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Paul Wos - Catholic Nuns from 6
liquidation of the Warsaw Ghetto in 1943.
In 1998, Yad Vashem designated Mr.
Wos and his parents ―Righteous Among
the Nations‖ for helping these Jews.
As a ―Righteous,‖ Wos feels each of these
nuns deserves the recognition just as
much as he. The only obstacle is the fact
Yad Vashem will not count any aid given
a Jew eligible for such recognition unless
the Jewish person who was aided steps
forth and confirms it with his or her
testimony. The Wos family received such
testimony from the Jews they saved.
In his appeal, Wos stated, ―an estimated
2,000 Jewish children were saved (by the
nuns). At least 1,000 of these religious
women took part in this humanitarian
project. Yet, only 20 or 30 of this 1,000
plus are officially honored
by Israel.‖
Poland was the only country in all
German-occupied Europe where an
official death penalty was ordered for
anyone helping a Jew. The nuns knew
they and the Jewish children could all be
killed if the Germans discovered whom
they were hiding. ―Despite this threat of
death, the nuns did it because they were
Christians. So did thousands of other
Polish Catholics. That‘s why Poles are the
largest group officially honored at Yad
Vashem. Countless others were not
counted because the Jews they helped did
not live long enough to testify on their
behalf or the Poles died along with the
Jews they were trying to help,‖ said Wos.
As passionate as he is about seeing
every act of Christian charity properly
acknowledged, Wos says he understands
why Yad Vashem wants to be as cautious
and restrictive as it is. But he wonders if
there might be a fundamental problem
with a procedure which finds only 3
percent of the rescuers deserving of
remembrance.
―To follow your usual procedure of
proof and testimony from the rescued
Jewish child is, of course, impossible,‖ he
told Yad Vashem. ―If it wasn‘t done right
after the Holocaust ended, what could the
chances be now?‖

In seeking a way to commemorate the
charity and sacrifice of all the nuns, he
suggested ―a special monument‖ at Yad
Vashem dedicated to the memory of these
heroic women who risked their lives in
protecting the Jewish children.
Yad Vashem‘s refusal to consider such
an alternative way of marking the courage
and humanitarian action of the nuns came
as a big disappointment to Wos.
He was advised a monument like this
already exists at Yad Vashem. It is called
the Memorial to the Anonymous
Rescuer and ―honors the nuns, clergymen,
townspeople, farmers and other rescuers
whose specific heroic deeds will remain
unknown.‖ and should accomplish what
Wos suggests.
―These nuns are not anonymous,‖ Wos
insists. ―We know who they were. They
were the sisters in the convents and
orphanages throughout wartime Poland
where the Jewish children were protected.
The nuns deserve a lot more than
anonymity.‖
Wos is pursuing his effort on behalf of
the nuns because of what he says are
―repeated and unfounded accusations‖ of
anti-Semitism against the Polish people.
Even when Polish heroism in saving
Jews is grudgingly admitted, it is
continually trivialized by statements like
―it wasn‘t enough‖ or ―you should have
done more,‖ according to Wos.
He wants the heroism and sacrifice of
the Polish nuns acknowledged and
remembered because ―they did do more.
They did a lot more.‖
Wos was a member of the Armia
Krajowa, Poland‘s anti-German, antiCommunist underground resistance and a
survivor of the Flossenburg concentration
camp. He is a consultant to the Holocaust
Documentation Committee of the Polish
American Congress and its Children of
Polish Christian Holocaust Survivors.
He had been a resident of Sea Cliff,
N.Y. for many years and has just
relocated to Sarasota.
Submitted by: Frank Milewski
pacdny@verizon.net
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Polish News Bytes
Compiled by: Robert Strybel
Our Warsaw Correspondent
Poland and the US have signed a
delayed Status of Forces Agreement
(SOFA) allowing the United States to
station its troops and military hardware on
Polish territory. Following 14 months of
grueling negotiations, the deal paves the
way for the installation of US-pledged
Patriot missiles and American troops to
man on Polish soil as part of a NATO airdefense upgrade plan. SOFA will require
American troops to pay taxes in Poland
and be tried by a Polish court for any offbase crimes they commit. Last September
the Obama Administration reneged on a
long-standing pledge to install parts of a
missile-shield in Poland and the Czech
Republic.
Poland has been the lone beacon of
growth in a European sea where other
countries hover at or below zero Gross
National Product. Poland achieved 1.7%
GDP growth in the third quarter of 2009,
up from 1.1% in the second quarter of the
year, and will probably top the 2% level
in 2010. Prime Minister Donald jubilantly
tried to take credit for the results, but the
opposition was quick to note that during
the crisis most countries‘ GDP dropped by
about six percentage points and slipped
into the recession zone. Poland‘s was
higher than the rest at the outset and
therefore did not drop below zero level.
The term “Polish concentration camp‖
appearing in the world media is regularly
protested by Polish diplomats and
Polonian anti-defamation groups, but
despite apologies and occasional
retractions, they soon reappear elsewhere.
Recently the German Foreign Ministry for
the first time intervened and ordered a
German public TV channel what had used
the term to clean up its act. Polish public
television has suggested that Poles should
not settle for apologies or retractions but
take the offenders to court the way Jews
do with Holocaust deniers.
Young Poles between the ages of 16 and
29 constituted the majority of the some
350,000 people that moved to Great
Britain in 2008 from the eight excommunist countries, according to figures
provided by the British Office for
National Statistics. Unlike the early
immigrants who mainly descended on
London, the later arrivals began spreading
across the country and now only one-third
live in the London metropolitan area. But
the economic crisis that erupted in 2008
saw a considerable exodus of recent
immigrants. Some have returned to
Poland, while others have sought greener
pastures in Germany, Spain, France and
even distant Australia.
78% of Poles are happy with their
present jobs, according to a survey
conducted by Poland‘s largest polling
organization, CBOS. Only 11% dislike
what they are doing and another 11
percent have mixed feelings on the
subject. The highest level of job
satisfaction was found amongst
respondents aged 55-64 as well as
university graduates and those who are
financially well off. Seventy two percent
of Poles describe their work as interesting
but only 40% are satisfied with their
wages, and 15% would like to change
jobs.
Kraków‟s Royal Wawel Castle, Krakow,
has announced a competition for writers
and artists to create a comic book inspired
by the victory of Polish and Lithuanian
troops over the Teutonic Order on 15 July,
2010. It is open to young people aged 1626 and is part of a large-scale educational
project to mark the 600th anniversary of
the Battle of Grunwald. One of the biggest
battles of medieval Europe ended with the
victory of King Władysław Jagiełło‘s
forces over the hated Teutonic Knights.
Wawel Castle has also announced a
competition for an orchestral piece to be
performed during the Grunwald
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anniversary celebrations on July 15th 15
July, 2010.
Po la nd‟ s po st - co mmu nist da ily
“Trybuna” has gone out of business after
struggling 20 years on the free market. A
direct successor of ―Trybuna Ludu‖, the
official organ of the once-ruling Polish
United Workers (Communist) Party, in
recent years it lost readership as diehard
communists died out and the Internet
made increasing inroads into the printmedia sector. When Gen. Jaruzelski
declared martial law in 1981, ―Trybuna
Ludu‖ and the hard-line army daily
―Żołnierz Wolności‖ were the only papers
permitted to appear.
Convicted pedophiles and rapists will
have their data and mugshot shown on the
Internet, if Poland‘s largest opposition
party Law and Justice has its way. The
party is drafting a proposal that would
make such a procedure mandatory, said
the proposal‘s author, lawmaker Andrzej
Dera. At present, such a measure can be
ordered by the convicting judge but it is
not automatic. The data is to be published
at a special website operated by the
Ministry of Justice.
Israel didn‟t want sick Polish Jews, a
recently found message by Milwaukeeraised Israeli Prime Minister Golda Meir
told the Polish government in the 1950s. It
was written during the second wave of
post-war emigration from Poland (195658), when some 40,000 Polish Jews,
mainly Holocaust survivors, moved to
Israel. ―Poland certainly did not
intentionally send handicapped and aged
people to Israel,‖ said Professor Szymon
Rudnicki, the Warsaw University
historian who uncovered the letter. He
feels it showed Meir to be a cynical
politician more concerned about Israeli
state interests than people.
Although the swine flu epidemic seemed
to be gradually subsiding in Poland,
health authorities have predicted an
increase following the holiday season
which is known for its social contacts and
get-togethers. Professor Andrzej Horban,
Poland‘s National Contagious Disease
Consultant, warned against the greeting,
kissing and hugging that occurs when
sharing opłatek (Christmas wafer), ringing
in the New Year and visiting relatives and
friends. Poles should avoid crowds such
as those at Midnight Mass and, if they do
go, they should nod rather than shaking
hands when exchanging the sign of peace.
Talking musical benches have appeared
along Warsaw‘s historic Krakowskie
Przedmieście and surrounding areas in
connection with the 200th anniversary of
Fryderyk Chopin‘s birth. The 15 special
benches have been installed at various
places connected with the composer‘s life
and work in Poland‘s capital. Each is
fitted with an audio device explaining the
site‘s significance in Polish or English and
provides a sample of one of Chopin‘s
compositions.
The name “PGE Arena Gdańsk” was
worth nearly $13 million. That was how
much the Polish Energy Group paid to
rename the Baltic Arena, a modern sports
stadium being built for the 2012 European
Soccer Championships co-hosted by
Poland and Ukraine. The city of Gdansk
agreed to sell the naming rights to the
stadium in order to cover some of the
$244 million in construction costs. Under
the deal, the PGE logo is to be
prominently displayed at two locations at
the top of the stadium due to be completed
in January 2011.
A Jewish Open University is due to be
launched in Warsaw in early 2010. The
project is essentially a lecture series open to
the general public, and everyone over the
age of 16 can attend. Participants will be
able to learn about the tradition, creativity
and social aid by Jews in four modules on
the subjects, which will contain extracts
from literature, music, culture and
philosophy. The Jewish Open University is
under the patronage of Warsaw University.
More information is available at:
mdunin@publicrelations.pl ❒

February 10th, 1940…

The First Transport of
Poles to Siberia
By: Zofia Cybulska-Adamowicz,
Siberian survivor
February 10th will mark the 70th
anniversary of the first and the most tragic
exportation of eastern Poles to Siberia and
Kazakhstan. In the early morning hours of
February 10, 1940, NKVD agents brutally
invaded thousands of Polish homes. Each
family was given twenty minutes to half
an hour to gather their most important
belongings and then was taken to the train
station, where cattle wagons were waiting
for them.
Each wagon was overloaded with
people. Not even scared, sleepy children,
pregnant women or elderly were spared.
Successive exportations took place on
April 13, June 20 the same year and the
last one in 1941 shortly before the SovietNazi war started. All together, a million
and a half innocent people were deported,
just because they were Polish.
The journey took from 4 to 6 weeks.
The winter of 1940 was extremely fierce.
The wagons were not heated and a hole
cut in the floor served as a toilet making
its usage embarrassing and undignified.
Bunk beds attached to the side of the
wagons were used as crowded beds or
sitting spaces. From time to time the
wagons were opened and a bucket of hot
soup (the Sybiraki called ―urine‖) was
served. Scared children were clinging to
their mothers asking where they were
going. Unfortunately, nobody knew the
answer. Many died and many lost hope. It
was a nightmare and a human tragedy.
The final destination turned out to be a
harsh, Siberian wilderness far away from
civilization. Victims were housed in old,
falling apart, overcrowded barracks and
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only one bed was assigned to each family
regardless of the amount of people.
Everybody over 14 years old was forced
into hard labor including pregnant
women. Prisoners were forced to work in
the woods in minus 40 degree weather
with nothing but a prayer to keep them
going and 400 grams of stale, black bread
at the end of the day. Those who were too
weak to meet the daily labor requirement
were given less food.
After a few weeks most were losing
their strength and a typhus epidemic was
taking its toll. More and more crosses
were marking the graves of the deceased.
The beginning of the Soviet-Nazi war
saved thousands of surviving prisoners.
According to the Sikorski-Majski treaty
signed in London on July 30, 1941, Stalin
agreed to free all political prisoners and
their families from the gulags. General
Władysław Anders, who was freed from a
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Piast Institute complains
about the 2010 Census

Ethnic groups say
„white‟ isn‟t enough on
the 2010 census
Arab Americans, others fear loss of
benefits if ancestry not accounted for
An article by Niraj Warikoo, a Detroit
Free Press staff writer writes… As a land
of immigrants, the United States is home
to people from all corners of the world.
And in the past, it has documented
where its people hail from by using the
U.S. census, conducted every 10 years as
mandated in the Constitution.
But the 2010 census form -- in a
departure from 2000 and previous decades
-- will not contain a question asking
people about their ancestry, prompting
concern among metro Detroit‘s diverse
ethnic communities. Many in the sizable
Arab-American population in metro
Detroit -- who have faced a host of
challenges during the past 10 years -- are
particularly concerned.
Government officials say they
eliminated the ancestry question along
with several others because they wanted a
shorter form that will make it easier for
people to complete.
But ethnic groups are worried that they
might lose their fair share of federal and
private dollars since institutions often rely
on census data to allocate funds.
Ethnic groups say „white‟ isn‟t enough
on the 2010 census
With her light-brown skin and Islamic
headscarf, Khadigah Alasry of Dearborn
said she doesn‘t see herself as white.
But the Arab American is officially
classified as such by the U.S. government,
which says that anyone with roots in the
Middle East -- including North Africa -- is
white.
―That's just weird to me,‖ said Alasry,
23, born to immigrants from Yemen.
It‘s also weird for thousands of other
Americans who say they don‘t fit into
traditional categories of race in the United
States. As the 2010 U.S. census prepares
to tabulate millions of Americans, the
issue of racial and ethnic identity is being
debated as groups push to get their voices
heard.
The census is conducted to get accurate
population statistics that are used to
determine the number of congressional
seats and amount of government funding,
and to ensure that minorities are not
discriminated against.
The concern is acutely felt in metro
Detroit, home to the highest concentration
of Arab Americans and Chaldeans -- Iraqi
Christians -- in the United States,
according to 2000 census figures.
Having the ancestry question is
important because terms like "white" and
―black‖ are vague and don‘t offer much
detail, said ethnic advocates.
―There is no such thing as white
culture,‖ said Thaddeus Radziłowski,
president of the Piast Institute, a PolishAmerican group in Hamtramck that is one
of 56 census Information Centers in the
United States and the only one in
Michigan. Having the ancestry question
―provides a better notion of our pluralistic
society and who we are,‖ Radziłowski
said.
Polish Americans and members of other
European groups, such as German
Americans -- two of Michigan‘s most
common ethnicities on the 2000 census -are interested in keeping the ancestry
question. But the issue has somewhat
faded for them given that they, on
average, are more culturally assimilated
and not as visible in the post-Sept. 11
world as Arab Americans.
Discrimination and advantages
Since the 2000 census and 9/11, many
Arab Americans say they have
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Winter Wonderland
By: Adam Kiernik
My ―conservative‖ friends will be proud
to know that Barbara and I attended a
dinner with Michael Reagan on
November 10, 2009, on the Old Town
Square (Jazzownia Liberalna). My
―liberal‖ friends should understand that I
did so because the event was sponsored
by a Polish-American Economic
Foundation (PAFERE) set up by an old
political ally and friend from Southern
California - Jan Małek.
To both my conservative and liberal
friends I say UNITE, because the political
establishment made up of Republicans,
Democrats, the Press, and many others in
power, is really united when it comes to
action, basically all acting the same way
with different window dressing, which
ends up screwing us, the people, at every
turn. Look into a true logical conservative
(really Libertarian) Ron Paul, and if you
insist on a liberal consider someone like
Dennis Kucinich. These two individuals
are among the very few that have the
courage to stand up to the political
establishment that has been destroying us
for the past several decades.
The above event motivated me to
successfully try and renew contact with
my old friend Chris Cox, the former
Congressman and Chairman of the
Security & Exchange Commission (who I
ran against in a Republican primary, and
then supported, during his first bid for a
Congressional seat in what used to be my
district). It was so nice to touch base with
him again after so many years, and to find
that we are basically on the same
Libertarian page nowadays. Now that my
political commentary has been made for
this issue I can bring you up to date on
how our life is progressing (degenerating).
On Thursday, November 12, Barbara
and I spent a very memorable night at the
Sabat Cabaret Theater club (where the last
time in Poland we saw a show ―Welcome
Europe‖). I have never been to the Moulin
Rouge in Paris but I can‘t imagine it being
much better than this Review Theater.
The show we saw this time (Kisses From
The World‖) included the music, dances,
costumes, and scenery of many countries,
including the U.S. of course (early rock n
roll to the dancing of the Rockets at Radio
City Music Hall in New York). When it
came to Poland they included the songs of
our deceased friend Czesław Niemen ―Dream About Warsaw‖ and ―Strange Is
This World,‖ to which I raised the table‘s
candle light and swayed it back and forth,
with others in the audience following.
After the long fabulous show two of the
performers sang many hits with people
being invited on stage to dance. Before
long Barbara was dancing with the male
singer and at one point he puts the
microphone in her face to sing and she
did, beautifully, getting a nice hand from
the crowd. For those that don‘t know,
Barbara is truly a fabulous singer and
dancer who did some performing before
coming to the U.S. and truly missed her
calling. At least she had this opportunity
to perform publicly on a great
professional stage.
We were about the last people to leave
Sabat and then celebrated Barbara‘s debut
performance at the Polyester Club, and
then continued celebrating at home until
the early morning hours. What a night and
what a life!!!
We booked ourselves for a 3rd Review
on December 16th (―Life Is A Stage‖), and
we spent New Year‘s Eve there, where
they will had an unbelievable Ball
complete with a welcome and midnight
drink of bubbly, along with a bottle of
Pipper-Heidsieck to go with a multicourse dinner, buffet, Review Show, and
then a live band, with theater performers
singing songs during breaks. It was one of
the best New Year‘s Eve celebrations in
the country.

You can check out this fantastic place
by going to http://www.teatr-sabat.pl/
While at it, check out our most frequent
hang out (Molly Malone‘s) at http://
www.mollymalone.pl/ You will need to
scroll down to choose the Polish version
to see who is playing but you can access
the photo gallery to see some good
pictures of the pub by clicking on
―Gallery‖ or ―Galeria‖ (depending on
which language version you have chosen).
Molly Malone‘s really rocks, especially
when our favorite band ―Etholina‖ (as in
Ethylene) plays. Management always
saves the best table for us and we consider
the place our 2nd home. We also hang out
at a 2nd Irish Pub not far away, which for
practical purposes serves as a raunchy
Oldies but Goodies club with bands
playing every night.
Thanksgiving was absolutely fabulous,
which included a dinner with all the
works held at our home. We invited a
couple that lives directly above us (Stefan
and Ela Radzik), another friend from
upstairs (Jacek Rożycki), as well as very
old friends Sławek and Ewa Kanclerski.
Before the turkey, stuffing, gravy,
cranberry sauce, yams, sautéed
mushrooms, and other goodies were
served we treated our guests to caviar and
lox appetizers. To add to the flavor I now
specialize in making exotic American
drinks and came up with a CD that
included recordings of Andy Williams,
Pat Boone, Perry Como, Doris Day, and
the like. Who ever would have thought
back in the communist 60‘s that
everything would one day be available
here?
The only thing missing was pumpkin
pie, which we could not find at our local
stores. Our guests were truly excited to
take part in this great American holiday.
All arrived at 6:00 PM and most did not
stagger out until 1:00 AM. It was also one
of the best Thanksgivings Barbara and I
ever had. There was something special
about being able to celebrate it here, and
having the pleasure of introducing others
to the holiday.
On Friday, December 4th, we splurged
for a big bash at our home in honor of
Barbara‘s Names Day. As mentioned in
my previous entry, everyone has a day in
the year dedicated to their first name.
Nineteen people were at our little
apartment but, somehow, we never felt
crammed for space. The hall served as our
dance floor. Appetizers included Beef
Steak Tatar, Jumbo Shrimps, eggs with
caviar, herring, specially prepared tuna
salad along with Polish vegetable salad,

Kiernik - Wonderland to page 9
Kiernik - Wonderland from 5
marinated mushrooms, smoked salmon
and cream cheese rolls, pickled plums,
and tomato/mozzarella/fresh basil salad.
The main course included Barbara‘s home
made Chili and Lasagna. I made premixed special drinks in five pitchers,
including a Cosmopolitan, Blue Hawaiian
Martini, Tequila Sunrise, and ―Viva
Basia‖ (Viva Barbara) to go along with
the rest of the bar, cashews and
macadamia nuts. Many of our friends
sampled items for the first time in their
lives and loved the coziness of the
apartment, the view, the feast, and the
great time that we all seemed to have
together.
Barbara and I slept until 3:00 PM
Saturday afternoon but, of course, such a
great night needed a follow-up. Thus we
first headed to catch ―Illumination Night‖
at the Royal Palace Square. It seemed as
though half of Warsaw was in attendance
to see the outdoor concert with some of
Poland‘s best bands performing. The
entire square and side streets were
absolutely packed. The concert ended
with a large choir singing ―I‘m Dreaming
of a White Christmas‖ in English. During
the course of the show a beautiful
Christmas tree was lit by the Royal
Palace, as well as numerous ornaments
and other decorations throughout the city.

The main Christmas tree located by the
Palace is lighted in 3D fashion with stars
and other ornaments changing colors and
shape constantly. Beautifully lit multicolored decorations hang from one
building to another above the narrow
cobble stoned streets throughout the area.
The city also placed large multi-colored
light decorations on virtually ever gas
lamp along the Royal Route, Nowy Swiat
(New World Street), and in the Old and
New Town. Most of the trees are
decorated as well. What a pleasure it is to
have such additions to the scenery also
looking outside our windows as well!!!
The lamp posts standing along the major
street in the New Town (Fretta Street) are
all dressed as beautiful Christmas trees
with lighting that gives the appearance of
being snow covered, with moving lights
that give the appearance of falling snow.
The Old Town Square now consists of
numerous mountaineer type cabins where
Christmas lights, ornaments, and gifts are
sold. One cabin contains a donkey and
some goats. There is also a stage where
the other day a choir of very young grade
school children sang Christmas carols.
One can really feel Christmas coming
here at every turn. Christmas decorations,
themes, and songs dominate the radio,
television, malls, and everywhere one
goes. Along with Polish Christmas songs
one can also hear many of America‘s
favorites while shopping.
I find the entire atmosphere of the
Christmas season very moving and
meaningful here. It‘s a combination of
experiencing the beautiful innocence that
I once felt in America numerous years ago
(which people here, for the most part, did
not have the opportunity to experience
under Soviet occupation), together with
taking part in honoring the tradition of
Christmas in a deeper way, one that
America is too young to have ever
experienced.
I enjoy seeing the freedom of businesses
all around to commercialize this great
holiday, while I can sense that the people
have not lost the meaning of their
traditional Christmas values in the
process. It‘s such an absolutely great
combination of feelings that keeps my
adrenaline running with excitement and
joy, while being at peace with the world
as never before. Whereas during previous
Christmas seasons I was capable of
getting a little misty over Christmas‘s
past, this year I get a little misty only from
the feeling of joy, and good fortune, to be
able to experience the best Christmas
season ever. It‘s simply too nice for sad
memories to get in the way.
Despite the same hustle and bustle as
everywhere else I find that people still
find the time to interact much more here.
They are out in the streets, in cafes, and
definitely visit one another and hold far
more private parties and get-togethers
than back in the U.S. It‘s quite normal for
a friend to call on a moment‘s notice to
get together for the same afternoon or
evening even during a weekday.
Calendars and scheduling simply do not
serve as an obstacle for people to be
among one another. One of our friends,
Zdzisek, hardly ever spends an evening at
home by himself. He is always out and
ready to be among friends. In observing
all this I have to conclude that people here
simply place a greater value on
relationships.
―Illumination Day‖ was absolutely
great. Barbara and I concluded that we not
only live in an adult Disneyland but also
in a great winter wonderland, worth
celebrating some more. Thus after having
the pleasure of handing out left over
plates from the night before to our
neighbors (all wonderful people who are
frequently helpful and never complain
about our late night parties) we were off
to Molly Malone‘s for another great
concert. Despite late notice and a packed
house we were told that our favorite table
would always be waiting on a moment‘s
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8:30 AM Eng 7:30 PM. POL
First Saturday of month
8:30 a.m. ENG
Director: Rev. Henry Noga, SVD
714-996-8161 office
www.polishcenter.org
office@polishcenter.org

