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Boże Narodzenie 2009
“Nie Smuć Się Jezuniu”.
Lila Ciecek
Witaj Królu Niebios! Witaj!
Dzieciąteczko Święte,
któryś się narodził
w tą noc niepojętą!
Nie smuć się Jezuniu,
nie płacz Boże Dziecię,
że nie wszyscy Cię kochają
na tym wielkim świecie.
Wybacz zimne ludzkie serca za nie dziś Cię przepraszamy,
uwielbieniem i kochaniem
żłóbek napełniamy.
Serca wierne Ci oddajem
Zbawco Ukochany!
Żeś do nas na ziemię przyszedł,
dzięki Ci składamy.
Opłatek nasz polski, biały,
i choinkę, tą zieloną
przynosimy Ci, Jezuniu,
oraz miłość nieskończoną.
Śpij spokojnie. Lulaj, lulaj...
w ramionach swojej Matuli,
niech Jej czułe piastowanie
do snu Cię utuli.
Zostań słodki Jezu z nami,
obdarz nas swymi łaskami.
Gloria in Excelsis Deo!
dziś głosimy z aniołami!
__________

Co zrobić jak poślubisz
obywatela
amerykańskiego?
Christopher A. Kerosky
Tłumaczenie: Magdalena Zimka
Pytanie:
Po tym jak przedłużyłem pobyt na wizie
turystycznej, od trzech lat przebywam
w USA bez statusu. Właśnie ożeniłem się
obywatelką amerykańską. Czy może Pan
mi udzielić informacji jak mogę
zalegalizować swój pobyt?
Odpowiedź:
Twoja żona musi Cię sponsorować abyś
mógł otrzymać
zieloną kartę, która
pozwoli Ci pozostać w USA z Twoją
nową rodziną.
Jeśli masz pecha i przedtem zostaniesz
złapany przez Urząd Celny lub
Emigracyjny prawdopodobnie zostaniesz
umieszczony w więzieniu do czasu
deportacji do Polski.
Wiele ludzi, którzy prowadzą bez prawa
jazdy są w podobnym niebezpieczeństwie.
Lokalna policja lub patrol na autostradzie
również mogą przekazać kierowcę do
Urzędu Celno-Emigracyjnego. Urząd
Emigracyjny nie ma obowiązku zwolnić
Cię z aresztu ponieważ jesteś mężem
obywatelki amerykańskiej.
Dlatego też radzę Ci złożyć Twoją
aplikację o pobyt stały (zieloną kartę) jak
najszybciej. Aby móc aplikować musisz
pokazać dokument I-94 jako dowód na to,
że przekroczyłeś granicę USA legalnie
(dobrze jest posiadać również paszport),
nie możesz być uwikłany w poważne
przestępstwa kryminalne , zrobić badania
oraz Twoja żona (bądź inna osoba
ko-sponsorująca mająca obywatelstwo US
lub zieloną kartę) musi zarabiać minimum
określone przez prawo umożliwiające
Twoje utrzymanie. Osoba taka może być
samozatrudniona lub nie, jednak warunek
wysokości zarobków musi zostać
spełniony. Dowodem na to jest
przedstawienie rozliczenia podatkowego
za ostatni rok. Ponadto, musisz dostarczyć
akt urodzenia i kartę szczepień – jeśli to
możliwe.
Cały pakiet musi być wysłany na adres
w Chicago, opłata za proces zostaje
pobrana, a następnie aplikacja zostaje
przekazana do U.S. Citizenship &
Immigration Services (CIS) National
Benefits Center (NBC) w Missouri.
W ciągu ostatnich trzech lat opłaty
rządowe wzrosły z 555 dolarów na 1, 365

Uhonorowanie Klubu
Modrzejewskiej przez

Polska i Rosja - debata o
spornej przeszłości

ZASP
Jadwiga Inglis

Iwo Cyprian Pogonowski

Uhonorowanie Klubu
Modrzejewskiej przez
ZASP
Jadwiga Inglis
Klub im. Heleny Modrzejewskiej został
uhonorowany za swoją działalność przez
Związek Artystów Scen Polskich.
Nagrodę odebrał na uroczystości
zorganizo wanej z o kazji Dnia
Niepodległości Prezes Klubu Andrzej
Maleski.
Dorota Olszewska była Prezes Klubu
im. Heleny Modrzejewskiej nagrodę
odebrała w Konsulacie Polskim w Los
Angeles, i jej podobiznę z dumą
prezentuję w załączonym zdjęciu.
„Uhonorowanie przez luminarzy
polskiej kultury jest dla mnie wielkim
zaszczytem”. Powiedziała Dorota
Olszewska. „Chciałabym również
przypomnieć, że w propagowaniu kultury
polskiej na obczyźnie pomagał mi Zarząd
Klubu Modrzejewskiej, w którego skład
wchodzili: Krystyna Kuszta, Krystyna
Okuniewska, Elżbieta Kańska, Danuta
Zuchowski, Lilianna Moradi, Jacek
Roszkowski i Sławek Brzeziński.
Swoją pomocą służyli także: Witold
Olszewski, Joanna i Andrzej Malescy,
Maja Trochimczyk, Jola Zych, Helena i
Stanley Kołodziej, Jadwiga Inglis,
Krystyna i Jerzy Dzięcioł, Monika i David
Lehman, Anna i Joseph Kane,
Małgorzata, Robert i Kuba Chyła, Beata
Musielak, Elżbieta i Jan Iwańczyk, Zofia i
Witold Czajkowscy, Halina i Andrzej
Jagoda, Kasia i Bartek Chmielewscy, Ewa
i Zbyszek Nyczak, Lucyna Przasnyska,
Wiesław Zuchowski, Andy Dowen,
Witold Sokołowski, Jacek Nowaczyński,
Elzbieta i Jan Hiszpańscy, Teresa Leżak,
Elżbieta Michałkiewicz, Jadwiga i Jacek
Jaworowscy, Roksana i Ali Moradi, Agata
Pszon i Danuta Woldańska.” Powiedziała
Dorota Olszewska. ❒
__________

