
 

ARIZONA  

              

            niskie podatki       niskie ceny 
 

          nowe domy już od $130,000 
 

         

                   Darmowe konsultacje 
 

         Darmowy serwis dla kupujących 
 

    Pomoc w uzyskaniu najlepszej pożyczki 
 

    Stan Żarkowski  -  Realtor 
 623 512 7336 cell     623 298 2404 office     623 298 7774 fax 

 

Polski Spedytor/Polish Freight Forwarder 

(http://www.americanserviceslax.com) 

 

Przesyłki osobiste: „Mienie”/Samochody 

A także fracht komercyjny - Polska 

Oraz reszta świata – „od drzwi do drzwi” 

Droga morska i lotnicza 
Personal effects/cars 

Commercial freight for Poland and worldwide 
 

Uprzejmy, szybki, pewny i uczciwy serwis 

W Los Angeles od 1989 
 

Tel: 310 335 0100   Fax: 310 414 2016 

e-mail: info@americanserviceslax.com 

Polski język: 310 628 9990 albo 310 382 0254 
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Danuta Delnitz, M.D., Ph.D. 
 

Diplomate of American Board 

Of Family Practice 
 

Family Medical Center, Inc. 

34052 La Plaza – Suite 102 

Dana Point, CA  92629 
 

Tel (949) 240-8555  

Fax (949) 240-9040 

 

Polonijna Dyscoteka w Los Angeles  
ZAPRASZA  

na  ponowną  dyscoteke  dla  Polonii  
 

7 – Listopad  
 

Dyscoteka odbędzie się w godzinach od 7:00 pm do 2:00 am  
 

Wstęp $ 15.00    —    Super muzyka J&J  
 

Bar wraz z przekąskami otwarty do 2;00am  
 

ZAPRASZAMY! 

Adres 3424 w.Adams blvd. LA CA 90018 
____________________________________________________________ 

 

Zapraszamy państwa na cudowną noc Sylwestrową 31 grudnia 2009 r.  

Zabawa odbędzie się przy polskiej parafii - 3424 West Adams Blvd.  

Wspaniała dekoracja , polska kuchnia . 

Do samego rana gra zespół “Made in Poland” z Arizony.  

Bilety w cenie $125.00 prosimy rezerwowac: 

Zosia Fitkowska  (626) 282 52 98 

Tereska Dudojc (310) 313 3860 

Ks. Kamieński - Judeizacja ze str. 19 
 

wniosku, że to Hania przez panią minister 

Hall a za nią przez pana premiera Tuska, 

do kanonu lektur szkolnych, jak 

cytowałem i podkreślam „bezwzględnie 

obowiązkowych” należeć ma Szulc tylko 

dlatego, że był Żydem. A za tym zadziałał 

motyw, żeby przypodobać się „komuś”. 

Przypodobać się, a może więcej, wykazać 

się przed „kimś”. 
 

Współzawodnictwo  

i wyścig gdy chodzi o filosemityzm 

   „W tym wykazywaniu się gdy chodzi o 

filosemityzm u nas w Polsce trwa jakieś 

współzawodnictwo między panem 

premierem a panem prezydentem. 

Przykład z przed kilku miesięcy: w 

grudniu pan prezydent Kaczyński 

ostentacyjnie wprowadził do Polski 

świętowanie żydowskiego święta 

„Hanuki”. Pan prezydent palił świeczki w 

oknach swego pałacu, chodził w jarmułce 

i na podłodze w pałacu bawił się w jakieś 

hanukowe gry z rabinem, które są przyjęte 

w środowisku żydowskim. Ja tak jak  

państwo, którzy mnie teraz słuchacie, nie 

mam nic przeciwko żydowskiemu świętu 

Hanuki. Oni mają takie święto tradycyjne, 

niech je sobie obchodzą, niech świętują. 

Ale co nas Polaków obchodzi żydowska 

„Hanuka”?. Oni mają swój narodowy 

zwyczaj a my mamy nasze polskie 

zwyczaje i święta. Po co pan prezydent na 

siłę wpycha „Hanuka”?. Nasze święta, 

które świętujemy, chyba nie są gorsze? 

Proszę państwa – mówił Wolniewicz – 

paskudnie to wygląda i to nie pierwszy 

raz”. 

   „ Trwające u nas od 10 lat nachalne 

forsowanie kultury żydowskiej z punktu 

widzenia żydowskiego staje się już nie do 

zniesienia, przynajmniej dla mnie 

Bogusława Wolniewicza. Wszelkie 

pretensje – dodaje pan Wolniewicz – 

proszę kierować na mój adres: Bogusław 

Wolniewicz, ul. Wołowska 38, 

Warszawa”. 
 

Ciągłe podkreślanie Holokaustu. 

