorzystali. Jedli i jedli. Pewnie i by tak jedli do rana, gdyby
nie nadszedł czas kominka. Druhna Zosia jak co roku z gitarą nadała mu piękną oprawę.
Mimo zmęczenia śpiewom i zabawom nie było końca. Podczas kręgu na zakończenie dnia
wspominaliśmy tych wszystkich, którzy nie mogli być z nami i dziękowaliśmy Bogu za
niekończącą się opiekę. Zapadła kolejna utlona górskim śniegiem noc. Nie ma dla młodzieży
bardziej przykrego momentu niż czas pożegnań. Taki właśnie nadszedł rankiem 1 marca.
Byłby może i bardziej smutny, gdyby nie to, że wszyscy umawiali się na kolejne niedługie już
spotkanie pod koniec miesiąca na międzynarodowych obchodach Dnia Myśli Braterskiej w
Los Angeles. Do zobaczenia.

Ja ze swej strony oprócz druhen Ireny i Iwony, dziękuję bardzo tym wszytkim
instruktorom i instruktorkom, którzy bądź spędzili z nami cały ten weekend bądź też
tylko dzień na narciarskim stoku. Bez Magdy, Eli, Ewy, Adama, Adama i Artura oraz
wychowywanej przez nich z głębi polskich serc – młodzieży, nie byłoby harcerstwa.
CZUWAJ! ❒
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35-lecie harcerstwa przy Szkole Języka Polskiego
imienia Jana Pawła II w północnej Kalifornii

Polish School Celebrated 40 Years

Ryszard Urbaniak hm

By: Rhonda Edwards-Andrade

Kilkakrotnie już przy różnych okazjach Harcmistrzyni Krystyna Chciuk spisywała
historię naszego miejscowego harcerstwa; aby nie zapomnieć, aby w razie potrzeby
można było do niej zajrzeć. Opierając się na jej świadectwie oraz kilku innych źródłach,
przytoczę ją w skrócie raz jeszcze.
Dom Polski w San Francisko był od 1967 roku siedzibą obecnej Szkoły Języka
Polskiego. Powstała ona dzięki wysiłkom Tadeusza Butlera, Władysława Grycza,
Czesława Zarody oraz Krystyny Pisarskiej-Chciuk.
Pięć lat później 31 marca 1973 roku z inicjatywy Tadeusza Butlera - organizatora
kręgów starszoharcerskich w Argentynie i USA oraz Krystyny Chciuk – uczestniczki
Powstania Warszawskiego, odbyło się zebranie organizacyjne przyszłego ZHP. Zgłosiło
się sześć dziewcząt oraz pięciu chłopców. Zastęp dziewcząt przyjął nazwę ―Słoneczniki‖,
a chłopców ―Orły‖. Jednym z ważniejszych wydarzeń było złożenie pierwszych
Przyrzeczeń Harcerskich w dniu 28 czerwca 1974 roku przez osiem dziewcząt i druhnę
Krystynę Chciuk na ręce Hm Haliny Yu, oraz przez pięciu chłopców na ręce
przedstawiciela Komendy Chorągwi, Hm Tadeusza Borowskiego. Dwanaścioro
młodzieży wyjechało tego samego roku na Zlot XXV-lecia ZHP do Pennsylwanii.
Po śmierci Phm Tadusza Butlera w dniu 28 czerwca 1976 roku opiekę nad 10 drużyną
harcerzy przejęli Adam Pietras i Czesław Zaroda. Po śmierci druha Zarody drużyna
chłopców przeżywa kryzys, aż do przybycia w roku 1986 z Polski druha Romualda
Zawodnika. Prowadził on ją przez dwa lata. Jemu to pomagał między innymi obecny nasz
szczepowy Przewodnik Albert Michta.
Drużyna harcerek ―Watra‖, pod opieką Hm Krystyny Chciuk oraz jej najbliższej
współpracownicy – Hm Beaty Mazur, oraz kilku w ostatnich latach drużynowych, istnieje
nieprzerwanie aż do dzisiaj. Jeszcze w San Francisko drużynową przez pewien okres była
Elżbieta Białek, która po latach znów do nas wróciła. Od 1989 roku z gromadą zuchów
―Wiślane Kamyczki‖ pracuje Phm Grażyna Kuczyńska – Winkel.
W 1991 roku pracą harcerską chłopców zajęli się Ryszard Urbaniak oraz Artur
Wilczkowiak. Reaktywowano pracę 10DH, powstała Gromada Zuchów ―Wilczki‖.
Obydwaj złożyli przyrzeczenia harcerskie na ręce druhny Krystyny i w 1992 roku zdobyli
instruktorski stopień Przewodnika.
W ostatnich kilkunastu latach przewinęło się przez nasze szeregi wielu wspaniałych
wychowawców młodzieży, bądź to wyrosłych właśnie z niej, bądź też przybyłych do
harcerstwa już jako dorośli ludzie. Spośród innych są to: Małgosia Kuś, Benita Michta,
Tereska Butler, Danusia Muchlińska, ks. Leszek Bartoszewski, Ania Rudiak, Iza Święch,
Jola Kasprzak, Monika Jesionek, Ania Siemińska, Kim Gokkowski, Beata Jaroń, Ula
Małaszewska, Kasia Korewicka, Kasia i Wojtek Młynarscy, Piotr Pozarzycki, Marcin
Cichoń, Marek Górecki, Andrzej Antkowiak, Bogdan Jęczmień, Emory Al-Imama,
Włodek i Tomek Maćkowiak, ks. Michał Gutkowski, Kazimierz Sobczak, Adam Babicz,
Piotr Kodzis, Patryk Grobelny, Adam Jesionek, Robert Urbaniak.
Powstał u nas 10 Szczep Harcerzy ―Solidarność‖. Braliśmy udział we wszystkich
Zlotach, w tym również w roku 2004 w historycznym Zlocie w Polsce – ―Szare Szeregi‖.
To nasz Ośrodek w zasadzie ( przy pomocy druhostwa Pisańskich ) przygotował
Światowy Kurs Harcmistrzowski ―Kalifornia 2007‖. Z niego wywodzą się członkowie
Komend Chorągwi, władz Okręgu USA, Starszego Harcerstwa, Komendy Zlotu Harcerzy
w Maryland, była hufcowa hufca ―Mazowsze‖ oraz były i obecny hufcowy hufca
―Kraków‖.
W dniu dzisiejszym w działającym przy szkole, która ma obecnie siedzibę
w miejscowości Walnut Creek, po wschodniej stronie zatoki San Francisko, osrodku
pracują:
Iwona Urbaniak oraz szczepowy – Albert Michta
Mariola Jaroń zajmująca się Skrzatami
Grażyna Winkel oraz Agnieszka Soja i Adam Warda wraz z Ryszardem
Urbaniakiem, prowadzący Zuchy
Elżbieta Białek i Artur Wilczkowiak z przybocznym Markiem Janikowskim,
drużynowi Harcerek i Harcerzy
Ze wszystkimi wymienionymi powyżej współdziała Elżbieta Łukaszewicz - ucząca
śpiewu, organizująca akademie i występy oraz Ewa Grobelna, która służy swą pomocą
gdziekolwiek tylko jej potrzeba.
Prezeską miejscowego Koła Przyjaciół Harcerstwa jest Irena Grobelna mająca do
pomocy Mariolę Jaroń oraz Izę Ziółkowską.
Oprócz harcerskich zbiórek po zajęciach szkolnych, organizujemy: msze harcerskie,
uroczystości rocznicowe, wycieczki, wyjazdy na narty, biwaki, obozy. Bierzemy udział
w wyprawach i Zlotach, jak chociażby ten przyszłoroczny w Polsce z okazji 100-lecia
harcerstwa.
CZUWAJ! ❒
__________

Walnut Creek, California

The John Paul II School of Polish Language, based in Walnut Creek, California
celebrated 40 years of language, culture and arts education on Saturday, March 15 th at
4:30pm in the Diablo Room at Rossmoor in Walnut Creek. This very elegant event
gathered current faculty, former teachers, and graduates to share memories and honor
those who have contributed to the success of the school.
The school opened in 1967 offering children and adults living in American society
access to Polish language and cultural education. Enriching their lives with Polish history
and heritage provides with a closer identity to their roots and family traditions. These
experiences also create links and bonds with others within the Polish American
community, which can lead to travel, higher education and career opportunities.
Since the opening of the school, more than 1000 students have enrolled. 90% of
graduates have moved onto higher education using their foreign language credits during
college entrance. 200 students at the school have participated in worldwide folk dance
competitions and exhibitions, including such events at World Day in Dublin, California
and dance festivals in Golden Gate Park, San Francisco. Poetry and other literary arts are
a large portion of the curriculum and students of the school have participated in five
theatre performances within the San Francisco Bay Area. The school boasts among its
alumni such professionals as engineers, doctors and even an opera performer.
Children as young as three years old are enrolled in the Polish language and culture
classes at the Walnut Creek campus which assembles every other Saturday from
September to June. Statistically it has been proven that children who learn a second
language under the age of ten are more likely to speak it natively and will retain it better
over the course of their lives than those who learn later. There is also considerable data
which supports the concept that learning a second (or third) language early in life
promotes more successful learning in a child’s native language (English). Higher SAT
scores, advanced problem-solving skills and even higher mathematics achievements have
all been cited.
The John Paul II School of Polish Language is a non-profit organization and has been
chartered with the education and continuation of Polish language and culture since 1967.
Enriching the lives of the children and adults within the Polish-American community with
Polish history and heritage provides them with a closer identity to their roots and family
traditions. These experiences also create links and bonds with others within the PolishAmerican community which can lead to travel, higher education and career opportunities.
Please read more about John Paul II School of Polish Language at
www.polishschool.org ❒

L. - Ela Lukaszewicz, Beata Mazur. Krystyna Chciuk, Honorary Consul Chris Kerosky

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
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Wikipedia website: Defiance is a Golden
Globe-nominated 2008 war film directed
by Edward Zwick. Set in the eastern
regions of German Nazi-occupied Poland
(now western Belarus) during World War
II, the film is an adaptation of Nechama
Tec's Defiance: The Bielski Partisans,
which is based on the true story of the
Bielski partisans. Tec‘s book told how
Polish Jews came together for common
protection and to oppose the German
occupation of their homeland.
Defiance is about four brothers from
Poland who escaped the Nazi persecution
and fought back to rescue fellow Jews.
Production began in early September
2007. The film had a limited release in the
United States on December 31, 2008,[1]
and went on full release in January 2009.

The mixed record of the
Bielski Partisans:
The Untold Story
Polish Educational Foundation in
North America – January 2009

Part 3 of 3

The Home Army
and the treatment of
marauders
Despite the massive extent of pilfering,
no credible evidence has ever been
presented that any member of the Bielski
group was killed by the Home Army, or
by any Pole for that matter. At various
times, prior to December 1943, the Soviet
and Polish partisan leaders had agreed on
a territorial demarcation for gathering
provisions which the Soviet side usually
breached. Sometimes Polish partisans
pursued intruders and chased them away.
Occasionally, they administered a
thrashing to recidivists caught robbing in
areas under the control of Polish partisans.
However, such actions were infrequent
because marauders generally operated at
night and with impunity. Sulia Rubin, a
member of Bielski’s group, acknowledged
that her husband Boris and his older
brother engaged in forays for provisions
on a regular basis.
Boris‘ brother [Izaak or Itsek
Rubizhewski] and a few others were
caught in some partisan village area,
their guns were taken away and held by
the Poles and their commander
Milashevski [Miłaszewski]. Our leader
called for me and another fellow who
spoke Polish well, and asked us to go to
the Polish base and persuade the Poles to
release our people. It was hoped that my
knowledge of the language plus the fact
that Krasicki, Milashewski‘s adjutant,
knew me well, would pull us through. …
We passed a few Russian posts,
exchanged greetings and, after an hour,
came to a completely unknown part of the
woods where the first Polish post let us
pass. We had to pass two more. They were
all tough looking fellows, yet they had all
the grandeur of their uniforms including
very shiny boots, brass buttons and
elegant manners. We were very politely
given an escort who took us to a regular
house where Milashevski and his wife
lived. The leader was polite as I presented
our case. … He confirmed he had our men
who had ―trespassed his territory‖ and
would not tolerate such goings on. He was
called outside … In the room with me was
a pretty blonde girl who introduced
herself as Halina, the commander‘s wife. I
don‘t know how it came upon me but I
had the feeling that she, too, was a
Jewess. During the course of our
conversation she admitted it and asked me
for secrecy. … She was going to help all
she could. … When Milashevski returned,
Halina took him aside and whispered
quite a bit. When he turned to me, he
smiled, warned again about his
―territory‖, wrote a paper of release,
shook hands with me and went out. … As I
came out of the house, Izaak [Boris‘
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brother] and the other two fellows plus
their rifles (but minus the ammunition)
were sitting inside the buggy. They looked
haggard after the ordeal … We started
toward our company … Courtesy was
given to us till the end and we came to the
last post … There was Milashevski himself
on a horse. He stepped down, once more
kissed my hand, the Polish way,
complimented me on my language and
manners, and I was given an open
invitation to visit any time …‖
A Soviet report refers to Itsek
Rubezhevskii [Rubizhewski] as a greedy
plunderer who was caught repeatedly in
the act. In response to such activities, the
head of the Frunze Brigade issued a
warning that anyone caught robbing in
Soviet partisan territory would be
executed on the spot.
A postwar episode
The last living and youngest Bielski
brother, Aharon, was only about 11 or 12
when he escaped to the Naliboki forest.
His participation and impact on the life of
the Bielski group was, in the assessment
of Nechama Tec, ―minimal, almost
nonexistent.‖ Aharon Bielski immigrated
to the United States in 1951 and changed
his name to Aron Bell. In October 2007
he was arrested in Florida along with his
wife, and charged with swindling around
$250,000 in life savings from his 93-yearold Polish Catholic neighbour Janina
Zaniewska, who herself had survived Nazi
imprisonment during the war. After
emptying her bank account, the Bells
allegedly secreted the woman in a nursing
home in Poland. In a plea deal, they
agreed to repay the money in exchange
for having the charges dropped.
German Retaliations
A few months after the Naliboki
massacre, from July 13 to August 8, 1943,
as part of a massive anti-partisan sweep
known as Operation Hermann, some
60,000 German troops – with the
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assistance of various auxiliary forces
(Lithuanian, Latvian, and Ukrainian) and
Belorussian police – rounded up the
population of scores of villages within a
15-kilometre radius of the Naliboki forest
who were suspected of supporting the
partisans and burned down their
homesteads. In total, 60 villages were
razed, thousands of villagers were killed
and more than 20,000 people were
deported to the Reich for slave labour.
Hundreds of partisans and thousands of
villagers were killed as a result of this
operation.
Villagers suffer the consequences
Tuvia Bielski recalled the fate of a
―suspicious‖ villager:
Our sentries saw a woman moving
among the rushes. They caught her and
sent her to me, according to the rules, to
ask what to do with her. We questioned
her about her activity.
―I am looking for my family who
escaped from Kletishtze [Kleciszcze, a
nearby village razed by the Germans] …‖
She was completely soaked. I was
convinced that she was a spy, and if not,
she would betray us unwittingly. The
farmers knew that in the forests there
were Partisans wandering about, and that
it was forbidden to come into their
territories. The Russian Partisans as well
as we were forced, for the sake of
security, to eliminate those who were
suspected of informing. And we did so in
this case too.
Pillaging increases
Paradoxically, Operation Hermann
turned out to be a godsend for the Jewish
partisans, who returned to the Naliboki
forest after the operation and were now
free to strip the homes of the depopulated
villages of their contents without
hindrance:
… they could seize the food and supplies
that the Germans were unable to cart
away. And it was quite a bounty.

In the ruined towns the partisans found
chickens, pigs, and cows ambling
everywhere. They raided beehives for
honeycombs and rooted through cellars
for potatoes. They discovered vegetables
in the gardens ripe for picking and wheat
in the fields ready for harvesting. Wagons,
sewing machines, cobbler‘s tools, and
threshing machines were theirs for the
taking...
Over the course of several days,
everything was taken …
Israel Kesler’s sub-group, who hid in
the Naliboki forest during the operation,
became ever more aggressive and ―would
ransack peasant homes for jewelry,
watches, and other valuables.‖ The Soviet
(Russian) partisans also used this
opportunity to strike at Jewish stragglers.
As one Bielski partisan recalls, ―Because
we were split into many small groups
some Russian fighters took advantage and
attacked us. … They forced my friend to
take off his boots and made him give up
his shotgun.‖ The Jews experienced no
such problems at the hands of Polish
partisans.
Internal Rivalries
Intercommunal rivalries appear to have
led to more deaths within the Bielski
group than food-gathering expeditions
Kesler’s group
In his memoirs Tuvia Bielski mentions a
group of Jewish stragglers whom the
Soviet partisans were allegedly intent on
murdering: ―not far from Abelkevitz
[Obelkowicze near Dworzec], there was a
farm on which there was a group of armed
Jews who robbed by night and did nothing
during the day. The population round
about were angry and complaining.‖ Their
leader was Israel Kesler, reportedly a thief
and arsonist who ran a brothel in Naliboki
before the war. Kesler agreed to join the
Bielski group sometime around December
1942, after receiving an ultimatum from
Bielski. The following is another
description of the Kesler group:
During his wanderings he [Abraham
Viner] met Israel Kesler, a native of his
hometown [of Naliboki] and a
professional thief, who had spent many
years in prison. After the Nazi takeover,
Kesler had escaped during an early
deportation. He had gathered together a
group of Jews, acquired arms from his
Belorussian friends, and roamed the
countryside collecting food and hiding
with peasants.
When Abraham met Kesler he asked to
be accepted into his unit, but Kesler
refused, saying, ―‗You cannot stay with
us. You are not made of the proper
material. You would not be able to kill, to
fight, you are not fit to be a partisan.‘ I
left; I had no choice. I and the others were
not accepted. We were of the same social
background. We had no arms, nothing.‖
Better suited for life in the forest, Kesler
looked down on Jews whom he felt did not
fit in. In fact, most young working-class
men seemed to resent and envy those who
had been their social superiors before the
war.
Kesler’s group was able to secure a
measure of autonomy during the German
raids on the Naliboki forest in the summer
of 1943. It set up its own camp and, as
mentioned, became notorious for robbing
peasants.
The main Bielski group was not
immune from such abuses either:
Undisciplined rough behavior was not
limited to Russian partisans. When most
of the Bielski people reassembled,
complaints about one of their own group
leader, Kaplan, were also heard. Local
farmers on whose goodwill they depended
accused Kaplan and a few of his men of
robbery. These forcible confiscations
included money and valuables. …
Hersh Smolar, a prominent partisan and
a member of the Soviet headquarters,
knew that ―the accusation was that the
Jews had been robbing the peasants. They
take clothes, not only bread. Platon let me
read the document.