Polish Women’s Alliance
Out of state members

WE NEED YOU
Helen Simmons
National Director

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

notice, and it was, and the band was
absolutely great.
It does not surprise me that during most
any night at Molly Malone‘s, or any other
club, Barbara is frequently asked to dance
by young men, including teenagers. What
does surprise me most is that here young
girls, including teenagers, ask this cool
California hippy with what‘s left of his
hair growing by the day out of one of his
stylish hats to dance almost as often (in
fact sometimes more often). Like most
everyone else here, we feel absolutely no
age barrier nor inhibitions. When we feel
like dancing we dance, even if it is by
ourselves at the table. When we like the
band we hug them. One of the bands
offered to play at our home for free during
Barbara‘s Names Day celebrations. We
would have loved to take them up on their
offer but the place is simply too small and
having music blaring out of major
equipment may have crossed the line of
neighbor tolerance.
Illumination Day ended on a bitter
sweet note. While at the Polyester Club
for a night cap I went against my better
judgment to check on two ―loaded‖
patrons who went outside to try and
prevent a possible fight. There was no
fight but one of the individuals did not
appreciate my checking to see if
everything was OK. When leaving the
establishment the guy came after us to
show several badges (believe the
equivalent to American FBI), as if to
show his power in a somewhat threatening
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Chopin Year
By unanimous vote of the Polish
Parliament, 2010 has been designated the
year of Frederic [Fryderyk] Chopin. 2010
marks the 200th anniversary of the birth
of this extraordinary composer and
pianist. The music of Chopin is one of the
most cherished Polish cultural assets and
is performed around the world constantly.
Members of Parliament expressed their
excitement and support for the idea and
some even pointed out that until 1989
there was a grand piano in the Parliament
building.
Throughout the year, Poland will host
concerts, exhibitions, screenings and
many other events celebrating Chopin‘s
life and musical output. In honor of this
important anniversary, Polish officials
have also invested significant amount of
time and money to renovate and prepare
Chopin-related spaces and buildings.
Commemorations of Chopin‘s legacy will
take place throughout the world as well,
but we will begin this year with a taste of
the celebrations taking place in Chopin‘s
homeland.
Chopin Museum and other renovations
The Fryderyk Chopin Museum will reopen on March 1, 2010. The 1300 square
meters of Ostrogski Castle on Tamka
street in Warsaw was transformed into
―the most modern and beautiful
biographical museum in Europe,‖
according to Poland‘s Minister of Culture,
Bogdan Zdrojewski. The museum will
combine multimedia with historical
objects to present the story of Chopin‘s
life.
Chopin lovers will experience cutting
edge technology from their first moment
inside the museum. Paper tickets have
been replaced by an electronic card,
which can be programmed for four
different levels of content access as well
as choice of language. Thanks to the
electronic pass, visitors will be able to
experience over 100 computer stations
placed in 11 display halls. Each station is
dedicated to a different part of Chopin‘s
life and work and the presentations will be
accompanied by projection of animated
shadows, making visitors feel as if they
were surrounded by people from Chopin‘s
era.
Next door to the Museum there will be a
new Chopin Center housing several
Chopin organizations—this Center will be
open for visitors on February 22, 2010.
Near the Chopin Museum and Center is
the Fryderyk Chopin Music University.
These three institutions will create a
comprehensive Chopin-dedicated area in
Warsaw, the city of Chopin.
Żelazowa Wola Manor, the birthplace of
Chopin, has also been transformed into a
cultural and educational center. The
church in Brochów, where Chopin was
baptized, has been renovated in
accordance with period design and
acoustics were adjusted, allowing the
church to serve as a concert venue. Both
spaces will be open to the public on April
23, 2010.
According to Minister Zdrojewski, these
projects consumed approximately 147
million PLN, or $50 million USD.
Music abounds
There will be numerous musical events
throughout Poland in 2010, however three
of them are the crown jewels of the
offerings. From February 22 to March 1
the National Frederic Chopin Institute will
present Chopin Birthday Concerts,
which will conclude with a Gala Concert
at the Grand Theater – National Opera.
The scope of the artists invited to perform
includes the greatest names in the piano
world, including: Rafał Blechacz, Ivo
Pogorelić, Piotr Anderszewski, Murray
Perahia, Garrick Ohlsson, Kevin Kenner,
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Nelson Goerner, Janusz Olejniczak,
Evgeny Kissin, Daniel Barenboim, Leif
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Ove Andsnes, Yundi Li, Dang Thai Son
and Martha Argerich. These soloists will
be accompanied by the Warsaw National
Philharmonic, Sinfonia Varsovia, and
XVIII Century Orchestra. Conductors
include Antoni Wit, Jacek Kaspszyk, and
Frans Brüggen. For the complete program
of concerts, please visit pl.chopin.nifc.pl/
chopin2010.
The XVI International Frederic
Chopin Piano Competition will take
place in Warsaw in October 2010. As
always, this highly prestigious
competition will attract participants and
visitors from around the world. Currently
there are 335 applicants for the
competition. Form those, the preliminary
jury will choose 160 participants who will
be invited to Warsaw to present their
musicianship and contend for this thrilling
anniversary edition of the Chopin
Competition. More about the competition
is available at konkurs.chopin.pl.
The VI edition of the “Chopin and his
Europe” International Festival will be
presented by the National Frederic Chopin
Institute and has been touted as one of the
most important projects of the year. The
special edition of the Festival will last for
all of August and encompass 50 music
events with the participation of over 1,000
performers from all over the world.
Events will include recitals, classical and
jazz concerts, open-air performances and
more. As there are only limited details
available at this time, please continue to
c h e c k t h e F e s t i va l we b s i t e —
pl.chopin.nifc.pl/festival—for more
information.

Garrick Ohlsson
Performs in Celebration
of Chopin‟s Bicentenary

Protecting Your
Retirement Investments
During a Job Transition

By: Joanne Winetzki

The current economic and market
environment has prompted many
Americans to rethink their retirement
strategies. If you are experiencing a job
transition—particularly if the transition is
unplanned and unexpected—such a
reassessment may be particularly
important for you. While it may be
tempting to focus more on your
immediate needs, you should not lose
sight of long-term goals, especially your
retirement strategy.

Chopin in Łódź
The World Premiere of the opera Winter
in Mallorca is planned at the Łódź Grand
Theatre for June 12, 2010. The opera was
composed by Marta Ptaszyńska, with a
libretto based on the drama by Janusz
Krasiński, Kochankowie z klasztoru
Valdemossa [Lovers from the Valdemossa
monastery]. Frederic Chopin stayed in
Mallorca between December 1838 and
February1839 in the mountain town of
Cartuja de Valdemossa. That is where he
finished his 24 preludes cycle. Artistic
direction for this production is by
Wojciech Michniewski and the opera is
directed by Grzegorz Wiśniewski.
According to Marek Szyjko, director of
the Grand Theater, production preparation
started a year and a half ago.
The opera follows Chopin and French
writer George Sand as they take a ship to
Mallorca, where they hope to enjoy their
love. Quickly it occurs that the reality is
not as they had hoped for. The islanders
are not as hospitable as it would seem to
be. Additionally, the ship carrying
Chopin‘s piano is delayed. The wait-time
makes the lovers restless and competitive
about their independence. In their rivalry
they are joined by the painter Maurycy
and two children of George Sand.

Mark Prochowski

Chopin benches
The City of Warsaw has installed
multimedia benches made of black stone
at various geographical points that are

Polka Deli
The Best Polish Deli
in Orange County California
Polish Traditional Deli Products
Sausage, meat cuts, pierogi
Stuffed cabbage
Polish bread and cakes

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

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

On Sunday, January 10, 2010, Garrick
Ohlsson popped the proverbial
champagne cork to begin celebration of
the bicentenary of Chopin‘s birth.
Sponsored by Cal Performances at
Zellerbach Hall on the University of
California Berkeley campus, Ohlsson‘s
recital epitomized the effervescence and
freshness of a newly opened bottle of the
bubbly. The audience throughout the
2200 seat capacity auditorium picked up
on that palpable energy. None of the
usual distractions of chiming electronic
devices, loud whispers or crackly candy
wrappers were evident as the audience
listened intently, captivated by the music
and the artist.
―There are incredible depths in Chopin‘s
music beneath its glittering surfaces, yet
only the very best pianists can tease out
all of the poetry and majesty these works
contain. Mr. Ohlsson is among these
select few…,‖ explains Matias
Tarnopolsky, the Director of Cal
Performances. Appropriately during this
momentous musical year, Ohlsson is
observing the 40th anniversary of his
triumph as winner of the 1970 Chopin
International Piano Competition in
Warsaw.
Enormously popular with
Polish audiences, he also has established a

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

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

(949) 481-7581
www.prochowskilaw.com
E-mail:mark@prochowskilaw.com

Mówimy po Polsku

Your help is needed
Get involved in Polonia!
Join a
Polish Organization
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
Mówimy po Polsku

Some Basic Decisions
Your employer-sponsored retirement
plan is likely to be a key component of
your retirement strategy. Because it
represents a key source of future
retirement income, it is important to
carefully consider your alternatives for
administering these assets. During a job
transition, you will usually have three
options: take a lump sum distribution,
leave your assets in the employersponsored plan or move your assets into a
Rollover IRA.
Taking a direct, lump sum distribution
- With this option, the assets in your plan
are distributed directly to you in a lump
sum, which provides you with immediate
access to your funds. Depending on your
short-term needs, that may appear to be an
attractive alternative. However, a
distribution will likely result in substantial
federal and state income taxes and a 10%
IRS penalty tax, which can significantly
reduce the amount of the distribution.
Because you will be receiving the
distributio n directly, the plan
administrator must withhold up to 20% of
the value of the distribution for federal
income tax purposes. Moreover, you will
lose the benefit of the tax-deferred status
of these assets, which could reduce the
amount ultimately available to you at
retirement.
The status quo option - You can decide
to do nothing, leaving your assets in your
former employer‘s plan. That will protect
the tax-deferred status of your assets and
allow you to transfer the account assets at
a later time to a new employer‘s
retirement plan that accepts rollovers. But
you may be limiting your investment
choices and control because employer
plans typically have a restricted
investment menu and require the consent
of your spouse before you can name
someone else as a beneficiary.
Establishing a Rollover IRA -- A
Rollover IRA simultaneously addresses
the issues of taxation, flexibility and
control, and may hold significant benefits
for you as a result:
If your distribution is transferred directly
to a custodian, rather than to you, the
Rollover IRA eliminates the withholding

Welcome Home
Realty

Arizona
New homes from

$180,000.00

Piotr (Peter) Sidoruk

With small down
payments

Commercial Real Estate

√ Free Consultations
√ Free services for buyers

Kupno ---- Sprzedaż ---- Porada
Buying --- Selling --- Consulting

Marcus & Millichap
Real Estate Investment Services
Office: 949-258-4522
Cell: 949-274-6967
e-mail:
psidoruk@marcusmillichap.com
License: CA: 01744605

√ We‟ll help you find the best
Available loan for your budget

Stan Żarkowski
Associate Broker
Office (623) 298-2404
Cell (623) 512-7336

E-mail szarkowski@cox.net
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here in the U.S. and in Poland. A very
special thank you is extended to Bożena
Radwańska Zayąc of Atlanta who was
kind enough to store 28 cartons of
materials that were shipped to her home
directly from publishers and donors.
Additionally, she and her colleagues,
Renata Cichocka and Joanna Babińska
Grzesiak from the Polish School in
Atlanta helped man the booth.

ACPC - Social Studies from 1

The following is a full report on the participation of the American Council for Polish
Culture (ACPC) in the 2009 Annual National Conference for the Social Studies in
Atlanta, GA. The Council is deeply grateful for the countless hours of preparation, and
setting up, manning and dismantling the booths by the Co-Chairs Barbara Lemecha and
Henrietta Nowakowski. Joining them in the demanding tasks at the Conference were
ACPC President Debbie Majka and Donna Chmara, Immediate Past Pres. of the Polish
Arts Club of Trenton NJ. This team not only sacrificed many hours and much energy, but
also most generously did not request compensation for their travel expenses - airfare,
lodging and meals. Other volunteers who assisted at the conference site are sincerely
recognized in the report.
Jo Louise Winters, ACPC PR Chair

National Conference for the Social Studies
Atlanta, Georgia
By: Barbara Lemecha
L. - Barbara Lemecha with visiting teachers

―Dreams and Deeds‖ was the theme of this year‘s conference in Atlanta, GA, which
took place November 13-15, 2009. Once again the American Council for Polish Culture
(ACPC) took advantage of this great opportunity for its ―Polish Perspectives‖ manned
booths to interact with teachers, providing them with historically accurate facts and
highlighting Polish contributions to American and world history that are not readily
available in American text books.
At this 89th Annual Conference with a gathering of 4,000 educators, ACPC presented
Polish perspectives on World War II and Polish contributions to the Allied victory. Since
the year 2009 marked the 70th Anniversary of the beginning of WWII and the 20 th of the
Solidarity Movement‘s success in expelling Communism, materials were prepared that
highlighted Poland‘s accomplishments during those periods of time.
ACPC invested in a new display unit and filled it with invaluable educational posters
that were acquired especially for this year‘s conference. A poster Poland First to Fight,
was our main focus, supported by posters featuring Irena Sendler‘s heroic deeds, the
Battle of Monte Cassino, Solidarity, and a few other posters bearing significant historical
facts. Also on display was the poster dedicated to the Kościuszko Squadron, which was
created by the Polish Cultural Club of Greater Hartford.
The ACPC display tables were piled high with books and other printed materials such
as: ―A Question of Honor‖, ―Null and Void‖, ―Warsaw Uprising‖,
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L. - ACPC President Debbie Majka, Henrietta Nowakowski, Donna Chmara Meg Heubeck

―Enigma‖, ―Night of Flames‖, ―The Mermaid and the Messerschmitt‖, and perennial
favorites ―Żegota‖ and ―Legacy of the ―White Eagle‖, among others. Available for
distribution were smaller versions of the posters on display, book marks, WWII
documentary DVD‘s, and ACPC‘s custom designed CD containing many resources
hyperlinked to web sites of all the supporting organizations as well as other resources.
Another very important addition this year was the WWII brochure ―For Your Freedom
and Ours‖, reprinted by ACPC with permission from the Polish Combatants of Canada.
All 4000 conference registrants received a copy in their NCSS convention tote bag. Some
of the teachers visited our booth because of that brochure. The effort was a grand idea,
very well received and truly money well spent.
As we have reported in prior years, this Annual Conference is the largest of its kind
where professionals in education from all over the United States and across the globe
attend and the American Council for Polish Culture has played an important role in it for
the ninth consecutive year. The conference offers teachers an opportunity to find new
materials to use in their classrooms and we‘ve been there ready to proudly present ―Polish
Perspectives‖. ACPC is determined to inspire teachers to engage their students to explore,
investigate and learn the true history of Poland, its heroes, physicists, engineers, chemists,
poets, composers, scientists, writers, artists and other brilliant figures.
This was probably our best year thus far, not only because of our exceptional displays
and the contents, but also because for the first time, the ACPC presented a program before
a live audience, ―World War II: Perspectives on Fear‖. The Council was selected as
presenters by the NCSS Planning Committee out of 900 applicants. The presentation dealt
with the psychological factor effecting individuals‘ response to wartime tragedy. Meg
Heubeck of the University of Virginia Center for Politics, along with her intern Emily
Grannis, and Henrietta Nowakowski spent months gathering information, translating eye
witness accounts, personal biographies, and other documents for this power point
presentation. The result was a very powerful program that was held in a large meeting
room with Meg Huebeck as the main speaker and over 150 teachers in attendance. The
presentation was augmented with visual historical military and concentration camp
artifacts. We were actually very fortunate to have the artifacts on loan from the WWII
Museums of the Orchard Lake Schools in Michigan for the 3 days in Atlanta.
After the presentation, an invigorating ‗question and answer‘ segment followed with
interesting exchanges of historical facts. After the session many teachers came directly to
the APC booth to see what else we had on display, full of questions and interest in our
exhibit. Incidentally, this same presentation will be published in the NCSS‘s official
journal ―Social Education‖, which Ms. Huebeck is preparing.
In closing, we must acknowledge our contributors because without them we would not
be as successful. We were very fortunate to have the full support of many organizations

ACPC is grateful for the following:
*Polish Ministry of Foreign Affairs for
sending 100 copies of ―The Roads to
Freedom, The Roads to Our Shared
Europe‖ and ―Poland: It Started Here
1939-2009‖.
*Lady Blanka Rosenstiel, Pres. American
Institute of Polish Culture for 50 copies of
the DVD ―Warsaw Rising‖ and other
essential books.
*Dr. Barbara Anderson, Polish American
Congress, Washington DC Office for a
great assortment of material on WWII.
*Polish Embassy in Washington DC, Ms.
Małgorzata Szum; Polish Consulate in
Chicago, Mr. Zygmund Matynia and Mr.
Mariusz Gbiorczyk; and Fundacja
Centrum Solidarności in Gdańsk, Poland
for splendid brochures on the Solidarity
Movement.
*Dr. Andrzej Pronczuk, Pres. Polish
Cultural Fdn., for supplying bookmarks
„Europe via Solidarność” and “Third of
May Constitution‖ that teachers and
students love, and other printed materials.
*Marcin Chumiecki of Orchard Lake
Polish Mission for posters and WWII
resources.
*Thad Cooke and Jamestown Colony of
Poles, Cleveland for cartons of books.

The perfect
reasonably priced gift
for any occasion that will be
enjoyed throughout the year

A gift subscription
to the
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polishnews@att.net
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Polish History and
Heavy Metal music
The topic of Heavy Metal music and
Polish military history is actually, not a
new concept.
In regard to Alex Storożyński‘s article:
―Mama Mia! Swedish Rockers Invade
Poland to commemorate WWII, in the
January 21st edition of the online website:
T h e H u ffi n g t o n P o s t, h tt p : / /
www.huffingtonpost.com/alexs t o r o z y n s k i / ma ma - m i a - s w e d i s h rockers_b_271364.html in regard to
Swedish heavy metal band SABATON,
and their Polish tribute song ‘40-1‘
regarding the battle of Wizna against Nazi
Germany‘s invasion, it may be of great
interest to not only author Mr.
Storożyński, but to all readers
everywhere, especially those in Poland
itself, that just over a decade ago,
Greenpoint‘ Brooklyn‘s Heavy Metal
rocker, Rik (nee: Suligowski) Fox of the
bands WASP, STEELER, SIN,
SURGICAL STEEL, and others, began
devoting his post-heavy metal rock music
time to Polish historical research.
Suligowski-Fox merely traded in his
1980‘s metal for 1680‘s metal, which he
continues to this day. Fox states, “If other
entertainers around the world can use
their fame and notoriety to raise
awareness for their favorite causes, then
there‟s no difference here, why can‟t I do
the same for my Polish ancestry and that
of
often-misunderstood
and
misrepresented Polish history?”
Fox created the very first official
representation of the famous Polish
Winged Hussar cavalry in the United
States in 2000, after noticing a large
vacuum gap of proper historical
representation of the 16th-17th Century
Polish-Lithuanian Commonwealth in the
U.S.
His research showed this had never
before, been attempted in America, so he
took up the gauntlet and began using his

Heavy Metal to page
Heavy Metal from 4
heavy metal notoriety to forming their
living history group ―Suligowski‘s
Regiment of Sobieski‘s Winged Hussars‖
and their mantra of ‗Raising Polish
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Northern California News:
By: Edmund Lewandowski,
www.PoloniaSF.org

PoloniaSFO@yahoo.com

Jan 20, Wed., San Francisco 8 p.m. - Boogie Boys Live from Poland at Biscuits and
Blues. An absolutely incredible sound of two pianos snatches the listeners and takes them
back to the age of the speedy locomotion and the crazy rhythm of the American reality.
They are an award winning popular Polish Blues and Boogie Band. Location: 401 Mason
St., San Francisco CA. 1-415-292-2583, $15.00 admission More info: The Boogie Boys
The Boogie Boys website: The Boogie Boys
Jan 22, Fri, Sacramento 7 p.m. - Polish Shanties and Sailor Songs - POLSKIE
SZANTY. The Legend of Polish Shanties and Sea Songs Jurek Porebski [in Polish].
Location: 1601 South Avenue, Sacramento CA, 95838-4525. Yacht Club Polski San
Francisco, zaprasza wszystkich zeglarzy, oraz sympatyków muzyki zeglarskiej ―Szanty‖
na niezwykly wieczór muzyki szantowej w wykonaniu pierwszego Polskiego Szantyman
Jurka Porebskiego!; Bilety w cenie jedynych $ 20 do nabycia w osrodku PCPC oraz
telefonicznie: Andrzej Skarka 1-916-721-3203 or 1-916-781-3666. More information:
Jerzy Porebski bio and comments
Jan 31, Sun, San Francisco 6:00 p.m. - Rock Concert of very popular band in Poland Ich Troje Location: 3040 22nd St., San Francisco, CA 94110. More information at: The
official Polish Club web site
FEB 5, Fri., San Jose 7:30 p.m. HOLY MASS FOR THE INTENTION OF HEALING
(in Polish) God, who is fully present in the Eucharist, wants to heal a person from his
afflictions -- both of his body and of his soul. All are invited. St. Brother Albert Church,
San Jose, 10250 Clayton Road More information: http://www.saintalbert.us or 1-408-2518490
FEB 6, Sat., Union City 7:00 p.m. - Bal Czarno Bialy Location: 3880 Smith Street
Union City Serdecznie zapraszamy na Bal Czarno-Bialy 6 lutego 2010, od godz.7:oo p.m.
do godz.2:oo a.m., ktory odbedzie sie w sali parafialnej przy 3880 Smith Street w Union
City. Gwarantowana dobra muzyka i wysmienita Polska Kuchnia. Cena biletu $20.00 od
osoby lub $15.oo w przedsprzedazy i przy rezerwacji u p. Grazyny Koralewskiej 1-408866-6864 i p. Malgosi Bzowskiej 1-408-866-6864. Dochod z Balu przeznaczony na
potrzeby Szkoly Jezyka Polskiego w Union City.
FEB 13, Sat., San Francisco 7 p.m. - Annual Valentine‘s Day Dance Party Nativity
Church Parish Hall, 240 Fell Street. Bilety do nabycia w biurze parafialnym 1-415-2525799 lub u Karola Piestrzynskiego 1-415-519-5756. Liczba miejsc ograniczona. W
programie szwedzki bufet, dobra muzyka, mila atmosfera i platny bar.
__________

Artystyczna Zatoka
Gabriel Michta
Trzeci, coroczny z kolei koncert
artystyczny w Martinez, ukazał nowe
twarze , dotychczas na tej cenie - nie
widziane , ale o tym poniżej. Poezja, która
jest sednem poetyckiego wieczoru została
w tym roku bardzo obficie okraszona
muzyką, w której wzięli udział muzycy,
legitymujący się solidnym poziomem
artystycznym.
Od kilku tygodni głośno zapowiadany
wieczór poezji i muzyki p.t. „Zatoka
Poezji”, zgromadził około stu fanów tej
artystycznej imprezy. Maciej Danek,
który jest duszą
i reżyserem tych
wieczorów, w serdecznych słowach
p o wi t a ł z e b r a n y c h , w y r a ż a j ą c
zadowolenie, że tego rodzaju coroczna
impreza, weszła już na stałe w kalendarz
imprez artystycznych w Martinez.
Następnie przedstawił panią Iwonę
Sartan, która jest nie tylko osobą pisząca
wiersze ale jej to właśnie powierzono
prowadzenie tego artystycznego wieczoru.
Od tego momentu impeza potoczyła się
według programu.
W bardzo ciekawy sposób rozwiązano
prezentację osób recytujących swoje
wiersze. Snop światła został rzucony na
kurtynę z za której wychodził
zapowiadany artysta i tym światłem był
prowadzony za stół biesiadny,
przy
jednoczesnym komentarzu konferansjera,
która w kilku słowach charakteryzowała
tę osobę.
W ten sposób zasiedli za artystycznym
stołem ci wszyscy, którzy tworzyli poezję
tego wieczoru: Maciej Danek, Alicja
Jęczmień, Ryszard Urbaniak, Liliana
Osses - Adams i Iwona Sartan.
Natomiast muzycy, nie mniejsi artyści
tego wieczoru, którzy swym kunsztem
muzycznym i pięknymi melodiami umilali
przeżywanie tej poezji, byli prezentowani
w trakcie wykonywania solowych
utworów muzycznych.
W tym miejscu wymienię ich jednak
jednym tchem: Paweł Walerowski –
wiolonczela, Paweł Karolak -klarnet,
Wojtek Czarniecki – gitara i śpiew,
Bogdan Komorniczak – gra na gitarze,
lirze, śpiew i gawędy.
Wracając do porządku imprezy, Maciej

Danek - jako pierwszy, pokazał część
swojej twórczosci, która nieco odbiega od
tradycyjnej konstrukcji wiersza, jest
bardziej awangardowa, świetnie nadaje
się do śpiewanej poezji.
Jego wiersz „Matka Boska królowa
wędrowców” miał oprawę muzyczną
Pawła Walerowskiego, który z kunsztem
wykonał na wiolonczeli „Ave Maryja”.
Zaś do wiersza „Jesień”, ten sam muzyk
zagrał „Jesienne róże”. Recytował
równiez swój wiersz o „Wigilii pod
Mrągowem” Jak pamiętam, jego wiersz
„Matka Boska
spod Leskowic”
wykonany kilka lat temu, miał jego
własną oprawę muzyczną. W omawianym
- artystycznym wieczorze, nie pokazywał
swoich umiejętności kompozytorskich czy
muzycznych gry na gitarze, chociaż
należy do Stowarzyszenia Kompozytorów
Polskich. Jak widać komponuje do słów,
które sam układa. Myślę, że pod tym
kątem należy patrzeć na jego twórczość.
Następną z kolei, którą zaprezentowano
była - Alicję Jęczmień , znana w tym
środowisku z częstych publikacji. Jej
poezję charakteryzują opisy zjawisk
zachodzących w przyrodzie, czy wątki
życia ludzkiego. Wszystkie tematy mają
swoją romantykę, sentymentalność a
nawet pewną ckliwość pukającą do łezki
w oku. Osnowa jej poezji jest tkana
bardzo delikatną nicią słów. Tłem do jej
wiersza „Szczęście wierzb”- były
reminiscencje gitaro we Wojtka
Czarnieckiego, a do wiersza „Zdjęcia” tło muzycze uświetnił na klarnecie Paweł
Karolak.
Następnym artystą zaprezentowanym
przez konferansjera to Ryszard Urbaniak
- „były więzień polityczny”, (o czym
wielu dowiedziało się dopiero z ust pani
konferansjer). Toteż jego wiersze: „Ty”,
„Twarz”, „Pot” i inne, były bardziej
oficjalne, umoralniające, krytykujące lub
wskazująca - jak gdyby - słuszną drogę do
marszu.
Wiersze Urbaniaka, może trochę
kanciaste, ale jak przystało na
„rewolucjonistę” mniej sentymentalne ale
bardziej konkretne. Ryszard Urbaniak jest
wraz z Maciejem Dankiem pomysłodawcą
„Zatoki Poezji”, przy pomocy której, była
promocja wydania drukiem już czterech
tomików wierszy poetów „Zatoki Poezji”.