   „Mordy popełniane przez nazistów w 

Polsce zaczęły się nie od Holokaustu, ale 

od morderstw Polaków przez Niemców i 

Sowietów. W armii polskiej byli też 

Żydzi, ale jako polska inteligencja, jako 

Polacy”. „Jest prowadzona ciągła 

kampania nienawiści do Polaków i 

nachalne wpychanie nam Polakom tego 

co żydowskie. Ta nachalność musi budzić 

reakcje i sprzeciw. I tu rodzi się we mnie 

drugie pytanie: Czy promotorzy judeizacji 

Polski tego nie widzą i nie rozumieją? Że 

są aż tak zaślepieni, że tego nie mogą 

dostrzec? Czy może przeciwnie, 

rozumieją bardzo dobrze, bo tego właśnie 

chcą. Chcą nas sprowokować by potem 

ryczeć na cały świat o „polskim 

antysemityźmie”, o „polskich obozach 

zagłady”. 

   W dalszej części tej audycji w Radio 

Maryja pan profesor Wolniewicz 

powiedział:”To by leżało na tej linii 

Prof. Przystawa - Kłamstwo ze str. 17 
 

co dzieje się dookoła nas. Ciekawe czy 

film o zabójstwie Księdza spowoduje, że 

coś zmieni się w podejściu do tematu? 

   Najbardziej zdumiewającym elementem 

nielogicznej układanki, jaką nas karmią 

od 25 lat, jest fakt – dzisiaj już nie 

budzący wątpliwości – że ciało Księdza 

Jerzego wyławiano dwa razy i po raz 

pierwszy wyłowiono je na trzy dni 

przed oficjalnym wyłowieniem! Kiedy 

ten fakt komentowałem w listopadzie 

1984 w podziemnym kwartalniku 

„Obecność”, opierałem się na poufnych 

informacjach z uniwersyteckich kręgów 

prawniczych. Dzisiaj sprawa jest już 

znacznie lepiej udokumentowana                

w zeznaniach świadków, które przytacza 

w swojej książce Wojciech Sumliński.  

   Dlaczego? Po co to komu było 

potrzebne? Sprawy przecież działy się na 

oczach wielu ludzi, ryzyko kompromitacji 

było wielkie. 

   Nasuwa się hipoteza taka: po porwaniu 

Księdza Jerzego przez Piotrowskiego i 

Spółkę, z jakiegoś powodu nastąpiła 

zmiana planów i zmiana pierwotnego 

scenariusza. Łotry, które to porwanie 

zaplanowały nagle znalazły się wobec 

konieczności zmiany planów. Włączyły 

się jakieś inne łotry, które pomieszały 

szyki. Powstało zamieszanie, awantury, 

kłótnie, w wyniku czego trzeba było ciało 

Jerzego Popiełuszki wrzucać do rzeki dwa 

razy. 

   Były to potężne łotry, na tyle potężne, 

że były w stanie zmusić do milczenia i 

Księdza Prymasa i jego biskupów, i 

szlachetnych mecenasów – obrońców 

prawdy i pełnomocników rodziny Księdza 

Jerzego, i zmusić Piotrowskiego i jego 

bandyckich kompanów, żeby się przyznali 

do niedopełnionej zbrodni. I spowodować, 

żeby we wszystkich mediach – przed i po 

Okrągłym Stole – obowiązywała 

sfabrykowana przez nich legenda o 

męczeństwie i śmierci Jerzego 

Popiełuszki.  

   25 lat to szmat czasu. Całe, kompletne 

pokolenie. Ćwierć wieku. Ale większość  

z łotrów, które w tych zbrodniczych 

scenariuszach i planach brały udział, 

jeszcze żyje i, najprawdopodobniej, ma 

się dobrze. Dotarcie do prawdy jest wciąż 

możliwe. Ale ta prawda nie wydaje się 

być na rękę rządzącym Polską. Dlatego 

jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze wiele 

wiele razy powtarzać trzeba postulat: 

   Zmienić ordynację, rozwiązać Sejm  

Twoja pomoc jest 

potrzebna zaangażuj się  

w działalność Polonii 

Zostań członkiem  

polskiej organizacji 

Pogonowski - 70 Rocznica ze str. 17 
 

pod wodzą generała G. Żukow’a, była 

pierwszym w historii zastosowaniem 

taktyk „blitz-krieg’u,” które były 

wprowadzane przez Niemców i Sowietów 

na sowieckich poligonach, po zawarciu 

traktatu w Rapallo, 16go kwietnia, 1922 

roku, przez zdominowaną przez Żydów 

Republikę Weimarską z Sowiecką Rosją.  

