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Concrete Contractor  
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(38 years experience) 
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Remodel swimming pools 
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No job too small 

Contractor License # 501466 

(818) 362-4662 or 378-6121 © 
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Pogonowski - Wojna ze str. 19 
 

   Natomiast oszustwa Krzyżaków i 

fałszowanie przez nich dokumentów 

ograniczonych w czasie na uprawnienia 

permanentne, takich jak akt wydany przez 

Konrada Mazowieckiego w 1228 roku        

w  K r u s z w i c y ,  s p o w o d o w a ł o 

zainteresowanie się i wielki wkład 

Po lakó w w p o ws tan ie  p r awa 

międzynarodowego w Europie, zwłaszcza 

kiedy w roku 1364 król Kazimierz Wielki 

uzyskał, po latach starań, zgodę papieża 

na założenie uniwersytetu w Krakowie, 

stolicy królestwa. Był to drugi, po 

powstałym w 1348 r. w Pradze, 

uniwersytet w środkowej Europie. Później 

powstały uniwersytety w Wiedniu (1365), 

Peczu (1367) oraz w Heidelbergu (1386). 

   Tak zwane Studium Generale - oficjalna 

nazwa uniwersytetu w Krakowie - 

rozpoczęło działalność faktycznie nie 

wcześniej niż w 1367 r. i składało się           

z trzech tylko wydziałów: sztuk 

wyzwolonych, medycyny i prawa, którego 

znajomość była bardzo ważna w sporze 

przeciwko Krzyżakom. Rektor i profesor 

prawa Paulus Vldimiri (Paweł 

Włodkowic, 1370 -1435) napisał 

osiemnaście podstawowych tez prawa 

międzynarodowego również sprawy 

wojen sprawied liwych zgodnie                     

z interpretację Św. Tomasza z Akwinu. 

Papież Jan Paweł II powoływał się na 

Włodkowica w przemówieniu do ONZ. 

   Tak, więc wydanie wojny sprawiedliwej 

musi być oparte na uczciwych intencja i 

wojna taka może być wytoczona tylko 

jako ostateczność po wyczerpaniu 

wszystkich możliwych środków 

pokojowych i to w obliczu pewnego 

zwycięstwa a nie niekończących się walk, 

zniszczeń i kosztów, które powinny być 

proporcjonalne do dobra, jakie można 

osiągnąć za pomocą zbrojnej interwencji. 

   Krzyżący rabowali i zabijali w imię 

szerzenia wiary, podczas gdy obecnie 

podboje neo-kolonialne odbywają się            

w imię krzewienia demokracji. Jest rzeczą 

charakterystyczną, że prezydent Obama 

ominął, w jego przemówieniu w Oslo, 

ocenę „wojny z wyboru” a nie 

konieczności, jaką jest wojna i 

pacyfikacja Iraku, która jest najdłuższą 

wojną w historii USA.  

   Komitet pokojowej nagrody Nobla 

chwalił prezydenta Obamę za jego 

poparcie dla rozbrojenia nuklearnego oraz 

popieranie przez niego hasła potrzeby 

„globalnych rozwiązań dla globalnych 

problemów" jak też jego wysiłków w celu 

porozumienia z innymi państwami oraz ze 

światem muzułmańskim.   ❒ 

Ks. Kamieński - 150 lat ze str. 18 
 

wyglądało raczej na szopę. W tejże szopie 

urządził skromne sale w których 

gromadziła się młodzież. To miejsce 

przeszło do historii jako „Szopa 

Pinardiego” To pierwsze dzieło 

wychowawcze ks. J. Bosco oddał pod 

opiekę św. Franciszka Salezego i stąd 

wywodzi się nazwa; „Zgromadzenie 

Salezjańskie”. Szopa Pinardiego stała się 

w i ę c  k o l e b k ą  Z g r o m a d z e n i a 

Salezjańskiego, które w całym świecie 

znane jest z pracy na rzecz młodzieży. 

Niebawem powstawały nowe struktury a 

wśród nich warsztaty rzemiosł gdzie 

młodzież zdobywała zawód. Idea szkół 

zawodowych i techników pochodzi 

właśnie od św. J. Bosco bo przed tym 

szkolnictwo zawodowe jako takie nie 

istniało. Po pewnym czasie ks. Bosco 

otwierał gimnazja dla młodzieży, która 

rokowała dobre nadzieje i nosiła się          

z zamiarem obrania drogi kapłańskiej.          

