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Sprawozdanie Komitetu
Pomocy Polakom na
Wschodzie
Franciszek Kosowicz
Komitet Pomocy Polakom na
Wschodzie został powolany w celu
organizowania i niesienia pomocy naszym
Rodakom, którzy nadal nie z własnej woli
znajdują się na nieludzkiej ziemi
pozostając na terenach byłego
Zw. Radzieckiego. Mimo trudności starali
się utrzymać swoją polską tożsamość,
polską tradycję i religię. W ich tragicznej
sytuacji było niezwykle trudne zachować
polskiego ducha. Zabrano im wolność
odebrano narodowość i religię.
Celem powołania Komitetu było
niesienie pomocy tym Polakom, którzy
dążyli do odbudowy polskiej tożsamości
narodowej, kulturowej i duchowej. Wobec
tego Komitet wspiera edukację, szkoły,
ośrodki kulturalno-oświatowe, remonty
zdewastowanych kościołów i budowę
nowych a także najbardziej
potrzebujących pomocy.
Należy nadmienić, że Komitet prowadzi
swoją działalność pod patronatem
Kongresu Polonii Amerykańskiej.
Komitet, który został powołany do życia
w czerwcu 1989 w roku bieżącym
ukończył 21 lat swojej bardzo owocnej
pracy. Komitet jest jeszcze czynny ale
zbliża się ku końcowi jego działalności.
Gdy go zakładano członkowie byli już
w wieku emerytalnym, lub wchodzili
w ten wiek. Po 21 latach bardzo aktywnej
pracy stwierdziliśmy, że wiek nas
dogonił. Młodsze pokolenie jest zbyt
zajęte swoimi sprawami codziennego
życia w dzisiejszej rzeczywistości.
Do prowadzenia tej działalności
potrzebne były fundusze, Komitet
organizował różne imprezy, „Wieczory
Braterstwa” później przemienione zostały
na „Dzień Braterstwa” z tego powodu, że
starsi ludzie już nie mogli przyjeżdzać
wieczorami z powodu dalszych odległości
i dużego ruchu na drogach kalifornijskich.
Pisano apele o wsparcie z prośbą o
fundusze i rozsyłano po różnych stanach
USA do społeczności polonijnej z prośbą
o pomoc. Po zakończeniu każdego roku
sporządzaliśmy roczne sprawozdania do
Komisji Nadzorczej Kongresu Polonii
Amerykańskiej
oraz
Polsko
Amerykańskiej Fundacji Charytatywnej
w poł. Kalifornii do sprawdzenia, za
przyzwoleniem, której Komitet zbierał
fundusze a darczyńcy mogli odliczyć
donacje od podatków. Komitet działa
otwarcie i rozlicza się publicznie
z funduszów otrzymanych i
rozdysponowanych wysyłając roczne
sprawozdania do wszystkich
ofiarodawców. Z samego początku
istnienia Komitetu napływały do nas
bardzo pilne prośby od powstających
Parafii i organizacji polskich na
wschodzie. Między innymi bardzo
proszono o ufundowanie maszyn do
pisania z polską czcionką, żeby mieć
kontakt pisemny w języku polskim. Na
nasz apel społeczność odpowiedziała
bardzo hojnie i w bardzo krótkim czasie
wpłynęło $ 6,000.00 USD za które
Komitet zakupił 73 maszyny do pisania
w fabryce Łucznika w Polsce. Maszyny te
rozprowadzono wśród diecezji MyłskoMohylewskiej, Moskiewskiej( europejska
część Rosji, Kazachstan, Lwowska,
Kamieniec Podolski oraz indywidualnym
parafiom i organizacjom polskim. Był to
rok 1992. Jednocześnie w tym samym
czasie była prośba od Episkopatu
polskiego czy moglibyśmy wysłać
różańce, które bardzo są potrzebne dla
ludności spragnionej Boga. Zbiegiem
okoliczności przypadkowo napotkałem
księdza, który dopiero wrócił z Rosji,
opowiedział on, jak wielkie tam jest
zapotrzebowanie na różańce i
zaproponował nam przekazanie do
Komitetu ponad 18 tysięcy różańców.