―It was indeed true. There were some
Jewish partisans who took clothes. The
partisans were not allowed to take
anything but food, but the Jews did take
other things.‖
Both Kesler and Kaplan, as well as
other partisans (Bialobroda, Faivl
Polonecki, a barber from Lida), were
executed by Bielski for their communal
transgressions such as insubordination,
subversion, lack of discipline, disputes
over stolen property, etc. There is no
evidence that any Jew was ever punished
for excesses committed against the local
population.
Tuvia Bielski’s entourage
In the spring of 1944, Kesler denounced
Tuvia Bielski to General ―Dubov‖ for
financial
mismanagement
(misappropriation of gold, jewelry and
money) and asked for permission to form
a separate detachment. Fearing that Kesler
was planning to usurp his authority,
Bielski had Kesler arrested and put to
death following a quick trial. He then
denounced Kesler to the Soviet command
as a ―marauder‖ and ―bandit.‖ Estera
Gorodejska, who was a member of
Kesler’s group yet showered praise on
Bielski for his efforts to save Jews,
described the power struggle in an entirely
different light.
In 1943 Bielski surrounded himself with
members of the command such as
Gordon, Malbin, Fotasznik, etc. They
played cards all day long and were never
sober. The command ate very well when
everyone else got watery soup. There was
great dissatisfaction in the camp, but
discipline was so strong that no one dared
to say anything. Kesler went to see
Sokolov (Dubov‘s aide) to ask his
permission to organize an independent
unit. When the command found out about
this, they entered Kesler‘s zemlianka in a
drunken state and arrested him. This was
in March 1944. The next day they took
Kesler out of detention and Bielski himself
shot him three times. He was drunk. He
said to the deceased Kesler: ―You‘re lying
down, you scum. Why don‘t you answer
now?‖ He shot the corpse two more times.
The command ordered some Jews to bury
Kesler. They made a small mound for him.
The command told them to remove the
mound and to level his grave with the
ground. … A report was written that
Kesler was killed because he had left the
unit without the permission of the
command (when he had gone to see
Sokolov) and for robberies on the civilian
population. … The day we marched out of
the forest, Bielski killed Faivl Połoniecki,
a Jew from Mir. I understand there was a
dispute between Bielski and Połoniecki
over some [stolen] clothes.
Józef Marchwiński, who acted as Tuvia
Bielski’s second in command for a time,
described the life of plenty and leisure led
by Bielski’s entourage and his ―harem‖ of
well-dressed, attractive women, which
was known as the ―tsar’s palace‖ by the
poor Jews who often did not have enough
to eat. A Jewish Communist, Benedykt
Szymański (Scherman), opined that
Bielski was eager to accept into the camp
people who had gold and other valuables,
but less likely to take in the poor,
especially those who had no weapons.
However, there is no evidence that he ever
turned anyone away despite the
dissatisfaction on the part of many in the
camp opposed to accepting new members:
―There are more than twenty of us and
already there is nothing to eat. What will
we eat if there are more?‖ … Still there
were further murmurs of disapproval.
―We have lost our wives and our
children and you want us to go into the
ghetto to bring out strangers?‖ said one
of the newcomers.
People grumbled when the old and sick
or the young and vulnerable arrived, said
Lilka Tiktin, the teenage girl who had
escaped from Lida ghetto with her father,
stepmother, and stepbrother. ―People
said, ‗We don‘t need them. We don‘t need
them.‘‖
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Some of the fighters, tired of the
aggravation of supporting the unarmed
and helpless malbushim [Hebrew for
―clothes,‖ in this context ―worthless‖],
spoke about leaving to form their own
units.
Lola Hudes Bell (Bielski), who married
Tuvia Bielski’s first cousin, Yehuda
Bielski, recalled: ―I had to endure the
indignity of having to hand over my
underwear – a very scare and needed
article of clothing – to the Bielski leaders
before they allowed me into their camp. It
was a very large and well organized camp
with a powerful hierarchy. … Everyone
knew their place.‖ Her husband Yehuda
lamented, ―They gave the women’s
underwear they collected to their wives
and girlfriends. This was so ugly and
low.‖
Help From Poles
Poles form the single largest national
group of rescuers honoured by the Yad
Vashem – The Holocaust Martyrs’ and
Heroes’ Remembrance Authority – in
Jerusalem. As of January 1, 2008, the
distinction of ―Righteous Among the
Nations‖ has been granted to 6,066 Poles.
For a complete list of Poles awarded by
the Yad Va she m se e ht tp ://
www1.yadvashem.org/righteous_new/
PDF%20Virtual_Wall_Of_Honor/
POLAND.PDF. Additionally, some Poles
from Lithuania, Latvia, Belarus and
Ukraine who received recognition are
counted in those nations. For information
about the rescue activities of individual
Poles recognized by Yad Vashem see
http://www.savingjews.org/. At least
1,000 Poles were put to death by the
Germans for assisting Jews, a punishment
virtually unheard of elsewhere in
occupied Europe. As the following
examples from the Naliboki area
illustrate, the vast majority of Poles who
helped Jews have never received formal
recognition from Yad Vashem. This
apparent lack of gratitude is striking.
Testimonies of rescue
Most of the 1,200 Jewish fugitives who
escaped from the ghettos received help
from the local population before joining
the Bielski group. In some cases, they
continued to receive help afterwards. A
small selection of rescue accounts
follows:
Some peasants spotted us [escaping
from the German camp]; we must have
looked suspicious, with our ragged
clothes and starved, pale faces. But they
said nothing. We got safely through the
open field, reached the road, and finally,
after what seemed an eternity, entered the
forest … We walked quickly through the
snow-covered fields, skirted the town and
its suburbs and made our way towards the
village of Litovka [Litówka], about four
kilometres from
Novogrodek
[Nowogródek]. … We reached the house
of the Hicles (dogcatchers) [this was the
Polish Bobrowski family, who have been
recognized by Yad Vashem] at the end of
the suburb of Peresika [Peresieka], on the
way to Litovka. … The Hicles were Polish
Gentiles … They lived in an isolated
house, far from the town, which no one
ever visited. But it was the Hicles who felt
compassion for the Jews‘ bitter fate and
helped as much as they could, smuggling
food into the ghetto. … Every Jew who
managed to escape from the ghetto and
reach the Hicles was hidden for a day or
two and supplied with food for the
journey. The Hicles kept in touch with the
Bielski partisans, and they would tell
runaway Jews where they might be found.
When the Germans later found out about
the activities of the Hicles, they killed
them and burned their property.
After resting for about an hour in the
Hicles‘ house, we went on through the
fields to Boinski‘s farm. Boinski [Boiński]
was a rich Polish farmer who raised and
sold pigs. He had many friends among the
Jews of Novogrodek, and he helped many
Jews during the Holocaust. At midnight
we knocked on Boinski‘s door. He came
out, frightened, and told us that he lived in

constant fear of the Germans, who paid
him frequent visits. He agreed to hide us
for one day. He led us into the barn and
covered us with hay. At noon, the good
man brought us some bread, potatoes and
water, and when night fell we left the farm
and made our way to the nearby road.
Twelve kilometres down the road, and
several hundred metres away from it, we
reached the home of a Belorussian farmer
named Kostik Kozlovsky, who used to
bring messages and letters from the
Bielski partisans to the ghetto Jews. We
arrived at dawn exhausted. Koslovsky
said that no partisans had been there for
several days, but that they might very well
come that night. He suggested that we
should wait for them in a nearby grove.
We spent the whole day in that grove,
lying in a trench from which we could
watch the road, bustling with German
military vehicles. At nightfall, several
young Jews from Bielski‘s partisans
arrived at Kozlovsky‘s farm. [Konstantin
Kozlovsky and his two sons were
recognized by Yad Vashem.]
Franek [Bobrowski], the dogcatcher,
was a brave man who hid Jewish people.
He was found out and shot, together with
some of them, shortly after. …
Boyinski [Boiński] fed us and put us on
the big Russian komin—a stove in the
front with enough space in the back for
two or three people. The first day, the
farmer, his wife and children were
hospitable. The second day everybody was
uneasy and Boyinski was afraid someone
had spotted us and would send the
Germans. On the third day he urged us to
leave, describing which roads to take and
which peasants could be trusted. …
He brought me to the farm of a former
priest by the name of [Piotr] Kolenda, I
think. There we found Ania Alter‘s
cousins, uncle and aunt, and Aliosha‘s
brother, Rubin, who was visiting.
[Kolenda, a Pole, helped hide women
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from the Bielski and Dzienciolski families
before they could safely go to the forest
and continued to assist members of the
Bielski group while they were in the
forest.] …
At night we would move somewhere
else. Sometimes the boys would decide to
stay two days. They knew all the farmers
… From the farms I was able to write
Papa, Mama and Rita [in Nowogródek].
According to the Yad Vashem Institute:
Dozens of Jews who lived in the district
capital of Nowogrodek [Nowogródek]
owed their lives to the five members of the
Bobrowski family, who saved Jewish
refugees without expecting anything in
return. Franciszek Bobrowski and his
family were simple, uneducated folk who
lived in a small cottage on the outskirts of
Nowogrodek. The Bobrowskis, who were
poor, hunted stray dogs and skinned them
for a living. Guided by humanitarian
considerations, they opened their door to
Jewish fugitives from the Nowogrodek
ghetto, fed them, and allowed them to rest
for a while. In the dead of the night, the
Bobrowskis took the fugitives to the
nearby forest, where they joined the
partisan unit run by the Bielski brothers.
The Bobrowskis, known as dog hunters,
became a household name among Jews
escaping from the ghetto, who knew that
they could count on them to find them a
safe shelter. At the start of the summer of
1944, several weeks before the area was
liberated, informers denounced the
Bobrowskis to the authorities, who raided
their home and killed the Jewish family
that was staying there. Afterwards, the
Germans burned down the Bobrowskis‘
cottage and pushed Franciszek and his
wife, Franciszka, into the flames. Their
sons, Stefan and Michal [Michał], were
arrested and executed, while their
daughter, Maria, was sent to a
concentration camp in Germany, which
she survived.

Tuvia Bielski and his family received
extensive help from Christians in the
vicinity of Stankiewicze, his native village
near Wsielub, north of Nowogródek:
From gentile contacts he obtained false
papers, one identifying him as a
Belorussian, another as a former Polish
Army officer named Andzoi [Andrzej]. …
… he moved from place to place, relying
on a constellation of gentile
acquaintances he had known from his
years of living in Subotnik [Sobotniki],
Lida and Stankevich [Stankiewicze].
… Asael and Zus [Bielski] … searched
for safe homes for the Dziencielski
relatives … There was no problem finding
spots for the aged members. It was
tougher locating a place for a baby,
whose cries would easily attract the
neighbors‘ attention. The brothers were
turned down a few times before finding a
Polish couple receptive to the idea. …
… [Tuvia] visited a wealthy Pole he was
acquainted with, named Wilmont, who
welcomed the couple into his home and
agreed to shelter them. Sonia took on a
position as his household seamstress …
He gave Tuvia a pistol, a Belgian
Browning, and four bullets. …
… Things weren‘t helped when a
selfless Polish farmer named Kot, a man
who was housing a few Bielski relatives,
looked out his window one morning and
noticed a group of local [Belorussian]
police surrounding his house. …
During a search of the house, the
officers discovered the Jewish fugitives—
including the elderly Dziencielski parents
- whom Kot quickly identified as his
relatives. …
Claiming ignorance, Mr. Kot was
arrested and taken to the local police
station. Viciously beaten and tortured, he
died from his injuries.
When Tuvia [Bielski] and his people
came close to the river Niemen, a farmer
warned them that the German police were
on the way. …
After the crossing, two families, the
Dworeckis and the Taubs, told Tuvia that
they would like to remain in the area, in
the homes of Christian friends. The
Dworecki sisters [Cila and Luba]
explained that ―We were in a terrible
condition. We had wounds, lice, we were
filthy, exhausted. My father felt that
maybe we should stay a while with my
father‘s Polish friend, G. Filipowicz. …
We indeed went to the Pole. We were
there for the winter. They helped us build
a ziemlanka in a nearby forest. … We
went back to Bielski.‖
A part of Chaja‘s [Bielski] family,
including her old parents, also made
arrangements to stay in the home of
Christian friends.
Lola Kline, the infant daughter of
Abraham Dzienciolski and Taube Bielski,
was sheltered by a Polish couple and
returned to her parents, who were part of
the Bielski forest group, after the war.
A small contingent of the [Bielski] unit‘s
higher echelon (about twelve people in
all) instead sought shelter in two peasant
homes near Chrapinyevo [Chrapieniewo],
occupied by elderly Poles. It turned out to
be a tragic mistake.
… In the early afternoon of January 5,
1943, a troop of local [Belorussian]
police and Germans … marched to the
houses. … The enemy soldiers lobbed a
grenade through a window … and opened
fire on everyone who tried to escape.
Everyone in the house was killed. …
At least nine Jews were killed in the
tragedy near Chrapinyevo … Three Poles
who owned the houses, and who risked so
much to harbor the Bielskis, were also
killed.
During the first big Aktion in
Nowogródek, December 1941, Luba
[Rudnicki] lost her parents and all her
siblings. … Around that time a Pole,
Jarmałowicz, came to her saying that he
would like to rescue her and her husband.
The man explained that Luba‘s father,
before he was murdered, made him
promise to save Luba and her husband. …
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the man had a reputation as an antiSemite. Suspicious of the man‘s motives,
numbed by the loss of her family,
disinterested in life, she refused the offer.
[In fact, Jan Jarmałowicz and his wife
Maria rescued a group of Jews on their
estate.]
The proposition was followed by one
from Mrs. Sargowicki, a Polish woman
and Luba‘s friend. The woman was ready
to save Luba and her husband. …
Luba again refused. … after the second
big Aktion in Nowogródek, August 7,
1942. Mrs. Sargowicki was still there,
willing to aid. Her husband was a
prisoner of war in Germany … This time
the plan included Luba‘s brother-in-law
{Meir Rudnicki] and two more ghetto
inmates, Dr. Tamara Zyskind and her
lover Dr. [Mark] Berkman. …
Luba and her companions were now to
stay with Mrs. Sargowicki‘s niece, Zosia,
next to the village of Chrapiniewo
[Chrapieniewo] and near the small town
of Iwje [Iwie]. … When they came to
Zosia‘s farm they moved into the barn …
Zosia decided that her charges should
spend their days in the forest and return
to the barn only at night. …
One day, Luba and her friends woke up
to shooting sounds. From their Russian
contacts they heard that the Germans had
attacked the Bielski group. These men did
not know how many had died, only that
Zosia‘s mother was among those killed
and that her farm had been burned down.
The Bielski brothers had stayed at her
farm.
Immediately after Zosia disappeared
and was never heard from again. [The
survivors of this group joined the Bielski
group after a treacherous attack by
Russian partisans in which Dr. Berkman
and Meir Rudnicki were murdered.]
Julian and Joanna Rostkowski, who
were known as upright people, lived in the
village of Chutory [Hutory] Delatyckie,
near Nowogrodek [Nowogródek], and
were friendly with Luba Mejerson, a
Jewish pharmacist from nearby
Nowogrodek. Mejerson and her husband
decided to escape to the forests and join
the partisans. Not knowing what to do
with Fruma, their six-year-old daughter,
Luba asked Julian Rostkowski, her friend,
to hide her daughter. In early 1942,
Rostkowski traveled to Nowogrodek with
his 13-year-old daughter, Michalina,
smuggled little Fruma out of the ghetto,
and brought her home to his farm.
Rostkowski introduced the little girl to
their neighbors and the village mayor as
an orphaned relative and Joanna, his
wife, looked after her as if she were her
own daughter. Her parents, who were
hiding in the Naliboki forest with the
Bielski brothers‘ partisan camp, used to
visit the Rostkowski home occasionally to
see how well their daughter was being
cared for. In an operation launched by the
Germans against partisans in the
surrounding forests, the Rostkowskis‘
farm was burned down and they became
destitute. For two and a half years, the
Rostkowskis were reduced to working for
local farmers, but despite the change in
their fortunes they took little Fruma with
them and looked after her. After the
liberation in July 1944, Frumas‘s parents
found her safe and sound with the
Rostkowskis and took her back with them
Gershon and Gita Berkowski had a
grocery store in Wsielub (Nowogrodek
[Nowogródek] district). Most of their
customers were farmers from nearby
villages, including the Lawskis [Ławski]
of the neighboring village of Slowcza
[Słowcza]. The two families had been
friendly for many years … In 1941,
shortly after the Germans occupied the
region, they began to move Jews from
locations in the vicinity to the
Nowogrodek ghetto. To accomplish this,
they mobilized local peasants and ordered
them to round up Jews from the villages
and transport them in their carts to
Nowogrodek. Jan, the Lawskis‘ youngest
son, was one of these [forced] recruits.

Page 16
Food-blessing – favorite
Polish Easter custom
By: Robert Strybel
Our Polish/Polonian Affairs Writer
The blessing of Easter food has been
practiced in Poland since the 15th century.
At Easter time, the Polish soldiers fighting
under Napoleon in Samosierra, Spain in
the early 19th century, insisted that their
holiday foods be blessed. Unfortunately,
the Spanish priests back then lacked the
proper prayers for the occasion. This is
undoubtedly the most popular Polish
Easter custom, practiced by some 95
percent of all families in Poland. That is
roughly the same percentage that share
opłatek on Christmas Eve. Both customs
were also brought to American by our
immigrant ancestors.
Each of the food items in the święconka
(Easter basket) have a symbolic meaning.
You can tell your youngsters about it
when assembling the Easter basket they
are helping you prepare:
– The white linen or lace napkin that
lines the wicker basket may be perceived
as the shroud the enclosed the lifeless
body of Christ;
– The Baranek (Easter Lamb), made of
butter or sugar (rock candy), but also of
dough, wood, plaster, fleece or even
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plastic, symbolizes the sacrificial Paschal
lamb, in other words Jesus himself, whose
banner proclaims the victory of life over
death.
– Easter eggs signify new life; just as a
chick pecks its way out of its shell, so too
Christ rose from His tomb to bring us the
promise of eternal life.
– Bread, either a slice of ordinary rye
bread or a special small round loaf
imprinted with a cross, symbolizes ―the
bread of life‖ – a metaphor for God’s
grace that sustains us.
– Meat and sausage are symbols of the
Paschal lamb or Christ resurrected, His
victory over death and His promise of
eternal life.
– Horseradish is one of the bitter herbs of
the Passover which foretold the suffering
of Christ on the Cross. It is also symbolic
of life in which one must accept the bitter
with the sweet.
– Vinegar symbolizes the sour wine (our
English word ―vinegar‖ comes from the
French ―vin aigre‖ – sour wine) which
Jesus was given on a sponge to drink
while hanging on the cross.
– Salt symbolizes that which preserves us
from corruption and adds zest to daily life.
– Cakes and sweets suggest the sweetness
of eternal life: following week’s of
Lenten self-denial, they can now be freely
enjoyed in celebration of Christ’s
Resurrection.
Over the years, I have noticed how
many baskets brought to Warsaw parishes
for the blessing have become
progressively smaller and more symbolic.
Some święconkas are tiny wicker baskets
that barely fit two or three eggs, a little
sugar (rock-candy) lamb, a two-inch piece
of sausage, a slice of babka and not much
else. But in the Polish countryside, much
larger baskets are common.
A similar phenomenon has also occurred
in my home state of Michigan. Mediumsized baskets accommodating perhaps half
a dozen Easter eggs and a similar quantity
of other delicacies were typical in the
Detroit area of my childhood. But I was in
for a surprise in the late 1970s, when my
family spent a couple of years in Bay
City, Michigan, a hundred miles to the
north.
There, some of the old Polonian
families, tracing their roots to 19th
century immigrants from the Poznań
region, took the food-blessing custom
quite literally, bringing to church most
everything they planned to serve on Easter
Sunday. I vividly recall one family that
came with a large wicker laundry basket
that included a whole ham, loads of
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One of the childhood pleasures for us
kids living in the city was the idea of
getting together with a couple of friends
after school, going across the street,
behind the St. Kostka church (the same
one in the Zoliborz district, (where several
years later, Fr. Popie³uszko would preach)
and chipping in 5 zł for a siphon of pear
flavored soda water. The place was
known as „U Dziada‖ translating to ―Old
Man’s Place.‖ On a hot day, it was a
much better option than the saturator
water at the nearby old Wilson Square,
then named Parisian Commune Square
(now back to Wilson Square again…).
The difference was that the saturator had
only one glass that you could pour soda
water into and flavor it with fruit syrup.
The unofficial name of that mixed drink
was „gruzliczanka,‖ which translated to
… ―Tuberculosis water,‖ because pretty
much everybody used it and you were
expected to get sick and die. Although I
had never heard of such a case.
The siphon at „U Dziada‖ came with no
glass although we did not need one.
Simply we squirted that pear water
straight into our mouths (you actually
needed a second person to do that)
without our lips touching any part of the
glass bottle and without wasting any water
either. That was the whole idea.
Sitting on the curb, in the shade of the
church building, drinking from the old
fashioned siphon bottle, what a thrill…
After we finished, we got a 2 zł
50groszy deposit back, which meant that
we just experienced one of life’s pleasures
for only 2 zł 50 groszy. Some of the best
things in life do come cheap…
Just around the corner, walking along
the side of the long building at
Krasińskiego Street would lead you to the
shoe repair shop. On the way, you would
pass the vegetable shop marked by the
aroma of the sauerkraut and pickles in
brine, usually scooped from the barrel by
huge wooden claws. Across the street
from the shoe repairman’s shop was a
―mydlarnia‖ - soap, cleaning supplies, and
cosmetics store. Fabric for my summer
dresses came from a shop on the same
street. And my whole life (except for the
vacation in the countryside) and social
crowd evolved around that Parisian
Commune Square. The travel agency
Orbis, book and record store, Delikatesy,
where we bought ―dodoni‖ canned orange
juice, and where kids from school sneaked
out to buy kefir and baguettes. The
school’s student shop, besides notebooks
and pencils, offered some snacks and
fresh glazed pączki for 2 zł.
Did I expect „U Dziada― (the siphon
filling station) to still be there on my trips
to Warsaw over the years? Of course not!
I don’t even expect the street name be the
same.
Although, the church most likely will be
dedicated to the same saint.
There were several movie theaters
within walking distance. Repertoire:
―Zorro‖ with French actor Alain Delon,
―Headless Rider‖ (Russian), ―In Desert
and Wilderness,‖ the adaptation of the
book by Henryk Sienkiewicz. My first
movie ever, as I can recall, was ―Flip &
Flap in the Foreign Legion‖ in the US
known as ―Laurel & Hardy.‖
As a child I was allowed, as were all my
friends, to walk the area alone, my dog
came along later on. The light colored
fluffy animal, 20 cm above ground level
that I could hardly consider a guard dog,
anyway, although she barked vigorously
at every man in uniform.
We children were allowed to walk alone
even though the wave of the ―black
Volga‖ scare spread. Rumor had it that
someone who was driving that type of
(Russian made) car, was kidnapping
children. The small Fiat wasn’t popular
yet, and if you wanted to get the fear
effect, a ―black Volga― sounds much
better than ―white Fiat 125P‖ (Fiats did
not come in black.).
Under
communism,
small
entrepreneurships were in business