Twoja pomoc jest
potrzebna zaangażuj się
w działalność Polonii
Zostań członkiem
polskiej organizacji
dolarów za zieloną kartę na podstawie
sponsoringu przez pracodawcę.
Pierwszy etap rozpatrywania aplikacji
bywa różny, zazwyczaj jest to 1-6
tygodni. Po tym czasie aplikant zostanie
wezwany na pobranie odcisków palcy,
złożenie podpisu oraz zdjęcie
(biometrics). Gdy ten atap jest skończony,
w ciągu kolejnych 90-ciu dni aplikant
otrzyma pozwolenie na pracę. Pozwolenie
na pracę pozwoli Ci wyrobić Social
Security Number, a następnie prawo
jazdy.
Za około cztery miesiące otrzymasz
zaproszenie na rozmowę (interview).
Niestety czasami aplikacje, które powinny
być zaaprobowane w dniu interview
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O polsko-rosyjskich sporach o
przeszłość, tożsamości narodowej i
polityce historycznej, a także o
popularności Stalina we współczesnej
Rosji, dyskutowali w sobotę uczestnicy
międzynarodowej debaty pt. „Stół PolskoRosyjski”, która odbyła się w Pałacu
Staszica w Warszawie.
W debacie, poświęconej m.in. próbie
pojednania między oboma narodami,
która została podzielona na dwie dyskusje
panelowe: „Przeszłość, tożsamość i
polityka historyczna” oraz „Polskorosyjskie spory o przeszłość”, wzięli
udział polscy i rosyjscy politolodzy,
ekonomiści, historycy oraz socjologowie.
Tożsamość narodowa budowana na
nieprawdzie historycznej nie może służyć
pojednaniu i burzy dobre relacje powiedział socjolog prof. Edmund WnukLipiński. Za najważniejsze wydarzenia,
określające narodową tożsamość Polski
wobec Rosji, profesor uznał agresję ZSRR
na Polskę z 17 września 1939 r. i zbrodnię
katyńską. - Te dwa wydarzenia, dopóki
nie będzie wokół nich dyskusji opartej na
prawdzie, będą czynnikiem budowania
takich tożsamości i w Polsce i w Rosji,
które nie będą sprzyjały pojednaniu przewiduje socjolog.
Wnuk-Lipiński zauważył, że dla pewnej
części Rosjan mówienie o Stalinie, jako o
zbrodniarzu nadal jest szarganiem
świętości. Wyjaśniał, że „niezwykle
ważnym elementem rosyjskiej tożsamości
narodowej jest mit Wielkiej Wojny
Ojczyźnianej”, a pielęgnowanie mitu
zwycięskiej wojny nad nazistami i
jednoczesne potępianie Stalina wywołuje
dysonans poznawczy. - Ponieważ ten mit
jest nadal żywy w świadomości Rosjan, to
wszelka rewizja - choćby tego, że II
wojna światowa wybuchła 1 września
1939 r., a nie 22 czerwca 1941 r. (data
ataku Niemiec na ZSRR) - jest dla nich
zabiegiem bolesnym - wyjaśniał WnukLipiński.
Znany rosyjski politolog i socjolog prof.
Igor Kliamkin zwrócił uwagę, że obecna
władza na Kremlu ani rosyjskie
społeczeństwo nie mają poczucia winy
w związku z sowieckimi zbrodniami
z czasów II wojny światowej. - W Rosji
nie ma poczucia winy ani z powodu
Katynia, ani z powodu okupacji
zachodniej Ukrainy, z powodu
wprowadzenia wojsk do krajów
bałtyckich w 1940 r., ani za liczne
wysiedlenia ogromnej liczby osób na
Syberię. Ci, którzy rządzą naszym krajem
pytają: dlaczego mamy czuć się winni, na
nas napadnięto, a myśmy się jedynie
bronili i jako zwycięzcy nie musimy czuć
się winni - mówił Kliamkin. Zaznaczył, że
brak poczucia winy u zwykłych Rosjan
bierze się stąd, że nie utożsamiają się oni
z rosyjskim państwem, które również
wobec nich było represyjne.
Dopóki Rosja pozostaje krajem
niedemokratycznym, perspektywy
rozwiązania tych problemów nie ma uznał Kliamkin i dodał, że zmianom
w Rosji nie sprzyjają tamtejsze media. W ostatnich dziesięciu latach telewizja
pokazuje Stalina jako mądrego wodza,
wokół którego gromadzą się jacyś źli
ludzie jak Malenkow, Kaganowicz czy
Beria, którzy go gdzieś popychają, a on