Komitet chętnie przyjął i bezwłocznie
przekazał do Episkopatu w Polsce. Za

Kosowicz - Pomocy Polakom do str. 21

Polska jest poligonem
gdzie ścierają się dwie
ideologie
Ks. Lucjan Kamieński SDB
W swoim czasie Ks. Kard. A. Hlond,
dziś już błogosławiony, wypowiedział
prorocze słowa: „Na Polskę będą
zwrócone oczy całego świata, ale wpierw
Polska musi odwrócić się od świata i
oprzeć się na Bogu”: Ks. Kard. A. Hlond
podkreślił, źe modlitwa za Polskę to nie
sprawa osobista lub narodowa, ale jest to
sprawa Boźa gdyż chodzi o Królestwo
Boźe, które w Polsce ma się rozpocząć i
rozszerzyć na cały świat.
Mam wraźenie, że to proroctwo zaczyna
się wypełniać na naszych oczach?
Z pewnością siły szatańskie zdają sobie
sprawę z tego, źe Polska jest ważnym
punktem na mapie Europy i świata i że
w planach boźych wpisana jest misja
Polski katolickiej, która wcześniej lub
później powinna się wypełnić. Oczy
świata kilkakrotnie już były zwrócone na
Polskę; najpierw po tzw. przełomie
październikowym w 1956, kiedy do
władzy dorwal się tow. Wiesio Gomułka.
Potem była „Solidarność” i Lech Wałęsa.
W dniu 16 października 1978r oczy
całego świata rzeczywiście były zwrócone
na Polskę. Czy w proroctwie księdza kard.
A. Hlonda chodziło o wybór papieża
Polaka czy o coś innego trudno w tej
chwili dochodzić?
Być moźe w tej chwili juź teraz zaczyna
spełniać się powiedzenie ks. kard. A.
Hlonda? Już teraz oczy, jeśli nie całego
świata to przynajmniej części świata są
zwrócone na Polskę? Mam na uwadze
w pierwszym rzędzie naszych sasiądów
tak ze Wschodu jak i Zachodu a
szczególnie gdy chodzi o Unię
Europejską .Polska katolicka jest im „solą
w oku”, bo jest przeszkodą do połączenia
ateizmu od strony wschodniej do
zachodniej i z resztą świata.
Nie tak dawno jeden z wielkich
masonów któregoś z krajów zachodniej
Europy miał powiedzieć: „Nadszedł czas i
występujemy do tej walki z Kościołem”.
Ta walka jest już w toku a poligonem
Polska, na terenie której przyczaił się
odwieczny wróg Boga i Kościoła,
To już chyba drugi PRL?
