News of Polonia
Polish Film Festival from 1
presentations takes place each year.
The program started with the welcome
speech of Władysław Juszkiewicz, followed
by a performance by musicians Mietek
Szcześniak and Wendy Waldman with The
Refugees, Kenny Edwards, Scott Babcock,
and Phil Parlapiano. They were later joined
by the H.B. Barnum Life Choir. They were
great jazz singers and national anthem
performers, together singing both the Polish
and American national anthems.
The World Premiere of One World of
Love was performed by Marla Maples and
Elona Europa.
During the program the Kodak Award for
Best Etude from Polish Film Schools for the
film “Another Day” (Kolejny Dzień) was
presented to cinematographer Pawel
Chorzepa. The Laboratorium Award - Best
Indie for the film “The Ruby
Wedding” (Rubinowe Gody) was presented
to Andrzej Mankowski. The Hollywood
Eagle Documentary Award was received by
Ewa Stankiewicz and Anna Ferens for the
film “Three Buddies” (Trzech Kumpli). The
Hollywood Animation Award was received
by Michal Socha for the film “Chick.” The
Hollywood Eagle Award for Best Feature,
sponsored by Panavision Polska, was
received by Kasia Adamik for the film “The
Offsiders” (Boisko Bezdomnych).
Consul General of the Republic of Poland,
Madam Paulina Kapuścińska, presented the
award Amicus Poloniae - Friend of Poland to Jane Kaczmarek, for promoting Poland in
general and, specifically, in the film
industry. Minister of Culture and Education
of the Republic of Poland, Mr. Bogdan
Zdrojewski, on behalf of the President of
Poland, presented the Officer Cross to Mrs.
Jolanta Czaderska Hayek, a member of the
Golden Globe Board; thanking her for
everything she is doing toward promoting
Polish film in America and promoting the
growth of the Polish Film Festival in Los
Angeles. All of the filmmakers, directors,
producers, and actors were invited to the
stage to be officially introduced and
presented to the audience.
The official opening of the festival was
done by actress Marla Maples, followed by
a screening of the film, “PERFECT GUY
FOR MY GIRL” (Idealny facet dla mojej
dziewczyny), directed by Tomasz Konecki
and starring Marcin Dorociński, Magdalena
Boczarska, Izabela Kuna, Danuta Stenka,
Krzysztof Głobisz, and Daniel Olbrychski.
The film was a hilarious comedy, with an
intelligent, well written screenplay
throughout by Andrzej Saramonowicz.
Despite being found in a world of hidden
motives and self-serving users in friends,
government, and religion, victory was
obtained when two very lost and lonely
souls found in each other, love, support, and
the energy to live, even the energy to give
birth to the next generation. Healing
ultimately came through a spark of the
divine, even in the most broken of
humanity.
From April 23 to May 3, Polish films will
be shown at the Laemmle Sunset 5 and the
Egyptian Theater complex‟ Spielberg
Theatre. Also, films will be screened in
Orange County‟s South Coast Plaza area.
The program can be found at
www.polishfilmLA.org
Alina Janowska, one of the most respected
Polish actresses present at the gala, told me:
“What is happening here now and every
year in Los Angeles is very important. I and
many friends of our film industry family are
very thankful for the Film Festival in Los
Angeles which has become very respected
by older and young people in the film
industry who hope their artwork, whether
making it or acting in it will be shown. We
Poles want our Polish Culture to be exposed
and noticed by a wider American and
international audience.”
Many Americans, Poles, and Polish
Americans are also very thankful that we
have the opportunity to see the art of Polish
cinema and observe where Poland is now;
and how Poland is growing and changing.
We can laugh and cry together during the
film screenings in the Los Angeles and
Orange County movie theaters.
Jadwiga Inglis is an International
Correspondent, VIP High Life from
Hollywood, California. ❒
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Double life of Witold
Pilecki, the Auschwitz
volunteer who
uncovered Holocaust
secrets
A TIMESONLINE website article written
by Kamil Tchorek reports… It was perhaps
the bravest act of espionage of the Second
World War. After voluntarily being
imprisoned in the Auschwitz concentration
camp for 2½ years, and smuggling out its
darkest secrets to the Allies, Witold Pilecki
overcame a guard and, with two comrades,
escaped almost certain death.
Now new details have emerged of the
extraordinary tale of the Polish officer who
hatched a plot with the country‟s resistance
to be rounded up by the occupying Germans
in September 1940 and sent to the most
notorious Nazi extermination centre.
At the time Auschwitz was predominantly
a camp for captured resistance fighters,
although Jews and anyone considered a
threat to the Nazi regime were also being
sent there.
Newly released documents from the Polish
archives reveal how Mr Pilecki, going under
the false name Tomasz Serafiñski, went
about setting up an underground resistance
group in the camp, recruiting its members
and organising it into a coherent movement.
“In order to assure greater security I have
taken the view that each cell of five will not
be aware of another cell,” he wrote in one of
his reports smuggled out to the Resistance
and which has now come to light.
“This is also why I have avoided people
who are registered here under their real
names. Some are involved in the most
incompetent conspiracies and have their
own plans for rebellion in the camp.” Later
he wrote: “The gigantic machinery of the
camp spewing out dead bodies has claimed
many of my friends. We have sent messages
to the outside world which were then
transmitted back by foreign radio stations.
Consequently the camp guards are very
angry right now.”
Mr Pilecki‟s reports from the camp were
channeled to the Allies via a courier system
that the Polish Resistance operated
throughout occupied Europe. By 1942 Mr
Pilecki‟s organisation realised the existence
of the gas chambers and he worked on
several plans to liberate Auschwitz,
including one in which the RAF would
bomb the walls, or Free Polish paratroopers
would fly in from Britain.
However, in 1943, realising that the Allies
had no plans to liberate the camp, he and
two others escaped. The new documents
include a Gestapo manhunt alert after his
escape.
Mr Pilecki ensured that a full report on the
camp reached London, and the resistance
group he started in Auschwitz continued to
feed information to Britain and the United
States, confirming that the Nazis were bent
on the extermination of the Jews.
The archive material will again raise
questions as to why the Allies, and in
particular Winston Churchill, never did
anything to stop the atrocities there. “We
can only assume the British thought we
were exaggerating,” said the Polish historian
Jacek Pawlowicz. “I'm certain Poles shared
their intelligence with MI6 and the highest
levels of British Government, which, for
some reason, remained silent.”
After his escape Mr Pilecki was captured
fighting in the Warsaw Uprising in 1944 and
spent the rest of the conflict in a prisoner-ofwar camp. In July 1945 he joined Free
Polish troops in Italy, from where he agreed
to return to Poland and gather intelligence
on the Soviet takeover of the country.
He was, however, caught by the Polish
Communist regime. In a twist of fate, a
Polish Jew administered the torture during
his interrogation. Mr Pilecki‟s wife was
invited to visit and he told her that his time
in Auschwitz was child‟s play by
comparison. After a show trial he was given
three death sentences and shot.
The new material includes his charge
sheet, which has 132 subsections, each
listing a separate alleged crime. “From July
1945 to May 1947 the accused worked

Witold Pilecki to page 16

Poland’s only successful
uprising celebrated
By: Robert Strybel,
Our Warsaw Correspondent
WARSAW–Recently, Poland celebrated the
90th anniversary of the Wielkopolska
Insurrection, the only truly successful Polish
uprising against foreign occupation. The last
two centuries of Polish history has been
peppered with ill-fated risings, starting with
the 1794 Kościuszko Insurrection and
followed by 19th-century November
Insurrection (1830-1831) and January
Insurrection (1863-64). Also crushed by
foreign occupants were the 1905
Revolution, the Warsaw Ghetto Uprising
(1943) and the Warsaw Uprising (1944).
Unlike other countries, for which World
War I ended in November of 1918, Poland
did not emerge from 123 years of partitions
as a fully free and independent country until
1922 when it finally secured its post-war
borders with the Soviet Union, Lithuania
and Germany. Resentment against
Germany‟s anti-Polish and anti-Catholic
policies had been especially strong in
Wielkopolska and a speech delivered in
Poznań by Polish composer-diplomat Ignacy
Paderewski inspired its people to reclaim
their region from the occupying Germans.
The uprising lasted several months and
claimed thousands of lives but ultimately led
to the withdrawal of German troops.
Were it not for that armed rising, the
Poland that emerged after World War I
might well have not included Wielkopolska,
the western Polish region containing such
important cities as Poznań, Kalisz, Piła,
Konin and Leszno. At the anniversary,
President Lech Kaczyński said: “This rising
was well organized, the balance of forces
was well calculated, and not only courage
but also reason came into play. The
Wielkopolska Uprising showed that without
rational responsibility one cannot win.” The
celebration also included a multi-media
cultural program involving hundreds of
actors, singers and dancers and including a
re-enactment of Paderewski‟s arrival in
Poznań and some of the actual fighting.
Coincidentally or not, an earlier
Wielkopolska upheaval in 1806 had set the
stage for the emergence of the Grand Duchy
of Warsaw, a truncated ersatz state that
lasted only from 1807 to 1815 and depended
on Napoleon‟s support. But even if we
disregard that first rising whose results were
short-lived, perhaps the above title is not
entirely accurate. Wasn‟t the Solidarity
revolution really a peaceful insurrection that
led to the toppling of the Soviet empire,
ended the cold war and changed the course
of European history? ❒

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
Zakład Pogrzebowy
(323) 681-0776 - (626) 793-7159
Oferujemy pełen zakres usług
związanych ze zgonem. Przygotowanie
pogrzebu, możliwość kremacji zwłok.
Msza pogrzebowa w języku polskim,
pogrzeb na polskim cmentarzu, stypa.
Zawiadom nas, a my zajmiemy się
przygotowaniami i formalnościami.

Cabot & Sons Mortuary
Catholic Funeral Directors
Serving the community since 1921
We offer funeral arrangements with
Mass in the Polish language,
cremation or burial at a gravesite in the
Polish section of a cemetery.

Betrayed
Several months ago, Justyna Ball, one of
our favorite columnists of the News of
Polonia wrote a glowing article about the
merits of President Barack Obama. As a
Roman Catholic, I disagree with Ms Ball‟s
assessment of President Obama, my reasons
are:
Over 54% of Catholics are reported to
have voted for President Obama. He has
betrayed them by funding overseas
abortions, removing restrictions on human
embryo experimentation and compromising
their religious beliefs. He has betrayed the
middle class through his mayors, governors
and politicians with massive new taxes that
affect everyone. Officially we now have
8.6% unemployment.
He has betrayed the sovereignty of
America with his decisions at the G20
Conference and he has compromised the
image and strength of the United States by
calling us arrogant to the entire world. He
has betrayed those who wanted to end the
war by sending more troops to Afghanistan.
Each day we wonder what new betrayal will
be revealed.
Catholics who came to this country at the
turn of the century joined the Unions, the
Democratic Party and fueled the industries
of America. These same Catholics have, for
two or three generations, stayed with the
Democratic Party. Catholics and Christians
who believe in the 10 Commandments see a
major rift with the Democratic Party in the
future. Is there a change for these Catholics
and Christians in the future?
Leaders like Biden, Pelosi, Dodd, Etal.,
who claim to be Catholic, may see a change
in the future for their betrayal to their
constituents.
Al Koproski
222 Ocean Drive East
Stamford, CT 06902
203-323-9944
oceanvu222@sbcglobal.net

❒

__________

Polish Astronomers...
Notable Planetary
Discoveries
Scientists associated with the OGLE
project, have been positioned as world
leaders in the planetary field with their
discoveries of around 600 gravitational
lensing events every year. The project,
based at Warsaw University, uses a
dedicated 1.3-metre telescope mounted in
Las Campanas in Chile. The undertaking is
partially financed by the Ministry of Science
and Higher Education, the Foundation for
Polish Science, and the Foundation for
Polish Astronomy. The OGLE Web Site is
available at ogle.astrouw.edu.pl.
The OGLE team includes: Professor
Andrzej Udalski, Professor Marcin Kubiak,
Professor Michał Szymański, Professor
Grzegorz Pietrzyński, Dr Igor Soszyński, Dr
Łukasz Wyrzykowski, Dr Olaf Szewczyk
and Krzysztof Ulaczyk from the Warsaw
University Astronomical Observatory.
Almost 300 extrasolar planets have been
discovered so far, with as many as 13
objects by the OGLE team. Other Polish
astronomers have made notable planetary
discoveries also, namely Aleksander
Wolszczan (the first ever extrasolar planets),
Maciej Konacki (a planet in a triple star
system), Andrzej Niedzielski (a planet
around a red giant) or Krzysztof
Goździewski (who, by means of theoretical
calculations, found a fourth planet in a
system where other observers had seen only
three objects). ❒

__________

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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Northern California News:
By: Edmund Lewandowski,
www.PoloniaSF.org

PoloniaSFO@yahoo.com

APRIL 25, Sat., San Francisco 6 p.m.-1 a.m. - THE POLISH ARTS AND CULTURE
FOUNDATION'S GALA POLONAISE BALL CELEBRATING OUR 43RD
ANNIVERSARY AND HONORING FREDERYK CHOPIN AND STANISLAW
MONIUSZKO The Hotel Whitcombe in San Francisco. Music to the Nightbird Orchestra
Entertainment by PODHALE Folk Ensemble from Los Angeles. Pianist Robyn
Carmichael Fundraising Silent Auction and Raffle Drawing. For more information call
510-599-2244.
APRIL 26, Sun., San Francisco 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, MezzoSoprano 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 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 More information at:
www.PolishFestival.com
MAY 9, Sunday, San Francisco 2 p.m. - THE HAUNTED MANOR / STRASZNY
DWOR - Stanislaw Moniuszko English translation by San Francisco's POCKET OPERA
icon Mr. Donald Pippin Julia Morgan Theater in Berkeley Tickets available at
www.pocketopera.org Soprano Patrycja Poluchowicz as Hanna, MezzoSoprano Dalyte
Kodzis as Georgina, LOWICZANIE Folk dance Group will dance the Mazur. Polish
Costumes and Stage Props on loan from the PACF Collection.
POST YOUR PLANNED EVENT HERE, IT WILL HELP OTHER
ORGANIZATIONS TO PLAN OTHER EVENTS AND CELEBRATIONS
Post event by sending information (in the form suggested below) to:
poloniasfo@yahoo.com
MONTH DAY, YEAR, Day_of_the_week, City
__________

Halina Teresa Butler z domu Śliwińska pseudonim
konspiracyjne Halszka
Ryszard Urbaniak
W niedzielę 8 marca 2009 roku, w grupie
znajomych i rodziny, czyli około około 150
osób, celebrowaliśmy jej osiemdziesiąte
urodziny.
Tydzień późnej siedziałem w jej domu
słuchając wspomnień tej urodzonej
w warszawskiej Cytadeli, córka kapitana
Stanisława Śliwińskiego.
Siedziała naprzeciw mnie znów mając lat
zaledwie trzynaście. Jak by to było zaledwie
przed chwilą , a nie 67 lat później, wstępuje
do harcerstwa. Jej zastęp był częścią 44
drużyny warszawskiej. Kończy kurs
łączności. Delegowana do druhny Wandy
Kamienieckiej, powojennej delegatki
naczelnictwa ZHP na Stany Zjednoczone.
Czekając z koleżankami na kwaterze
w drugim dniu powstania poszły same na
ulicę Pańską. Przez barykady, z dziecięcą
chęcią walki. Odesłano je. Trafiły na inny
oddział. W piwnicę gdzie zajmowały się rannymi, trafia czwartego sierpnia bomba.
Kuruje złamaną rękę tylko dwa tygodnie. Wraca do druhny Wandy i przydzielona zostaje
do Wojskowej Służby Społecznej, gdzie między innymi pomaga wychodzącym
z kanałów. Z końcem sierpnia przechodzą do południowego śródmieścia. Stamtąd
odesłane zostały na Czerniaków. Po tygodniach walk znów widzą tam zaskakującą zieleń:
kwiaty, pomidory.
Kapitan „Jerzy” Białołus w dniu jedenastym września przyjmuje je do „Zośki”. Gotują,
donoszą rozkazy. Cztery dni późnej lądują w pobliżu, nieprzyzwyczajeni do walk
ulicznych „berlingowcy”; ginie ich bardzo wielu. Ewakuacja. Opiekując się swymi
rannymi doszły na Wilanowską 5. Wycofywanie trwa, aż do ostatniego budynku.
Wilanowska jeden. Kapitan Jerzy rozwiązuje „Zośkę” 22 września 1944 roku.
Z koleżanką chcą przepłynąć Wisłę, na Pragę. Przeczekują dzień w piwnicy palącego
się domu. Niemcy przechodząc wrzucają granaty do piwnic. Do ich nie wpadł. Poszły nad
Wisłę. Złapane, mówią, że ciocia wysłała je po wodę; spędzają dwa dni w szpitalu na
Solcu; stamtąd wraz z ludnością cywilną przechodzą do kościoła na Wolskiej. Miesiąc
w obozie przejściowym w Pruszkowie. Obóz pracy koło Norymbergi.
Słuchałem o jej powrocie do matki będącej u wuja w Częstochowie, która przekupiła
Ślązaka w niemieckim mundurze, aby ją przemycił. O tym jak w grudniu 1945 roku
poprzez Czechy i znajdujący się w Pilźnie „zachodni” Czerwony Krzyż wywiezione były
wraz z matką karetką pogotowia do Norymbergi. Opowiedziała mi o miasteczku
niemieckim nazwanym „Maczkowo”, z którego wywieziono wszystkich Niemców i gdzie
zamieszkały. O ojcu, który jak we śnie stał na schodach nie poznając jej i pytając się czy
wie gdzie mieszkają matka i córka Śliwińskie.
Zapadł wieczór, a ja spisywałem łapczywie usłyszane zdania. Zapamiętując szczegóły.
Dziękuję druhno Halino. Raz jeszcze.
CZUWAJ!
__________

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

Kopernik miał rację.

Ryszard Urbaniak, hm

Dopiero co robiliśmy świąteczne palmy,
piekliśmy baranki; dopiero co przed kaplicą
Matki Boskiej Patronki Emigrantów
w kalifornijskim Martinez sprzedawaliśmy je
idąc po mszy na spotkanie z zajączkiem, a tu
już ziemia obróciła się jeszcze raz dookoła
słońca i mamy kolejną niedzielę palmową,
tym razem roku dwutysięcznego dziewiątego.
Niedziela niby podobna do poprzednich, ale
jakże inna. Cały dochód ze sprzedaży
tegorocznych palm, przeznaczamy na akcję
charytatywną ogłoszoną przez naczelnictwo harcerskie władze z Londynu - w związku ze
Marek Janikowski
stuleciem istnienia polskiego harcerstwa.
otrzymuje granatowy sznur drużynowego
„Farma życia”, powstały w Polsce ośrodek
ma być miejscem pracy, rehabilitacji i terapii dla młodzieży i dorosłych dotkniętych
autyzmem. Nazbieraliśmy dla nich całe dolarów dwieście. Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do tego pięknego sukcesu.
Tydzień wcześniej już, babcie z nieoficjalnego „klubu radosnych serc”, przed
wyjazdem do Las Vegas, zebrały się sobotnim popołudniem aby przygotować ciasto i
lepić kilkaset pierogów. Nie ma cierpliwszych i zręczniejszych od nich. Nęcące pierogi
jak zwykle są wspaniałe. Mam w tym smakowaniu ich przynajmniej, ogrom
doświadczenia.
Sobota czwartego kwietnia to czas robienia palm. W tym samym co zawsze domu
w cichym miasteczku Concord, porankiem zbiera się grupa druhen i przebiera, tnie,
układa i wiąże kilkadziesiąt pięknych palm. Bazie jak i mnóstwo potrzebnych gałązek
dostarcza nam przyjazna Polonia. Układające je instruktorki i członkinie KPH, mają przy
tym układaniu, tyle wdzięku i tyle tematów do rozmów, że czas mija im bardzo szybko.
To właśnie te zrobione przez nie, a sprzedawane przez zuchy – palmy, zasilą tegoroczną
akcję charytatywną.
Piątego kwietnia, na długo przed rozpoczęciem niedzielnej mszy świętej, w ośrodku
polonijnym East Bay Polish American Association, w stolicy hrabstwa Contra Costa –
mieście Martinez, wrze. Stoły zapełniają się przygotowanymi palmami. W kuchni nęcą
nadziewane pączki, bulgocze zupa, pachną kanapki. Remontowane pomieszczenie
wypełnia zapach wędlin sprzedawanych tu systematycznie od wielu już lat przez “Seakor
Market”. Ustawione przed zrobioną przez siebie podczas zbiórki, tablicą wyjaśniającą
“Farmę życia”, dzieci liczą zbierane ze sprzedaży palemek pieniądze. Na zbiórce też
rozmawiały długo o tym, jak ważna jest pomoc potrzebującym. Z tym większą powagą i
entuzjazmem wywiązują się ze swego zadania. Upieczone przez dzieci i ich opiekunów,
świąteczne ciasta i baranki cierpliwie i pachnąco czekają na swoją kolej. Kaplica
wypełnia się harcerskimi mundurami. Młodzież wchodzi orszakiem, niesie do ołtarza
dary, czyta modlitwy, zbiera na tacę. Po mszy jeszcze krótka instruktorska uroczystość
wręczenia funkcyjnych sznurów. Srebrne, granatowe, zielone i brązowe, otrzymują
zrówno niektórzy instruktorzy jak i funkcyjni z 10 drużyny harcerzy. Lunch, zbiórka i
wymarsz z najmłodszymi do parku. Tajemniczy, prawdziwy zajączek wielkanocny,
porozrzucał tam masę kolorowych jajek z cukierkami w środku. Maluchy zbierały je
ochoczo dzieląc się z tymi, którzy mieli mniej. Zadowoleni rodzice przyglądali się temu
wspaniałemu widowisku. Jeszcze tylko wspólne zdjęcie i powrót do ośrodka. Kuchnia
wyprzedała wszystko, baranki rozpierzchły się po nowych właścicielach, a nam dzięki
naszej corocznej akcji przybyło w harcerskiej kasie. Co roku bowiem zarząd miejscowej
organizcji oddaje nam we władanie zarówno ośrodek jak i wszystkie zarobione pieniądze.
Dziękujemy. Jesteśmy nieodłączną częścią zarówno parafiii jak i polonijnej wspólnoty.
Cieszę się, że wraz z naszymi harcerskmi przyjaciółmi od tylu już lat pomagamy
rozkwitać naszej Polonii i naszemu harcerstwu. Część z oddanych obecnie harcerstwu
instruktorów, odeszła od niego na jakiś czas w wieku powędrowniczym. Powrócili po
latach. Przyprowadzają swoje dzieci. Aktywnie włączają się w życie tej poznanej i
bliskiej im instytucji wychowawczej. Warto, nawet wbrew zaleceniom regulaminu - nie
pozbywać się ich. Warto czekać na te powroty. Są najwspanialszą zapłatą.
Już za tydzień spotkamy się znowu pełniąc wartę przed grobem Jezusa, ale to już temat
na kolejne pisanie.
Dziękuję raz jeszcze wszystkim, za włożenie w harcerstwo tyle samo pracy, co i serca.
Jest ono wspaniałe.
CZUWAJ!
__________
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Co Polacy, Litwini, Węgrzy i Ormianie mają z sobą
wspólnego?
Ryszard Urbaniak, hm

