Str. 20
Squaw Peak

Wiadomości Polonijne - Pasadena, California
Pauliny Joniec i Malgosi Krupczynskiej

30 października, w sobotę po
polskiej szkole harcerze i harcerki
udali się na wyprawę na Squaw
Peak. Szliśmy około 1.2 mil
w jedną stronę. Było dość gorąco,
ale dało się przeżyć. Chłopcy
pędzili do góry, a dziewczyny szły
swoim tempem. Ciągle myśleliśmy,
że to już koniec trasy, ale wciąż
była następna góra. Po godzinie,
doszliśmy na szczyt. Widok był
przepiękny. Było widać centrum
Phoenix, domy i całą Arizonę.
Jedliśmy cukierki, a Macio
z Dominikiem zajadali kiełbasę.
Druh Jacek i druh Szymon zadawali różne pytania o okolicy. Musieliśmy znaleźć północ,
południe, wschód i zachód. Potem druhowie pytali się gdzie są jakie góry. Na końcu
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Droga w dół była o dużo łatwiejsza. Na dolę wsiedliśmy
do aut i wykończeni pojechaliśmy do domu.

Paulina Joniec, harcerka
Jeśli ktoś z was myśli, że zbiórki harcerskie są nudne i nic ciekawego sie na nich nie
dzieje, niech kiedyś wybierze się na zbiórkę harcerską do Arizony. My tu nigdy się nie
nudzimy, mało tego, nawet nie zdążymy pomyśleć o nudzie, bo nasi instruktorzy zawsze
nam coś wymyślą. Wiecie co wymyślili tym razem ?
Chyba zakochali się w jednej z harcerskich piosenek – „jak dobrze nam zdobywać
góry”, bo właśnie w minioną sobote 30 października 2010 roku, postanowili sprawdzić
nasze możliwości w górach. Tak więc zaraz po zajęciach w polskiej szkole, wpakowali
nas do samochodów i po kilku minutach przed naszymi oczami wyrosła wcale nie taka
mała górka - Squaw Peak w Phoenix. Stwierdziliśmy, że co tam dla nas taka góreczka no
i z zapałem taternika, z wiarą we własne siły wkroczyliśmy na szlak. Szła nas spora
gromadka: 4 harcerzy , 6 harcerek no i oczywiscie nasi instruktorzy.
Na początku, szliśmy dość energicznie, pokonując coraz wyższe partie. W miarę jednak
upływu czasu i drogi , siły nam już troszeczkę zaczęły opadać. Harcerz ani harcerka
jednak poddawać się nie może, no i wreszcie – nie powiemy wam jednak po jakich
trudach- stanęliśmy na szczycie naszej - na poczatku niepozornej - górki. Czuliśmy się
tak, jakbyśmy stanęli na szczycie Mont Everest. Byliśmy wykończeni, ale widok jaki
ujrzeliśmy ze szczytu pozwalał nam zapomnieć o bolących nogach i mokrej koszuli.
Problem jednak był taki, że trzeba bylo z powrotem zejść na dół, a to już była wcale nie
taka łatwa sprawa, bo nasze nogi zaczęły dawać się we znaki. Pokonując jednak
wszystkie trudności, licząc wszystkie kamienie na szlaku, usmiechając się do
przechodniów, udało nam sie dotrzeć do samochodów. Tam już była słodka sielanka, bo
można było położyć zmęczone nogi na podłodze i oprzeć ciężką głowę na ramieniu
współpasażera.
Nie myślcie jednak, że jesteśmy takimi słabeuszami, wdrapaliśmy się na szczyt całkiem
spory. Jeśli jednak nam nie wierzycie, przyjedźcie i przekonajcie się sami.
Póki co za 2 tygodnie następna zbiórka – ciekawe cóż tym razem będzie się działo.
Mamy nadzieję, że nie będą nas bolały ręce, bo nikt wtedy nic nie napisze.
Z harcerskim pozdrowieniem, za harcerki i harcercerzy z Ośrodka Harcerskiego
w Phoenix
CZUWAJ!
Małgorzata Krupczyńska, pwd.
__________

Światowe proroctwa pod
lupą naukowców
Mila Sydah / Wydawnictwo Astrum
Faktem jest, że przepowiednie
niektórych jasnowidzów pokrywają się ze
s o b ą , p r zyn aj mn iej c z ę ś c io w o .
Najciekawsze jest jednak to, że ludzie ci
podawali informacje o bardzo podobnych
wydarzeniach, zupełnie nie zdając sobie
sprawy z istnienia innych tekstów.
Sytuacja dotyczy przede wszystkim XX
wiecznych proroków.
Odkrycie to wzbudziło zainteresowanie
amerykańskiego parapsychologa, Jeffreya
Goodmanna, dlatego powołał on do życia
zespół badaczy analizujących wizje i
objawienia. Lata badań doprowadziły
grupę Goodmanna do wniosków
porównywalnych z dokonaniami
światowych proroków takich jak
Nostradamus, Irlmayer, czy Centuria.
Podali oni do publicznej wiadomości
informację o następstwie zdarzeń z
przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia.
Wspominali o anomaliach przyrody oraz
kataklizmach cechujących się większą lub
mniejszą siłą natężenia.
O ustalenie następstw tych katastrof
pokusił się inny uczony, Leszek Szuman,
w książce ,,Astrologia i polityka”.
Dowiadujemy się z niej o losach Nowego
Jorku, ze szczególnym uwzględnieniem
dziejów dzielnicy Manhattan. Jak
zapowiadają liczne wizje, miastu grozi
ruina, ponieważ zbudowano je na
skalistym, popękanym gruncie. Kiedy
dojdzie do silnych ruchów tektonicznych
podobny los czeka usytuowane na
grząskim podłożu Vancouver. Szuman

utwierdza nas w przekonaniu, że potężna
fala zaleje wybrzeże Anglii i Irlandii,
w wyniku czego zniszczeje Londyn. Co
prawda stracimy spory skrawek lądu, ale
zapowiada się na to, że na Morzu
Północnym z wody wyłoni się nowa
wyspa. Bardzo pesymistyczne teorie
głoszą wieść o zniknięciu z powierzchni
ziemi przeważającej części Kalifornii.
Prawdopodobnie w przyszłości z dużego
stanu pozostanie jedynie niewielka
wysepka.
Całkiem niedawno telewizja podała
informację o trzęsieniu ziemi, które
nawiedziło zachodnią część Grecji. Tego
typu kataklizmy dotykają miejsce
narodzin demokracji bardzo często.
,,Astrologia i polityka” ukazała się
w 1982 r. i już wtedy znalazła się w niej
wiadomość o trzęsieniach ziemi
mogących pojawić się na obszarze Turcji i
Grecji, a to utwierdza nas w przekonaniu,
że wywody Szumana nie są bezsensowne.
Ruchy tektoniczne spowodują obniżenie
poziomu wybrzeża, co przyczyni się do
poszerzenia cieśniny Dardanele.
Zniszczenia nie ominą obszaru Indii i
Japonii oraz stopniowo zaczną przesuwać
się w kierunku Włoch, aby następnie
dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. ❒
__________

Twoja pomoc jest potrzebna
zaangażuj się
w działalność Polonii Zostań
członkiem
polskiej organizacji
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Harcerze z Arizony

Jadwiga Marciszewski .

Istniejemy dopiero od niedawna,
ale dość dużo się u nas dzieje.
W tym roku braliśmy
udział
w obchodach 100 lecia harcerstwa
polskiego poza granicami kraju.
Był to VIII zlot, który miał
miejsce w Zegrzu pod Warszawą.
Wzięło w nim udział blisko dwa
tysiące uczestników z całego
świata.
Z naszego ośrodka, co dumnie
możemy podkreślić pojechało
sześciu młodych reprezentantów
harcerstwa polskiego w Phoenix.
Tu stawiali swoje pierwsze kroki
jako zuchy, aby następnie przejść
na wyższy etap, czyli zostać
harcerzami i harcerkami.
Pobyt na zlocie wszystkim bardzo
się podobał, spotkanie z mlodzieżą
z innych krajów, ale kultywujących
takie same tradycje było dużym
przeżyciem dla nas wszystkich.
Jako instruktorki pojechały, Dh
Jagoda, Dh Kasia oraz Dh Marta.
Marciszewskie.
Z drużyny harcerek hufca Mazowsze pojechały Paulina Joniec, Madzia Nasłoński,
Weronika Nieborek, Wiktoria Sowisło, jako przedstawiciele hucfa Kraków Dominik
Joniec oraz Mateusz Marciszewski .
Po powrocie postanowiliśmy podzielić się wrażeniami z tak wspaniałego pobytu .
Nasz nowy proboszcz ks Jacek Wesołowski wyraził zgodę i zabraliśmy się do pracy.
Wytrwale wspomaga nas grupa rodziców a tym razem w szczególności Monika Nieborek
mama Weroniki , która ze zdjeć jak również osobistych wspomnień i wrażeń
uczestników stworzyła bardzo ciekawą ekspozycję i choć trochę przybliżyła atmosferę
tego wielonarodowościowego obozu. Nasi parafianie z ciekawością ogladają tę wystawę
Myślę że wielu wspomina czasy kiedy nosili harcerskie mundury.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj
__________