Takiego chamstwa, obłudy, cynizmu i
arogancji w stosunku do kościoła
katolickiego w Polsce i do tego co jest
związane z kościołem, dotychczas
w Polsce chyba nie było. Pewne metody
w postępowaniu obecnej ekipy rządzącej
toczka w toczkę przypominają czasy
PRL-u. W momencie kiedy skończyła się
II-ga wojna światowa i rodził się na
ziemiach polskich PRL, miałem wówczas
10 lat i do dziś w mojej pamięci pozostały
pewne obrazy. Najpierw było bardzo
pięknie i poprawnie jak powinno było
być, jak było uprzednio. Nie zanosiło się
na prześladowanie Kościoła. Nikt nie
wyrzucał religii ze szkół, nikt nie
zdejmował krzyży z biur urzędów
państwowych, wojsko swój dzień
rozpoczynało modlitwą i śpiewem:
„Kiedy ranne wstają zorze…” a na
Pasterkę i na Rezurekcję czwórkami szło
do kościoła. W Warszawie na procesji
Boźego Ciała pan Bierut pod rękę
prowadził celebransa, w szpitalach była
duchowa opieka chorych, funkcjonowała
instytucja dobroczynna „Caritas”, były
szkoły katolickie i katolickie organizacje
przy parafiach jak np „Krucyjata”, była
też prasa katolicka i było jeszcze wiele
innych rzeczy. Pamiętam tylko tuż przed
referendum i to pierwsze referendum w
wolnej jeszcze Polsce, było dla mnie
nieco tajemnicze. Pamiętam jak rodzice,
znajomi, sąsiedzi rozmawiali o czymś
szeptem czego ja nie rozumiałem i nie
wiedziałem w czym rzecz? Obecnie już
wiem, że społeczeństwo się informowało,
co do głosowania bo widzieli polityczne
niebezpieczeństwo. Czuwało nad tym
aby głosowanie było czyste, ale później
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Wiza dla ofiar
przestępstw- wiza „U”
Christopher Kerosky

Tłumaczenie: Natalia Nowicka
Poniższy artykuł przenaczony jest dla
osób, które są ofiarami przestępstwa. Aby
ubiegać się o wizę kategorii „U” należy
wykazać, że popełnione przestępstwo
miało miejsce na terytorium Stanów
Zjednoczonych, a poszkodowana osoba
współpracuje z władzami oraz organami
ścigania USA w celu rozwiązania sprawy.
W roku 2000 Kongres Stanów
Zjednoczonych zezwolił na utworzenie
nowej kategorii wizowej „U” na
podstawie ustawy Victims of Trafficking
and Violence Protection Act 2000.
Ustawodawstwo to ustanawia
podstawowe zasady oraz cele dla organów
ścigania w walce z przestępczością
między innymi wśród imigrantów. Wiza
kategorii „U” została utworzona w celu
wzmocnienia uprawnień organów
ścigania w wykrywaniu, ściganiu i
k a r a n iu p r z y p a d k ó w p r z e mo c y
w rodzinie, napaści na tle seksualnym,
handlu żywym towarem, oraz innych
przestępstw. Ustawa także zobowiązuje
organy ścigania do ochrony ofiar takich
przestępstw co jest zgodne zasadami
humanitarnym oraz interesem Stanów
Zjednoczonych. Wiza „U” zachęca
funkcjonariuszy organów ścigania, aby
lepiej służyli nie tylko imigrantom ale
wszystkim ofiarom przestępstw. Władze
Stanów Zjednoczonych są również
uprawnione do ścigania przestępców za
wykroczenia popełnione przeciwko
cudzoziemcom.
O wize kategorii „U” najczęściej
ubiegają sie kobiety, które były ofiarami
przemocy w rodzinie lub ofiarami
pr ze mo c y n a tle sek sualn ym.
Poszkodowane w taki sposób kobiety,
które doznały znaczącej krzywdy często
obawiają się skontaktować z organami
ścigania celem identyfikacji sprawcy.
Wizy kategorii „U” mają na celu ochronę
ofiar narażonych na szykany ze strony
różnych środowisk imigranckich.
Aby ubiegać się o wizę kategorii „U”,
aplikant musi wykazać, że:
został (fizycznie lub psychcznie)
poszkodowany, a wyrządzone krzywdy
były wynikiem działalności przestępczej,
która miała miejsce na terytorium Stanów
Zjednoczonych; posiada informacje
dotyczące działalności przestępczej;
posiada ważne informacje, a zeznania
mają kluczowe znaczenie dla Służb
Federalnych, Stanowych lub lokalnych
władz w celu egzekucji prawa, w tym
Policji i / lub Prokuratury zajmującej sie
śledźtwem w danej sprawie.