W ten sposób ks. Bosco w swoich 

szkołach przygotowywał kandydatów do 

diecezjalnych seminariów duchownych. 

Formowanie się nowej rodziny zakonnej. 

   Tego rodzaju szkolnictwo na tamte 

czasy było pomysłem opatrznościowym, 

była to odpowiedź na potrzeby młodzieży 

w momencie gwałtownej industrializacji 

krajów europejskiech. Ponadto nad 

młodzieżą zawisło widmo ideologii 

ateistycznej gdy chodzi o wychowanie 

młodego pokolenia. Cel jaki sobie 

postawił św. J. Bosco był bardzo ambitny: 

chodziło o przygotowanie młodego 

człowieka do pracy w odpowiednim 

zawodzie i wychowanie na dobrego 

chrześcijanina. 

   Św. J. Bosco zdawał sobie sprawę, że 

tego rodzaju dzieło przerasta jego własne 

siły. Sam jeden nie może podołać 

wszystkiemu, stąd idea szukania 

współpracowników, którzy podzielaliby 

tego rodzaju metody pracy apostolsko-

wychowawczej. W roku 1854 ks. Bosco 

zaproponował czterem młodzieńcom, 

swoim wychowankom, aby mogli 

wspierać ks. Jana Bosco. Pierwszymi 

współpracownikami jego byli; Michal 

Rua, Rocchietti, Artiglia i Cagliero. Ten 

pierwszy to jest M Rua potem był 

następcą księdza Bosco jako przełożony 

generalny Zgromadzenia Salezjańskiego. 

Jan Cagliero jako ksiądz wraz z kilkoma 

innymi salezjanami wyjechał na misję do 

Południowej Ameryki do Argentyny, 

potem został nawet Kardynałem. 

   Już pierwsi wychowankowie szkół 

założonych przez ks. Bosco doświadczyli 

pozytywnego  wp ływu  systemu 

wychowaczego, który praktykował ks. J. 

Bosco, a który do historii przeszedł jako 

„sys tem prewencyj ny”  inacze j 

„zapopiegawczy” lub też „uprzedzający”. 

Chodziło o to aby wychowanka uprzedić 

przed ujemnymi wpływami gdy chodzi o 

wychowanie. Podstawą tegoż sytemu jest; 

„rozum, religia i miłość”. Celem więc 

systemu było wychowanie młodzieży nie 

tylko pod względem zawodowym ale 

wychowanie na pełnych, aktywnych i 

światłych obywateli w duchu religii 

chrześcijańskiej. 

Oficjalne zatwierdzenie zgromadzenia 

przez Stolicę Apostolską. 

   W roku 1858 ks. J. Bosco udał się do 

Rzymu na audiencję u papieąa Piusa IX, 

aby przedstawić projekt powołania do 

życia nowej rodziny zakonnej oraz zarys 

konstytucji tegoż zakonu. W osobie Piusa 

IX ks. Bosco znalazł dobrego protektora, 

który poparł ideę ks. Bosco. Ojciec św. 

dał swój placet i błogosławieństwo. Tak 

więc ks. Bosco podjął wkrótce następne 

kroki. W uroczystość Matki Bożej 

Niepokalanego Poczęcia, tj. 8 grudnia 

1859r, zgromadził on 19-tu wybranych 

współpracowników z których 18-tu byli 

wychowankami księdza Bosco. Ks. Bosco 

oznajmił im swoją decyzję o powołaniu 

do życia nowego stowarzyszenia 

zakonnego, którego celem ma być opieka 

i wychowanie młodzieży opuszczonej a 

tym samym praca dla zbawienia młodych 

ludzi zagrożonych moralnie. Tym 

wybranym pozostawił 10 dni celem 

rozważenia i ewentualnego podjęcia 

decyzji jako współpracownicy ks. Bosco i 

poświęcić swoje życie na rzecz młodzieży 

opuszczonej. 

   Następne spotkanie miało miejsce 18 

grudnia 1859r, na które zgłosiło się 17-tu. 