although they were hardly prosperous
unless you owned greenhouses with
several of them in the Warsaw suburbs.
Later on, some cashed in on growing …
white mushrooms. Now Poles make
money raising … snails to be shipped to
France where they become ―escargots‖
and are served on French tables, I’m not
kidding…
In the US, over the years, I found
several articles about an intriguing (to
Americans, not so to us, Polish
immigrants) fact occurring in post-war
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Europe of Jews returning to Germany and
the reasons behind it.
Those supposedly highly qualified
columnists, well known authors, ―experts‖
on all social and historical issues, all
concluded the same, Jews returned (or
moved) to Germany for two reasons:
1) Because that’s where their roots were
(ancestors are buried, etc).
2) Germans were bad but others were
even worse.
And of course, the alleged ever-present
―anti-Semitism‖ in Eastern (and Central)
Europe was so high that no Jews wanted
to ever return there. Those who stayed
behind were robbed and we all know the
rest. There are many who stayed, thank
God, did well and are still doing fine (to
prove the idiots wrong), but that
―revelation‖ would destroy the myth…
But those ―experts‖ are missing one
important fact, which is actually the main
factor…
Now, ask me why we don’t shop at Wal
-mart? That’s right, we are Wal-mart free!
Since June 2004!
The answer is simple, because it
reminds us of the communist era’s state
operated stores. We had them, The
Russians had them, and theirs was called
GUM. It destroyed all family operated
businesses in the area. Whatever wasn’t
confiscated died a natural slow death and
the remaining few were doing just ok.
Nothing spectacular.
Corporate America reminds my husband
and me of communism in Poland so why
would I support it then? When small
businesses can’t compete with the
―lowest‖ prices of big chain stores, the
mechanism is the same.
You had to be blind not to see it
coming. People wanted things cheap, they
got them, but there was a catch… Are
there any products made in the US left?
Give me some, think, think... any? The
things that people used to send to Poland
all made in America were the pride of the
recipient, always of the highest quality,
are now in non-existence. That was
written in very fine print so we missed
it…
We let the retailers fool us. We allowed
ourselves to believe that more (of the
cheap stuff) is better. And now we’ll pay
a high price for it. We thought we were so
smart...
At some point, ―Wal-mart‖ became the
magic solution to all our problems and
needs. All my girlfriends always came up
with the same answer ―I’ll buy it at Walmart,‖ ―Wal-mart has it,‖ ―You can get it
cheaper at Wal-mart,‖ as if they were on
their payroll.
It had to stop. Whatever happened to
Ames, Zaire, Fair, Caldor, Lechmere, or
Bradlees?
Gone, replaced by … you guessed it!
And when Wal-mart added the Super
Food section, you didn’t need to shop
anywhere else anymore. In Oxford, MA,
it only took Wal-mart four days to come
up with the idea of its own Food Store as
an addition to the existing store after some
supermarket chain decided to build its
store nearby.
So now I’m back to the American ―old
days‖ way of shopping when the economy
was built by immigrants and small
businesses. I shop at my local hardware
store operated by a local family, and I do
not mind paying a little more, I’ll just buy

Lent and Easter in
Polonia?
By: Robert Strybel,
Polish/Polonian Affairs Writer
Most of you reading these words are
probably familiar with some, many or all
of the Polish Lenten and Easter traditions
mentioned in this article. And you
probably know family members,
neighbors, friends and co-workers who
practice or used to practice them.
However, I am not familiar with any
recent US-wide research on the holiday
practices of Polish Americans.
The post-World War II decline of
traditional tight-knit Polish neighborhoods
has led to the scattering of Polish
Americans across suburbia, where they
usually no longer constitute a majority. In
recent years, a process of dispersal has
also been taking place on a country-wide
basis. More and more, younger Polish
Americans are moving to the West Coast
or America’s Southland beyond the East
Coast/Great Lakes regions that had been
Polonia’s traditional stronghold for well
over a century. Such moves to nonPolonian surroundings tend to dilute our
traditional Easter heritage, even when
both spouses are of Polish extraction.
But you don’t have to move to
Louisiana or Washington State to lose
your Polish soul. At times, an
administrative decision can destroy
tradition. In some cases that has occurred
when America’s post-Vatican II Church
did away with obligatory Christmas Eve
abstinence, undermining the traditional
meatless Wigilia custom. The most
traditional-minded Pol-Ams have
preserved the meatless family supper on
December 24th, but other families no
longer saw the point and started serving
ham and kiełbasa on that day.
Since
Polonia’s inception, the old Polish
tradition of setting up a ―Grób
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less. They seem to be much more
competent than anybody at Wal-mart ever
was. And they know my name. And they
smile and not just wear a smiley face on
their pin. And we chat. Who would have
thought that buying birdseeds, ant traps or
even a plunger is a good conversation
starter?
If in your area you still have some
family operated business, support it as
an endangered specie...
There are two options: 1) either those
columnists, opinion makers, deep thought
gurus do not understand the economic
situation outside the US, especially in post
-war Poland, or 2) they do understand
well but also know that the average
American reader does not… And the
average reader trusts its media. They may
not trust political issues, but agree on
others, as abstract as European history.
Also if they knew the history of Jews in
Poland (not the distorted version), they
would know, for sure, that the main
reason why Jews were there in masses
(beside being kicked out from the West),
invited by the Polish king, and what they
maintained all those centuries was the
ability to prosper as small vendors or big
merchants, one of the country’s economic
engines. Paradis Judeorum was ―Jewish
Paradise‖ nowhere else but in 17th
century Poland. The Golden Age of
Jewish history.
In 1945, having that ability taken away,
replaced by the government-operated
enterprise, not only crossed out Jewish but
everyone else’s hope for good life in
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W hołdzie
niewiastom
z okazji
Międzynarodowego
Dnia Kobiet

Dwudziestolecie polskiej szkoły w Yorba Linda
Mgr. Elżbieta Rudzińska

Ks. Kamieński - Kobiet do str. 24

Prosty plan
na 20 lat
z hakiem
Prof. Jerzy Przystawa,
Uniwersytet Wrocławski

Ks. Lucjan Kamieński, SDB
Jezus otaczał się mężczyznami aby mu
towarzyszyli w jego misji. Spośród
wielkiego grona ludzi wybrał najpierw 72
-óch, których nazwał uczniami. W swoim
czasie z pośród uczniów wybrał 12-tu,
których ustanowił apostołami. Jednak
w otoczeniu Chrystusa nie zabrakło też
niewiast. Wśród nich na pierwszym
miejscu oprócz Maryi Matki Jezusa
znalazła się Anna prorokini, która podczas
ofiarowania Dzieciątka Jezus w świątyni
potwierdziła proroctwo starca Symeona
odnośnie Męki i Śmierci Chrystusa.
Na uwagę zasługują kobiety z otoczenia
Chrystusa, które pełniły funkcje
odpowiedzialne i te które towarzyszyły
Jezusowi i wspierały go swoimi dobrami
materialnymi. Św. Łukasz Ewangelista
przekazał nam imiona niektórych jak np.
Maryja Magdalena, Joanna, Zuzanna i
wiele innych.
W świecie starożytnym kobieta była
przedmiotem pogardy. Niektórzy
filozofowie nawet się zastanawiali czy
kobieta jest człowiekiem.
W liturgii synagogalnej pobożny
Izraelita cytował:‖Błogosławiony bądź o
Panie, Boże Królu Wszechświata, że nie
stworzyłeś mnie niewiastą‖. Były też
próby innego spojrzenia w judaizmie na
postać niewiasty; szacunek dla kobiety –
matki.
Jezus wyraźnie odciął się od tej
mentalności krzywdzącej kobiety, od tych
niekorzystnych poglądów. Niewiasty
obok 12-tu apostołów towarzyszą
Jezusowi w podróżach misyjnych, które
usługiwały i wspomagały Jezusa. Była to
pierwsza grupa laików, które brały
aktywny udział w ewangelizacji. Tak więc
niewiasta jest powołana do Królestwa
Bożego. Jezus im też oferuje radosną
nowinę.
Św. Łukasz Ewangelista zajął się
szczególnie rehabilitacją kobiety stąd
w 3-ciej Ewangelii mamy najwięcej
takich obrazków-informacji, gdzie
podkreśla się znaczenie kobiety: Elżbieta
matka Jan Chrzciciela, Anna prorokini,
niewiasta grzesznica, która namaściła
Jezusa, gościnność Marty i Marii,
niewiasta błogosławiąca matkę Jezusa,
niewiasty współczujące w Drodze
Krzyżowej.
Niewiasty w odróżnieniu od apostołów
nie opuściły Jezusa w godzinie Męki i
Śmierci na Krzyżu: „Było tam wiele
kobiet, które przypatrywały się z daleka te
same, które szły za Jezusem aż z Galileii,
posługując mu, wśród nich znajdowała się
Maria z Magdali, Maria matka Jakuba i
Józefa i matka synów Zebedeuszowych...
A Maria z Magdali i druga Maria siedząc
pozostały przy grocie‖.
Wśród niewiast z otoczenia Chrystusa
wyróżnia się Maria Magdalena, która nie
tylko stała pod Krzyżem Chrystusa, ale
pierwsza przybyła do grobu o świcie dnia
pierwszego po szabacie stając się
świadkiem Zmartwychstania Pana. Ona
pierwsza stała się zwiastunem niosąc
wieść uczniom, że Pan Zmartwychstał
prawdziwie: „Poszła tedy Maria
Magdalena i powiedziała uczniom:
Widziałam Pana i on mi to powiedział‖.
A inne niewiasty o których wspomina
Ewangelia? Syrofenicjanka poganka,
która błagała Jezusa aby jej córkę uwolnił
od złego ducha. Ewangelie mówią też o
kobiecie chorej na krwotok, która
dotknęła rąbka szaty Jezusa i została
uzdrowiona.
Na uwagę zasługuje jawnogrzesznica,
która przyszła do domu Szymona
Trędowatego w Betanii
przynosząc
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Rafał A. Ziemkiewicz
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W szkołach średnich USA uczy się
historii w ramach „social sciences‖, czyli
nauk społecznych. Naturalnie, nacisk
kładzie się na sprawy Amerykanów, ale
w ramach tego można bardzo różnie
rozkładać akcenty. Nie mówi się np. o
tym, że wojnę o niepodległość USA
militarnie wygrała Francja, walcząc
przeciwko Wlk. Brytanii. Został wówczas
postawiony Amerykanom warunek, że
muszą odnieść przynajmniej jedno
zwycięstwo nad Brytyjczykami, nim
Francja przystąpi do wojny. Rola
Tadeusza Kościuszki w amerykańskim
zwycięstwie pod Saratogą oraz inne jego
działania, takie budowa licznych,
strategicznie ważnych fortyfikacji, były
bez porównania ważniejsze dla zdobycia
niepodległości USA niż zasługi pruskiego
kapitana Von Steubena czy
dwudziestoletniego Francuza, markiza
Lafayette.
Generał Kazimierz Pułaski, twórca i
organizator kawalerii USA, podobnie jak
Kościuszko – przyjechał za ocean
z darami od Polaków, takich jak książę
Adam Czartoryski, na koszty walki o
niepodległość Amerykanów. Ani Pułaski
ani Kościuszko nie byli najęci do służby,
jak to miało miejsce w przypadku

„Religia Holokaustu‖ nie tylko fałszuje
historię, ale prostą drogą prowadzi do
wypierania przez świat pamięci o tej
zbrodni. Ale dopóki pomaga salonom
w atakowaniu wrogów, nie zamierzają
z niej zrezygnować
Biskup Williamson stał się symbolem.
Pytanie: czego? Jego krytycy, jak i
większość piszących o sprawie mediów,
bez wahania odpowiedzą: narastania
antysemityzmu, za który jak zwykle
odpowiedzialny jest Kościół katolicki
oraz pozostające pod jego wpływem
środowiska konserwatywne. Przypadek
lefebrystowskiego biskupa negującego nie
tyle sam fakt zbrodni dokonanej na
Żydach, ile jej rozmiary i wyjątkowość,
przedstawiany jest przez liderów
organizacji żydowskich jako ogniwo
w łańcuchu rozmaitej wagi zdarzeń. Od
takich jak proces beatyfikacyjny Piusa XII
po przytaczane z niezwykłą uwagą przez
izraelską czy amerykańską prasę okrzyki
na odbywającym się gdzieś w Polsce
spotkaniu z Jerzym Robertem Nowakiem.
Wszystkie one dowodzić mają tezy, że
religia chrześcijańska, a szczególnie
Kościół katolicki, „nie zrozumiały lekcji
Holokaustu‖. Innymi słowy, dopóki
chrześcijańscy konserwatyści nie zostaną
skutecznie „wyleczeni‖ z genetycznego

W sobotni wieczór 7 lutego 20099,
TVP2 pokazała nam film nieznanego mi
reżysera Sama Raimiego „Prosty plan‖, w
którym trzech przyjaciół znajduje
przypadkiem wrak samolotu, a w nim
wielką kupę pieniędzy na sumę iluś tam
milionów dolarów.
Przyjaciele
opracowują prosty plan, jak te pieniądze
tajnie przechować, a potem, jeśli się uda,
to odpowiednio wykorzystać. Film jest
moralitetem, który ma nas pouczyć, że zło
zawsze musi być ukarane i co niedobrego
z takiego „prostego planu‖ może
wyniknąć.
Historia ta każe nam się zastanowić, a
co by było, gdyby tak plan się udał i
przyjaciele wykorzystali „znalezione‖
pieniądze z pożytkiem dla siebie, swoich
rodzin i całej społeczności, fundując
szkołę, bank, szpital, leki na białaczkę i
stypendia, które umożliwiłyby ich
dzieciom zdobycie Nagrody Nobla? Jak
wtedy mielibyśmy oceniać ich działanie?
Wystawiać im pomniki, tabliczki
z nazwami ulic, czy też wsadzić do
więzienia z powodu naruszenia iluś tam
paragrafów kodeksu karnego?
Dwadzieścia lat temu pewni nasi
znajomi, niektórzy z nich absolutnie
porządni, pryncypialni i uczciwi, trafili
przypadkiem na wielki worek złota, o
którym nawet nie myśleli, że ktoś im
specjalnie podrzucił. Dzięki temu
znalezisku urządzili, na całe pokolenie,
siebie i swoje rodziny, a także zawiązali
banki, korporacje, nakupili towarów,
którymi wypełnili sklepowe półki i
w ogóle narobili całą kupę dobrych
rzeczy. Dzisiaj, nie syci chwały, zasiadają
przed kamerami telewizyjnymi i
mikrofonami radiowymi i opowiadają
na m wzru szaj ące histo ryj ki o
romantyzmie swoich ówczesnych działań
i trudnych dylematach moralnych,
taktycznych i strategicznych.
Niestety, spektakl, jaki nam dzisiaj
fundują nie jest budujący. Nie jest
budujący, ponieważ bohaterowie tego
romansu, w tym długim okresie czasu,
zdążyli się już poróżnić, niektórzy na
dobre, a nawet na
śmierć i życie.
Ponieważ
„znalezisko‖ wiązało się
z naruszeniem zarówno zasad moralnych,
jak i uroczystych zobo wiązań
publicznych, więc nie wszyscy uważają,
że mają czyste sumienie, aczkolwiek winą
wolą obarczać raczej koleżków niż siebie.
Rocznicowe widowisko jest na ogół
żenujące, a hipokryzja, fałsz, obłuda leją
się z ekranów telewizyjnych wiadrami.
W sp ó l n y m mi a no wn i k ie m te go
wszystkiego jest kłamstwo, które
przyjmuje czasami postać groteskową.
Kiedy, na
przykład Zbigniew
Romaszewski, „żelazny senator‖ III RP
przez wszystkie kadencje, oświadcza
dzisiaj kategorycznie, ze w ogóle nie
uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu
i ostro gromi rozmawiających z nim
dziennikarzy, którzy ośmielają się w to
wątpić – to rzeczywiście nie wiadomo czy
śmiać się, czy płakać?
Pomimo upływu 20 lat, pomimo
istnienia IPN i brygad historyków, którzy
przetrząsają
tajne
archiwa
w poszukiwaniu prawdy, tę prawdę nadal
się fałszuje i zakłamuje tak, jakby od tego,
czy tę prawdę uda się zagłuszyć i
wykrzywić zależał los Polski i Polaków.
Bez przerwy pisze się i mówi, w
kontekście Okrągłego Stołu, o „NSZZ
Solidaność‖, o „Solidarności‖, o „obozie
solidarnościowym‖ i nadal twierdzi się
uporczywie, że OS to był „Triumf
Solidarności‖, „Zwycięstwo Solidarności‖
itd. itp. Prawda tymczasem jest daleka od
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Działająca już od 20-stu lat Szkoła Polska w Yorba Linda, w powiecie Orange,
funkcjonuje głównie dzięki pomocy i wsparciu finansowemu okolicznej Polonii. Dzięki
wysiłkowi wielu wspaniałych ludzi z powiatów Los Angeles, Orange, San Bernardino,
Riverside i Ventura a nawet Santa Barbara, Szkoła przetrwała najtrudniejszy okres i służy
teraz dzieciom ze środowisk polonijnych.
Początki Szkoły sięgają lat 1986-88. Dzieci członków Ośrodka Jana Pawła II, miały
lekcje religii, uczyły się czytania i pisania po polsku, przyswajały tradycje i zwyczaje
polskie. Od roku 1988/89, mieliśmy już większe możliwości prowadzenia regularnej
szkoły, zapisanych było 30 dzieci i uczyliśmy w 3 grupach wiekowych.
Od 1995r. na zajęcia szkolne uczęszczało już przeszło 40 dzieci, mieliśmy nauczycielki
z dyplomami uczelni w Polsce, toteż wprowadziliśmy regularne klasy. W najlepszych
latach do szkoły uczęszczało 93 uczniów.
Obecnie mamy 63 uczniów, klasę języka polskiego dla dorosłych, 7 zawodowych
nauczycieli, i bardzo prężną Radę Rodziców.
Rok Szkolny 2007/2008 był dla całej szkoły bardzo pracowity: pomagaliśmy w czasie
„Dożynek‖ w naszym Ośrodku, braliśmy udział w Festiwalu „Proud-to-be-Polish‖,
zorganizowaliśmy Wielki Bal Karnawalowy a dla wszystkich dzieci w naszym Centrum,
malowanie pisanek w Niedzielę Palmową i Egg Hunt w Sobotę Wielkanocną. No i
naturalnie, jak od wielu lat, wystawiliśmy „Jasełka‖, które obejrzało prawie 200 osób,
członków naszego Centrum.
Bieżący rok jest dla naszej Szkoły wyjątkowy. Będziemy obchodzić 20-lecie istnienia i
10-ciolecie nadania Szkole imienia naszej Wielkiej Rodaczki Heleny Modrzejewskiej
oraz 100 lecie smierci artystki, zmarłej w kwietniu 1909r.
Co roku organizujemy Loterię Fantową, która wydatnie wspomaga nasz budżet. W tym
jubileuszowym roku mamy więcej wartościowych nagród. Losowanie odbędzie się 26
kwietnia, br.w naszym Centrum,w czasie uroczystego Bankietu.
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w Loterii a jeśli ktoś chciałby wspomóc kasę
szkoły, to każda donacja może zostać odpisana od podatku. Szkoła ma statut „non for
profit organization‖ Każdy dolar liczy się w naszym skromnym budżecie. Donacje można
wysyłać na adres: Szkoła Polska im. H.Modrzejewskiej, 3999 Rose Dr. Yorba Linda, CA
92886. ❒
__________

Pogarda dla Polaków
w podręcznikach historii
w USA

I ty zostaniesz
antysemitą
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69 Rocznica sowieckich
mordów, których
symbolem stał sie Katyń
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Generał Rozwadowski –
jeden z największych
wodzów w naszej historii