Popularyzaja poezji w środowisku
Polonijnym, popularyzacja polonijnyh
pisarzy i „kolektora” gromadzonych
p ienięd zy, któ re są następ nie
przekazywane dla polskich harcerzy
w Kazachstanie, są jego ewidentnym
sukcesem.
Na zaprezentowanie właścicielki
ustawionej na scenie pięknego i rzadko
oglądanego instrumentu jakim jest harfa,
czekało wielu zafascyno wanych
słuchaczy. Była nim pani Liliana Osses Adams, która jest znana dla części
słuchaczy z występów w Martinez sprzed
kilkunastu lat. Dla informacji słuchaczy,
pani konferansjer podała jej drogę
artystyczną, zaczynającą się występami w
królewskiej operze Rezy Szaha
Pahlawiego w Iranie, a po rewolucyjnym
przewrocie w tym kraju, emigracja do
Stanów Zjednoczonych. Jej występy na
wysokim poziomie tutaj w USA, praca
pedagogiczna, twórczość pisarska i
kompozytorska stawiają ją w rzędzie
wysoko szanowanych i notowanych
osobistości.
Twórczość poetycka pani Liliany OssesAdams w większosci bazują na
starożytnej historii. Jej wiersz „Płacz
Artemizji” miał ilustrację muzyczną
własnej improwizacji i była grana na
harfie celtyckiej przy pomocy trójkątnej
kostki zwanej plektronem (takiej, jaka jest
używana w grze na mandolinie) gdyż
w starożytności tylko taką grano. Inne
utwory grała już zwykłą metodą, szarpiąc
struny palcami. Szczególnie wiązanka
kolęd polskich (W żłobie leży, Lulajże
Jezuniu Wśród nocnej ciszy, Jezus
Malusieńki i Cicha noc) bardzo ożywiło
słuchaczy, gdyż jej własna aranżacja
pokazała jak wielkim wirtuozem jest
wykonawczyni. Wiele innych utworów
jak „Walc kwiatów” z baletu
Czajkowskiego „Dziadka do orzechów”
była jej własną przeróbką. Również
niespodziankę sprawiła przeróbką
„Smile” Charlie Chaplina po wierszu
„On”- Ryszarda Urbaniaka..
Przypominam sobie pewien fakt
z przeszłości. Pani Liliana występowała
w kościele w Martinez, koncertując
podczas pasterki. Obecny na pasterce
znany polski poeta, laureat Nagrody
Nobla - Czesław Miłosz, który słuchając
koncertu pani Liliany, został tak
oczarowany jej kunsztem, że poprosił
mnie abym mu ją przedstawił.
Następną z siedzących za stołem
artystycznym, była Iwona Sartan, która
w swym segmencie wierszy wyrażała
błagalną tęsknotę za szczęściem, boi się
kłaść do pustego łóżka, kilkakrotnie
słodko wzdycha za minionym szczęściem
- to tak ogólnie można określić jej
przedstawioną tworczość.Tytuły wierszy
same mówiły za siebie: „Złamane serce”,
„Melancholia”, „Nie ma po co wracać”,
„Modlitwa” a do jej pięknego wiersza ”
Marzenie” Paweł Walerowski zagrał
znaną i popularną melodię Schumana o
tym samym tytule”Marzenie”. Iwona
Sartan pisze swe wiersze w zgrabnym
stylu, gładko, chociaż ich ciężar
gatunkowy jest smutniejszy.
Osobna grupa artystów grających na
różnych intrumentach, nie siedziała
wprawdzie za stołem artystycznym, ale to
nie umniejsza w ich grze - walorów
artystycznych. Każdy z instrumentów jak:
wiolonczela, klarnet, gitara czy lira
w rękach dobrego muzyka, potrafi
słuchacza wprowadzić w zachwyt.
Paweł Walerowski znany nam jest
z pierwszego koncertu Zatoki Poezji dwa lata temu. Grając na wiolonczeli
prezentuje się jako profesjonalny artysta,
grający tak solo jak i w grze zespołowej.
Innymi artystami- muzykami to Paweł
Karolak, który swój instrument – klarnet,
opanował do perfekcji. co można było
zauważyć, podczas „podkładania” tła
muzycznego do recytowanych wierszy
Innym artystą-muzykiem jest Wojtek
Czarniecki, ktory zaprezentował się
„W wigilii pod Mrągowem” w wierszu
śpiewanym i granym bardzo korzystnie.
Jego styl podobny jest do stylu

muzycznego uprawianego przez Macieja
Danka. Występ zespołowy trzech
muzyków (Walerowski, Karolak i
Czarniecki) w znanej melodii „Over the
Rainbow” zrobił niesamowitą furorę.
Spontaniczne brawa jakie otrzymali od
wszystkich słuchaczy świadczą, że ich
muzyka bardzo się podobała.
Trochę więcej miejsca chciałbym
poświęcić Bogdanowi Komorniczakowi,
któ ry na sce nie w Martinez
zaprezentował się bardzo korzystnie. Gra
na gitarze i śpiew to jego pasja. Natomiast
zaprezentowany przez niego instrument
korbkowo - klawiszowy to lira, o której
każdy słyszał, ale rzadko kto ją widział
jak wygląda.. Właśnie to na niej, zagrał
kilka kolęd: „Oj Maluśki, Maluśki”,
Przybieżeli do Betlejem i inne. Lira
w dawnych latach, była bardzo
popularnym instrumentem, którym
posługiwali się tzw. „dziadowie”, którzy
chodząc po wsiach , śpiewali i opowiadali
różne zasłyszane historie, zarabiając sobie
w ten sposób na życie. Kiedy nie było
radia ani gazet, opowieści lirników były
jedynymi wiadomościami jakie się
rozprzestrzeniały. Glośnym lirnikiem była
legendarna postać Wernyhory, którego
opiewali w literaturze Słowacki,
Wyspiański i inni znani pisarze, a także
w malarstwie Matejko.Wernyhora miał
przepowiadać
przyszłość,
prawdopodobnie także koniec świata,
ktory ma nastapić w 2012 roku.
Komorniczak w swym gawędziarskim
stylu, wspomniał o rosyjskich lirnikach,
którzy nie wróżyli nic dobrego
komunistom, toteż Stalin zorganizował
wielki zjazd lirników, których
w następny dzień rozstrzelał.
Jeszcze jedną osobą związaną bardzo
ściśle z Zatoką Poezji jest Bogusia
Kizior, która ilustrowała dotychczas
wydawane tomiki poezji. Podczas
o statniego sp o tkania p o etycko muzycznego, p. Bogusia zorganizowała
pokaz swej twórczości w kilkunastu
szkicach ołówkowych i obrazach
olejnych. Wernisaż ten został
udostępniony w kafeterii, gdzie
w przerwie koncertu, widzowie spotkali
się przy lampce wina i kawie podziwiając
talent Bogusi Organizacja koncertu
przebiegała bardzo sprawnie i bez
zastrzeżeń. Zadziwiające , że środowisko
East Bay skupione wokół Martinez
obfituje w tak dużą ilość ludzi piszących
wiersze i inne talenty, co nie ma
odnośnika do innych skupisk polonijnych
na terenie Północnej Kalifornii, na pewno
liczniejszych niż Martinez. Mam na myśli
San Jose czy San Francisco. Jeśli tam
ludzie piszą do szuflady, to w środowisku
Martinez mamy jeszcze innych piszących
i publikujących swe wiersze poza
tomikami poezji „Zatoki” jak: Tadeusz
Kośnikowski, Jacek Matysiak, Mizerska,
a do szuflad y p iszą rodziny
Małaszewskich, Grobelnych czy też
Jaroniowie. ❒
__________
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Jeszcze jedno
pożegnanie

Jasełka w stolicy stanu Kalifornii – Sacramento


Magda Gościcka

Ryszard Urbaniak, hm
Mieszkając przez kilkadziesiąt ostatnich
lat w Kalifornii, poznałem dosyć liczną
grupę Polonii. Spora część z nich jest
z mojej – solidarnościowej emigracji, inna
z emigracji wojennej. To ich właśnie
odchodzenie w wieczność jest bolesne.
Wielu z nich jest i było przykładem
patriotyzmu, jaki trudno znależć
w obecnym świecie. Dla dobra Ojczyzny
nie zawahali się rzucić na szale swego
życia. Spisuję kiedy tylko mogę ich
życiorysy, które publikowane są następnie
w prasie polonijnej. Aby pamiętać. Nie
tak dawno temu przedstawiono sylwetkę
majora, podharcmistrza Zdzisława
Jarkiewicza, prezesa koła byłych
żołnierzy Armi Krajowej w San
Francisco. Walczył w Powstaniu
W a r s z a ws k i m , b y ł h a r c e r s k i m
instruktorem w Bostonie, działaczem
polonijnym. Jeszcze w sobotę 12 grudnia
2009 roku, urządziliśmy Polonijną
Wieczerzę Wigilijną na kilkaset osób
w sali, której nad wyraz
tanim
wypożyczeniem to On właśnie się
zajmował. Rozmawialiśmy. Robiliśmy
plany na przyszłość. Grając w ping-ponga
poniedziałkowym porankiem zmarł
w wieku 85 lat na atak serca. Ponoć nie
ma ludzi niezastąpionych. Niektórych
jednak trudno jest w obecnym,
zaganianym świecie zastąpić. Świętej
pamięci Zdzisław Jarkiewicz był właśnie
jednym z takich wspaniałych ludzi.
Nie można koło jego śmierci przejść
obojętnie. Trzeba uczcić pamięć takich
wielkich, bohaterskich ludzi; mam
nadzieję, że nie dane mi będzie czynić
tego zbyt często.
Człowiekowi, który pozostanie w mej
pamięci do końca moich dni, poświęcam
poniższy wiersz.
Krótka opowieść o bohaterze
Zdzisławie Jarkiewiczu,
który odszedł na wieczną wartę 14
grudnia 2009 roku.
Napisałem plan zajęć
na najbliższe lata.
Kilka spotkań, koncertów,
wigilijne kolacje.
Będziesz musiał zamówić
salę największą ze wszystkich,
pójść na Mszę ze sztandarem,
ściągnąć współbraci AK-owskich,
prelekcję wygłosić z historii,
przyjść do sobotniej szkółki,
wziąć w akademi udział
z okazji najbliższej rocznicy.
Druhu podharcmistrzu,
Powstańcu warszawski,
majorze Longinie;
jest jeszcze tyle pracy!
Co robisz leżąc w bezruchu,
gdy spraw jest z pół tysiąca.
Żonie szepnij raz jeszcze
o tym jak bardzo ją kochasz
A Ty nie wstajesz, nie podnosisz oczu,
nie wyciagasz ręki na powitanie raźnie.
Słuchasz tylko zapatrzony w chmury,
patrząc Bogu prosto w oczy odważnie
Przychodzę do Ciebie komendant,
pochylić nad trumną mą głowę,
nad harcerskim krzyżem na piersi,
nad prostym krzyżem dębowym.
Ach szkoda, że tacy jak Ty patrioci
odchodzą do nieba szeregiem.
Pozostawiając garść wspomnień,
zbyt głęboką pustkę po sobie.
Dziękuję Ci nasz bohaterze
za najprostsze i przykładne życie.
Odwiedzę Cię podczas Zlotu stulecia
w domu na powązkach w Warszawie
Dziś wszystko co mogę powiedzieć,
iż z honorem wykonałeś zadanie.
Polaku jeden z największych
Spocznij ! Odleć do Pana. 
__________

Zdjęcia - Daniel

Przedstawienie tradycyjnych Jasełek odbyło się tuż po polskiej, niedzielnej Mszy
Świętej, w salce przy kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Sacramento, dnia 10-go
stycznia 2010 roku. Dzieci, młodzież oraz instruktorzy z harcerskiego ośrodka w tym
mieście, zachęceni zeszłorocznym powodzeniem przedstawienia, zebrali się ponownie, by
w gronie rodzin i ogromnej grupy sympatyków wziąć udział w tej pięknej, polskiej
tradycji.
Reżyserem, a zarazem narratorem tegorocznych Jasełek była przewodnicząca Koła
Przyjaciół Harcerstwa - Kasia Stelmaszczyk. Od samego początku wzięła sie ostro do
pracy i efektem tego było, iż wspaniale przygotowała i pieknie pokierowała
przedstawieniem. Kunszt aktorski zaprezentowały oczywiście występujące dzieci i
młodzież w wieku od lat pięciu wzwyż. To one właśnie przez kilka zbiórek uczyły się
dzielnie tekstu przedstawienia i słów kolęd, by móc odegrać historię Narodzenia
Pańskiego. Na tle niesamowitej dekoracji - projektu Małgosi Gołuszek, w kostiumach
uszytych przez instruktorów oraz mamy, pilnowały siebie na wzajem a także kolejności
swoich ról. Te malutkie - siedząc, otoczone zabawkami i rekwizytami, te starsze na
stojąc; wszystkie z wdziękiem i godnością umilały czas widzom. Jak i ponad dwa tysiące
lat temu, Gwiazda Betlejemska przyprowadziła znowu do Dzieciątka - Archanioła,
dostojnych Trzech Króli i grupkę pasterzy. Po nich żłóbek odwiedziły pocieszne, małe
dzieci, z których każdy położył przed Jezusem skromny podarunek. Serca rodzicom i
dziadkom na ten widok rosły.
Jasełka umilali muzyką jak zwykle niezawodni: druh Józek Romuzga z żoną Małgosią,
która wspaniale akompaniowała na fortepianie. Do pomocy „z dalekiej krainy" przybyli
grajkowie Tomek, Daniel i Julian, przygotowujący się do tego zajęcia przez kilkanaście
ostatnich tygodni. Ćwicząc często, dopracowywali akordy gitarowe do wielu polskich
kolęd i kilku międzynarodowych pieśni świątecznych. Zaproszonym gościom wręczono
ich teksty; wszyscy z radoscia i entuzjazmemi uczestniczyli w tej pięknej tradycji.
Rozśpiewana publiczność, słodki poczęstunek i zapach choinek umilały to niedzielne
popołudnie. Dumny gospodarz kaplicy i kapelan naszego ośrodka ZHP, ksiądz
Mieczysław Maleszyk, dołączyl do grupowego zdjecia, które w przyszłym roku
przyozdobi nasz kalendarz. Już teraz na przyszłoroczne przedstawienie serdecznie
zapraszamy każdego kto sercem czuje się Polakiem i z naszą mlodzieżą harcerską chce
kultywować tradycję kolędowania.
Polonial Cultural and Pastoral Center, przy 1601 South Avenue w Sacramento
(www.poloniasacramento.com) to dom otwarty dla wszystkich Polaków przez caly rok.
Z najlepszymi Życzeniami Noworocznymi, CZUWAJ!, Instruktorka Zuchowa Magda
Gościcka.
Oraz Instruktorzy Z.H.P w Sacramento. ❒
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Last week in Warsaw, I was wearing a
floppy knit hat and surprise, surprise almost everyone else did too! It‘s the
newest style. I felt like I belonged! Over
the years, I had a feeling that no matter
how much I tried to look good and
impress my relatives and friends with my
worldly insight, they were always ahead
of me…
They wore the newest fashions, or at
least elements of them, and they had
already experienced what I was planning
to, and since they did not have to visit
their relatives on different continents
(relatives from America always visit
them), they already traveled to some
exotic countries on vacation…
It did not seem like such a dreamy
vacation at the beginning. A couple of my
American friends were going to a safari,
probably packing their long lens cameras
while I was stuffing my suitcase with
sweaters and several pairs of boots for
different occasions of … the same cold
weather. It was going to be cold up there,
the Polish meteorologist predicted.
My husband tried to cheer me up by
pointing to the fact that we were flying
through Amsterdam and not Zurich,
which meant that we didn‘t have to fly
over the Alps but over flat land so in case
of a crash we wouldn‘t be stuck in the
snowy mountains. I thought that was so
thoughtful…
And then he added (jokingly), that dying
together would be his ultimate wish.
The guy sitting next to me on the
Amsterdam-Warsaw flight was nonresponsive, as fellow travelers usually are,
totally lost in his book. He did not
exchange a word with anybody and just
ignored the world around him - or was it
just me? When he finally left his seat for
the short restroom break, I was able to see
the title of his (Polish) book… ―Men Who
Hate Women‖…
What a warm welcome…
I had a list of things to do, people to see,
and places to go over the next two weeks.
It was New Years Eve, and we were in
one of Europe‘s capitols and La Toya
Jackson had just arrived for Michael
Jackson‘s tribute and moon-walking
contest. Warsaw‘s air was fresh and
crispy, and the snow was still pure white
before it had a chance to turn into muddy
mush… and the radio stations played JayZ feat. Alicia Keys‘ ―Empire State of
Mind.‖
TV stations reminded people that
January is carnival season, and that it‘s
time to pick up your evening attire.
Our son came home to New England for
Christmas and later stayed in Boston with
his friends so we were using his place in
the Lower Mokotow district, which
actually used to be… our place, the same
one where we brought newborn Karolina,
his sister, from the hospital, some 26
years ago. There are advantages to this: it
was better than a hotel, because it's fully
equipped and you are free to do whatever
without being kicked out for not paying
the bill. It was better than being at the
relatives‘ places. Their young children
won‘t bug you with their gifts from Santa
and their dogs won‘t lick your face in the
middle of the night. Here you are the king
of your bathroom, etc. But there is a bad
side too. First, you have to clean it (our
son left us clean sheets and towels, thank
God for that!), remove all the expired
food from the fridge and replace it with
fresh produce and champagne.
On the last day of 2009, Warsaw
officials provided free live entertainment
at Constitution Square so everyone
seeking some action marched there. The
late 80s girlband Bananarama tried to
warm up the audience with ―Cruel
Summer,‖ and strangely enough, it
worked. We had a great time singing
along and dancing in the street until Jacek
needed to use the restroom and we looked
around for one for half an hour. When we
finally found them, ALL OF THEM lined
up in one long row from Hoza St. to
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The following entry was posted on “The
Occidental Observer Blog” on Tuesday,
January 12, 2010 and is filed under Kevin
MacDonald

Kevin MacDonald:
Controlling Historical
Memory
Kevin MacDonald: Dovid Katz‘s article
in The Guardian ―Halting Holocaust
Obfuscation‖ (Please see the Guardian‘s
Katz article below) is yet another example
of Jewish intellectual activists with access
to the media attempting to control
historical memory in a way that highlights
Jewish suffering and presents Jewish
behavior as nothing more than innocent
victimhood. Katz is determined to
disallow any equivalence between the
horrors inflicted on the populations of
Eastern Europe by the Germans and by
the Soviets. He condemns Polish MEP
Michal Kamiński, linking to this article,
(Please see the Tim Whewell article in the
Guardian after the Katz article) for
bringing up Jewish behavior in the
Jedwabne incident in which Jews were
murdered during the German occupation
of Poland during WWII:
One of the participants in the 2001
meeting, Maria Mazurczyk, told us: “I
think that Mr Kamiński, like us,
wanted everything to be revealed: the
times before the war when things were
good – and the time of the Soviet
occupation when the Jews didn‟t
respect their Polish neighbours – and
later the effect of all this.”
At the time Kamiński condemned
Poles who‟d killed Jews – though he
suggested the massacre was principally
carried out by Germans. But it appears
his principal concern was with alleged
Jewish guilt. Anna Bikont of the liberal
Polish daily Gazeta Wyborcza, who
spent much time in Jedwabne in 2001
while researching a book, says: “Mr
Kamiński came to the place where an
incredible crime was committed – and
he told not about the women, children,
old people who died in this horrible
manner, but he told about Jews who
collaborated with Soviets and who
killed Poles.”
Would a British politician who‟d
behaved in a similar way survive in the
mainstream of British politics?
Probably not! But that‘s only because
mentioning Jewish behavior as
contributing in even the slightest way to
anti-Jewish attitudes is off limits, even if
they collaborated with the Soviets against
the Poles or against the Baltic peoples.
The following is from a review of
Alexandr Solzhenitsyn‘s 200 Years
Together (italicized quotes are translations
of Solzhenitsyn): “Everyone was
listening intently to determine if the
Germans were already on the way.”
In June and July of 1941 those living
in the regions of eastern Poland
occupied by the Red Army – Polish
farmers, the bourgeoisie, the clergy, exsoldiers, and intellectuals – all awaited
the invasion of German troops. This
quote is from the Polish Jewish
historian J. Gross, author of the book
Neighbors: The Murder of the Jews of
Jedwabne.Solzhenitsyn explains why
Poles, Lithuanians, Latvians,
Ukrainians, Estonians, Belorussians,
Bukowina-, and Moldava-Romanians

Prof. MacDonald to page 14
Prof. MacDonald from 1
could hardly wait for the Germans to
invade.
Pursuant to his central thesis,
Solzhenitsyn writes that without the high
Jewish presence among the leaders and
executioners of the Bolshevik
dictatorship, Lenin‟s newly born Soviet
state would have been at an end, at the
latest, by the time of the Kronstadt
Sailors Rebellion in 1921. Solzhenitsyn
examines specific decisive questions, as
for example: Why, in the period 1939-41,
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did such a large percentage of Jewry in
eastern Poland, Galicia, and in the Baltic
States collaborate with the Red Army,
Stalin‟s secret police, and Bolshevism in
general? And why did the pogroms in
these regions take place under the slogan
“Revenge for the Soviet Occupation”?
Solzhenitsyn: “In eastern Poland, which
had been incorporated in the Soviet Union
in September 1939, the Jews, especially the
younger generation, welcomed the
invading Red Army with frenetic jubilation.
Whether in Poland, Bessarabia, Lithuania,
or Bukowina, the Jews were the main
support of Soviet power. The newspapers
report that the Jews are enthusiastically
supporting the establishment of
Communist rule.” (p. 329)
In that fateful year a Polish Jew who
had emigrated to France prophesized that
the non-Jews who had been subjugated to
Bolshevism would one day exact a fearful
war of vengeance. In 1939 Stanislav
Ivanowich, a left socialist sympathetic to
the Soviet Union, warned:
“Should the dictatorship of the
Bolsheviks end one day, the collapse will be
accompanied by the atavistic, barbaric
passions of Jew hate and violence. The
collapse of Soviet power would be a terrible
catastrophe for Jewry; today Soviet rule
equates to Judeophilia.” (p. 310)
See here for a comment on the distortions
of Jan Gross‘s Neighbors which attempts to
blame the massacre solely on the irrational
anti-Semitism of Poles. This compilation
notes, among other things, that ―There was
significant collaboration on the part of
some Jedwabne Jews with the Soviet
invaders from 1939 to June 1941; the
victims were primarily the town’s Polish
population, several hundred of whom were
deported to the Gulag.”
When a significant percentage of people
from an alien ethnic group support an
invader and collaborate in the deportation of
people from one‘s own ethnic group, it is
not at all surprising that there would be
reprisals when there is a shift of power; nor
would be be surprising if the reprisals were
directed all Jews, not just the ones known to
collaborate or sympathize. That‘s how our
evolved psychology of ethnic competition
works.
I notice in my notes that Checinski (1982,
9) writes that ―even then [in 1943] there was
an attempt to rationalize this blind hatred [of
Jews] by recalling the ‗improper‘ attitude of
the Jewish population in eastern Poland
towards the Bolsheviks in September 1939
when the Soviet army, in connivance with
the Nazis, occupied their territories.‖
Checinski also notes that immediately after
WWII Jews welcomed the Soviet army and
the new regime ―with favor if not with
outright enthusiasm‖ and that ―the small
Jewish community was seen by friends and
foes alike as one of the mainstays of the
Soviet sponsored regime. This only further
alienated it from the great majority of the
Polish population‖ (p. 8). This comment is
highly compatible with Jaff Schatz‟s (1991)
treatment which I discuss extensively in Ch.
3 of Culture of Critique. It is interesting
that American Jewish representatives
visiting Poland after the war presented the
new Polish regime as ―a paragon of
liberalism and tolerance, unequaled in
Eastern Europe‖ (Checiński, p. 11).
To conclude, anti-Jewish attitudes in
Eastern Europe had a basis in the real
behavior of Jews. No doubt the events of
1939 and thereafter were influenced by
traditional grievances between Poles and
Jews, but actual Jewish behavior during this
period is also relevant. Jews were correctly
perceived as more welcoming to the Soviets
after the 1939 invasion and as more loyal to
the Communist regime and as willing
executioners of the remnants of Polish
nationalism after 1945. (As I and others
have noted, the common denominator of the
behavior of Diaspora Jews in European
countries has been to oppose nationalist
movements; further, during this period, Jews
throughout Europe and in America saw
communism as good for the Jews at least
partly because Jews had become an elite in
the USSR and the USSR had outlawed antiSemitism.)
The situation was exacerbated by the fact
that Jews were also highly placed in the
government and in the security forces.