W biurze ks. Bosco o godz.9-tej 

wieczorem rozpoczęło się spotkanie, które 

dało początek nowej rodzinie zakonnej na 

łonie Kościoła Katolickiego, które znane 

jest w świecie jako „Towarzystwo Św. 

Franciszka Salezego”, o nazwie oficjalnej 

w czasach  dz i s i e j szych  j ako 

„Towarzystwo Salezjańskie” a w mowie 

potocznej „Salezjanie”. Nazwa pochodzi 

od Patrona św. Franciszka Salezego, 

którego jako duchowego opiekuna przyjął 

ks. Jan Bosco. 

   Tak więc 17-tka kandydatów którzy 

stawili się na spotkanie wyrazila 

gotowość pójścia drogą wskazaną przez 

ks. Bosco i zobowiazując się do praktyki 

ślubów zakonnych; posłuszeństwa, 

ubóstwa i czystosci. 

   W roku 1864, dopiero co założone 

zgromadzenie zakonne uzyskało aprobatę 

Stolicy Apostolskiej w postaci dokumentu 

zwanego; „Decretum Laudis”. W roku 

1869, ks. Bosco otrzymał papieskie 

zatwierdzenie nowej rodziny zakonnej. W 

roku 1874 Stolica Apostolska definitywne 

zatwierdziła konstytucję „Towarzystwa 

Św. Franciszka Salezego”. 

   Dziś Salezjanie pracują w 120-tu 

krajach i jako zgromadzenie zakonne, po 

Jezuitach i Franciszkanach są na trzecim 

miejscu co do wielkości.   ❒ 

Michalkiewicz ze str. 18 
 

groźnego kiwania palcem w bucie, 

najlepiej udawać, że się nic nie widzi, ani 

nie słyszy, a jeśli już nawet coś się 

zobaczy czy usłyszy – że nic się nie 

rozumie. Krótko mówiąc – udawać 

głupiego, co nawiasem mówiąc, naszym 

dygnitarzom przychodzi tak łatwo, że aż 

nasuwa podejrzenia, że wcale nie muszą 

niczego udawać.  

   Zmiana stosunków własnościowych na 

Ziemiach Zachodnich w tej sytuacji 

wydaje się jedynie kwestią czasu. Ale 

oczywiście na tym się nie skończy, 

ponieważ zmiana ta stanowi znakomity 

punkt wyjścia do następnego ruchu, który 

może przybrać postać oddolnej, 

arcydemokratycznej inicjatywy plebiscytu 

z udziałem właścicieli nieruchomości, 

którzy zapragnęliby odpowiedzieć na 

pytanie, do której stolicy wygodniej 

byłoby im odprowadzać podatki. Gdyby 

okazało się, że wygodniej do Berlina, 

wówczas Berlin, zbierając podatki z tego 

obszaru, siłą rzeczy przyjąłby na siebie 

zobowiązanie rozciągnięcia tam swojej 

kontroli wojskowej, policyjnej i sądowej, 

a więc – przejęcia uprawnień władzy 

państwowej de facto. Nie musi to 

pociągać za sobą jakichś spektakularnych 

rugów polskich posiadaczy. Przeciwnie – 

takiej ostentacji wszyscy będą unikać, 

natomiast polscy posiadacze będą musieli 

płacić niemieckim właścicielom czynsz i 

niezawisłe sądy z pewnością obowiązek 

ten wyegzekwują. To są perspektywy tak 

nieprzyjemne, że nikt nie ma głowy ani 

też chęci, żeby o nich nawet myśleć. 

Wobec takiej alternatywy przekomarzania 

przed komisją hazardową nie tylko 

pozwalają ratować resztki twarzy, ale są 

prawdziwym wytchnieniem.    ❒ 

Adamowicz - Sybiraczka ze str. 18 
 

starcy do obozów uchodźców po całej kuli 

ziemskiej: Afryka, Indie, Meksyk, 

Australia, Nowa Zelandia, Palestyna 

(dzisiejszy Izrael). Tam z dala od 

ojczyzny dorastali w obozach buszu z 

hasłem na ustach w drodze do wolnej 

ojczyzny. „Skradzione dzieciństwo” 

minęło i nigdy nie wróci. Dziś gdy wiek 

nam srebrzy skronie musimy mówić 

prawdę światu i nowym pokoleniom o 

cierpieniach naszego narodu i gehennie 

polskich sierot. Pochylmy więc czoła 

przed nimi i prośmy Boga by dał im 

niebo. Cześć ich pamięci.   ❒ 

Trzęsienie ziemi ze str. 20 
 

silny wstrząs”. „A jak na kopalnię 

Bełchatów to były wstrząsy, jakie tam 

bywają raz na parę lat” - zaznaczył. 