Scenariusz Kriuczkowa
Jan Maria Jackowski

KATYŃ - słowo to powinno stać się
zawołaniem dla narodu polskiego. Tam
bowiem, w podsmoleńskim lesie oraz
w Charkowie, Twerze, Miednoje i wielu,
wielu innych nieznanych jeszcze dotąd
miejscach kaźni, rosyjscy bolszewicy
wymordowali znaczną część polskiej
inteligencji. Ten bestialski akt
imperializmu sowieckiego, przed którym
bledną wszystkie inne metody
eksterminacyjne rządów carskich
w stosunku do narodu polskiego, byl
dopiero początkiem.
Dziś z całą pewnoscią można
stwierdzić. że gdyby wszyscy oni zostali
przy życiu i wraz z setkarrii tysięcy
polaków zesłanych do łagrów i obozów
wydostali się z tej „nieludzkiej ziemi‖ i po
wojnie wrócili do kraju, sowietyzacja
Polski natrafił aby na poważne trudności,
jeśli wogóle byłaby możliwa do
przeprowadzenia.
Sprawcy tej potwornej zbrodni do dziś
nie zostali ukarani. Proces norymberski
był parodią sprawiedliwości. Nie tylko, że
nie skazano na nim sowieckich
zbrodniarzy, lecz na domiar złego
pozwolono im zasiąść na ławie
sędziowskiej. Była to najczarniejsza
godzina zachodniej cywrilizacji ubieglego
stulecia, gdy zbrodniarz sądził i karał
zbrodniarza tylko dlatego, że sądzący był
zwycięzcą, a sądzony zwyciężonym. Nie
pierwszy to jednak wypadek w historii
ludzkości, że sprawcy zbrodni nie zostali
ukarani. Najczęściej, niestety, płaciły za
nich przyszłe pokolenia.
Stalina i Berii, głównych sprawców
Katynia, Charkowa, Miednoje i innych
miejsc masowych mordów, dawno już nie
ma wśród żywych. Nie żyje już też
znaczna większość wszystkich innych
sprawców tch znanych i tych jeszcze do
dziś nie znanych masowych mordów i
egzekucji.
W kraju po zmianach, które nastąpiły
w roku 1989, panował przez szereg lat
bolesny zastój od strony lewicowych,
poskomunistycznych czynników
rządowych. Jedynie przewodniczący
Federacji Rodzin Katyńskich, zmarły
w 2007 roku, ks. prof. Zdzisław
Peszkowski, oraz przewodniczący
Komisji do Spraw Koordynacji Kwestii
Katyńskiej mgr. Stefan Śnieżko, uparcie
dążyli do doprowadzenia wszczętego
śledztwa do końca.
W rezultacie ich uporczywych żądań, a
także i badań Rosyjskiej Komisji,
szczególnie historyczki dr. Natalii
Lebiediewej nastąpiło - po przeszło 50-ciu
latach - w październiku 1992 roku,
przekazanie Polsce tzw. Specjalnej Teczki
z archiwum Prezydenta Rosji, w której
znajdowały się materiały Biura
Politycznego KC WKP(b) z decyzją o
likwidacji polskich jeńców wojennych.
Mordu dokonało NKWD, a zbrodnia ta
w mysl prawa międzynarodowego
określana jest jako; „zbrodnia przeciwko
ludzkości‖. Oznacza to, że nie podlega
ona przedawnieniu
i
może
być

Październikowa „Wszechnica
Narodowa‖ w Radomiu poświęcona była
wspaniałej, lecz zarazem programowo
zapomnianej postaci, generałowi broni
Tadeuszowi Jordan Rozwadowskiemu.
Urodzony 19 maja 1866 r. w Babinie
(pow. Kałusz, koło Stanisławowa),
w rodzinie Tomisława i Melanii
z Rulikowskich. Wielopokoleniowe,
rodzinne tradycje żołnierskie, zapewne
miały wpływ na wybór kariery wojskowej
Tadeusza.
Szkoła kadetów kawalerii w Hranicach
na Morawach, Wojskowa Akademia
Techniczna w Wiedniu, którą ukończył
jako najlepszy na roku, oraz studia
w Szkole Wojennej w Wiedniu,
przeznaczone dla elity korpusu
oficerskiego, to kolejne etapy zdobywania
wojskowej wiedzy. Po ich ukończeniu
w 1891 r. został adiutantem sztabu
dywizji w Mariborze (dzisiejsza
Słowenia), a następnie w Budapeszcie,
gdzie podczas służby w 1894 r. ożenił się
z Marią hrabianką Komorowską.
W 1896 r. został mianowany attache
wojskowym przy poselstwie austriackim
w Bukareszcie, mając ku temu
odpowiednie predyspozycje, gdyż znał
pięć języków: francuski, niemiecki,
czeski, rosyjski i rumuński.
Obcowanie z ludźmi ułatwiał mu
ponadto niezwykły urok osobisty,
wrodzony optymizm i nienaganne
maniery. W Rumunii przyszły na świat
jego dzieci: córka Melania oraz synowie
Józef i Kazimierz. W roku 1907, już
w stopniu podpułkownika, powrócił do
rodzinnego Stanisławowa, gdzie został
dowódcą pułku i awansował na
pułkownika w 1908 r. Będąc żołnierzem
z powołania, zasłynął również jako
wynalazca nowych rodzajów broni oraz
metod walki, co weszło na trwałe do armii
różnych państw. W armii austriackiej
dosłużył się stopnia marszałka polnego
porucznika,
czego
polskim
odpowiednikiem jest generał dywizji.
U świtu polskiej niepodległości, chcąc
utworzyć armię polską, nawiązał
współpracę z Radą Regencyjną, z rąk
której otrzymał, 28 października 1918 r.,
urząd szefa Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego. Już 15 listopada 1918 r. ustąpił
ze stanowiska, w wyniku sporu z Józefem
Piłsudskim o sposób tworzenia polskiej
armii; Rozwado wski był za
przymusowym poborem, zaś Piłsudski za
ochotniczymi oddziałami Milicji
Ludowej.
Jako dowódca Armii „Wschód‖
pospieszył na pomoc wojskom walczącym
z Ukraińcami we Lwowie. Dopiero nacisk
opinii publicznej - wymusza na
Piłsudskim pomoc dla tej części Polski i
obronę
Lwowa.
Chęć
gen
Rozwadowskiego przeprowadzenia
wielkiej ofensywy przeciw Ukraińcom
spowodowała, że został wysłany do
Paryża jako szef Polskiej Misji
Wojskowej. Piłsudski miał inne plany, co
do Ukraińców.
W Paryżu generał Rozwadowski
wspierał działania Romana Dmowskiego
w sprawie polskiego punktu widzenia na
Galicję Wschodnią. Nieszczęsna wyprawa
kijowska Piłsudskiego spowodowała,
oprócz 200 tys. polskich ofiar, najazd
bolszewików na Polskę. Wobec
bezładnego odwrotu wojsk polskich oraz
szerzących się nastrojów defetystycznych
w dowództwie, 22 lipca 1920 generał
Rozwadowski, na żądanie aliantów,
zostaje mianowany szefem Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego.
Następuje reorganizacja sztabu, zmiany
kadrowe (gen. Józef Haller Dowódcą
Frontu Północnego), zmiana metody
walki na manewrową z dużą mobilnością
wojsk.

W ostatnich dniach mamy zalew
―politycznie poprawnych‖ zachwytów
dotyczących wydarzeń sprzed 20 lat.
W niektórych mediach zorganizowano
festiwal pochwalny na cześć generałów
Jaruzelskiego i Kiszczaka. Naiwnym i
―maluczkim‖ jest serwowany ―jedynie
słuszny‖ mit założycielski III RP. Pomija
się przy tym, że impulsy zmian w bloku
wschodnim
u
schyłku
lat
osiemdziesiątych wyszły z Moskwy.
Legendę Okrągłego Stołu preparowano
od początku. Liczni politycy i
intelektualiści gromko obwieszczali, że
wypracowaliśmy ―polski model‖,
―pionierski w krajach realnego
socjalizmu‖. Lecz i wówczas pojawiały
się głosy podające w wątpliwość
―obowiązującą‖ wykładnię, choć mniej
liczne i przyjmowane przez ―oświecone
elity‖ z agresją oraz wobec których
podejmowano próby przemilczenia.
Jesienią 1989 roku ukazał się
w ―Tygodniku Solidarność‖ (27.10.89 r.)
słynny wywiad z profesor Jadwigą
Staniszkis. W nim została postawiona
teza, że ―Okrągły Stół był fragmentem
większej całości i został wywołany przez
zbliżone do KGB siły sowieckich
mondialistów, myślących kategoriami
imperialnymi‖.
Stworzono więc sztab zarządzający
kryzysami w bloku wschodnim. To się
przerodziło w ośrodek, który miał
koordynować transformacje zachodzące
w Polsce i w niektórych innych krajach
dawnego bloku sowieckiego. Zmiany
miały przebiegać według trzech punktów.
―Pierwszy krok - podkreślała prof.
Staniszkis - to otwarcie selektywne prywatyzacja przez swoich ludzi sektora
państwowego
(uwłaszczanie
no menklatury), żeb y umożliwić
penetrację kapitału zachodniego. Drugi
krok to likwidacja RWPG. I trzeci
element - stworzenie politycznej
gwarancji, żeby wszystko przebiegało
sprawnie, w spokoju społecznym. Tutaj
właśnie mieści się obserwowana u nas
liberalizacja polityczna‖. Stąd wzięła się
―gruba kreska‖, bo ceną ―pokojowego
oddania władzy‖ była bezkarność za
zbrodnie okresu komunistycznego.
Tezy opublikowane na łamach
―Tygodnika Solidarność‖ potwierdził
r o z wó j wyp a d k ó w. W P o l s c e
uwłaszczanie nomenklatury zaczęło się na
kilka lat przed 1989 rokiem, a ciężar
przygotowania i przeprowadzenia operacji
Okrągłego Stołu spoczywał na ministrze
spraw wewnętrznych, człowieku zaufania
Moskwy. Wydarzenia 17 listopada 1989
roku w Pradze, tak zwana aksamitna
rewolucja, zostały sprowokowane przez
czechosłowacką (a pośrednio przez KGB)
Służbę Bezpieczeństwa. Podobnie
wywołane
przez
Stasi
(wschodnioniemiecka
służba
bezpieczeństwa) wydarzenia jesieni 1989
roku w NRD.
Ujawniony po latach ―Memoriał Jerzego
Urbana, Stanisława Cioska i gen.
Władysława Pożogi dla gen. Wojciecha
Jaruzelskiego‖ z 10 sierpnia 1988 r.
ukazuje kulisy i tło operacji. Czytamy w
nim m.in.: ―W tej chwili aktywa naszej
ekipy sprowadzają się do poparcia
radzieckiego. Ono jednak musi osłabnąć i
nawet zaniknąć, w miarę jak okaże się
nieskuteczność naszych działań. (…)
Uważamy, że już nie można uchronić
obecnej ekipy od upadku, a być może nie
można nawet odwlec przesilenia do końca
1989 r., ani że nie leżałoby to w interesie
Polski i socjalizmu. Sądzimy także, że
żadne kierownictwo PZPR nie może nadal
zachować w ręku całej władzy i musi
przystać na jej realny podział, a powinno
tego dokonać na tyle wcześnie, aby móc
zabezpieczyć pozycję dominującą PZPR
w warunkach dokonanego i
przekształcającego się potem podziału
władzy. Czym wcześniej, tym lepiej, gdyż
stale tracimy w realnym układzie sił.
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Kazimierz Cybulski
5 marca 1940 roku Stalin wydał rozkaz
wymordowania polskich oficerów,
policjantów, oraz wszystkich innych
więźniów wojennych posiadających
wyźsze wykształcenie i tych, którzy
zajmowali odpowiedzialne stanowiska.
Wyrok wykonano w kwietniu i maju 1940
roku.
„... I poklonię się raz jeszcze po raz trzeci
mogile na~glęhi j I „0zdf,11” t i9,
w podsmoleńskim, noddnieprowym lesie,
gdzie mu czaszkę kulą wroga przebito –
niech sprawuje naszą wieczną wartę na
skrzyżowaniu stuleci,
niech na rękach zawigzanych uniesie
niesmiertelnq Rzeczpospolitę! ...”
(Józef Łobodowski - Nasze granice)

Witold Bałażak
(www.lpr.pl)

Bazar
w Polskim Kościele
w Los Angeles
3424 W. Adams Blvd.
(323) 734-5249

Bazar będzie dwudniowy
zacznie się w sobotę, 18 kwietnia
o godz 7:00 p.m. do 2:00 a.m.
Polonijna Dyskoteka wstęp $15.00.
Niedziela Msze Święte:
godz. 9:00 a.m.;12:00 p.m.;
3:00 p.m. polsko -angielska,
6:30 p.m. hiszpańska
Występy zespołu Krakusy i Podhale
Polskie jedzenie: Pierogi, bigos, flaczki,
placki ziemniaczane, polska kiełbasa,
ciasta i polskie piwo.
Stoiska 1001 drobiazgów.
Loteria: główna wygrana
$ 1,000. fundowana przez parafię
$ 500 polonijna dyskoteka
$ 300. Polam Federal Credit Union
Obiad z proboszczem i wiele innych.
Zabawa taneczna
8:00 p.m. do 11:00 p.m.

Drodzy Bracia i Siostry!
Okres Wielkiego Postu dla człowieka
wierzącego jest czasem szczególnym. To
czas refleksji nad sobą, nad swoim życiem
i nad swoją przyszłością. Wpatrzeni
w tajemnice Boga umierającego za nas na
Krzyżu, zastanawiamy się głębiej nad
tajemnicą krzyża obecną w naszym
codziennym życiu. Bardzo trudno jest
w wygodnych czasach odkrywać sens i
znaczenie cierpienia, ofiary, wyrzeczenia.
Wszystkie te tajemnice nadają
znaczenie ludzkiemu życiu tylko wtedy,
gdy uwierzymy w Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Jego zwycięstwo nad
śmiercią stało się dla człowieka ogromną
szansą. Wykorzystajmy tę szansę, zbliżmy
się do Boga. Niech te ostatnie tygodnie
Wielkiego Postu, Rekolekcje Parafialne i
przeżycia związane z celebracją
Wielkiego Tygodnia pomogą nam
wszystkim w odkrywaniu największej
prawdy – prawdy o życiu wiecznym.
Na te najradośniejsze święta
Zmartwychwstania Pańskiego przyjmijcie
najlepsze życzenia. Niech zwycięstwo
Chrystusa nad śmiercią i grzechem będzie
dla Was mocą i siłą do pokonywania
samych siebie.
Niech Zmartwychwstały Pan darzy Was
pokojem na każdy dzień.
Ks. Marek Ciesielski SChr – Proboszcz;
Ks. Ryszard Bucholc SChr,
Ks. Antoni Bury SChr
Siostry Misionarki:
Sr. Margaret Romanowska;
Sr. Mariola Inda

Wielki tydzien i Wielkanoc
w kwietniu
5 – NIEDZIELA PALMOWA
poświęcenie palm podczas każdej
Mszy św. o godz. 9.00; 12.00; 18.30.
9 – Wielki Czwartek
pamiątka ustanowienia Eucharystii i
Kapłaństwa – Msza św. o godz. 19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu do
godz. 22.00
10 – Wielki Piątek Dzień Męki i Śmierci
Chrystusa na Krzyżu
Droga Krzyżowa o godz. 15.00
Liturgia Wielkopiątkowa o godz. 19.30
Adoracja przy Grobie Pańskim do godz.
22.30
11 – Wielka Sobota
Pan Jezus złożony w grobie
Adoracja Najświętszego Sakramentu od
godz. 10.00 do 16.00
Spowiedź święta od godz. 10.00 do 16.00
Poświęcenie pokarmów od godz. 10.00 do
16.00 co 30 minut oraz po Procesji
rezurekcyjnej w Niedzielę
12 Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego
Liturgia Wigilii Paschalnej z Procesją
rezurekcyjną o godz. 5.00 rano.
Pozostałe Msze św. o godz. 9.00 i 12.00
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Media w USA
w źle funkcjonującym
systemie politycznym
Iwo Cyprian Pogonowski
WWW.pogonowski.com
Rola kontrolowanych mediów w źle
funkcjonującym systemie politycznym
w USA była dyskutowana 13 lutego,
2009, przez znanych krytyków Jay Rosen
i Glenn Greenwald, którzy zaprosili
publiczność do wzięcia udziału i wymiany
poglądów.
Rosen powiedział, że w mediach
wypowiadają się reporterzy, którzy mają
z góry ustalone poprawne poglądy tak,
żeby ich poglądy nie szkodziły ich
karierze, to znaczy, że poglądy ich są
oparte na wiedzy zakulisowej i wtedy
mogą spełniać swoje zadanie. Głównym
problemem dziennikarza w Waszyngtonie
są nagłe zmiany układu sił zakulisowych i
tendencja dziennikarzy, żeb y
podporządkowywać się grze politycznej,
którą sami dobrze rozumieją jak na
przykład „specjalne więzy USA i
Izraela.‖
Dziennikarze widzą wszystkie zdarzenia
jako część gry politycznej, którą sami
rozumieją i uprawiają, tak, że tym
postępowaniem utrudniają polityczne
zmiany w USA. Greenwald uważa, że
gdyby większość Amerykanów czytała
w prasie, że ich reprezentanci, posłowie i
senatorowie, po swojej kadencji, zarabiają
miliony dolarów handlując wpływami
politycznymi, na korzyść ich bogatych
klientów, dla którzy załatwiają korzystne
dla nich ustawy parlamentarne, to
większość czytelników poczytałaby takie
postępowania jako korupcję. Tak się
wypowiadał Obama jak był kandydatem
na prezydenta USA.
Niestety dla większości dziennikarzy,
których znajomi bogacą się za pomocą
takiej korupcji, tego rodzaju niemoralne
postępowanie jest tak traktowane
w Waszyngtonie, jak jest oddychanie
powietrzem i picie wody. Korupcja taka
nie jest dla nich ani kontrowersyjna ani
godna uwagi. Dziennikarze, którzy
popierali kandydaturę Obamy i na których
jego siła polityczna opiera się, powinni
z kolei uczciwie oceniać politykę
prezydenta Obamy i krytykować go i
czynić go odpowiedzialnym, jeżeli nie
będzie spełniał obietnic wyborczych,
takich jak obiecywane przez niego
głębokie zmiany polityczne. Kwestią
podstawową jest czy media dotąd
popierające politycznie Obamę, będą
pomagać mu ,lub czy będą utrudniać mu
przeprowadzanie obiecanych reform.
Peter Osborne dyskutował w jego
książce pod tytułem „Tryumf Klasy
Politycznej‖ siłę polityczną mediów
w USA i doszedł do wniosku, że
tradycyjnie w USA rządy w mniejszym
stopniu służą obywatelom, a w znacznie
większym stopniu zajmują się tworzeniem
elity politycznej, której celem jest władza
i która używa mediów w celu
manipulowania sterowaną przez nich
publicznością. Publiczność nie jest
informowana. Wręcz przeciwnie jest
oszukiwana takimi hasłami jak
„śmiertelne zagrożenie USA przez Irak
Saddama Husseina.‖ Najwyraźniej rola
mediów jest inna niż planowali twórcy
konstytucji amerykańskiej.
Nie jest łatwo znaleźć kompletną listę
amerykańskich
działaczy
opiniotwórczych, Specjalistami od
urabiania opinii w USA ze strony obozu
neo- konserwatywnego są Rush
Limbaugh, J. Gordon Liddy, Ann Coulter,
Bill Bennett, Glen Beck, JC Watts,
Kathleen Parker, Bill O’Reilly, Tony
Snow, Cal Thomas, George Will, Rich
Lowry, Charles Krauthammer, Bill
Bristol, Michale Barone, Peggy Noonan,
Paul Gigot, Larry Kudlow i Dawid
Brooks. Rolę ich przeciw-wagi odgrywają
Maureen Dowd, Rachel Maddow, EJ
Diionne, Frank Rich, Paul Klugman i
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Jak utrzymać status
stałego rezydenta gdy
jest się poza USA przez
dłuższy czas.
Christopher A. Kerosky
Tłumaczenia: Magdalena Zimka
Q: Mam brata który dostał zieloną kartę
w październiku 2007. Opuścił on Stany
Zjedoczone w lipcu 2008 ze względu na
transfer z pracy. Planuje on odwiedzić
USA w maju 2009, jednak po kilku
tygodniach będzie zmuszony powrócić do
pracy. Brat próbuje za wszelką cenę
utrzymać kartę stałego pobytu w USA i
ma w planie powrót na stałe do Stanów
Zjednoczonych, jednak dopiero za kilka
lat. Mam kilka pytań dotyczących jego
problemu.
1. Czy brat będzie miał problemy
z wjazdem na teren USA podczas jego
odwiedzin w tym roku?
Na granicy Pana brat może być pytany o
powód tak długiego pobytu poza
granicami kraju. Oficerowie, obecnie są
dużo bardziej agresywni i dociekliwi dla
posiadaczy zielonej karty przebywającyh
poza granicami powyżej 6-ciu miesięcy.
J ed nak p rzed stawiaj ąc czaso we
przeniesienie i wykazując wolę powrotu
na stałe do USA po odbyciu kontraktu,
powinni wpuścić go do kraju..
2. Czy brat powinien aplikować o I-131
Dokument Podróży [Travel Document]
Tak, powinien to zrobić jak najszybciej
podczas pobytu w USA. O Travel
Document można tylko aplikować będąc
w Stanach Zjednoczonych.
3.. Czy podróżowanie brata do USA raz,
czy dwa razy do roku na kilka tygodni jest
wystarczające aby utrzymać Zieloną
Kartę? Jeśli nie, co powinien zrobić żeby
jej nie stracić?
Jest to bardzo skomplikowana i trudna
sprawa. Stało się to jeszcze trudniejsze
gdy rząd ulepszył przepływ i
przechowywanie bazy danych dotyczącej
ws z yst kic h sta ł yc h rez yd e ntó w
wyjeżdzających i powracających na teren
USA. Ujednolicony, dostępny dla
wszystkich jednostek granicznych i
konsulatów komputerowy system nie
pozwala na pomyłki oraz przeoczenia.
Ułatwiło to pracę oficerom i pozwoliło na
to, by rząd mógł szybciej dociec i
oskarżyć często wyjeżdżającego
posiadacza zielonej karty o świadome
„porzucenie‖ swojej rezydentury.
Posiadanie Dokumentu Podróży [Travel
Document] znacznie pomaga. Brat
powinien ubiegać się o tzw. pozwolenie
na ponowny wjazd na teren USA [ reenty
permit]. Ponadto, powinien on
utrzymywać swój adres zamieszkania na
terenie USA, posiadać ważne prawo
jazdy, dowód tożsamości oraz rozliczać
się z podatków każdego roku. To powinno
pozwolić mu zatrzymać stałą rezydenturę
na okres dwóch lat. Jednak po tym
terminie kolejny długi wyjazd może być
ryzykowny.
Może on aplikować o ponowne