Nowe życie amisza
Dariusz Wilczak
Newsweek Polska
Jedyna w Polsce rodzina amiszów ma
już dość życia pod Warszawą. Sprzedaje
ziemię, dom, zwierzęta. I rusza w drogę.
Stoi w polu, tuż przy drodze, wkopany
w ziemię Jakuba. Z daleka wygląda jak
strach na wróble. Gruby pal drewniany,
solidna drewniana tablica przybita
w poprzek z napisem „sprzedam”. Chodzi
o to pole – półtora hektara, o ten kawałek
lasu, o dom, który Jakub 15 lat temu sam
zbudował. Skromny, choć duży budynek,
obity blachą falistą, z oborą dla kilku
krów, zagrodą dla kur, ogródkiem,
w którym już wszystko, z wyjątkiem paru
głów kapusty, dawno zostało zebrane.
Martinowie nie ogrodzili swojej działki,
bo po co. Jakby ktoś chciał wejść niezauważony i tak przecież to zrobi. Nawet
gdyby Jakubowe pole bronił mur, bramy i
zasieki. To do Martinów zresztą nie
pasuje. I w ogóle nie pasuje do amiszów.
Przed tablicą z napisem o sprzedaży
ktoś od czasu do czasu przystanie, zapyta
o cenę. Ile to razem może kosztować?
400, 500 tysięcy? Takie są ceny w tym
miejscu, 40 kilometrów od centrum Warszawy, w Cezarowie koło Mińska Mazowieckiego. Im dalej od Warszawy, tym
taniej. Jakub już jeździł na północ.
Niedaleko Ciechanowa znalazł bardzo
dobrą ziemię daleko od dużych miast,
daleko do najbliższej wsi, na pustkowiu.
Za sprzedane tu półtora hektara tam będą
mogli kupić cztery, może pięć. Z tego
spłachetka pola, który dziś uprawiają,
trudno wyżywić dziewięcioosobową
rodzinę. Jakub zbuduje nowy dom w parę
tygodni. Zna się na stolarce, murarstwie i
dekarstwie. Ojciec go uczył. Jeszcze
w Ameryce. Teraz Jakub zaczyna uczyć
najstarszego syna, Rubena. Ruben, jak
wszystkie jego dzieci, urodził się
w Polsce. Niedawno skończył 15 lat.
Najmłodszy, Stefan, dopiero pięć.
Dziś jest normalny dzień tygodnia, więc
wstają wcześnie, przed szóstą. Trzeba
nakarmić zwierzęta, przygotować
śniadanie. Punktualnie o siódmej siadają
do stołu. Jakub, jego żona Anita, dzieci:
Ruben, Joshua, Ilona, Zofia, Waldemar,
Krzysztof i Stefan. Na stole chleb, biały
ser, pomidor, ogórek, herbata, mleko. Nikt

jeszcze nie sięga po jedzenie. Jakub otwiera Nowy Testament, chwilę szuka
fragmentu, czyta po angielsku i zaraz po
swojemu tłumaczy na polski: “Strzeżcie
się oto tych fałszywych proroków, którzy
przychodzą do was w owczym futrze, a
w środku są drapieżne wilki z nich.
Poznacie ich po owocach”.
W jego angielskim jak u każdego
amisza słychać twardy, chyba niemiecki
akcent. Po polsku mówi z ledwie zauważalnym angielskim akcentem. Lepiej
niż Anita i dzieci. Nic dziwnego, bo to on
wszędzie jeździ, załatwia urzędowe
sprawy i on najczęściej rozmawia
z sąsiadami. Można już jeść.
Po śniadaniu Jakub pójdzie do stolarni.
Anita zbierze dzieci, każe im usiąść przed
czarną tablicą szkolną zawieszoną na
ścianie w kuchni. Do południa będzie ich
uczyła matematyki, historii i geografii.
Żadne z dzieci Martinów nie chodzi do
szkoły. Są Amerykanami z prawem
stałego pobytu w Polsce, a dzieci obcokrajowców nie podlegają obowiązkowi
szkolnemu.
– Dlaczego sprzedajecie dom, dlaczego
chcecie wyjechać z Cezarowa?
– Nie ma jednej odpowiedzi – Jakub
mówi wolno, z namysłem, Anita się do
niego uśmiecha, jakby chciała
powiedzieć, że przecież oboje bardzo
dobrze wiedzą, dlaczego opuszczają
swoją wieś. Jednak milczy, pozwala
mówić Jakubowi. Dzieci zachowują się
tak, jakby ich w ogóle nie było. Siedzą
nieruchomo przy stole.
Przyjechali 17 lat temu. Razem z nimi
jeszcze dwie rodziny amiszów. Po roku
dwie rodziny wróciły. ❒
___________
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Andrzej Kumor:
Zaklinanie żmijowatego
smoka
Posted by Włodek Kuliński
Wirtualna Polonia w dniu 2010-11-13
Obserwacja polityki światowej zaczyna
dostarczać mocnych wrażeń. I to nawet tej
śledzonej przy pomocy telewizora, a więc
odpowiednio przestawionej, zmielonej i
przerobionej na informacyjną paszę dla
ludu. Nawet trawiąc te – częstokroć
głodne kawałki – można dostrzec, że coś
ciekawego zaczęło się dziać.
Prezydent Stanów Zjednoczonych tuż
po wyborczych smutkach ruszył w Azję,
obtańcowując tamtejsze ludne narody.
Sądząc po trasie i przebiegu pląsów,
można wyciągnąć wnioski na temat
nowych kierunków geopolitycznych.
Szef amerykańskiego rządu tym razem
na celowniku swej kampanii miłości
umieścił wielkie narody Półwyspu
Indyjskiego („narody”, bo jest tam ich
cała mozaika), obiecując status
regionalnego mocarstwa. Stałe miejsce w
Radzie Bezpieczeństwa i amerykańskie
inwestycje – głównie w przemysł
zbrojeniowy.
Skąd ta nagła miłość do Hindusów?
(Notabene Kanada w tym uczuciu była
pierwsza i Ottawa do New Delhi od kilku
dekad puszcza oko, nie wspominając już o
tym, że dzięki kanadyjskiej technologii
Hindusi mają atomowe pukawki). Otóż
miłość do Hindusów jest efektem
nieodwzajemnienia amerykańskich
zalotów do Chin. Pokazujemy Pekinowi,
że możemy mieć w Azji inne ulubienice.
Waszyngton sądził bowiem, że poprzez
transfer gospodarczy, wpłynie na
tamtejsze elity tak, by zapisały się
masowo do projektu globalnego świata
konstruowanego pod kierownictwem
amerykańsko-masońsko-żydowskiej
wierchuszki. Chińczycy, i owszem,
skwapliwie ściskali wyciągniętą jeszcze
za Nixona rękę Zachodu, ale ani im w
głowie rezygnować z własnych planów i
ambicji. I to nawet po zdesperowanych
ostrzeżeniach pani minister Clintonowej,
że „jedziemy na tym samym wózku”.
Ambicje te nie ograniczają się do bycia
regionalnym mocarstwem sprawnie
realizującym „uzgodnione” interesy
amerykańskich korporacji, lecz mają
zasięg i charakter globalny. Dzisiaj to
chińskie firmy wypierają amerykańskie
interesy w Ameryce Środkowej,
Południowej i w Afryce. Azji nie
wspominając, bo chiński imperializm
zawsze miał tam tradycje.
Na dodatek, Chiny z wielką niechęcią
patrzą na zabiegi monetarne i polityczne
Waszyngtonu zmierzające do
ograniczenia importowego uzależnienia
gospodarek Ameryki i Europy. Chiny
s tr z e g ą zmn i ej s zen i a p r z e w a g i
eksportowej swej gospodarki, bo z dziada
pradziada są ekonomicznymi
nacjonalistami.
Spór z Chinami nie sprowadza się li
tylko do płaszczyzny gospodarczej – ma
charakter polityczny i militarny. Chiny są
jednym z gwarantów bezpieczeństwa
Iranu, skąd importują ropę i gaz. To
ośmiela „bezczelną retorykę” Teheranu,
który wie, że zbombardowanie jego
instalacji nuklearnych wywoła grubszą
rozróbę.
Ponieważ Chiny są głównym
wierzycielem Ameryki i nabywcą jej
bieżącego długu, sprzeciw chiński mógłby
wywołać drastyczne ruchy na
wewnętrznym rynku Ameryki i giełdach
świata.
Amerykanie coraz wyraźniej widzą, że
przeliczyli się w swych chińskich
nadziejach i wyhodowali na piersi
żmijowatego smoka, z którym przestają
sobie radzić.
Chiny wspierają też antysystemowe
kraje i ich liderów, co powoli plasuje je na
pozycjach kontrglobalnego mocarstwa, a
raczej mocarstwa globalizującego inaczej.
W stronę Chin patrzą więc coraz częściej