Można się o tym przekonać raz do roku w okolicach Los Angeles.
W weekend 27-29 marca 2009 roku, w kalifornijskiej miejscowści Long Beach, Renia i
Marek Skwarużyńscy, Marek Tuszyński, miejscowe Koło Przyjaciół Harcerstwa oraz najdzielniejsza drużynowa gromadki skrzatów z LA - Edyta Frąckiewicz-Kozioł wzięli
udział w trzydziestym piątym już, międzynarodowym spotkaniu skautów celebrującym
Baden-Powellowski Dzień Myśli Braterskiej.
W tym roku organizowała je właśnie grupa polska.
Wśród dorocznych uczestników zabrakło niestety przeżywających czasowy kryzys,
skautów ukraińskich.
Polscy harcerze zjechali na biwak piątkowym popołudniem. Do nocy trwały powitania,
stawianie namiotów. Sobota rozpoczęła się w tradycyjny sposób: pobudką, przywitaniem
dnia, gimnastyką, apelem i śniadaniem. Komendanci biwaku Hm Renia i Phm Marek
Skwarużyńscy zaopatrzyli wszystkich w mnóstwo jajek i zaczęło się wielkie smażenie i
gotowanie. Zapach rozszedł się po całym obozowisku. A ja, gapa stałem na środku
zapomniawszy wziąć menażki i łakomie patrzyłem na jedzące dzieci. Nie trwało to długo.
Jeden druh Marek zaopatrzył mnie w przybory do jedzenia, a drugi w porcję smakowitej
jajecznicy. Dziękuję. Resztę przedpołudnia zajęły typowo harcerskie zajęcia, z biegiem
na stopień ochotniczki, przygotowywaniem terenu, pośród tego wszystkiego, gdzieś
z boku odbywał się kolejny kurs dla przyszłych instruktorów z Kalifornii i Arizony. Po
raz pierwszy bowiem w tym biwaku wzięła udział spora grupa harcerek i harcerzy z tego
sąsiadującego stanu. Los Angeles jest doskonałym punktem centralnym dla wszystkich
spotkań, gdyż i z okolic San Francisco i z Phoenix jechać trzeba mniej więcej tyle samo,
czyli około sześciu godzin.
Około godziny piętnastej zjechali na teren uczestniczący w tym święcie skauci z Litwy,
Węgier i Armeni. Wprowadzeniem flag amerykańskiej i wszystkich uczestniczących
państw, rozpoczęly się popołudniowe uroczystości. Całość prowadził Phm Marek
Tuszyński. Odśpiewanie hymnów narodowych, apel, raporty i rozejście się na
kilkugodzinne różnojęzyczne harce. Niesamowita zabawa, niepowtarzalne spotkanie,
zakończone obiadem złożonym z międzynarodowych, tradycyjnych potraw. Bigos i nie
tylko - był przepyszny. Końcowe uroczystości rozpoczęło wspólne ognisko. Do jego
rozpalenia poproszono najmłodszego i najstarszego skauta z każdego państwa. Nie wiem
dlaczego wybrano mnie, gdyż ta harcerka obok była zaledwie kilkadziesiąt lat młodsza
ode mnie. Ognisko i nadchodzący zmrok zamknęło ten wspaniały dzień. Kręgiem
otoczono wszyskie flagi. Przy słowach pieśni “God bless America” wyprowdzono je.
Jeszcze nasz harcerki apel, jeszcze jedno ognisko, podczas którego dwie harcerki złożyly
Przyrzeczenia Harcerskie i cisza nocna. Cisza zapamiętana na pawno przez druhnę
Renatę Latochę z Phoenix, która weszła do naszej harcerskiej rodziny i otrzymała
harcerski krzyż.
Podczas kursu na przewodników zaś, omawiając strukturę ZHP mogliśmy wykorzystać
fakt, że w ten sam weekend w Chicago odbywało się zebranie jednego z ważniejszych
harcerskich gremiów – Naczelnej Rady Harcerskiej, w którym uczestniczył też i
kalifornijczyk, Przewodniczący Zarządu Okręgu USA – Hm Zbigniew Pisański. Kto zaś
chciałby wiedzieć więcej, co to takiego, zapraszam na kurs.
Miło doprawdy było zobaczyć tyle znajomych twarzy: naszych hufcowych Ani
Pisańskiej i Patryka Grobelnego, szefa Organizacji Przyjaciól Harcerstwa na teren Stanów
Zjednoczonych – Romana Matuszewskiego, liderki arizońskiego harcerstwa Jagody
Marciszewskiej ( jeszcze nie instruktorki !!!) wraz z całą grupą jej przyjaciół, a także
instruktorek i instruktorów z obszaru całej Kalifornii.
Niedzielny poranek przerwał krzyk harcerzy. Na teren wdarły się z sąsiedniego obozowiska harcerki i zrzuciły jeden z namiotów. Odważni harcerze zdecydowanie krzyczeli
bojąc się jednak do nich zbliżyć. Uciekły. Druhna Renia zwołała je później na
przedwczesną zbiórkę mundurową a przed wyjazdem doprowadziły łazienkę do stanu
lśnienia. Nie, nie za karę lecz za to, iż się dały złapać.
Stojąc na ostatnim apelu myślałem o harcerstwie. Myślałem o tym jak wiele dają takie
wspólne spotkania. Zjeżdżamy się z północy i południa Kalifornii, z Arizony, aby spędzić
z sobą kilka dni, aby pośród obcowania z młodzieżą odnaleźć raz jeszcze sens harcerskiej
przygody. Wielka rodzina, wielcy przyjaciele. Uczymy się od siebie nawzajem.
Pokazujemy jak najlepiej wydawać rozkazy i jak posłusznie ich słuchać. Uczymy
młodzież najpiękniejszych wartości, przejmując w zamian od nich wieczną młodość.
Podczas drogi powrotnej zastanawiałem się też nad tym, w jaki sposób rozróżnić ważną
harcerską tradycję od zbytecznych stereotypów. Myślałem o konieczności podejmowana
ryzyka, aby harcerstwo istniało nadal rosnąc w nieodkrytych jeszcze miejscach, o
właściwym balansie między ryzykiem właśnie, a niezatraceniem najważniejszych
wartości. Zastanawiałem się i nad tym, że czasem trzeba działać zdecydowanie i szybko,
nie zważając na nic.
Dziękuję wszystkim organizatorom, którzy włożyli w przygotowanie tego spotkania
ogrom pracy. Dziękuję zarówno młodszym jak i bardziej doświadczonym instruktorkom i
instruktorom za wspaniałe chwile, wspólnie spędzone na poważnych rozmowach i
śmiechu.
CZUWAJ!

Warta przy grobie Jezusa - 1976 lat później
Ryszard Urbaniak hm

Zwyczaj stawiania straży przy grobie Chrystusa sięga najprawdopodobniej
wczesnośredniowiecznych inscenizacji religijnych, czyli około roku 476, który jest
końcem istnienia imperium rzymskiego. Scenariusze tych widowisk bazowały głównie na
przekazie ewangelicznym.
Mateusz, jako jedyny spośród Ewangelistów przytacza następujące zdarzenie:
Nazajutrz, to znaczy po dniu Przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u
Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za
życia: Po trzech dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby
przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli Go i nie powiedzieli ludowi:
Powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat:
Macie straż: idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób
opieczętowując kamień i stawiając straż. (Mt 27,62-66)
i później:
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i
druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł
Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak
błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i
stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: “Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że
szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.
Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom:
Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam
powiedziałem”. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i
biegły oznajmić to Jego uczniom (Mt 28, 1-8).
dalej:
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili
arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali
żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i
wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i
wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak
rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.” (Mt 28,11-15)
W Polsce od dawien dawna, aż po dzień dzisiejszy przy Bożym Grobie stawiane są
warty. W różnych rejonach Polski mają one inny, zwyczajowy charakter. Stroje straży
Grobu Pańskiego z biegiem czasu ulegały „uwspółcześnieniu”; zbroję czy turecki ubiór
w wielu rejonach zastąpiły mundury harcerskie i wojskowe, czy też jak na południu
Polski – strażackie.
Powstałe w 1986 roku East Bay Polish American Association, zakupiło w roku 1988
ośrodek w Martinez. Polska Parafia, która przyjęła później nazwę – Polish Pastoral
Center, odprawiła w tamtejszej kaplicy pierwsze nabożeństwo – pasterkę w tymże
właśnie roku. Od początku istnienia, podczas Wielkiej Soboty w kaplicy przy grobie staje
młodzież, nauczyciele i harcerscy instruktorzy. Nie było jeszcze takich świąt, aby
zabrakło dzieci z miejscowej szkoły języka polskiego, harcerzy w mundurach, czy też jak
w tym roku ubranych w stroje ludowe. Dwa tysiące dziewięć lat po jego narodzeniu,
pilnują oni nadal naszego Pana, tak jak i rzymscy wojownicy: odważnie i nie drzemiąc na
warcie. Chcą aby zmartwychwstały wiedział, że byli, że czuwali.
10 kwietnia, między godziną dziesiątą rano a drugą po południu, młode dziewczęta i
chłopcy, stawali na baczność podczas tradycyjnego święcenia pokarmów przez księdza
palotyna Leonarda Lasotę. Kolejne pokolenie wiernych Polaków, młodych patriotów
stających u progu życia. Nic dziwnego, że On i nasza polska Królowa czuwają nad nami i
strzegą przed niebezpieczeństwami od tylu już lat.
CZUWAJ!
__________

Twoja pomoc jest potrzebna zaangażuj się
w działalność Polonii Zostań członkiem
polskiej organizacji
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Buchanan’s pro-German
and anti-Polish book
“The Unnecessary War”
By: Iwo Cyprian Pogonowski
www.pogonowski.com
Patrick J. Buchanan writes falsely in his
book: “Churchill, Hitler, and the
Unnecesary War” (Crown Publishers, 2008,
ISBN 978-0-307-40515-9) that there were
two main causes of the decline of the West,
namely the declaration of war on Germany
in 1914 and British guarantees to Poland in
March 1939, which according to Buchanan,
gave an opportunity to the “reckless” Poles
to start the Second World War.
The truth is, that facing German
mobilization, which started on July 31,
1914, Russia also mobilized. Then on
August 1, 1914, the already fully mobilized
Germany, declared war on Russia, by means
of an ultimatum, which stated that if Russia
does not demobilize within 12 hours,
Germany will (and actually did) attack
Russia. Thereby Germany started the actual
fighting of the First World War.
Next day on August 2, 1914, German
ultimatum to Belgium demanded free
passage in order to attack France the
Germans hoped to defeat as quickly, as they
did in 1871. The defeat of Russia by
Germany and German colonization of
Russia, similar to British colonization of
India, was to take a longer time, according
to Aleksander Guczkow, defense minister in
Kerensky‟s government.
According to Guchkov, the Germans
wanted to treat Russia like the British
treated India, so they could build the
“German Empire from the Rhine River to
Vladivostok” in competition for world
domination against the British Empire. The
Germans wanted to end British control of
the seas. A German victory was to promote
Germany from s number three colonial
power to number one.
Loosing on the western front, Germans
had to temporarily give up the building of
the “German Empire from the Rhine River
to Vladivostok” and move their troops from
the Russian front to the western front in
France. In order to do so, the German
government recruited Lenin, a revolutionary
refugee in Switzerland to start a revolution
in Russia so the German army could have
more soldiers for combat in France.
Six million dollars in gold was brought
from Germany by Lenin, and twenty million
dollars in gold from New York was brought
on board of the ship Christiana Fiord by
Leon Trotsky (Lev Davidovich Bronstein)
for the financing of the Bolshevik takeover
of the government in St Petersburg. It
happened simply by hiring, for that purpose,
local organized criminal gangs. The
unwanted Bolshevik government had to use
terror in order to stay in power.
True to Lenin‟s mission, the Bolshevik
government surrendered to Germany at
Brest Litovsk on February 9, 1918 and
formally agreed to make Russia a vassal of
Germany as the first step towards building
of the “German Empire from the Rhine
River to Vladivostok.”
Social revolutionary party considered
Lenin a traitor, and on August 30, 1918 he
was shot by Dora Kaplan and had one of his
lungs punctured. On July 6, 1918 German
Ambassador, count von Mirbach, was killed
in Moscow. Some 200 social revolutionaries
were executed as a reprisal. On July 30,
1918 Field Marshal von Eichhorn, German
commander in the Ukraine and his aid capt.
von Dressler were killed by a bomb thrown
in the streets of Kiev by social revolutionary
Boris Danskio. On August 31 British
embassy was sacked by Bolsheviks in
Petrograd and British attaché, capt. Gromie,
was killed. Russia was not about to be
colonized by Germany.
German capitulation on the Western Front
on November 11, 1918, postponed the
grandiose German plans to colonize Russia
till 1939 and Hitler‟s “best case scenario”
starting with the annexation of the Ukraine.
Before the shooting started Hitler told the
representative of the League of Nations,
Jacob Burkhardt, in August of 1939, that if
the West is too stupid to understand that
Hitler‟s purpose is to destroy Soviet Russia,
then Hitler would join Russia in order to
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defeat the West, and after his victory over
the West, he would destroy the Soviet
Union.
I remember while being incarcerated for
five years as a political prisoner in
Sachsenhausen concentration camp near
Berlin that I have heard a conversation
between of two officers of the Waffen SS,
who, by the end of 1942, still believed that
after winning the Second World War,
Germany will have to attack Japan, in order
to establish a mighty German marine base in
Vladivostock, to dominate the Pacific
Ocean.
According to Goebbel‟s diary Hitler
believed the British Empire “must be
preserved if at all possible. For if it
collapses, then we [Germans] shall not
inherit it.” According to Buchanan Hitler
believed “the British were a superior race
and a fit partner for Germany,” while
“Churchill was “his worst enemy, the tool of
English Jews who had scorched an AngloGerman alliance.” During the 1940 invasion
of France, when British forces were in panic
fleeing towards Dunkirk to evacuate, Hitler
personally ordered a halt to two SS
divisions, which were about to annihilate the
retreating British. Earlier on August 22,
1939 Hitler ordered his generals to use
utmost ferocity against all ethnic Poles.
Many times Poland was a victim of the
international law of the jungle. Geneva
conventions tried unsuccessfully, to oppose
the exercise of international law of the
jungle, practiced by stronger countries on
the weaker states. Poland‟s predicament in
1939 illustrates the use of the law of the
jungle by her neighbors Germany and the
Soviet Union, both of whom were ready to
commit mass murders, with the purpose of
beheading the Polish nation by murdering its
intellectual elite.
The Poles realized that a German victory
in 1939 over the USSR would result in the
annexation of the Ukraine by Germany and
liquidation of the Polish state in its historic
lands, what to Buchanan apparently
represents no more than “collateral
damage.” On the other hand in case of its
victory, the Soviet “evil empire,” would
convert Poland into a satellite state, on the
historic Polish lands, leaving a future
possibility of freedom of Poland. For this
reason the Poles chose not to help Hitler to
destroy the USSR in 1939. Needless to say
the Russians do not admit that Poland‟s
refusal to fight on Hitler‟s side, saved the
USSR from defeat in a two front war
starting in 1939. General of the NKVD
Pavel Sudoplatov described the fear of
defeat in Moscow of the two front war in his
book “Special Tasks.”
Thus, as I said before, Patrick J. Buchanan
falsifies history in his book: “Churchill,
Hitler, and the Unnecesary War” (Crown
Publishers, 2008, ISBN 978-0-307-40515-9)
saying that British guarantees to Poland in
March 1939 permitted the Poles to drag
Britain, France and the USA into the
“Unnecessary War,” very damaging to the
West. Let us review what really did happen.
❒

__________
Poland‟s critical negotiations with Hitler
took place during the period from August 5,
1935 to January 26, 1939. Hitler tried to
force Poland to join the Anti-Comintern
Pact, as described by Józef Lipski, the
Ambassador of Poland in Berlin, in his book
entitled “Diplomat in Berlin 1933-1939.”
During that period Poles understood
Hitler‟s “best case scenerio,” which was to
annex the Ukraine after victory over the
Soviet Union by joined forces of the AntiComintern Pact. The Pact was to have some
600 divisions or more than twice the number
of Soviet divisions, which were weakened,
by the Stalinist purges, in which some
44,000 Soviet officers were killed.
The 600 divisions planned by Hitler were
to be composed of 220 German divisions,
200 Japanese and 80 divisions from several
members of the Pact as well as 100 Polish
divisions, after mobilization of some three
and half million Polish soldiers or 10% of
the population of Poland.
Japanese forces attacked the Soviets
starting in 1937 and fought some of the

largest air battles in the world history up to
that time. In the Soviet-Japanese battle of
August 20-25, 1939, on the Khalka River at
Khalkhim-Gol, near the trans-Siberian
railroad, 25,000 Japanese soldiers and
10,000 Soviets were killed. The Japanese
losses included some 50,000 wounded in the
battle, which is described by historians as
the first to use the blitzkrieg tactics. Little
known in the West the battle of KhlkhimGol was one of the decisive battles of
WWII.
German betrayal of Japan took place,
when the Japanese expected German help
against the USSR. On August 22, 1939,
Germany was instead signing an anti-Polish
pact with the Soviets, thereby betraying the
Anti-Comintern Pact, signed by Hitler with
Japan on November 6, 1936. Japan lodged
an official protests in Berlin.
Germany‟s murderous invasion of Poland
on September 1, 1939 was to be a part of the
final stage of the German push on to the
“Slavic East” - push, which started thousand
years ago. Nearly 200 years before Hitler
attacked Poland, during the second half of
the 19th century, Otto von Bismarck,
Germany‟s “Iron Chancellor,” began
advancing his concept of exterminating the
Poles.
In the second half of the 19th century,
Bismarck revived memories of the German
genocide of the Balto-Slavic Prussians in the
13th century. As early as 1856, Prussian
Chancellor Otto von Bismarck (1815 –
1898), Berlin‟s ambassador to the allGerman Parliament in Frankfurt, wrote that
the Polish minority must be exterminated.
Bismarck‟s anti-Catholic and anti-Polish
policies were the basis for his “Kultur
Kampf” program. Such ideas were a prelude
to the genocides and mass murders of the
20th century – the century in which more
people were killed than ever before.
Chancellor Bismarck repeatedly likened
the Poles to wolves which should be “shot to
death whenever possible.” In 1861 he
declared, “Hit the Poles till they despair of
their very lives…if we are to survive, our
only
course
is
to
exterminate
them.” (Werner Richter, „Bismark‟ New
York: Putnam Press, 1964, page 101).
Prussian hatred of everything Polish is
well documented especially since the time
when the Hohenzollerns, the ancestors of
German emperors, starting in 1525 and for
more than a century, had to kneel while
paying their taxes and tribute to the king of
Poland. Later they paid similar tribute to the
king of Sweden. The Kingdom of Prussia
was created in 1701 with its capital in
Berlin. This happened with financial help of
the Jews, thanks to the regular transfer of
capital from Poland to Berlin by Jewish
bankers, frightened by the Chmielnicki‟s
uprising and mass killings of Jews in the
Ukraine, at the end of the “Golden Decade”
of Jewish exploitation of the Ukrainian
peasants in 1648.
The cradle of modern German militarism
was shaped. The name of “Prussia”
symbolized the continuity of German
militaristic tradition. It recalled the 13th
century conquest and genocide of the BaltoSlavic Prussians by the armed monks of the
Teutonic Order. However, the Kingdom of
Prussia faced destruction during the Seven
Years War.
Berlin was occupied and burned by the
Russian army in 1760. Russia decided to
destroy the new Kingdom of Prussia in
order to prevent it from acquiring the means
to unify the 350 independent German
principalities into a united Germany, with its
new capital in Berlin. In exchange for
Prussia and Silesia, Poland was to give
Podolia to Russia. However, Polish citizens
living in Podolia refused to agree to become
subjects of the tsar.
Poland‟s refusal to exchange of provinces
with the Russians saved the Kingdom of
Prussia from destruction and permitted the
Hohenzollerns of Berlin to return to their
schemes for partitioning Poland, after a new
and weak-minded Tsar Peter III (17281762) became very accommodating to
Prussia. The situation became even more
favorable to Berlin, after Peter III was
assassinated with the connivance of his
German wife, Catherine II (1729-1796),
who usurped the Russian throne by a coup
d‟etat on July 9, 1762. The marriage of Peter
III and Catherine is known as a „miracle”