Atak na ZPB: bezpieka
coraz agresywniejsza
Dostarczył Franciszek Kosowicz
Białoruskie KGB coraz nachalniej choć
z małym skutkiem, próbuje zastraszyć
działaczy Związku Polaków na Białorusi i
uniemożliwić zaplanowany na marzec
zjazd organizacji. Jak wygląda sytuacja w
poszczególnych regionach?
Wiceprzewodnicząca ZPB Andżelika
Orechwo powiedziała Polskiemu Radiu,
że wielu członków Związku z terenu
skarży się, iż miejscowe władze
wywierają na nich nacisk aby
zrezygnowali z udziału w marcowym
zjeździe. KGB-iści coraz częściej
nachodzą działaczy ZPB w ich domach.
Straszą wyrokami za przynależność do
organizacji, którą reżim Łukaszenki
uznaje za nielegalną. Grożą też
zwolnieniem z pracy lub wyrzuceniem
dzieci ze studiów.
Wobec związkowców stosowane są też
różne prowokacje. Kilka dni temu
„nieznani sprawcy‖ rozrzucili w Grodnie
sfałszowaną ulotkę, z której wynikało, że
ZPB odpłatnie pomaga w zdobyciu wiz do
Polski. Rownież prezes Andżelika Borys
od tygodni otrzymuje anonimowe listy z
groźbami. Wiceprezesowi Józefowi
P o rzeckie mu p rzeb ito ko ła w
samochodzie, inny wiceprezes –
Mieczysław Jaśkiewicz jest wzywany na
milicję. Znanemu dziennikarzowi
Andrzejowi Poczubutowi z Grodna
zniszczono drzwi do mieszkania.
W związku z planami, żeby zjazd ZPB
przeprowadzić w Domu Polskim w
Baranowiczach (w Obwodzie Brzeskim),
KGB podjęło również na tym terenie
masową akcję zastraszania Polaków.
Brzeski gubernator Konstantin Sumar
ostrzegł polskiego Konsula Generalnego
w Brześciu, że „nie dopuści by zjazd ZPB
odbył się na jego terenie‖. Już kilka
tygodni
temu
prezes
ZPB
w Baranowiczach Teresa Sieliwończyk
została wezwana do mera miasta, który
ostrzegł ją, by nie organizowała zjazdu
w Domu Polskim. Następnie wezwał ją
też prokurator, który zagroził wyrokiem
dwóch lat więzienia za „działalność
w nielegalnej organizacji ZPB‖.
Równolegle trwa antypolski atak
propagandowy. Białoruska telewizja bez
przerwy pokazuje Józefa Łucznika –
wspieranego przez reżim samozwańczego
„prezesa ZPB‖, który w prymitywny
sposób publicznie oczernia Andżelikę
Borys i jej współpracowników. Okazuje
się, że KGB również planuje zjazd
„Związku Łucznika‖ – we wrześniu.
Ponieważ nikt nie chce w nim
uczestniczyć, dyrektorzy państwowych
zakładów wzywają pracowników
pochodzenia polskiego i pod groźbą
zwolnienia z pracy żądają udziału w
owym „zjeździe‖. Taka sytuacja miała
miejsce m.in. na Brzeskim Uniwersytecie
im. Puszkina. ❒
__________
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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

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”

Candies, cookies and chocolate
Great Polish beer,
wine and spirits
Newspapers and magazines,
Cosmetics

Personal effects/cars
Commercial freight for Poland and worldwide

1710 Tustin Ave - Orange, CA
Tel/Fax (714) 974-8276
Mon to Fri - 10 – 6, Sat 10 - 4

Tel: 310 335 0100 Fax: 310 414 2016
e-mail: info@americanserviceslax.com
Polski język: 310 628 9990 albo 310 382 0254

Droga morska i lotnicza

Uprzejmy, szybki, pewny i uczciwy serwis

W Los Angeles od 1989
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Wycinanki:
Sztuka Polskich
Papierowych Ozdób
Justyna Pyz, ikp

14 lutego w Muzeum Horniman
w Londynie otworzono wystawę
zatytuło waną:‖Wycinanki: Sztuka
Polskich Papierowych Ozdób‖. Kuratorka
wystawy Justyna Pyz, zgromadziła 50
eksponatów, których znaczna część
pochodzi z darowizny, jaką Muzeum
Horniman otrzymało w 1963 roku od
Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Ta pierwsza kolekcja powstała pod
auspicjami polskiego Ministra Kultury
w latach 50. ubiegłego wieku. W trakcie
prac archiwizacyjnych, pracująca
w Muzeum Horniman Justyna Pyz
natrafiła na ten niezwykły zbiór i
postanowiła zainteresować swoich
przełożonych pomysłem wystawy.
W 2008 roku podczas prac badawczych
w Polsce, Justyna zamówiła dla Muzeum
Horniman kilka następnych eksponatów.
Wśród nowych wycinanek znalazły się
prace takich uznanych artystek ludowych,
jak Apolonia Nowak, Czesłąwa
Kaczyńska z Kurpi czy Helena Miazek
z Łowicza, której wzór serca uświetnił
otwarcie
wystawy
w
dzień
św. Walentego. Wystawa odbywa się od
14 lutego do 27 września 2009 w Galerii
Balkonowej (Balcony Gallery).
Polskie
wycinanki
były
najprawdopodobniej wzorowane na
żydowskich ozdobach papierowych.
Służyły jako niedroga, acz efektowna
dekoracja wiejskich domów już od
połowy XIX wieku. Wycinaniem
papierowych cudeniek zajmowały się
głównie kobiety, które tworzyły te
misterne cacka przy pomocy nożyc do
strzyżenia owiec i niepotrzebnych
skrawków papieru. Ozdoby były
wymieniane regularnie tuż po wiosennym
pobieleniu domów. Niektóre z nich
przedstawiają sceny z życia codziennego
wsi i stanowią ważny dokument epoki.
Wycinanki często ukazują czynności,
które nie są już praktykowane; np. tkanie
przy krosnach. Ozdoby te wykonywano
także z okazji świąt religijnych oraz
rodzinnych.
W komunistycznej Polsce wycinanki
były popularyzowane przez ówczesny
rząd jako przykład sztuki nieburżuazyjnej
i wraz z innymi wytworami ludowego
rękodzieła cieszyły się ogromnym
powodzeniem. Upadek komunizmu
spowodował, że wycinanki stały się
częścią przemysłu turystycznego, który
zredukował je do atrakcyjnego folkloru
pozbawionego zakorzenienia w realnej
obyczajowości. Dziśdo te tradycyjne
papierowe ozdoby przeżywają swój
renesans i są obiektem inspiracji dla
najbardziej innowacyjnych pomysłów.
Przykładem może być projekt polskiego
pawilonu przygotowany przez Wojciecha
Kakowskiego, Marcina Mostałę i Natalię
Paszkowską na Expo 2012 w Szanghaju,
który wykorzystuje to tradycyne
wzornictwo jako element elewacji
budynku. Inną ilustracją tego fenomenu
jest dywan-wycinanka „Dia‖
zaprojektowany przez Magdalenę
Lubińską i Michała Kopniszyna. Z kolei
brytyjski artysta, Robert Ryan, przybliżył

Pyz - Wycinanki do str. 21
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Moje własne
przemyślenia
Ks. Lucjan Kamieński SDB
Via internet mam okazję śledzić
wiadomości prasowe w Polsce. Widać
wyraźnie jak przypuszczono atak na
kościół w Polsce, jak i w ogóle na kościół
katolicki w świecie, w tym też na Ojca
św. W tym ataku przoduje rasa liberalno
lewicowa. Metoda walki i terminologia
używana przypomina mi bardzo metody
z okresu PRLu.
Kościołowi katolickiemu w Polsce
przylepiono etykietkę „pazerność‖ lub
„zachłanność kleru‖ tylko dlatego, że
kościół domaga się zwrotu nieruchomości
i dóbr, które w okresie PRLu w sposób
brutalny zagrabiono. Zwrot mienia
zabranego ze sprawiedliwości należy się
kościoło wi tylko, że ter min
„sprawiedliwość‖ jest terminem
nieznanym
w
środowiskach
komunistyczno-liberalnych.
Od dawna trwa atak na O. Rydzyka, na
Radio Maryja, tudzież na inne instytucje
związane z Radiem Maryja itp. Najpierw
zaczęło się od ośmieszania „Wielkiej
Rodziny Rasio Maryja‖ szydząc
z „moherowych beretów‖.Okazało się, że
tej wielkiej armii Radio Maryja, którą
nazywano grupka starszych pań z Kółka
Różańcowego, liberałowie, ateiści, lewacy
boją się jak diabeł święconej wody.
Jednocześnie w tym samy czasie
doszukiwano się i oskarżano lub wręcz
wmawiano antysemityzm.
Natępną okazją stała się sprawa
odwiertów w poszukiwaniu złóż gorącej
wody. Aby nie dopuścić do sukcesu,
zablokowano przyznane już wcześniej
fundusze na ten cel. Potem był zakaz
zgody na publiczną zbiórkę pieniędzy na
ten cel. Gdyby odwiertami zajął się Jurek
Owsiak to z pewnością miałby wszystkie
potrzebne pozwolenia, poparcie i to
finansowe. Ponieważ inicjatywa wyszła
od O. Rydzyka stąd sprawę trzeba czym
prędzej storpedować.
Mimo piętrzących się trudności i
rzucania kłód pod nogi O. Rydzyka
sprawa odwiertów szła do przodu ale
wymyślono coś nowego. Do ataku ruszyła
jak zwykle prasa liberalna nagłaśniając
sprawę, że odwierty O. Rydzyka to wielka
porażka. Dowiercono się do ciepłych
wód, ale temperatura wody jest zbyt niska
na wykorzystywanie tych zasobów na
większą skalę. O. Rydzyk i cały zespół
ludzi dobrej woli nie zrażają się tym „idąc
do przodu Alleluja‖.
Innym rodzajem represji na O. Rydzyka
i na instytucje związane z Radiem Maryja
to nasyłanie ciągłych i wszelkich kontroli
finansowych. Metoda dosłownie
skopiowana z czasów PRLu.
Teraz ino czekać jak przeciwnicy Radia
Maryja oraz dzieł, które zainicjował i
prowadzi O. Rydzyk wymyślą coś
nowego. Pomysłów w tej materii nie brak
obecnej ekipie rządzących tylko jakoś
brak im pomysłu do tego aby uzdrowić
polską gospodarkę zwalczając kryzys,
który podobno według ekipy rządzącej
miał ominąć Polskę.
Wygląda na to, że prasa liberalnolewicowo-ateistyczna jest „zatroskana‖ o
kościół w Polsce i w całym świecie.
W rzeczywistości chodzi tylko o to „aby
dołożyć czarnym‖. Na pierwszych
stronach gazet eksponuje się artykuły o
skandalach i skandalikach osób
duchownych. Pojawiają się w prasie
artykuły w rodzaju „Szpiedzy
w sutannach‖.Urabia się w „mass media‖
opinię, że jeśli nie wszyscy to większość
duchownych polskich pracujących poza
gr anicami P olski a zwłaszcza
w Watykanie to donosiciele na usługach
Służb Bezpieczeństwa. Jeśli tego rodzaju
były wypadki to trzeba dodać, że Służba
Bezpieczeństwa szantażem w sposób
brutalny lub podstępem werbowała
duchownych do współpracy. Większość
znich, jeśli nie wszyscy, byli wciągani na
listę kontaktów bez ich zgody i wiedzy,
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Kapitan Pilot
Walerian Sosiński
“Prawdziwe Orły
wracają do gniazd”
Płk. w st. Spoczynku Eugeniusz Sitkowski

1 listopada 2008 r. odszedł na wieczne
loty w przestworzach jeden z najstarszych
seniorów lotnictwa wojskowego,
kombatant II wojny światowej, kapitan
pilot Walerian Sosiński. W Jego przebytej
żołnierskiej drodze przewijają się
niecodzienne zdarzenia, w których los
z pełnym zaufaniem powierzał Mu
wyjątkowe zadania.
Urodził się 20 sierpnia 1919 r. w m.
Zbiersk-Cukrownia k. Kalisza. Jego
ojciec, pracownik miejscowej cukrowni,
z trudem utrzymywał liczną rodzinę. Po
ukończeniu w rodzinnym Zbiersku szkoły
p o d s t a wo we j J e g o w y o b r a ź n i ą
zawładnęło marzenie zostania lotnikiem. I
konsekwentnie do tego zmierzał. W latach
1935-1937 ukończył kurs szybowcowy
w Fordonie k. Bydgoszczy. Mając 19 lat,
zgłosił się jako ochotnik do najbliższej
jednostki lotnictwa wojskowego, słynnego
3. Pułku Lotniczego w Poznaniu,
stacjonującego na lotnisku Ławica, gdzie
służył w 32. Eskadrze Liniowej.
Po ukończeniu w 1938 r.
podoficerskiego kursu w Biedrusku
otrzymał nominację na stopień kaprala i
w tym stopniu rozpoczął swój szlak
bojowy w czasie II wojny światowej. Po
rozformowaniu swojej jednostki na
lotnisku Sokolniki k. Łodzi, już 10
września 1939r. szczęśliwie przekroczył
granice Węgier, a następnie Jugosławii,
w której po zatrzymaniu przez
żandarmerię, przez prawie miesiąc
przebywał w areszcie w Zagrzebiu. Po
zwolnieniu Go i przekazaniu do Polskiego
Konsulatu, dowiedział się o apelu
generała Władysława Sikorskiego,
adresowanym do polskich pilotów, aby
kiero wali się do Francji. Po
bezskutecznych staraniach o przydział do
tworzonego lotnictwa we Francji,
przedostał się do Anglii, gdzie z kolei
każdy lotnik był potrzebny.
Prawie z marszu zaakceptował przydział
do 300. Dywizjonu Bombowego Ziemi
Mazowieckiej w Swinderby. Wkrótce też,
jako strzelec bombardier w stopniu
sierżanta rozpoczął loty bojowe na
bombardowanie obiektów położonych na
północnym terytorium Niemiec,
w składzie sześcioosobowej polskiej
załogi samolotu bombowego Wellington.
Można nie wierzyć w magię liczb, ale
dla sierżanta Sosińskiego to liczba 21 dała
Jemu i Jego kolegom z załogi najwyższą
wygraną w życiu. Na przełomie 29 i 30
czerwca 1940 r. wykonywali swój 21.
nocny lot na bombardowanie Bremy. Po
zrzuceniu bomb dostali się pod silny
ostrzał artylerii przeciwlotniczej. Pociski
uszkodziły jeden z dwóch silników. Już
nad Holandią zaczęli tracić wysokość,
byli w pełni świadomi, że czeka ich
wodowanie i prawdopodobnie marynarska
śmierć, nie mieli żadnych szans na
dolecenie do Anglii. Dowódca załogi
sierżant pilot Piotr Nowakowski poprosił
sierżanta Sosińskiego o pomoc
w momencie wodowania. W tej
dramatycznej, wręcz beznadziejnej
sytuacji, sierżant Sosiński przewidział
uszkodzenie samolotu po zderzeniu
z falami morza i odsłonił górny właz. Po
wykonaniu manewru wodowania, prawie
natychmiast wdzierająca się do samolotu
woda wypchnęła z kabiny sierżanta
Sosińskiego w kierunku odsłoniętego
przez Niego włazu. Udało Mu się wyjść
na częściowo zanurzone skrzydło
samolotu w miejscu, gdzie w obudowie
znajdowała się tratwa ratunkowa.
M e c h a n i z m u wa l n i a n i a t r a t w y
w momencie kontaktu ze słoną wodą nie
zawiódł i po chwili do połowy
napełnionej sprężonym powietrzem
tratwy jako pierwszy dostał się sierżant
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Amerykańskie powody
obecnego kryzysu
Wiara w automatyczną samoregulację
wolnego
rynku
została
skompromitowana obecnym kryzysem
na światową skalę, spowodowanym
przez
fiasko
spekulacji
nieruchomościami oraz postępującym
od czterdziestu lat spadkiem płac
w USA. Decydujący wpływ miała na to
tzw. globalizacja, która naraziła płace
robotników amerykańskich za sprawą
konkurencji Chin i innych krajów taniej
robocizny, na skutek światowego
postępu technologii, a także spadku
znaczenia związków zawodowych.
Wobec eksportu produkcji z USA
praca w usługach, o 40 procent mniej
płatna niż w produkcji, stała się
głównym
źródłem dochodów
Amerykanów,
którzy musieli
zrezygnować z tradycyjnej struktury
rodziny, zgodzić się na pracę
dochodową swoich żon i pracować
coraz dłużej. Niestety, to nie
wystarczało. Amerykanie zaczęli się
zadłużać na lichwiarskie karty
kredytowe i na długi hipoteczne,
rosnące w miarę wzrostu rynkowej
wartości ich domów.
Urzędnicy bankowi otrzymywali
premie za podpisanie kontraktu na
pożyczkę hipoteczną, coraz mniej
rygorystycznie sprawdzaną z punktu
wi d z e n i a r y z y k a , d o t y c z ą c e g o
możliwości spłat dłużnika. Premie za
zdobywanie takich kontraktów nie były
związane z jakością pożyczek. Innymi
słowy, jeżeli zadłużenie przekraczało
możliwości spłat dłużnika, to premia raz
zaliczona nie była kwestionowana. Do
chwili obecnej odbywają się zjazdy
ludzi, którzy wzbogacili się na takich
premiach, mimo że znaczna część
pozyskanych dłużników okazała się
niewypłacalna.
Sprawę pogorszyły pożyczki na
zmienny procent, z początku niski, ale
wkrótce rosnący ponad możliwość
spłaty przez dłużników. Kiedy ceny
nieruchomości przestały iść w górę i
zaczęły spadać, wiele domów w USA
znalazło się „pod wodą", czyli wartość
rynkowa tych domów stała się niższa
niż długi hipoteczne na nie zaciągnięte.
Spekulanci giełdowi i kredytowi
klasyfikowali kontrakty na długi
hipoteczne jako równie pewne, jak
państwowe bony skarbowe. Banki,
przyzwyczajone do transakcji całymi
plikami papierów wartościowych, nie
były przygotowane na sprawdzanie
wypłacalności każdego kontraktu
hipotecznego, toteż wkrótce zaczęły się
dowiadywać o niewypłacalności
poszczególnych dłużników.
Zaczął się strach i nieufność wobec
kontynuowania
transakcji
międzybankowych
z
powodu
niepewności co do faktycznej wartości
papierów wartościowych na rynku.
Spowodowało to „śmierć kredytu‖.
Ciekawe, że w polskiej literaturze już w
XVI wieku pojawiały się karykatury
zatytułowane „śmierć kredytu", czyli
załamanie się zaufania.
W USA, tak jak w większości państw,
podatki od nieruchomości płaci
właściciel - bez względu na to, jaki
procent nieruchomości faktycznie jest
jego własnością, a jaki należy do banku
w formie pożyczki hipotecznej. Podatki
przechodzą na odpowiedzialność
banków w chwili przejęcia przez nie
tytułu własności od niewypłacalnego
dłużnika.
Wiele przejmowanych przez banki
domów jest dewastowanych przez
eksmitowanych i rozgoryczonych
mieszkańców. Niektóre banki przyznają
premie w wysokości tysiąca dolarów za
pozostawienie domu w dobrym stanie
po eksmisji, inne starają się
przeklasyfikować dotychczasowego
właściciela na lokatora płacącego
czynsz, wiele domów staje się
kłopotliwą własnością banków.