żelazną ręką prowadzi kraj tak jak trzeba dodał.
Przypomniał także, że z powodu
medialnej propagandy, którą określił
„jako specyficzną metodę edukacji”,
Stalin pod koniec 2008 r. zajął trzecie
miejsce w telewizyjnym konkursie „Imię
Rosji” na najpopularniejszą postać
w rosyjskich dziejach. Oddano na niego
50 mln głosów w kraju liczącym 143 mln
mieszkańców.
W opinii b. ministra gospodarki
z czasów rządów Borysa Jelcyna, a
obecnie
rektora
Wyższej Szkoły
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Str. 19
Dokąd idziesz Polonio?
Dr. Paweł Malendowicz
Nazywam się Paweł Malendowicz.
Jestem pracownikiem Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Stanisława Staszica w Pile. Realizuję
s a mo d z ie l n y p ro j e k t b ad a wc z y
poświęcony określeniu stanowiska Polonii
w USA wobec przemian politycznych
w Polsce po 1989 roku. Badania te są
niezwykle istotne dla polskiej nauki, a
w szczególności politologii.
Państwa działalność, pomoc dla kraju
oraz wsparcie dla reform były ważnym
elementem transformacji ustrojowej
w Polsce. Wierzę, że losy Polski nadal nie
są Państwu obojętne, a Wasza
patriotyczna postawa wpłynie na efekty
przemian w kraju. Polscy politycy zaś
przy podejmowaniu działań uwzględniać
będą opinie Polonii w USA. Dlatego
właśnie pragnę przeprowadzić badania
naukowe w tym zakresie i opisać
stanowisko Polonii w USA wobec zmian
w kraju, jakie miały miejsce w minionych
20 latach. Dlatego będę niezmiernie
wdzięczny jeśli udzielicie Państwo
odpowiedzi na następujące pytania:
- Jakie wartości są najważniejsze dla
Polonii amerykańskiej?
- Co sądzicie Państwo o porozumieniach
„okrągłego stołu”, które miały miejsce
w 1989 roku w Polsce?
- Czy członkostwo Polski w Unii
Europejskiej przyczyniło się do rozwoju
Polski i podwyższenia standardu życia?
- Co sądzicie Państwo o NATO?
- Czy uważacie, że Polonia amerykańska
powinna mieć większy wpływ na polską
politykę?
- Czy polska gospodarka powinna
rozwijać się w kierunku kapitalizmu, np.
amerykańskiego, czy też nie?
- Proszę opisać swoje opinie na temat
sytuacji politycznej w Polsce po 1989
roku.
Odpowiedzi na powyższe pytania
zostaną wykorzystane tylko do publikacji
naukowych z podaniem źródła.
Poszukuję także wszelkich gazet i
czasopism z ostatnich 20 lat, które
wydawane były przez Polonię w USA
oraz innych dokumentów świadczących o
Państwa zainteresowaniach Polską.
Dziękuję bardzo za odpowiedź
komentarze.
Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku
Dr Paweł Malendowicz
Adres
Ul. Ogrody 7/124
85-870 Bydgoszcz
Polska - Poland
polonia.usa@interia.eu
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❒

__________

TK w pełnym składzie
rozpatrzy wniosek posła
Macierewicza
„Uprzejmie zawiadamiam, że na skutek
wniosku grupy posłów na Sejm z dnia 27
listopada 2009 roku, zostało wszczęte
postępowanie przed Trybunałem
Konstytucyjnym. Wniosek będzie
rozpatrzony przez pełny skład
Trybunału…” - tak rozpoczyna się pismo
jakie poseł Antoni Macierewicz otrzymał
w dniu dzisiejszym tj. 7 grudnia br.
z Trybunału Konstytucyjnego.
Tekstowy zapis konferencji prasowej
z posłem Antonim Macierewiczem, jaka
odbyła się w dniu 7 grudnia 2009 roku
w Piotrkowie Trybunalskim.
Konferencja dotyczyła sprawy
przyjęcia przez Trybunał
Konstytucyjny skargi posła
Macierewicza na niezgodność
z konstytucją III RP Traktatu
z Lizbony, do rozpatrzenia.
Antoni Macierewicz: Szanowni Państwo
witam Państwa na krótkim briefingu (…)
Otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym
informację z Trybunału Konstytucyjnego.
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