Under these circumstances, social identity
theory predicts that Poles would develop the
well-attested
stereotype
of
―Żydokomuna‖ (Judeo-Communism) and
exaggerate the differences between
themselves and all Jews in Poland. It simply
reflects typical ethnic conflict that has gone
on throughout the ages — nothing more
than a reflection of our evolved psychology.
In the West, Jewish activists have had a
relatively easy time erecting the image of
innocent Jews and evil Nazis as a complete
explanation of the events of World War II.
This message is much more difficult in
Eastern Europe where there is a collective
memory of collaboration of Jews with the
horrors of communism and in the
extermination of nationalist elements of the
non-Jewish population. ❒
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Halting Holocaust
obfuscation
The Baltic ultranationalists rewriting
east European history as an equal
Nazi-Soviet „double genocide‟ must be
stopped

Dovid Katz
guardian.co.uk, Friday 8 January 2010
Britons who are proud of a parent or
grandparent who fought in the second world
war, proud of the Allies‘ defeat of Hitler, of
Britain‘s valiant defence of freedom when
Europe buckled and crumbled, have ample
reason to be wary now. Wary, and
disappointed, that one of this country‘s
major political parties has entered into a
rash alliance with the new far right of
Eastern Europe.
One of the eastern far right‘s priorities,
notwithstanding the current economic
challenges, is to rubbish the Allies‘ triumph,
and rewrite the history of the war to suit
local ultranationalism. It boggles the mind
that those who lead the party of Churchill
and, yes, of Thatcher, would be duped into
joining the far-right European Conservatives
and Reformists (ECR), led by the
controversial Polish MEP Michal Kamiński.
If Cameron‘s Conservatives want your vote,
they need to show the minimum courage
required to exit rapidly from the ECR, and
to utter the words that politicians in general
have so much trouble with: ―We made an
honest mistake, we realise it, and we are
today setting things right.‖
This is not just about the ECR group and
Kamiński‘s equivocation about the
Jedwabne massacre, or its Latvian and
Estonian ECR partners who proudly endorse
Waffen-SS celebrations. (It was, let‘s not
forget, a Republican US secretary of state,
Colin Powell, who once told them such
behaviour must stop if they want to join
Nato and the EU; of course, with
membership in the bag, Nazi nostalgia reemerged rapidly.) It also entails the ongoing
campaign to rewrite second world war
history by mitigating Nazism, insisting that
communism‘s evils be proclaimed ―equal‖
to Nazism by all of Europe, and trashing the
Allied war effort as one that did nothing but
replace one tyranny with another ―equal‖
one in the east.
Make no mistake, the peoples of eastern
Europe suffered enormously under
communism for decades after the war, while
we westerners were enjoying unbridled
freedom and prosperity. It is absolutely right
that they should now call for thorough
investigation of the crimes committed by
communist regimes. But the demand that the
entire EU declare Nazism and communism
to be ―equal‖ is something else entirely.
Perhaps you must actually live in eastern
Europe to appreciate the nuances. Let it be
stressed that none of this is about the fine,
tolerant, welcoming and hardworking
people of the region, among whom I have
lived happily for over a decade, in Vilnius,
the Lithuanian capital. It is rather about the
abuses of power elites, in government,
academia, media, the judiciary and so forth,
whose agendas are often opaque even to
locals, and all the more inscrutable to
unsuspecting foreigners.
The new ultranationalists are neither
skinheads nor toughs. On the contrary, the
elites are suave, silver-tongued, charming
and highly educated, especially about

history. But not in the open-minded sense of
relishing civic debate between competing
ideas, but in the sense of insisting upon a
single, uniform history as a product for
export.
In 2009, the Lithuanian parliament
actually debated proposals to impose two or three-year prison sentences on people
who would disagree with the ―double
genocide‖ model of the second world war
and who would question, for example,
whether Soviet misrule constituted
―genocide‖. Even if it is never passed into
law, the debate itself has intimidated
citizens from speaking their minds freely in
this part of the European Union.
But what actually is the ultranationalist
version of history?
In the case of the countries in the far east
of the European Union, the Baltics
(Lithuania, Latvia and Estonia), there is a
reluctance to own up to any complicity with
the Holocaust. The percentages of their
Jewish populations killed (mid-90s) were
the highest in Europe. Further west,
collaboration had meant ratting to the
Gestapo or taking neighbours to the train
station to be deported. In these countries, it
meant something different. Many thousands
of enthusiastic local volunteers did most of
the actual shooting of their country‘s Jewish
citizens, whose remains lie scattered in
hundreds of local killing pits. In Lithuania
and Latvia, the butchery started before the
Nazis even arrived. Of course we
acknowledge, too, the exceptions and
honour the inspirational courage of those
Baltic citizens who risked their and their
families‘ lives to rescue a Jewish neighbour.
After the collapse of the Soviet Union and
the rise of democratic states in the region,
individual citizens hailing from each
country‘s majority made spirited strides
toward unearthing the truth. Some
remarkable NGOs were set up. But near the
turn of the millennium, the three Baltic
governments colluded to set up statefinanced commissions to study ―as a single
topic‖ the Nazi and communist legacies
(known informally as ―red-brown
commissions‖). The most notorious of these
bodies has been Lithuania‘s International
Commission for the Evaluation of the
Crimes of the Nazi and Soviet Occupation
Regimes in Lithuania. Built into the name of
the inquiry are the foregone conclusions:
first, the desired equivalence of Nazi and
Soviet crimes; and second, the limitation to
consider the crimes of ―occupation
regimes‖, leaving little scope for
investigation of the genocide committed by
local forces, in some cases before the
occupation began. The commission is cosily
housed in the prime minister‘s office,
turning history into a PR department of the
government.
To ―fix‖ the region‘s unfixable Holocaust
history, an array of cunning ruses was
brought into play. The very definition of
―genocide‖ was broadened by local
legislation in this part of the world to
include wrongful deportation, imprisonment
or attempts to rid society of a certain class,
thereby ―legally‖ placing communist
oppression in the same category as Nazism.
The state-funded Genocide Museum on the
main boulevard of Vilnius does not mention
the word ―Holocaust‖; it is all about Soviet
crimes; and even flaunts anti-Semitic
exhibits. It is widely repeated locally that
the Soviets and their Jewish supporters
committed genocide first, in 1940 (when the
Baltic states were wrongfully incorporated
into the USSR, less than a year after the
Molotov-Ribbentrop pact), and that this was
followed by some kind of opposite and
equal reaction in 1941, when the German
invaders and Balts began their genocide of
the Jewish population.
According to this narrative, all is equal;
everybody is even. All that remained was to
sell this new history to the naive westerners
whose mind is on other things these days.
But here in Lithuania, the process went
further. State prosecutors, egged on by the
anti-Semitic press, opened ―war crimes
investigations‖ against Holocaust survivors
who are alive today only because they
managed to flee the ghetto and the murder
awaiting them, to join up with anti-Nazi
partisans in the forests who were, yes,
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supported by the Soviet Union (there were,
alas, no US or British forces in these parts).
One of the accused survivors, Dr Yitzhak
Arad (born 1926), a gentle scholar who was
founding director of Jerusalem‘s Yad
Vashem Holocaust museum, was duped into
joining the Lithuanian red-brown
commission (to give it legitimacy) before
being absurdly accused himself. Then, in
May 2008, at the low point of modern
Lithuanian history, armed police came
looking for two incredibly valorous women
veterans: Fania Yocheles Brantsovsky (born
1922), librarian of the Vilnius Yiddish
Institute, and Rachel Margolis (1921), a
biologist and Holocaust scholar. Margolis is
especially loathed by proponents of the
―double genocide‖ industry because she
rediscovered, deciphered and published the
long-lost diary of a Christian Pole,
Kazimierz Sakowicz.* Sakowicz, witness to
tens of thousands of murders at the Ponar
(Paneriai) site outside Vilnius, recorded
accurately that most of the killers were
enthusiastic locals. Now resident in
Rechovot, Israel, she is unable to return to
her beloved hometown in Lithuania for fear
of prosecutorial harassment.
Why would prosecutors, who have yet to
level a single charge, go after the victims
instead of the perpetrators? In fact, this has
been all about defamation and manipulation
of history, not prosecution. When it comes
to perpetrators, there is no initiative or
energy per Dr Efraim Zuroff, director of the
Wiesenthal Centre‘s Israel office.
Since they obtained independence in
1991, the Baltic countries‘ record vis-a-vis
the prosecution of local Nazi war criminals
has been an abysmal failure. Not a single
such person has ever been punished for their
crimes.
But worse, with unbridled audacity, the
Baltic states, working closely with far-right
parties in other ―new accession
states‖ (Poland and the Czech Republic
among them), have found ―useful idiots‖ in
the European parliament for spreading their
underlying view that the Nazis were, in
effect, liberators of their countries from the
yoke of communism.
The east European cabal‘s greatest
success to date is the Prague Declaration of
June 2008, which demands that the entire
European Union recognise communism and
fascism [Nazism] as a ―common legacy‖,
and that ―all European minds‖ think that
way. Its practical demands include a new
Nuremberg-type tribunal for trying the
criminals of communism and, unbelievably,
a demand for the ―overhaul of European
history textbooks‖ to reflect the revisionist
history.
One of the reasons that all this progressed
without scrutiny can be found in the Prague
Declaration's list of signatories. They
include some major anti-Soviet icons who
stood up bravely for their nations‘
independence as the USSR crumbled, and
subsequently helped forge solid
democracies. The heroic roles of Vaclav
Havel of the Czech Republic and Vytautas
Landsbergis of Lithuania in their nations‘ re
-emergence remain undiminished. But that
does not mean that, two decades later, we
must be afraid to disagree with them when,
following the general political trend in the
region, they veer rightwards or unwittingly
give succour to the ultranationalists.
These cardinal questions of 20th-century
European history, and the current issues to
which they are intimately related in eastern
Europe – 21st-century racism, antiSemitism and homophobia – should not
have to become a party-political issue in

Britain. It was the valiant Conservative
MEP, Edward McMillan-Scott, who stood
up to the east European heirs to fascist
thinking and defeated Kamiński for
the vice-
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presidency of the European parliament.
But instead of getting the medal he
deserved, he was expelled from the
Conservative party.
Nor has the British Labour party been
wholly immune to this Baltic virus. Last
summer, at the parliamentary assembly of
the Organisation of Security and
Cooperation in Europe (OSCE), the east
European far right slipped two phrases

into the Vilnius Declaration of 3 July
2009. The first was the affirmation of
―two major totalitarian regimes, Nazi and
Stalinist, which brought about genocide‖.
The second was the now routine demand
that all member states introduce a
mandatory ―Europe-wide Day of
Remembrance for Victims of Stalinism
and Nazism‖. The British government
delegation, along with the other western
members of the OSCE, acceded and voted
for the resolution. In the never-ending
carousel of Eurospeak, the red-equalsbrown agenda is now being slipped into
the ―Stockholm Programme‖ of 2010-4.
There is a real need now for the main
political parties in Britain to disown the
eastern far right, admit these mistakes and
disassociate as necessary, sink the Prague
Declaration, and move forward. By
denigrating the Allies‘ war effort against
Hitler, the easterners go beyond
whitewashing their own Holocaust
histories. The entire ―red-equals-brown‖
movement within eastern Europe panders
to base instincts, which can be politically
useful in hard times. It has hit upon a
convenient way to stigmatise not only
―Russians‖ (often a cover term for
Russian-speakers of many ethnic
backgrounds, including Roma), but also
today‘s Russia. These nations have every
right to fear Russia and they deserve firm
western support for their permanent
security and independence. This
legitimate concern must not be
compromised by the attempts of some at
historical falsification and the peddling of
contemporary racism and antisemitism.
Each state may preach and teach with it
likes within its borders. But the unseemly
revisionism promoted in some eastern EU
states must not be granted entrance to the
west via the back doors of Brussels and
Strasbourg.
The time has come to say no.
* Kazimierz Sakowicz was a Polish
journalist. Witness to the prolonged
Ponary massacre, he chronicled much of it
in his diary, which became one of the
most known testaments to that atrocity of
the Second World War, where about
100,000 of Jews, Poles and Russians were
murdered by Germans and Lithuanian
collaborators. An editor of Przegl¹d
Gospodarczy journal in Wilno, Sakowicz
moved to Ponary district during the
German occupation and chronicled events
from July 11, 1941, to October 25, 1943.
Officer of the pre-war Polish army, and
member of the Polish resistance, he died
during the 1944 nationwide uprising
against the Nazis, Operation Tempest
(explained in Tadeusz Piotrowski‘s,
Poland‟s Holocaust, McFarland & Co.,
1997, ISBN 0-7864-0371-3, p.171.)
Dovid Katz – Professor of Judaic Studies
at Vilnius University and Research
Director at Vilnius Yiddish Institute ❒
__________

Polish antisemitism
needs examination
It would be parochial to give a
free pass to Michal Kamiński et
al just because we resent the
issue becoming a political
football
Tim Whewell - guardian.co.uk,
Monday 30 November 2009 12.30 GMT
Charges of antisemitism should never be
used as a political football. A group of
prominent Conservative-leaning British
Jews were absolutely right when they
wrote this in a letter to the Daily
Telegraph recently, calling for an end to
attacks on Michal Kamiński, the
controversial Polish politician who leads
the group the Tories now belong to in the
European parliament.
But it would be desperately parochial to
refuse to examine political attitudes
towards Jews and other minorities in
Eastern Europe, merely for fear of

possibly handing an advantage to Labour
or Conservatives on the narrow British
stage.
It would be wrong – just because Britain
suddenly has an indirect interest in the
subject – to ignore a tendency by some
intellectuals and politicians to reframe the
killing of Jews by Nazi collaborators
during the Second World War simply as
part of a historical tit-for-tat, a tendency
that seeks in effect to ―balance‖ Jewish
and non-Jewish guilt.

In times like these, the most difficult
thing to do is to hold course. We all need
a beacon to steer by and that for the most
part is our Faith. Our Catholic Faith by
God‘s design takes into consideration our
need for role models to emulate. We call
them Saints and the virtues they embody,
not only give us the certainty, that as
imperfect as we are, they are attainable
and thus worth following, but they also
reveal a great deal about our God. The
Pantheon of Saints of our Catholic Faith is
extremely rich and by the grace of God,
each one was given to the people and
time, that made them most relevant. That
is not to say, we are not to ponder the
universal nature of their virtues at all
times. Sainthood is timeless.
The more difficult the times, the greater
God‘s Grace to help us. Those of us proud
of their Polish heritage, can truly feel
special and blessed. We were given
among many others: Saint Maximilian
Maria Kolbe, Saint Faustina Kowalska,
Servants of God Cardinal Stefan
Wyszyński and Karol Wojtyła. Each one
represents the best Poland has to offer and
each one‘s virtues are universal.
Of those just mentioned however,
Cardinal Stefan Wyszyński like no other,
was exclusively given us - Poles, in a
unique way. Called the ―Primate of the
Millennium,‖ he truly was - one in a
thousand years. Awaiting the beatification
of John Paul the Great, we tend to forget,
that since 1989, the beatification process
of the Servant of God, Cardinal Stefan
Wyszyński has been in the works.
Within our own times, most of us were
given the chance to experience the power
of God acting through their lives and
profoundly impacting ours. We were
double blessed, by two ―giants‖ of Faith
that lived influencing each other, Poland
and the World. While the memory of John
Paul the Great is cherished across the
globe, he tirelessly traversed, bringing
God to the farthest corners of the Earth
and thus safe, the memory of Cardinal
Stefan Wyszyński rests for the most part,
solely with the Poles. He was our true
hero, toiling an uncharted path across the
―Red Sea‖, the yoke imposed on us by
treason of our allies at Teheran and Yalta,
where President Roosevelt and Churchill
doomed us into Stalinist clutches. The fact
that the Church in Poland was
independent of the communist regime and
Faith, although with some difficulty,
could be practiced universally, which in
essence was a Polish phenomenon within
the Communist camp, is the great victory
of one man, who entirely entrusted the
nation into motherly care of Mary, the
Queen of Poland. Cardinal Wyszyński
threw the glove in their face by his
famous ―Non possumus!‖ (We cannot!),
when they tried to take over control of
Church nominations. He refused and was
imprisoned, but did not falter and singlehandedly saved Poland as a Catholic
Nation.
There were many martyrs during those
times. Hungarian Primate Cardinal József
Mindszenty is a good example. But unlike
him, Wyszyński faced the enemy not from
the safe haven of the American Embassy,
but head on, with a dignity and courage of
no equal. His heroic Faith saved the
Church and our Fatherland. He was the
uncrowned King of Poland, Father of the
Nation and the wise shepherd. As John
Paul the Great has said in tribute to the
Cardinal: ― […] This Polish Pope would
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not be on the See of Peter, if it were not
for your Faith, not stopping short of
prison and suffering, your heroic Hope,
your complete trust without reservations
in the Mother of the Church […].‖ The
same can be said of Poland. There would
be no Poland, as we know it, if it were not
for the ―Primate of the Millennium.‖
Throughout more than a thousand years of
our history, he is one of the absolutely
greatest heroes we had. He was given us
specifically, thus we alone carry the
responsibility to preserve his memory and
his extremely rich Heritage. A nation
that
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does not remember its heroes, is not
worthy of existence!
Sadly, his memory in Polish public life
is b ei ng no to rio usl y ig no red .
Paradoxically the reason for the
intentional neglect may be, that no-one
ever taught with such clarity, such Love
and Heroism, with word and deed, the
loving of our Fatherland. Patriotism in
Poland these days, is being ridiculed as a
backward anachronism. In its stead,
European pride and loyalty is being
promoted, often by the same people that
once heralded and procured Communism.
―That great Heritage of centuries past that
is called Poland.‖ Does it surprise, that the
persona and teachings of the ―Primate of
the Millennium‖ - collides with the ―new‖
vision of man, thus it is neither welcomed
nor publicized?
On May 12, 1974 in Cracow, Cardinal
Wyszyński said: ―[…] Protect Our Home
Culture! For us, our greatest Love after
God is – Poland! […]We have to be
faithful most of all to Our Fatherland and
Polish National Culture. We will love all
people of the world, but in the order of
love. Thus, after God, Jesus Christ and
our Most Holy Mother, all of God‘s order,
our love belongs foremost to our
Fatherland, our language, our history and
culture in which we are rooted on this
Polish soil. And when various slogans
will be proclaimed on banners, calling us
to love all people and nations, we will not
be opposed, but will demand, that we be
free to live foremost by the spirit, history,
culture and the mother tongue of our
Polish soil, toiled through centuries with
the lives of our forefathers. Thus the
existence of the duty to protect our home
culture.‖ One will notice that, problems
then, are identical with today‘s, - only
methods are more sophisticated, refined
and perverse. Even though he addressed
the issue in 1974, he was on target and as
always, ahead of his time. For Wisdom
too, just like Sainthood is timeless.
In his Vatican address of May 28, 1981,
the Holy Father, John Paul II said to the
Poles speaking of the Shepherd of the
Millennium: “Make the subject [...] of
special meditation the posture of the late,
unforgettable Primate, Cardinal Stefan
Wyszyński, his persona, his teachings his
role in such a difficult period of our
history. Make all that, the subject of your
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L. - Churchill, Roosevelt, Stalin

The Yalta Conference, sometimes
called the Crimea Conference and
codenamed the Argonaut Conference,
was the February 4–11, 1945 wartime
meeting of the heads of government of the
United States, the United Kingdom, and
the Soviet Union—President Franklin D.
Roosevelt, Prime Minister Winston
Churchill, and General Secretary Joseph
Stalin, respectively—for the purpose of
discussing Europe‘s
postwar
reorganization. Mainly, it was intended to
discuss the re-establishment of the nations
of war-torn Europe.
The conference convened in the Livadia
Palace near Yalta, the Crimea. It was the
second of three wartime conferences
among the Big Three (Churchill,
Roosevelt and Stalin). It had been
preceded by the Tehran Conference in
1943, and it was followed by the Potsdam
Conference, which Harry S Truman
attended in place of the late Roosevelt.
The conference
All three leaders were trying to establish
an agenda for governing post-war
Germany. Churchill‘s Soviet policy
differed vastly from that of Roosevelt,
with the former believing Stalin to be a
―devil‖-like tyrant leading a vile system.
In 1942, U.S. Ambassador to the Soviet
Union William Christian Bullitt, Jr.‘s
thesis prophesied the ―flow of the Red
amoeba into Europe‖. Roosevelt
responded to Bullitt, Jr. with a statement
summarizing his rationale for war time
relations with Stalin:
“ I just have a hunch that Stalin is not
that kind of a man. . . . I think that if I give
him everything I possibly can and ask for
nothing from him in return, noblesse
oblige, he won't try to annex anything and
will work with me for a world of
democracy and peace. ”
—Franklin D. Roosevelt, 1943
On the Eastern Front, the Front Line at
the end of December 1943 remained in
the Soviet Union, but by August 1944
Soviet forces were inside Poland and parts
of Romania in their relentless drive West.
By the time of the Conference, Red Army
Marshal Georgy Zhukov‘s forces were 65
km from Berlin. Stalin‘s position at the
conference was one which he felt was so
strong that he could dictate terms. As U.S.
delegation member and future Secretary
of State James F. Byrnes commented, ―It
was not a question of what we [the West]
would let the Russians do, but what we
could get the Russians to do.‖ Moreover,
Roosevelt had hoped for Stalin‘s
commitment to participate in the United
Nations.
The main objective of Winston
Churchill and Stalin was the capture of
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Berlin, the capital of Germany. Franklin D.
Roosevelt did not agree and the decision of
the USA Military commander, General
Dwight Eisenhower, to head south-east to
Dresden, ensured that Soviet Forces would
be the first to reach Berlin.
Premier Stalin, insisting that his doctors
opposed any long trips, rejected Roosevelt‘s
suggestion to meet on the Mediterranean.
He offered, instead, to meet at the Black Sea
resort of Yalta, in the Crimea. Each leader
had an agenda for the Yalta Conference:
Roosevelt asked for Soviet support in the
U.S. Pacific War against Japan, specifically
invading Japan; Churchill pressed for free
elections and democratic governments in
Eastern and Central Europe (specifically
Poland); and Stalin demanded a Soviet
sphere of political influence in Eastern and
Central Europe, an essential to the USSR‘s
national security strategy.
Poland was the first item on the Soviet
agenda. Stalin stated that “for the Soviet
government, the question of Poland was one
of honor and security because Poland had
served as a historical corridor for forces
attempting to invade Russia.” In addition,
Stalin stated, “regarding history that
because the Russians had greatly sinned
against Poland, the Soviet government was
trying to atone for those sins.” Stalin
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concluded that “Poland must be strong and
that the Soviet Union is interested in the
creation of a mighty, free and independent
Poland.” Accordingly, Stalin stipulated that
Polish government-in-exile demands were
not negotiable: the Soviet Union would keep
the territory of eastern Poland they had
already annexed in 1939, and Poland was to
be compensated for that by extending its
Western borders at the expense of Germany.
Comporting with his prior statement, Stalin
promised free elections in Poland despite the
Soviet sponsored provisional government
recently installed by him in Polish territories
occupied by the Red Army.
Roosevelt wanted the USSR to enter the
Pacific War with the Allies. One Soviet
precondition for a declaration of war against
Japan was an American recognition of
Mongolian independence from China, and
recognition of Soviet interests in the
Manchurian railways and Port Arthur; these
were agreed without Chinese representation
or consent. Stalin agreed that the Soviet
Union would enter the Pacific War three
months after the defeat of Germany.
Roosevelt met Stalin‘s price, hoping the
USSR could be dealt with via the United
Nations. Later, many Americans considered
the agreements of the Yalta Conference
were a ―sellout‖, encouraging Soviet
expansion of influence to Japan and Asia,
and because Stalin eventually violated the
agreements in forming the Soviet bloc.
Furthermore, the Soviets had agreed to join
the United Nations, given the secret
understanding of a voting formula with a
veto power for permanent members of the
Security Council, thus ensuring that each
country could block unwanted decisions.
At the time the Red Army had occupied
and held much of Eastern Europe with
military three times greater than Allied
forces in the West. The Declaration of
Liberated Europe did little to dispel the
sphere of influence agreements that had
been incorporated into armistice
agreements.
The Big Three ratified previous
agreements about the post-war occupation
zones for Germany: three zones of
occupation, one for each of the three
principal Allies: The Soviet Union, Great
Britain, and the United States (France later
received one also, when the USA and the
UK ceded parts of their zones). Berlin itself,
although in the Russian zone, would also be
divided into three sectors (and eventually
became a Cold War symbol because of the
division‘s realization via the Berlin Wall,
built and manned by the Soviet-backed East
German government).
Also, the Big Three agreed that all original
governments would be restored to the
invaded countries (with the exception of the
French government, which was regarded as
collaborationist; in Romania and Bulgaria,
where the Soviets had already liquidated
most of the governments; the Polish
government-in-exile was also excluded by
Stalin) and that all civilians would be
repatriated.
Per James F. Byrnes, ―In the fall of 1944
the Soviet Union and Provisional
Government of France had entered into a
treaty of friendship. It was immediately
obvious at Yalta, however, that the treaty
and the friendly words exchanged over it by
the diplomats had not changed in any degree
Marshall Stalin‘s opinion of the contribution
of France to the war. He thought France
should play little part in the control of
Germany, and stated that Yugoslavia and
Poland were more entitled to consideration
than France. I cannot forget that in this war
France opened the gates to the enemy.‖**
Major points
Key points of the meeting are as follows:
■ There was an agreement that the priority
would be the unconditional surrender of
Nazi Germany. After the war Germany
would be split into four occupied zones.
■ Stalin agreed that France might have a
fourth occupation zone in Germany and
Austria but it would have to be formed out
of the American and British zones.
■ Germany would undergo demilitarization
and denazification.
■ German reparations were partly to be in
the form of forced labor. The forced labor
was to be used to repair damage Germany
inflicted on its victims.