Amerykanie coraz mniej kupują
z powodu trudności w zaciąganiu
pożyczek hipotecznych i zbyt wielkiego
zadłużenia na kartach kredytowych.
Trzeba pamiętać, że konsumpcja w USA
stanowi 70 procent gospodarki.
W połowie lat siedemdziesiątych XX
wieku 1 procent ludności, składający się
najbogatszych Amerykanów, miał
dochody wynoszące około 10 procent
dochodu narodowego, a w roku 2006
dochody bogatych podwoiły się do 20
procent, bez powiększania przez nich
zakupów. Obecna sytuacja dotycząca
proporcji dochodów bogatyc h
Amerykanów jest taka, jaka wytworzyła
się w 1928 roku. Jak wówczas, obecnie
dochody najbogatszych przekraczają 20
procent dochodu narodowego.
Naturalnie, również zmiany
klimatyczne i uzależnienie gospodarki
USA od importu paliwa, przy
jednoczesnym zaciąganiu długów
w Chinach, Japonii i na Bliskim
Wschodzie, mają fatalne skutki dla
gospodarki USA. Sytuację pogarsza
fakt, że amerykańska służba zdrowia
coraz więcej kosztuje i coraz mniej
świadczy usług. Obecnie 44 miliony
obywateli USA nie mają ubezpieczenia
zdrowotnego oraz okolo 50 milionów
ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że
ich ubezpieczenie nie jest w stanie
pokryć kosztów poważnej choroby.
Koszty leczenia i skutki bezrobocia
wpływają na rekordową liczbę zapaści
ekonomicznych gospodarstw domowych
w USA. W sytuacji kolosalnego
zadłużenia kryzys pogłębia się i być
może dopiero w 2011 roku zacznie się
cykliczna poprawa gospodarki. Trzeba
dodać, że od lat trzydziestych ubiegłego
wieku żaden kryzys ekonomiczny nie
wydawał się tak beznadziejny, jak
obecnie.
Według ocen rządowych, z końcem
2009 roku długi rządu federalnego będą
ró wne 50 pro cento m do chod u
narodowego (GDP). Pod koniec drugiej
wojny światowej zadłużenie rządu
federalnego odpowiadało całości
dochodu narodowego, ale dzięki
inwestycjom przemysłowym oraz
dominującej na świecie sile gospodarki
USA, w porównaniu z osłabianymi
wojną gospodarkami państw w Europie
i w Azji , stuprocentowe zadłużenie
skarbu USA nie było krytyczne.
Spełniły się nadzieje prezydenta
Roosevelta, który już w 1937 roku
uważał, że tylko wojna maże wydobyć
gospodarkę USA z zapaści i 20procentowego bezrobocia. Wojna
zlikwidowała bezrobocie w USA,
przyczyniła się do postępu technicznego
oraz stworzyła silny popyt na towary na
rynku wewnętrznym oraz nową erę
dobrobytu. Stopa życiowa rosło do 1972
roku, po czym zaczęta spadać z powodu
inflacji.
Obecnie - w epoce gwarantowanego
obopólnego zniszczenia na wypadek
wojny USA z Rosją i wobec szerzenia
się broni nuklearnych - ożywienie
gospodarki USA musi nastąpić
w sposób pokojowy. Celem reform
p r e z yd e n t a O b a m y m u s i b yć
zwiększenie przeciętnych dochodów
klasy średniej, naprawa służby zdrowia,
odbudowa
na
wielką
skalę
infrastruktury i ograniczanie zatrucia
środowiska, jak też powstrzymanie
wzro stu temp eratury atmo sfery
ziemskiej.
Nowy
minister
skarbu
w Waszyngtonie powiedział, że w USA
„istnieje
system
finansowy
kontrolowany przez prywatnych
udziałowców i zarządzany przez
prywatne instytucje. Celem rządu
prezydenta Obamy jest zachowanie tego
systemu. Powiedział tak, mimo że skala
pomocy udzielanej bankom z pieniędzy
budżetowych daje skarbowi USA
dominujący udział w tych bankach i
stały wgląd w ich transakcje. Banki są
w kłopotach, ponieważ dłużnicy nie
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Wspomnienie - Sosiński do str. 20
Sosiński i później po kolei wciągał do niej
z tonącego samolotu i z morza
pozostałych kolegów. Nadal położenie ich
było tragiczne. Wysoka fala, zupełnie
przemoczeni, zimna woda, noc i 120 mil
od brzegów Anglii, w takich warunkach
stopniowo słabła ich wiara w uratowanie.
Nie pomagały krzyki i rozmowy sierżanta
Sosińskiego. Już nikt Mu nie odpowiadał,
powoli zapadali w letarg. Nad ranem
zostali dostrzeżeni przez załogę samolotu,
z którego udało im się przechwycić
zrzucony zestaw ratunkowy. Wtedy
wiedzieli, że mają w prezencie drugie
życie i wszyscy obejmując się z radości
zaczęli płakać. W tym czasie sierżant
Sosiński miał zaledwie 21 lat i był
najmłodszym członkiem załogi.
Za wykazanie się szczególnym
męstwem w czasie tego dramatycznego
wypadku, otrzymał z rąk Naczelnego
Wodza Sił Zbronych na Zachodzie
generała Władysława Sikorskiego,
w obecności królowej i króla Anglii,
najbardziej chwalebne żołnierskie
odznaczenie – Krzyż Virtuti Militari
(V klasy). A od uratowanych kolegów
równie cenne łzy wdzięczności. Wszyscy
żołnierze dywizjonu toastami i wiwatami
w kasynie okazywali radość i dumę, bo
był to pierwszy przypadek w lotnictwie
bombowym uratowania z wodowania
całej załogi. Po tym wypadku sieżant
Sosiński wykonywał następne loty
w składzie innych już załóg, a po
przekroczeniu limitu 30 lotów
bombowych, ukończył kurs pilotów
w Newton, gdzie szczęśliwie latał do
zakończenia wojny.
Poza lotniczym szczęściem, które nie
opuszczało chorążego Sosińskiego w tym stopniu zakończył wojnę – historia
wybrała Go na świadka ważkich zdarzeń.
Po tragicznej śmierci generała
Sikorskiego, chorąży Sosiński został
wyznaczony do niesienia i wpuszczenia
do grobu trumny ze zwłokami generała
w czasie ceremonii pogrzebowej
w Anglii. 50 lat później (17.09.1993 r.)
odnaleziony przez angielskich
dziennikarzy jako jedyny z żyjących
lotników uczestniczył we wniesieniu
trumny generała na Wawel. W księdze
pamiątkowej odnotowane zostaje
nazwisko porucznika Waleriana
Sosińskiego tuż za prezydentem RP,
dowódcą WLOP i księciem Filipem z
Wielkiej Brytanii. I zupełnie niedawno,
bo 9 listopada 2006r. zasiadał jako
honorowy gość obok prezydenta RP, w
czasie uroczystości przyjęcia chrztu
samolotu myśliwskiego F-16 na lotnisku
w Krzesinach.
To był najbardziej godny, po prawie 70
latach lotów po różnych kontynentach,
powrót lotnika na macierzyste lotnisko i
do swojego miejsca urodzenia, mimo, że
nikt z najbliższej rodziny już tam nie
mieszkał.
Nie korzystał z przysługujących mu
honorów. Unikał rozgłosu. Dla lokalnej
społeczności Zbierska był jedynie
sympatycznym, zwykłym Waldkiem,
lubiącym szczególnie małe dzieci i
wrażliwym społecznikiem. W jego
klepsydrze wpisano jedynie imię i

nazwisko, bez podania stopnia
oficerskiego i przysługującego mu tytułu
pilota.
Jeszcze przed śmiercią załatwił sobie
mundur lotniczy, w który miał być ubrany
na swój ostatni wylot. I gdy
nieoczekiwanie w czasie ceremonii
pogrzebowej pojawiła się pełna asysta
wojskowa w składzie: Orkiestra
Reprezentacyjna Sił Powietrznych,
Kompania Honorowa z 31. Bazy
Lotnictwa, delegacja 2. Brygady
Lotnictwa Taktycznego oraz delegacja
Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia
Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP,
z której inicjatywy pełnym ceremoniałem
wojskowym i słowem pożegnalnym
oddano cześć i hoł wielce zasłużonemu
kapitanowi pilotowi Walerianowi
Sosińskiemu – pewna kobieta ze
wzruszeniem skomentowała:‖Szkoda, że
Waldek tego nie widzi‖. Natomiast
społeczne zasługi Zmarłego podkreślił
burmistrz gminy i miasta Stawiszyn pan
Robert Jarzębski. Pamiętali o Nim także
koledzy lotnicy z Los Angeles, gdzie
przez kilka lat szefował ich klubowi,
przesyłając imponujący wieniec.
Niestety , już się nie dowiemy, czy
kapitan Sosiński pragnął uczestniczyć
także w ostatniej ceremonii pogrzebowej
Naczelnego Wodza, generała Władysława
Sikorskiego w Krakowie 26.11.2008 r.
Dostarczyła Irena Progulski. ❒
__________

Amerykańskie powody ze str 20
spłacają pożyczek, nieraz określanych
jako „zatrute‖.
Dziesięć procent Amerykanów nie
spłaca pożyczek hipotecznych, a
miliony innych nie są w stanie spłacać
długów zaciągniętych na lichwiarskie
karty kredytowe. Przedsiębiorstwa
zalegają w spłatach ich należności.
Mówi się o reorganizacji bankowości
w USA, przy jednoczesnym
stwierdzeniu,
że
banko wość
amerykańska musi ponieść koszty
doprowadzenia się do progu zapaści za
po mo cą hazardo wej „inżynierii
finansowej" oraz głębokiej korupcji.
Robotnicy wspominają, jak po wojnie
klasa średnia rozrastala się i gospodarka
USA była w rozkwicie. Dzięki
umowom ze związkami zawodowymi
płace były wystarczające, żeby
większość prod ukcji przemysłu
amerykańskiego mogli kupować sami
Amerykanie, a im więcej kupowali, tym
wi ę c e j b ył o s t a n o wi s k p r a c y
w przemyśle. Planując reformy,
prezydent Obama będzie starał się
usunąć amerykańskie powody obecnego
kryzysu światowego i poprawić sytuację
klasy średniej w USA. Zarazem
przestrzega, że najpierw sytuacja się
pogorszy, zanim zacznie następować
poprawa. ❒
__________
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Pogonowski - Media w USA ze str. 19

Cybulski - Katyń ze str. 18

Seymour Hersh. Natomiast uczciwie
liberalne poglądy wypowiadane są przez
takich komentatorów jak Noam Chomsky,
Amy Goodman, Nami Klein, Vandana
Shiva, Arundhati Roy, Dawid Korten,
Melisa Harris-Lacewell, Rachel Maddow,
Heather Digby Parton, Bob McChesney,
Barbara Kingsolver, Wangari Maathi,
Helen Caldicott, Media Beniamin, Sopnali
Kohatur, Laura Flanders, Christi Harbin
Smith, Jane Hamsher, Ann Wright, Glenn
Ford, Marjorie Cohn, Cornel West. Daniel
Barrigan, Ward Churchill, Eduardo
Galeino. Howard Zinn, Cyntia McKinney
etc. Grupa ostanio wymienionych
komentatorów jest rzadko publikowana
w kontrolowanych mediach w USA,
ponieważ utrudniałoby to przekazywanie
publiczności neo-konserwatywnej i proizraelskiej propagandy.
Republikanie obecnie krytykują
program zwalczania
kryzysu
formułowany przez rząd prezydenta
Obamy. Krytykowana przez nich
wielkość funduszy przeznaczonych w tym
celu. Wielkość ta jest faktycznie mniejsza
niż dotychczasowe koszty napadu USA na
Irak. Całość tych kosztów będzie
prawdopodobnie ponad czterokrotnie
większa, czyli blisko pięciu tysięcy
miliardów dolarów, według ocen
ekonomistów.
Media w źle funkcjonującym systemie
politycznym w USA zwłaszcza
publikujące w Waszyngtonie , według
Greenwald’a i Rosen’a starają się
zachować status quo wpływów elity
finansowej i skrajnych syjonistów.
Dlatego nie przeprowadzają obiektywnej
analizy zdarzeń w kongresie i w Białym
Domu. Niektórzy protestują przeciwko
takiemu stanowi rzeczy, kiedy władze
p rop aguj ą tylko swo ją wersj ę
rzeczywistości,
podczas
gdy
„rzeczywistość polityczna‖ jest procesem
bardzo relatywnym i zawsze zmiennym. ❒

rozpatrywa na przez Trybunał
M i ę d z y n a r o d o wy. P o s t u l a t t e n
podejmowany był niejednokrotnie. Ale
największe chyba dla nas znaczenie
polityczne powinna mieć uchwała
Specjalnego Komitetu Śledczego,
powołanego przez Kongres Stanów
Zjednoczonych, który rozpoczął swe
prace w październiku 1951 roku. Komitet
ten po dłuższych badaniach podjąI
jednomyslnie uchwałę, by Rząd Stanów
Zjednoczonych zwrócił się do
Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych o spowodowanie podjęcia
a k cj i p rz ed Mi ęd z yn a ro d o wy m
Trybunałem Sprawiedliwosci przeciwko
Związkowi Radzieckiemu z powodu
zbrodni pogwałcenia prawa uznawanego
przez wszystkie cywilizowane narody.
Wniosku tego pomimo uchwały
Kongresu, Rząd Stanów Zjednoczonych
nigdy do ONZ nie skierował.
Nam jednak, Polakom o zbrodniach
tych nigdy zapomnieć nie wolno. My
musimy domagać się uznania byłego
Biura Politycznego KC WKP(b) i NKWD
organizacjami zbrodniczymi winnymi
ludobójstwa, a więc; zbrodni przeciwko
ludzkosci. I dopuki takie oswiadczenie nie
będzie oficjalnie przez spadkobierców
Związku Radzieckiego, a więc czynników
rządowych Federacji Rosyjskiej
opublikowane, musimy przypominać
światu, że sprawiedliwości nie stało się
zadosć. Równocześnie też musimy
wierzyć w sprawiedliwosć Boską, że
sprawcy tych niezrównanych zbrodni
zostali już osądzeni.
Musimy wierzyć, lecz nie nienawidzieć,
ale pamiętać. Pamiętać po to, by nigdy
więcej podobne zbrodnie nie miały
miejsca, bo jak pisał Józef Łobodowski
w wierszu „O nienawiści‖.
„ ... Nie po to nas matki rodzily.
nie po to chyliły się nad wezgłowiem,
spalonym gorączka, nie po to
słońce ukrop wlewało nam w żyty,
kiedysmy biegli przez białe stadiony;
nie po to wyslawialismy milosć oszalałymi
ustami, nie po to
poiliśmy się żalem i tęsknotą,
nie po to sami byliśmy kochani,
nie, nie po to, nie po to, nie po to!...
Nie po to, byśmy nienawiściq się truli i
sami
wrastali w nienawiść;
byśmy w sztylecie i stryczku i kuli
widzieli znak co nas zbawi;
nie po to, byśmy na rogach obcych stolic
budzili
smierć szydercza, albo litość,
i nie po to, by zdradziwszy i pohańbiwszy
dowoli, znów na
strzalem w tył czaszki zabito...”

__________

Status rezydenta w USA ze str. 19
pozwolenie na wjazd [reentry permit] co
dwa lata, jednak pomimo to rząd
amerykański może oskarżyć brata o
„porzucenie‖stałej rezydentury.Przyjazd
brata na kilka tygodni do USA może
pomóc, jednak nie gwarantuje tego że
rząd nie posadzi go właśnie o to.
Jedynym, naprawdę bezpiecznym
rozwiązaniem jest pobyt na terenie USA
dłużej niż 6 miesięcy każdego roku.
4.Czy brat powinien rozliczać się
z podatków w USA?
Tak, tak bezwględnie powinien on
rozliczyć się z podatków jako stały
rezydent tego kraju.
5. Czy nadal brat będzie kwalifkował się
na obywatelstwo po 5 latach posiadania
Zielonej Karty?
Nie, Powinien on spędzić 50% z pięciu
lat na terenie USA aby mógł aplikować o
obywatelstwo. Jeśli brat stale przebywa
poza granicami USA będzie musiał
poczekać dłużej na obywatelstwo. Jednak
jak długo - nie jest to konkretnie
określone. ❒
__________

Pyz - Wycinanki ze str. 19
te papierowe dzieła sztuki szerszej
publiczności, wykorzystując ich motywy
w swych pracach.
Wycinanki zaprezentowan na wystawie
w Horniman Museum pochodzą
z Mazowsza i Kurpiów. Można je łatwo
rozróżnić: wycinanki łowickie są
wielokolorowe i wykonane z wielu
warstw papieru, podczas gdy kurpiowskie
są pojedyncze i jednokolorowe. Justyna
Pyz zachęca do obejrzenia wystawy
mówiąc: „Ta kolekcja jest niebywale
różnorodna i stanowi doskonałą okazję do
odkrycia sztuki ludowej, która
tryumfowała w Polsce w przeszłości, a
obecnie nadal się rozwija i oddziałuje na
artystów z całego świata‖. ❒

__________

Jackowski - Kriuczkowa ze str. 18
Przyzwolenie na podział władzy,
związane ze współodpowiedzialnością
umiarkowanej opozycji i ludzi Kościoła,
może nas po pewnym czasie wzmocnić na
tyle, że zdołamy zachować swój okrojony
stan posiadania‖.
Im bardziej zatem gloryfikuje się
pezetpeerowskich podwykonawców i
infiltrowaną
przez
tajnych
współpracowników SB tak zwaną
konstruktywną opozycję, tym bardziej
oczywiste jest, że chodzi o to, by
zakamuflować miejsce powstania
scenariusza ―rewolucji bez rewolucji‖. I
jego faktycznych autorów, takich jak
ówczesny szef KGB Władimir
Kriuczkow. ❒

Twoja pomoc jest
potrzebna zaangażuj się
w działalność Polonii
Zostań członkiem
polskiej organizacji