w takiej Wenezueli, czy nawet na
Białorusi.
Dlatego Waszyngton rozpoczął
konsolidację globalnego obozu,
zaczynając od kraju bliskiego potencjałem
Chinom. Indie w tej rozgrywce mogą
pomóc na kilku frontach – m.in. w
zwalczaniu talibów – gdy rozpada się
sojusz z Pakistanem. Mogą też
konkurować z Chinami tanim eksportem
do Ameryki.
Obama czułe słówka zawiózł zresztą nie
tylko pod dachy maharadżów, ale również
do Indonezji – najliczniejszego kraju
muzułmańskiego, o tradycyjnym
antychińskim nastawieniu. Chińczycy
stanowią tam 3 proc. ludności, ale
całkowicie zdominowali biznes, przez co
są nielubiani i od czasu do czasu raczeni
pogromami.
Co ciekawe z polskiego punktu
widzenia, wizycie tym razem pyły
wulkaniczne nie przeszkadzały. Air Force
One pokonał je dzielnie, choć przecież nie
tak dawno nie mógł dolecieć do Krakowa.
To sygnał, że chodzi o rzeczy ważne, a
nie słodkie gesty.
Bliskie związanie z Indiami to element
polityki „okrążenia” Chin. Delikatnie
antychińska jest też Rosja, obawiająca się
o Syberią i jej bogactwa, odarta przez
Pekin z wpływów w Mongolii.
Na tyle, na ile sądzić możemy z
dokładniejszego trawienia informacyjnej
telenoweli ki erowanej do ludu, zaczęło
się rozdanie i jesteśmy świadkami nowej
gry.
Żadne mocarstwo nie patrzy spokojnie,
jak traci status, Ameryka też nie usiądzie
z założonymi rękami.
Chińsko-amerykański szczękościsk
polega na tym, że o ile Chiny mają w
kieszeni trylion dolarów amerykańskich
papierów, za który kupują wszystko, na
czym mogą położyć rękę – zwłaszcza
surowce i technologię – o tyle Stany
Zjednoczone te dolary „drukują” i z dnia
na dzień mogą obniżać ich wartość. Stąd i
chińskie pragnienie sukcesywnego
zamieniania tego długu na coś bardziej
konkretnego i stąd też szukanie przez
Waszyngton wyjścia awaryjnego.
Na nieszczęście może się nim okazać
atak na Iran, usprawiedliwiający
nadzwyczajne środki finansowe, oraz
towarzysząca mu konfrontacja z Pekinem.
Zaczyna się już sprawdzanie, kto gdzie
będzie stał.
A na razie…
Na razie kupujmy złoto. Żebyśmy mieli
na chleb.
Andrzej Kumor, Mississauga
__________
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Dwa patriotyzmy
Elżbieta Morawiec
Nasz Dziennik, 2010-11-16
Kto z młodych ludzi powstrzymujących
11 listopada Marsz Niepodległości wie,
czym były „Termopile polskie”? Kto
zdaje sobie sprawę, że za ich bezrozumną
„wolność” od patriotyzmu w wojnie 1920
r. oddało życie 200 tys. polskich
żołnierzy, niejednokrotnie młodszych od
nich?
Patrząc z dzisiejszej perspektywy - nie
ma dziś chyba książki równie fałszywej
jak „Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy” śp.
Jana Józefa Lipskiego. Z przesłanki
przyjętej przez Lipskiego jako założenie jakoby o kształcie patriotyzmu rozstrzygał
przede wszystkim stosunek do „obcych”,
a nie do „swoich” - wynika rozpętane dziś
w Polsce szaleństwo antypolonizmu,
wznoszony rękami Polaków pomnik
hańby i niesławy Narodu Polskiego. Jak
dla mnie miarą patriotyzmu jest ta,
zdefiniowana niegdyś przez o.
Innocentego Bocheńskiego: określa mnie
najpierw stosunek do swoich, bez
cudzysłowu, potem dopiero - do obcych.
Z nansenowskim paszportem
W 92 rocznicę odzyskania
niepodległości prezydent Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej dekoruje najwyższym
odznaczeniem - Orderem Orła Białego człowieka, który w potężnej gazecie na
50. rocznicę Powstania Warszawskiego
zafundował rodakom nowinę, jakoby AKowcy w powstaniu... mordowali Żydów.
Człowieka, którego medialny organ uznał
niedawno dramat Jedwabnego za...
najważniejsze wydarzenie w historii
współczesnej Polski. Stosownie do tego
jury Nagrody Nike - pracujące z nadania
tejże gazety i jej fundacji - nagrodziło
jawnie polakożerczy, kłamliwy, wyzbyty
jakiejkolwiek wartości artystycznej
dramat „Nasza klasa” Tadeusza
Słobodzianka. Nie wiem, czy
z bezpośredniej inspiracji tego człowieka,
czy tylko z racji „promieniowania
duchowego”, Seweryn Blumsztajn z tejże
gazety organizuje w przeddzień Święta
Niepodległości prowokacyjną nagonkę na
planowany dopiero Marsz Niepodległości,
określając go z góry jako „marsz
faszystów”. Prowokacja starannie
wyreżyserowana. Panienki-idiotki,
których nigdy nie brak, przebierają się
w obozowe pasiaki i w towarzystwie
gejów oraz wszelkiego lewactwa spod
ciemnej (czerwonej) gwiazdy manifestują
pod hasłem: „Stop faszyzmowi”.
Zapewne „nasze telewizje” zadbały już o
to, aby w świat poszedł przekaz:
Świętowanie niepodległości to w Polsce
powrót faszyzmu pod biało-czerwonymi
sztandarami!!! Nieważne, że
„antyfaszyści” biją młodzież
manifestującą swoją dumę z Niepodległej,
ważne, że „biją w słusznej sprawie”.
Jakiej - nietrudno dopowiedzieć internacjonalnej postkomuny, która żadnej
ojczyzny - poza ideologią nienawiści - nie
ma. Samo posłużenie się pojęciem
„faszyzm” uświadamia, kim są „dzieci
Blumsztajna”. W języku polskim mianem
„faszyzmu” określa się włoską odmianę
totalitaryzmu. Tylko Sowieci dla obu
odmian brunatnego totalitaryzmu mają
jedno pojęcie: „faszist”. Pod sztandarem
„Smiertć faszistam” szły do walki
stalinowskie pułki. No, ale jak tu napisać
na banerach w Polsce: „Precz
z hitlerowcami”? Może „patrioci
internacjonalizmu”, żyjący na tej polskiej
ziemi, opłacani przez jej obywateli uświadomiliby sobie nareszcie, co znaczy
prosta lojalność, jeśli polski patriotyzm
ich bodzie. A jeśli ich tak bardzo bodzie niech
jawnie
wybiorą
„europejskość”
(jako
walkę
z chrześcijaństwem, promocję
homoseksualizmu, walkę o cywilizację
śmierci). Z nansenowskim paszportem.
Ale niech nam w naszym kraju nie
narzucają, co wolno nam świętować, i nie
nauczają, że manifestowanie polskości
jest tożsame z hitleryzmem.
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Miary goryczy dopełnia mało znaczący,
zdawałoby się, fakt. Oto pani prezydent
Litwy Dalia Grybauskaite z emfazą
krzyczy na placu Piłsudskiego: „Wiwat,
Polacy!”, gdy w jej ojczyźnie od lat
odmawia się Polakom prawa do własnej
pisowni nazwisk i topografii, likwiduje się
polskie szkoły w imię zapiekłego (tak!)
litewskiego szowinizmu. A prezydent
Najjaśniejszej przyjmuje tę najjaśniejszą
hipokryzję za znak przyjaźni litewskopolskiej... W dniu 92-lecia swojego święta
Polska i Polacy zostali obrażeni w swoim
świętym prawie do godności, stali się - jak
wielekroć w dziejach - chłopcem do bicia
już nie tylko dla mocarstw, ale także dla
małych sąsiadów, niepomnych na to, ile
w dziejach własnych zawdzięczają
związkom z matką Rzecząpospolitą
Obojga Narodów. Kto ich dopuścił do
herbów, indygenatów i przywilejów,
jakich wcześniej nie znali?
„Ojczyzna ocalona”
Szczęściem przetrwała jeszcze w Polsce
inna miara patriotyzmu. Spokojna i
godna, świadoma, czym jest dla Narodu
pamięć własnych dziejów. Historia to nie
tylko nauczycielka życia, pamięć historii
decyduje o sumieniu narodu, jest
wieczystym zobowiązaniem wobec tych,
którzy naród konstytuowali w biegu
dziejów - swoimi zwycięstwami i
klęskami. Historia każdego narodu jest
zobowiązaniem jego potomków do
obrony jego najświętszych wartości. Dla
Francuza będzie nią walka Joanny d’Arc,
bohaterska Wandea i Wolna Francja
Charles’a de Gaulle’a, czy się to dzieciom
Robespierre’a i Thoreza podoba, czy nie.
Dla nas są to najczęściej krwawe ofiary,
ponoszone nie tylko dla dobra własnego,
ale także i dla owych „obcych”, których zdaniem Lipskiego - mamy szanować
przed swoimi. Ukazała się właśnie
w postaci albumu piękna i mądra książka
profesora Andrzeja Nowaka „Ojczyzna
ocalona” o wojnie polsko-bolszewickiej
1919--1920. Niby znamy kulisy tej wojny,
zdradziecką politykę Wielkiej Brytanii i
jej premiera Davida Lloyda George’a,
który w obliczu nadciągającej na Europę
bolszewickiej nawały nie godził się na
militarną pomoc Polsce. Tej samej
Wielkiej Brytanii, za którą umierali także
polscy lotnicy w Bitwie o Anglię. Niby
znamy, a przecież pamiętamy tylko słowa
lorda Edgara d’Abernona, który określił
Bitwę Warszawską jako jedną z 18
najważniejszych w dziejach świata.
Andrzej Nowak precyzyjnie ukazuje, jak
dalece Anglia i jej premier chciały Polskę
rzucić na kolana przed bolszewizmem,
uznając krótkowzrocznie, że Rosję carską
dla świętej równowagi „koncertu
mocarstw” może zastąpić Rosja sowiecka.
Ze skutkami tej obłędnej filozofii
politycznej Europa zmaga się do dziś,
zwłaszcza w odradzającym się mutancie
komunizmu. W kilku rozdziałach,
z nerwem rasowego dramaturga, Nowak
odsłania przebieg dyplomatycznych
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O wybitnym muzyku,
który premierem został
Autor: Renata Pasternak-Mazur
W 200-lecie urodzin, rok 2010
ogłoszono na całym świecie Rokiem
Chopina. W wielu miejscach jest jednak
również upamiętniana 150. rocznica
urodzin Ignacego Jana Paderewskiego (6
listopada) i 69. rocznica śmierci (29
czerwca).
Pianista, kompozytor, mąż stanu, który
wywarł znaczący wpływ na politykę
Stanów Zjednoczonych i którego podpis
widnieje pod traktatem wersalskim,
premier Polski i minister spraw
zagranicznych, a przede wszystkim
człowiek wielkiego serca, to prawdziwy
fenomen. Był pierwszym muzykiem,
którego kariera artystyczna wkroczyła na
tereny pop-kultury. Przez pół wieku
występów przyciągał na estrady
koncertowe tłumy liczone w tysiącach.
Jego sukces finansowy jest odnotowany
w Księdze rekordów Guinessa. Cieszył się
sławą doskonałego mówcy. Potrafił
przemawiać publicznie ex tempore nie
tylko po polsku, ale też po francusku,
angielsku i niemiecku. Gdy dobiegał
siedemdziesiątki nauczył się
hiszpańskiego. W młodości biegle władał
też rosyjskim. Choć dziś z jego
kompozycji powszechnie znany jest
jedynie utrzymany w stylu Mozarta
Menuet G-dur, to Manru pozostaje jedyną
op er ą au tor s tw a Pola k a, j ak a
kiedykolwiek zagościła na scenie
nowojorskiej Metropolitan Opera. I
właśnie w Nowym Jorku, 29 czerwca
1941 roku, dobiegło kresu jego długie i
bardzo owocne życie.
TRUDNO PODSUMOWAĆ je nie tylko
w krótkim eseju, ale nawet w książce.
Samo tylko archiwum Paderewskiego
w Archiwum Akt Nowych w Warszawie
liczy 45 000 teczek, zajmujących 36,5 m
półek. Jego trasy koncertowe objęły nie
tylko Europę i Stany Zjednoczone, lecz
także Afrykę, Australię, Nową Zelandię i
Tasmanię. Atlantyk przemierzył ponad
trzydzieści razy. W samych tylko Stanach
Zjednoczonych dał ponad 1500
koncertów, nie pomijając żadnego stanu.
Podróżował wraz z kilkuosobową asystą
własną salonką, wyposażoną m.in.
w niemą klawiaturę i kilka fortepianów.
Jego recital, który był pierwszym tego
typu występem w nowo wybudowanej
Carnegie Hall, przyciągnął ponad 3000
ludzi. Prawdziwie rekordowa liczba
słuchaczy – 16 000 – przybyła na jego
koncert w Madison Square Garden
w 1932 r., z którego dochód, 50 000
dolarów, przeznaczony był na rzecz
bezrobotnych amerykańskich muzyków.
Paderewski zapłacił wówczas nawet za
swój bilet na ów wieczór.
URODZIŁ SIĘ W KURYŁÓWCE NA
PODOLU (obecnie ukraiński obwód
winnicki) 6 listopada 1860. Matka,
Poliksena z domu Nowicka, zmarła
wkrótce po jego narodzinach. Chłopcu
prawdopodobnie też nie wróżono
długiego życia. Z powodu słabego
zdrowia wpisano go do księgi rodowej
dopiero 12 lat później (na podaniu
złożonym przez szlachcica Jana
Paderewskiego herbu Jelita z prośbą o
wniesienie syna Ignacego do księgi
rodowej widnieje data 10 stycznia 1872 r.).
Historia powtórzyła się dwadzieścia lat
później. W październiku 1880 roku rodzi
się Paderewskiemu syn Alfred, a wkrótce
potem umiera żona, Antonina
z Korsaków (poślubiona w styczniu 1880
r.), zostawiając Ignacego z chorym synem
(zmarł w 1901 r.).
Biograf Henryk Przybylski uważa, że
wrażliwość i zamiłowanie do muzyki
Paderewski odziedziczył po matce,
starannie wykształconej córce Zygmunta
Nowickiego, filomaty i przyjaciela
Adama Mickiewicza, profesora historii na
Uniwersytecie Wileńskim. Wpływowi
ojca natomiast przypisuje takie cechy
charakteru,
jak
obowiązkowość,
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sumienność, silne poczucie wewnętrznego
ładu, potrzebę sprawiedliwości, a także
poczucie humoru.
KSZTAŁCIŁ SIĘ W WARSZAWSKIM
INSTYTUCIE MUZYCZNYM w latach
1872-1878. Po śmierci żony wyjechał
doskonalić swój warsztat do Berlina.
Dzięki wsparciu Heleny Modrzejewskiej
(z którą wystąpił w Krakowie
w październiku 1984 r.) mógł udać się do
Wiednia na naukę u samego Teodora
Leszetyckiego. W swoich pamiętnikach
tak o nim pisał: „Nikt absolutnie nie może
się z nim porównywać. Jako pedagog –
olbrzym, wobec którego wszyscy inni są
tylko karłami”. Choć nie w pełni
utożsamiał się z metodą mistrza, przejął
od niego m.in. sposób wydobycia
masywnego dźwięku (słynne “uderzenie
Leszetyckiego”), układ ręki zapewniający
śpiewne, legatowe frazowanie, a także
doskonałość techniczną i błyskotliwe
wirtuozostwo.
„Paderewski nie gra ani dla pianistów,
ani dla muzyków – gra po prostu dla
ludzi. Porusza w nich każdy nerw, każdy
zakamarek duszy” – pisał Tadeusz
Szeligowski. Sam Paderewski wyznał, iż
pojmuje swą grę jako służbę wobec
słuchaczy
i
ich
gustom
podporządkowywał repertuar. Obejmował
on głównie dzieła solowe (ponad 200)
czołowych romantyków, zwłaszcza
Chopina, a także dziewięć koncertów
z orkiestrą, natomiast niewiele utworów
kameralnych. Chętnie grywał też dzieła
klasyków, natomiast deklarował, że nie
rozumie muzyki współczesnej
(z wyjątkiem Debussy’ego). Miał też
w repertuarze własne kompozycje:
Koncert fortepianowy, Fantazję polską,
Sonatę op. 21, Wariacje i fugę op. 23 oraz
oczywiście miniatury (zwłaszcza na bis),
z popularnym Menuetem G-dur,
Krakowiakiem fantastycznym i Chants du
voyageur, op. 8.
KOMPOZYCJE PADEREWSKIEGO
wykonywane były przez najlepsze zespoły
europejskie i amerykańskie pod batutą
sławnych dyrygentów. Jego spuścizna
kompozytorska, choć niewielka, jest
stosunkowo różnorodna. Obejmuje operę
Manru, Symfonię h-moll, trzy cykle
wariacji fortepianowych, dwie sonaty na
skrzypce i fortepian, pieśni solowe (do
słów Asnyka i Mickiewicza), utwory na
fortepian i orkiestrę (op. 17, 19), a przede
wszystkim solowe miniatury na fortepian.
Angielski kompozytor Edward Elgar
dedykował mu swoje preludium
symfoniczne Polonia, w którym zawarł
cytaty z Warszawianki i innych polskich
pieśni patriotycznych, z hymnu
narodowego, z Chopina, a także z Fantazji
polskiej Paderewskiego. Camille SaintSaans dedykował mu Poloneza na dwa
fortepiany. Inspirował wielu poetów i
malarzy, a także... karykaturzystów.
BYŁ NIE TYLKO PIANISTĄWIRTUOZEM, ale wręcz muzycznym
idolem, bodaj pierwszym w historii.
Europejską
karierę
pianisty
zapoczątkował występ 3 marca 1888 r.
w Sali Érarda w Paryżu (Sébastien Érard
był założycielem słynnej wytwórni
fortepianów i harf). Światowy wymiar
zyskała ona po koncercie w Nowym Jorku
(17 listopada 1891 r.). Oszałamiającą
popularność zawdzięczał nie tylko sztuce
pianistycznej, ale i ujmującej
powierzchowności. Przystojny
mężczyzna, ze słynną lwią czupryną,
łączył w sobie arystokratyczne
wyrafinowanie oraz sztukę uwodzenia
tłumów. Wielu muzyków jego śladem
zapuszczało włosy, nosiło podobny
kapelusz i długi płaszcz. Inspirował
producentów różnych gadżetów, od
zabawek i cukierków po mydełka.
Choć jako przedstawiciel wychodzącej
już wówczas z mody „romantycznej”
pianistyki bywał krytykowany za
nadużywanie tempo rubato oraz
„nadmierne walenie w klawisze” uważany
był za najlepszego wykonawcę Bacha
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Wielkie granie
Adam Czopek
Konkurs Chopinowski jest zaliczany
do grona najstarszych i najbardziej
prestiżowych konkursów muzycznych na
świecie. Należy również do nielicznej
grupy monograficznych konkursów
pianistycznych, poświęconych muzyce
jednego kompozytora. Ogłoszenie
wyników zmagań młodych pianistów
przewidziano na 20 października. Dzień
później w Teatrze Narodowym
zaplanowano koncert laureatów.
Polskie środowisko muzyczne
w okresie II Rzeczypospolitej wiele lat
dyskutowało nad koniecznością
powołania do życia międzynarodowej
imprezy muzycznej promującej dziela
Fryderyka Chopina. Wreszcie Jerzy
Żurawlew, wybitny polski pianista,
pedagog i kompozytor, stał się
inicjatorem i jednym z organizatorów
konkursu. To on doprowadził do tego, że
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne
powołało Komisję Wykonawczą
Konkursu, złożoną z pedagogów
Wyższej Szkoly Muzycznej im.
Fryderyka Chopina. Komisja opracowała
regulamin konkursu, ustaliła jego
program i sklad jury. Warto pamiętać, że
jury pierwszego konkursu składało się
tylko z polskich muzyków, co miało być
sposobem na ujednolicenie polskiego
stylu interpretacji muzyki Chopina.
Uważano bowiem, że narodowy styl
polskiej interpretacji powinien zostać
uznany przez cały świat (już kilka lat
później okazało się, że to mylny sąd
Pierwszemu dwunastoosobowemu
składowi jury przewodniczył Witold
Maliszewski, dyrektor Warszawskiego
Towarzystwa Muzycznego, zarazem
dyrektor Wyższej Szkoly Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Wreszcie 23 stycznia 1927 roku w sali
koncertowej Filharmonii Warszawskiej
rozpoczął się i Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka
Chopina. Jego program składal się z
dwóch etapów. W pierwszym
wykonywano po dwa nokturny, preludia,
mazurki oraz dwie etiudy. Podczas
drugiego etapu jego uczestnik był
zobowiązany do zaprezentowania dwóch
części z dowolnie wybranego koncertu emoll lub f-moll. W konkursowe szranki
stanęło 10 pianistów zagranicznych i 16
polskich. Wieczorem 30 stycznia
ogloszono, że I nagrodę otrzymal Lew
Oborin (ZSRS). Druga przypadła
polskiemu pianiście Stanisławowi
Szpinalskiemu, który był uczniem
Ignacego Jana Paderewskiego. Trzecią
otrzymala również polska pianistka Róża
Etkin-Moszkowska. Nagrodę specjalną
ufundowaną przez Polskie Radio za
najlepsze wykonanie mazurków otrzymał
Henryk Sztompka.~Honorowy patronat
nad konkursem objąI prezydent Ignacy
Mościcki.
Od samego początku założono, że
kolejne konkursy odbywać się będą co
pięć lat. Doskonala opinia, jaką zyskal
konkurs z 1927 roku, sprawiła, że do II
edycji zgIosilo się już 55 młodych
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pianistów z 17 krąjów oraz dwoje
bezpaństwowców - rosyjskich
emigrantów. Najliczniejszą grupę
stanowili Rosjanie (12) i Polacy (32).
Oceniało ich już międzynarodowe jury,
któremu przewodniczy) Adam
Wieniawski. Czas konkursu zostal
wydIużony z ośmiu do osiemnastu dni, a
jury otrzymalo do dyspozycji 15 nagród
pieniężnych ufundowanych przez
instytucje i osoby prywatne oraz 10
dyplomów honorowych. Pierwszą
nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej
otrzymal Alexander Uniński, uczeń
Lazare’a Lćvy’e Drugą- Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, zdobył ociemniały pianista
węgierski Imre Ungar, od samego
początku wielki faworyt publiczności.