A chapter of forgotten History

Exodus of Poles from
Russia to Iran in 1942
By: Ryszard Antolak
“Exhausted by hard labour, disease and
starvation - barely recognizable as human
beings - we disembarked at the port of
Pahlevi (Anzali). There, thousands of us
knelt down together along the sandy
shoreline to kiss the soil of Persia. We had
escaped Siberia, and were free at last. We
had reached our longed-for Promised
Land”.
-Helena Woloch.
In Tehran‟s Dulab cemetery, situated in a
rundown area of the city, are the graves of
thousands of Polish men, women and
children. It is not the only such cemetery in
Iran, but it is the largest and most wellknown. All of the gravestones, row upon
row of them, bear the same date: 1942.
In that year, Iran stood as a beacon of
freedom and hope for almost a million
Polish citizens released from the Soviet
labour camps of Siberia and Kazakhstan.
After enduring terrible conditions travelling
across Russia, 115,000 of them were
eventually allowed to enter Iran. Most of
them went on to join the allied armies in the
Middle East. The rest (mostly women and
children) remained as guests of Iran for up
to three years, their lives totally transformed
in the process. They never forgot the debt
they owed to the country that had so
generously opened its doors to them. Their
reminiscences, as well as the many graves
left behind in Tehran, Anzali and Ahvaz, are
testimony to a chapter of Iranian history
almost erased from public memory.
From Poland to Iran
In 1939, the Soviet Union had participated
with Nazi Germany in the invasion and
partitioning of Poland. In the months that
followed, the Soviets began a policy of
ethnic cleansing to weed out what they
called “socially dangerous and anti-soviet
elements”. As a result, an estimated 1.5
million civilians were forcibly expelled
from their homes in the course of four mass
deportations. Thrust at gunpoint into cattle
trucks, they were transported to remote
labour camps all over Siberia and
Kazakhstan. [1]
The fate of the Poles was completely
changed in June 1941 when Germany
unexpectedly attacked Russia. In need of as
many allies it could find, Russia agreed to
release all of the Polish citizens it held in
captivity. [2] Shortly afterwards, provision
was also made for the creation of an army
from these newly-freed prisoners. It was to
be commanded by General Władysław
Anders, recently released from the
Lubyanka prison in Moscow. Stalin
intended to mobilize this new army
immediately against the Germans in the
West; but Anders persuaded him to hold
back until the Poles had recovered their
health and strength after two years of
exhaustion in the labour camps.
Swept onwards by the rumours that Stalin
was about to allow some of them to leave
his “Soviet Paradise”, these former prisoners
of the Gulag system began a desperate
journey southwards, some of them on foot,
to reach the reception camps set up for them
on the borders of Iran and Afghanistan.
They travelled thousands of miles from their
places of exile in the most distant regions of
the Soviet Union. It was an exodus of
biblical proportions in terrible conditions.
Many froze to death on the journey or
starved. Others kept themselves alive by
selling whatever personal objects they had
been fortunate enough to have brought with
them. Exhausted mothers, unable to walk
any further, placed their children into the
arms of strangers to save them from certain
death. [3]
The refugees arrived at the army reception
camps in Tashkent, Kermine, Samarkand
and Ashkhabad and attempted to enlist in
the Polish army for which the Soviets had
allocated some food and provisions. There
was nothing, however for the hundreds of
thousands of hungry civilians, mostly
women and children, who were camped
outside the military bases. Instead of
increasing provisions to the camps, the
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Soviets actually cut them. In response, the
Polish army enlisted as many of the civilians
as they could into its ranks, even children
(regardless of age or sex) to save them from
starvation. In the baking heat, dysentery,
typhus, and scarlet fever became rampant.
Communal graves in Uzbekistan could not
keep up with the numbers who were dying.
By 1942, only half of the 1.7 million Polish
citizens arrested by the Soviets at the start of
the war were still alive.
The salvation of the refugees finally came
when Stalin was persuaded to evacuate a
fraction of the Polish forces to Iran. A small
number of civilians were allowed to
accompany them. The rest had no option but
to remain behind and face their fate as
Soviet citizens.
Port of Pahlevi
The evacuation of Polish nationals from
the Soviet Union took place by sea from
Krasnovodsk to Pahlevi (Anzali), and (to a
lesser extent) overland from Ashkabad to
Mashhad. It was conducted in two phases:
between 24 March and 5 April; and between
the 10th and 30th of August 1942. In all,
115,000 people were evacuated, 37,000 of
them civilians, 18,000 children (7% of the
number of Polish citizens originally exiled
to the Soviet Union).
A makeshift city comprising of over 2000
tents (provided by the Iranian army) was
hastily erected along the shoreline of
Pahlevi to accommodate the refugees. It
stretched for several miles on either side of
the lagoon: a vast complex of bathhouses,
latrines, disinfection booths, laundries,
sleeping quarters, bakeries and a hospital.
Every unoccupied house in the city was
requisitioned, every chair appropriated from
local cinemas. Nevertheless, the facilities
were still inadequate.
The Iranian and British officials who first
watched the Soviet oil tankers and coal
ships list into the harbour at Pahlevi on the
25th March 1942 had little idea how many
people to expect or what physical state they
might be in. Only a few days earlier, they
had been alarmed to hear that civilians,
women and children, were to be included
among the evacuees, something for which
they were totally unprepared. [4] The ships
from Krasnovodsk were grossly
overcrowded. Every available space on
board was filled with passengers. Some of
them were little more than walking
skeletons covered in rags and lice. Holding
fiercely to their precious bundles of
possessions, they disembarked by the
thousands at Pahlevi and kissed the soil of
Persia. Many of them sat down on the
shoreline and prayed, or wept for joy. They
were free at last!
They had not quite escaped, however.
Weakened by two years of starvation, hard
labour and disease, they were suffering from
a variety of conditions including exhaustion,
dysentery, malaria, typhus, skin infections,
chicken blindness and itching scabs. General
Esfandiari, appointed by the Iranians to
oversee the evacuation, met with his Polish
and British counterparts to discuss how to
tackle the spread of Typhus, the most
serious issue facing them.
It was decided to divide the reception area
into two parts: an “infected” area and a
“clean” area, separated from each other by a
barbed wire fence. On arrival, those who
were suspected of having infectious diseases
were quarantined in the closed section for
four days, or else sent to the camp hospital.
40% of patients admitted to the hospital
were suffering from typhus. Most of these
died within a month or two after arriving. At
this time there were only 10 doctors and 25
nurses in the whole of Pahlevi.
In the clean area, the arrivals were
channelled into a series of tents where their
clothes were collected and burned. They
were then showered, deloused, and some of
them had their heads shaved in the interests
of hygiene. As a result, women began to
wear headscarves to conceal their baldness.
Finally, they were given sheets, blankets and
fresh clothes by the Red Cross and directed
to living quarters.
Food provision was inappropriate. Corned
beef, fatty soup and lamb, distributed by the
British soldiers, caused havoc with
digestions accustomed only to small pieces
of dry bread. They could not tolerate the
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rich food, and a large number died purely
from the results of over-eating.
Beggarly, unwell and dishevelled, the
Polish refugees were nourished more by the
smiles and generosity of the Iranian people
than by the food dished out by British and
Indian soldiers. Iran at that time was going
through one of the unhappier episodes of her
history. Occupied by the Russians and the
British, her relations with the soldiers of
these two countries were understandably
strained and difficult. With the Poles,
however, there was an immediate affinity
which was evident from the moment they
arrived and which extended from the lowest
to the highest levels of society.
On 11th April 1942 Jósef Zając, chief of
Polish forces in the Middle East, noted in
his diary on a visit to Tehran that the Persian
population was better disposed to them than
either the British or the White Russian
emigres (who were distinctly hostile). His
relationship with the Iranian Minister of
War, Aminollah Jahanbani (released a year
earlier from prison for plotting against Shah
Reza Pahlavi), was genuinely friendly and
cordial. During the course of their
discussions together on 13th April 1942,
they discovered that they had been students
together at the same French military
academy. [5] Personal friendships such as
these further smoothed relations between the
two populations. Contacts between Polish
and Persian soldiers were equally cordial.
The custom of Polish soldiers saluting
Persian officers on the streets sprang up
spontaneously, and did not go unnoticed by
the Iranians
Isfahan: The City Of Polish Children
Washed up in the detritus of evacuees
arriving at Pahlevi had been over 18,000
children of all ages and sexes (mostly girls).
[6] Not all of them were orphans. Some had
been separated from their families during
the long journey through Russia. Their
condition was especially desperate. Many
were painfully emaciated and malnourished.
Orphanages were set up immediately in
Pahlevi, Tehran and Ahvaz to deal with
them as a matter of urgency.
The first major orphanage to be opened
was situated in Mashhad, and was run by an
order of Christian nuns. It opened its doors
on March 12 1942. The children at this
home were predominantly those transported
over the border from Ashkabad by trucks.
Eventually, however, Isfahan was chosen
as the main centre for the care of Polish
orphans, particularly those who were under
the age of seven. They began arriving there
on the 10th April 1942. It was believed that
in the pleasant surroundings and salutary air
of this beautiful city, they would have a
better chance of recovering their physical
and mental health.
Iranian civil authorities and certain private
individuals vacated premises to
accommodate the children. Schools,
hospitals and social organizations sprang up
quickly all over the city to cater to the
growing colony. The new Shah took
especial interest in the Polish children of
Isfahan. He allowed them the use of his
swimming pool, and invited groups of them
to his palace for dinner. In time, some of the
children began to learn Farsi and were able
to recite Persian poems to a delegation of
Iranian officials who visited the city. At its
peak, twenty-four areas of the city were
allocated to the orphans. As a result, Isfahan
became known ever after in Polish emigre
circles as “The City of Polish Children”.
Exile in Iran
The refugees remained in Pahlevi for a
period of a few days to several months
before being transferred to other more
permanent camps in Tehran, Mashhad, and
Ahvaz. Tehran possessed the greatest
number of camps. A constant stream of
trucks transported the exiles by awkward
twisted roads from the Caspian to Quazvin,
where they were put up for the night on
school floors, before continuing their
journey next morning to the capital.
Tehran‟s five transit camps, one army and
four civilian, were situated in various parts
of the metropolitan area. Once again, certain
Iranian authorities and individuals
volunteered buildings (even sports stadiums
and swimming baths) for the exclusive use
of the refugees. Camp No.2, however, (the
largest) was nothing more than a collection
of tents outside the city. Camp No. 4, was a

deserted munitions factory. No. 3 was
situated in the Shah‟s own garden,
surrounded by flowing water and beautiful
trees There was also a Polish hospital in the
city, a hostel for the elderly, an orphanage
(run by the Sisters of Nazareth) and a
convalescent home for sick children (Camp
No. 5) situated in Shemiran.
Most able-bodied men (and women) of
military age enlisted in the army and were
assigned to military camps. Their stay in
Iran was a short one. The army was quickly
evacuated to Lebanon and included in the
Polish forces being formed there. Their
route to Lebanon was either overland from
Kermanshah (6 rest stations were set up for
them along the way to Latrun), or by ship
from the southern port of Ahvaz. The
remainder – women, children and men over
the age of military service - remained
behind in Iran, some of them for periods up
to three years.
Something more than food and clothing
are necessary for the human spirit to survive
and grow. Art and Culture are antibodies to
feelings of despondency and decay, and
within a few months of their arrival, the
exiles had set up their own theatres, art
galleries, study circles, and radio stations all
over the city. Artists and craftsmen began to
give exhibitions. Polish newspapers began
to spring up; and restaurants began to
display Polish flags on the streets.
Among the organizations formed to care
for the educational and cultural needs of the
exiles was the influential “Institute of
Iranian Studies” begun by a small group of
Polish academicians. [7] In three years from
1943 to 1945 this group published three
scholarly volumes and scores of other
articles on Polish-Iranian affairs. Most of
the material was later translated into Farsi
and published under the title “Lahestan”. By
1944, however, Iran was already emptying
of Poles. They were leaving for other D.P
camps in places such as Tanganyika,
Mexico, India, New Zealand and the UK.
Their main exit route was Ahvaz, where an
area of the city still called Campolu today, is
a distant echo of its original name “Camp
Polonia”. Mashhad‟s last children left on the
10 June 1944. Ahvaz finally closed its camp
doors in June 1945. The last transport of
orphans left Isfahan for Lebanon on 12
October 1945.
What Remains
The deepest imprint of the Polish sojourn
in Iran can be found in the memoirs and
narratives of those who lived through it. The
debt and gratitude felt by the exiles towards
their host country echoes warmly
throughout all the literature. The kindness
and sympathy of the ordinary Iranian
population towards the Poles is everywhere
spoken of. [8]
The Poles took with them a lasting
memory of freedom and friendliness,
something most of them would not know
again for a very long time. For few of the
evacuees who passed through Iran during
the years 1942 – 1945 would never see their
homeland again. By a cruel twist of fate,
their political destiny was sealed in Tehran
in 1943. In November of that year, the
leaders of Russia, Britain and the USA met
in the Iranian capital to decide the fate of
Post-war Europe. During their discussions
(which were held in secret), it was decided
to assign Poland to the zone of influence of
the Soviet Union after the war. It would lose
both its independence and its territorial
integrity. The eastern part of the country,
from which the exiles to Iran had been
originally expelled, would be incorporated
wholesale into the Soviet Union. The Polish
government was not informed of the
decision until years later, and
understandably felt betrayed. 48,000 Polish
soldiers would lose their lives fighting for
the freedom of the very nations whose
governments had secretly betrayed them in
Tehran, and later (in 1945) in Yalta. [9]
NOTES
1. There were four mass deportations of the
civilian population of eastern Poland in
1940/41 alone:
a) 10 Feb 1940. 250,000 from rural areas
sent to Siberia in 110 cattle trains.
b) 13 April 1940. 300,000, mostly women &
children 160 trains) mostly to Kazakhstan
and Altai Kraj.
c) June/July 1940. 400,000 to Archangielsk,
Sverdlovsk, Novosibirsk etc.
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d) June 1941. 280,000 to various part of
USSR. Some 500,000 Poles had also been
arrested by the Soviets between 1939 and
1941, mostly the government officials,
judges teachers lawyers, intellectuals,
writers etc. So the total of 1.7 million Poles
were in captivity in the Soviet Union.
2. Under an agreement signed on 30th July
1941 by the Polish premier, General
Sikorski and the Russian representative I.
Mayski, Russia agreed to release all the
Poles who had been arrested under what was
termed an "amnesty". The word "amnesty"
was extremely ill-chosen. The amnesty was
signed in London in the presence of
Winston Churchill and Anthony Eden.
3. Although the "amnesty" was announced
in July, the news did not filter through to
many of the remoter camps of eastern
Siberia until December. For others, the news
never reached them at all, and they remained
in Russia.
4. General Anders himself took the
responsibility to evacuate the civilians
before he had even discussed it with the
British.
5. They had studied at the Ecole Superieure
de Guerre in Paris. General Anders, who
visited Jahanbani in Teheran a few months
later, was also a graduate of this school.
6. On Jan 6 1943, the Polish embassy was
told to close all 400 of its welfare agencies
on Russian soil (including orphanages and
hospitals). Two months later, all Polish
citizens remaining on Russian soil were
deemed to be Soviet citizens.
7. The president was Stanislaw
Koscialkowski
8 The word "kish-mish" passed into the
vocabulary of the survivors. Many Polish
boys were named Dariusz, still extremely
popular as a boy's name in Poland today.
9. Polish soldiers were not even allowed to
participate in the Victory parade in London
in 1945
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Polish poet Cyprian Kamil Norwid (18211883) got it right in his tribute to Frederic
Chopin when he wrote, “By talent a citizen
of the world.” The San Francisco Chapter of
the Chopin Foundation of the USA and Old
First Concerts jointly sponsored this year‟s
Chopin Birthday Concert on Sunday,
February 22, 2009. Celebrating the 199th
anniversary of our beloved composer‟s
birth, Chinese pianist Tao Lin‟s
performance movingly evinced the
worldwide recognition of and admiration for
Chopin‟s music. Lin, a slender, reserved and
unpretentious pianist wore a black silk
Chinese style jacket in place of a tuxedo.
The effect set the tone of the concert. Here
was another talented citizen of the world
proudly displaying his heritage similar to
Chopin who often wore Polish eagle shirt
studs when he performed in public. Every
performer interprets a composer‟s work in
his own way. In turn, each listener responds
to that presentation in an individual manner.
Lin‟s recital affirms our Polish son‟s unique
ability to resonate with people of many
races, nationalities, and cultures.
Some critics give an inordinate importance
to the fact that Chopin lived and worked in
Paris during most of his adult life. Yet few
of them make an issue of other musicians
settling in Vienna or aspiring artists being
drawn to Florence, Italy, in the 19th century.
It is the same with serious artists today. An
actor moves to New York or a potential film
director opts to live in Hollywood. They
gravitate to the artistic centers of their
chosen profession in order to improve both
their knowledge and expertise. Chopin‟s
residence in Paris was essential to his career,
but an agonizing hardship for him to be
exiled from his family and homeland.
Some people, including a few Poles of my
acquaintance, denigrate “nationalism.” They
give the word a negative connotation similar
in meaning to “chauvinism, (a) prejudiced
belief in the superiority of one‟s own
group.” Webster‟s II New College
Dictionary cites the following definition of
nationalism as, “Devotion to the interests or
culture of a nation.” That connotes nothing
subversive, threatening, or unfavorable. The
musical world generally gives a positive
ring to the word. For instance, in the
program notes of a recital by pianist Thomas
Pandolfi, composer Enrique Granados is
described as the “Spanish Chopin.” Pandolfi
concluded the program with a rendition of
George Gershwin‟s Rhapsody in Blue.
Hearing the audience‟s spirited response to
this distinctive American work, the question
comes to mind whether Gershwin might be
considered the “American Chopin.”
Garrick Ohlsson is recognized worldwide
as possessing both an enormous repertoire
and as a leading exponent of Chopin‟s
music. In the program notes describing one
of Smetana‟s Czech Dances, second series
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(1879) Ohlsson writes, “This brilliant and
poetic „Furiant‟ is a piano composition
worthy to stand with Chopin‟s polonaises
and mazurkas as an example of the
nationalist impulse transformed into
breathtaking art.” According to
musicologists Michael Steinberg and Larry
Rothe, stylized polonaises existed before
Chopin. However, they comment further, “
= but to see or hear the word „polonaise‟ is
to think of Chopin. Here he is most clearly
Fryderyk Franciszek rather than Frederic
Francois, for his polonaises are works
whose impact comes from the addition of
national fervor to compositional power and
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Anti-Polish lies in
America’s textbooks
By: Robert Strybel,
Warsaw Correspondent
For as long as anyone can remember,
American schoolbooks, serious historical
works and popular culture, including the
movies, have been full of anti-Polish
distortions, omissions and downright lies.
Among the reasons was the absence of an
independent Poland from the late 18th
century until 1918 and again from 19451989. At those times, Poles were struggling
to survive and, due to censorship, had little
or no opportunity to proclaim their nation‟s
historical truths.
One of the milder results of this have been
such oft-repeated statement as “I didn‟t
know Copernicus, Chopin, Conrad or
Madame Curie were Polish!” More serious
distortions have included the contention that
Józef Piłsudski, the chief architect of
Poland‟s post-World War I independence,
was a “fascist”. A major oversight is the
absence from American textbooks of
Poland‟s 1920 defeat of the Red Army at the
gates of Warsaw, a victory believed to have
saved Central Europe from a bloody Sovietstyle revolution. There is also the imbalance
of overpublicizing the 1943 Warsaw Ghetto
Uprising, which took place on 4.5% of
Warsaw‟s area and produced a death toll of
13,000, while ignoring or downplaying the
1944 Warsaw Uprising which engulfed the
entire city and claimed over 200,000 lives.
Unless, that is, someone claims that a
Jewish casualty is somehow more valuable
or significant than a Polish one?!
Polish historian Professor Daria Nałęcz is
among those who want to set the record
straight. She complains that numerous
misconceptions are worming their way into
American textbooks and twisting young
Americans‟ minds. These include Stalin‟s
lie that the Soviet invasion and annexation
of one-half of Poland in 1939 was motivated
by Russia‟s concern about the Ukrainian and
Belarussian minorities living there.
Currently we hear that it was the
dismantling of the Berlin Wall that launched
the drive to overthrow the Soviet Empire, as
if Poland‟s peaceful Solidarity revolution
did not get things rolling.
Among the scholars taking part in the
“Restoration of Forgotten History” project is
Francis and his proud Mom

On April 20th, I drove my car to the
nearest train station which is still …22 miles
from my home. I live in Central
Massachusetts but in that case “central”
means that I'm 22 miles away from the
nearest station either way, east or west.
The commuter train took me to the
downtown of Boston so for the first time I
could experience the excitement of being at
the finish line of the Boston Marathon. Until
now my “reserved spot” was on the 21st
mile near BC (Boston College) close to
Cleveland Circle.
This time I knew that some friends would
be cheering at several places along the route
(26,2 miles total), but none would wait at
the end, so I decided to wait there and see
how it looked from the other side. I had
traveled to watch the marathon many times
before, each time cheering my husband
Jacek, and other friends from our town. This
time was different. Our son Francis decided
to run as well. Jacek has done seven
marathons so far, five in Boston, two in
NYC.
Francis grew up watching his father run so
there was no surprise. He ran half a
marathon in Warsaw and did fine. Twice
before in Boston, he jumped in at Woodland
(metro station) on the 16th mile, and
continued for the last 10 miles. (It‟s cheating
but he had no number and often family
members jump in for the last mile or so and
continue with the runner to the finish line,
just for support.)
People who stood next to me on the 21st
mile saw Francis running by, waving, all
smiles! So they made comments about how
good he looked! Of course he looked good
for someone who finished. He had only run
about five miles to this point!
Francis did that twice in two years; he
was still playing other sports so we did not

Barbara Myszyńska.

Krzesimir Dębski and Susan Svrček
greet a fan at Zipper Hall

Two important performances featuring
piano music by Polish composers were
presented recently in the Los Angeles area.
The first took place on March 17 at the
Zipper Concert Hall on the campus of the
Colburn School of Music. The second
concert was held at the Alfred Newman
Recital Hall on the USC campus on March
28.
The common denominator for these two
events was provided by Susan Svrček, a
local pianist who throughout her career has
specialized in performing modern music.
She is one of the founding members of
Piano Spheres, a gifted group of Southern
California musicians who exclusively
program contemporary music, now enjoying
its fifteenth season.
The first half of Ms. Svrček‟s Zipper Hall
program was devoted to piano compositions
by Tom Flaherty, Jeffrey Holmes, and Virko
Baley. Flaherty‟s opening Nightstars (1996)
was the longest and most amorphous of the
three piano essays, with moments of
arresting beauty interspersed by episodes of
creative wasteland. It was followed by Cyan
by Jeffrey Holmes, a work composed in
2007 especially for Ms. Svrček. According
to notes provided by the composer, Cyan is
meant to convey “a general feeling of the
coldness of winter, the motions of water, the
darkness of the night, and nihilism that I see
and feel everywhere.” Such diverse
phenomena certainly add up to an ambitious

May: The Month of
Flowers and Freedom
By: Joanne Winetzki
May is my favorite month for visiting
Poland, especially Wielkopolska. Leaving
Zielona Góra around midmorning with our
two dearest friends, we head east. Jean sits
in the front passenger seat urging Zygmunt
to slow down, backup a bit, and slowly
creep forward a tad as she photographs the
blazing yellow fields of rzepa (“flax”). In
the back seat Grażyna and I try to suppress
our chichoty (“giggles”) as we listen to the
two of them sparring like siblings. Zygmunt
drives the car onto a picturesque country
lane so Jean can hop out and try to capture
the landscape with her camera. Grażyna and
I step out and silently focus on absorbing the
scene with our other senses as well. We
breathe in the scent of freshly cultivated
soil, catch the barely audible sounds of
birds, feel the caress of sun-warmed foliage
on our cheeks and taste the fresh moist air
on our lips. Firmly rooted in Polish soil,
enveloped by the beauty of blooming
flowers everywhere, an inexpressible feeling
of freedom overwhelms me. How
appropriate that Poland‟s first constitution
was passed on the third of May!
Recently I came across a startling poster
of three soldiers aiming rifles in the same
direction. A single flower protruded from
each rifle barrel. Did the targets of their aim
put the flowers in the rifle barrels? Or, were
they simply shooting flowers into a crowd
of merrymakers? What accounts for some
people standing up for freedom with flowers
while others sign up to shoot them down
with bullets? This astonishing connection
between flowers and freedom began to make
sense. Could it be that freedom like flowers
needs good receptive ziemia (“soil”) in
which to flourish? Perhaps that is the reason
Poland is the homeland for the world‟s
second written constitution.
As early as 1288 various dukes abandoned
the idea of a hereditary monarch and elected
Henryk Probus of Silesia to rule in Kraków.
Upon the death in l573 of Zygmunt II
Augustus, last ruler of the Jagiellonian
dynasty, the precedent for the king‟s
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against the Polish state as a paid resident of
an overseas intelligence agency,” one
accusation reads. “The worst crime
committed against the state was that he was
acting in the interests of foreign
imperialism, to which he has completely
sold out through a prolonged period of work
as a spy.” The implication is clear: Mr
Pilecki was providing information on the
Soviet-backed regime that was finding its
way to MI6.
After his death Mr Pilecki was demonised
by the Communists and his heroics reemerged only after 1989.
His son, Andrzej Pilecki, who was 16
when he learnt that his father had been
executed, said: “There‟d be no better
memorial to my father than for the young to
learn of his example. I was at school at the
time, it was a terrible shock, but now after
60 years of waiting I am thrilled to see
justice.”
The new archive releases also reveal
touching details. In a smuggled letter dated
October 18, 1943, to his ten-year-old
daughter he wrote: “I am very happy to hear
you are such a devoted housemaid and that
you like to take care of the animals and our
plants in the garden. I, too, like every kind
of bug and beetle as well as the beans and
the peas. I like everything that lives. I‟m
very glad to hear that inside my children
there are the same thoughts that I have.”
The Chief Rabbi of Poland, Michael
Schudrich, said that Mr. Pilecki was “an
example of inexplicable goodness at a time
of inexplicable evil. There is ever-growing
awareness of Poles helping Jews in the
Holocaust, and how they paid with their
lives, like Pilecki. We must honour these
examples and follow them today in the parts
of the world where there are horrors again.”
The historian Michael R.D. Foot said that
the life and death of Mr. Pilecki brought
shame on the British and the Allies, who
turned a blind eye to Stalin‟s European
ambitions as well as the Holocaust. “The
Foreign Office‟s betrayal of Poland is the
darkest chapter in its history, even if that
betrayal was a strategic necessity,” he said.
❒
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Fixed Income’s Role in
Saving for Retirement
As we move through life, financial goals
can change. For example, as investors get
closer to retirement they typically think
about how they‟ll fund their living expenses.
For many investors maintaining a steady
income stream is a key focus for their
retirement years. Customizing your portfolio
to include fixed income securities can help
you accommodate this goal.
How are your Assets Allocated?
Proper asset allocation is essential for
investors looking to save for retirement.
Asset allocation describes the percentage of
an investor‟s total financial assets invested
in different investment categories, or „asset
classes.‟ The major financial asset classes
are stocks (equity), bonds (fixed income)
and cash. Based on your risk tolerance and
financial goals, you may wish to allocate a
portion of your total assets to bonds. For
example, many investors looking to generate
an income stream invest a higher proportion
of their portfolios in bonds.
What is a Bond?
Bonds are debt obligations issued by
governments, municipalities, agencies and
corporations. The issuer promises to repay
principal in full at the bond‟s maturity, and
to pay periodic interest income at a specified
interest rate over the life of the bond. Bonds
typically allow investors to anticipate
interest and principal cash flow over time,
while also providing maturity and flexibility
to match investment needs.
Bonds are often used as an important
component of a balanced portfolio. Through
the diverse fixed income market, you can
choose individual securities based on your
specific investment goals and level of risk
tolerance.
Issuers such as the U.S
government, municipalities and corporate
entities allow diversification across
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Via Dolorosa
Stacje Drogi
Krzyżowej
w Jerozolimie

Wielkanoc 2009 w „Szarotce”