   Jak poinformowano w WCZK, wstrząs 

spowodowany był pracami kopalnianymi i 

powstał w rejonie „południowego uskoku 

brzegowego rowu kleszczowskiego”. 

Teren ten jest podatny na tego typu 

wstrząsy. Zdaniem rzeczniczki kopalni 

wstrząs nie spowodował żadnych 

zniszczeń ani na terenie kopalni, ani 

pobliskiej elektrowni w Bełchatowie.   ❒ 
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   Prawo i Sprawiedliwość podało do 

wiadomości publicznej swój projekt 

nowej konstytucji Rzeczypospolitej, a          

w nim pojawiły się wreszcie długo 

oczekiwane i stanowiące swoiste tabu 

słowa „jednomandatowe okręgi 

wyborcze” (JOW). Są to słowa 

sprawiające trud nawet najwybitniejszym 

intelektualistom i profesorom. Często 

bowiem słyszę jak z ust ludzi wybitnie 

inteligentnych i wykształconych, nawet        

w polityce, padają jakieś „jednoosobowe 

mandaty”, „jednookręgowe mandaty”, 

„jednosobowe wybory” itp. Pamiętam, jak 

przed laty dziennikarka jednej                      

z ważniejszych gazet na polskim rynku 

zapytała mnie czy JOW oznacza, że każdy 

będzie miał jeden mandat? Liderzy Prawa 

i Sprawiedliwości traktowali do tej pory 

koncepcję JOW z obrzydzeniem 

dorównującym chyba tylko gorącym 

uczuciom  liderów PSL, z tem, że Pawlak 

i Ska zawsze byli zdania, iż „tisze jediesz, 

dalsze budiesz” i unikali głośnego 

wyrażania swoich zapatrywań w tej 

sprawie. Nie przeszkadza to jednak wcale 

„działaniom cichym” i dlatego  

propagandziści PSL  w tzw. terenie mają 

surowy nakaz zwalczania postulatu JOW 

wszystkimi dostępnymi środkami. I oto te 

potworne słowa, niczym Deus ex 

machina, pojawiają się w pisowskim 

projekcie konstytucji!  Co więcej, we 

„Wprowadzeniu” czytamy, że „Projekt 

przesądza większościowy charakter 

systemu wyborczego i wychodzi 

n a p r z e c i w  p o s t u l a t o w i 

jednomandatowych okręgów ….” 

   I w tym miejscu mina nam trochę 

rzednie, bo okazuje się, że to „wyjście 

naprzeciw” dotyczy tylko wyborów do 

Senatu, a wybory do Sejmu mają, po 

staremu, pozostać „proporcjonalne”, 

cokolwiek to znaczy. (A co to znaczy 

wiedzą tylko najwięksi Wodzowie i 

Liderzy, a my możemy się tylko 

domyślać). 
 

Kto domaga się JOW w wyborach do 

Senatu?   