Trzecią - Prezydenta Warszawy,
przyznano po lskiemu p ian iście
Bolesławowi Konowi.
Do rozegranego na przełomie lutego i
marca 1937 r. III Konkursu zgIosila się
już rekordowa liczba 250 młodych
pianistów z 21 krajów, z czego do
bezpośredniego udzialu w konkursowych
zmaganiach dopuszczono 105 osób,
których
grę
oceniało
aż
trzydziestoosobowe jury z 12 państw.
Podczas tego konkursu po raz pierwszy
ufundowano nagrodę publiczności.
Otrzymała ją japońska pianistka Chieko
Hary, pominięta w oficjalnym
rozdziale nagród dokonanym przez jury,
co wywolalo ogromną awanturę
w gmachu filharmonii. By zapobiec
dalszym rozruchom wzburzonej
publiczności, bogaty przemysłowiec
Stanisław Meyer ogłosil, że ufundował
nagrodę specjalną dla pokrzywdzonej
pianistki. Nagroda ta stala się z czasem
tradycją chopinowskiego konkursu,
podobnie zresztą jak towarzyszące jej
starcia między publicznością a jurorami.
Dla nas ważnym faktem stało się
zdobycie III nagrody przez Witolda
Małcużyńskiego.
Wybuch Il wojny światowej i trudne
powojenne lata sprawiły, że IV Konkurs
mógł się odbyć dopiero w 1949 roku.
Następny - V, rozegrano po sześciu, a nie
po pięciu latach. Najważniejszym
wydarzeniem IV Konkursu bylo
zdobycie trzech głównych nagród przez
polskich pianistów. Pierwszą nagrodę
otrzymały ex aequo: Halina CzernyStefańska i Bella Dawidowicz z ZSRR.
Druga przypadła Barbarze HesseBukowskiej, trzecia Waldemarowi
Maciszewskiemu. Wszyscy przez lata
wspaniałych karier potwierdzili
słuszność sędziowskiego werdyktu!
Od 1960 roku Konkurs Chopinowski
wrócił do pięcioletniego okresu jego
przeprowadzania, stając się jednym
z najbardziej prestiżowych konkursów
tego typu na świecie. Oczywiście nie