Zbyslaw J. Petryka

Ks. Lucjan Kamieński do str. 23

W duchu
rezurekcyjnym
Prof.
Jerzy Przystawa,
Uniwersytet
Wrocławski

Ks. Lucjan Kamieński, SDB
Choć od dnia kiedy widziano Jezusa
niosącego krzyż minęło ponad 2 tysiące
lat to można odnieść wrażenie, że
niewiele się zmieniło od tamtych czasów
gdy chodzi o trasę Drogi Krzyżowej.
Uliczki są tak samo wąskie i zatłoczone,
krzyki sklepikarzy zachwalających swoje
towary, przepychające się dzieci, nie
sprzyjają skupieniu podczas odprawiania
nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Do tego
trzeba jeszcze dodać wrzask z głośnika
wieży pobliskiego meczetu. Poza tym
dodać trzeba stałe napięcie uwagi
w potencjalnych rabusiów czatujących na
portfele pielgrzymów. Wszystko razem
wzięte nie sprzyja pobożnemu
odprawianiu Drogi Krzyżowej.
Stacje Drogi Krzyżowej rozpoczyna się
od Litostrotas. Stacja IX:”trzeci upadek
Jezusa pod Krzyżem”, jest ostatnią stacją
przed wejściem do Bazyliki Grobu.
Tuż po wejściu do Bazyliki natrafiamy
na „kamień namaszczenia”. Jest to płyta
koloru różowego o rozmiarach 270 cm na
130 cm usytuowana na poziomie
posadzki. Na podobnej płycie kamiennej
namaszczono Ciało Jezusa po zdjęciu
z Krzyża. W pobliżu płyty namaszczenia
znajsuje się kamień upamiętniający
miejsce
z którego ewangeliczne
niewiasty obserwowały wydarzenia
związane z ukrzyżowaniem Pana.
Niewiasty nie mogły stać blisko Krzyża
z braku przestrzeni.
Końcowe stacje Drogi Krzyżowej to
obnażenie Jezusa, przybicie do Krzyża,
ukrzyżowanie, zdjęcie z Krzyża i złożenie
do Grobu. Najważniejsza wśród stacji jest
skała Golgoty. W tym miejscu stał Krzyż.
Sa też oznaczone miejsca gdzie byli
ukrzyżowani złoczyńcy.
Golgota to skaliste wzniesienie ok. 7
metrów wysokości i jest jedną z kaplic
Bazyliki Grobu. Aby wejść na Golgotę
trzeba pokonać kilkanaście schodów.
Wspomninie ewangeliczne niewiasty
z daleka mogły obserwować
ukrzyżowanie Chrystusa, ale Maryja
Matka Jezusa towarzyszyła umierającemu
Synowi. Ona była świadkiem Jego agonii
i śmierci. Widziała jak pękła skała i
słyszała jak setnik rzymski wypowiedział
słowa:”Rzeczywiście On był Synem
Bożym”. Ze smutkiem spoglądała jak
zdejmują z Krzyża Ciało Syna. Według
tradycji Ciało Jezusa spoczęło na Jej łonie
jak w Betlejem kiedy kołysała
nowonarodzonego.
Cechą grobów były dwa pomieszczenia
połączone niskim przejściem: przedsionek
gdzie gromadzili się ludzie, aby
opłakiwać zmarłego. Druga część
w formie arcosolis lub podłużna wnęka
gdzie składano ciało zmarłego. Wejście
zamykano ogromnym głazem.
Tego rodzaju kompleks grobowy gdzie
złożono Ciało Jezusa zwane jest „Rotunda
Anastasis”, co w języku greckim znaczy
„zmartwychstanie”. Całość kaplicy Grobu
obudowana jest żelaznym szkieletem. Tej
obudowy dokonano w 1868 r.
Pieczę w Bazylice Grobu jak również
funkcje liturgiczne sprawują franciszkanie
jako reprezentanci obrządku łacińskiego i
wogóle przedstawiciele Kościoła
Katolickiego oraz dwie wspólnoty braci
odłączonych to jest wspólnota ormiańska i
grecko-prawosławna. Te trzy wyznania
mają swoją siedzibę, posiadają włąsne
budynki
mieszkalne
i
są
współwłaścicielami głównych części
zabytku. Wspomniane trzy wyznania
sprawują nabożeństwa na zmianę
w różnych porach dnia i nocy. Poza tym
mają ograniczony dostęp syryjscy
jakobicie i Etiopczycy oraz Koptowie.
Prawa poszczególnych wspólnot wiążą się
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Dom Spokojnej Starości „Szarotka” im. Jana Pawła II uroczyście obchodził święta
Wielkiejnocy. Po porannej mszy mieszkańcy i ich goście, rodziny i przyjaciele seniorów
zawsze uczestniczących w świątecznych uroczystościach, usiedli za udekorowanymi
stołami – kwiaty, pisanki i czekoladowe zajączki. Osobny stół zastawiony tradycyjnymi
potrawami, naturalnie malowanymi jajkami i wielkanocnymi liliami dodawał uroku
barwnej i radosnej atmosferze sali jadalnej.
Goście cierpliwie czekali na księdza proboszcza Marka Ciesielskiego, który
pobłogosławił dary Boże i zebranych biesiadników, poświęcił ich i świąteczny posiłek i
goście wspólnie z księdzem odśpiewali zwyczajowy hymn Wielkiejnocy „Wesoły nam
dziś dzień nastał”
Wielkanocną ucztę rozpoczął staropolski barszcz z jajkiem przygotowany przez
menadżera Edwarda Hoffmana, następnie różnorodne wędliny, wśród nich polskie
kiełbasy, kabanosy, polędwica, sałatki i na zakończenie desery: babki, mazurki i
makowce.
Ta uczta dla smakoszów stanowiła jedynie materialną część uroczystości, bardzo
ważnymi były dyskusje rodzinne i przyjacielskie; młodsi i starsi goście, rodzeństwa i
potomkowie, wnuki i prawnuki, wieści rodzinne i rozmowy o aktualnych tematach.
„Szarotka” organizuje przy każdej możliwej okazji spotkania kilku pokoleń i rezydenci
utrzymują kontakt z rodzinami, przyjaciółmi i ze współczesnym światem. Nic dziwnego,
że ucztę wielkanocną zakończyły serdeczne rozmowy, wspomnienia i nowe znajomości.
❒

__________

Lekcja prezesa
Cato Institute
dla prezydenta Polski

Czy ekologia może być
prawicowa? (1)

www.pogonowski.com
Chodzi o ważną lekcję udzieloną przez
Teda Galena Carpentera, prezesa
prestiżowego
Cato
Institute
w Waszyngtonie, szefa wydziału obrony i
polityki zagranicznej oraz autora ośmiu
książek dotyczących stosunków
międzynarodowych, prezydentowi Polski,
Lechowi Kaczyńskiemu. Prezydent
Kaczyński wystąpił przed kamerami
telewizji TVN24, wyrażając swoje
głębokie rozczarowanie z powodu upadku
projektu budowy wyrzutni rakiet
amerykańskich typu „Tarcza” w Polsce.
Stanowisko profesora Carpentera w tej
sprawie można znaleźć w artykule pod
tytułem The Limits of Deterrence
(Granice odstraszania) z 3 września 2008
roku.
Tłem obecnej sytuacji międzynarodowej
jest gwarantowane obopólne zniszczenie
nuklearne Rosji i USA na wypadek
konfliktu między tymi państwami. Biorąc
to pod uwagę, profesor Carpenter pisze,
że gwarancje bezpieczeństwa, obiecywane
przez USA 50 państwom, są dokładnie
tyle warte, co czeki bez pokrycia.
Przypomina to gwarancje dane Polsce
w 1939 roku przez Brytyjczyków i
Francuzów, które nie spowodowały
włączenia się tych państw w akcje
przeciwko agresorowi niemieckiemu,
który napadł na sojuszniczą Polskę.
Fakt, że USA mają bez porównania
większą gospodarkę niż Rosja, traci
znaczenie wobec równowagi siły
niszczącej ich arsenałów. Poza tym ważną
sprawą jest nierówny ciężar gatunkowy
sprawy „Tarczy” dla USA i Rosji. Dla
Stanów Zjednoczonych posiadanie rakiet
w Polsce, o kilka minut lotu pocisku od
Moskwy, jest atrakcyjnym manewrem
strategicznym, z użyciem polskiego
pionka, który można poświęcić w razie
grożących mu rosyjskich bomb
nuklearnych.
Natomiast dla Rosji szachowanie przez
USA rakietami ustawionymi blisko
rosyjskich ośrodków dowodzenia i

Truizmem jest stwierdzenie, że
środowisko jest jedno, wspólne, dla
wszystkich mieszkańców Ziemi. Jak
mówił Mostafa K. Tolba, pierwszy
przewodniczący programu Ochrony
Środowiska ONZ (UNEP),: „środowiska
nie odziedziczyliśmy po przodkach, a
pożyczyliśmy od naszych dzieci”, dlatego
mamy obowiązek tak je użytkować i
przekształcać, by mogło służyć po nas
jeszcze wielu następnym pokoleniom.
Międzynarodowa społeczność już
dawno przekonała się, że problemy
ekologiczne należy rozpatrywać w skali
globalnej, nie zważając na podziały
geograficzne i polityczne. Natomiast
rozwiązania konkretnych problemów
trzeba szukać w miejscu zamieszkania,
mobilizując lokalne społeczności zgodnie
z hasłem: „myśl globalnie-działaj
lokalnie”.
Tak więc, tytuł artykułu może być
odczytany jako przewrotne pytanie
retoryczne. Przecież środowisko mamy
jedno i wszyscy w równym stopniu
ponosimy za nie odpowiedzialność.
Jednak to, w jaki sposób z tego zadania
się wywiązujemy, niewątpliwie zależy
także od politycznych przekonań.
Nie wiem, czy ci wszyscy, którzy tak
zdecydowanie określą, postawione
w tytule pytanie, jako bezsensowne,
równie szybko potrafią np. określić samo
słowo „ekologia”. Cóż to takiego jest
ekologia? Tadeusz Burger, publicysta
ekologiczny, w swych „Uwagach o
świadomości ekologicznej”, określa ją,
jako znajomość procesów zachodzących
w ekosferze i poszczególnych
ekosystemach, jako umiejętności
przewidywania ekologicznych skutków
podejmowanych działań, wiedzy o
zanieczyszczeniach, zagrożeniach i
możliwościach przeciwdziałania im.”
Oczywiście, nie jest w tej chwili ważna
sama definicja, istotne jest natomiast,
w jaki sposób i czy w ogóle człowiek
odnajduje swoje miejsce w środowisku
naturalnym. Jak rozumie to środowisko i
czy potrafi z niego właściwie korzystać i
kształtować je?
I nie ma tu żadnych przypadkowości,
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Dwa tygodnie temu, dokładnie 19 marca
2009, zebrało się w Rudzie Śląskiej XXX
Zgromadzenie Ogólne Związku Miast
Polskich. Do Związku tego należy ponad
300 miast , a jego prezesem jest dr
Ryszard Grobelny, Prezydent
Miasta
Poznania. Zjazd zaszczycili swoją
obecnością różni oficjele rządowoparlamentarni, z wicepremierem
Grzegorzem Schetyną, liczni dziennikarze
z mikrofonami i kamerami telewizyjnymi.
Powodem, który mnie skłania do pisania o
tym wydarzeniu jest fakt, że
Zgromadzenie podjęło uchwałę, w której
domaga się wprowadzenia zasady
jednomandatowych okręgów wyborczych
(JOW) w wyborach parlamentarnych i
otwarcia poważnej i szerokiej debaty
konstytucyjnej, która umożliwiłaby
zasadniczą reformę Konstytucji RP i
ordynacji wyborczej. W tekście swojego
Stanowiska (zob. stanowisko ZMP na
www.jow.pl) Zgromadzenie poparło
niedawny apel trzech byłych prezesów
Trybunału Konstytucyjnego o pilną
zmianę Konstytucji, albowiem obecna
Ustawa Zasadnicza ma poważne wady,
których wynikiem jest paraliż państwa.
Drugim powodem, dla którego uważam,
że o tym wydarzeniu należy przypomnieć
jest fakt, że nikt z tych wspaniałych
dziennikarzy prasowo-radiowotelewizyjnych nie zaszczycił podjęcia tej
uchwały jakimkolwiek - złym czy dobrym
– słowem! Ot, po prostu: ok. 200
burmistrzów i prezydentów miast,
praktycznie jednogłośnie, domaga się
reformy systemu wyborczego do Sejmu!
Kim są ci burmistrzowie i prezydenci?
Czy to jacyś samozwańcy, jakieś
towarzystwo nawiedzonych ciotek? Nie,
to wszystko są gospodarze polskich miast,
od największych do najmniejszych, którzy
tymi gospodarzami zostali nie
z czyjegokolwiek mianowania, ale
w wyborach powszechnych, wybrani
w sposób najbardziej demokratyczny
z demokratycznych! I w jakiej sprawie
podejmują uchwałę ci prezydenci i
burmistrzowie? Czy chodzi im o jakąś
sprawę lokalną, o nową kładkę w Rudzie
Śląskiej, o premię dla prezydenta
Andrzeja Stani – Patrona Honorowego
Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW?
Nie, oni wypowiadają się w sprawie dla
Polski fundamentalnej, w sprawie, o
której uczą światowi politolodzy i
konstytucjonaliści, że jest najważniejszym
rozstrzygnięciem w demokratycznym
ustroju: w sprawie procedury wyborczej
do ciała, które ustanawia prawo!
Oto jest Rzeczpospolita Polska, piąty co
do wielkości kraj Unii Europejskiej,
którego władze chlubią się swoim
wzorcowym stosunkiem do demokracji i
mienią się liderem krajów wyzwolonych
spod jarzma komunizmu. Prezydent tego
kraju aktualnie jest w Afganistanie, gdzie
polskie wojsko zaprowadza – u boku
sojuszników naturalnie - demokrację. Nie
dawno widzieliśmy go w Gruzji, nie
dawno w Iranie, jeszcze wcześniej na
Ukrainie. Wszędzie tam, łącznie albo
rozłączenie z premierem rządu, uczyli
tamte kraje na czym polega demokracja i
pomagali przy jej wprowadzaniu i
doskonaleniu. I w tym samym,
wzorcowym, demokratycznym kraju, nie
jest możliwa debata obywatelska nad
ordynacją wyborczą do parlamentu i nad
kształtem konstytucji. Nie jest możliwa
nie tylko wtedy, gdy tej debaty domagają
się jacyś pojedynczy obywatele bez
znaczenia, ale także gdy domagają się
stowarzyszenia, związki zawodowe,
środowiska naukowe i twórcze,
przedsiębiorcy, a nawet wybrani
w wyborach powszechnych wójtowie,
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Dolarowa bomba
Prof. Tomasz Gruszecki
Luźna polityka monetarna może dać
tylko jeden skutek – inflację. Ponieważ
dotyczy to dolara, czyli pieniądza
światowego, jego inflacja dotknie
finansowy rynek międzynarodowy.
Peter D. Schiff jest teraz jedną
z najbardziej znanych postaci
w amerykańskim świecie finansów.
Przewidział obecny kryzys i to wtedy, gdy
indeksy amerykańskiej giełdy pięły się
w górę jak szalone, wszyscy brali kredyty
i kupowali domy, a pośrednicy w imieniu
banków wciskali kredyty bezrobotnym,
mającym na koncie jedynie długi.
W efekcie 69 proc. Amerykanów miało
domy! Że wciskany bez opamiętania
kredyt był bez pokrycia? Cóż z tego:
wystarczyło – w myśl tej filozofii
działania – poczekać 2-3 lata, w tym
czasie spłacić hipotekę (na pytanie:
z czego? – nie szukano dociekliwych
odpowiedzi)… i sprzedać dom z zyskiem.
Póki co można było zwiększać dług na
kartach kredytowych (każdy Amerykanin
miał ich pełny portfel), a rosnące
zadłużenie szło na konto przyszłych
zysków. Ameryka żyła w błogim świecie
nieokiełzanej konsumpcji – na kredyt.
Rząd też się zadłużał, ale cały świat
kupował papiery skarbowe. Alan
Greenspan ciął stopy procentowe,
pieniądz był tani, sprzedaż rosła.
Zapowiadała się dla Stanów
Zjednoczonych kolejna wspaniała dekada.
Owszem, były spory, jak to przed
wyborami: Afganistan, problem czy
wystawienie choinki przed świętami nie
narusza praw obywatelskich ateistów i
czy już zaatakować Pakistan.
Chyba jesienią 2007 r. odbyła się przed
kamerami CNN debata o stanie
koniunktury w USA (można ją jeszcze
dzisiaj obejrzeć na YouTube). Z jednej
strony kilku profesorów ekonomii –
wśród nich najbardziej elokwentny Arthur
Laffer (tak, ten od krzywej Laffera) –
z drugiej, jakby trochę prowincjonalny
inwestor Peter Schiff, autor kilku
artykułów przedstawiających obraz
gospodarki amerykańskiej w zgoła
odmiennym świetle. Schiff sypał
liczbami: wzrasta dług publiczny, stopa
procentowa jest praktycznie ujemna,
bilans handlu zagranicznego coraz gorszy,
a kraj systematycznie pozbawia się
przemysłu, eksportując go do Azji,
łącznie z miejscami pracy. Ameryka żyje
na kredyt, mamy tylko olbrzymi sektor
finansowy, który produkuje gigantyczną
ilość papierów i zyski, ale są to zyski
papierowe. To wszystko się kiedyś
zawali, Ameryka jest bankrutem –
kasandrycznie ostrzegał Schiff. Laffer go
wyśmiał, twierdząc, że Schiff myli dane i
w ogóle jest niekompetentny.
Argumentował, że przecież cały świat bije
się o to, żeby tylko zainwestować kapitał
w Stanach Zjednoczonych.
Dzisiaj Schiff został bez mała uznany za
wizjonera, ma znaną firmę inwestycyjną.
Napisał książkę „Cash Proof. How to
Profit from the Coming Economic
Collapse”, skierowaną do inwestorów,
w której przestrzega przed gigantycznym
kryzysem dolara i daje rady jak uniknąć
strat i osiągnąć duże zyski.
Książka jest omawiana na portalu
Money Morning; jeśli idzie o konkretne
rady dla inwestorów, to trzeba książkę
kupić (49 $), ale diagnoza Schiffa jest
w internecie darmo. Ponieważ jak na razie
diagnozy Schiffa się sprawdzają, może
warto zapoznać się z jego argumentacją.
Ciekawe jest zwłaszcza wytłumaczenie
dlaczego mimo pogłębiającego się
kryzysu w USA i coraz gorszych
perspektyw (ostatnio skorygowane dane
na IV kwartał 2008 r. wykazują już
spadek ponad 6 proc. PKB), dolar cieszy
się niesłabnącym powodzeniem
inwestorów na całym świecie. Skąd ten
pęd do wyprzedaży aktywów i ucieczka
w płynność?
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Czyżby to już post –
Polska ?

Nowe „partnerstwo”
USA z Rosją

O zmarłych źle,
albo jeszcze gorzej

Ks. prof. Czesław S. Bartnik

Iwo Cyprian Pogonowski

Remigiusz Włast-Matuszak

W zmiennej sytuacji ostatniego 20lecia stajemy nie tylko przed
problemem, jak Polskę urządzać i
stroić, lecz także już jakby przed
pytaniem, czy w ogóle mamy Polskę,
czy też tylko jakiś twór postpolski,
oderwany od naszych dziejów, od
naszego ducha, od Kościoła
katolickiego, od właściwej kultury
polskiej. I to pytanie trzeba poddać pod
ogólną refleksję, bo choć z biegiem
historii i Polska musi się w pewnym
stopniu zmieniać, to jednak rdzeń jej
kręgosłupa nie może zostać przerwany.
Tożsamość Polski, jej charakter i
zasadniczy profil są dziś ujmowane różnie
w zależności od punktu wyjścia:
*Nasza klasyczna, historyczna i ideowa
wizja ujmuje Polskę jako wielkość nie
tylko materialną i ekonomiczną, lecz
także jako humanistyczną i duchową, jako
rodzicielską względem nas, o własnej
niejako duszy i godności, o wyższych
celach, jako wolną i suwerenną i zarazem
jako kochającą i kochaną w całej rodzinie
narodów i państw.
*W aspekcie integracji z UE jako nowym
imperium Polska jest pojmowana coraz
częściej jako region geograficzny,
etniczna i fizyczna część Europy, jedno
z gospodarstw europejskich na dorobku i
specyficzny folklor słowiański.
*W
aspekcie
asymilacji
neokapitalistycznej i liberalnej ideologii
Polska ma się stawać uczennicą i
wychowanką Zachodu, wyrzekającą się
swego ducha i swej tożsamości, bez
wyższych idei katolickich, ateistyczną,
kierującą się przede wszystkim prawami
ekonomicznymi i stanowiącą wygodną
infrastrukturę umożliwiającą jej
kolonizację przez oligarchów zachodnich.
*Z punktu widzenia obywatelstwa Polski
w UE Polska jest widziana jako kraina
poza „twardym jądrem Unii”, jako uboga
krewna przede wszystkim Niemiec, a
także trochę Francji, Włoch i Anglii,
żebrząca ciągle o pomoc finansową i o
wpuszczenie jej na salony wielkiego
dworu Europy Zachodniej.
Zanikanie zmysłu polskości
Nasuwa się dziś pewne spostrzeżenie
prowokacyjne, że oto wśród
kościuszkowców oraz ludzi partyjnych,
ale polskiego pochodzenia, częściej
występował zmysł polskości niż dziś
wśród polskich liberałów, lewicowców i
zachłyśniętych ideami UE. Coraz częściej
mówi się, że nasze dawne władze
polityczne musiały słuchać po części
okupacyjnej władzy sowieckiej, natomiast
nasze obecne władze naczelne pragną
z własnej i nieprzymuszonej woli słuchać
w całości Brukseli, Niemiec czy też
jakichś ukrytych układów antypolskich.
Istotnie, zachodzi poważna obawa, że
Polska staje się jakimś "europodobnym"
manekinem bez swej polskiej duszy.
Wyraźnie choćby odrzuca się i u nas
kategorię narodu i kategorię państwa
suwerennego.
Państwo - według Konwencji
z Montevideo z roku 1933 - jest to
podmiot prawa międzynarodowego
posiadający stałą ludność, suwerenną
władzę, określone granicami terytorium i
zdolność wchodzenia w relacje
międzynarodowe (Zdzisław Podkański,
„Nasza Polska”, 10.02.2009). Z tej
definicji wynika, że po traktacie
lizbońskim nie będzie już państwa
polskiego. Nie będzie Polski w sensie
państwowym, bo państwem będzie już
tylko cała Unia. Traktat brany dosłownie
jest zdradą państwowości polskiej. A
naród nie będzie już materialno-duchową
gałęzią drzewa ludzkości, lecz luźnym
zbiorem obywateli jakiegoś regionu.
Według tego zatem, nie będzie już też i
Narodu Polskiego, choć pozostaną
nowoczesnymi narodami społeczności
najwyższej cywilizacji: Niemcy, Francuzi