Str. 22
Ziemkiewicz - antysemitą ze str. 17
antysemityzmu, pozostają groźni.
Regułą działania organizatorów
publicznego oburzenia jest przy tym
pomijanie wszelkich łagodzących sprawę
kontekstów,
wyolbrzymianie
poddawanych krytyce wypowiedzi.
Wbrew temu, co ktoś zupełnie
niezorientowany mógłby sądzić, ani
schizma arcybiskupa Lefebvre’a, ani
decyzja Benedykta XVI o jej zakończeniu
nie miały nic wspólnego ze stosunkiem
Kościoła do Żydów – wyjąwszy kwestię,
czy katolicy powinni nadal, jak przed
soborem, modlić się o nawrócenie Żydów,
czy też w nowoczesnym duchu uznać, iż
w dzisiejszych czasach trzymanie się,
choćby tylko w teorii, ewangelicznego
nakazu „nawracajcie inne narody‖ jest już
passé.
Nie ma powodu nie wierzyć słowom
papieża, że podejmując decyzję w sprawie
lefebrystów, nie znał fatalnej wypowiedzi
biskupa Williamsona, a przywrócenie
schizmy do łączności z Kościołem nie
oznacza akceptacji poglądów jednego
z jej uczestników w kwestii pozostającej
poza istotą problemu. Zresztą Williamson
został za głoszenie tych poglądów
usunięty przez swą wspólnotę
z dotychczas zajmowanego stanowiska
kierownika lefebrystowskiego seminarium
duchownego.
W każdym innym wypadku zapewne by
to wystarczyło. Weźmy dla porównania
wypowiedzi
szo winistycznego
izraelskiego rabina Szlomo Awinera,
który
wzywał
żołnierzy do
bezwzględnego obchodzenia się
z Arabami, wywodząc, że okrucieństwo
wobec wrogów Izraela miłe jest Bogu, i
który ostatnio w niewybrednych słowach
znieważał Polaków. Jako wpływowy
rabin i jako przywódca małej, ale liczącej
się w jego państwie partii religijnej
Awiner jest bez wątpienia osobą co
najmniej równie wpływową jak
Williamson. A przecież naiwnością
byłoby liczyć, że spotka się z potępieniem
choć w dziesiątej części porównywalnym
do tego, jakie wzbudziło zdjęcie
ekskomuniki z biskupa.
Można by w owej dysproporcji widzieć
szczególną antykatolicką zajadłość – i bez
wątpienia ona także w niedawnej nagonce
na Williamsona i na Benedykta XVI się
zaznaczyła, szczególnie w postawie
chętnie podchwytujących wszelkie
antykościelne hasła lewicowo-liberalnych
mediach. Ale u podstawy zjawiska leży
coś innego.
Dogmaty Wiesela
Pouczająca jest lektura wywiadu,
jakiego udzielił ostatnio tygodnikowi
„Przekrój‖ Elie Wiesel, laureat Nagrody
Nobla i ponad 130 doktoratów honoris
causa, uważany za twórcę samego pojęcia
„Holokaust‖, niestrudzony strażnik
pamięci jego ofiar i tropiciel przejawów
antysemityzmu. Elie Wiesel, jeden
z ocalonych, były więzień Auschwitz,
korzysta w swej działalności publicznej ze
szczególnego immunitetu, jaki zwykliśmy
przyznawać ludziom tkniętym szczególną
tragedią. Komuś, kto np. utracił najbliższą
osobę (a Wiesel stracił w Auschwitz całą
rodzinę), pozwalamy rzucać najbardziej
nawet niesprawiedliwe oskarżenia i
obelgi, za które każdego innego
znieważony podałby do sądu. We
wspomnianej rozmowie Wiesel formułuje
zwięźle i wyraźnie sposób myślenia, który
od pewnego czasu nazywany jest „religią
Holokaustu‖. Rzecz w założeniu, że
Holokaust był w dziejach zbrodnią tak
wyjątkową i jedyną, iż niedopuszczalne są
nie tylko „jakiekolwiek formy jego
negowania‖, ale nawet wszelkie
porównywanie z innymi znanymi
z historii aktami ludobójstwa.
Holokaust tak traktowany w istocie nie
jest już wydarzeniem historycznym, ale
dogmatem religijnym, i, jak to przy
naruszaniu dogmatu religijnego, nie ma
żadnej gradacji winy: czy ktoś twierdzi,
że zbrodni w ogóle nie było, czy próbuje
zweryfikować liczbę ofiar albo w świetle
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nieznanych wcześniej dokumentów
ustalić, w jaki sposób one ginęły, czy
próbuje na przykład analizy sytuacji
socjologicznej, w jakiej narodziły się
plany zbrodni (co przez fanatyków „religii
Holokaustu‖ natychmiast uznawane jest
za „próbę udowadniania, że Żydzi sami
byli sobie winni‖) – popełnia zbrodnię
najwyższą i musi być całkowicie
wyeliminowany z życia publicznego, a
jego środowisko zmuszone do
oczyszczenia się i publicznego ukorzenia.
Tymczasem argumenty, po jakie na
rzecz tezy o absolutnej wyjątkowości
Holokaustu w historii sięga Wiesel, są
nieprawdziwe w sposób oczywisty dla
w miarę pilnego szóstoklasisty. Twierdzi
Wiesel, że nigdy wcześniej się nie
zdarzyło, aby celem reżimu była
całkowita likwidacja jakiegoś narodu
„nieposiadającego państwa‖ (co zmienia
tu „posiadanie państwa‖? Chyba tylko to,
że pozwala przejść do porządku
dziennego nad zbrodniami Hitlera na
Polakach, jako mniej ważnych, skoro ci
państwo – do czasu – posiadali...).
Los tureckich Ormian czy Tatarów
krymskich wystarczająco wymownie
zadaje kłam uproszczeniom Wiesela.
„Tylko Żydzi ginęli dlatego, że byli
Żydami‖ – oznajmia, co jest poglądem
t yleż p o p ularn y m wś ró d j ego
wyznawców, co krańcowo kłamliwym.
Od samego zarania, gdy Brytyjczycy
dokonali
wynalazku
obozów
koncentracyjnych, zamykani w nich
Burowie umierali wyłącznie dlatego, że
mieli nieszczęście należeć do narodu
uznanego przez dowódców armii
kolonialnej za wrogi. Narodowość byłą
wyłączną winą wspomnianych już
Ormian, ofiar stalinowskich deportacji,
rzezi wołyńskich. Narodowość była
jedyną przyczyną cierpień i śmierci
Chińczyków i Koreańczyków
eksterminowanych w latach 30. przez
Japończyków. Edykty średniowiecznych
władców muzułmańskiego Egiptu
nakazujące wytępienie Koptów jak
najbardziej mieszczą się w mającym
określać wyjątkowość Holokaustu
zamiarze „biologicznego zgładzenia
całego narodu nieposiadającego swego
państwa‖.
„Podczas wojny nikt Żydom nie
zazdrościł, a teraz ustawia się kolejka‖ –
te z kolei słowa jednego z twórców
„religii Holokaustu‖ i jej najbardziej
znanego kapłana uzasadniać ma uznanie
za podłość twierdzenie, jakoby żydowskie
ofiary Hitlera zasługiwały na współczucie
w tym samym stopniu co ofiary innych
zbrodni. Wiesel stawia sprawę jasno:
cierpienie Żydów nie ma sobie równych i
zestawianie przez innych, na przykład
Polaków, swych cierpień z cierpieniami
narodu wybranego jest „wymazywaniem
Żydów z tego pejzażu‖ (tj. pejzażu
martyrologii, w której należne jest im
miejsce centralne).
Fabryka negacjonistów
Trudno nie dostrzegać w tych słowach
autentycznego obłędu. Obłędu
wyrażającego się nie tylko fałszowaniem
h i s t o r i i , a l e t a k ż e c a ł k o wi t ą
nieświadomością, że narzucanie światu
takich chorych poglądów jako stanowiska
obowiązującego wśród Żydów jest
właśnie prostą drogą do wypierania przez
świat pamięci o tej zbrodni i najlepszym
sposobem umocnienia na skalę globalną
namiętności antysemickich.
Skutki upowszechniania „religii
Holokaustu‖ są wielorakie. Najprostszą
reakcję emocjonalną możemy
obserwować w środowiskach czarnych
Amerykanów, gdzie – przy zakłopotanym
milczeniu białych elit i liberalnych
mediów – nienawiść do Żydów kwitnie i
jest wręcz częścią afroamerykańskiego
e t o s u. M u rz yń s c y wy k ł a d o wc y
rozmaitych african studies i aktywiści
mobilizują czarnych przeciwko Żydom
prostym hasłem, iż „kradną współczucie
świata‖ należne ofiarom tego, co było
naprawdę największą zbrodnią w dziejach
ludzkości, czyli handlu niewolnikami.

Ponieważ biali są wobec każdej tezy
czarnych radykałów intelektualnie
bezbronni, nie widać dobrej dla Żydów
perspektywy ułożenia stosunków z coraz
bardziej świadomą swej siły i nabierającą
znaczenia elitą kolorowych. Podobnie jak
bezsilność i wręcz strach przed
niewahającym się sięgać po przemoc i
zbrodnię islamem, nie pozwala
tradycyjnej białej elicie przeciwstawiać
się antysemityzmowi muzułmanów.
Spłaszczenie win, jakiego dokonuje
„religia Holokaustu‖, wręcz produkuje
negacjonistów. Osobiście sądzę, że biskup
Williamson jest takim właśnie
przypadkiem. Natura ludzka źle znosi
prawdy nieweryfikowalne, właściwa jej
ciekawość i przekora każe każdemu
kolejnemu pokoleniu powątpiewać
w zastane poglądy, szukać nowych
szczegółów, nowych spojrzeń. Jeśli
Holokaust można tylko przyjąć do
wiadomości w całej rozciągłości jako
nienaruszalny dogmat albo całkowicie
zanegować – to na mocy zwykłej ludzkiej
skłonności do wątpienia w zastane będzie
on coraz częściej negowany.
Na początku dzieje się to oczywiście
tam, gdzie Żydzi są postrzegani jako
wrogowie i oprawcy. W krajach
muzułmańskich powszechne jest dziś
przekonanie, że opowieść o zagładzie
Żydów to zwykła propaganda, którą
n a l e ż y z wa l c z a ć i o ś mi e s z a ć
(wspomnijmy kuriozalną wystawę
a n t y h o l o k a u s t o we j s a t y r y p o d
honorowym patronatem prezydenta
Iranu). Z szeregu przyczyn obejmujących
i wspomniany już strach przed
muzułmanami, i właściwą dla tej formacji
nie n a wi ść d o „a me r yka ń s kie go
imperializmu‖, którego wykonawcą ma
być Państwo Izrael, negacjonizm
muzułmański stopniowo przyjmuje się
także na europ ej skiej lewic y.
W najmniejszym stopniu nie przeszkadza
jej to zresztą szermować wobec
przeciwników tradycyjnym oskarżeniem o
antysemityzm i dowolnie wskazywać go
w ich tradycji (o czym za chwilę).
Zakrawa to na paradoks, ale w dobie
wielkiego upadku rozumu, jaki przyniosła
dominacja mediów elektronicznych, nie
powinno dziwić, że z jednej strony
negując holokaust, z drugiej jednocześnie
używają go przeciwko Żydo m
muzułmańscy radykałowie i pozostający
pod ich wpływem lewicowcy.
P o rę cz n y, u p ro sz c zo n y o b ra z
Holokaustu stworzony pod wpływem
ludzi pokroju Wiesela pozwala mediom
ukuć morderczo skuteczny, bo w wielu
kręgach chętnie przyjmowany, nowy
stereotyp, w którym teraz to Żydzi
(Izraelczycy) są nazistami, Palestyńczycy
ofiarami „nowego holokaustu‖, a Strefa
Gazy gettem warszawskim. Swobodne
wymienianie pojęć „Żydzi‖ (gdy
potępiamy „faszystów‖ w rodzaju
Williamsona i papieża) i „Izrael‖ (gdy
solidaryzujemy się z ofiarami
żydowskiego nacjonalizmu) sprawiają, że
mimo wszelkich swych wpływów Żydzi
coraz wyraźniej walkę z tym stereotypem
przegrywają.
Salon przejmuje pałkę
Tu wypada powrócić do wątku
szczególnej siły zarzutów stawianych
Kościołowi. Na pierwszy rzut oka to, że
liderzy organizacji żydowskich pozwalają
sobie na publiczne dyktowanie papieżowi,
kogo wolno mu beatyfikować albo
nominować, wydaje się dowodem ich siły.
W istocie nagonkę na papieża rozpętaną
w kontekście Williamsona uznałbym ze
przejaw słabnięcia diaspory żydowskiej i
przejmowania stosowanej przez nią od lat
poręcznej pałki antysemityzmu przez
emancypującego się jej sojusznika, jakim
były, mówiąc umownie, lewicowoliberalne salony.
Ponieważ Kościół, katolicyzm i
konserwatyzm, jako główni sprawcy
opresji gejów, kobiet i innych
mniejszości, są tu wrogiem wspólnym,
każdy atak liderów żydowskich idący w
tym kierunku zyska potężne wsparcie
mediów. Ale nie musi to już być regułą

tak niezawodnie obowiązującą jak
w czasach polowania przez amerykańskie
organizacje żydowskie na banki, rządy
czy koncerny upatrzone do oskubania pod
pretekstem „odszkodowań‖ za Holokaust
(odszkodowań w cudzysłowie, bo
przecież nie trafiały one do rzeczywistych
ofiar czy ich spadkobierców, ale do
środowisk, które w latach II wojny
zachowywały wobec informacji o
dokonującej się zagładzie europejskich
pobratymców, najdelikatniej mówiąc,
chłodną rezerwę). W każdej chwili
dotychczasowy sojusznik może bowiem
sięgnąć po argument: a co wy wciąż o
ta mt ym, p rzecież p ra wd z i we go
holokaustu dokonujecie dzisiaj sami na
Palestyńczykach! Wbrew stereotypowi
więc to nie wielkie międzynarodowe
(w istocie amerykańskie) organizacje
żydowskie, ani tym bardziej nie Izrael
należy wskazać jako głównego
beneficjenta „religii Holokaustu‖.
Najbardziej zyskały na nim owa
niepochwytna, trudna do opisania sieć
połączonych ideowym pobratymstwem i
poczuciem misji prowadzenia ludzkości
ku
postępowi
aktywistów,
intelektualistów i lewicowych polityków,
którą skrótowo przyjęło się nazywać
salonami. To im podali Żydzi do ręki
nader poręczny młot na chrześcijan,
prawicowców, nacjonalistów i wszelkich
innych wrogów postępu. Przerażające
rozmiary i zimna precyzja hitlerowskiego
ludobójstwa na Żydach, wstrząsające dla
każdego, kto się z nimi zapoznał, sprawia,
że rzucenie anatemy motywowane
zarzutem antysemityzmu stało się i
niezwykle łatwe, i bardzo skuteczne.
Wystarczy tylko odpowiednie medialne
nagłośnienie.
Opisywałem wielo kro tnie, jak
z powodzeniem używa tego mechanizmu
w Polsce michnikowszczyzna, i nie chcę
nad miarę mnożyć przykładów, których
jest bardzo dużo. Sięgnę po jeden tylko
wątek – dowolność w używaniu pałki
antysemityzmu w polityce historycznej,
jaką pro wad zi to środ o wisko ,
konsekwentnie wychowując swych
czytelników w przekonaniu, że tradycja
polskiej kultury dzieli się na zdrowy,
postępowy nurt „W iadomości
Literackich‖ oraz lewicy i zły,
fundamentalnie antysemicki nurt endecki.
Ten prosty obraz nie wytrzymuje
jakiejkolwiek konfrontacji z wiedzą
historyczną.
Etykietka dla Gombrowicza
Mało który polski inteligent
(z czytelników „Wyborczej‖ zapewne
żaden) wie, że Witold Gombrowicz,
czczony jako osobisty wróg Romana
Giertycha, wszedł do polskiej literatury
z rekomendacją czołowego ówczesnego
żydożercy Adolfa Nowaczyńskiego,
witany entuzjastycznie jako autor
mówiącego „całą prawdę o podstępnym
zażydzaniu kultury polskiej‖ i „dojmująco
aktualnego‖ opowiadania „Krótki
pamiętnik Jakóba Czarnieckiego‖.
Gombrowicz oczywiście odcinał się (ale
dopiero po latach) od antysemickiej
interpretacji tekstu i ubolewał, że
z powodu niewczesnego ogłoszenia go
arcydziełem
właśnie
przez
Nowaczyńskiego stał się z punktu
pisarzem źle widzianym w kręgu
„Wiadomości‖.
Można sądzić, że gdyby po tradycję
Gombrowicza sięgał dziś nie właśnie
salon, ale kto inny, ten "antysemicki"
tekst mógłby zostać w jego twórczości
wyeksponowany i stanowić podstawę dla
objęcia pisarza dyskursem wykluczenia.
Zresztą podobny zabieg mógłby dotyczyć
praktycznie każdego człowieka tych
czasów: weźmy na przykład cytowany
przez amerykańską autorkę list
Władysława
Broniewskiego
wyjaśniającego przyczyny zerwania
z „żydkami z Ziemiańskiej‖ i przy okazji
snującego dywagacje o tym, dlaczego
Słowianin nadaje się na poetę, a
praktyczny, ograniczony spryt „żydka‖
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pisanie dobrych wie rszy mu
uniemożliwia. Broniewski w żadnym
okresie swego życia nie był endekiem –
był po prostu dzieckiem swoich czasów,
w których przekonanie, że rasa
determinuje sposób myślenia, zdolności i
cechy charakteru, było powszechnie
uważane za oczywiste, także przez
Żydów.
„Fronda‖ poświęciła niedawno spory
artykuł
poró wnaniu
cytatów
z „Wiadomości Literackich‖ z jednej, a
„Prosto z mostu‖ z drugiej strony,
dowodząc, iż dowolnie je traktując i
wyrywając z historycznego kontekstu,
można by swobodnie uznać te pierwsze za
pismo jadowicie antyżydowskie,
z czołowym żydożercą Słonimskim, a
drugie - za postępowe i życzliwe
mniejszościom, zwłaszcza seksualnym.
W istocie szczególnie ciekawe jest
tropienie zasady, wedle której są one
przyklejane bądź nie. Swego czasu jakiś
młody gorliwiec jako antysemitę
zdemaskował Kornela Makuszyńskiego,
na podstawie felietonu z lat dwudziestych.
Gdy napisałem felieton wyśmiewający tę
demaskację, ówczesny redaktor naczelny
„Gazety Polskiej‖ zatrzymał go - do tego
stopnia
sterroryzowany
był
p o wt a r z a j ą c y m i s i ę z a r z u t a m i
antysemityzmu wobec gazety. Moja
irytacja była tym większa, że młodego
demaskatora wykpił wkrótce potem
w „Polityce‖ Ryszard Marek Groński;
tym razem etykiety salon postanowił nie
nalepiać.
Żeby nie dłużyć przykładów, wspomnę
o j e s zc z e j ed n y m, n i e z wy k l e
charakterystycznym. W żadnej prawie
antologii poezji polskiej ani tekście
publicystycznym nie spotkałem się
z przywołaniem powojennych utworów
Jerzego Pietrkiewicza, takich jak
przejmujący wiersz „Robiąc rachunek
wstydu‖ („Nienawiścią opięci jak
mundurem/Nazarejczyka wypędzaliśmy
razem z kramem/ale nas spotkał przy
prętach luf, pod murem/tym samym‖).
Wiersz napisany przez jednego
z artystów uwiedzionych w późnych
latach 30. ideologią radykalno-narodową,
opublikowany w sztandarowym piśmie
emigracyjnego Stronnictwa Narodowego
jest znakomitym artystycznie wyrazem
ekspiacji i poety, i jego środowiska. Ale
oczywiście endecy do żadnego rachunku
wstydu nie mają prawa, oni muszą być
w inteligenckim widzeniu historii
jednoznacznym czarnym ludem, z którego
nic nigdy nie zmaże hańby getta
ławkowego. Co innego lewicowi patroni
salonu, umoczeni w najgorsze
stalinowskie brudy – ich rozliczeniowe
wiersze prezentowane są szeroko jako
dowód, że przecież z czasem przejrzeli na
oczy, odcięli się, a więc nie ma im czego
wypominać.
Przykłady można by mnożyć, nie tylko
te z naszego, polskiego bagienka posługiwanie się jako pałką oskarżeniem
o niedostateczne odcinanie się od osób
napiętnowanych przez kapturowe sądy
salonów za antysemityzm jest w elitach
dzisiejszej Europy Zachodniej i USA
wciąż powszechne, wcale nie kłóci się ze
stopniowo je ogarniającymi nastrojami
antysemickimi. Znana anegdo ta
przypisuje Hermanowi Goeringowi słowa
„to ja decyduję, kto jest Żydem!‖,
wypowiedziane, gdy rasowe czyszczenie
armii dotarło do jednego z jego zaufanych
zastępców. Wedle tej samej zasady
„religia Holokaustu‖ dała dziś salonom
prawo decydowania, kto jest antysemitą, i
dopóki pomaga im ono w atakowaniu
odwiecznych wrogów, nie zamierzają
z niego rezygnować. ❒

kapitana Von Steubena, specjalisty od
musztry i dyscypliny pruskiej. Koni
w USA używano do transportu i prac
rolniczych, podczas gdy Pułaski dowiódł,
że kawaleria stanowi najważniejszą siłę
uderzeniową na ówczesnych polach
bitew. Pułaski miał nie tylko kolosalny
wkład w wojnę o niepodległość USA, ale
zarazem był jedynym generałem
amerykańskim, który oddał życie na polu
bitwy.
Nie ulega wątpliwości, że Pułaski i
Kościuszko odegrali o wiele ważniejszą
rolę w zwycięskiej walce o wolność USA
niż Von Steuben i Lafayette. Natomiast
w y r a z e m s u k c e s u a n t yp o l s k i e j
propagandy w USA stało się pominięcie
właśnie Kościuszki i Pułaskiego
w aktualnym podręczniku historii w stanie
Karolina Północna i innych. Ciekawe,
jakie są źródła pogardy wobec Polaków
w USA. Zdrada Polski w Teheranie i
oddanie jej w strefę wpływów Sowietów
nie tylko zaklasyfikowało Polaków jako
członków bloku sowieckiego i pozbawiło
ich polskiej reprezentacji dyplomatycznej,
ale również zrodziło w USA niechęć
wobec ofiar amerykańskiej zdrady i
niechęć do roli ludzi podejrzanych o
sprzyjanie komunistycznej Polsce.
Tak było bezpośrednio po wojnie, do
czasu rozwoju żydowskiego ruchu
roszczeniowego, który przyjął w swojej
strategii wielokrotne mnożenie liczby
niedobitków holokaustu, w celu
pobierania i przeznaczania głównie na
własne konto odszkodowań ściąganych
z Niemiec, Szwajcarii, Polski, etc.
Niemcy wypłacili Żydom miliardy
dolarów tytułem odszkodowań, uzyskując
w zamian to, że Żydzi oraz inni
(w ramach poprawności politycznej) nie
piszą o zbrodniach niemieckich, ale
„nazistowskich‖, a coraz mniej ludzi na
świecie zadaje sobie pytanie o
narodowość tych nazistów.
Żydowskiemu ruchowi roszczeniowemu
potrzebna była oszczercza propaganda
przeciwko Polakom, żeby móc uzasadnić
żądanie płacenia odszkodowań przez
polskie ofiary wojny na rzecz żyjących
jeszcze żydowskich ofiar zbrodni
niemieckich, których liczbę pomnożono
wielokrotnie.
Niedawno widziałem nagranie
z przemówieniem profesora Normana
Finkelsteina. Po prelekcji wstała Żydówka
i zapytała prelegenta, jakie ma
samopoczucie jako antyżydowski Żyd.
Prelegent oparł, że aby odpowiedzieć na
to pytanie, musiałby się poddać
psychoanalizie. Okazało się, że wśród
obecnych na prelekcji Żydów byli ludzie
wychowani na propagandzie żydowskiego
ruchu roszczeniowego, który to ruch –
zdaniem profesora Finkelsteina –
kierowany jest przez notorycznych
oszustów, a jego przywódca, miliarder
Edgar Bronfman, to „crook‖ (kanciarz),
podobnie jak i skompromitowany rabin
Israel Singer, który publicznie
wielokrotnie atakował Polskę.
W piątek 19 kwietnia 1996 roku Buenos
Aires, w Argentynie, odbyło się – jak
doniosła Agencja Reutera – spotkanie
zarządu Światowego Kongresu Żydow
(The World Jewish Congress), głównej
organizacji roszczeniowej wymierzonej
przeciw Polsce. Rabin Israel Singer,
ó wc z e s n y s e k r e t a r z g e n e r a l n y,
powiedział: „Ponad trzy miliony Żydów
zginęło w Polsce i Polacy nie będą
spadkobiercami Żydów polskich. Nigdy
na to nie pozwolimy. (…) Jeżeli Polska
nie zaspokoi żądań żydowskich, to będzie
publicznie atakowana i upokarzana‖ na
forum międzynarodowym, a zwłaszcza
w USA, gdzie aż nadto często jesteśmy
świadkami tych ataków i upokorzeń.
Z wystąpieniem Singera solidaryzuje się
wielu Żydów, między innymi wydawcy
gazet i książek. Dla takich ludzi prawda
głoszona przez profesora Finkelsteina jest
nie do przyjęcia.
W czasie wyżej wspomnianego wykładu
profesor Finkelstein przypomniał, że