■ Creation of a reparation council which
would be located in Russia.
■ The status of Poland was discussed. It was
agreed to reorganize the communist
Provisional Government of the Republic of
Poland that had been installed by the Soviet
Union ―on a broader democratic basis.‖
■ The Polish eastern border would follow
the Curzon Line, and Poland would receive
territorial compensation in the West from
Germany.
■ Churchill alone pushed for free elections
in Poland. The British leader pointed out
that UK ―could never be content with any
solution that did not leave Poland a free and
independent state‖. Stalin pledged to permit
free elections in Poland, but eventually
never honored his promise.
■ Citizens of the Soviet Union and of
Yugoslavia were to be handed over to their
respective countries, regardless of their
consent.
■ Roosevelt obtained a commitment by
Stalin to participate in the United Nations.
■ Stalin requested that all of the 16 Soviet
Socialist Republics would be granted United
Nations membership. This was taken into
consideration, but 14 republics were denied.
■ Stalin agreed to enter the fight against the
Empire of Japan within 90 days after the
defeat of Germany.
■ Nazi war criminals were to be hunted
down and brought to justice.
■ A ―Committee on Dismemberment of
Germany‖ was to be set up. The purpose
was to decide whether Germany was to be
divided into six nations.
Section of the Report
Addressing Democratic Elections
The Big Three further agreed that
democracies would be established, all
liberated European and former Axis satellite
countries would hold free elections and that
order would be restored. In that regard, they
promised to rebuild occupied countries by
processes that will allow them ―to create
democratic institutions of their own choice.
This is a principle of the Atlantic Charter -the right of all peoples to choose the form of
government under which they will live.‖
The report that resulted stated that the three
would assist occupied countries to form
interim government that ―pledged to the
earliest possible establishment through free
elections of the Governments responsive to
the will of the people and to facilitate where
necessary the holding of such elections.‖
The Declaration contained no mechanisms
for the enforcement of its principles. The
agreement called on signatories to ―consult
together on the measures necessary to
discharge the joint responsibilities set forth
in this declaration.‖ During the Yalta
discussions, Molotov inserted language that
weakened the implication of enforcement of
the declaration.
Regarding Poland, the Yalta report further
stated that the provisional government
should ―be pledged to the holding of free
and unfettered elections as soon as possible
on the basis of universal suffrage and secret
ballot.‖ The agreement could not conceal
the importance of acceding to pro-Soviet
short-term Lublin government control and
of eliminating language calling for
supervised elections.
According to President Roosevelt, ―If we
attempt to evade the fact that we placed
somewhat more emphasis on the Lublin
Poles than on the other two groups from
which the new government is to be drawn I
feel we will expose ourselves to the charges
that we are attempting to go back on the
Crimea decision.‖ Roosevelt conceded that
the language of Yalta was so vague that the
Soviets would be able to ―stretch it all the
way from Yalta to Washington without
every technically breaking it.‖American
government officials such as Harry Hopkins
conceded that the Soviet position on the
predominance of the Lublin Poles in any
provisional government comported with the
compromises worked out at Yalta. Scholars
believe that the recognition of the Lublin
Government by the Western powers meant
acceptance of predominant Soviet influence
in postwar Poland.
The final agreement stipulated that ―the
Provisional Government which is now
functioning in Poland should therefore be
reorganized on a broader democratic basis
with the inclusion of democratic leaders

from Poland and from Poles abroad.‖ The
language of Yalta conceded predominance
of the pro-Soviet Lublin Government in a
provisional government, albeit a reorganized
one.
Aftermath - Poland and the Eastern Bloc
Although suspicious of Stalin, even
Churchill believed that, because of Stalin‘s
strong promises and admission of guilt over
Poland, that Stalin might keep his word
regarding Poland, remarking ―Poor Neville
Chamberlain believed he could trust Hitler.
He was wrong. But I don‘t think I‘m wrong
about Stalin.‖
At the time, over 200,000 troops of the
Polish Armed Forces in the West were
serving under the high command of the
British Army. Many of these men and
women were originally from the Kresy
region of eastern Poland including cities
such as Lwów and Wilno. They had been
deported from Kresy to the Russian Gulags
when Hitler and Stalin occupied Poland in
1939 in accordance with the Nazi-Soviet
Pact. When two years later Churchill and
Stalin formed an alliance against Hitler, the
Kresy Poles were released from the Gulags
in Siberia, formed the Anders Army and
marched to Persia to create the II Corps
(Poland) under British high command.
These Polish troops were instrumental to
the Allied defeat of the Germans in North
Africa and Italy, and hoped to return to their
homes in Kresy in an independent and
democratic Poland at the end of the War.
But at Yalta, Churchill agreed that Stalin
should keep the Soviet gains Hitler agreed
to in the Nazi-Soviet Pact, including Kresy,
and carry out Polish population transfers
(1944–1946). Consequently, Churchill had
agreed that tens of thousands of veteran
Polish troops under British command should
lose their Kresy homes to the Soviet Union.
In reaction, thirty officers and men from the
II Corps (Poland) committed suicide.
Churchill defended his actions at Yalta in
a three-day Parliamentary debate starting
February 27, 1945, which ended in a vote of
confidence. During the debate, many MPs
openly criticised Churchill and passionately
voiced loyalty to Britain‘s Polish allies and
expressed deep reservations about Yalta.
Moreover, 25 of these MPs risked their
careers to draft an amendment protesting
against Britain‘s tacit acceptance of
Poland‘s domination by the Soviet Union.
These members included: Arthur
Greenwood; Sir Archibald Southby, 1st
Baronet; Sir Alec Douglas-Home; James
Heathcote-Drummond-Willoughby, 3rd Earl
of Ancaster and Victor Raikes.[12] After the
failure of the amendment, Henry Strauss, 1st
Baron Conesford, the Member of Parliament
for Norwich, resigned his seat in protest at
the British treatment of Poland.
When the Second World War ended, a
Communist government was installed in
Poland. Most Poles felt betrayed by their
wartime allies. Many Polish soldiers refused
to return to Poland, because of the Soviet
repressions of Polish citizens (1939–1946),
the Trial of the Sixteen and other executions
of pro-democracy Poles, particularly the
former members of the AK (Armia
Krajowa). The result was the Polish
Resettlement Act 1947, Britain‘s first mass
immigration law.
The Western Powers soon realized that
Stalin would not honor his free elections
promise regarding Poland. After receiving
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Gniew Islamu
na Oś USA-Izrael

Ks. Lucjan
Kamieński SDB

Blisko półtora miliarda muzułmanów
uważa Jerozolimę
za jedno
z najświętszych miejsc na świecie,
ponieważ wierzą oni, że Mahomet był
wzięty do nieba z Jerozolimy. Obecna
polityka Izraela budowy osiedli
żydowskich na arabskich terenach
Jerozolimy jest postrzegana przez
wszystkich mahometan jako ciężkie
świętokradztwo. Poparcie USA dla Izraela
umożliwia Żydom w Palestynie traktować
Arabów podobnie jak Niemcy traktowali
Żydów w czasie wojny.
Umiarkowani Żydzi otwarcie krytykują
ten stan rzeczy i trzeba przyznać, że mają
oni więcej wolności głoszenia swych
opinii w Izraelu, niż mają Amerykanie
w USA. Problem palestyński powoduje
gniew Islamu na oś USA-Izrael. Gniew
ten powoduje wzrost liczby ochotników
do dokonywania terrorystycznych ataków
samobójczych przeciwko Amerykanom i
ich sprzymierzeńcom.
Obecnie w czasie, kiedy USA zwiększa
o 30,000 ilość żołnierzy na okupację i
pacyfikację Afganistanu, al-Qaeda
koncentruje się na siłach zbrojnych
Pakistanu, które stara się opanować jako
wstępny krok do usunięcia wojsk USA i
NATO z Afganistanu. Działalność alQaedy w Somalii i w Jemenie również
wzrasta. Tak, więc podczas, gdy
zwiększanie
sił
USA-NATO
w Afganistanie spowoduje eskalację walk,
główne zagrożenie rośnie w Pakistanie,
gdzie al-Qaeda stara się otworzyć nowy
front przeciwko wojskom pakistańskim,
w celu osłabienia poparcia rządu
w Islamabad dla USA. Poparcie to jest
kluczowe w celu prowadzenia walk
w Afganistanie.
Według raportów w Asia Times z 24
grudnia, 2009, al-Qaeda skutecznie
odnowiła swoją organizację na terenie
Somalii i Jemenu. Al-Qaeda popiera akcje
piratów na wybrzeżach Somalii w celu
utrudniania żeglugi w regionie Rogu
Afryki. Natomiast bazy al-Qaedy
w Jemenie mają umożliwić wzmożone
akcje terrorystyczne na terenie Iraku i
w państwach arabskich, takich jak Arabia
Saudyjska. Celem al-Qaedy jest
wykorzystanie gniewu Islamu na oś USAIzrael i kontrola ruchu oporu
muzułmanów przeciwko siłom Zachodu.
W Azji Południowej działa al-Qaeda
pod nazwą Laszar al-Zil, „Armia
Cieni‖ (Shadow Army), którą dowodzi
z kwatery w Afganistanie, Ilyas Kaszman.
Planuje on akty terroru nawet w Indiach,
zwłaszcza w zbrojowniach nuklearnych
oraz w ośrodkach władzy państwowej.
„Armia Cieni” skupia grupy fanatyków
wśród Pakistańczyków, Afganów,
Uzbeków, oraz grup należących do alQaedy.
Celem al-Qaedy jest wywołanie wojny
między Indiami i Pakistanem, tak żeby
armia Pakistanu nie była w stanie
popierać pacyfikacji Afganistanu. Taktyka
zwycięstwa al-Qaedy w Afganistanie
opiera się na osłabianiu armii i elity
rządzącej w Pakistanie.
Elitę Pakistanu al-Qaeda nazywa
sługami Amerykanów, heretykami,
zdrajcami Islamu - heretykami na równi
z chrześcijanami, przeciwnikami
muzułmańskiego ortodoksyjnego „prawa
szaria‖ i gwałcicielami muzułmańskich
ziem w Afganistanie, w dodatku do
udostępniania Amerykanom lotnisk i
dróg. „Zdrajcy Islamu‖ pozwalają na
więzienie muzułmanów i pomagają
w torturowaniu ich. Al-Qeada nawołuje
muzułmanów w Pakistanie do obalenia
rządu w Islamabad i przejęcia kontroli nad
armią i jej bronią nuklearną.
Al-Qaeda nie chce żadnych dialogów
ani zawieszenia broni ani zawierania
pokoju, ponieważ walczy o całkowite
zwycięstwo w walce na śmierć i życie.

W niedzielę 17 stycznia 2010 roku
uroczystym koncertem uczczono początek
Roku Sybiraków w Sali Parafialnej
kościoła Matki Boskiej Jasnogórskiej
w Los Angeles. Atrakcją koncertu była
śpiewaczka z Polski Pani Antonina
Witajewska-Grzelak, akompaniowała jej
na fortepianie Pani Ewa Telega. Pieśni
Chopina, Karłowicza, Paderewskiego,
Moniuszki i Leszczyńskiej były
przeplatane poematami Pana Kazimierza
Cybulskiego Sybiraka. Poematy
wzruszały widocznymi emocjami poety,
który przeżywał opisywane tragedie
młodzieńczego Polaka zesłanego na
Syberię, gdzie w okropnych warunkach
zmarła jego siostra.
Pani Antonina Witajewska-Grzelak
śpiewała pieśni opiewające sagę świata
okrutnie zmienionego inwazją sowiecką
17 września 1939. „Życzenie” Chopina,
„Prząśniczki” Moniuszki i wreszcie
„Pierwszy bal” Leszczyńskiej były
kontrastem do wierszy Pana Cybulskiego:
„Przydrożne krzyże”,”Zaduszki w Pimie”,
„Po co to wszystko było”, „A gdybym o
nich zapomniał” i „Zima 1939-40”.
Ksiądz Marek Ciesielski powitał
zebranych, przedstawił artystów i
obszerniej napisał o Roku Sybiraków
w programie (poniżej).
„Rok 2010 jest w naszej Parafii Rokiem
Sybiraków. Zdajemy sobie sprawę, że
Sybiracy toludzie szczególnie naznaczeni
tragizmem i cierpieniem. To pokolenie
tych, którzy przeszli w niezwykle
dramatyczny sposób przez traumę
deportacji na nieludzką ziemię i życia
w warunkach urągających godności
człowieka. Wielkim ich dramatem stała
się także tułaczka po opuszczeniu Syberii.
Ludzie ci są żywym symbolem naszej
wielkiej narodowej tragedii. Ta zbrodnia
na polskim narodzie była i jest
postrzegana jako szczególnie
przerażająca. Rok 2010 ma być dla nas
czasem pamięci o syberyjskim losie
naszych rodaków, rokiem odkrywania
przed młodym pokoleniem tajemnic tego
mrocznego czasu, rokiem imprez
kulturalnych i historycznych
upamiętniających ofiary tych, którzy
przeżyli sowieckie piekło na ziemi.
Już teraz zachęcamy i prosimy
wszystkich Sybiraków mieszkających na
terenie Los Angeles, aby się do nas
zgłaszali. Chcemy was poznać,
przedstawić młodemu pokoleniu, usłyszeć
o waszych losach, zaznaczyć na mapie
syberysjskie groby waszych najbliższych..
Zapraszamy wszystkich parafian do
wzięcia czynego udziału w obchodach
tego roku. W trosce o poprawny rozwój
młodego pokolenia powinniśmy bardzo
zadbać o formację opartą na
przekazywaniu prawdy o naszej piękne
dnie, ale często tragicznej historii.
W przyszłości pragnę także, abyśmy
włączyli się w konkretną pomoc jednej z
Parafii na Syberii. Będzie to prowadzona
przez polskich księży parafia Św. Rodziny
w Krasnojarsku, Syberia, która stała się
miejscem martyrologii synów i córek
naszego narodu, wciąż potrzebuje
wsparcia i pomocy, zwłaszcza w niesieniu
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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 p rzypo mina
ewangeliczne wydarzenie kiedy to Maryia
i św. Józef w Betlejem szukali posadynoclegu 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
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Uroczysty koncert
Zbysław Petryka

Str. 17
PiS za JOW?
Prof.
Jerzy Przystawa,
Uniwersytet Wrocławski

Stanisław Cybulski

Prawo i Sprawiedliwość podało do
wiadomości publicznej swój projekt
nowej konstytucji Rzeczypospolitej, a
w nim pojawiły się wreszcie długo
oczekiwane i stanowiące swoiste tabu
sło wa „j ed no mand ato we o kręgi
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
naprzeciw
postulatowi
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
l e k c e wa ż ą c o . A n i j e d e n s z e f
którejkolwiek partii nie był senatorem, ani
senatorowie nigdy nie byli szefami
klubów parlamentarnych swoich partii. To

Prof. Przystawa do str. 24
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Zgromadzenie zakonne
księży Salezjanów ma
już 150 lat.

10 luty 1940 roku –
Pierwsza zsyłka
Polaków na Syberię

Nie musimy udawać?
Stanisław Michalkiewicz

W piątek,18 grudnia ub.r.(2009) miałem
okazję spotkać się ze wspólnotą
salezjańską w Bellflower. Miejscem
spotkania była parafia St.Dominic Savio
Church. Motywem spotkania naszego
była 150-ta rocznica narodzin
Zgromadzenia Salezjańskiego, którego to
ja też jestem członkiem. Oficjalna nazwa
w języku polskim brzmi; „Towarzystwo
Salezjańskie” Św. Jan Bosco założyciel
Zgromadzenia Salezjańskiego
Fundatorem tegoż zgromadzenia był
włoski kapłan z Turynu, Św. Jan Bosco.
Janek Bosco urodził się w piemonckiej
wioseczce Becchi, dn.16 VII 1815r
w północnej Italii. Rodzicami Janka byli;
Franciszek Bosco i Małgorzata Occhiena.
Janek miał starszego brata o imieniu
Antoni. Kiedy Janek miał dwa lata zmarł
jego tatuś. Sytuacja w rodzinie była
bardzo ciężka. Janek w 9-tym roku życia
w swoim sercu poczuł iskrę powołania do
stanu duchownego. Na naukę nie było
środków materialnych a na dodatek
starszy brat Antoni nawet nie chciał
słyszeć o tym i pędził Janka do ciężkiej
roboty. Na szczęście Janek mial poparcie
w osobie swojej matki i babci. Właśnie
dzięki temu i życzliwości trzecich osób,
które wsparły biedną rodzinę, Janek mógł
ukończyć szkołę i wstąpił do seminarium
w Turynie. W dniu 5 czerwca 1841r został
wyświęcony na kapłana
Owe czasy były nieco podobne do
czasó w d zi siej s z yc h z wła sz cza
w niektórych krajach. Młodzież ze wsi
p r ze mie szczał a się d o mia sta
w poszukiwaniu pracy i lepszych
warunków bytowania. Była to migracja
niekontrolowana stąd doskonałe warunki
do formowania się grup przestępczych
w rodzaju dzisiejszych „pandylieros”.
Młod zież ta b yła po zb awio na
jakiejkolwiek opieki duchowej stąd Jan
Bosco już jako kleryk, podczas studiów
w seminarium zaczął gromadzić młodzież
wokół siebie, młodzież która była
pozbawiona środków do życia i opieki
duchowej.
Nowo wyświęconemu kapłanowi
Janowi Bosco proponowano intratne
posady i wygodne stanowiska kościelne,
ale młody kapłan odrzucał tego rodzaju
propozycje. Na szczęście arybiskup
Turynu rozpoznał charyzmat młodego
kapłana i powierzył mu opiekę nad tzw.
oratoriami. Innymi słowy ośrodki
młodzieżowe. W roku 1846 ks. Bosco
postanowił otworzyć własne oratorium
w dzielnicy Turynu znanej jako Valdocco.
Przy pomocy dobrodziejów od nijakiego
pana Pinardiego kupił skromny domek co

Sybiraczka
Dziesiątego lutego minie 70 rocznica
pierwszej najbardziej tragicznej wywózki
na Syberię i do Kazachstanu Polaków
z kresów wschodnich. Nad ranem z 9 na
10 lutego 1940 roku do tysięcy polskich
domów
wtargnęli
brutalnie
funkcjonariusze NKWD, dali każdej
rodzinie 20 minut do pół godziny na
spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy,
poczym ładowali nas na sanie i wieźli na
stację kolejową, gdzie czekały bydlęce
wagony na swoje ofiary.
Ładowano po kilkadziesiąt osób do
każdego wagonu. Wystraszone rozespane
zmarznięte dzieci, matki ciężarne, starcy i
kto tylko był w domu. Następne wywózki
były 13 kwietnia, 20 czerwca tego samego
roku i ostatnia dzień przed wybuchem
wojny niemiecko-radzieckiej w 1941
roku. Razem wywieziono około półtora
miliona niewinnych ludzi dlatego tylko że
byli Polakami.
Podróż trwała od 4 do 6 tygodni. Zima
40 roku była wyjątkowo sroga. Nie
opalane wagony, na środku wycięta dziura
na załatwianie potrzeb naturalnych, Było
to szalenie krępujące i upokarzające
pomimo zasłonięcia kocem; na bokach
piętrowe prycze służyły za łóżka lub
siedzenie jeden obok drugiego przez cały
okres podróży. Od czasu do czasu
otwierali dzwi i wstawiali wiadro gorącej
zupy zwane „szczi”. Wystraszone dzieci
tuliły się do matek pytając gdzie i dokąd
nas wiozą. Niestety nikt na to nie miał
odpowiedzi. Śmierć zaglądała do
wagonów, beznadziejność, koszmar,
tragedia ludzka.
Miejscami zesłania były dalekie tajgi na
kompletnym odludziu. Do starych
walących się baraków umieszczano po
kilkad ziesiąt lub wię cej o sób
z przydziałem jednej pryczy na rodzinę
niezależnie ile osób było w rodzinie.
Przymusowa ciężka praca obowiazywała
każdego od lat 14, nawet ciężarne matki.
Przy 40 stopniach mrozu zesłańcy
z modlitwą na ustach pokonywali
wyznaczoną pracę w lesie za 400 gramów
niedopieczonego czarnego chleba. Słabsi
jak nie wyrobili dziennej normy
otrzymywali mniej chleba. Po kilku
tygodniach ludzie opadali z sił, a
epidemia tyfusu miała swoje żniwo. Coraz
więcej krzyży
wyrastało w tajgach
syberyjskich. Wybawieniem dla tysięcy
zesłańców i więźniów była wojna
niemiecko-radziecka. Układ SikorskiMajski podpisany 30 lipca1941 roku
w Londynie zagwarantował, że Stalin
zgodził się na wypuszczenie wszystkich
więźni politycznych i rodzin z obozów
gulagu. Wypuszczony z więzienia generał
Władysław Anders organizuje armię
polską znaną jako II Korpus na terenie
Związku Sowieckiego, aby razem z armią
radziecką walczyć przeciw Niemcom.
Zchorowani,
wycieńczeni,
w łachmanach więźniowie, między nimi
mój ojciec, docierają do buzułuku by
włożyć mundur polskiego żołnierza i
walczyć o wolność ojczyzny. Kto tylko
przeżył śpieszył na południe Związku
Sowieckiego, Matki z dziećmi, sieroty,
kto żyw pragnął dołączyć do transportów,
które wyjeżdżały do Persji (obecny Iran).
Opatrzność czuwała nad nami, mama, mój
brat Kazik i ja (siostra Hela zmarła na
Syberii) dołączyliśmy do ostatniego
transportu. Statystyki podają, że 78
tysięcy armii Andersa, 38 tysięcy rodzin
cywilnych połowa to sieroty, dzieci i
młodzież do lat 16 opuściła ten „raj”, lecz
niestety nie wszyscy zdążyli. Stalin
wstrzymał transporty i reszta Polaków
pozostała na tej „nieludzkiej ziemi”,
niektórzy na 6 do 10 lat a wielu na
zawsze.
II Korpus wyjechał na Środkowy
Wschód, sierocińce, matki z dziećmi i

Nasi okupanci pragną za wszelką cenę
skupić naszą uwagę na sobie, żeby w ten
sposób odwrócić ją od rzeczywistych
zagrożeń, jakie swoją lekkomyślnością
ściągnęli na nasze państwo i na nas
samych. Oto na przełomie roku
najważniejszą sprawą okazał się udział
posła Zbigniewa Wassermanna i posłanki
Beaty Kempy w komisji hazardowej.
Wprawdzie wiadomo, że ta komisja
niczego nie wyjaśni, ani nawet nie ustali,
bo pociągający naszych mężów stanu za
sznurki starsi i mądrzejsi nie życzą już
sobie żadnych hałasów wokół tej sprawy,
ani tym bardziej – żadnych „wyjaśnień” ale obecność wspomnianych posłów PiS
w komisji hazardowej staje się dla całej
partii kwestią prestiżową. A gdy w grę
wchodzi prestiż, inne sprawy w ogóle się
nie liczą i dlatego informacja podana
przez panią senator ArciszewskąMielewczyk o KILKUNAST U
TYSIĄCACH pozwów przygotowanych
przez niemieckich właścicieli
nieruchomości, nie wywołała ani
w mediach, ani – tym samym w opinii
publicznej, żad nego rezo nansu.
Tymczasem jest to sprawa znacznie
ważniejsza od tego, czy w komisji
hazardowej będzie zasiadał pan poseł
Wassermann, czy pani posłanka Kempa.
Mówiąc szczerze, w porównaniu z wagą
tej wiadomości, cała ta komisja
hazardowa i jej końcowe, przesiąknięte
fałszem i krętactwami wypociny, nie mają
najmniejszego znaczenia. Powiem więcej
– większego znaczenia nie mają nawet
przypadające w tym roku tubylcze
wybory prezydenckie.
Kilkanaście tysięc y p ro cesó w
re wind ykac yj n yc h na Zie miach
Zachodnich oznaczałoby, że mamy do
czynienia z zaplanowaną i znakomicie
skoordynowaną AKCJĄ mającą na celu
doprowadzenie do zmiany na tym
obszarze stosunków własnościowych.
Wprawdzie już przed laty publicznie
ostrzegałem przed taką akcją ze strony
niemieckiej, ale optymistycznie
zakładałem, że będzie ona prowadzona
przed trybunałem w Strasburgu.
Tymczasem okazało się, że lekceważone
przez naszych durniów Powiernictwo
Pruskie jednak lepiej spenetrowało
istniejące możliwości i obecną akcję
rewindykacyjną z powodzeniem prowadzi
przed sądami polskimi, które orzekają na
ko rzyść niemieckich p o wo dó w.
W rezultacie strona polska nie będzie
mogła nawet pisnąć przeciwko
jakimkolwiek następstwom tej akcji, bez
ryzyka, a właściwie już nawet nie ryzyka,
tylko całkowitej pewności ośmieszenia się
przed światem. Obecnie mamy do
czynienia właściwie z jej pierwszym
etapem, po którego pomyślnym
zakończeniu nastąpi etap drugi w postaci
„uznania
praw”
niemieckich
wypędzonych – czego expressis verbis
domagały się CDU i CSU w deklaracji
z maja ubiegłego roku – to znaczy
uznania ich praw własności do
nieruchomości obejmujących jedną
trzecią polskiego terytorium
państwowego.
Wbrew bęcwalskim deklaracjom
naszych mężów stanu, jakoby deklaracja
ta była jedynie fajerwerkiem wyborczym,
w kontekście wspomnianej akcji trudno
nie potraktować jej jak najbardziej serio.
Na jakiej podstawie zakładali oni, że
CDU i CSU w tej sprawie tylko sobie
żartuje – trudno zgadnąć. Najbardziej
prawdopodobnym wyjaśnieniem jest
poczucie bezradności wobec tego
cierpliwego
i
metodycznego
postępowania strony niemieckiej,
p o łączo nego z wyko rzystanie m
rozbudowanej agentury w Polsce, na które
strona polska próbuje ostatnio
odpowiadać
spóźnionymi
improwizacjami. A skoro nie można
zastosować nawet ulubionej przez
naszych państwowych dygnitarzy metody
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Ks. Lucjan Kamieński, SDB
Salezjanin