WWW.pogonowski.com
Nowe „partnerstwo” USA z Rosją jest
dyskutowane przez komentatorów
krytycznych wobec dotychczasowej
dominacji lobby Izraela nad polityką
zagraniczną i ekonomią Ameryki. Na
przykład 17 marca, 2009, Harvard
University Center for Science and
International Affairs wydało nowe
sprawozdanie i rekomendacje w tej
sprawie według Intern Press Service.
Chodzi o pokonywanie trudności
zbliżenia Waszyngtonu z Moskwą dla
dobra USA w takich sprawach, jak nie
rozpowszechniania broni nuklearnych,
energetykę i zwalczanie terroryzmu.
Eksperci z obydwu partii politycznych
doświadczeni w stosunkach USA z Rosją
nawołują żeby zaprzestać starań o
włączenie do NATO Ukrainy i Gruzji
oraz usunąć istniejące ograniczenia
w handlu z Rosją oraz włączyć Rosję do
Organizacji Światowego Handlu (World
Trade Organization) (WTO).
Przyjazne podejście do Rosji zmniejszy
tempo obecnego rozwoju wypadków
grożących konfliktem. Powyższe
sprawozdanie
przedstawiono
prezydentowi Miedwiediewowi
w Moskwie w ubiegłym tygodniu, w celu
stopniowej poprawy stosunków i
pokonywania trudności we współpracy na
terenie Afganistanu oraz w sprawie złych
stosunków USA z Iranem.
Złe stosunki USA z Iranem mają
miejsce z powodu agresywnej polityki
izraelskiej pod hasłem, że niby „Iran
zagraża istnieniu Izraela” a
w rzeczywistości chodzi o obronę
monopolu nuklearnego Izraela na Bliskim
Wschodzie w postaci kilkuset bomb
nuklearnych, którymi Żydzi szantażują
Arabów, zwłaszcza w budowie
nielegalnych osiedli na ziemiach
Palestyńczyków.
Żydzi gruzińscy, obywatele Izraela
działający w rządzie w Tyflisie i
skoordynowani z Izraelem, zorganizowali
napad na Osetię i przygotowywali
lotniska w Gruzji, jako bazy lotnicze dla
ataku lotnictwa izraelskiego na Iran, za
pomocą przelotu nad wodami Morza
Kaspijskiego. W rezultacie doszło do
konfliktu USA popierającego Gruzję
przeciwko Rosji popierającej Osetię i
Abhazję obydwie jako niepodległe
państwa tak, jak wcześniej USA i NATO
stworzyły niepodległe państwo z Kosowa,
historycznej prowincji Serbii.
W ubiegłym miesiącu w Monachium,
wiceprezydent Biden ogłosił, że USA
absolutnie nie będzie budować wyrzutni
rakiet z nuklearnymi głowicami na terenie
Polski i super-radaru w Czechach, bez
zgody i współpracy Rosji, która grozi
zniszczeniem tych instalacji za pomocą
bomb nuklearnych, ponieważ te instalacje
mają być położone zaledwie o kilka minut
lotu pocisku od rosyjskich ośrodków
kontroli i dowodzenia.
Wiceprezydent USA, Biden, użył
symbolicznych słów „reset button” czyli
przełącznik „od nowa,” poczym sekretarz
stanu Hillary Clinton popełniła typowy i
prawdopodobnie nie przypadkowy błąd,
k i e d y d a ł a mi n i s t r o w i s p r a w
zagranicznych, Rosji Sergiejowi
Lawrowi, błędny symbol po rosyjsku
znaczący „przeciążenie,” prawdopodobnie
wymyślony przez jednego z wielu jej proizraelskich asystentów.
Moskwa wywarła wystarczająco silny
wpływ na Kirgyzystan, żeby natychmiast
usunąć z tego państwa amerykańską bazę
lotniczą w Manas, kluczową dla
zaopatrywania operacji pacyfikacyjnych
USA i NATO w Afganistanie. Teraz
Waszyngton prosi Moskwę, żeby jednak
pozwoliła na dalsze używanie tej bazy
Manas przez USA. Prośby w tej sprawie
mają być pod hasłem „wyjaśniania
intencji amerykańskich i honorowania

Bez specjalnych emocji medialnych
przeszedł i zmarł, z powodu braku
zainteresowania, fakt spłacenia (prawie)
przez polskie społeczeństwo długów
zaciągniętych przez PZPR – „ekipę
gierkowską”.
Prawdę mówiąc, to co „autorytety
medialne” typu Jakub Wojewódzki, czy
Maciej Figurski mogą wiedzieć o długach
gierkowskich? Co na ten temat mogą
wiedzieć 25 - 35 letnie żurnalistki
z Onetu, czy innych mediów
elektroniczych? Z GW czy Dziennika? O
długach gierkowskich wiedzą oni tyle
samo co o „Kwotach Neapolitańskich”,
„Sumach Bajońskich” czy o zagarnięciu
skarbu narodowego Hiszpanii przez
ZSRR (CPPP) w 1937 roku! (Bagatela
ponad 200 ton czystego złota!) Wiedzą o
tych sprawach tyle co nic!
Przypominając im w wielkim skrócie:
ekipa z Biura Politycznego t.zw. PZPR
oraz „eksporci ekonomiczni” typu prof. dr
hab. Paweł Bożyk, wicepremier Pyka, i
grupa karierowiczów z SGPiS (dzisiaj
SGH) lansował załatanie dziur (biedy)
w socjalistycznej gospodarce
KREDYTAMI uzyskanymi od
„kapitalistów”. Pożyczono od banków
USA i innych krajów ponad 20
ówczesnych mld. dolarów amerykańskich.
Część długów po 1989 nam umożono,
resztę spłacaliśmy do 1 kwietnia 2009 r.,
łącznie spłaciliśmy (w zależności od
sposobu obliczeń) około 42 - 44 mld.
dolarów! Zostały do spłacenia „ochłapki”
- jakieś 714 mln Euro wobec Klubu
Paryskiego, jakieś 500 mln Euro wobec
Klubu Londyńskiego i jakieś śmieszne
118 mln USD wobec Japonii. To się
zapłaci z funduszy na dożywianie
polskich dzieci z Podlasia i Mazur.
Oczywiście z tych pożyczonych
miliardów USD połowę zmarnowano,
rozkradziono na zasadzie, że aby ukraść
kilka tysięcy USD trzeba było zmarnować
kilka milionów - vide słynne „linie
piekarnicze” do produkcji milionów
pączków rocznie itd.
W grupie „ekspertów ekonomicznych”
był również młody (w 1976 roku)
doktorant ekonomii, którego niedawno
Warszawka opłakiwała, bo mu się zmarło
w wieku lat 60-ciu. Oczywiście umarł już
jako profesor, a nawet b.prorektor SGH.
Zostawił po sobie znaczny majątek, tak
znaczny, że właśnie trwa walka sądowa
na fałszywe i prawdziwe testamenty,
dalszej rodziny z przypadkowymi
osobami spośród jego „pomocy
domowych” itd. I guzik to kogo obchodzi.
Przypadek natomiast sprawił, iż trudno
nie było mi poznać w środowisku
studenckim w latach 70.tych r. asystentadoktora, który jako pierwszy na SGPiS
kupił w PeKaO malucha za 1000
zielonych. Po roku w pijackim bełkocie
jego kolesie z uczelni wykrzyczeli mu
wszystko. Doktorant był ekspertem
w składzie polskiej delegacji do Kanady.
Kupiono tam licencję do produkcji
ciągników Massey Fergusson - vide
pózniejsza fabryka w Ursusie i jej dzieje.
Modele były przestarzałe, dokumentacja
i maszyny w angielskich jednostkach
miary (nie w centymetrach i milimetrach,
tylko w incha'ch - 1 inch = 2,54 cm!).
Taka niedogodność kosztowała stronę
polską kilka milionów USD, a koszty
ostateczne to dziesiątki straconych
milionów. Otóż dr Marcin X. dostał
w łapę żenująco niski napiwek za wydanie
opini o celowości zakupu kanadyjskich
traktorów. Dostał 1000 USD! Nie wiem
ile dostali inni członkowie delegacji! Nie
wiem czy sprawę pilotował wywiad
kandyjski, będący po izraelskim
najlepszym na świecie - tak sprawnym, że
się o nim nawet nie słyszy, że działa. Dr a
później prof. dr hab. był następnie długie
lata ekspertem przy ambasadzie Kanady
w Warszawie. Czy nasze spec służby to
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Konsekwencje wyborów
prezydenckich dla
emigrantow w USA.

„Tarcza” nie dobra dla
zdrowia, według
Czechów

Krzysztof Kerosky

Iwo Cyprian Pogonowski

Tłumaczenie: Magdalena Zimka
Zdecydowane zwycięstwo partii
demokratycznej w Senacie oraz Baracka
Obamy w listopadowych wyborach
prezydenckich może oznaczać dobre
wieści dla emigracji w Stanach
Zjednoczonych. Niestety, emigranci bedą
zmuszeni poczekać na konkretne reformy,
gdyż nie stanowią one priorytetu dla rządu
nowego prezydenta.
Prezydent Barack Obama stanowczo
popierał reformę emigracyjną podczas
swojej kampanii prezydenckiej. Na
stronie www.change.gov. Obama
deklaruje swoje poparcie dla systemu,
który pozwoli nielegalnie przebywającym
w USA emigrantom na naukę jezyka
angielskiego, płacenie podatków oraz
możliwość uzyskania obywatelstwa.
Jednocześnie należy pamiętać, że
podstawowym celem polityki
emigracyjnej nowego prezydenta jest
stworzenie dobrze strzeżonych granic
USA uniemożliwiających nielegalne ich
przekroczenie. Wybór stanowczej
w sprawie obrony granic byłej gubernator
stanu Arizona -Janet Napolitano na
dyrektora Departamentu Bezpieczenstwa
Narodowego [ Department of Homeland
Security] jest pierwszym krokiem Obamy
w realizacji swoich postanowień w tej
sprawie.
Jeżeli Prezydent Barack Obama
postanowi dokonać reformy emigracyjnej,
może liczyć na znaczne poparcie
Kongresu. Partia demokratyczna zyskała
bowiem siedem nowych miejsc
w Senacie, co daje jej przewagę nad
republikanami 58 do 40. W sejmie
natomiast demokraci uzyskali 255 do 175
większości głosów.
W 2007 roku, ustawa emigracyjna
McCain-Kennedy nie została nawet
poddana do głosowania w Senacie
z powodu braku 60-ciu głosów niezbędnej ilości do osiągnięcia
niekwestionowanej
przewagi.
Reasumując, demokratyczne tendencje do
wspierania reformy emigracyjnej
spotykają się przeważnie z opozycją
republikanów.
W
styczniu
2009
roku,
w nowowybranym, zaprzysiężonym
Kongresie może będzie można liczyć na
poparcie reformy emigracyjnej, jednak
wszystko zależy od wielu czynników,
takich jak: czas, proponowane zmiany,
poparcie publiczne, czy działanie
opozycji.
Niewątpliwie obecny kryzys
ekonomiczny jest niekorzystny dla
liczących na zmiany nielegalnie
przebywających w USA emigrantow.
Rzad Obamy, w nadchodzącym roku za
priorytet stawia sobie przede wszystkim
stymulację amerykańskiej gospodarki,
reformę zdrowia, reformę podatkową oraz
zakończenie wojny w Iraku. Podczas
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Parlamentarzyści czescy starali się
przekonać publiczność do zmiany zdania
na temat instalacji w Czechach superradaru, części projektu Tarczy. Superradar nadaje się USA do dokładnego
ustalania celów, na przykład na terenie
Rosji europejskiej i do szachowania
Rosjan możliwością niszczenia jej
ośrodków kontroli i dowodzenia, za
pomocą nuklearnych głowic pocisków z
wyrzutni w Polsce. Na budowę wyrzutni
rząd polski zgodził się za plecami
Polaków, bez uzyskania poparcia w tym
celu większości obywateli polskich.
Czechom nie podoba się procedura
zastosowana w Polsce w czasie nieudanej,
ale krwawej prowokacji Gruzinów w
Osetii, organizowanej przy pomocy
Izraela, który chciał wykorzystać dwa
lotnista gruzińskie jako bazy do nalotu na
Iran od strony Morza Kaspijskiego. Rząd
czeski jest bardziej uważający na zasady
demokratyczne i starał się za pomocą
perswazji polityków wmówić Czechom,
że projekt Tarczy jest dobry dla nich.
Tymczasem w USA projekt ten jest pod
znakiem zapytania i prawdopodobnie
będzie zupełnie skasowany dla dobra
stosunków Waszyngtonu z Moskwą.
Niektórzy Czesi, już w 2007 roku
obawiali się, że super-radar będzie
zagrażał ich zdrowiu i wtedy dwie trzecie
Czechów było przeciwnych drażnieniu
Rosji, która mogła bezkarnie radar ten
zniszczyć nawet za pomocą bomby
nuklearnej, co byłoby naprawdę fatalne
dla zdrowia tysięcy Czechów. Trzeba
pamiętać, że wyrzutnie pocisków Tarczy z
głowicami nuklearnymi w Polsce
spowodowały ostrzeżenia, że Rosjanie
gotowi są użyć bomb nuklearnych w
Polsce na wypadek gdyby faktycznie
wyrzutnie USA były zainstalowane w na
polskim terenie o kilka minut lotu pocisku
do regionu Moskwy, dwa razy bliżej do
Waszyngtonu, niż były wyrzutnie
sowieckie na Kubie w czasie kryzysu w
1962 roku.
Rząd czeski usunął z agendy
parlamentarnej traktaty o super-radarze
USA projektu Tarczy na terenie Czech
ponieważ groziło odrzucenie tego
projektu przez deputowanych mimo
zatwierdzenia ich w listopadzie 2008m
przez czeski senat. W obawie
całkowitegogo odrzucenia przez czeską
izbę deputowanych, premier Mirek
Topolanek wykręcał się w obawie przed
wotum nieufności wobec jego rządu, ale
powiedział, że ten stan rzeczy nie znaczy,
że w ogóle Czesi nie będą ratyfikować
tych traktatów.
Dzieje się tak, ponieważ prezydent
Obama stawia ten projekt pod znakiem
zapytania
i
jest
duże
prawdopodobieństwo, że projekt Tarczy
będzie zupełnie skasowany dla dobra
budowy „partnerstwa USA z Rosją.”
Natomiast sprawa zagrożenia Polski i
Czech przez Iran była wielokrotnie
wyśmiewana na terenie kongresu w
Waszyngtonie, zwłaszcza przez
deputowanego nazwiskiem Barney
Franks.
Członkowie rządu Topolanka przyznają,
że projekt Tarczy będzie pewnie
odraczany w nieskończoność, ale pro
forma, mówią już o następnej kampanii
propagandowej, żeby niby przekonywać
Czechów o pożytku dla nich z projektu
Tarczy, ale prawdopodobnie skończy się
na dyskusjach i przekonaniu, że „Projekt
Tarczy” nie jest dobry dla zdrowia,
według Czechów. ❒
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Żydowski historyk:
„Istnieje wiele dowodów
na to, że Papież Jan
Paweł II był Żydem.”
Bibula.com - Kościół na świecie
Yaakov Wise, żydowski historyk
mieszkający w Manchester twierdzi, że
papież Jan Paweł II miał pochodzenie
żydowskie. Yaakov Wise, badacz
żydowskiej historii i filozofii
zainteresował się pochodzeniem Karola
Wojtyły po przyglądnięciu się
fotografiom matki Karola Wojtyly, Emilii
Kaczorowskiej. Wise pokazał zdjęcia
matki Karola Wojtyly kilku osobom, nie
informując czyje jest to zdjęcie. „Wszyscy
[moi rozmówcy] powiedzieli, że [osoba
na zdjęciu] wygląda na Żydówkę. Wobec
tego rozpocząłem badania jej
pochodzenia.” - powiedział Yaakov Wise.
Wise twierdzi, że jakkolwiek ojciec
Karola Wojtyły był etnicznym Polakiem,
to matka mogła mieć pochodzenie
żydowskie. „Emilia Kaczorowka to po
angielsku Emily Katz, a Katz jest
popularnym nazwiskiem Żydów z Europy
Wschodniej” - uważa Wise.
Yaakov Wise przypomina również, że
ojciec Emilii - Feliks Kaczowski, był
przedsiębiorcą w Bielsku-Białej. Babcia
Emilii - ciągnie dalej Wise - nazywała się
Maria Anna Scholz, „to po angielsku
Schulze, co jest równie popularnym
nazwiskiem wśród Żydów, tak samo jak
Rybicka, bądź „Ryback‟, jak nazywała się
prababcia Karola Wojtyły, Zuzanna”.
Wszystkie te nazwiska i ich odpowiedniki
znajdują się na cmentarzu żydowskim
w Bielsku-Bialej - dodaje Yaakov Wise.
„Pochodzenie Papieża [Jana Pawła II]
było badane przez amerykańskich
historyków” - mówi Wise – „Ale nikt nie
badał korzeni rodzinnych poprzez
pryzmat społeczności żydowskiej, a ja
jako żydowski historyk, mam dostęp do
informacji, o których nie-żydowscy
historycy nie wiedzą [że istnieją]”.
„Nie czynię żadnych ostatecznych
podsumowań” - mówi Wise – „ale
twierdzę, że istnieje wiele dowodów na to,
że [Papież Jan Paweł II] był Żydem.”
„Matka [przyszłego] Papieża pochodziła
z żydowskiej społeczności i wyszła za
mąż za katolika. [Ten fakt pochodzenia
żydowskiego] rzucałby światło na to
dlaczego [przyszły] Papież musiał się
ukrywać przed Nazistami w listopadzie
1940 roku. Jeśli byłby czystym etnicznie
Polakiem, nie byłoby to konieczne.”
„Wyjaśnia to również dlaczego ten
Papież czuł wielką potrzebę poprawienia
stosunków pomiędzy Kościołem
w Rzymie a ludem żydowskim.” konkluduje Yaakov Wise.
KOMENTARZ BIBUŁY: O pochodzeniu
żydowskim Karola Wojtyły poprzez Jego
matkę Emilię, pisano już tu i ówdzie.
Jedni pisali o tym w maniackim szukaniu
„żyda” w każdym przeciwniku, inni
z czystej chęci zrozumienia Jego
prożydowskich inklinacji. Yaakov Wise
próbuje odgrzać ten kotlet, jednak jak na
razie nie widać żadnych konkretnych na
to dowodów; coś się smaży, jakiś dym się
unosi, ale to za mało. Zaś posługiwanie
się „dowodami”, iż polskie nazwisko
„Kaczorowska” po angielsku brzmi
„Katz”, a nazwisko „Katz” czy „Ryback”
jest popularne wśród Żydów
pochodzących z Europy Wschodniej, po
prostu nie przystoi poważnym
historykom. Jeśli miałby to być jedyny
dowód na żydowskie pochodzenie Karola
Wojtyły, to trzeba przyznać, że pan Wise
jest bardziej plotkarzem niż historykiem.
O dziurach w świadomości historycznej
oraz o antypolskim uprzedzeniu pana
Wise, świadczą też słowa, iż „[przyszły]
Papież musiał się ukrywać przed
Nazistami w listopadzie 1940 roku, a jeśli
byłby czystym etnicznie Polakiem, nie
byłoby to konieczne.” Co ma znaczyć ta
sugestia? - należałoby zapytać historyka
Wise.
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Wspomnienia emigranta
Światowy kryzys śrubki
Jan Czekajewski
Minęło prawie 40 lat mego
emigracyjnego życia. Nazbierało się masę
wspomnień, ale tylko niektóre utrwaliły
się w mojej pamięci - czy to z powodu
intensywności doświadczeń, czy też przez
kaprys losu, który w naszym umyśle jedne
wrażenia uwypukla, a inne pomija.
Moje życie osobiste przeplatało się
z zawodowym i w niniejszych
wspomnieniach poświęcę więcej miejsca
temu ostatniemu, jako że moje zawodowe
doświadczenia mogą być bardziej
interesujące dla czytelnika niż erotyczne
porażki lub okazyjne sukcesy.
Tak się złożyło, że niedawno profesor
Jerzy Krzyżanowski, znany literat i
polonista z Ohio State University
w Columbus, z którym zwykle
w niedzielę, przy butelce wina
Chardonnay Courtier, dyskutujemy o
przedwojennej i powojennej historii
Polski, zagadnął mnie o przyczyny i
historię mojej emigracji. Na ile czas i
miejsce pozwoliły, streściłem mu wtedy
zmagania 40 lat mego zawodowego,
emigracyjnego życia w Columbus, Ohio.
Profesor Krzyżanowski był pierwszym
Polakiem, którego spotkałem po
przybyciu do Columbus, szukając na
uniwersytecie tłumacza dyplomu
lekarskiego mej ówczesnej żony Zofii. Na
marginesie muszę dodać, że prof.
Krzyżanowski przeżył wiele w swym
życiu i ma wiele ciekawych wspomnień
z czasów swej partyzanckiej działalności
w lubelskiej Armii Krajowej, a później
z obozu sowieckiego w pobliżu Moskwy,
gdzie go więziono po „wyzwoleniu”
Polski przez Armię Czerwoną.
Gawędy z profesorem Krzyżanowskim
nasunęły mi pomysł przelania ich na
papier.
Brak śrubki M3 miarą socjalistycznego
kryzysu
Od pierwszych dni emigracji
spotykałem się z pytaniem, a nawet sam
sobie takie pytanie zadawałem: co
skłoniło mnie do emigracji?
Czy mnie prześladowano? - Nie.
Czy byłem głodny? - Nie.
Czy walczyłem z komunizmem? - Nie.
Czy chciałem być bogatym i jeździć
mercedesem? - Nie.
Czy chciałem budować Polską Naukę Tak! Tak! Jak najbardziej tak!
Dlaczego więc pewnego dnia roku
chyba 1966 udałem się do policji
szwedzkiej w Uppsali z prośbą o azyl?
Teraz z perspektywy czasu widzę, że był
to proces stopniowego zrozumienia
systemu polityczno-ekonomicznego PRLu, który bynajmniej nie zmierzał ku
poprawie, ale pogrążał się w bagnie.
Spostrzegłem, będąc jeszcze bardzo
młodym, że jeśli się z niego nie wyrwę,
życie upłynie mi na walce z wiatrakami
biurokracji komunistycznej, a z moim
buńczucznym nastawieniem mogę
skończyć w więzieniu. Moje ambicje
zawodowe odegrały w tej decyzji
poczesną rolę. Papierkiem lakmusowym
zidiocenia systemu ekonomicznego PRLu był dla mnie, młodego inżyniera
elektronika, brak na rynku śrubek o
wymiarze M3. Nazwa M3 wynikała
z polskich norm technicznych, w których
M oznaczało wymiar metryczny gwintu, a
cyfra 3 odnosiła się do średnicy śrubki
w milimetrach. Były to małe śrubki
(wkręty) do metalu używane powszechnie
w ówczesnej - ale i w dzisiejszej elektronice do przytwierdzania elementów
elektronicznych do metalowej płytki. Jeśli
by mnie dziś poproszono o krótką
odpowiedź dlaczego "zdradziłem"
Socjalistyczną Ojczyznę, to bym musiał
powiedzieć: "Śrubka M3"!
Kiedy po pierwszym roku studiów na
Wydziale Łączności Politechniki
Wrocławskiej, latem roku 1953
skierowano mnie na praktykę wakacyjną
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Żydowska organizacja:
Polacy w czołówce
antysemitów!
Magda Hartman
Tak wynika z ogłoszonego w środę
raportu żydowskiej Ligi Przeciw
Zniesławieniu (ADL). Ta założona w roku
1913 potężna organizacja walcząca
z antysemityzmem (i wszędzie go
widząca) uważa, że żydożerczość krzewi
się w Europie jak nigdy.
Raport „Nastroje antysemickie
w siedmiu krajach europejskich” ocenia,
że 31 procent Europejczyków oskarża
Żydów o wywołanie światowego kryzysu
finansowego (w Polsce - 38 procent).
Połowa Europejczyków, twierdzi Liga,
uważa że Żydzi nie są lojalni wobec
swoich ojczyzn. Zaś ponad 40 procent jest
zdania, że mają za dużo władzy w świecie
biznesu.
ADL ankietowała mieszkańców Austrii,
Francji, Węgier, Polski, Niemiec,
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Ostatnie
podobne badania Liga robiła dwa lata
temu. Liga ma po prostu bardzo dużo
pieniędzy. Jak mówi Abraham H.
Foxman, dyrektor Anti-Defamation
League:
Badanie pokazuje, że antysemityzm ma
się dobrze w umysłach wielu
Europejczyków. To przygnębiające, że nie
ma chyba odwrotu od stałości poglądów
antysemickich, które oskarżają Żydów o
nielojalność, zawłaszczanie władzy i
zabicie Jezusa. W obliczu kryzysu
finansowego szczególnie martwi wiara
w niezwykłe wpływy Żydów w świecie
finansów. Najwyraźniej dawne stareotypy
się nie poddają, zwłaszcza na kontynencie
będącym świadkiem fali brutalnych
ataków na instytucje żydowskie, będącej
pokłosiem wojny w Gazie.
Słowem, wciąż ta sama retoryka,
w której krytyka Izraela to niechybna
oznaka antysemityzmu. Ale Liga
rzeczywiście ma się czym martwić.
W porównaniu do badań z roku 2007
poziom antysemityzmu spadł tylko
w Wielkiej Brytanii. W innych krajach
wiara w to, że Żydzi rządzą światem,
wzrosła. We Francji o 5 procent, w Polsce
o 6, a na Węgrzech o 7.
Respondenci mieli wyrazić swój
stosunek do pięciu popularnych
antysemickich stereotypów. Jak twierdzi
Liga, w wyznawaniu ich Polacy są
w ścisłej czołówce. Wraz z Węgrami i
Hiszpanami. Gdyż bardzo często udzielali
odpowiedzi „chyba tak”.
1. Żydzi są bardziej lojalni wobec Izraela,
niż wobec krajów, w których mieszkają
(63 procent, 2 miejce po Hiszpanii).
2. Żydzi mają za dużo władzy w biznesie
(55%, trzecie miejsce po Hiszpanii i
Węgrzech).
3. Żydzi mają za dużo władzy na rynkach
finansowych (54 %, jak wyżej).
4. Żydzi za dużo mówią o Holokauście
(55%, trzecie miejsce po Węgrzech i
Austrii). I wreszcie nieśmiertelne:
5. Żydzi zabili Pana Jezusa (wierzy w to
48 procent Polaków, co daje
nam PIERWSZE MIEJSCE. (Węgrzy,
drugie, 33 procent. Średnia europejska 23 procent).
Zdaniem Ligi w Polsce, Hiszpanii i na
Węgrzech co drugi mieszkaniec wyznaje
podstawowe antysemickie stereotypy.
Równocześnie Polacy mają chyba wobec
Żydów jakieś poczucie winy. Podobnie
jak Węgrzy jesteśmy skłonni wierzyć, że
krytykowanie poczynań państwa Izrael to
przejaw antysemityzmu.
Nastrojów antyżydowskich, naszym
zdaniem, nie prowokuje polityka Izraela,
ale po prostu niechęć do Żydów. Co trzeci
Polak uważa też, ż e Polska
niedostatecznie chroni swoich obywateli
pochodzenia żydowskiego. To najwyższy
wskaźnik wśród badanych krajów.
Poza tym ADL kreśli obraz typowego
polskiego antysemity: jest oczy wiście
stary, biedny i słabo wykształcony.
Michael Schudrich, naczelny rabin Polski,
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Nie powinni
reprezentować Polski