Rosja uzależnia
się od Chin?
Iwo Cyprian Pogonowski
WWW.pogonowski.com
Wojska sowieckie były wycofane
w czasie odwrotu z Afganistanu 15
lutego, 1989 roku. Charakterystyczna jest
obecna decyzja Moskwy żeby brała udział
wraz z USA na terenie Afganistanu
przeciwko handlarzom narkotyków.
Jednocześnie miała miejsce pierwsza
wizyta prezydenta Rosji na wyspach
Kurylskich zabranych Japonii po Drugiej
Wojnie Światowej. Obydwa te posunięcia
dyplomacji rosyjskiej postrzegane są jako
nowe inicjatywy polityczne mające na
celu stworzenie nowego porozumienia
z NATO, dominowanym przez USA.
Prezydent Afganistanu Karzai
zatelefonował do Miedwiediewa, że
popiera rosyjską interwencję przeciwko
mafii narkotycznej i poprosił o dalszą
pomoc ze strony Rosji w tej sprawie.
Podobnie Japonia po krótko trwałej
irytacji z powodu wizyty Miedwiediewa
na wyspach Kurylskich, potwierdziła
udział prezydenta Rosji i premiera
Jokohamy 13-14 listopada 2010, w
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Konflikty międzyludzkie
Agnieszka Skupska
Specjaliści zawodowo zajmujący się
rozwiązywaniem konfliktów korzystają
z bardzo ciekawego narzędzia do
określania przyczyn zatargów. To słynne
„koło konfliktu”, opracowane przez
amerykańskiego negocjatora Christophera
Moore’a. Dzieli on powody pojawiania
się sytuacji konfliktowych na pięć grup.
Ich znajomość może nam się przydać
w następnej domowej albo biurowej
sprzeczce - a może w ogóle do niej nie
dojdzie?
Warto odnaleźć prawdziwe przyczyny
kłótni (zwłaszcza jeśli nieporozumienia
się powtarzają). Inaczej nieujawnione
źródła konfliktu będą wciąż szukać ujścia.
Napięcie będzie raz na jakiś czas osiągać
maksimum i prowadzić do wybuchu
negatywnych emocji. Tymczasem z pięciu
typów konfliktów, o których mowa w tym
artykule, tylko jeden – konflikt wartości –
czasem pozostaje nierozwiązany. Całą
resztę można zakończyć w sposób
pozytywny i satysfakcjonujący dla
wszystkich stron! Co więcej, mamy
szansę ochronić siebie i bliskich przed
nawrotami wciąż tych samych zarzutów.
Wymaga to, oczywiście, trochę wysiłku.
Teoria rozwiązywania konfliktów
międzyludzkich mówi: trzeba rozmawiać,
pytać i słuchać odpowiedzi. Nie jest to
łatwe w sytuacjach, kiedy nerwy są już
napięte do granic możliwości, a głos
podniósł się o kilka decybeli. Jednak bez
wysłuchania siebie nawzajem nie da się
rozpoznać, o co właściwie się kłócimy, a
więc trudniej jest znaleźć rozwiązanie.
Konflikt relacji
Ma on związek z konkretną osobą.
Wywołują go silne, trudne emocje
przeżywane w relacji z danym
człowiekiem. Wzajemna niechęć może
pojawiać się nawet wtedy, gdy nie ma
obiektywnych powodów do konfliktu.
Przyczyną bywają stereotypy,
uprzedzenia, zła komunikacja, czasem też
plotki. Konflikt relacji może np. pojawiać
się za każdym razem, kiedy w drzwiach
naszego gniazdka miłości staje najlepszy
przyjaciel naszego ukochanego albo…
mama!
Jak rozpoznać ten typ konfliktu?
– Większość zachowań danej osoby jest
dla nas bardzo irytująca. Często jeszcze
przed bezpośrednim z nią spotkaniem
mamy przeczucie, że źle się ono skończy.
– Typowe jest to, że bliskie nam osoby
nie rozumieją tak głębokiej niechęci, jaką
żywimy do tego konkretnego człowieka.
My z kolei mamy wrażenie, że bliscy
lubią tego kogoś jakby nam na złość,
„przeciwko nam”.
Co może pomóc w napiętej sytuacji?
– Jeśli to osoba, z którą nie możemy
zakończyć lub przynajmniej znacznie
ograniczyć kontaktów, najlepiej byłoby
doprowadzić do poprawy stosunków.
Pomóc może proste ćwiczenie: do każdej
denerwującej nas cechy lub zachowania
„tego potwora” znajdźmy przeciwwagę,
czyli pozytywne zachowanie, np. teściowa
zagląda do naszej komody z bielizną,
mówiąc: „O, przepraszam, ale w tych
nowych mieszkaniach bez kuchni nigdy
nie wiadomo, gdzie leżą czyste
ściereczki”. Doprowadza nas to do szału,
lecz przypominamy sobie, że kiedy
leżałyśmy półprzytomne po zabiegu
dentystycznym, kupowała nam lody, żeby
szybciej zeszła opuchlizna. Zadanie
polega na tym, by pozytywów zawsze
było tyle samo, co negatywów. Przy
uczciwym ćwiczeniu zacietrzewienie
zazwyczaj mija.
– Jeśli pozytywów nie widzimy nawet
przez szkło powiększające, spróbujmy
innego ćwiczenia, często polecanego
przez terapeutów przy trudnych,
zawikłanych relacjach: kiedy czujemy, że
za chwilę powiemy coś, co znowu rozpęta
burzę, wyobraźmy sobie przedmiot swojej
niechęci w jakiejś zabawnej scenerii lub
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sytuacji, np. przemądrzałą szwagierkę
przebierzmy w wyobraźni za pękatą
pszczółkę w żółtych rajstopkach. Zmiana
nastroju gwarantowana!
Konflikt danych
Pojawia się, kiedy strony zatargu nie
dysponują potrzebnymi informacjami,
mają różną wiedzę o danej sprawie lub
inaczej ją interpretują. Zarzucają sobie:
„Szkoda, że tego nie wiedziałam, bo
wtedy zachowałabym się inaczej”;
„Wszyscy dookoła wiedzieli, tylko ja
wyszedłem na głupka” itp. W tej sytuacji
mniej ważne jest to, co konkretnie się
wydarzyło. Gniew wywołuje samo
niedoinformowanie albo różna ocena
faktów. Konflikt danych często pojawia
się np. w sytuacjach z dziećmi – kiepskie
oceny naszego słodkiego potomka jeszcze
dałoby się znieść, ale dowiedzieliśmy się
o nich dopiero na wywiadówce. Co
gorsza, pozostali rodzice zachowywali się
tak, jakby ich dzieci wszystko im mówiły.
Łącznie z tym, jakie stopnie otrzymywała
przez całe półrocze nasza pociecha!
Jak rozpoznać ten typ konfliktu?
– Pojawiają się tu zarzuty typu:
„Dowiaduję się ostatni/a”; „W życiu nie
słyszałem/am podobnej bzdury”;
„Dlaczego nic o tym nie wiem?”. –
Sytuację zaostrzają zwykle oskarżenia o
zatajenie czegoś, o celowe wprowadzenie
w błąd.
Co może pomóc w napiętej sytuacji?
– Dobrze byłoby zastanowić się, dlaczego
ktoś (albo ty) woli ukryć jakąś informację,
zwłaszcza jeśli naraża się na
nieprzyjemności po jej odkryciu. – Jedną
z przyczyn niemówienia wprost jest
obawa przed reakcją rozmówcy.
Kluczowe więc byłoby pytanie o to, czy
poprzeczka nie jest zawieszona zbyt
wysoko. Być może dziecko lub partner
milczy, bo nasza reakcja na najmniejsze
przewinienie jest tak przykra, że wolą
przeżyć jedną wielką awanturę, ale raz na
pół roku, zamiast ciągłego suszenia
głowy.
– Z drugiej strony, ktoś, kto zablokował
nam dostęp do jakiejś informacji, nie
musiał mieć złych intencji. Czasem po
prostu chce się komuś zdjąć z głowy
kolejny kłopot albo, najzwyczajniej
w świecie, zapomina się o czymś
uprzedzić…
Konflikt interesów
To ten rodzaj kłótni, który najbardziej
kojarzy się z konfliktem w ogóle. Na
zdrowy rozum przecież ludzie kłócą się
wtedy, kiedy na czymś im zależy lub
protestują w obronie ważnych dla siebie
kwestii. Innymi słowy, ten rodzaj
konfliktu jest związany z niemożnością
realizacji swoich potrzeb, osiągnięcia
celów. „Interesy” to nie tylko pieniądze
czy obowiązki do wykonania. To także
psychologiczne potrzeby, których
niezaspokojenie prowadzi do frustracji, a
ta do walki o swoje, np. szacunek, którego
ktoś okazuje za mało, albo zaburzone
poczucie bezpieczeństwa żony, kiedy mąż
wraca stale o innej porze, niż
zapowiedział.
Jak rozpoznać ten rodzaj konfliktu?
– Przypomina zabawę w przeciąganie
liny: każda ze stron uważa, że
„potrzebuje”, „musi”, że jej „się należy”,
np. większy udział. – W tego typu
kłótniach przedmiot sporu jest zazwyczaj
wyraźnie nazwany. Częściej niż w innych
sytuacjach walczący myślą, że wiedzą, o
co chodzi drugiemu, a konflikt
przypomina negocjacje handlowe.
Co może pomóc w napiętej sytuacji?
- Eksperci polecają tutaj cierpliwie się
dopytywać o konkrety, ustalać szczegóły
zapotrzebowania przeciwnej strony,
zazwyczaj bowiem okazuje się, że
potrzeby obu stron nie wykluczają się w
stu procentach i można znaleźć sensowne
rozwiązanie. – Typowy konflikt interesów
obrazowo przedstawia znana
w psychologii negocjacji historyjka: dwie
przyjaciółki pokłóciły się o pomarańczę,
każda chciała dostać cały owoc. Wreszcie,
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Sto lat temu zmarła
Orzeszkowa pozytywistyczna
feministka
Eliza Orzeszkowa zajmuje w polskiej
literaturze szczególne miejsce jako
autorka z kanonu „bogoojczyźnianych”
lektur szkolnych, a jednocześnie ikona
polskich feministek. 18 maja minęła setna
rocznica jej śmierci.
Chwalona przez współczesnych za
„głowę jakby męską” morderczą pracą
zdobyła sobie szacunek i miejsce
w literaturze. Ceniona i szanowana za
życia, Orzeszkowa z czasem przeistoczyła
się w szkolną piłę, dręczycielkę
młodzieży odpytywanej z usypiających,
bogoojczyźnianych lektur. Ta matkazałożycielka polskiej myśli feministycznej
wciąż czeka na odczytanie - mówi o
Orzeszkowej Kazimiera Szczuka.
Eliza Orzeszkowa urodziła się 6
czerwca 1841 roku w zamożnej
szlacheckiej rodzinie w Miłkowszczyźnie
koło Grodna. Kiedy miała dwa lata umarł
jej ojciec. W latach 1852-1857 uczyła się
na pensji sakramentek w Warszawie,
gdzie zawarła przyjaźń z Marią
Konopnicką. Naukę na pensji wspominała
jako stratę czasu. Uważała, że po jej
opuszczeniu
była pogrążona
w bezmyślności i razem lekkomyślności.
Później w swoich utworach („Marta”,
„Pamiętnik Wacławy”, „Nad Niemnem”,
„Kilka słów o kobietach”) krytykowała
sposób edukacji dziewcząt. W 1858 roku,
w wieku 17 lat, wyszła za mąż za dużo od
niej starszego Piotra Orzeszka i
zamieszkała w jego majątku
w Ludwinowie. Związek zaaranżowała
rodzina Elizy, a ona sama zgodziła się na
niego aby uniezależnić się od matki.
Małżeństwo nie było udane, ale pobyt
w Ludwinowie stał się dla przyszłej
pisarki pierwszą okazją do zaangażowania
w życie społeczne. W litewskich
komitetach ziemiańskich trwała właśnie
dyskusja na temat sposobów uwłaszczenia
chłopów i Orzeszkowa zaangażowała się ku niezadowoleniu męża - po stronie
rozwiązań demokratycznych. Wymusiła
też na Orzeszce zgodę na prowadzenie
w Ludwinowie szkoły dla dzieci
wiejskich.
Tymczasem wybuchło powstanie
styczniowe i Orzeszkowa, która czuła się
związana z obozem demokratycznym,
pomagała w ukrywaniu i przewożeniu
przez granicę Romualda Traugutta, była
łączniczką partyzantów, zaopatrywała ich
w żywność. Konsekwencje jej działań
poniósł mąż, który po klęsce powstania
został zesłany do guberni permskiej, a
jego majątek w Ludwinowie został
skonfiskowany. Po powstaniu dobrze
widziane było żeby żona pojechała na
zesłanie razem z mężem. Orzeszkowa,
choć małżonek płacił zesłaniem za jej
własne sympatie polityczne, nie uczyniła
tego. Wróciła do majątku rodziców na
Miłkowszczyźnie. W 1867 roku, po
powrocie Orzeszki z zesłania, wystąpiła
z pozwem o rozwód i uzyskała go. Kilka
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lat później związała się z Stanisławem
Nahorskim, z którym żyła przez lata bez
ślubu siejąc zgorszenie w środowiskach
ziemian. Ślub wzięli dopiero w 1894 roku.
Tymczasem w majątku rodziców
czekała na Orzeszkową - wreszcie
samodzielną i decydującą o samej sobie wielka biblioteka ojca z działami
klasyków XVIII i XIX wieku - nie tylko
literaturą piękną, ale też dziełami
filozoficznymi, socjologicznymi i
ekonomicznymi. Wyznaczyła sobie ścisły
reżim godzin studiowania i
konsekwentnie go realizowała nie chcąc
okazać kobiecej słabości i niedołęstwa jak pisała wspominając ten okres. Lata
spędzone w majątku rodziców były
ważnym okresem w dojrzewaniu pisarki.
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Zofia Korbońska 
Zbigniew Brzeziński
10 IX 2010 r.
“Miłość żąda ofiary” – te trzy słowa są
dla mnie streszczeniem esencji życia Zofii
Korbońskiej. Pochodzą z drugiej wojny
światowej – z Polski walczącej. Ale
miłości czego? I jakiej ofiary?
Milość czegoś większego od siebie,
czegoś nadrzędnego, czemu się oddać
należy całkowicie bez wahania…i nawet
czasem bez wzajemności. A ofiara
bezgraniczna – bo własnego nawet życia.
Zofia Korbońska, urodzona trzy lata
przed odzyskaniem niepodległości,
pochodzi z pokolenia które dosłownie
żyło Polską, upajało się Polską,
przeżywało jako osobisty sukces każde
osiągnięcie odrodzonego państwa.
Ktokolwiek żył jako dziecko
w niepodleglej Polsce, to również
przeżywał – upojenie zwycięską armią,
budowa Gdyni – najbardziej
nowoczesnego portu nad Baltykiem, COP
– to namacalne poczucie osobistej dumy –
sam to pamiętam.
I nagle ta upojna rzeczywistość Polski
wolnej padła w ruiny, w poniżeniu i
w przemocy.