Sw. Jan Bosco

Zofia Cybulska-Adamowicz,

„Reforma emigracyjna
wkrótce nastąpi …” powiedziała sekretarz
Ministerstwa
Bezpieczeństwa
Narodowego
Christopher A. Kerosky
Tłumaczenie: Magdalena Zimka
Zgodnie ze słowami głównego
reprezentanta rządu w zakresie prawa
emigracyjnego, już podczas kampanii
prezydenckiej Obama obiecał
wprowadzenie reformy emigracyjnej wraz
z początkiem 2010 roku.
W listopadzie, Janet Napolitano,
sekretarz Ministerstwa Bezpieczeństwa
Narodowego ogłosiła, że wstępny projekt
refo rmy zo stanie j uż wkró tce
przedstawiony do Kongresu oraz do opinii
publicznej. Bedzie to droga do
zalegalizowania statusu dla wielu
nielegalnych emigrantów.
Podczas
przemówienia
w Waszyngtonie, sekretarz Napolitano
dokładnie przedstawiła projekty ochrony
bezpieczeństwa kraju, które rząd podczas
jej kadencji ma zamiar zrealizować.
W tym miesiącu rząd również
opublikował statystyki pokazujące, że
liczba osób próbujących przekroczyć
nielegalnie granice USA z Meksykiem
zmalała w tym roku o 25%. Służby
graniczne aresztowały przeszło 556
tyś.ludzi w zeszłym roku, co jest
najniższym wynikiem w ciągu ostatnich
kilku dekad. Liczba aresztowanych
powoli maleje od 2000 roku, w którym to
zostało zatrzymanych 1.6 miliona
emigrantów.
Sekretarz argumentowała, że jest to
rezultatem podjętych dotychczasowych
działań agencji bezpieczeństwa kraju.
Ilość straży granicznej została
zwiększona. Około 3,5 tyś. strażników
obecnie pracuje wzdłóż 140-sto milowej
granicy USA z Meksykiem. Sekretarz
dodała również, iż zwiększenie straży
granicznej jest niewystarczające.
„Podczas gdy istotnym jest aby kłaść
nacisk na reformę emigracyjną
z perspektywy ulepszenia egzekwowania
prawa, potrzeba reformy jest tak ogromna,
że p o wi n na ws p ierać ro d zin y
amerykańskie,
biznes
oraz
pracowników...” powiedziała Sekretarz
Napolitano.
„ N a d s z e d ł c z a s n a r e fo r m ę
emigracyjną.” Ludzie powinni ufać i
wierzyć w system emigracyjny.
Amerykanie powinni wiedzieć, że ich
rząd jest zaangażowany w egzekwowanie
prawa oraz ochronę granic państwa
z
pełną
świadomością
i
odpowiedzialnością za podjęte działania.
Egzekwowanie prawa potrzebuje
ulepszenia zasad oraz niezbędnych
środków aby skutecznie walczyć
przeciwko przestępczości emigracyjnej.
Firmy muszą chętniej
zatrudniać
pracowników w USA, niż korzystać
z zasobów ludzkich poza granicami.
Emigranci muszą być w stanie planować
ich życie – powinni wiedzieć, że wraz
z wprowadzeniem reformy prawa,
powstanie skuteczny system w którym
prawo emigracyjne bedzie przestrzegane.
Emigranci powinni zdawać sobie sprawę
z faktu, iż bedą posiadali zarówno wiele
praw jak i obowiązków wobec
wprowadzonego systemu... Rząd nie boi
sie podjąć zdecydowanych działań i
wyzwań 21-ego wieku, wyzwań, które
były zbyt długo ignorowane tym samym
raniąc nasze rodziny i biznesy. ❒

Twoja pomoc jest
potrzebna zaangażuj się
w działalność Polonii
Zostań członkiem
polskiej organizacji
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Dziwny przypadek
Edwarda Mazura

Obama i wojna
niesprawiedliwa w Iraku

David Dastych

Iwo Cyprian Pogonowski

Kim jest Edward Mazur? Podwójny
agent czy biznesman?
Edward Andrzej Mazur (61 lat), bogaty
amerykański biznesman, urodzony
w Polsce, mający dwa paszporty: polski i
amerykański, spędził 9 miesięcy
w areszcie, czekając na ekstradycję do
Polski. Następnie, 20 lipca 2007 r. został
bezwarunkowo zwolniony na podstawie
decyzji sędziego Sądu [Dystrykt Chicago]
– Arlandera Keys‘a.
W Polsce Mazur był oskarżony o
współudział w zamordowaniu byłego
szefa policji generała Marka Papały, który
został zastrzelony 25 czerwca 1998 r.
przed swoim domem w Warszawie.
Śledztwo w tej sprawie ciągnie się już 9
lat i ciągle nie widać jego końca.
Wprawdzie zawodowi mordercy,
zamieszani w zabójstwo generała, są już
dawno w więzieniu lub nie żyją, to
dotychczas nie znaleziono śladu
prowadzącego do wysoko postawionych
osób, które zleciły morderstwo, ani nie
znane są ich motywy. Uznano, że
zgromadzone przez lata dowody, które
przedstawiono Sądowi Dystryktu
Chicago, są niewystarczające, aby
zasądzić jego ekstradycję. Nie
udowodniono jego roli w zorganizowaniu
zabójstwa a większość dowodów oparta
jest o zeznania gangsterów
przebywających w polskich więzieniach.
Jednakże, według polskich prokuratorów,
Edward Mazur jest numerem „1‖ wśród
osób zamieszanych w to przestępstwo,
podobnie jak w wiele innych.
Sprawa Edwarda Mazura jest częścią
dużo większego śledztwa, dotyczącego
działalności rganizacji przestępczych typu
mafijnego, łączącej gangsterów,
biznesmenów i polityków w Polsce oraz
za granicą. Większość z tych ludzi była
funkcjonariuszami służb specjalnych w
k o mu n i s t yc z n e j P o l s ce , k t ó r z y
przekształcili się w biznesmenów lub
polityków po załamaniu się reżimu
w 1989 roku. Mazur znał osobiście wielu
z nich w latach 1970-tych i 1980-tych i
utrzymywał z nimi ścisłe stosunki
biznesowe i towarzyskie.
Jego osobisty majątek, szacowany na
110 milionów dolarów, w większości
pochodzi z tranzakcji dokonanych
w Polsce przed i po 1989 roku. Polscy
śledczy twierdzą, że znany chicagowski
biznesman brał udział w nielegalnym
handlu i przemycie narkotyków, w które
zaangażowana była post-komunistyczna
mafia, mająca powiązania z ZSRR oraz
innymi państwami.

WWW.pogonowski.com

Polski, komunistyczny agent
Ściśle tajne dokumenty, dotyczące
Edwarda Mazura, znajdujące się
w polskich archiwach (jak również
prawdopodobnie w radzieckich/
rosyjskich) wskazują, że został on
zrekrutowany przez polskie służby
wywiadowcze, działające na terenie
Stanów Zjednoczonych na początku 1970
roku, zaraz po uzyskaniu amerykańskiego
obywatelstwa (w 1969 r. po ukończeniu
23 lat). Mazur wyemigrował ze swoją
matką do Ameryki z wioski na południu
Polski na początku lat 1960-tych jako 15 lub 16-letni chłopiec. Nie wiadomo
dokładnie jak dostał się do USA. Według
niektórych źródeł, najpierw pojechał do
Ameryki Łacińskiej a później przedostał
się do Chicago, gdzie mieszkał brat jego
matki. Jego matka odziedziczyła trochę
pieniędzy, które przeznaczyła na edukację
syna w College oraz jego dalszą karierę
w Stanach Zjednoczonych. Służby
specjalne w Polsce znały te fakty,
ponieważ MSW wydało im paszporty na
podstawie Afidavit of Support,
wystawionego przez rodzinę w Ameryce,
co było podstawą do ich wyjazdu.
Znając zasady rekrutacji agentów przez
komunistyczne służby specjalne, można
przypuszczać, że zainteresowały się one
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Prezydent Barack Hussein Obama, jako
laureat pokojowej nagrody Nobla,
wygłosił 10go grudnia, 2009 w Oslo
przemówienie w obronie wojny i
pacyfikacji w Afganistanie, jako jakoby
„wojny sprawiedliwej.” Tekst tego
przemówienia omija sprawę napadu USA
na Irak, gdzie Amerykanie rozpętali
piekło i gdzie steki tysięcy ludzi zostało
zabitych oraz miliony Irakijczyków
poszło na wygnanie. Wszystko to stało się
z powodu usiłowania rabunku ropy
naftowej i gazu ziemnego przez USA
planowanego przez wiceprezydenta
Dick‘a Cheney‘a, według Allen‘a
Greenspan‘s, byłego prezesa banku
centralnego i pułkownika Lawrence
Wilkerson‘a byłego szefa sztabu Collins‘a
Powell‘a, z 10 grudnia, 2009. Krytycy
przyznania Pokojowej Nagrody Nobla
prezydentowi Obamie twierdzą, że
przyznanie jemu tej nagrody degraduje jej
znaczenie i wartość.
Warto tu wspomnieć, że Święty Tomasz
z Akwinu (c. 1225-1274) zdefiniował
„wojnę sprawiedliwą,” jako dozwoloną w
obliczu prawdziwego i śmiertelnego
zagrożenia. Wojna taka może być
wypowiedziana tylko przez prawomocny
rząd, w oparciu o bardzo ostrożnie
dokonane ustalenie, że dana wojna
faktycznie jest „mniejszym złem.‖
Ciekawą ilustracją z historii Polski są
reakcje na zbrodnie krzyżackie,
dokonywane na Prusach i na Polakach.
Zbrodnie te Paweł Włodkowic określił
jako skutki „herezji pruskiej.‖ O „wojnie
sprawiedliwej‖ pisał też Wojciech
z Brudzewa, profesor Mikołaja
Kopernika.
Teksty Włodkowica były studiowane i
cenione w ówczesnej Europie. Dotarły
m.in. do Salamanki, gdzie kilkadziesiąt lat
później powstała tzw. rewizjonistyczna
szkoła arystotelesowska, z której wyszedł
sławny Franciszek Vittoria, twórca teorii
prawa międzynarodowego, a także
dominikanin Cristobal de las Casas,
gorący obrońca Indian w Ameryce. Ich
poszukiwania kontynuował m.in. Hugo
Grotius, arminianin (członek
holenderskiego
Kościoła
reformowanego), wybitny teoretyk prawa.
Wśród polskich rzeczników prymatu
racji nad przemocą warto wymienić
Stanisława ze Skalbmierza, Jana
Ostroróga,
Andrzeja
Frycza
Modrzewskiego, Wawrzyńca Grzymałę
Goślickiego, Piotra Skargę SJ, czy
S a m u e l a P r z y p k o ws k i e g o . I c h
jagiellońska otwartość i szacunek dla
wolności ludzkiego sumienia
ukształtowały naszą polską tożsamość,
w tym także naszą tożsamość religijną, o
czym już wkrótce mogliśmy się
przekonać, kiedy niemal cała Europa
pogrążyła się w oparach absolutyzmu.
Nad Wisłą nigdy nie był on popularny…
...dla stosunków rozumu i wiary ważnym
wydarzeniem było zetknięcie się na
przełomie XII i XIII wieku myśli
europejskiej z filozofią Arystotelesa,
w przekazie wybitnych muzułmanów
Awerroesa i Awicenny... W konsekwencji
chrześcijańska filozofia XIII i XIV wieku
była właściwie polemiką z różnymi
f o r m a m i
f i l o z o f i i
arystotelesowskiej.‖ (Krzysztof Model
„Co chrześcijanie zawdzięczają
muzułmano m?‖ Blogi Tezeusza,
01.10.2006).
Nie zamieściłem w powyższym cytacie
Mojżesza Majmonides‘a, ponieważ
według Izraela Szaraka. był on rasistą i
pisał o Turkach że „Ich prawdziwe
miejsce na tym świecie znajduje się
gdzieś poniżej ludzi, a powyżej małp,
bowiem z wyglądu bardziej są podobni do
człowieka niż do małpy.‖ Izrael Szahak
„Żydowskie dzieje i religia,” 1994, Str.
43.
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Historyk – zawód
najwyższego ryzyka
Rafał A. Ziemkiewicz
Któż jeszcze odważy się szukać
miejsca, w którym Wałęsa miał skoczyć
przez płot, ustalać, kto strajk chciał
kontynuować, a kto go pacyfikował?
W imię czego się narażać? W imię
prawdy?
pyta
publicysta
„Rzeczpospolitej”
Nie da się uciec od historii,
przekonujemy się o tym bezustannie.
Opublikowanie (znanych we fragmentach
już wcześniej) zapisków generała Wiktora
Anoszkina, zebranie w IPN-owskim
wydawnictwie materiałów na temat TW
„Alka” (pod którym to kryptonimem
zarejestrowała SB, i tu opinia historyków
zgodna jest z wyrokiem sądu
lustracyjnego z 2000 roku, Aleksandra
Kwaśniewskiego) po raz kolejny zmusiły
uczestników debaty publicznej do
podjęcia przygasłych sporów. Sporów o
t yle ż ało s n yc h , że to czo n yc h
w n i e w i e d z y , z d o m i n o wa n y c h
wyznaniami wiary, włącznie z tak
kuriozalnymi jak „bardziej wierzę
Jaruzelskiemu niż sowieckim generałom‖.
Gdy o historię kłócą się politycy i
liderzy opinii, historycy w większości
starają się jak najdalej omijać sporne
tematy. Na dorocznych targach książki
historycznej jak zwykle przygnębiała
stosunkowo szczupła oferta prac
dotyczących dziejów najnowszych.
Okrągłe rocznice Okrągłego Stołu i
kontraktowych wyborów z 1989 r. nie
pomogły, i już dziś można się założyć, że
także w tym roku nie pomoże równie
okrągła rocznica strajku sierpniowego.
Nie ma szans, żebyśmy się doczekali
bodaj jednej monografii Sierpnia '80 albo
choćby opracowania popularnego, chyba
że wydarzenie, które zmieniło dzieje
Europy, weźmie na warsztat jakiś
amerykański lewak.
Trudno się jednak dziwić; los jednego
z n a j z d o l n i ej s z yc h h i s t o r y k ó w
najmłodszego pokolenia Pawła Zyzaka,
który ponoć pracował jako magazynier
w supermarkecie, jest wystarczająco
pouczający. Zarazem los ten wystawia
współczesnej Polsce haniebne
świadectwo. Nie obowiązują u nas
jeszcze, jak na Białorusi, ustawy
pozwalające prześladować historyków i
dziennikarzy za naruszanie czci
przywódców państwa lub „fałszowanie‖
chwalebnej historii swego kraju. Ale
istnieją – i są stosowane – inne sposoby
niszczenia ludzi, którzy mają czelność
pisać niewygodną prawdę.
Gdy w niedawnej dyskusji w programie
Moniki Olejnik polityk PiS powołał się na
mój artykuł podsumowujący dwulecie
rządów PO – PSL, prowadząca w typowy
dla siebie sposób zgasiła go jadowitym
pytaniem: jak to, powołuje się pan na
człowieka, który porównał córkę Wałęsy
do wnuka Stalina?!
Niestety, polityk wybąkał tylko, że o
tym porównaniu nie wiedział, i że
chodziło mu jedynie o podsumowanie
rządów Donalda Tuska. Szkoda, że nie
odpowiedział pytaniem, czy pani redaktor
wyobraża sobie np., by w cywilizowanym
kraju nękali historyka procesami
potomkowie Winstona Churchilla albo
Franklina Roosevelta? A przecież
opublikowano liczne prace opisujące ich
ocierający się o zbrodnię cynizm,
dowodzące np., że ten pierwszy
świadomie i rozmyślnie spowodował
śmierć kilkuset cywilów na „Lusitanii”,
aby wciągnąć do wojny światowej
Amerykę, a drugi ukrył wiedzę wywiadu
o przygotowaniach do ataku na Pearl
Harbor, by szok wywołany tą masakrą
pomógł mu zrealizować polityczne
zamiary?
Sięgam specjalnie po tezy uważane
przez większość badaczy za ryzykowne i
wątpliwe, bo i takie historycy muszą mieć
prawo stawiać. U nas powodem
propagandowych nagonek w najgorszym
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Str. 19
List do Tuska:
Od czasów PiS nic się nie zmieniło.
Liderzy Unii Pracy wysłali do premiera
Donalda Tuska list, w którym zwracają
uwagę na niespełnione obietnice
wyborcze dotyczące m.in. kwestii
zdrowotnych,
gospodarczych,
obywatelskich. Partia chce ich realizacji.
P r ze wo d n i c zą c y U P W a ld e ma r
Witkowski powiedział na konferencji
prasowej po posiedzeniu Zarządu
Krajowego UP, że rząd kierowany przez
Tuska w ciągu ostatnich dwóch lat nie
zrobił nic z problemem ograniczenia praw
obywateli, które Polacy obserwowali za
rządów PiS.
„Polacy wybrali PO między innymi
dlatego, że chcieli innego rządu niż PiSowski, a co się okazało? Pod względem
liczby podsłuchów, działań służb nic się
nie zmieniło, a wręcz przeciwnie‖ powiedział Witkowski. Dodał, że
rozszerzone kompetencje wielu organów
kontrolnych umożliwiają inwigilację
ludzi. „My przeciwko temu protestujemy‖
- podkreślił. Odnosząc się do obecnego
systemu funkcjonowania służby zdrowia
powiedział, że nie służy ona obywatelom.
Jego zdaniem, by polepszyć sytuację
należałoby m.in. wprowadzić kasy
fiskalne rejestrujące wykonaną usługę
medyczną.
Witkowski zwrócił także uwagę na
konieczność uproszczenia struktur
administracji publicznej. Zaproponował,
by powrócić do rozwiązania z lat 90-tych,
kiedy funkcjonowały województwa i
gminy bez powiatów. „Oczekujemy od
premiera skutecznych działań i by zrobił
to, do czego zobowiązał się dwa lata
temu‖ - zaznaczył lider UP.
Unia Pracy funkcjonuje na polskiej
scenie politycznej od 1992 roku. Wśród
jej założycieli znaleźli się m.in. działacze
z Solidarności Pracy: Ryszard Bugaj,
Aleksander Małachowski, Karol
Modzelewski; z Ruchu DemokratycznoSpołecznego: Zbigniew Bujak, Wojciech
Borowik;
z
Polskiej
Unii
Socjaldemokratycznej: Wiesła w
Ziółkowski, Marek Pol. UP w latach 2001
-2005 wraz z SLD tworzyła koalicyjny
rząd, na którego czele stał Leszek Miller.
UP przewodniczył wówczas Marek Pol.
❒

__________

W Polsce jest praca.
Dokładnie obóz pracy
Praca: dwadzieścia godzin dziennie,
przez siedem dni w tygodniu. Chorować
się nie opłaca. Szef nalicza kary, a potem i
tak trzeba nadrobić zaległości.
Przerwa: góra pięć minut. Kanapkę
można zjeść w biegu lub na hali wśród
pyłu, wgryzającego się w usta,
pływającego w herbacie. Nocleg:
luksusem jest ciepła woda. Normą,
zawilgocona rudera z rzuconym w kąt
materacem i zaśmierdłym kocem. Pensja:
głodowa.
Ale może jej nie być w ogóle, wszystko
zależy od kaprysu szefa. Ta wyliczanka to
codzienność
setek
osób,
wykorzystywanych we współczesnych
obozach pracy. Nie w Hiszpanii, we
Włoszech, czy państwach trzeciego
świata. Obozach działających w Polsce.
Tuż za rogiem.
Współczesne niewolnictwo w Polsce
N a j c z ę ś c i e j n i e wo l n i k a m i s ą
cudzoziemcy. Ze wschodu. Tego
bliskiego, sąsiedzkiego i tego dalekiego,
egzotycznego. Polska, równie egzotyczna,
miała być dla nich ziemią obiecaną. Stała
się piekłem. Przyjechali nad Wisłę zarobić
na lepsze jutro, dla siebie, swoich dzieci,
najbliższych. Ich marzenia szybko zostały
sprowadzone do parteru przez
sadystycznych szefów ceniących wyżej
zysk niż ludzką godność lub zmuszającą
do nieludzkiego wysiłku mafię.
- Bo to właśnie coraz częściej mafia
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Str. 20
Kryzys,
którego nie było?
Jarosław Makowski
Cały ten kryzys ekonomiczny został
wymyślony po to, abyśmy zgodzili się na
przelanie publicznych pieniędzy na konta
prywatnych instytucji finansowych –
pisze publicysta
Sporo ponad rok temu oglądaliśmy
przerażeni, jak w pełnych grozy
wystąpieniach i z zimnym potem na czole
rekiny finansjery ogłaszały światowy
kryzys finansowy i gospodarczy. Dziś ci
sami ludzie, tyle że już uśmiechnięci i
wyluzowani, zapewniają, iż – dzięki ich
katorżniczej pracy i poświęceniu –
sytuacja została opanowana. Nie grozi
nam już ekonomiczne tsunami. Możemy
spać spokojnie. Tak oto krezusi, znów
pewni siebie, zapewniają, że globalna
zapaść jest już passé. Teraz będzie tylko
lepiej.
Cóż jednak takiego się stało, że
otrąbiono koniec recesji? Czy
zlik wid o wano b ezro bocie? Czy
zmniejszyła się liczba slamsów? Czy
zmniejszono obszary ubóstwa? Czy
więcej ludzi może liczyć na pomoc
medyczną albo edukację?
Ani początek ogłoszenia recesji, ani dziś
otrąbianie jej końca nie mają znaczenia.
To chwyt propagandowy mający uspokoić
skołatane nerwy maluczkich. Ważne jest
to, co stało się pomiędzy tymi globalnymi
obwieszczeniami. Dlatego trzeba postawić
trzy pytania: Kto wywołał kryzys? Jak
doszło do operacji przejęcia publicznych
pieniędzy przez prywatne instytucje
finansowe? I kto przez ten rok stracił, a
kto zyskał?
Kto ponosi odpowiedzialność? Krótko:
globalni finansiści, którzy stając się nową
klasą rządzącą, dzielili i rządzili jak
planeta długa i szeroka. Żyli
w przekonaniu, że świat leży u ich stóp, a
jedynym zajęciem, jakim oddawali się
w czasie, kiedy nie grali na giełdach,
zarabiając krocie, była niekończąca się
orgia
zaspokajania
swoich
najwymyślniejszych potrzeb. Polityka
szybkiego zysku przy maksymalnym
ryzyku pociągnęła za sobą także zmiany
w mentalności światowej kadry
finansowej. Protestancki etos pracy i
uczciwości, który budował potęgę
Ameryki, poszedł w zapomnienie. Dziś
cnota, bez której praktykowania
nowoczesny bankowiec nie wyobrażał
sobie życia, to chciwość. Chciwość jest
dobra.
Ale rękę do deregulacji rynku
zaczynającego przypominać mętną wodę,
w której doskonale poczuli się rozmaitej
maści spekulanci, przyłożył też
amerykański rząd. Szczególnie w osobie
nieomylnego – jak do niedawna sądzono –
byłego szefa Fedu Alana Greenspana.
Dopiero zeznając przed Kongresem, czyli
po tym, jak finansowe mleko się już
rozlało, przyznał, że jego wiara w wolny
rynek okazała się naiwna. Że
inwestowanie i udzielanie kredytów
wysokiego ryzyka, które – co prawda
przynosiły szybkie zyski i dawały
poczucie, że kapitalizm to najlepsza rzecz,
jaka się człowiekowi przydarzyła na tym
świecie – doprowadziły ostatecznie do
finansowej zapaści.
Rynki nie mogły dalej działać na
dotychczasowych zasadach, gdyż zaczęło
na nich po prostu brakować pieniędzy. A
gdzie znajdowały się pieniądze, skoro
zabrakło ich w sejfach największych
światowych banków i instytucji
finansowych? Miało jej państwo, które
z kolei zdobyło je, ściągając od nas
podatki. Publiczne pieniądze okazały się
więc dla finansistów nie tylko łakomym
kąskiem, ale ostatnią deską ratunku, jeśli
myśleli o przeżyciu. Rodziło się tylko
jedno "ale" – jak położyć na nich łapę?
Było jasne, że masy powstaną z kolan,
kiedy faceci z Wall Street zażądają tych
pieniędzy jak swoich. Trzeba było więc
stworzyć choćby pozory, że przelewanie
na konta prywatnych instytucji

Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Styczeń 2010
finansowych publicznych pieniędzy
dokonuje się w imię „wyższej
konieczności‖. Jak zatem doszło do
operacji, która sprowadziła się do logiki
―sprywatyzować zyski i uspołecznić
straty‖?
Amerykanie, a w ślad za nimi obywatele
innych demokratycznych państw bez
walki oddali ciężko składane do wspólnej,
państwowej kasy grosze. Dlaczego? Jak
pamiętamy, sekretarz skarbu w rządzie
G.W. Busha Henry Paulson pokazowo
dopuścił do upadku Lehman Brothers –
j ed nego z czo ło wych b ankó w
inwestycyjnych w USA. Upadek
Lehmana miał wywołać szok pośród
klientów wszystkich banków. I wywołał.
Światowa publiczność, widząc, jak z dnia
na dzień zamykany jest Lehman, miała
zrozumieć (i zrozumiała!), że to
rzeczywiście nie przelewki. Kryzys jest
realny.
Kolejny ruch był prostą konsekwencją
pierwszego i sprowadził się do
następującego szantażu: „jeśli szybko nie
wpompujemy publicznych pieniędzy do
prywatnego sektora bankowego, globalnej
gospodarce grozi katastrofa‖. Nim się
obejrzeliśmy, amerykański rząd pod
koniec prezydencji Busha przeznaczył na
ratowanie prywatnych instytucji
finansowych (AIG, Citi, Bank of
America...) 700 mld USD publicznych
pieniędzy. Oczywiście w kieszeni
maluczkich nóż się otwierał wobec tego
procederu, ale ostatecznie zgodzili się
zacisnąć pasa w imię wyższego dobra
wspólnego.
Przede wszystkim dlatego, że za sprawą
polityków, przy niemałym współudziale
mediów siejących grozę nadciągającej
apokalipsy, wmówiono Amerykanom, że
znajdują się w sytuacji, którą zwykło się
określać stanem wyjątkowym. Sytuacja
nie jest normalna, a więc normalne reguły
działania i postępowania muszą zostać
zawieszone. Co więcej, to druga już
sytuacja w ostatniej dekadzie, kiedy
amerykański rząd ogłasza stan
wyjątkowy, przeprowadzając zarazem
działania, które w normalnych warunkach
nie mogłyby mieć miejsca.
Pierwszy raz stan wyjątkowy ogłoszono
po ataku 11 września 2001 roku na Nowy
Jork i Waszyngton. Neokonserwatywna
administracja Busha przekonała
przerażonych wówczas Amerykanów – i
dużą cześć światowej opinii publicznej –
że „wojna z terroryzmem” zmusza USA
do tego, by do lamusa odesłać prawa
obywatela, jeśli chce się chronić
bezpieczeństwo (słynny Patriot Act). Że
ścigając bin Ladena, można ignorować
rezolucje ONZ, że można stosować
tortury, jeśli tylko pomogą w zwalczaniu
„faszystowskich islamistów”, i że
w końcu usprawiedliwione jest uderzenie
prewencyjne, nawet jeśli kraj, który
Ameryka zaatakowała, nie miał wobec
niej żadnych wojowniczych zamiarów.
Innymi słowy: ogłoszenie stanu
wyjątkowego sprawia, że wolni obywatele
godzą się na rzeczy, na które
w normalnych warunkach by się nigdy nie
zgodzili. Strach jest silniejszy niż zdrowy
rozsądek.
Jeśli wprowadzony przez administrację
Busha, choć niewypowiedziany oficjalnie,
stan wyjątkowy okazał się skuteczny przy
okazji tzw. wojny z terroryzmem, to
dlaczego nie powtórzyć tej operacji
wobec grozy ekonomicznej apokalipsy? I
tak się stało: globalny kryzys finansowy
przedstawiano jako sytuację, wobec której
należy zastosować niekonwencjonalne
rozwiązania. Oczywiście dla dobra
ma l u c z k i c h z a wi e s z o n o r e g u ł y
sprawiedliwości i przyzwoitości.
W normalnych warunkach trudno
byłoby znaleźć demokratycznie wybrany
rząd, który na zabój biegnie ratować
prywatne banki. Dodajmy, banki, które
w większości popadły w tarapaty
z chciwości i niefrasobliwości swoich
szefów. Ale skoro mamy stan wyjątkowy,
to nie można pozostać obojętnym. Trzeba
zakasać rękawy.
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Szanowni Państwo,

Skarbnica Narodowa ma ogromny
zaszczyt poinformować o emisji
niezwykłego medalu wybitego z okazji
200. rocznicy urodzin największego
polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina.
Medal ten wybity w czystym srebrze
925/1000 jest uhonorowaniem geniuszu
wybitnego Polaka.
Jego unikalność podkreśla fakt bicia
w najwyższej jakości menniczej stemplem lustrzanym oraz ścisły limit
emisji - tylko 75 000 egzemplarzy.
Jeżeli weźmie się pod uwagę setki
tysięcy kolekcjonerów i melomanów
zarówno w Polsce jak i na całym świecie
zainteresowanych zdobyciem tej pamiątki,
stanie się jasne, dlaczego jej walorów nie
sposób przecenić.
Aby zapewnić każdej rodzinie szansę
zdobycia tego niezwykłego numizmatu
wprowadzony został system rezerwacji.
Każda rodzina może zgłosić tylko jedną
rezerwację. Wszystkie rezerwacje zostaną
rozpatrzone w kolejności napływania - ta
uczciwa zasada pomoże uniknąć
spekulacji.
Prosimy nie wysyłać teraz pieniędzy.
Jeżeli rezerwacja zostanie zaakceptowana,
niezwłocznie przesłane zostanie Państwu
potwierdzenie. Otrzymają Państwo ten
niezwykły medal pamiątkowy wybity
w czystym srebrze po okazyjnej cenie 39
zł (+ 9.95 zł pakowanie i przesyłka). Do
każdej emisji dołączony jest Certyfikat
Autentyczności potwierdzający jej
prawdziwość i najwyższą jakość.
Z zamówieniem nie są związane żadne
dodatkowe koszty. Nie ponoszą Państwo
żadnego ryzyka - przesyłkę można
zwrócić w ciągu 14 dni od daty jej
otrzymania.
Rezerwacji można dokonać w ciągu 10
dni od daty otrzymania niniejszego
komunikatu.
Aby uniknąć rozczarowania, radzimy
dokonać rezerwacji jeszcze dzisiaj.
Z poważaniem,
Chopin Medal do str.
Adam Zieliński
Dyrektor Zarządzający Skarbnicy
Narodowej
Rezerwacji można dokonać poprzez:
Internetowy System Rezerwacji
www.skarbnicanarodowa.pl/chopin
Można również zadzwonić pod numer
Oficjalnej Linii Rezerwacyjnej:
801 811 901* lub 22 332 10 82
(z telefonu komórkowego)
(Codziennie 9.00 - 21.00) *Koszt
połączenia to cena 1 impulsu rozmowy
lokalnej
Rezerwacja internetowa powinna zostać
złożona w ciągu 10 dni od daty
otrzymania niniejszej informacji. Aby
uniknąć rozczarowania, radzimy dokonać
rezerwacji jeszcze dzisiaj.
Created by Interactive Marketing Partner
Copyright (c) 2009 Skarbnica Narodowa.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Skarbnica Narodowa Sp. z o.o., Aleja
Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa
KRS: 0000241299, Sąd Rejonowy dla M.
St. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy
REGON: 140159953, Kapitał zakładowy:
50000 zł, NIP: 525-234-83-37 ❒

Popierajcie firmy
ogłaszające się
w News of Polonia
One pomagają
Polskiej społeczności

Trzęsienie ziemi pod
Bełchatowem.
Kilkadziesiąt domów
uszkodzonych
Trzęsienie ziemi zarejestrowało
Europejskie Centrum Sejsmologiczne.
Wstrząsy sejsmiczne, które w piątek nad
ranem odczuli mieszkańcy okolic
Bełchatowa i Pajęczna (Łódzkie),
spowodowały uszkodzenia ścian lub
stropów co najmniej kilku budynków oraz
kilkudziesięciu domów i budynków
gospodarczych - poinformowano
w Wojewódzkim Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Łodzi.
Jak powiedział dyżurny WCZK
Arkadiusz Makoski, najwięcej informacji
o uszkodzonych budynkach pochodzi
z gminy Rząśnia w powiecie
pajęczańskim. Pęknięcia i rysy pojawiły
się tam w pięciu budynkach użyteczności
publicznej, m.in. gimnazjum, szkole
podstawowej, gminnym ośrodku zdrowia
i Urzędzie Gminy. W pobliskim
Zielęcinie uszkodzona została ściana
szkoły podstawowej. Z terenu całego
powiatu pajęczańskiego dotąd napłynęły
zgłoszenia o szkodach w 27 innych
budynkach
mieszkalnych
i
gospodarczych.
W Chabielicach k. Szczercowa pękła
ściana budynku gminnej stacji uzdatniania
wody, a w Działoszynie odnotowano - jak
dotąd - pęknięcie ścian i stropu gminnego
budynku dzierżawionego przez jedną
z firm. W wyniku trzęsienia nikt nie
odniósł obrażeń. Nie doszło też do
uszkodzeń linii energetycznych i
gazowych.
Inspektorzy nadzoru budowlanego
oceniać będą szkody w budynkach i
zdecydują czy nadają się one do dalszego
użytkowania. Wszyscy mieszkańcy,
którzy ponieśli straty, mogą je zgłaszać do
działu szkód górniczych PGE KWB
Bełchatów. Ekipy specjalistów z kopalni
oceniać będą szkody, a kopalnia będzie
wypłacać ewentualne odszkodowania.
Wstrząsy sejsmiczne w okolicach
Bełchatowa i Pajęczna (Łódzkie) - według
różnych źródeł - miały od 4 do 4,5 stopnia
w skali Richtera. Według dr Pawła
Wiejacza z Instytutu Geofizyki PAN
rozrzut siły wstrząsów odnotowanych
przez sejsmografy Instytutu wynosił od
3,9 do 4,5 stopnia. W jego ocenie
najbardziej "rozsądna" wartość to 4,0
w skali Richtera.
Tymczasem
z
informacji
opublikowanych na stronie internetowej
Europejskiego
Centrum
Sejsmologicznego (EMSC) wynika, że
wstrząsy miały siłę 4,5 stopnia w skali
Richtera. Wcześniej PGE KWB
Bełchatów informowała, że siła
wstrząsów wynosiła 4,42 stopnia.
Doszło do nich kilka minut po godz. 5
rano w okolicach nowej odkrywki węgla
brunatnego w Szczercowie, należącej do
PGE KWB Bełchatów - ok. 25 km od
Bełchatowa i 49 km od Częstochowy.
Były odczuwalne w promieniu
kilkudziesięciu kilometrów.
„Takie wstrząsy mogą mieć miejsce
w związku z procesem wydobycia węgla
brunatnego metodą odkrywkową‖ powiedziała rzeczniczka PGE KWB
Bełchatów Beata Nawrot-Miler. Dodała,
że wstrząsy zdarzały się także w latach
80. podczas eksploatacji węgla
w Bełchatowie. Wówczas najsilniejszy
zanotowany wstrząs miał siłę 4,7 stopnia
w skali Richtera.
Zdaniem dr Pawła Wiejacza jest to
„długoterminowa reakcja podłoża
geologicznego na przeprowadzone
wydobycie‖. Na to, że ogromną ilość
nadkładu ziemi wydobyto z wykopu
kopalni i składowano ją obok po prostu.
Tam przebiega cały system uskoków i to
się rusza i przez jakiś czas pewnie będzie
się ruszać, nawet dziesiątki lat, jak nie
dłużej‖ - powiedział naukowiec. W jego
ocenie „jak na polskie warunki to był
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Tyle że kiedy nowy prezydent Barack
Obama, idąc tu śladami Busha, prosił
Kongres o akceptację kolejnych
miliardów dolarów w ramach tzw. pakietu
stymulacyjnego, kierownictwo AIG –
mimo że firmie wciąż groziło bankructwo
– przyznało dla swej kadry menedżerskiej
218 mln dolarów nagrody. To nie
odosobniony przypadek. Analogicznie
zachowali
się
menedżerowie
z londyńskiego City.
Znane amerykańskie przysłowie mówi:
„Jeśli ty jesteś winien komuś 1000
dolarów, to jest to twój problem. Jeśli
jesteś winien bankowi 100 tys. dolarów,
to też jest twój problem. Jeśli jednak
winien jesteś bankowi 100 milionów
dolarów, to jest to problem banku‖. A
jeśli duży bank zaczyna mieć problemy,
to jest to też problem państwa – czyli nas
wszystkich. Tym bardziej, jeśli
znajdujemy się w epicentrum stanu
wyjątkowego. Mając jednak przystawiony
tak fikcyjny nóż do gardła w postaci
krachu światowej gospodarki, ludzie bez
mrugnięcia okiem zgodzili się na
rozwiązania, które miały niby ratować ich
skórę.
I ostatnia sprawa: kto na kryzysie
zyskał, a kto stracił? Mówi się, że kryzys
uderzył w klasę zarządzającą finansami.
Nic bardziej błędnego. To oni są
beneficjanci tej zapaści. Zgoda, że tylko
w tym roku w samych USA upadło już
115 banków. Ale co niektórzy koledzy
bankowcy z nieskrywaną szczerością
wyznają, że to selekcja naturalna, która i
tak – wcześniej czy później – była
n i e o d zo wn a . S e k t o r f i n a n s o wy
przypominał bowiem zatłoczoną kolejkę,
więc przewietrzenie wyszło mu tylko na
zdrowie.
Ponadto faceci z Wall Street dostali to,
czego chcieli – czyli publiczne pieniądze.
Dlatego dziś, w chwili, kiedy położyli już
łapę na publicznej kasie, mogą ogłaszać
z poczuciem dobrze spełnionego
obowiązku, że recesja się zakończyła, a
stan wyjątkowy zostaje odwołany. Uff,
znów wszystko będzie jak dawniej.
Paradoksalnie, przegranymi tego kryzysu
nie są także ludzie biedni, wykluczeni,
pozbawieni pracy. Sytuacja maluczkich
w większości przypadków sprowadzająca
się do wegetacji była tak samo zła przed
ogłoszeniem kryzysu, jak zła jest teraz,
kiedy obwieszczany jest jego koniec.
Jednak największym paradoksem
obecnego kryzysu jest to, że to wdowi
grosz uratował sektor bankowy. Gdy
rządy mają ratować zagrożone upadkiem
zakłady pracy, a tysiące ludzi trafiają na
bruk, rządy mówią, że nie będą dotować
nierentownych zakładów. Kiedy trzeba
było wyłożyć kasę na ratowanie
upadających banków, nikt nie zadawał
kłopotliwych pytań.
Neoliberałowie przekonali nas, że
ludziom nie można dawać ryby na talerzu,
ale wędkę, by sami mogli łowić. Dziś
jednak widać, że sami łowić muszą tylko
biedni.
Rekinom
finansjery
demokratycznie wybrany rząd daje za
darmo nie tylko wędkę, ale także
przygotowuje zarybione jezioro, by mogli
łowić w spokoju, popalając w tym czasie
kubańskie cygara. Czy możemy się więc
dziwić, że kryzys został właśnie
odwołany, a stan wyjątkowy zawieszony?
Czy powinno nas zdumiewać, że takie
banki jak Goldman Sachs, które uciekły
ponoć spod gilotyny mającej zakończyć
ich żywot, osiągną od dawna nienotowane
zyski, a kadra zarządzająca już przyznaje
sobie niebotyczne premie, gdyż bank
oddaje zaciągnięte od państwa pieniądze?
Pierwszy raz wygłaszany dziś bon mot, że
znów będzie jak dawniej, brzmi naprawdę
złowieszczo. ❒

Zajmuje
się
sprowadzaniem
cudzoziemców do pracy w Polsce.
Przerzuca ich do klasycznych obozów
pracy.
Ludzie
pracują
tam
w skandalicznych warunkach, takich,
które jeszcze niedawno pokazywaliśmy na
p r z yk ł ad z ie n as z yc h o b y wa te li
pracujących w różnych krajach Europy.
Dziś mamy to samo zjawisko, tylko
w Polsce, gdzie przybysze ze wschodu
traktowani są tak samo jak nasi
pracownicy np. we Włoszech - mówi
Tadeusz Zając, główny inspektor pracy.
Pracuj, choćbyś umarł
Na włoskie obozy pracy zapatrzył się
właściciel pól z sadzonkami kwiatów
w niewielkiej miejscowości pod Opolem.
Potrzebował rąk do pracy, sporo, bo
ponad sześćdziesiąt osób. Płacić za dużo
nie chciał, więc sprowadził pracowników
z Ukrainy, a nawet Tajlandii.
Cudzoziemiec i mniej chce zarobić, i nie
poskarży się tak od razu na złe
traktowanie, bo nie zna języka. A skarżyć
było się na co. Praca przy kwiatach,
okazała się śmierdzącą robotą.
Pracować trzeba było na okrągło.
Siedem dni w tygodniu. Bez
ubezpieczenia, bez opieki socjalnej.
Czasami na polu, czasami „na zapleczu‖
w nieczynnym elewatorze zbożowym.
Zawsze długo. Normą było kilkanaście
godzin dziennie, ale nikogo nie dziwiła
praca nawet po dwadzieścia godzin na
dobę - od świtu do
późnej nocy.
Odpocząć nie sposób, tym bardziej, że
"hotel" to ten sam stary elewator
zbożowy. Wilgoć i grzyb na ścianach,
toalet nie ma, w kątach worki i połamane
płyty eternitowe z rakotwórczym
azbestem. Żyć się nie da. Ale człowiek
ponoć się szybko przyzwyczaja. Choćby
gonił już resztką sił.
- Podczas naszej kontroli jedna
z pracujących Ukrainek dosłownie
słaniała się na nogach. Wezwaliśmy
pogotowie. Karetka natychmiast zabrała
ją do szpitala. Przez kilka dni kobieta była
nieprzytomna, lekarze podejrzewali
nawet, że ma wirusa tzw. świńskiej grypy.
Okazało się, że miała obrzęk płuc. Nawet
w takim stanie pracowała przy kwiatach opowiada Łukasz Śmierciak, rzecznik
prasowy opolskiej delegatury Państwowej
Inspekcji Pracy.
Inspektorzy pracy na podmiejską
plantacje kwiatów weszli pierwszy raz
w październiku. Zostali tam do dziś.
Firmę sprawdzają też strażacy,
inspektorzy budowlani, sanepid, Straż
Graniczna. Cudzoziemcy przebywali
w Polsce legalnie, mieli nawet pozwolenia
na pracę. Szkopuł w tym, że mieli
pracować w zupełnie innych miastach,
w różnych firmach. Jak to się stało, że
wylądowali w obozie pracy pod Opolem
wyjaśnią kolejne kontrole. Niektórzy nie
czekają na jej rozstrzygnięcie. Część
obcokrajowców wróciła do swoich
krajów. Inni zostali w Polsce. Nadal
wierzy w swoją szczęśliwą gwiazdę.
Musi to być mocna wiara, ponieważ
warunki pracy w Polsce są dla
obcokrajowców coraz gorsze. Państwowa
Inspekcja Pracy policzyła, że przepisy
łamie już co czwarta firma zatrudniająca
cudzoziemców. Tylko w ciągu
kończącego się właśnie roku dwukrotnie
wzrosła liczba osób pracujących na
c z a r n o . N a j wi ę c e j U k r a i ń c ó w,
Chińczyków, Białorusinów, Hindusów.
Ale nie tylko.

__________

Chorujesz, płać karę....
Ostatnio
głośno
było
o
wykorzystywanych do niewolniczej pracy
Filipinkach. Kobiety przyjechały do
Polski zbierać pieczarki dla jednej z firm
na Podlasiu. Obietnice mogły skusić.
Praca osiem godzin dziennie, przez pięć
dni w tygodniu. Do tego pieniądze za
nadgodziny, ekwiwalent za wyżywienie,
opieka medyczna. Bajka, zwłaszcza, że
obiecana pensja, 560 dolarów
miesięcznie, to dwa razy więcej niż
czteroosobowa rodzina zarabia na
Filipinach. Ale w Polsce nie było już

mowy o lekarzu, wolnych dniach,
dolarach. Był zabójczy akord - sto
kilogramów pieczarek dziennie. Praca od
świtu do nocy, bez wolnych dni,
z pięciominutową przerwą na posiłek. Do
tego żałosne pieniądze - 180 złotych za
dwa tygodnie pracy.
- Szef powiedział nam, że jak któraś
będzie chora, to niech idzie do lekarza, ale
zapłaci z własnych pieniędzy. Jeżeli
będzie miała zaświadczenie, że jest chora,
to może nie przyjść do pracy. W innym
przypadku zapłaci karę za nieobecność.
Co z tego, że będzie miała wolne za
chorobę, jak potem musi potem zrywać
dziennie nawet po dwieście kilogramów
pieczarek, żeby nadrobić dni choroby. To
fizycznie niemożliwe - skarżyły się
Filipinki dziennikarzom „Sło wa
Podlasia‖, którzy jako pierwsi opisali ich
dramat.
Kobietom pomogli mieszkańcy
Parczewa, gdzie Filipinki mieszkają.
Ksiądz zarządził zbiórkę ubrań, żeby
kobiety nie chodziły w mroźne wieczory
w letnich klapkach i cienkich swetrach.
Część z nich jednak już uciekła
z polskiego piekła. Miały dość kieratu.
Inne zostały. Mają do spłacenia długi,
które zaciągnęły na przyjazd do Europy.
Średnio po cztery tysiące dolarów. Teraz
liczą na pomoc prokuratorów, którzy
zajęli się sprawą obozu pracy, w którym
pracowały.
- To właśnie materiał dla prokuratora.
Trudno osoby, które wykorzystują i
zmuszają do wręcz niewolniczej pracy,
nazywać pracodawcami. To zwykli
przestępcy i tak powinni być traktowani mówi ostro Henryk Michałowicz, ekspert
rynku pracy Konfederacji Pracodawców
Polskich.
Kiedyś PGR, dziś obóz pracy...
Problem w tym, że nie wszystkie
przypadki wyzysku wychodzą na światło
dzienne. Najgorzej pod tym względem
jest na dawnych popegeerowskich wsiach.
- To druga, czarna Polska, której zupełnie
nie znamy. Tam bieda aż piszczy, kto ma
pracę jest szczęściarzem, o umowę nawet
nie pyta. Zresztą na wsiach w ogóle nie
istnieje zwyczaj zawierania umów o
pracę, przestrzegania jakiś norm. Kwitnie
wyzysk - uważa Lech Obara, mecenas
znany m.in. z reprezentowania byłych
pracowników sieci Biedronka, w głośnej
aferze dotyczącej wyzysku pracowników
przez dyskont.
Lech Obara przypomina sobie sprawę
sprzed kilku lat. Na jednej wsi na Warmii
działała chlewnia. Dawała utrzymanie
całej wsi. - Wszyscy pracowali w niej na
czarno. Kobiety, nawet dzieci. Były
przypadki, że za swoją pracę nie
dostawały pieniędzy, tylko mięso na
obiad. Godziły się na to. Życie zmusiło je
do tego - mówi mecenas Obara.
W miastach wcale nie jest lepiej.
Łodzianka Wioletta Zelek o możliwości
pracy w nadmorskim barze w Darłowie
dowiedziała się od znajomych. Firma
opłacała przejazd nad morze, wyżywienie,
nocleg i dniówkę – sto złotych na rękę.
Skończyło się na obietnicach.
- Pracowaliśmy bez umowy, od ósmej
rano do pierwszej w nocy, nie było mowy
o dniu wolnym. Nawet na wyjście do
toalety patrzyli krzywym okiem. Spać
musieliśmy w namiotach, a szefowie
karmić chcieli nas zielonym już mięsem.
Gdy się zbuntowałyśmy, kazali nam się
pakować. Zapłacili tylko połowę
obiecanej stawki. O zwrocie kosztów
podróży nawet nie chcieli słyszeć opowiada nam Wioletta.
Wystarczy przejrzeć fora internetowe,
żeby przekonać się, że przypadek
łodzianki nie jest odosobniony. W sieci aż
roi się od utyskiwań pracowników dużych
firm rozsianych po całym kraju i małych,
rodzinnych biznesów, zatrudniających
tzw. pracowników sezonowych. Niektóre
opisy firmowej rzeczywistości mrożą
krew w żyłach.
-Sprzątanie w firmie jest surowo
zakazane, choć trzeba im przyznać, że
ostatnio z szatni wywieźli trzy pełne
taczki śmieci. Gniły już. Dla szefów liczy

się tylko produkcja. Pracowników traktują
jak podgatunek. Nie mamy stołówki.
Jemy posiłki na hali produkcyjnej,
w oparach steryny i acetonu. Smród
chemikaliów roznosi się wszędzie.
Wszędzie pył. Ludzie piją go w herbacie i
jedzą w kanapkach - napisał na swoim
blogu jeden z internautów.
Oczy ze zdumienia przecierali też
inspektorzy pracy z Bydgoszczy, kiedy
przyszli skontrolować jedną z kwiaciarni
w centrum miasta. Obok kwiaciarni był
właz do piwnicy, w której rozgrywał się
dramat kwiaciarek. W przenikliwym
zimnie, kobiety przygotowywały
wiązanki. Robiły to niemal po ciemku,
ponieważ w piwnicy nie było okien. Nie
było też ciepłej wody, a ubikacja urągała
cywilizowanym normom. Panie musiały
chodzić po „firmie‖ skulone, bo sufit był
tak niski, że nie pozwalał na
wyprostowanie sylwetki.
- Nakazaliśmy właścicielce kwiaciarni
zamknięcie firmy. Trwają kontrolę czy
zastosowała się do naszych postanowień –
mówi nam Katarzyna Pietraszak,
rzeczniczka prasowa okręgowego
inspektora pracy w Bydgoszczy.
Interes musiał też zwinąć „biznesmen‖
spod Opola, do którego kontrolerzy
zapukali w sierpniu tego roku.
W naprędce skleconej stodole bez drzwi i
otynko wanych ścian mężczyzna
prowadził zakład stolarki. Zatrudniał
dwóch pomocników. Oczywiście na
czarno.
Inspektorzy przyznają jednak, że
wykrywane przez nich patologie, to tylko
wierzchołek problemu. I na każdym kroku
podkreślają, że coraz częściej zamiast
z domorosłymi biznesmenami, mają do
czynienia z dobrze zorganizowanymi
gangami. Bezwzględnymi. ❒
__________

Pogonowski - Gniew Islamu ze str. 17
Wszelkie oferty pokoju ze strony rządu
w Islamabad, al-Qaeda uważa za fałszywe
i podsuwane przez Amerykanów. Zima
pomaga powstańcom, zwłaszcza
w górach. Nim śniegi stopnieją
wojownicy al-Qaedy przygotowują ataki
na wojsko Pakistanu w regionie Tora
Bora.
Pro-amerykańska koalicja w Islamabad
traci kontrolę też z powodu opozycji sądu
najwyższego i wielu wojskowych. Sąd
najwyższy unieważnił układy prezydenta
Muszarraf‘a z USA z 2007 roku, oraz tak
zwany „porządek dla zgody ogólnonarodowej‖ w ramach, którego wyroki za
korupcję miały być unieważnione,
zwłaszcza przeciwko obecnemu
prezydentowi Asie Ali Zardari i
biurokratom oskarżonym o korupcje i
sprzeniewierzanie funduszów społecznych
jak też stosowanie terroru przeciwko
muzułmanom. Jest wznawiana sprawa
w Szwajcarii o odzyskanie pieniędzy
skarbowych ukradzionych przez Zardari i
jego żonę Benazir Bhutto.
Tymczasem al-Qaeda finansuje napady
piratów koło Somalii oraz działa
w Jemenie gdzie jest organizowany ruch
oporu „Synów Ziemi‖ – „Ibnul Balad‖
w tradycji wcześniejszych ataków na
marynarkę i obiekty w USA, w Kenii i
w Saudi Arabii. Według szefa Asia Times
w Pakistanie, Syed‘a Saleem‘a
Szahazad‘a al-Qaed‘a osiąga przewagę
w Pakistanie po pięciu latach starań.
Pesymistyczny obraz sytuacji w Azji
Środkowej może ulec zmianie tylko
w wypadku otwartego poparcia USA dla
muzułmanów w obronie praw Arabów
w Jerozolimie i w Palestynie.
W przeciwnym razie spełnią się nadzieje
przywództwa al-Qeady, które ocenia, że
jej działania w Jemenie i w Somalii będą
zwycięskie w znacznie szybszym czasie
niż w Pakistanie, dzięki szerzeniu się
gniewu Islamu na oś USA-Izrael. ❒
__________