   Stalin starał się uniknąć wojny na dwa 

fronty i dlatego posłał genarała Żukowa, 

żeby on niespodzianie uderzył na 

Japończyków, za pomocą 35 batalionów 

piechoty, 20 szwadronów kawalerii, 500 

samolotów i 500 nowych czołgów. Stalin 

był świadomy nadchodzącego ataku 

Niemiec na Polskę. Żukow zaatakował 

20go sierpnia, 1939 roku i zadał wielkie 

straty Japończykom skoordynowanym 

ogniem czołgów, armat i samolotów, czyli 

stosując blitz-krieg po raz pierwszy          

w historii. Ponad 18,000 Japończyków 

poległo (P. Snow: Nomohan – the 

Unknown Victory,” History Today, lipiec, 

1990). 

   Według autora Laurie Braber („Chek-

mate at the Russian Border: Japanese 

Conflict before Pearl Harbour” 2000): 

„Pakt nazistów z Sowietami z 23 sierpnia, 

1939, był zdradą Japonii, która  atakowała 

Rosję od 1937 roku. Współpraca Hitlera 

ze Stalinem była uważana przez rząd 

Japonii za zdradę Paktu Anty-

Kominternowskiego. W konkluzji 

Japończycy uważali, że Hitlerem trzeba 

manipulować na korzyść Japonii, ale 

nigdy mu nie ufać. Natomiast Amerykanie 

znali tego samego dnia tajne klauzule tego 

paktu i wiedzą tą nie podzielili się             

z Polską.  

   Pakt Niemców ze Sowietami był 

ogłoszony w czasie klęski wojsk 

japońskich. Formalnie walki japońsko-

sowieckie skończyły się zawieszeniem 

broni 16go września 1939. Sowieci po 

zakończeniu walk przeciwko Japonii, 

17go września uderzyli na Polskę                

w pełnej świadomości, że Francja nie 

spełni obietnicy i nie zaatakuje Niemiec, 

w czasie, kiedy 70% sił niemieckich 

walczyło w Polsce, a jednocześnie Francja 

miała więcej czołgów niż Niemcy. 

   Z powyższego zestawienia wynika, że 

odmowa Polski przyłączenia się do 

ataków Niemiec i Japonii na Rosję, była 

zbawienna dla Rosji, która stała w obliczu 

pewnej klęski. Dowódcy rosyjscy dobrze 

o tym wiedzą, ale boją się przyznać to 

publicznie i wyrazić wdzięczność Polsce 

za jej odmowę przyłączenia się do ataku 

Hitlera na Rosję już w 1939 roku, jak też 

spowodowanie wypowiedzenia wojny 

Niemcom przez Francję i Brytanię. 

Obecnie niewdzięczni Rosjanie rozpisują 

się o braku wdzięczności Polaków za 

wypędzenie Niemców z Polski i 

narzucenie Polsce jarzma sowieckiego, 

które stworzyło w Rosji archipelag 

gułagu.   ❒ 
 

__________ 

„podstawiania Polski”, jak myśmy z 

kolegą Musiałem, 5 lat temu w naszej 

książce przedstawili, że zawiązuje się na 

naszych oczach coś w rodzaju „świętego 

nowego przymierza”, które jest 

wycelowane w Polskę. Takiego 

trójporozumienia jakie miało miejsce 200 

lat temu, by najpierw zrobić z Polski 

„czarną owcę” w oczach świata, a potem 

doprowadzic Polskę do 5-tego rozbioru. 

To tylko część zawiązującej się w Polsce 

nowej „konfederacji targowickiej”, która 

Polskę spisała na straty. Każdy z tych 

konfederatów próbuje z tego pozostałego 

sukna, jak powiedział Sienkiewicz, 

wydrzeć ile się da dla siebie”. 

   Tutaj moja myśl! W tym kontekście 

rozumiemy dlaczego przypuszczono taki 

atak na Radio Maryja, na TV Trwam, na 

Nasz Dziennik. Dlaczego pewne 

środowiska nie mogą strawić ojca 

Rydzyka i cały zespół związany z 

podobnymi dziełami? Bo Radio Maryja i 

Nasz Dziennik demaskują fałsz ukazując 

prawdę. 

   „W Polsce działają różne antypolskie 

lobbys”, powiedział pan profesor  

Wolniewicz. My niewiele przeciw nim 

możemy, bo są one potężne i mają 

potężnych protektorów. Ale jedno 

możemy! Dopóki nie zatkano Radia 

Maryja, dopóki nie zagipsowano ust 

profesorom R. Nowakowi i B. 

Wolniewiczowi możemy piętnować to 

łajdactwo publicznie gdzie się da” 

   A poza tym proszę Państwa Alleluja i 

do przodu!   ❒ 

 

Wiadomości Polonijne   Pasadena, CA    Październik 2009 