Andrzej Kumor:
Jesteśmy coraz głupsi
Posted by Włodek Kuliński
Wirtualna Polonia
w dniu 2010-10-30
Jedną z najbardziej skutecznych i
upowszechnionych metod manipulacji jest
moda. Zwłaszcza ta intelektualna.
Narzucanie stylu intelektualnego
„noszenia się”, wzorców udrapowanych
na pięknych biustach idolek i torsach idoli
określa, co jest pożądane, a co
wykluczone; taranuje nasz zdrowy
rozsądek i uderza rozum obuchem.
Kto jest w stanie kształtować
intelektualne mody, ten ma władzę nad
milionami ludzi. Władza to nie złoto i
pieniądze, lecz słowo – zdolność do
poruszania milionów.
Moda intelektualna, podobnie jak
„odzieżowa”, zależy od szminki, makijażu
i błyskotek. Nie liczy się, który argument
więcej waży; logiczne, krytyczne
myślenie jest szare, mało spektakularne i
widowiskowe. Za to pokrętna gimnastyka
zaskakujących wolt myślowych, jeśli
tylko zostanie seksownie ubrana i
uszminkowana, potrafi zaprowadzić na
manowce całe pokolenia. Zwłaszcza jeśli
wszczepi im podziw dla nowinek,
wdrukuje w mózgi pogardę dla
„zacofania”,
oduczy zaglądania poza
kolorowe fasady.
Mody intelektualne
są dziś wyjątkowo skuteczne.
Po pierwsze dlatego, że upowszechniły
się masowe środki komunikacji – gazety,
potem radio, następnie telewizja, Internet
i sprzęgająca je wszystkie wszechobecna
komunikacja bezprzewodowa. Ludzie –
zwłaszcza młodzi – większość tego, co
wiedzą, czerpią z mass mediów. One
zastępują im codzienną obserwację świata
i bezpośrednią rozmowę
z innymi
Miłkowszczyzna tymczasem borykała
się z takimi samymi trudnościami, jak
większość ziemiańskich majątków na
Litwie po upadku powstania - represjami
ekonomicznymi,
trudnościami
z dostosowaniem do nowej sytuacji
gospodarczej po uwłaszczeniu.
Miłkowszczyzna nie wytrzymała tych
obciążeń, około 1870 roku trzeba było ją
sprzedać. Orzeszkowa zamieszkała
w Grodnie. W latach 1879-82 przebywała
w Wilnie, gdzie była współwłaścicielką
księgarni wydawniczej publikującej
książki, kalendarze i pismo
humorystyczne.
Celem
tego
przedsięwzięcia miało być wyparcie
z polskiego rynku księgarskiego na Litwie
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Dziwna Kampania
Wyborcza w USA 2010
bez Dyskusji o Obecnym
Udziale USA w
Wojnach.
Iwo Cyprian Pogonowski
WWW.pogonowski.com
Znany komentator Tom Brokaw
krytykuje kampanię wyborczą w USA
w jesieni 2010 i brak dyskusji o wojnie na
Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej.
Pyta on: „dlaczego wojny i straty
w ludziach oraz koszty ponoszone przez
skarb USA nie są obecnie najważniejszym
tematem kampanii wyborczej obok
bezrobocia i podatków?”
Faktem jest, że większość Amerykanów
głównie ma osobiste kłopoty materialne i
nie musi służyć w wojsku, które składa się
głównie z biedoty amerykańskiej, dla
której żołd i premie za zgłoszenie się „na
ochotnika” stanowią poprawę stopy
życiowej. W USA, w wojsku służy jeden
procent ludności, który to jeden procent
naraża się w 100% na ryzyko poniesienia
ran lub zaburzeń psychicznych oraz
okaleczeń w działaniach wojennych i
pacyfikacyjnych. Jednocześnie faktem
jest, że żadna decyzja państwowa nie jest
ważniejsza niż podjęcie działań
wojennych. Brokaw uważa, że skandalem
jest fakt, że sprawy powyżej
wymienionych wojen i pacyfikacji przez
siły USA, są zupełnie pominięte
w kampanii wyborczej w USA jesienią
2010 roku.
Dzieje się tak, ponieważ obie główne
dwie partie w USA są pro-wojenne i
popierają rolę Izraela jako prowokatora
konfliktów dla dobra zysków kompleksu
wojskowo-zbrojeniowego - ostrzegał
przed tym prezydent Eisenhower już pół
wieku temu, kiedy sprzeciwiał się
najazdowi Francji, Brytanii i Izraela na
Egipt. Niestety od czasów prezydenta
Eisenhower’a wiele się zmieniło. Lobby
Izraela wzrosło w siłę, jak też wpływy
bankierów żydowskich, którzy kontrolują
politykę monetarną USA za pomocą
banku prywatnego pod nazwą Federal
Reserve System – banku, którego
prezesem zawsze jest Żyd.
Nielegalny napad USA na Irak był „dla
dobra Izraela” według profesora
Zelikow’a z Uniwersytetu Stanu Wirginia
oraz prezesa komisji badającej zburzenie
trzech wieżowców 11go września 2001
roku w Nowym Jorku. Niestety komisja ta
skupiła uwagę na dwóch wieżowcach i nie
wyjaśniła sprawy trzeciego, który też
zawalił się, lub został zburzony w tej
samej grupie zabudowań. Natomiast
faktem jest, że wyprawy wojenne nie są
popularne wśród Amerykanów, których
większość nie popierała wysłania
d o d a tk o w ych 3 0 ,0 00 ż o łn ie r z y
amerykańskich przez prezydenta Obamę
do Afganistanu.
„Islamofobia” jest szerzona w USA
w celu uzyskania solidarności
Amerykanów z Żydami w Izraelu, którzy
traktują Palestyńczyków podobnie jak
Niemcy traktowali Żydów w czasie
ostatniej wojny światowej.
Brokaw ma rację, że sprawy strat i
kosztów wojennych powinny być
dyskutowane w kampanii wyborczej
w USA, gdzie niestety dwie główne partie
polityczne popierają wojny i pacyfikacje
dokonywane obecnie przez wojska
amerykańskie.