Polscy eurodeputowani
przeciw rotmistrzowi
Pileckiemu
dr Jerzy Bukowski
W imieniu Rady POKiN
Porozumienie
Organizacji
Kombatanckich i Niepodległościowych
w Krakowie wzywa wszystkich polskich
eurodeputowanych, którzy nie poparli 2
kwietnia podczas głosowania
w Parlamencie Europejskim zgłoszonych
przez Hannę Foltyn-Kubicką poprawek do
rezolucji "Świadomość europejska a
totalitaryzm" - mających na celu wpisanie
rotmistrza Witolda Pileckiego do tekstu
dokumentu oraz ustanowienie dnia 25
maja (rocznicy jego śmierci) Europejskim
Dniem
Bohaterów
Walki
z Totalitaryzmem - do publicznego
ogłoszenia rezygnacji z dalszego udziału
w życiu politycznym.
Żadna z poprawek nie uzyskała
wymaganej większości, co przyjmujemy
ze smutkiem, ale prawdziwym skandalem
jest dla nas imienny wydruk wyników
głosowania dwóch z nich, z którego
wynika, że także spora część naszych
europosłów nie podniosła rąk za ich
przyjęciem. Polscy eurodeputowani,
głosujący przeciwko uhonorowaniu
jednego z największych bohaterów
najnowszej historii swojego kraju - tego
nie wolno zbagatelizować, ani pozostawić
bez wyciągnięcia surowych konsekwencji.
Oto ich nazwiska: Czarnecki Marek,
Onyszkiewicz, Piskorski, Staniszewska,
Wielowieyski, Buzek, Chmielewski,
Gacek, Jałowiecki, Lewandowski,
Olbrycht, Protasiewicz, Saryusz-Wolski,
Siekierski, Zaleski, Zwiefka, Geringer de
Oedenberg, Grabowska, Liberadzki,
Masiel. Sonik i Gierek w jednym
głosowaniu wstrzymali się, w drugim byli
przeciwko przyjęciu zgłoszonej przez
Foltyn-Kubicką poprawki.
Nie przyjmujemy do wiadomości
żenujących tłumaczeń, że takie były
ustalenia poszczególnych frakcji
europarlamentu, w których zasiadają owi
deputowani. Jeżeli zechcą oni użyć
w swej obronie podobnych argumentów,
będzie to znaczyć że bycie Polakiem jest
dla nich czymś nieistotnym, a więc
logiczny jest wniosek, iż nie powinni już
nigdy
więcej
reprezentować
Rzeczypospolitej na żadnym publicznym
forum w kraju, ani za granicą.
W polityce bywają jednoznaczne
sytuacje, w których wszelkie podziały
powinny ustępować miejsca uczuciom
patriotycznym. Trudno wyobrazić sobie
zaś
lepszą
okoliczność
do
zamanifestowania dumy ze swego kraju
w europarlamencie, jak właśnie ta opisana
wyżej. Niestety, dla kilkunastu naszych
deputowanych nie stała się ona znakomitą
okazją do zademonstrowania swej
polskości, ale wręcz przeciwnie:
powodem haniebnej kompromitacji.
Apelujemy do wszystkich posiadających
czynne prawa wyborcze Polaków, aby
dobrze zapamiętali wymienione wyżej
nazwiska. Politycy podnoszący ręce
przeciw uczczeniu uznanego przez cały
świat za jednego z najdzielniejszych ludzi
okresu II wojny światowej rtm. Witolda
Pileckiego - dobrowolnego więźnia obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenu
(w celu zorganizowania w nim
konspiracji), żołnierza Armii Krajowej,
walczącego przeciw dwóm okupantom
Polski i zamordowanego przez sowiecki
reżim w Warszawie nie powinni bowiem
w przyszłości reprezentować nas ani
w Parlamencie Europejskim, ani
w polskim, ani nawet w lokalnych
samorządach.
Szczegóły tego skandalu oraz pełny wykaz
wyników głosowania
polskich
eurodeputowanych nad zgłoszonymi przez
Panią Poseł Hanną Foltyn-Kubicką
poprawkami znajdują się na stronie: http://
foltynkubicka.salon24.pl/456900.html ❒

Jan Czekajewski ze str. 19
do Zakładów Radiowych imienia
Kasprzaka w Warszawie, moim zadaniem
przy obrabiarce, tak zwanej
rewolwerówce, była produkcja śrubek
M3. Już wtedy, jako 18-letni żółtodziób,
zastanawiałem się nad sensem produkcji
małych metalowych wkrętów przez
zakład produkcji elektronicznej. Takie
śrubki winny produkować na dużą skalę
wyspecjalizowane fabryki śrubek, czyli
wkrętów.
Niestety, z jakichś powodów związanych
z socjalistycznym planowaniem, o śrubkach
M3 w planach pięcioletnich zapomniano i
jeśli ktoś ich potrzebował, robił je we
własnym zakresie. Ktoś mi powiedział, że
produkcja takich małych śrubek się nie
opłacała, gdyż ich wykonanie było
pracochłonne, a fabryki metalowe
rozliczano w planach produkcyjnych nie od
liczby sztuk, ale od kilogramów produktu.
Tak to było w okresie „budowy zrębów
socjalizmu”, ale kiedy po pięciu latach
studiów i pobycie w Szwecji wróciłam do
Polski w roku 1963, ze zdumieniem
spostrzegłem, że śrubki M3 były ciągle
poszukiwanym i trudno dostępnym
produktem.
Kiedy więc, na dodatek, w roku 1966
konsulat PRL-u w Sztokholmie odmówił mi
rozszerzania ważności mego paszportu na
Amerykę, z powodu "mego obraźliwie
krótkiego podania", próg mojej tolerancji
dla systemu socjalistycznego wyczerpał się i
ze śrubkami M3 skumulował.
Zdesperowany, rzuciłem się wtedy
w o bj ę ci a „ wr ogi eg o ” sy s t e mu
kapitalistycznego. Okazało się, że
psychicznie byłem dobrze przygotowany do
życia w nowej kapitalistycznej sytuacji,
aczkolwiek nie była to droga bez trudności i
załamań. Kiedy w roku 1968 przyjechałem
do Ameryki na zaproszenie Uniwersytetu na
Alasce, przez kolejne lata zachłystywałem
się możliwościami, jakie ten kraj stawiał
przede mną, młodym inżynierem, który palił
się do realizacji swych pomysłów. Miarą
tych możliwości i wolności był dla mnie
szeroki dostęp różnego rodzaju śrubek,
włączając w to śrubki M3, którymi
z entuzjazmem skręcałem swe wynalazki.

Wtedy brakowało śrubek, a dziś?
W ciągu następnych czterdziestu lat
osiągnąłem to, co chciałem, a nawet
więcej. Zakładając własną firmę
osiągnąłem niezależność finansową i
swobodę w decyzjach zawodowych. Czy
ciągle jestem zauroczony Ameryką, która
mnie w roku 1968 zaadoptowała i gdzie
urodziły się moje dzieci i wnuki? Niestety
nie. Wypadki ostatnich lat odarły mnie ze
złudzeń. Być może Ameryka nigdy nie
była krajem idealnym, w jaki chciałem
wierzyć, ale zmiany w polityce i ekonomii
ostatnich 20 lat uwidoczniły mi, a także
wielu innym myślącym ludziom,
dogłębną korupcję systemu, zagrażającą
amerykańskiej potędze i dobrobytowi.
Pisząc o korupcji nie mam na myśli
drobnego łapówkarstwa, które
w porównaniu z większością krajów jest
tu ciągle na niskim poziomie - w ciągu 40
lat prowadzenia firmy nigdy nie byłem
zmuszony ani nie zaofiarowałem nikomu
łapówki. Korupcja, która zagraża
Ameryce, jest bardziej niebezpieczna niż
wymiana kopert z gotówką pod stołem,
ponieważ jest ona usankcjonowana
prawem. Prawo, Praworządność i
Demokracja to są słowa litanii, jaką
powtarzają wszyscy politycy i media.
Amerykańska korupcja jest wbudowana
w system wyborczy i koterię władzy,
która co kilka lat zmienia kolor z Partii
Demokratycznej na Partię Republikańską,
w gruncie rzeczy pozostając monopartią
ze zmieniającą stołki w rządzie,
degenerującą
się
umysłowo
"nomenklaturą". Instrumentem władzy
jest także system bankowy, czyli Wall
Street, gdzie najemni dyrektorzy,
bynajmniej nie „kapitaliści-krwiopijcy”,
można by powiedzieć: „inteligencja
pracująca”,
wypłacają
sobie
wielomilionowe premie w momencie,
kiedy ich przedsiębiorstwa plajtują.
System bankowo-finansowy, który rozrósł
się jak nowotwór, zaraził swymi
metodami zarabiania łatwego szmalu

bankierów innych krajów. Szamani z Wall
Street przekonali upośledzonych
polityków w rządzie i Kongresie, że są
w stanie kontrolować cały świat stukając
w klawiatury komputerów. Dajcie nam
władzę, a my was urządzimy! Obiecywali.
Dostali to, co chcieli i mamy teraz tego
konsekwencje. W ciągu ostatnich 20 lat
pozbyto się większości przemysłu i
zastąpiono go handlem detalicznym
produktów chińskich. Aby zaspokoić
maluczkich, pod naciskiem kolejnych
rządów dawano pożyczki hipoteczne
ludziom, o których wiadomo było, że nie
będą mogli ich spłacić. Finansiści, kryjąc
się za rządowymi zaleceniami,
wypracowali własne metody wypłacania
sobie olbrzymich premii. Maluczcy
obywatele, szczególnie młodzież, czując
przez skórę, że coś nie klapuje, domagali
się zmiany. Wysunięto więc do wyborów
prezydenckich
przystojnego,
elokwentnego i wykształconego mulata
Obamę, który odziedziczył pogłębiający
się kryzys. Nie ufano mu jednak
całkowicie, gdyż otoczono go
pomazańcami starej nomenklatury.
Obawiam się, że zasięg jego ruchów jest
bardzo ograniczony, że ogranicza się do
ruchów klatki piersiowej przy oddychaniu
i języka przy mowie. Tak, mowie, która
jest niezwykle istotna, bo Obama mówi
wiele i nawet inteligentnie, ale czy coś
może, wątpię. Żaden z pomysłów, które
do znudzenia przeżuwa Obama, a jeszcze
przed nim G.W. Bush oraz zgraja
telewizyjnych krętaczy, nie jest czymś
nowym. Nikt nie mówi o zmianie
podstawowych zasad prawnych systemu.
Wszyscy wiedzą i mówią, że finansowa
„wierchuszka” okrada akcjonariuszy, ale
jak na razie Kongres nie zatwierdził
oczywistego prawa, że premie
w publicznych spółkach akcyjnych wolno
wypłacać zarządowi tylko wtedy, jeśli
spółka przynosi zyski. Kongresmani są na
pasku grup specjalnych interesów, które
opłacają ich wybory. O polityce
zagranicznej boję się nawet pisać, gdyż
pewne tematy są tabu i mogą o nich
dyskutować tylko ludzie o właściwych,
zatwierdzonych przez nomenklaturę
poglądach. Nawet profesor Zbigniew
Brzeziński, który rozsądnie mówi, co
myśli na temat Bliskiego Wschodu i
konfliktu izraelsko-palestyńskiego, nie
jest dopuszczany do szerokich mediów.
Przed wyborem Obamy na nomenklaturę
padł strach, że Zbigniew Brzeziński
mógłby być jego konsultantem czy
doradcą. Rozpętano oszczerczą kampanię,
określając Brzezińskiego jako
krwiożerczego jastrzębia, który jest
niebezpieczny dla pokoju światowego
z uwagi na głęboką nienawiść do Rosji.
Od kontaktów ze Zbigniewem
Brzezińskim Obama się szybko odżegnał.
Na ministra spraw zagranicznych
wysunął, a Kongres zatwierdził Hillary
Clinton. Senatorkę, żonę byłego
prezydenta Billa Clintona, która była
entuzjastką ataku na Irak - wojny, która
od początku była przegrana i która
osłabiła reputację Ameryki na świecie.
Obama na odmianę zarzeka się teraz, że
zaprowadzi „demokrację” w Afganistanie.
Dlaczego demokracja w Afganistanie
jest taka ważna dla mnie, Amerykanina
w Ohio, a także dla Polaka w Piotrkowie,
Obama nie potrafi (albo mu zakazano)
tłumaczyć. Prawie wszyscy w nowym
rządzie Obamy byli w ten czy inny sposób
związani z uprzednimi rządami Billa
Clintona. Czy to jest zmiana, czy po
prostu stare wraca, ubrane w nowe,
pstrokate piórka?
Na szczęście, albo nieszczęście,
w ekonomii obowiązuje stara zasada, że
„z próżnego nie nalejesz” i że „prawa
wartości nie da się wydymać”.
„Pożywiom, uwidim!” - powiedział
podobno wynalazca mikroskopu,
radziecki Gruzin Gównowidze.
A ja się z nim w pełni zgadzam.
Wygląda mi na to, że niedługo
w Ameryce zabraknie śrubek M3. ❒
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Ks. prof. C. S. Bartnik ze str. 18
i Brytyjczycy.
Jednym z najważniejszych odczynników
polskości mają być teraz Niemcy, jak
niedawno byli Rosjanie. Nie sposób tu
opisać wszystkie zjawiska, ale niektóre
trzeba poruszyć. Otóż nasze rządy tracące
zmysł polskości kontynuują nadal
politykę Aleksandra Kwaśniewskiego,
który zawetował w swoim czasie ustawę
sejmową o uwłaszczeniu Polaków na
odzyskanych ziemiach północnych i
zachodnich i nie zabezpieczył prawnie
polskich właścicieli przed rewanżyzmem
uciekinierów niemieckich na przestrzeni
lat. Również dzisiejsze władze polskie nie
przeciwdziałają wypieraniu Polaków
z Pomorza przez Niemcy za pomocą
środków unijnych (por. prof. A.
Śliwiński). Złoszczą się również nasi post
-Polacy, że na metropolitę szczecińskokamieńskiego nie poszedł germanofil, a
został nim ks. abp Andrzej Dzięga.
Rządy nie przeciwstawiają się
stanowczo budowie gazociągu: Rosja Niemcy (Nord Stream), który godzi
w Polskę i jest swoistą zdradą rzekomego
przyjaciela Polski Gerharda Schroedera.
Podobnie nasze czynniki godzą się łatwo
na taką politykę handlową Niemców,
rzekomych przyjaciół, która uderza
w Polskę. Również polityka wschodnia
Niemiec lekceważy Polskę i nie traktuje
nas jako współczłonka Unii. Jest to jakby
po myśli Aleksandra Dugina, Rosjanina,
który powiada, że niepodległe państwo
polskie stanowi przeszkodę w Europie i
musi nastąpić nowy rozbiór Polski między
Niemcy i Rosję (W. Reszczyński, „Nasza
Polska”, 30.09.2008). Istotnie i Szczecin
przy nowej interpretacji układu
poczdamskiego może być prawnie uznany
za niemiecki.
Zamykane są niektóre instytucje
historyczne polsko-niemieckie. Polska jest
zalewana niemieckimi firmami, bankami,
mediami. Są budowane u nas
w pierwszym rzędzie te autostrady i drogi
szybkiego ruchu, które służą przeważnie
interesom niemieckim i unijnym. Polska
zrezygnowała ze starań o prawa Polonii
w Niemczech, bardzo licznej, ok. 2 mln, a
szybko przyznała takowe niewielkiej
mniejszości niemieckiej. Niemiecki
Jugendamt odbiera dzieci stronie polskiej
w razie rozwodu i zabrania tym dzieciom
i stronie polskiej mówienia po polsku, nie
będąc tak rygorystyczny w stosunku do
innych narodowości, np. do Żydów.
Wymowne jest to, co Niemcy ostatnio
napisali, że nazizm niemiecki powstał
jako reakcja na nacjonalizm polski i na
pomysł Piłsudskiego prowadzenia
prewencyjnej wojny z Hitlerem. Znaczna
część inteligencji niemieckiej i
żydowskiej w Niemczech uprawia ciągle
antypolonizm w polityce, prasie, sztuce,
filmach, kabaretach, literaturze
historycznej i pięknej, w satyrach,
karykaturach itd. W ogóle rozwija się tam
cały klimat antypolski i traktowania nas
jako niepełnoprawnych członków UE.
Najgorsze, że obecny rząd PO jakby godzi
się z tym wszystkim, rezygnując
z podmiotowości i godności Polski (prof.
J.R. Nowak, prof. R.H. Kozłowski, prof.
A. Nowak).
Polska po Okrągłym Stole została
w dużej mierze rozkradziona i rozbita nie
tylko przez różne układy agenturalne i
mafijne, lecz i przez antypolską ideologię
tak, że mimo wysiłków niektórych
ugrupowań nie wyzwoliliśmy się z tego
do końca. Obrazuje to dobrze Bronisław
Wildstein m.in. przez programy o aferze
FOZZ. Rząd PO jakoś nie chce z tymi
układami walczyć, a nawet przyjmuje do
siebie niektórych ludzi dawnych układów
i atakuje tych, którzy z tymi układami
walczyli: panów Kaczyńskich, Antoniego
Macierewicza, Zbigniewa Ziobrę, ludzi
z IPN i innych. W rezultacie nie mamy
Polski autentycznej i polskiej, lecz jakąś
tylko „podobną” i układową.
Rządy PO, a zresztą w pewnym stopniu
i PiS, nie protestowały i nie protestują
zbyt zdecydowanie przeciwko
szkalowaniu Polski, dawnej i obecnej,

przez Żydów, Niemców, Francuzów,
Hiszpanów, Anglosasów, Ukraińców,
Węgrów itd. (podnosi to ciągle prof. J.R.
Nowak). Chyba nie bardzo identyfikują
się z polskością. Wprawdzie dziś tacy
„neo-Polacy” operują terminami jak
Polska, naród, ojczyzna, Kościół itp., ale
przeważnie tylko przed wyborami i dla
własnej propagandy wśród „ludu”. A
MSZ wyraźnie źle traktuje organizacje
polonijne i poszczególnych Polonusów
wyróżniających się zmysłem polskości i
katolickości, jak np. konsula Jana
Kobylańskiego. Widocznie PO obawia
się, żeby jej nie zarzucali, że jest
narodowa i katolicka. Nie podejmuje się
też żadnych kroków prawnych przeciwko
naszym wewnętrznym paszkwilantom,
którzy kryją się za dziennikarzami lub
politykami zagranicznymi, jakoby to
tamci pisali i mówili od siebie. Podobnie
robiło KGB, które publikowało opłacane
przez siebie teksty, rzekomo zachodnie,
przeciwko „Solidarności” i Kościołowi
polskiemu.
Literatura i prasa obiektywnie piszące o
Polsce, zarówno w kraju (pisma katolickie
i patriotyczne), jak i za granicą, są
przemilczane lub nawet zagłuszane.
Odnosi się to i do kanonu lektur
szkolnych. Wstawia się pozycje autorów
skandalistów, prowokatorów w stosunku
do polskości i katolickości. To nie jest
przypadek, lecz próba zniszczenia
świadomości polskiej i poczucia polskiej
godności dzieci i młodzieży.
O braku poczucia więzi z Polską u
rządzących świadczy też długie,
dziesięcioletnie tworzenie Karty Polaka i
często nieludzkie warunki jej
przyznawania, szczególnie rodakom
okrutnie więzionym, wywożonym,
terroryzowanym za polskość i za
katolickość. Na przykład wymaga się,
żeby 90-letni starzec, wywieziony jako
małe dziecko do Kazachstanu, biegle
mówił po polsku, znał historię Polski,
nazwiska przywódców obecnych itp.
Zakłada się, że obecna Polska nie jest już
Matką Polaków, nawet tak okrutnie
cierpiących za Polskę.
TVP nie chce emitować filmów
patriotycznych i martyrologicznych (np.
Bogdana Poręby), a zwłaszcza
mówiących o mordowaniu Polaków przez
Rosjan, Ukraińców (na Wołyniu i na
obszarach płd.-wsch. dzisiejszej Polski)
oraz przez NKWD. Natomiast Polski
Instytut Sztuki Filmowej wspiera
finansowo film „Tajemnica Westerplatte”
opluwający wojsko polskie i bohaterów
polskich wojny 1939 roku. Zresztą taki
jest dziś styl w sztuce, rzekomo
postępowy, że nie widzi ona człowieka, a
jedynie funkcje fizjologiczne. W tym też
duchu np. Tomasz Lis powiedział
w ubiegłym roku: „Tu jest Polska”, o
Woodstocku, żeby się przeciwstawić XV
Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja
w Częstochowie.
Obawiam się, że brak zmysłu polskiego
i roztropności wystąpił u ludzi, którzy
głoszą całemu światu, że żołnierze polscy
świadomie i celowo zabili cywilów
w Nangar Khel w Afganistanie. Chodzi
chyba o zohydzenie Polski i wojska
polskiego spieszącego z pomocą innym
narodom w imię Polski. O braku poczucia
polskości u władzy, urzędników i
niektórych naszych biznesmenów
świadczy ochocze umożliwianie wykupu
polskiej ziemi, zasobów, działek, domów,
zamków, uzdrowisk, lasów, jezior itd.
przez Niemców, Holendrów, Francuzów,
Rosjan i innych, bo Polacy są biedni i
okradzeni. Ponadto rząd zamierza oddać
Niemcom kolej, transport kołowy, LOT,
cukrownie, gospodarowanie Bałtykiem i
energetykę itd., a wykupy już dokonane
trzyma się w tajemnicy przed szerszą
publicznością.
Nie jest też przypadkiem, że w teście
maturalnym z historii na poziomie
rozszerzonym w roku 2008 nie było nawet
wzmianki o żadnej wiktorii polskiej: pod
Grunwaldem, pod Wiedniem, nad
bolszewikami w roku 1920, a tylko była
mowa o niemieckich łodziach