   Po włoskiej rewolucji ustrojowej,              

w roku 1993, gdy Włosi na drodze 

referendum wymusili na klasie rządzącej 

wprowadzenie JOW w wyborach 

parlamentarnych, powstał w Polsce Ruch 

Obywatelski na rzecz JOW, który w ciągu 

tych lat zorganizował ponad setkę 

konferencji, setki odczytów i wykładów, 

dziesiątki większych i mniejszych 

manifestacji, wydał wiele broszur, książek 

i artykułów  domagając się wprowadzenia 

JOW w wyborach do Sejmu! Do Sejmu, 

a nie do Senatu czy innych ciał 

przedstawicielskich. Nie dlatego, że 

uważamy, że wybory do tych innych ciał 

przedstawicielskich nie powinny odbywać 

się w JOW, tylko dlatego, że uważamy te 

sprawy za mniej istotne, za sprawy na 

dalszym planie, a za sedno sprawy 

uważamy wybory do Izby Niższej. Nic mi 

też nie wiadomo, żeby istniał jakiś inny 

ruch, który by się domagał zmiany 

ordynacji wyborczej do Senatu, albo żeby 

gdzieś podnosiły się głosy w sprawie tego 

rodzaju reformy. Politycy wszystkich 

partii już od dawna przekonali Polaków, 

że Senat jest wprawdzie „izbą wyższą”, 

ale drugorzędną, jego znaczenie dla 

polityki polskiej jest skromne, a mandaty 

senatorskie są w istocie niczym więcej niż 

wygodną synekurą dla zasłużonych 

partyjniaków. Taki stosunek do Senatu nie 

jest tylko wynikiem „niskiej świadomości 

obywatelskiej”, lecz osobistą zasługą 

partyjnych wodzów, którzy przy każdej 

okazji  wypowiadają się o Senacie 

lekceważąco .  Ani  j eden sze f 

którejkolwiek partii nie był senatorem, ani  

senatorowie nigdy nie byli szefami 

klubów parlamentarnych swoich partii. To  
 

Prof. Przystawa do str. 24 

Prof. Przystawa ze str. 17 
 

dowodzi drugorzędności tego ciała. 

Dowodzą tego zapowiedzi zlikwidowania 

Senatu, które zgłaszali zarówno ci, którzy 

ten Senat wymyślili i przeforsowali            

w Magdalence i przy Okrągłym Stole – a 

więc politycy SLD -  jak i politycy PO, 

którzy pod postulatem likwidacji Senatu 

zebrali nawet prawie milion podpisów ! 

Hasło „JOW w wyborach do Senatu” 

rzucił przed laty urzędujący jeszcze 

prezydent Aleksander Kwaśniewski i to 

pokazuje najlepiej jak lekceważąco i 

instrumentalnie traktują nasi koryfeusze 

demokracji a la Okrągły Stół kwestię 

Senatu i wyborów do niego. A w czym  

naszym partyjnym Łaskawcom i 

Dobrodziejom  szkodzi Senat? 

Przeciwnie,  mogą nam nawet 

zafundować JOW w wyborach do 

senackiej piaskownicy. Ale od Sejmu – 

wara! 

   Wydaje się, że w tej sprawie nasze „siły 

przewodnie” uzyskały już pełny konsens, 

ponieważ i Donald Tusk zapowiedział, że 

ich projekt konstytucji będzie zawierał 

zapis o JOW w wyborach do Senatu. Nie 

widać powodu, dla którego na taką 

zmianę mieliby się nie zgodzić wodzowie 

pozostałych partii. Można więc uważać, 

że sprawa ta jest prawie przesądzona, 

jeśli, naturalnie, dojdzie do zmiany 

konstytucji. Aczkolwiek absolutnie nic 

nie stoi na przeszkodzie, żeby JOW do 

Senatu wprowadzić w dowolnym 

momencie, tylko po co? 

   PiS stara się zrobić na nas wrażenie, że 

dowartościowuje Senat, podnosi jego 

znaczenie i w ogóle  zmienia jego rolę 

konstytucyjną i ustrojową. Moim zdaniem 

jest odwrotnie: tak ustawiony Senat byłby 

jeszcze bardziej zmarginalizowany niż to 

ma miejsce obecnie. I nie zmienia tego 

obrazu propozycja, żeby to nie Marszałek 

Sejmu lecz Marszałek Senatu był drugą 

osobą w państwie, a więc pełnił rolę 

„interreksa” w przypadku opróżnienia 

fotelu prezydenta. Senat nie uzyskuje 

bowiem żadnych nowych istotnych 

Świętowanie w środowisku latynoskim: 

   Moje opłatkowe spotkania rozpocząłem daleko przed wigilią i to w środowisku 

latynosów. rozpocząłem tuż po świętach maryjnych jak Niep. Poczęcia NMP 8 XII i po 

uroczystości Matki Bożej de Guadalupe, 12 grudnia. Meksykańskim zwyczajem 16 

grudnia celebracja „Las Posadas”, (nb. coś w rodzaju nowenny do Bożego Narodzenia), 

zainaugurowaliśmy 9-cio dniowe przygotowania do Bożego Narodzenia. „Las Posadas” 

cośkolwiek przypominają polskich kolędników, którzy kolędują chodząc od domu do 

domu. „La Posadas” to zwyczaj meksykański, który przypomina ewangeliczne 

wydarzenie kiedy to Maryia i św. Józef w Betlejem szukali posady-noclegu gdzie by 

mógł narodzić się Jezus. 