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
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Za 10 dni mamy w Polsce wybory samorządowe, partie zwarły szeregi i przystąpiły do
boju. Na wszelki wypadek wszystkie już ogłosiły swoje zwycięstwo, proporcjonalnie
rzecz jasna do siły, jaką reprezentują, ale ze zwyczajową nadwyżką. Największe
zwycięstwo odniesie, oczywiście, Platforma Obywatelska, tuż za nią PiS, za PiSem SLD i
na końcu chudziutkie PSL. Pozostałe partie się w mediach nie liczą, więc nawet swoich
zwycięstw ogłosić nie mogły. Wybory samorządowe mają być próbą generalną przed
przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, więc partie robią wszystko, żeby ta próba
wypadła jak najlepiej.
Z wyborami samorządowymi jest pewien kłopot, o którym się głośno nie mówi: wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast („merów”) W dwu poprzednich edycjach tych
wyborów wszystkie partie polityczne poniosły kompromitującą klęskę: w wyborach roku
2002 zaledwie 25% mandatów trafiło
w partyjne łapy, a w roku 2006, to już była
prawdziwa katastrofa: tylko nie całe 18% „merów” objęło swoje urzędy pod partyjnym
szyldem! W triumfalnie pokazywanych wyborczych statystykach o tej przykrości się nie
mówi i tabelek nie pokazuje: może do głupiego pospólstwa nie dotrze świadomość, że
wybory
w jednomandatowych okręgach wyborczych to zupełnie inne wybory i
prowadzą do innych wyników? Może medialnym hałasem o partyjnych sukcesach da się
jakoś sprawę wyciszyć i usunąć z pola widzenia? A może da się jakoś cichcem
wprowadzić zapis ustawowy, że mandatu wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie
można sprawować dłużej niż dwie kadencje? To by na jakiś czas rozwiązało sprawę: jest
cała masa tych bezpartyjnych „merów”, którzy swoje funkcje pełnią już drugą, a czasem
nawet trzecią i czwartą kadencję. Taka regulacja znakomicie oczyściłaby pole i otworzyła
przed partiami politycznymi świetlane perspektywy niebywałych sukcesów!
W walkę o samorząd włączył się aktywnie Prezydent Państwa i zwołał nawet do Pałacu
konferencję, która ma się zająć sprawami samorządu. Prezydent jest wielkim
zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych, podobnie jak Premier i cała
Platforma. Niestety, chciałaby dusza do raju, a więc chciałoby się mieć JOW w wyborach
do Sejmu, ale to, niestety, nie jest jeszcze możliwe: przeszkadza nie tylko oficjalna
opozycja, ale nawet i oficjalny sojusznik PSL. Dlatego Pan Prezydent, jako polityczny
pragmatyk i realista, pragnie wprowadzić JOW w wyborach do rad gminnych i innych.
To będzie taki poligon doświadczalny: jak wszystko się uda i wyjdzie jak najlepiej, to
wtedy będzie można pomyśleć, jak pokonać przeszkody na drodze JOW w wyborach do
Sejmu.
Jakieś pięć lat temu miałem okazję wygłosić referat na temat JOW
w
wyborach samorządowych, na konferencji zorganizowanej przez Mazowiecki Oddział
PO, w siedzibie partii przy ul. Nowy Świat. Przewodniczył obradom p. Bronisław
Komorowski, jako szef regionalnej struktury. Postawiłem tam wtedy pytanie: a dlaczego
to Sejm zajmuje się wyborami do samorządów i uchwala im ordynacje wyborcze? Czy ta
sprawa nie powinna pozostawać w gestii samych społeczności samorządowych? Jakież to
nadzwyczajne kompetencje posiada Sejm,
żeby