podwodnych, o wypędzeniu z Polski arian
itp. Przypadek arian był podany w tym
celu, żeby napiętnować polską rzekomą
nietolerancję katolicką, dawną i obecną,
gdy tymczasem arian wypędzili
protestanci polscy, wśród których tamci
robili wielkie zamieszanie religijne, a
zresztą arianie zdradzili Królestwo
Polskie na rzecz Szwedów w czasie
potopu szwedzkiego.
Ogólnie też nasze media, idąc za
propagandą antypolską, także wewnątrz
kraju, ciągle biczują Polskę klasyczną i
P o l a k ó w n a k o r z y ś ć r ó żn y ch
drapieżników. Wszystko, co polskie,
przedstawia się jako złe, drugorzędne,
zasługujące na wyśmianie. Jeśli są coś
warci, to tylko polscy Żydzi lub skrajni
filosemici. Nawet marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz poparł z całą siłą atak
Żydów na Papieża Benedykta XVI za to,
że zdjął on ekskomunikę z lefebrystów,
z których jeden negował holokaust.
Tymczasem trzeba pamiętać, że
lefebryzm to wielki problem dla Kościoła,
gdyż lefebrystów jest już w na świecie
około dwóch milionów. I dla jednego
złego lefebrysty Kościół ma nie przyjąć
dwóch milionów? To płynie z niechęci do
Kościoła katolickiego i z chęci
przypodobania się Żydom.
Ministerstwo szkolnictwa z kolei chce
zniszczyć polską oświatę, kulturę i
świadomość przez wyjęcie szkolnictwa
spod opieki państwowej przez jego
decentralizację i poddanie w całości
różnym pomysłom i gustom samorządów
gminnych i powiatowych. Po pewnych
latach takiego szkolnictwa uczeń z jednej
okolicy nie będzie się mógł porozumieć z
uczniem z drugiej okolicy. W ogóle
niektóre ministerstwa są zakażone jakimś
wirusem burzącym polskość.
Takich i podobnych zjawisk jest dużo
więcej, nie sposób wszystkich wymienić.
Zresztą nie o wszystkich się też wie, są i
skrywane (zob. R.H. Kozłowski, A.
Nowak, Jaka Polska?, Kraków 2009, s. 83
nn.).
Uciekanie od Polski do „cioci” Unii
Wspominane nasze czynniki widzą
przyszłość Polski w rzuceniu się
w ramiona molocha liberalizmu, który
okazuje się coraz wyraźniej systemem
błędnym i złym, zaczyna przypominać
marksizm. Przyczynił się w dużej mierze
do ogromnego kryzysu światowego przez
chciwość banków i nieodpowiedzialną
swobodę działania. Poza tym sam
rzekomo wolny rynek stał się rajem dla
spekulantów bankowych. Okazuje się, że
jedne banki zjadają drugie. Cały system
bankowy świata jest chory i często
pr z es tępc z y, c zego n aj lep s zym
przykładem są oszukańcze i złodziejskie
wielkie piramidy bankowe Bernarda
Madoffa, Roberta Allena Stanforda i
innych. Do tego dołączają się stałe wrogie
spekulacje bankowe. Nie brak cyników,
którzy mówią, że spekulacje przestępcze
to są normalne gry bankowe. Ale czy da
się usprawiedliwić spekulacje bankowe
Zachodu na wschodzie Europy, jak rozbój
banku inwestycyjnego Goldman Sachs,
J.P. Morgan i innych banków: brytyjskich,
duńskich, skandynawskich, przyznających
się bezczelnie, że osłabiają naszą
złotówkę? Goldman Sachs wyznał 19
lutego br., że zarobił na spekulacji złotym
8 procent i na tym spokojnie poprzestał.
Podobnie kiedyś George Soros pogrążył
rubla, funta angielskiego i banki
południowoazjatyckie. Ma to być etyczna
współpraca i przyjaźń czy gra
towarzyska?
Ponadto wicepremier Waldemar Pawlak
powiedział wyraźnie, że polskie banki
sprzedane obcym okradają nas w ogóle, a
w czasie kryzysu szczególnie (TVP Info,
6.02.2009). Profesor J. Wyżyński pisze,
że w roku 2008 wytransferowano z Polski
ok. 80 mld zł, w tym połowę nielegalnie
(„Nasz Dziennik”, 4.02.2009). Poza tym
zachodzi obawa, że Polska płaci
potajemnie jakieś odszkodowania, i to w
czasie, gdy nasze zadłużenie zagraniczne
wzrosło w roku 2008 do ok. 570 mld
dolarów.
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Wprawdzie pieniądz dziś staje się
globalny, ale i globalny może stawać się
środkiem manipulacji i walki na śmierć i
życie niszczącym przede wszystkim kraje
słabsze i niemające swojej pełnej
podmiotowości, i system totalny musi
podlegać zasadom etycznym, czego
niestety liberalizm zagwarantować nie
może. I dlatego, niestety, na świecie
szerzą się niekiedy wielkie rozboje
walutowe, które powinny być
likwidowane przez jakieś wyższe
organizacje światowe. Bowiem obecnie
nierzadko banki rządzą państwami i
polityką międzynarodową.
W takiej sytuacji suwerenności Polski
może grozić również wejście do strefy
euro,
zwłaszcza
szybkie
i
nieprzygotowane. Niektórzy finansiści
powiadają, że to nie zagraża naszej
podmiotowości gospodarczej, lecz
przyjęcie euro ustabilizuje polską walutę i
będziemy bezpieczni, bo stowarzyszeni
z potęgami finansowymi. Ale
niewątpliwie będzie to następny krok ku
utracie suwerenności. I owe potęgi także
dotknął potężny kryzys finansowy i
gospodarczy tak, że i one stanęły na
krawędzi bankructwa. Mówi się dosyć
naiwnie, że ceny wcale nie pójdą w górę,
jak rzekomo na Słowacji. Tymczasem na
Słowacji ceny, zwłaszcza żywności,
poszły w górę prawie o połowę
(J. Szaniawski, „Nasz Dziennik”,
25.02.2009). Trzeba pamiętać, że jeśli UE
będzie stanowić jedno państwo, to o życiu
finansowym w Polsce będzie decydował
Europejski Bank Centralny, a więc
czynnik zewnętrzny w stosunku do
banków polskich i władz polskich. Przede
wszystkim Bruksela będzie określała
parytet złotówki i euro w momencie
przejścia. Bez samorządności
gospodarczej Polski też już nie będzie.
Słabe państwo bez określonej
osobowości jest łatwym łupem oszustw.
Ideologia unijna obiecywała nam wolną
gospodarkę, a faktycznie Polska znalazła
się na 82. miejscu w świecie pod tym
względem. Rząd polski długo oszukiwał
społeczeństwo, że u nas kryzysu nie ma i
nie będzie. Partie oszukują wyborców.
Banki oszukują firmy przez opcje
walutowe. Otwarte fundusze emerytalne
oszukują emerytów: 60-letnia
warszawianka otrzymała 23,65 zł
emerytury z OFE. Premier oszukał
Fundację „Lux Veritatis”. Bruksela
oszukuje rolników przez zły przelicznik
złotego na euro. Także ministerstwo
okłamało rolników w kwestii
zagospodarowania łąk bagnistych.
Ekonomiści, bankowcy i finansiści to
przeważnie cyniczni gracze (J.
Szaniawski).
Kłamstwa mnożą się na każdym kroku.
PO powiada, że nie chce prywatyzować
szpitali, ale tworzenie ze szpitali spółek
prawa handlowego doprowadziło już do
prywatyzacji całej masy szpitali, i to
wszystko wbrew ustawie. Mówi się, że
państwo nie pozbywa się troski o szpitale,
ale dopuszcza sytuację, że właściciel
prywatnego szpitala może go zamienić na
hotel. Ministerstwo Sprawiedliwości
opowiedziało się za dopuszczeniem
świeżej
krwi
do
zawodów
reglamentowanych, m.in. do korporacji
prawniczej, ale jednocześnie ułożyło takie
testy egzaminacyjne, żeby prawie nikt nie
zdał. Premier łaje prezydenta, że nie
podpisuje traktatu lizbońskiego, ale
prowadzi taką politykę, jakby ratyfikacja
była zakończona. Premier i rząd głoszą
bezpardonową walkę z korupcją, ale
jednocześnie angażują wielu niepewnych
ludzi z układów i atakują tych, którzy
najpierw korupcję zwalczali. Koalicja
głosi, jak wcześniej SLD i liberałowie, że
w związku z naszym wejściem do UE nie
grozi nam wcale napływ degeneracji
moralnej z Unii, a teraz faktycznie sprzyja
tym degeneracjom, i jeśli ją cokolwiek
powstrzymuje przed otwartym jej
popieraniem publicznie, to jedynie
taktyczny wzgląd na wyborców
katolickich.
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Coraz bardziej wyrzuca się Kościół
katolicki ze świadomości publicznej.
Wprawdzie nie ma jeszcze tak jak
w Wielkiej Brytanii, gdzie ostatnio
wyrzuca się ze słowników szkolnych
słowa: Bóg, Kościół, Chrystus, modlitwa,
chrzest, Ewangelia, Matka Boża itd., ale
skrzętne przemilczanie Kościoła robi
swoje i idzie po myśli międzynarodowej
masonerii (S. Krajski). Z tematyki
religijnej, głównie katolickiej, pozostają
już niemal tylko skandale, ataki na
duchownych i na Papieża Benedykta XVI.
Przy tym szkalowanie Kościoła, a nawet
jawne bluźnierstwa z góry wygrywają w
sądach i urzędach w imię rzekomej
wolności słowa i sztuki. Tak jest już nie
tylko w metropoliach, ale i w terenie.
Instytucje złapały bakcyla poprawności
politycznej zwróconego i przeciw religii.
Oto kiedy np. Rejonowy Komitet
Obywateli Ziemi Biłgorajskiej, tak
strasznie zniszczonej przez Niemców za
jej polskość, wszczął sprawę kradzieży i
profanacji wizerunku Matki Bożej z
Dzieciątkiem Jezus i wyrwania tablicy
Radia Maryja, to wszystkie władze,
łącznie z sądem, nie uznały tego ani za
profanację, ani za przestępstwo i dały
poznać, że skarżący są "niedzisiejsi".
Byłoby to przestępstwo tylko wtedy,
gdyby znieważenie i kradzież dotyczyły
symboli żydowskich lub masońskich.
Ciągle daje się pełną możliwość
głoszenia u nas poglądów antypolskich i
antynarodowych. Oto 19 stycznia 2009
roku Marek Halter, Żyd polski, uratowany
przez Polaków, a mieszkający dziś we
Francji, miał na KUL wykład, w czasie
którego wygłosił tezę, że Mieszko I był
Żydem, bo tutejsi Słowianie byli tak tępi,
że nie można było żadnego z nich wybrać
na księcia. Przy okazji zarzucił też
wszystkim Polakom ostatnich czasów, że
nie obronili zbrojnie Żydów przed
obozami zagłady. Już nie ma Polski, kiedy
można tak sobie z niej kpić i pluć na nią.
Powie ktoś: dlaczego my się tak boimy
UE jako jednego superpaństwa, a więc
utraty suwerenności, przecież Niemcy,
Francja, Anglia i Italia też mają tworzyć
to jedno wspólne państwo, a nie mówią,
że stracą swoją niemieckość, francuskość
itd. Ale trzeba pamiętać, że one właśnie
formują Unię i mogą sobie pozwalać na
nieprzestrzeganie traktatu lizbońskiego,
co zresztą już w dużym stopniu się dzieje.
Niemcy budują sobie gazociąg bałtycki ze
szkodą dla innych członków Unii, Niemcy
też, jak zresztą i tamci, subsydiują sobie
swobodnie swoje upadające firmy, banki i
przemysł, choć nam jednocześnie nie
pozwalają ratować stoczni i ludzi przed
bezrobociem. Co to znaczy? Ano, że
państwa te są i pozostaną w pełni
suwerenne nawet po wejściu w życie
traktatu lizbońskiego. My zaś i reszta
państw unijnych utrzymamy się najwyżej
na poziomie dominiów Unii.
Jeszcze raz pytanie
Czy już Polski nie ma? Otóż ona jest, a
nawet rozwija się, ubogaca i pięknieje,
tyle że raczej nie w sferach władzy i
polityków, co raczej w samej substancji
społeczności: w ludzie, w terenie, na wsi,

w mieście, w parafii, w miejscowych
ośrodkach patriotycznych, w prasie i
pismach lokalnych, często diecezjalnych,
zakonnych i branżowych. Jest Polska
wspaniała w spotkaniach mądrych i
dobrych ludzi, w uroczystościach
patriotycznych i religijnych,
w pomysłowości i twórczości ludzkiej, a
przede wszystkich w sercach i
w sumieniu. Co z tego wynika? To, że tę
okupacyjną, liberalistyczną i antypolską
czapę trzeba zrzucić. Trzeba się w tym
celu organizować na dole. Trzeba nam
rządu, polityków i działaczy czystych,
godnych i otwartych na wszystko, także
na polskość i na religię.
Oczywiście nikt z nas nie żąda, żeby na
czele stali sami katolicy. Mogą być i
innowiercy, i ateiści, i ludzie różnych
orientacji społecznych i politycznych.
Może nawet ustrzegą nas oni przed jakimś
zasklepieniem, fanatyzmem czy
bezkrytycznością. Ale jedno jest istotne:
narodem katolickim nie mogą rządzić
sami niekatolicy, a nawet wrogowie
katolicyzmu i Polski właściwej. To samo
będzie się odnosiło i do wyborów do
europarlamentu. ❒
__________

Gruszecki - Dolarowa ze str. 18
Przez ostatnie lata narastał olbrzymi
balon papierów wartościowych. Tylko
w latach 2005-2010 wartość wszystkich
światowych akcji, obligacji, CDS-ów i
innych finansowych aktywów urósł – wg
McKinsey Globar Institute – ze 118
bilionów do 200 bilionów dolarów.
Wzrost o 69 proc. w ciągu 5 lat! Ta
gigantyczna suma aktywów nie ma
oczywiście pokrycia, to tylko papiery i
zapisy na kontach (PKB światowy wynosi
ok. 40 bilionów dolarów).
Na razie tylko drobna część tej bańki
pękła. Ponieważ nie wiadomo, które
aktywa i w jakim stopniu są „puste”,
wobec powszechnego braku zaufania
inwestorów do siebie, obserwujemy
zjawisko ucieczki inwestorów od
wszystkich aktywów jakimi dysponują,
siłą rzeczy również od tych dobrych.
Inwestorzy uciekają w płynność, to
znaczy w pieniądz. A ponieważ nikt nie
trzyma dłużej gotówki, bo to nie przynosi
zysku, ucieka się w amerykańskie papiery
skarbowe.
Przy takim popycie na pieniądz jest go
ciągle za mało, dlatego też szef Fedu Ben
S. Bernanke zasila system w płynność.
Zwiększając bilans Fed wpływa na
możliwość kreacji pieniądza przez banki,
czasami sam stając się bezpośrednio
kredytodawcą firm (np. udzielając im
kredytu w zamian za ich obligacje). Nie
sposób nie zauważyć, że w ten sposób nie
rozwiązuje się problemu „pustych”
aktywów, a jedynie podtrzymuje
funkcjonowanie chorego systemu.
Główny ciężar zasilania systemu
bankowego wziął jednak na siebie rząd.
Mając już i tak coraz większy deficyt
strukturalny w budżecie (dług publiczny
już przekracza 10,6 bln dolarów),
prezentuje kolejne plany (bailout)
zasilania banków. W roku 2009 – 1,75 bln
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dolarów, a w roku 2010 – 1,17 bln
dolarów.
Według „San Francisco Chronicle”,
całkowite zobowiązania finansowe
państwa, a więc kolejne programy
ratowania banków wraz z już
uchwalonymi programami zasileń oraz
zobowiązaniami przyjętymi wcześniej
(gwarancje dla Fannie i Freddie, wydatki
wojskowe, budżet NASA etc.) – wynoszą
8,5 bln dolarów. To prawie tyle ile wynosi
już istniejący dług publiczny (deficyt
budżetowy USA w obecnym roku to 12
proc. PKB).
Taka sytuacja powoduje masową podaż
rządowych papierów wartościowych,
które są ciągle najbardziej płynne, mimo
że przy stopie procentowej bliskiej 0 ich
rentowność jest – biorąc pod uwagę
inflację – minusowa. Inwestorzy z całego
świata, uciekając od aktywów
w płynność, kupują te papiery. Tym
samym utrzymują ciągle kurs dolara na
wysokim poziomie i umacniają
jednocześnie rząd amerykański w jego
dotychczasowej strategii – w istocie
kreacji z długu pustego pieniądza. Jak
niektórzy (np. Roubini) zauważyli, rząd
amerykański, kiedy przyjdzie czas, nie
będzie w stanie wykupić tych obligacji:
będzie je tylko rolował. A więc kupujący
nie odzyskają sumy zainwestowanej,
tylko – przez jakiś czas – oprocentowanie.
Do istniejącej już piramidy złych długów
banków dojdzie kolejna piramida: długów
rządu. W końcu inwestorzy zorientują się,
że rząd działa jak pompa zasysająca ich
oszczędności – tylko w jedną stronę.
Kiedy wybuchnie bomba
Luźna polityka monetarna i luźna
polityka pieniężna może dać tylko jeden
skutek – inflację. Ponieważ dotyczy to
dolara jako ciągle pieniądza światowego,
inflacja dolara dotknie cały finansowy
rynek międzynarodowy. Wtedy zacznie
się paniczna ucieczka od dolara, tak jak
obecnie – do dolara. Może wywołać to
kryzys na skalę dużo większą niż obecnie.
Bo będzie to już nie tylko kryzys systemu
finansowego, ale kryzys pieniądza. Schiff
pisze: „bomba dotknie każdego, kto jest
w promieniu rażenia”. Pierwsi (najlepiej
poinformowani) uciekną, reszta
pozostanie z coraz mniej wartościowym
dolarem, który każdy będzie chciał
sprzedać. Grozi wybuch „bomby
dolarowej” i dlatego Schiff radzi: uciekaj
od dolara już teraz. W złoto, inne waluty
(np. franki szwajcarskie), w akcje dobrych
firm na rynkach rozwijających się, które
przetrwają kataklizm, np. Azji, Ameryki
Łacińskiej.
Dlaczego ta bomba dotąd nie wybuchła?
Bo ciągle jest powstrzymywana przez
przeciwdziałający wektor ucieczki
w płynność. Ale kiedy wybuchnie, to –
zdaniem Schiffa – pochłonie biliony
pustych dolarów. W pewnym sensie
inwestorzy już „czują bluesa”; rośnie
popyt na złoto i rośnie jego cena. Wkrótce
zapewne wzrośnie popyt na surowce i
cena kontraktów surowcowych pójdzie
w górę. To też pewniejsze zabezpieczenie
niż papier.
Na razie wszyscy myślą o groźbie
recesji, nie dostrzegając dużo
poważniejszej groźby. Lont już się tli.
Bernanke łudzi się, że jak przyjdzie
ożywienie, to „poskromi tygrysa
inflacji”… Tylko czy zdąży... ❒

Jan Pawel II ze str. 19
W wypowiedzi zwraca uwagę jednak
szczególny fragment: jawne przyznanie
się do tego, iż żydowscy historycy
dysponują dostępem do dokumentów i
informacji, nie tylko nie dostępnych dla
nie-żydów, ale „o których nie-żydowscy
historycy nie wiedzą [że istnieją]”.
W czasie gdy organizacje żydowskie i
samo państwo Izrael naciska wszystkie
kraje do ujawnienia dokumentów
z czasów II Wojny światowej, gdy
naciska się Watykan do otworzenia
wszystkich swoich archiwów, gdy
niedawno odniesiono sukces łamiąc
Niemców, którzy zgodzili się na
udostępnienie archiwów w Arolsen (ale
uwaga: od razu podano, że „tylko wybrani
historycy będą mieli dostęp do tych
archiwów” - !!!), w tym samym czasie
dowiadujemy się o istnieniu dokumentów
zupełnie niedostępnych dla nie-żydów.
Jak zatem mają wyglądać rzetelne
badania historyczne, gdy z jednej strony
kontrolę nad archiwami przejmują
„wybrani historycy” (wybrani przez kogo
i spośród jakiej grupy? - należy zapytać
retorycznie), z drugiej strony nikomu nie
udostępnia się olbrzymich archiwów
w Haifie czy Tel Avivie, a przy tym
skutecznie zastrasza się środowiska
historyków „kłamstwem oświęcimskim”?
Badania w takich warunkach będą zawsze
nieobiektywne, zideologizowane i będzie
można „udowodnić” każdą liczbę,
wykreować każdy fakt i wpoić w tak
ubezwłasnowolnione społeczeństwa każdą
„prawdę” historyczną. Pewnym grupom o
to właśnie chodzi - nie o wyjaśnianie
prawdy, lecz o trzymanie społeczeństwa
w stanie niewiedzy, w którą można
wtłoczyć każdą bajkę.
Źródło:http://www.metronews.co.uk/
newsarticle/0/346_the_pope_was_jewish_
says_historian.html ❒
__________
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Magda Hartman ze str. 20
zdystansował się w „Dzienniku” wobec
tych badań. On, prawda, wzrostu
antysemityzmu w Polsce nie widzi.
Wprawdzie ktoś go tam 2,5 roku temu na
ulicy napadł, o czym szeroko rozpisywały
się media, ale to się w końcu zdarza
w całej Europie. Nic wielkiego.
A ten polski antysemityzm, tak
w ogóle, to mit. ❒
__________
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Ekologia ze str. 17
nie są tu najważniejsze uczone wywody,
tworzone prawo danego kraju, czy też
konwencje międzynarodowe. Jedno jest
tylko prawo regulujące wzajemne relacje
między człowiekiem, a środowiskiem
naturalnym, prawo, od którego wywodzić
powinno się wszystko, prawo, zapisane
w biblijnej Księdze Rodzaju. Warto je
przypomnieć:
„A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy
człowieka na Nasz obraz, podobnego
Nam. Niech panuje nad rybami morskimi,
nad ptactwem powietrznym, nad bydłem,
nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami
pełzającymi po ziemi. Po czym ich
błogosławił, mówiąc: Bądźcie płodni i
rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię
i uczynili ją sobie poddaną”.
Tak więc, to oczywista dyrektywa,
jednocześnie zobowiązująca nas do zdania
sprawozdania z nadzorczego korzystania
ze środowiska, z czym, oczywiście, nie
można dyskutować.
Jednocześnie, inny werset Księgi Rodzaju
mówi:
„Pan Bóg wziął, zatem człowieka i
umieścił go w ogrodzie Eden, aby
uprawiał go i doglądał”.
I to jest również dyrektywa, wcale nie
będąca w sprzeczności z poprzednią.
Oczywiste, bowiem jest, że to człowiek
jest panem całej ziemi, całej przyrody, ale
również został on zobowiązany do troski
o nią, do dbania o Ziemię. Jest panem i
władcą, ale jednocześnie dobrym
gospodarzem, takim ogrodnikiem samego
Boga, jak pisał ks. Grzesica. Jest
współpracownikiem Boga. Czyż więc, jest
tu jakaś sprzeczność? Czy w ogóle można
mówić o sprzeczności w tym, co objawia
nam Biblia? Oto tak właśnie został
umocowany człowiek, który nie może być
odseparowany od środowiska, bowiem
jest w nią wkomponowany. Tworzą
jedność, żyją w symbiozie. Człowiek,
stworzony na obraz i podobieństwo Boże,
co podkreśla jego świętość i jego
nadrzędność, otrzymał od swego Stwórcy
ziemię, aby działał mądrze, wykazując
umiarkowanie w swej działalności
biologicznej i technicznej. Ot i wszystko.
Cała mądrość, która została człowiekowi
zadana. Z tego zadania także będzie
człowiek rozliczony, a jeśli tylko chwilę
się zastanowimy, to już, zupełnie
nieświadomie, się rozliczamy.
Jak więc dziś wygląda ta nasza
symbioza, jak korzystamy z tego
ogromnego daru, jaki otrzymaliśmy?
Jan Paweł II tak mówił: Człowiek końca
XX wieku, opanowany pragnieniem
posiadania i używania, bardziej aniżeli
bycia i wzrastania, używa w nadmiarze i
w sposób nieuporządkowany zasoby
ziemi, narażając przez to własne
życie.....Człowiek, który odkrywa swą
zdolność przekształcania i w pewnym
sensie, stwarzania świata własną pracą,
zapomina, że zawsze dzieje się to
w oparciu o pierwszy dar otrzymany od
Boga na początku, w postaci rzeczy
przezeń stworzonych. Człowiek mniema,
że samowolnie może rozporządzać
ziemią, bezwzględnie podporządkowując
ją własnej woli, tak, jakby nie miała ona
własnego kształtu i wcześniejszego,
wyznaczonego jej przez Boga,
przeznaczenia, które człowiek, owszem,
może rozwijać, lecz któremu nie można
się sprzeniewierzać.
Jakież to proste. Oczywiście, nie
możemy, bo nawet nie jesteśmy w stanie,
sprzeciwić się przeznaczeniu, lecz
możemy je rozwijać. Nie możemy
zajmować miejsca Boga, co w końcu
powoduje bunt natury, tyranizowanej
przez człowieka, a nie przez niego
rządzonej. Powstałe tym sposobem
szkody, rany zadane ziemi, są
niejednokrotnie nieodwracalne i w efekcie
obracają się przeciwko człowiekowi.
Jan Paweł II tak określa ten stan:
„Najgłębszą i najpoważniejszą implikacją
moralną kwestii ekologicznej, jest brak
szacunku dla życia, który charakteryzuje
wiele zachowań sprzecznych z zasadami
ochrony środowiska. Zdarza się często, że