   Na spotkaniach z grupami parafialnymi i z uczestnikami „Las Posadas”, od kilku lat 

wprowadziłem zwyczaj dzielenia się opłatkiem tuż przed poczęstunkiem. Następnie 

rozdawałem po kilka opłatków do domu, aby w gronie rodzinnym podczas wieczerzy 24 

grudnia lub przy posiłku świątecznym w Dzień Bożego Narodzenia, mieli okazję 

dzielenia się opłatkiem w gronie rodzinnym. Przyznam się, że ten zwyczaj „chwycił” tzn 

moje latynoskie „owieczki” zaakceptowały wprowadzając też ten zwyczaj w swoich 

domach. Opłatki zamawiam w New Jersey w „Christmas Wafers Bakery”. 
 

Wieczerza wigilijna w parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles. 
Ks. Marek Cieisielski 

 

    Zwyczajem lat ubiegłych na wieczerzę wigilijną 24 grudnia zaprosił mnie Pan Edzio 

do „Szarotki” do Domu Spokojnej Starości tuż przy polonijnym kościele. Udałem się tam 

w towarzystwie personelu parafii tj. ks. Marka Ciesielskiego, ks Antoniego Burego oraz 

sióstr zakonnych Anny i Kingi. Był też obecny ksiądz gość, którego imienia juz dziś nie 

pomnę, a który to w parafii głosił rekolekcje adwentowe. 

   Świętowanie wigilijne w „Szarotce” przebiegło w/g następującego schematu: w salonie 

„Szarotki” Pan Edzio jako szef tego miejsca przywitał nas wszystkich i złożył życzenia 

od siebie i pensjonariuszy „Szarotki”. Po Panu Edku ks. Marek jako proboszcz odmówił 

modlitwę, poświęcił opłatki i złożył życzenia świąteczne. Po życzeniach proboszcza 

łamaliśmy się opłatkiem każdy z każdym. Następnie zasiedliśmy do stołu w gronie dość 

szerokim bo oprócz mieszkanców „Szarotki” i oprócz nas duchownych było jeszcze 

trochę innych osób zaproszonych z zewnątrz. Rozkoszowaliśmy się wigilijnymi daniami 

w tym czerwonym barszczem z krokietem, rybami, śledzikiem itp. Po spożyciu części 

potraw w międzyczasie śpiewaliśmy nasze polskie kolędy przy akompaniamencie gitary 

na której „brząkała” jedna z sióstr. Nasza wigilijna biesiada trwała prawie dwie godziny. 

W przyzwoitym czasie pożegnaliśmy się raz jeszcze życząc nawzajem  „Wesolych  

Świąt” I  udaliśmy  
 

Ks. Kamieński - Opłatki do str. 24 

Ks. Kamieński - Opłatki ze str. 17 
 

się każdy w swoją stronę. Ja wróciłem do mojej parafii St Gerard Majella Church, jako że 

o północy mieliśmy koncelebrować Pasterkę w bilingwe. Mszy św. Pasterskiej 

przewodniczył proboszcz ks. Martin, a współkoncelebrowali: ks Gerard Padilla i niżej 

podpisany, któremu na imię ks. Lucjan Kamieński. 

   Wolny czas po Mszy św. w dzień Bożego Narodzenia upłynął mi wśród moich 

latynoskich przyjaciół. Rozkoszowałem się meksykańskimi frykasami. W Sylwestra 31 

grudnia, do północy wraz z grupą parafian trwałem na modlitwie i słuchałem spowiedzi 

świętej. Najśw. sakrament był wystawiony do północy. Potem nastał Nowy Rok 2010 

stąd pierwsza okazja i w kościele składaliśmy sobie życzenia. W Nowy Rok po 

nabożeństwach znajomkowie zabrali mnie na obiad do restauracji. Tak więc ani na końcu 