Przystawa do str. 24
Przystawa ze str. 17
regulować tryb wybierania radnych gmin i ich burmistrzów? Czy gminy same nie
poradziłyby sobie z tym problemem lepiej? Dlaczego nie mogą sobie wybierać swoich
zarządców i legislaturę tak, jak im się podoba? Tak, jak to się dzieje w krajach, w których
samorządy terytorialne powstały samorzutnie i spontanicznie, w czasach gdy tworzyły się
ich państwowe struktury i konstytucje? Czy w USA sprawę ustroju samorządowego
miast, gmin i stanów rozstrzyga Kongres Stanów Zjednoczonych? Czy w Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Parlament rozstrzyga sprawę wyborów
burmistrza Londynu, Nottingham czy Edynburga? Albo decyduje o liczbie radnych i
sposobie ich wyłaniania?

Polski Spedytor
Polish Freight Forwarder

W czasie mojej pracy duszpasterskiej
spotykałem się i nadal się spotykam
z pytaniami a raczej z pretensjami do
Pana Boga.Jakie to są pretensje?
- Dlaczego Pan Bóg dopuścił, że mąź
mnie zostawił z dziećmi i poszedł z inną
mimo, źe braliśmy ślub w kościele?
- Dlaczego Pan Bóg dopuścił, że nasz syn
jest narkomanem i stale przebywa poza
domem?
- Dlaczego Pan Bóg dopuścił, źe na
skrzyźowaniu inny kierowca mimo, źe
mial światła czerwone, wjechał i mnie
uderzył powodując wypadek?
- Dlaczego Pan Bog dopuścił, źe autokar
wiozący pielgrzymów do sanktuarium
uległ wypadkowi i zginęło -naście osób
w tym też dzieci? - Dlaczego Pan Bóg
dopuścił, źe nasz wnuczek podczas
wakacji utonął w jeziorze podczas
kapieli?
Mógłbym tu jeszcze cytować całą litanię
pretensji pod adresem Pana Boga;
„Dlaczego ... dlaczego ... dlaczego ...?”
Było i jest mi trudno przekonać tych
ludzi,źe w tych wypadkach ludzie sami
sobie są winni, Pan Bóg nie ponosi tu
żadnej winy, nie naleźy wplątywać Pana
Boga tam gdzie była czy jest zła wola
człowieka. Jedna z naszych pisarek
opisując tragedię w obozie
koncentracyjnym,w swojej ksiąźce jako
motto umieściła: „Ludzie ludziom
zgotowali ten los”.
Przed kilkoma laty do moich rąk wpadło
czasopismo a w nim wywiad z córką
sławnego protestanckiego kaznodziei,
Billa Grahama.Wywiad miał miejsce
wkrótce po tragedii w dniu 11 września
2001 roku w Nowym Jorku. Właśnie
pytanie dziennikarza dotyczyło tego co się
stało 11 września w Nowym Jorku:
„Dlaczego Pan Bóg dopuścił do takiej
tragedii w której zginęło aź tyle istot
ludzkich?”
Córka B.Grahama odpowiedziała;
„Jestem pewna,źe to co się wydarzyło 11
września 2001r, przyprawiło Pana Boga o
smutek i ból tak jak każdego z nas”:
Już od dawna my jako ludzie mówimy
do Pana Boga aby poszedł od nas jak

Polka Deli

Polish Retirement Foundation

The Best Polish Deli
in Orange County California
Polish Traditional Deli Products

RESIDENCE

SZAROTKA

Sausage, meat cuts, pierogi
Stuffed cabbage
Polish bread and cakes

Imported from Poland
(http://www.americanserviceslax.com)

Przesyłki osobiste:
„Mienie”/Samochody
A także fracht komercyjny - Polska
Oraz reszta świata – „od drzwi do drzwi”

Droga morska i lotnicza
Personal effects/cars
Commercial freight for Poland and worldwide

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

3400 West Adams Boulevard
Los Angeles, California 90018

OFERUJE
Pokoje z całodziennym utrzymaniem,
umiarkowane, przystępne ceny

Tel. (323)-735-1381

Uprzejmy, szybki, pewny i uczciwy serwis

W Los Angeles od 1989

Tel: 310 335 0100 Fax: 310 414 2016
e-mail: info@americanserviceslax.com
Polski język: 310 628 9990
albo 310 382 0254

POLAM

ARIZONA
√ niskie podatki

Federal Credit Union

√
√

180 Punktów usługowych w Kaliforni

√

Pożyczki
Domowe, Samochodowe i Personalne
Wysokoprocentowane konta
Terminowe i emerytalne
Bezpłatne konta obrotowe
Całodobowe informacje telefoniczne

589 N. Larchmont - Los Angeles
1700 N. Tustin St. - Orange

(800) 404-5137

√
√
√

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