Str. 22
Dastych - Edward Mazur ze str. 19
młodym człowiekiem, który odziedziczył
trochę pieniędzy i wyjechał z Polski do
Ameryki. Jednakże przed wyjazdem był
jeszcze na to za młody. Przypomniano
sobie o nim dopiero kiedy studiował
w College i uzyskał amerykańskie
obywatelst wo. Młody, dobrze
zapowiadający się amerykański inżynier,
to właśnie to o co im chodziło. W tym
czasie Edward Mazur musiał się zrzec
polskiego obywatelstwa, aby otrzymać
amerykańskie, ale po 1989 roku mógl je
odzyskać i posiadać obydwa paszporty
polski i amerykański.
Rekrutowanie młodych Polonusów, tuż
po uzyskaniu a mer ykańskiego
obywatelstwa, było normalną praktyką
komunistycznych służb specjalnych.
Gdyby go zwerbowano przed wyjazdem,
m ó g ł b y z g ł o s i ć t o U r z ę d o wi
Imigracyjnemu w USA, co sprawiłoby
wiele kłopotów. Kiedy Edward Mazur
został agentem polskich służb specjalnych
na ziemi amerykańskiej, był już
obywatelem amerykańskim, studentem
Engineering College w Chicago i
człowiekiem, który mógł zrobić karierę
zawodową w Stanach Zjednoczonych. Dla
komunistycznych służb specjalnych był
bardzo cennym nabytkiem.
Rozwój kariery zawodowej Edwarda
Mazura w pełni potwierdził te
oczekiwania. Mazur brał czynny udział
w życiu polonijnym. Wspierał go nawet
Edward Moskal, Prezes Kongresu PolskoAmerykańskiego. Pracował jako
menadżer w wielu amerykańskich
kampaniach (United Technologies, AG
McKee & Co., Cargill Inc., Demarex Inc.,
Stream Communications Inc.). Startując
w połowie lat 1970-tych, był jednym
z pierwszych amerykańskich
biznesmenów
inwestujących
w komunistycznej Polsce.
Jego działaność biznesowa w Polsce
świadczy o tym, że był bardzo cenionym
agentem przez polski kontrwywiad (Drugi
Departament, MSW) aż do lat 1990-tych.
W Polsce stał się również znanym
biznesmanem, partnerem takich
przedsiębiorstw jak Bakoma i Bioton.
Polskie służby specjalne wykorzystywały
talent Mazura oraz jego biura, aby
szpiegować zagranicznych biznesmenów,
działających i inwestujących
w komunistycznej Polsce. Jednakże, jego
mocna pozycja w komunistycznej Polsce
nie uszła również uwagi obcym
wywiadom, szczególnie CIA oraz KGB.
Czy był agentem CIA?
CIA ani nie potwierdziła, ani nie
zaprzeczyła, że Edward Mazur był
również jej tajnym agentem, co jest
przyjętą praktyką. Sam Mazur
kategorycznie zaprzeczał jakoby był
czyimkolwiek agentem, jednakże jego
działalność i kontakty, szczególnie
w Polsce i we Wschodniej Europie,
przeczą tym zapewnieniom.
Nie wiadomo w jaki sposób CIA
ewentualnie zwerbowała Edwarda
Mazura. Mogła go zaszantażować
zdobytymi informacjami o jego
powiązaniach z polskimi służbami
specjalnymi. Zresztą, również sam mógł
zaoferować współpracę CIA, aby
udowodnić swoją lojalność wobec USA
lub oczekiwać materialnej nagrody.
Z tego co wiem z własnego
doświadczenia, CIA nigdy nie wahała się
rekrutować i kontrolować obcych
agentów, wykorzystując ich do własnych
celów. CIA szczególnie interesowała się
Polską pod koniec lat 1970-tych i
w połowie 1980-tych. W tym czasie
pomiędzy służbami specjalnymi różnych
krajów toczyła się „tajna wojna‖ o
wykorzystanie zmian zachodzących
w Polsce dla uzyskania korzyści
politycznych i ekonomicznych. Był to
również okres ostrej rywalizacji pomiędzy
zagranicznymi organizacjami mafijnymi,
których interesy krzyżowały się na terenie
Polski.
Dwie opinie, wyrażone przez dobrze
poinformowanych przedstawicieli służb
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specjalnych w Polsce, potwierdzają
p o ś r e d n i o p o wi ą z a n i a M a z u r a
z amerykańskim wywiadem.
Jan Bisztyga były wysoki oficer
polskiego wywiadu oraz były doradca
postkomunistycznego premiera Leszka
Millera powiedział w wywiadzie dla
prywatnej stacji telewizyjnej TVN 24
(polskie CNN), że „Mazur ma kontakty
z amerykańskim wywiadem. Potwierdza
to jego biografia oraz sukcesy jakie
odniósł w Polsce. Na pewno nie
przyjechał tutaj z własnej woli, ale dostał
specjalne zadanie do wykonania‖.
Kiedy prawicowe pismo Gazeta Polska
z a s u g e r o wa ł a , ż e M a z u r b y ł
amerykańskim agentem, były szef
polskiego kontrwywiadu w latach 1990tych oraz były działacz Solidarności –
Konstanty Miodowicz – odmówił
komentarza dla PAP-u, zasłaniając się
„tajemnicą państwową”, ale przyznał, że
Mazur był rzeczywiście informatorem
służb specjalnych (polskich lub
zagranizcznych). Dodał, że „służby te
mogą być dumne, że miały tak dobrze
ulokowanego swojego człowieka‖.
W marcu 2006 roku Gazeta Polska –
tygodnik mający dobre stosunki ze
słuzbami specjalnymi – donosiła, że po
zmianie reżimu w 1989 roku Mazur
kontynuował współpracę z polskim
wywiadem, bądąc konsultantem UOP-u
w latach 1992-1996. Penetrował on
biznesowe i dyplomatyczne koła w kraju i
zagranicą, śledząc powiązania pomiędzy
politykami a gangsterami. Przekazywał
informacje do UOP o byłych wysokich
oficerach SB. Nowe władze polskie,
wywodzące się z Solidarności, chciały
k o n t r o l o wa ć b y ł y c h w y s o k i c h
funkcjonariuszy komunistycznych. Mazur
zaprzyjaźnił się z nimi w czasach
komunistycznych, kiedy pracował dla SB.
Obecnie mógł spotykać się z nimi
prywatnie przy wódce oraz wyciągać
z nich informacje o ich tajnej działalności
biznesowej, które następnie przekazywał
do UOP-u. Według tygodnika, Mazur był
tak mocno zaangażowany we współpracę
z UOP, że dzwonił nawet do oficera
operacyjnego z miejsc, gdzie odbywały
się przyjęcia. Jak donosiła Gazeta Polska,
w połowie lat 1990-tych Mazur pracował
dla UOP -u kiero wan ym przez
Konstantego Miodowicza i skupił się na
zorganizowanej przestępczości. Trwało to
do jesieni 1996 roku, kiedy to do władzy
doszła inna ekipa – w rezultacie
wygranych wyborów parlamentarnych.
Wtedy to polecono oficerom UOP-u, aby
teczki Mazura oddali do archiwum.
Według wielu publikacji, jakie pojawiły
się w polskich mediach, Edward Mazur
uczestniczył w rywalizacji wywiadów
amerykańskiego i sowieckiego na terenie
Polski.
Pod koniec lat 1980-tych. Były oficer
UOP-u ujawnił dziennikarzom, że Mazur
wynajął apartament w ekskluzywnej
dzielnicy Warszawy gdzie mieszkali
członkowie rządu oraz bosowie partii
komunistycznej, którą nazywano ―Zatoką
Czerwonych Świń‖. W sąsiednim
apartamencie mieszkał słynny sowiecki
szpieg-dyplomata Władimir Ałganow.
Ałganow był bardzo towarzyskim
człowiekiem i organizował suto
zakrapiane alkoholem przyjęcia dla
polskich polityków, wyciągając od nich
cenne informacje. Mazur konkurował
z Ałganowem o zdobycie najlepszych
ekonomicznych kawałków „polskiego
tortu‖: pier wszy dla wywiadu
amerykańskiego a drugi dla rosyjskiego.
Kilka lat później ta rywalizacja przybrała
fo r mę go rzkiej ko nkurencj i o
sprywatyzowanie najlepszych firm
państwowych oraz o kontrolę nad
polskimi bankami.
W 1985 roku władze komunistyczne
utworzyły specjalny fundusz, tzw. FOZZ
(Fundusz Obsługi Zadłużenia
Zagranicznego), którego celem było
wy k u p o wa n i e p o l s k i c h d ł u gó w
zagranicznych. W rzeczywistości jednak
był on zarządzany przez polskie

komunistyczne służby specjalne jako
„fundusz tajny”. Tylko około 4%
pieniędzy z tego funduszu było
wykorzystane dla celów statutowych,
reszta była użyta przez służby specjalne
dla nagromadzenia zagranicą kapitału dla
wysokich funkcjonariuszy partyjnych,
którzy przewidywali już upadek reżimu i
chcieli się przy tej okazji wzbogacić.
W latach 1985-89 Mazur wziął udział
w akcji wywiadu amerykańskiego dla
zdobycia wpływów na politycznej i
gospodarczej scenie Polski. W tym czasie
CIA, ręka w rękę z Mossadem, starały się
przeciwstawić wpływom KGB oraz
wywiadu zachodnioniemieckiego i
francuskiego. W późniejszym okresie
Izrael zbudował w Polsce swoje własne
lobby, które nawet w niektórych
przypadkach kolidowało z interesami
amerykańskimi. W roku 1998 Mazur
wziął udział we wspólnej naradzie
wysokich oficerów KGB i CIA, którzy
debatowali nad przyszłością Polski.
Według opinii przedstawiciela polskiego
wywiadu, który obserwował to spotkanie,
Ałganow był tam „małą rybą‖, natomiast
Mazur był „tutti‖.
Później, w latach 1992-1996 kiedy
sprawował funkcję konsultanta wydziału
kontrwywiadu UOP, Mazur zasiadał
w zarządzie przedsiębiorstwa Telegraf,
które uczestniczyło w prywatyzacji około
200 polskich firm państwowych oraz
w akcji wykupywania polskich długów
w ramach FOZZ-u. Edward Mazur brał
udział w lokowaniu tych zasobów a
niektóre z nich kupił nawet dla siebie.
Jego głównym zadaniem było jednak
wspomaganie firm amerykańskich
zainteresowanych zakupem funduszy
FOZZ-u. Kapitał FOZZ-u posłużył do
stworzenia bazy finansowej dla działania
postkomunistycznych partii politycznych,
jak również umożliwił wielu byłym
wysokim komunistycznym dygnitarzom
partyjnym przekształcenie się
w biznesmenów.
W takim to otoczeniu funkcjonował
Mazur, przynajmniej do fatalnego dnia 25
czerwca 1998 roku, kiedy to jego bliski
przyjaciel były szef policji, generał
Papała, został zastrzelony przez
wynajętego przez mafię zabójcę.
Edward Mazur należał do małej grupki
ludzi, którzy widzieli Papałę na kilka
godzin przed jego tragiczną śmiercią.
Wkrótce po tym zdarzeniu, Mazur został
atresztowany a następnie szybko
zwolniony, ale kilka lat później został
oskarżony o zlecenie dokonania
morderstwa Papały. Oskarża się go, że
„zorganizował” zamach i oferował
płatnemu mordercy $ 40 tys. za ―uciszenie
generała na zawsze‖. Minister
Sprawiedliwości oraz Prokurator
Generalny Zbigniew Ziobro przekazał
dokumentację, która rzekomo miała
świadczyć o udziale Mazura w zabójstwie
generała Papały do Biura Prokuratora
Federalnego USA. W 2006 roku polskoa me r y k a ń s k i b i z n e s m a n z o s t a ł
aresztowany i umieszczony w areszcie
federalnym w Chicago, gdzie przez 9
miesięcy oczekiwał na decyzję sądu
w sprawie ekstradycji do Polski.
Nieoczekiwanie sędzia magistracki
Arlander Kays wstrzymał process
ekstradycji i polecił wypuścić Mazura
z aresztu.
Do dzisiaj niewyjaśnione pozostaje
pytanie czy Mazur był rzeczywiście
winien, czy może ktoś go „wrobił‖ w to
morderstwo? ❒

Ziemkiewicz - Historyk ze str. 19
stylu bywa zaś najczystsza prawda – bo
zarejestrowanie przez SB Lecha Wałęsy
jako TW „Bolka‖ jest oczywistym,
potwierdzonym dokumentami, faktem,
podobnie jak nikt nie jest w stanie
podważyć relacji zebranych w książce
Zyzaka.
Istnieje zresztą zbyt wiele
potwierdzaj ących prawdzi wo ść
atako wan yc h k siążek d o wo d ó w
pośrednich – począwszy od zniszczenia za
prezydentury Wałęsy akt "Bolka" i
bezprawnego skonfiskowania przez
służby (prawdopodobnie również w celu
zniszczenia) licznych dokumentów
dotyczących jego życiorysu, jak akta
szkolne czy kartoteki pracowników
stoczni, a skończywszy na licznych
wypowiedziach samego Wałęsy, w
których, wśród gołosłownych zaprzeczeń,
wielokrotnie przyznawał, zwłaszcza
dziennikarzom zachodnim, że grał, że
esbeków oszukał, wywiódł w pole, i że
ni ko mu nic d o teg o , j aki mi
sposobami.Tymczasem pozew córki
Wałęsy, skoro okazuje się ona osobą dla
niektórych niepodlegającą krytyce, w
ogóle pomija kwestię faktów – jest próbą
zaszkodzenia historykowi i jego wydawcy
z zupełnym pominięciem sprawy, czy o
Wałęsie ogłoszono historyczną prawdę,
czy nie. Nie porównuję osób, porównuję
sytuację, bo stanowi ona oczywisty
dowód, że bliżej nam do standardów
wschodnich niż zachodnich.
Niepokój budzi nie samo składanie
absurdalnych pozwów, czego zakazać
nikomu nie można, ale orzecznictwo
polskich sądów, którym zdarza się
grzeszyć jawną stronniczością na rzecz
tłumiących bądź mszczących się za
krytykę bohaterów najnowszej historii.
Mamy absurdalny wyrok zezwalający
Wałęsie na zniesławianie reżysera i
scenarzysty Grzegorza Brauna, z
uzasadnieniem, iż jest on wielką postacią
historyczną – w istocie kwestionujący
podstawową zasadę równości obywateli
wobec prawa. Mamy równie kuriozalny
wyrok w sprawie wytoczonej IPN przez
Adama Michnika; wyrok, z którego
wynika, że podczas gdy lekarz ma prawo
do błędu, choć często skutkiem tego jest
śmierć pacjenta, to historykowi nie
przysługuje prawo do błędu nawet tak
drobnego jak wymienne zastosowanie
określeń szpieg i zdrajca.
Któż w takiej sytuacji odważy się pisać,
by przy tym jednym przykładzie pozostać,
historię sierpniowego strajku? Szukać
miejsca, w którym Wałęsa miał skoczyć
przez płot, ustalać, kto strajk chciał
kontynuować, a kto go pacyfikował –
narażając się na grube nieprzyjemności?
Czyż nie lepiej postąpić jak autor książki
o "Ruchu", który na wszelki wypadek
schował pod sukno część dokumentów
dotyczących dzisiejszego wicemarszałka
Sejmu? W imię czego się narażać – w
imię prawdy? Przecież dyktatorzy
intelektualnych mód postawili sprawę
jasno: Polacy do prawdy nie dorośli,
mogłaby im ona zaszkodzić. Zamiast
prawdy niech przeżuwają założycielskie
kłamstwa III RP, którymi karmią ich
politycy jedynie słusznej opcji, i
pozostające w ich propagandowej służbie
media. ❒
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Ks. Kamieński - 150 lat ze str. 18

Michalkiewicz ze str. 18

Adamowicz - Sybiraczka ze str. 18

Pogonowski - Wojna ze str. 19

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
więc
kolebką
Zgromadzenia
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 apostolskowychowawczej. 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
p o z yt y w n e g o wp ł y wu s y s t e m u
wychowaczego, który praktykował ks. J.
Bosco, a który do historii przeszedł jako
„ s y s t e m p r e we n c yj n y ” i n a c z e 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

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. ❒

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. ❒

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
Kruszwicy,
spowodowało
zainteresowanie się i wielki wkład
P o l a k ó w w p o ws t a n i e p r a wa
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
wo j e n sp r a wi ed li wyc h zgo d n ie
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 mo żli wych środkó w
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. ❒
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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. ❒

Polski Spedytor
Polish Freight Forwarder

Mówimy po Polsku
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 dzisiejszych jako
„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. ❒
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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
uprawnień
i będzie tylko bardziej
wymyślnym listkiem figowym polskiej
demokracji. Rozdzielenie wyborów do
Senatu od wyborów do Sejmu wcale nie
podniesie roli i znaczenia Senatu lecz
odwrotnie: jeszcze bardziej zmniejszy
jego wpływ na proces ustawodawczy. Nie
podniesie tego znaczenia i wielkie
ograniczenie biernego prawa wyborczego
do Senatu, a więc wprowadzenie żądania,
żeby prawo to przysługiwało jedynie
kandydatom mającym za sobą co najmniej
5 lat pełnienia
„funkcji publicznej
z powołania Prezydenta, Sejmu, Senatu,
Rady Ministrów, Premiera, lub funkcji
posła, senatora czy samorządowej”. Na
zwiększenie wagi Senatu wygląda zapis,
że to Senat może zawiesić Prezydenta, ale
do tego celu musi nie tylko opowiedzieć
się za tym 2/3 senatorów, lecz także
wymaga to uprzedniego wniosku 2/3
posłów, co w sumie czyni cały ten zapis
jedynie deklaratywnym.
PiS chce, żeby senatorów było tylko 50
i nie wiadomo skąd się ta liczba wzięła?
Jest ona równie tajemnicza, jak liczba
100, ale w tym ostatnim przypadku
możemy się domyślać, że to „na wzór
amerykański”, a 100 to ładnie brzmi. Ale
dlaczego ładnie brzmi 50? Myślę, że jest
to rozumowanie podobne jak wykładnia
Donalda Tuska o liczbie 230 posłów. Jak
pamiętamy Tusk argumentował, że

Wiadomości Polonijne Pasadena, CA Styczeń 2010
„wtedy będzie o połowę mniej zła”! Może
więc lepiej wykorzenić od razu całe zło, a
nie tylko jego połowę?
Propozycja JOW do Senatu wygląda
więc na robaka założonego na partyjny
haczyk wyborczy. Jarosław Kaczyński
zdaje sobie dobrze sprawę ze społecznych
oczekiwań i społecznej akceptacji JOW i
tym ruchem maskującym chce nas
wprowadzić w błąd. Nie jest wykluczone,
że może mu się to udać. Mamy w końcu
dobitny przykład Rumunów, gdzie
partyj niacy o szukali ob ywateli,
przekonując ich, że oni, tak jak ich
Prezydent, chcą JOW i dlatego wezwali
do bojkotu referendum o JOW
w wyborach parlamentarnych! A tu nie
ma dwóch zdań: JOW w wyborach do
Senatu, to przecież jak najbardziej JOW
w wyborach parlamentarnych!
Podobnym „robakiem” jest i postulat
zmniejszenia składu Sejmu do 360
posłów. Ruch JOW od lat promuje sprawę
JOW organizując konferencje pod hasłem
„Poseł z każdego powiatu” – najbliższa
taka konferencja zaplanowana jest na
początek marca w Suchej Beskidzkiej.
Hasło to b ard zo się p o do b a
społecznościom samorządowym, bo
prawie połowa powiatów w Polsce nie
doczekała się jeszcze swojego
przedstawiciela w Sejmie. Mamy obecnie
314 powiatów „ziemskich” i 65 miast na
prawach powiatu, a zatem liczba 360
wy d a j e s i ę o d p o wi a d a ć t e mu
zapotrzebowaniu. Jednakże nie doczekają
się one swoich posłów, jeśli zostanie
wprowadzona zmiana proponowana przez
PiS: nadal o tym kto może zostać posłem
decydować będą partyjni wodzowie.
Lech i Jarosław Kaczyńscy od samego
początku, od Magdalenki i Okrągłego
Stołu stanowczo sprzeciwiali się
p o m y s ł o w i
w y b o r ó w
w j ed no mand ato wyc h o kręgach
wyborczych, przekonując nas, że takie
wybory oznaczają zwycięstwo bogaczy –
o l i gar c hó w, k t ó r z y za wł a s z c z ą
parlament.. Ten sam pogląd Jarosław
Kaczyński przedstawił publicznie jeszcze
pod koniec ubiegłego roku. O czym może
więc świadczyć wpisanie JOW do ich
projektu konstytucji? Czy jest to tylko
cyniczna gra wyborcza, czy jakiś przełom
w myśleniu lidera PiS? Odpowiedź na to
pytanie poznamy niebawem. ❒
__________
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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
odchodzącego roku ani na początku nowego roku nie byłem głodny.
Opłatek w parafii Matki Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles.

SpiewacziaPani Antonina Witajewska-Grzelak

Konsul Pani Małgorzata Cup

W niedzielę 10 stycznia br. skorzystałem z gościnności ks. Marka, który jako proboszcz
zaprosił mnie na parafialny opłatek, który po Mszy św o godz.12-tej,odbył się na sali
parafialnej. Podobnie jak po inne lata,sala parafialna wypełniła się po brzegi. Było bardzo
miło i sympatycznie.
Po modlitwie, którą odmówił ks. Marek i po życzeniach z racji minionych świąt i
życzeniach noworocznych,według utartego zwyczaju łamaliśmy się opłatkiem. Była to
też okazja do wymiany kilku słów każdy z każdym. Na parafialnym opłatku podobnie jak
w „Szarotce‖, była obecna cała „załoga‖ parafii tj. ks. Marek, ks. Antoni,oraz dwie siostry
no i ten który pod tym pisaniem jest podpisany jako ks. Lucjan K. Na parafialnym opłatku
nie zabrakło też przedstawicieli Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles.
Byla obecna Pani Konsul do spraw kultury Pani Małgorzata Cup oraz Pan Bartosz
Grodecki z małżonką.
Dania opłatkowego spotkania były nieco zmodyfikowane. Nie musiały to już być
potrawy postne jak nakazuje nasza polska tradycja, ale nie zabrakło czerwonego barszczu
z krokietem, żurku i innych smakołyków. Do stołu jako kelnerzy usługiwały harcerki i
harcerze i to robili fachowo. Niech im będą za to wielkie dzięki i harcerskie:
„CZUWAJ‖!!! Usługiwali na medal.
Serdeczne Bóg zapłać Paniom i Panom którzy w pocie czoła, jak ewangeliczna Marta,
trudzili się aby niczego nie zabrakło na stole. I nie zabrakło a nawet zostało jeszcze.
Niektórzy a też i ja, dostaliśmy coś na wynos.
Gdy chodzi o mnie to jak w „Szarotce‖ tak i na opłatku parafialnym tęskniłem za
wigilijnymi smakołykami jakie serwuje się w moich rodzinnych stronach w białostockim.
Tęskniłem za kutią, za kisielem z żurawin i z owsu. Na zakończenie wigilijnego przyjęcia
jako deser do kawy podano makowiec, który mi zastąpił kutię. Byłem
usatysfakcjonowany. Byłem tak łakomy makowca, że ze stolu „zakosiłem‖ chyba 6
kawałków aby zabrać do domu. Zrobiłem to za pozwoleniem a nie po kryjomu abym się
nie musiał spowiadać z tego.
Podczas opłatkowej biesiady śpiewaliśmy nasze polskie kolędy bo i jak świętować
opłatek bez naszych kolęd??? Podczas spożywania deseru i przy kawie mieliśmy okazję
wysłuchać kolęd w wykonaniu mezzosopranu pani Antoniny Witajewskiej-Grzelak przy
akompaniamencie pani Anny Giermek-Briscoe.
Życzę szczęśliwego Nowego Roku panu Marty Cepielik z jego małżonką Betsy, panu
Zbyszkowi Petryce i wszystkim Polonusom, których spotkałem w czasie opłatka i poza
opłatkiem oraz tym którzy będą czytali te moje bazgroły. Życzę więc Szczęśliwego
Nowego Roku i Bożego Błogosławieństwa. ❒
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Family Medical Center, Inc.
34052 La Plaza – Suite 102
Dana Point, CA 92629
Tel (949) 240-8555
Fax (949) 240-9040

Ks. Kamieński - Opłatki ze str. 17

√
√

3400 West Adams Boulevard
Los Angeles, California 90018

OFERUJE
Pokoje z całodziennym utrzymaniem,
umiarkowane, przystępne ceny

Tel. (323)-735-1381

√
√

niskie ceny
nowe domy już od $130,000
Hurtowe Ceny - Foreclosures
Darmowe konsultacje
Darmowy serwis dla kupujących
Pomoc w uzyskaniu
najlepszej pożyczki

Stan Żarkowski Associate Broker
623 512 7336 cell - 866 991 6962 fax
E-mail szarkowski@cox.net