potrzeby produkcji przeważają nad
godnością pracownika, a interesy
ekonomiczne biorą górę nad dobrem
jednostek, czy nawet całych społeczności.
W takich wypadkach, zanieczyszczenia,
czy zniszczenia powodowane
w środowisku, są skutkiem ograniczonego
i wynaturzonego światopoglądu, który
wiąże się czasem z prawdziwą pogardą dla
człowieka.”
W encyklice „Sollicitudo rei socialis”, Jan
Paweł II przedstawił trzy zasady określające
stosunek człowieka do przyrody:
1. Pierwsza zasada nienaruszalności natury i
struktury świata – oznacza, że nie wolno
używać w sposób dowolny składników
świata – minerałów roślin i zwierząt. Cele
gospodarcze należy podporządkować
naturze tych składników i ich wzajemnym
powiązaniom,
2. Druga zasada to zasada ochrony życia,
zdrowia i środowiska naturalnego,
3. Ostatnia, trzecia zasada dotyczy
umiarkowanego eksploatowania zasobów.
Mówi ona, że zasoby świata są własnością
całej ludzkości, a więc także przyszłych
pokoleń. Należy, zatem tak korzystać
z bogactw naturalnych tak, aby uwzględnić
również dobro pokoleń następnych.
Nauki kościoła poprzez sfery: moralną i
etyczną, a także kształtowanie postaw
społeczeństwa chrześcijańskiego,
z trudnością, torują sobie drogę do
gospodarczej rzeczywistości. Tu jednak
powstały daleko idące zmiany
w środowisku, ostro zarysowały się trendy
degradacji przyrodniczych zasobów, które
dziś, ogromnym wysiłkiem społeczeństwa,
staramy się zmienić.
Kryzys gospodarczy i społeczny okresu
zniewolenia komunistycznego boleśnie i
namacalnie się przeplatał z ekologiczną
dewastacją polskiej ziemi, co stawiało pod
znakiem zapytania podstawy biologicznej
egzystencji Polaków. Rabunkowa i
bezmyślna eksploatacja środowiska
przyrodniczego stała, in expressis verbis,
w sprzeczności z zacytowaną wyżej oceną
naszego papieża. Zachodnie kraje, znacznie
szybciej niż Polska, zorientowały się, że
lansowana w okresie powojennym
industrializacja, intensyfikacja produkcji
rolnej, i urbanizacja prowadzą do
nieodwracalnych zmian w środowisku, a
w konsekwencji do pogorszenia warunków
życia społeczeństwa.
Poprawa
ekonomicznych wskaźników nie jest
gwarancją na lepsze zaspokojenie potrzeb
człowieka. Możemy mieć, bowiem do
czynienia ze wzrostem, ale bez rozwoju, ze
wzrostem, który wcześniej czy później
napotka na ekologiczne bariery.
Nie można rabunkowo eksploatować
naturalnych zasobów, bez ograniczeń
produkować zanieczyszczeń zatruwających
powietrze, wodę i glebę, zwiększać plonów
podnosząc dawki nawozów i pestycydów.
W końcu proces degradacji osiągnie takie
rozmiary, że spowoduje załamanie
gospodarczego wzrostu. Na istnienie takich
ekologicznych barier wskazywał raport pt:
„Nasza wspólna przyszłość” opracowany
przez Komisję ds. Rozwoju pracującą pod
przewodnictwem pani Gro Haarlem
Brundtland. Raport postulował potrzebę
inkorporowania zasad ochrony środowiska
do sektorowych strategii rozwojowych, by
w ten sposób uniknąć barier wzrostu i
zapewnić rozwojowi trwały, zrównoważony
charakter. ❒
__________
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Pogonowski - Cato ze str. 17
kontroli jest czymś bez porównania
bardziej nie do zaakceptowania, niż było
dla USA stawianie sowieckich wyrzutni
rakiet na Kubie w 1962 roku, gdzie
odległość ich od Waszyngtonu była dwa
razy większa, niż planowanych wyrzutni
„Tarczy” w Polsce od Moskwy.
Obecną sytuację opisał Ryan Lucas
z Associated Press, 8 marca 2009 roku,
w artykule pod tytułem Polish President:
Missile defense should go ahead; Polish
President: US decision against missile
defense would be unfriendly gesture.
(Prezydent Polski twierdzi: należy
budować w Polsce wyrzutnie rakiet
Tarczy; Polski prezydent twierdzi, że
decyzja USA przeciwko budowie
wyrzutni rakiet Tarczy byłaby
nieprzyjaznym gestem). Tego rodzaju
w yp o w i e d z i p r e z yd en t a P o ls k i
kompromitują go w oczach wszystkich
ludzi, rozumiejących obecną grę
strategiczną między USA i Rosją.
Prezydent Obama napisał ostatnio do
prezydenta Rosji, Dymitra Miedwiediewa,
że w zamian za rosyjską pomoc
w ograniczaniu programu nuklearnego
Iranu, gotów jest zrezygnować z budowy
wyrzutni rakiet „Tarcza” w Polsce. Nie
ulega najmniejszej wątpliwości, że gdyby
Rosjanie zbombardowali Polskę bombami
nuklearnymi z powodu potencjalnego
zagrożenia Moskwy nuklearnymi
pociskami „Tarczy”, Waszyngton
w żadnym razie nie użyłby bomb
nuklearnych przeciwko Rosji, ponieważ
chodzi mu głównie o uniknięcie
rosyjskiego ataku nuklearnego na teren
USA. Natomiast prezydent Polski
całkowicie niepotrzebnie naraża swój
kraj, przy okazji zamrażając kontrakty na
dostawy polskiej żywności do Rosji,
z korzyścią dla innych członków NATO i
UE.
Równowaga terroru nuklearnego
arsenałów USA i Rosji idzie w parze
z tym, jakie znaczenie ma dana sprawa dla
każdej z superpotęg nuklearnych.
Zachodnia Europa w czasie „zimnej
wojny” miała bez porównania większe
strategiczne znaczenie dla USA niż dla
Sowietów i dlatego wówczas USA były
gotowe obrócić Polskę w strefę zatrutą
radioaktywnie za pomocą bombardowania
nuklearnego, w celu zablokowania
dostępu z ZSRR do Europy Zachodniej.
W latach 70. XX wieku bronił Polski
p u łk o w n i k R y s z a r d K u k l i ń s k i ,
uniemożliwiając
Sowietom
przygotowanie niespodziewanego ataku
na Zachód, przez przekazanie CIA
kilkudziesięciu tysięcy dokumentów
sztabu Paktu Warszawskiego.
Pamiętamy, jak zaciekły syjonista
Winston Churchill zdradził Polskę
w Teheranie w 1943 roku, a w roku 1944
powiedział Stalinowi, że losy Polski i
Polaków mało go obchodzą. Chodziło mu
tylko o zachowanie pozorów, o to, by
wybory w Polsce znajdującej się pod
sowiecką okupacją nie były
skandalicznym fałszerstwem, potępionym
przez opinię światową i eksponującym
zdradę polskiego sojusznika przez jej
brytyjskiego sprzymierzeńca.
Obecnie zarówno państwa bałtyckie, jak
i Polska, niby zabezpieczone gwarancjami
NATO, faktycznie łudzą się, zdaniem
profesora Carpentera, ponieważ
gwarancje te są blefem, a nie odbiciem
faktycznego znaczenia owych państw dla
USA. Są prawdziwymi „czekami bez
pokrycia”, kompromitującymi polityków,
którzy albo naiwnie wierzą w te
gwarancje, albo perfidnie wysługują się
obcym interesom kosztem własnej
ojczyzny.
Niestety, prezydent Kaczyński jest
„recydywistą”, ponieważ wcześniej, jako
ówczesny minister sprawiedliwości i
prokurator generalny, podpisał rozkaz
przerwania ekshumacji w Jedwabnem,
kiedy chodziło o ustalenie, ile osób
zostało tam zamordowanych i w jaki
sposób ludzie ci stracili życie. Oszuści
z żydowskiego ruchu roszczeniowego,
posługując się oszukańczą książką J. T.

Str. 23
Grossa Sąsiedzi, sugerowali, że zwłoki
tych Żydów, którzy nieśli rozbity pomnik
Lenina, zostały pochowane na kirkucie,
czyli żydowskim cmentarzu, a nie w
stodole, gdzie się faktycznie znalazły po
zastrzeleniu tych ludzi przez Niemców.
Działo się to podczas niemieckiej
okupacji, kiedy broń palna była dla
Polaków absolutnie niedostępna, co
zresztą potwierdza nawet Gross.
Perfidia Grossa polegała na kłamstwie,
mającym na celu niedopuszczenie
polskich badaczy medycyny sądowej do
ustalenia, że ludzie, którzy nieśli rozbity
pomnik Lenina, zostali zastrzeleni przez
Niemców w stodole, po wykopaniu przez
nich dołu w klepisku. Niemcy użyli około
400 litrów benzyny, żeby stodoła stanęła
w ogniu. Ówczesny rabin Warszawy i
Łodzi (obecny naczelny rabin Polski)
Michael Schudrich skutecznie
interweniował u Kaczyńskiego, żeby nie
dopuścić do całkowitej kompromitacji
oszustów z żydowskiego ruchu
roszczeniowego, którzy fałszywie
oskarżają Polaków, a jednocześnie bogacą
się nieustannie, przejmując sumy
odszkodowań np. ze strony banków
szwajcarskich dla ofiar holokaustu.
Oszuści z żydowskiego ruchu
roszczeniowego przywłaszczają sobie
odszkodowania należne żydowskim
ofiarom zbrodni niemieckich i
wielokrotnie mnożą liczbę żyjących ofiar,
jak dowodzi tego profesor Norman
Finkelstein, autor książki Holocaust
Industry. Autor ten miał przykre
doświadczenia w czasie dwudziestu lat
pokonywania trudności w uzyskaniu
odszkodowania dla swojej matki, byłej
więźniarki Auschwitz.
Lekcja profesora Carpentera udzielona
prezydentowi Kaczyńskiemu nie powinna
nikogo dziwić. Wiadomo z historii,
począwszy od starożytności, że słabsze
narody nie mogą polegać na obietnicach
silniejszych. Przykładem są też
doświadczenia Polaków w czasach
napoleońskich, kiedy przelewali krew,
walcząc pod wodzą Napoleona, który
cynicznie kłamał i fałszywie obiecywał,
że odbuduje Polskę niepodległą. Podobnie
postępują dziś USA, udzielając
fałszywych gwarancji bezpieczeństwa
Polsce, jak dowodzi profesor Carpenter
w swoim artykule The Limits of
Deterrance. ❒
__________

Ks. Lucjan Kamieński ze str. 17
z używaniem lamp, sprzętów kościelnych,
obrzów i kandelabrów. Bardzo delikatna
jest sprawa naprawy pewnych części,
kiedy zachodzi taka potrzeba, a nawet
przesunięcie dywanu, zawieszenie lampy
lub obrazu, jako że suponuje wyłączne
użytkowanie przez tego kto np. podejmuje
się naprawy. Na tym tle często dochodzi
do antagonizmów.
Dlaczego tak się dzieje?
Sytuacja jest wynikiem tzw. „status
quo”. Ponieważ nigdy nie zadbano o
uzgodnienie i weryfikację prawną tytułów
własności poszczególnych wspólnot
wyznaniowych, w bazylice Grobu
Pańskiego obowiązuje do dziś dekret
sułtański z 1757r. Dekret wychodzi
z założenia, że nic nie może być
zmienione ani w stanie posiadania, ani
w sprawowaniu kultu. ❒
__________

Matuszak ze str. 18
nadzorowały, prowadziły go? Pewnie
dowiemy się jak ktoś napisze doktorat o
„długach gierkowskich” i aferach z tym
związanych.
Ilu było takich dr. Marcinów, któych
nędzne prowizje kończymy po 25 latach
spłacać? Stu, trzystu, tysiąc? Ilu
uwłaszczyło się na kupionym za bezcen
majątku narodowym. Ilu z nich jest
autorytetami moralnymi dla GW i
środowiska centro-lewicy, a nawet centroprawicy? ❒
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Pogonowski - Partnerstwo ze str. 18

Prof. Przystawa ze str. 17

interesów Rosji” sformułowanym przez
doradców prezydenta Obamy,
doświadczonych w wieloletniej służbie
w dyplomacji.
„New look” („nowe oblicze”) polityki
USA ma być pojednawczy wobec
Moskwy, i USA ma starać się nie być
narzędziem Żydów rosyjskich
w uzyskiwaniu ustępstw od rządu Rosji.
Błędną była polityka wprowadzona przez
„filo-semitę” senatora Jackson‟a,
z którego inicjatywy przeprowadzono
ustawy w Waszyngtonie dające Sowietom
niższe ceny na zboże w zamian za
wypuszczanie sowieckich Żydów do za
granicę. Spowodowało to masowy napływ
do USA mafii kryminalistów żydowskich
z więzień gułagu. Obecnie zamiast mafii
włoskiej „Cosa Nostra” w Nowym Yorku
panuje mafia żydowska nazywana
„Koszer Nostra.”
Spodziewany jest ostry opór ze strony
noekonserwatystów-syjonistów, dla
których „wielki Izrael” jest gwiazdą
przewodnią. Ich argumenty atakują
po lityk ę Ro sj i w obe c p ań s tw
przy-granicznych oraz dostaw
energetycznych do Europy, jak też wzrost
„zamordyzmu” w Rosji jako podstawowo
nie do pogodzenia tak z „wartościami
USA jak i interesami tego państwa.”
Radykalni syjoniści twierdzą, że
propozycje „wielkiego przetargu
politycznego” z Rosją, będą widziane
w Moskwie jako przejawy desperacji
USA w obecnej sytuacji kryzysu
ekonomicznego i trudności strategicznych
na Bliskim Wschodzie. Żydzi ci
propagują pogląd, że USA nie może
otwarcie wykazywać, że gwarancje
bezpieczeństwa obiecane 50 państwom są
w rzeczywistości tyle warte co „czeki bez
pokrycia.”
Najważniejszą sprawą jest całkowite
zniszczenie arsenałów nuklearnych na
świecie, o czym wielokrotnie mówili, tak
Barack Hussein Obama jak i Wladimir
Putin, Również jest proponowany
„Dwustronny traktat inwestycyjny” USA
z Rosją. W sprawie praw człowieka
Waszyngton powinien przypominać, że
„Rosja oficjalnie popiera demokrację”
oraz respektować suwerenność Rosji, jej
historii i tradycji jak też uznawać, że
„społeczeństwo rosyjskie rozwija się
własnym tempem.”
Waszyngton musi pilnować żeby
postępowanie etyczne USA było na
wyższym lub równym poziomie
w porównaniu z postępowaniem rządu
Rosji, oraz „żeby krytyka Rosji zachowała
rozsądne proporcje do krytyki USA
stosowanej wobec innych państw.” Takie
są argumenty wygłaszane publicznie
w Waszyngtonie w celu stworzenia
nowego „partnerstwa” USA z Rosją. ❒

burmistrzowie i prezydenci miast! Nie jest
możliwa debata obywatelska, ani nie jest
możliwa relacja dziennikarska z obrad
poważnych gremiów, jakie się jej
domagają!
Jaki ustrój panuje w tym europejskim
kraju? Czy można nazwać wolnością
słowa sytuację, gdy zablokowana
medialnie jest debata o najważniejszych
sprawach ustrojowych?
Czy można
mówić o wolnych i demokratycznych
wyborach w kraju, w którym obywatele są
pozbawieni biernego prawa wyborczego,
a cały ich udział w wyborach
najważniejszej władzy państwowej, jaką
jest Izba Ustawodawcza, sprowadza się do
głosowania? Czy można nazwać
demokracją ustrój, gdzie przywilej
decydowania o tym, kto może
kandydować jest zarezerwowany dla
wąskiej grupy partyjnych notabli?
Tzw. demokratyczny świat zachodni
przyjął Polskę w ramiona Unii
Europejskiej i chwali nasze
demokratyczne władze. Przyjeżdżają tu
kolejni
prezydenci
Stanów
Zjednoczonych,
premierzy
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii, prezydenci Francji. W ich
krajach wybory przeprowadza się
zupełnie inaczej, tam obywatele nie mogą
narzekać na brak biernego prawa
wyborczego, wybory tam nie sprowadzają
się do rytuału głosowania w ogłoszonym
dniu. Nie słyszeliśmy jednak, żeby któryś
z nich dostrzegał w naszej demokracji
jakieś niedostatki. Nie działa za Odrą
żadna radiostacja, w której demokracja
polska byłaby krytykowana, nie ma
niczego na wzór „budowania demokracji
za granicą”, jak to robi polski rząd
w odniesieniu do naszego sąsiada za
Bugiem. Albowiem, powiadają,
demokracja nie pozwala im wtrącać się do
naszych suwerennych wewnętrznych
spraw. Mogą się wtrącać do koloru
chodników, do kształtu i koloru skrzynek
na listy, do czapek, jakie mogą nosić
strażnicy miejscy, do tysiąca innych
spraw. Do tego wszystkiego mogą się
wtrącać. Ale w żadnym wypadku do
najważniejszych rozstrzygnięć
ustrojowych: od tego im wara!
Od 16 lat krąży po Polsce ruch
obywatelski, który domaga się zmiany.
Od 16 lat jeżdżę z jednego końca kraju
w drugi z odczytami, prelekcjami.
Łącznie i rozłącznie ze mną jeżdżą inni,
którzy, jak ja, domagają się prawa głosu
w najważniejszych sprawach
obywatelskich. I przychodzą do mnie listy
i mówią do mnie: daj sobie spokój! To nie
ma sensu. ONI NIGDY SIĘ NIE
ZGODZĄ! Nigdy, nigdy, nigdy! Żebyś
nie wiem ile tekstów powiesił
w Internecie, żebyś nie wiem ile broszur
wydał własnym sumptem, żebyś nie wiem
ile wykładów wygłosił, żebyś nie wiem
ile ulotek rozdał – daj spokój, nic nie
uzyskasz. ONI NA TO NIGDY
PRZENIGDY NIE PÓJDĄ! Zapomnij!
Nie przemawia do mnie to nigdy nigdy
nigdy. Nie przemawia do mnie, że ONI
się nie zgodzą. Z historii wiem, że
„rozsądni” przemawiali tak do wszystkich
moich przodków, którzy powstawali
przeciwko zaborcom. Tak samo
przemawiano do mnie przez całe moje
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życie w PRL. Nigdy Sowieci stąd nie
wyjdą. Nigdy nigdy nigdy. ONI się nie
zgodzą.
16 lat to szmat czasu. Nasza praca przez
tych 16 lat nie przyniosła efektu w postaci
usunięcia wady konstrukcyjnej państwa
polskiego, jaką jest wadliwa ordynacja
wyborcza. Ale co w tym czasie uzyskali
ONI? Naturalnie, poza pieniędzmi i
innymi beneficjami? Napisałem, 17 lat
temu książkę o tzw. aferze FOZZ. Kiedy
upadał PRL powstały „brygady
rabunkowe”, które grabiły upadające
państwo ile się dało. Na ruinach hut,
kopalń i stoczni, na zrujnowanych PGRach urządzili swoje fortuny cwaniacy
spod znaku czerwonej gwiazdy.
Z otwartych bankowych sejfów cwaniacy
spod tego znaku wyprowadzili miliardy
dolarów. To są niewątpliwie osiągnięcia.
Ale czy o takie „osiągnięcia” nam chodzi?
Czy w tym celu zakładaliśmy
„Solidarność”, czy po to godziliśmy się na
poniewierkę, internaty i więzienia?
Czy Jarosław Kaczyński zbudował już
partię swoich marzeń (patrz wywiad z nim
sprzed paru lat „Chcę zostawić po sobie
partię”)? Czy zbudował partię premier
Tusk? Czy pod skradzionym szyldem PSL
Waldemar Pawlak utworzył coś trwałego?
Oto zaledwie kilka dni temu byliśmy
świadkami, jak zatrzęsły się te „partie”,
kiedy rzucono propozycję, żeby chociaż
na jakiś rok-dwa zrezygnowali
z pieniędzy z budżetu państwa! Koszmar!
Tragedia! Panika!
Oczywiście, te partie istnieją wyłącznie
dzięki temu, że prawem kaduka przyznały
sobie prawo do naszych pieniędzy i bez
tego by nie istniały i bez tego same sobie
życia nie wyobrażają. To wszystko trzyma
się tylko na naszej niemocy, naszej
bierności i bezwładzie organizacyjnym.
Tę bierność, niemoc i bezwład potęgują ci
wszyscy „realiści”, którzy nam wmawiają,
że nic nie ma sensu, że „nigdy nigdy
nigdy”, że ONI już na zawsze i do końca.
Że Naród nasz stłamszony i
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sponiewierany, że zatraciliśmy już
poczucie patriotyzmu, że Polska już nigdy
nie będzie Polską, bo nasza młodzież
marzy tylko o tym, żeby stąd wyjechać,
gdzie indziej się urządzić, że …. Itd. itp.
Nie wierzmy tym wszystkim
„realistom”. Polska nie stanie się Polską
na pobożne życzenie. Nie stanie się
Polską w wyniku jakichś „stołów”,
obojętnie czy będą to stoły okrągłe czy
kanciaste. Nie stanie się w wyniku
prezentu od ruskich czy niemieckich.
Musi się stać tak, jak pisał Poeta:
Spraw, by wstała o własny wielki trud
oparta,
Biała z naszego żaru, z naszej krwi
czerwona,
By drogo kosztowała, drogo zapłacona,
Żebyśmy już wiedzieli, jak wiele jest
warta
By już na zawsze była w każdej naszej
trosce
I już w każdej czułości, w lęku i rozpaczy,
By wnuk, zrodzon w wolności, wiedział,
co to znaczy
Być wolnym, być u siebie – Być Polakiem
w Polsce.
Zapraszam wszystkich, którzy chcą być
Polakami w Polsce na „V Marsz JOW na
Warszawę” w sobotę, 23 maja 2009.
Resurrexit! Alleluja! ❒
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ostatniego wywiadu dla CNN, Prezydent
Barack Obama wymienił rozwiązanie
problemu emigracyjnego jako „kolejny
po” wyżej przeze mnie wymienionych
planów na najbliższy rok.
Bezpośrednio po wyborach
prezydenckich, Obama podczas rozmów
z Senatorem Johnem McCainem
dokładnie przedyskutował reformę
emigracyjną, która może stać się
wspólnym do realizacji w przyszlosci
celem obydwu partii w najblizszych 2-3
latach.
Faktem jest jednak, że Stany
Zjednoczone znalazły się w trudnej
sytuacji ekonomicznej, a co za tym idzie
skupienie uwagi wyłącznie na problemie
emigracyjnym może stać się politycznie
niewłaściwe.
Dlatego też uważam, że reforma
emigracyjna
zostanie pominięta
w legislacyjnych planach nowego rządu
na rok 2009. Potencjalne zmiany i
nowelizacje przewiduje niestety dopiero
najwcześniej w 2010 roku. ❒
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