__________

przez ponad dwadzieścia lat walczył o
niewielkie odszkodowanie dla swojej
matki, która była
więziona
w
hitlerowskich
obozach
koncentracyjnych. Cytował też liczne
wypowiedzi żydowskich ofiar zbrodni
niemieckich, które żyją nieraz w nędzy,
podczas gdy działacze żydowskiego ruchu
roszczeniowego wzbogacili się na ich
cierpieniach w czasie wojny.
Ciekawe,
czy
usunięcie
z amerykańskich podręczników historii
p o l s k i c h b o h a t e r ó w wo j n y o
niepodległość USA ma źródło w akcjach
takich ludzi, jak rabin Singer, który
szkaluje Polaków i szerzy nienawiść do
wszystkiego, co polskie. ❒
__________

Bałażak - Rozwadowski ze str. 18
Gen. Rozwadowski wniósł ogromny
optymizm i wiarę w zwycięstwo, co
udzieliło się innym dowódcom. To
generał Rozwadowski przygotował plan
Bitwy Warszawskiej - najpierw powstał
dwuwariantowy projekt sposobu
koncentracji wojsk do uderzenia na
bolszewików, a następnie - wobec obaw
przechwycenia planu przez wroga powstał odręcznie pisany słynny rozkaz o
fikcyjnym numerze 10000, będący
ostatecznym planem walki o Warszawę.
Rozkaz ten zakładał wzmocnienie 5
Armii gen. Sikorskiego, która oprócz
zadań obronnych miała również podjąć
kontratak na bolszewików, zaś uderzenie
od południa, znad Wieprza, miało
dokończyć dzieła. 12 sierpnia 1920 roku,
kiedy wróg był pod Warszawą, Józef
Piłsudski, kompletnie załamany, złożył na
ręce premiera Witosa dymisję z
Naczelnego Wodza i Naczelnika Państwa
i wyjechał do przyszłej żony i córek, nie
będąc formalnie jeszcze
w
związku małżeńskim.
Generał Rozwadowski był więc nie
tylko autorem planu bitwy, ale całkiem
formalnie Wodzem Naczelnym przez
nikogo nieograniczonym w swych
decyzjach i odpowiedzialności. Główne
uderzenie bolszewików poszło, zgodnie
z przewidywaniami Rozwadowskiego, na
Front Północny.
15 sierpnia armie polskie rozbiły trzy
z czterech armii wroga i przeszły do
planowanego kontruderzenia. Armia
C z e r w o n a r o z p o c z e ł a o d wr ó t ,
Rozwadowski domagał się przyspieszenia
ofensywy znad Wieprza, jednak Piłsudski
opóźniał uderzenie, po czym uderzał w
próżnię - o czym sam zresztą pisał.
Kontakt
z nieprzyjacielem nawiązał
dopiero z 17 na 18 sierpnia.
Z chwilą zakończenia bitwy Piłsudski
poczuł zawiść w stosunku do gen.
Rozwadowskiego, świadka jego depresji i
duchowego upadku. Jako Generalny
Inspektor Jazdy gen. T. Rozwadowski
projektował reformę w kierunku
tworzenia szybkich wojsk operacyjnych,
postulował potrzebę stworzenia wojsk
zmotoryzowanych, pancernych i
lotnictwa. Plany te zostały jednak
odrzucone. Kolejnym punktem spornym z
Piłsudskim był problem upolityczniania
armii, czego Rozwadowski był
zdecydowanym przeciwnikiem.
W wyniku zamachu majowego
Piłsudskiego 12 maja, 1926 r. został
obalony legalny narodowo-ludowy rząd
Witosa. Obrońcą legalnych władz przed
zamachowcami, był właśnie gen
Rozwadowski. Wobec dymisji prezydenta
Wojciechowskiego i rozkazu zaprzestania
walk, generał Rozwadowski wraz z
innymi generałami (Zagórski,
Malczewski, Jaźwiński) został uwięziony
w Wilnie. Wraz z kilkunastoma
generałami został w 1927 r. przeniesiony
w stan spoczynku.
W społeczeństwie pojawiła się wówczas
akcja petycyjna w obronie generałów. 18
maja 1927 roku, rok po uwięzieniu, gen.
Rozwadowski został zwolniony, jednak
bardzo wyraźnie podupadł na zdrowiu.
Dużym ciosem było dla niego ponadto

zaginięcie gen. Zagórskiego. Gen.
Rozwadowski coraz częściej przebywał
w Jastrzębiej Górze, gdzie próbował się
leczyć z nasilających się bólów żołądka
połączonych z krwawieniem i silnymi
torsjami. Lekarze byli jednak bezradni.
W 1928 r. gen. Rozwadowski napisał
refer at n az wa n y „T esta me n te m
wojskowym‖,
w którym postulował
utworzenie armii wysokiego pogotowia,
doskonale wyposażonej w broń pancerną i
lotnictwo, w obliczu najazdu ze strony
Niemiec i Rosji.
Generał Tadeusz Rozwadowski zmarł
18 października 1928 r. w Warszawie.
Ostatnią wolą Generała było pochowanie
go na Cmentarzu Orląt Lwowa - wśród
swoich żołnierzy. Pogrzeb odbył się - 22
października we Lwowie o godz. 10, która
została narzucona przez władze, aby jak
najmniej ludzi uczestniczyło w ostatniej
drodze generała. Nabożeństwo odprawił
ks. arcybiskup metropolita Bolesław
Twardowski, od bramy cmentarza aż do
miejsca spoczynku trumnę na swych
barkach nieśli usunięci z armii
generałowie, nad grobem poruszającą
mowę wygłosił były legionista ks. Józef
Panać.
Płk dr Bolesław Szarecki, który odbył
konsylium z lekarzami badającymi zwłoki
generała stwierdził jako więcej niż pewne
otrucie, podobnie uważał słynny chirurg
lwowski - prof Tadeusz Ostrowski,
badający generała na krótko przed
śmiercią. Zakaz przeprowadzenia sekcji
zwłok jest bardzo mocną poszlaką w tym
względzie.
Do ko nania generała T ad eusza
Rozwadowskiego stawiają go wśród
najwybitniejszych ojców naszej wolności
oraz jednego z największych wodzów i
zwycięzców w naszej historii. Niestety
przeciętny Polak nie wie o Nim nic, lub
stanowczo zbyt mało. Wymazywanie
osiągnięć generała Rozwadowskiego
rozpoczęło się w 1926 r. i trwa do dnia
dzisiejszego, najpierw robiły to władze
sanacyjne, później komunistyczne i
obecne.
Powodem jest to, że wielka postać
generała Rozwadowskiego stoi na
przeszkodzie w budowie legendy
Piłsudskiego. Pamiętajmy jednak, że to
tylko legenda, jak pisał wybitny historyk
polski prof. Władysław Konopczyński:
„legenda świadomie i sztucznie
preparowana, broniona przed wszelką
krytyką gwałtem moralnym i fizycznym,
legenda szydercza i zawzięta nie
opromieni narodowi życia, i nie wleje
weń wiary we własne siły, nie zahartuje
go do mocarnych czynów‖.
Dzisiejsza Polska jest tego bolesnym
potwierdzeniem! Bez prawdy i
sprawied li wo ści nie zb ud ujemy
szczęśliwej przyszłości Polski. ❒
__________

Mark Prochowski
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Ks. Kamieński - przemyślenia ze str. 20

Przystawa - Prosty plan ze str, 17

bo ci z SB chcieli się wykazać swoją
aktywnością wobec szefa, aby ich nie
odwołano z pracy. Dziś, jeśli się pisze i
mówi o tym to tylko dlatego aby odwrócić
uwagę od perfidnej działalności Służb
Bezpieczeństwa z okresu PRLu. Powinno
b yc o d wro t n ie : p o ci ąg n ąć d o
odpowiedzialności
byłych
funkcjonariuszy SB, postawić w stan
oskarżenie, osądzić i przynajmniej
odebrać im wysokie emerytury i
przywileje.
Walka z kościołem trwa na całej linii we
wszystkich krajach począwszy od Polski.
Ostro jest krytykowana osoba Ojca św.
Benedykta XIV. Tu i tam dochodzi do
bluźnierczych prgramow w TV oraz
innych „mass media‖. W związku ze
zniesieniem ekskomuniki z lefebrystów na
papieżu i Kurii Watykańskiej nie
pozostawiono suchej nitki. Niektórzy
politycy nawet w Polsce próbują pouczać
Ojca św. jak ma postępować. Padaja
twierdzenia, że papież popełnia błąd za
błędem. Istnieje tendencja aby podzielić
duchowieństwo jednych przeciwko
drugim. To też metoda znana z czasów
PRLu.
Jeśli wydarzy się coś co ma związek
z antysemityzmem wówczas podnosi się
wielkie larum I wszyscy dołączają się do
„chóru‖ protestujących. Nawet Bruksela
wyraża swoje oburzenie. Kiedy brutalnie
ktoś atakuje prawdy wiary religii
katolickiej czy wogóle kościół katolicki
prześladowany w różnych częściach
świata, wówczas ci krytykanci nabierają
wody w usta I milczą. Unia Europejska na
czele z Brukselą milczała kiedy
mordowano katolików w Indiach, ale gdy
chodzi o biskupa lefebrystę, który
(niesłusznie) nego wał istnienie
holocaustu, możnowładcy brukselscy
natychmiast zareagowali ostrzegając bpa
Williamsona. Gdy chodzi o brutalne ataki
na Kościół Katolicki Bruksela milczy i
udaje, że jakby nic się nie stało. Ciągle
w prasie pojawiają się określenia „polskie
obozy zagłady‖ no i Bruksela nie widzi
w tym nic zdrożnego, bo nigdy nie
potępiła i ostrzegła autorów tego rodzju
określeń. Sprawy antysemityzmu nie
wolno tolerować, ale takie same kryterium
trzeba odnieść i do innych w tym
wypadku chodzi i ataki na Kościół
Katolicki.
Moim skromnym zdaniem to robota
„ciemnych sił‖. Najpierw próbowano
zrobić „porządek‖ z Kościołem
Katolickim za pośrednictwem ideologii
marksisto wskiej poprzez system
komunistyczny. Ponieważ ten system nie
zdał egzaminu, zawalił się mur berliński,
potężne ZSRR rozpadło się na drobne
kawałki, bo jakoś nikt nie kwapił się do
„raju sowieckiego‖, skąd zionęło
ub ó st we m I p rzemo cą, lud zie
z sentymentem spoglądali na zachód,
gdzie był dobrobyt i swego rodzaju
wolność. Ktoś to sprytnie podpatrzył i
wpadł na pomysł aby tą samą ideologię
ateistyczną zamiast przez Moskwę
wcisnąć via Bruksela. Zdaje się, że się to
udaje? ❒

tych tromtadrackich i zakłamanych
twierdzeń. Rzeczywistość była inna: to
Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy „Solidarność‖ PRZEGRAŁ
przy Okrągłym Stole, został de facto
rozbity i unicestwiony, a sądowa
rejestracja nowej „Solidarności‖, jaka
nastąpiła w kilka tygodni po Okrągłym
Stole, stanowiła tylko coup de grâce.
Istotę bowiem całego zabiegu było
przeprowadzenie czystki w NSZZ
„Solidarność‖, wyeliminowanie
wszystkich działaczy, którzy nie
wydawali się odpowiedni dla realizacji
planu całościowego, albo wręcz nie
chcieli się pogodzić z tym nowym
zamachem stanu w „Solidarności‖.
Jest tu pewna bolesna analogia
z Zamachem Majowym 1926 ponieważ na
czele tego nowego zamachu stanęli ludzie
o niekwestionowanym autorytecie
związkowym: Lech Wałęsa, Zbigniew
Bujak i Władysław Frasyniuk, a to
spowodowało wielki dylemat moralny dla
wielu ludzi Solidarności i wprowadziło
ogromną dezorientację wśród
szeregowych członków Związku. Na tej
dezorientacji i na tych fałszywych
autorytetach opierała się główna strategia
zamachowców. Tę dezorientację
potęgowała zmasowana propaganda,
całkowicie i bez reszty na usługach
stolarzy.
Ludzie Solidarności nie poddali się od
razu. W drugiej połowie maja 1989
wyszedł z Łodzi apel grupy 25
przywódców związkowych, w którym
wołali o zawarcie porozumienia dla
ratowania NSZZ Solidarność. Zawiązała
się tzw. Grupa Robocza Komisji
Krajowej, do której wkrótce dołączyła
większość członków tej najwyższej
władzy Związku Solidarność. Na
początku czerwca, na zjeździe
w Szczecinie, powołano do życia
Porozumienie na rzecz Demokratycznych
Wyborów w NSZZ Solidarność – nazwa
długa, ale trafnie oddająca istotę i cel
działania jego członków. Oprócz ok. 50
członków Komisji Krajowej do
Porozumienia przystąpili tacy znani
działacze jak Kornel Morawiecki, szef
„Solidar ności Walczącej‖, mec.
Władysław Siła-Nowicki, Wiesław
Chrzanowski, Antoni Macierewicz,
R o mu a l d S z er e mi e t i ew, M a r e k
Muszyński – ostatni szef podziemnego
RKS Dolny Śląsk i wielu innych.
W Szczecinie wyłoniono Sekretariat
Krajowy Porozumienia, do którego weszli
Seweryn Jaworski (Warszawa), Marian
Jurczyk (Szczecin), Stanisław Kocjan
(Szczecin), Daniel Podrzycki (Katowice),
Jerzy Przystawa (Wrocław), Andrzej
Słowik (Łódź) i Stanisław Wądołowski
(Szczecin). Sekretariat ten miał charakter
czysto techniczny i jego zadaniem było
przygotowywanie kolejnych zjazdów
Porozumienia.
Szczecin odegrał tu
główną rolę dlatego, ze działaczom
szczecińskim, z Marianem Jurczykiem, na
czele, udało się częściowo „odwojować‖
mienie związko we, dysponowali
odpowiednio wyposażoną siedzibą i
pieniędzmi, co było, w owym czasie,
sytuacją unikalną.

__________
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Powstanie Porozumienia stanowiło
poważne zagrożenie dla planów stolarzy.
Wokół Wałęsy zgromadziło się bowiem
zaledwie ok. 10% członków władz
związkowych, podczas gry większość
poparła raczej Porozumienie. Wałęsa,
Frasyniuk i Bujak oznaczali przewagę
w regionach gdańskim, dolnośląskim i
mazowieckim, ale w innych regionach
sytuacja wyglądała inaczej. Przykładem
był Szczecin, gdzie pozycji Jurczyka nikt
nie był w stanie poważnie zagrozić.
Podobnie było w innych regionach, czego
dowiodły przeprowadzane tam niebawem
wybory nowych władz: w Lesznie wygrał
Eugeniusz Matyjas, zaraz po nim Jan
Rulewski w Bydgoszczy, Andrzej Słowik
w Łodzi. Zbignie w Mroziński
w Piotrkowie Trybunalskim.
Porozumienie ruszyło w Polskę pod
hasłem żądania zjazdu zjednoczeniowego
„Solidarności‖, na którym pojawiłaby się
cała „Soliadaność‖, zarówno ta
prowałęsowska, jak anty. Poza
Szczecinem takie zjazdy odbyły się
w kopalni w Będzinie-Grodźcu, w Hucie
„Hortensja‖ w Piotrkowie Trybunalskim,
w teatrze w Bydgoszczy. Ostatni zjazd, na
początku roku 1990 odbył się w Auli
P o lite c h ni k i W ro cł a ws ki ej . Do
zaplanowanego na marzec zjazdu w Łodzi
już nie doszło. Stolarze bez reszty
opanowali scenę polityczną w Polsce.
Uczestnicy Porozumienia byli oskarżani o
wszystko co tylko nawinęło się pod pióro:
od rozrabiactwa, oszołomstwa, głupoty i
ślepoty po antysemityzm i żydożerstwo.
Na czele tego ataku była, oczywiście,
„Gazeta Wyborcza‖, ale nie ustępował jej
w niczym „Tygodnik Solidarność‖ pod
wodzą Jarosława Kaczyńskiego. O
żadnym zjeździe zjednoczeniowym mowy
być nie mogło. Mam w swoich archiwach
odmowę wstępu na obrady Regionalnego
Zjazdu
nowej „S‖ we Wrocławiu.
Porozumienie zostało zablokowane i
rozproszone. Jedni przeszli na stronę
stolarzy, korzystając z ofert i propozycji
jakie im czyniono, inni przystąpili do
nowego Związku Zawodowego „Sierpień
80‖ założonego pod wodzą Mariana
Jurczyka, większość po prostu wycofała
się z działalności publicznej i związkowej.
Prosty plan powiódł się nadzwyczajnie
na całe 20 lat. Prawda o zawrotnej
karierze Wałęsy, Michnika, Kaczyńskich
e tutti quanta leży schowana pod wielką
górą nawozu i nikt wydaje się nie być
ciekaw jej przywołaniem. Szczególnie
mnie w tym miejscu wzruszają zawodowi
historycy, którzy dzisiaj codziennie
zasiadają przez mikrofonami i kamerami i
perorują uczenie o transformacji
ustrojowej, znaczeniu i sensie Okrągłego
Stołu itp. A przecież prawda historyczna o
tamtych czasach, pomimo ukrywającej ją
góry, jest łatwo dostępna. Nie tylko
w archiwach IPN. Żyje jeszcze wielu
ludzi – świadków historii, są archiwa
domowe, są materiały rozproszone
w różnych gazetkach i ulotkach. Porządny

Ks. Kamieński - Kobiet ze str. 17
naczynie alabastrowe pełne cennego
olejku nardowego, rozbiła alabaster i
wylała olejek na głowę Jezusa. Jezus
odpuścił jej grzechy.
Osobną grupę stanowią niewiasty o
których Jezus mówi w przypowieściach
np w przypowieści o kwasie chlebowym:
„Królestwo niebieskie podobne jest do
kwasu, który wzięła pewna kobieta i
włożyła w trzy miary mąki aby się
wszystko zakwasiło‖.
W przypowieściach jest też mowa o
kobiecie, która zgubiła drahmę oraz o
wdowie, która naprzykszała się sędziemu.
Spośród wszystkich niewiast na
pierwszy plan wysuwa się Maryja matka
Jezusa, która jest Współodkupicielką
rodzaju ludzkiego. Z tej racji św. Elżbieta
krewna Maryji mogła ją nazwać:
„Błogosławiona, która uwierzyła‖ (Łk
1,45). Na weselu w Kanie Galilejskiej
dała wyraz całej ufności do syna: „Wtedy
matka Jezusa rzekła do sług: uczyńcie
wszystko, cokolwiek wam nakaże‖. Ona
towarzyszyła Jezusowi aż po Krzyż, gdzie
on powierzył misję być matką wszystkich
uczniów w każdej epoce.
Kościół stawia Maryję ukazując ją jako
przykład do naśladowania. Na uwagę
zasługują też jej cnoty jak wiara, pokora i
posłuszeństwo woli Bożej, co widoczne
było podczas Zwiastowania, kiedy
powiedziała: „Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego‖.
❒

__________

Polish Retirement Foundation

SZAROTKA
RESIDENCE

3400 West Adams Boulevard
Los Angeles, California 90018

OFERUJE
Pokoje z całodziennym utrzymaniem,
umiarkowane, przystępne ceny

Tel. (323)-735-1381
historyk nie musi się dzisiaj zapluwać
opowiadając niestworzone rzeczy, aby się
przypodobać rządzącym koteriom.
Ale rozumiem, ze jeszcze nie czas.
Ujawnienie prawdy o tych wydarzeniach
oznaczałoby zapewne nieodwołalny
koniec prostego planu. ❒

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