Osoba ubiegająca się o wize kategorii
„U” musi udowodnić, ze poniosła
„znaczne” szkody psychiczne lub fizyczne
w wyniku popełnionego przestępstwa, jak
również musi uzyskać zaświadczenie, że
dane wykroczenie jest przestępstwem
(przestępstwo zostało zgłoszone na
Policję i jest sporządzony np. raport
policyjny), a także że zostało wstrzęte
postępowanie/śledźtwo przez Policję lub
Prokuraturę w sprawie.
Kongres Stanów Zjednoczonych na
mocy tej ustawy także stanowiącej
wyjątek od generalnej reguły, umożliwia
osobom ubiegającym się o wize „U”
ubiegać się o prawo legalnego pobytu na
terytorium Stanów Zjednoczonych nawej
jeśli znajdują się na terenie USA
nielegalnie i nie mogą przekroczyć
granicy USA legalnie (a waiver to
grounds of inadmissibility).
Po trzech latach, osoby przebywające na
wizie „U” uprawnione są do ubiegania się
o zmanę swojego statusu i ubieganie się o
status rezydenta (zieloną kartę).
Warunkiem koniecznym do uzyskania
zmiany statusu jest fizyczne i
nieprzerwalne przebywanie na terytorium
Stanów Zjednoczonych przez co najmniej
3 lata od momentu uzyskania wizy „U”.
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Żądania Rosji wobec
NATO
PAP
Rosja zażąda, by NATO odstąpiło od
swego tajnego porozumienia w sprawie
obrony Litwy, Łotwy i Estonii przed
atakiem militarnym - oświadczył rosyjski
ambasador przy Sojuszu Dmitrij Rogozin.
Strona rosyjska traktuje ten plan jako
wymierzony przeciwko niej. - Musimy
otrzymać jakieś zapewnienia, że te plany
zostaną zaniechane - powiedział Rogozin
i wyraził opinię, że - bez względu na
oficjalne zaprzeczenia przedstawicieli
NATO - plan ten jest wyraźnie
wymierzony przeciwko jego krajowi.
Z depesz amerykańskiej dyplomacji,
ujawnionych przez portal internetowy
Wikileaks wynika, że w styczniu NATO
zdecydowało o rozszerzeniu swego planu
obrony Polski na Litwę, Łotwę i Estonię.
Rogozin zapowiedział, że postawi tę
sprawę w środę na forum Rady NATORosja, powołanej w 2002 roku w celu
poprawy relacji między rywalami
z okresu zimnej wojny.
- Przeciwko komu innemu taka obrona
miałaby być wymierzona? Przeciwko
Szwecji, Finlandii, Grenlandii, Islandii,
przeciwko niedźwiedziom polarnym, czy
przeciwko rosyjskiemu niedźwiedziowi? pytał retorycznie Rogozin.
Agencja Associated Press odnotowuje,
że w depeszy ze stycznia, opublikowanej
przez Wikileaks, Departament Stanu USA
instruuje ambasady amerykańskie, by ów
plan NATO utrzymywać w tajemnicy,
ponieważ “publiczna dyskusja na temat
planowania na różne ewentualności
prawdopodobnie doprowadziłaby do
niepotrzebnego wzrostu napięć między
NATO a Rosją”.
AP przypomina, że podczas
listopadowego posiedzenia Rady NATORosja w Lizbonie, w którym uczestniczył
m.in. rosyjski prezydent Dmitrij
Miedwiediew, sekretarz generalny
Sojuszu Anders Fogh Rasmussen
podkreślał, iż NATO i Rosja nie stanowią
dla siebie nawzajem zagrożenia.
- Oczekuję, że moi koledzy z Rady
NATO-Rosja potwierdzą, iż Lizbona
wszystko odmieniła - powiedział
Rogozin.
Opublikowane przez Wikileaks plany
NATO w sprawie sojuszniczej obrony
Polski i państw nadbałtyckich, którą
miałoby realizować dziewięć dywizji,
wystawionych przez USA, Wielką
Brytanię, Niemcy i Polskę, omówił m.in.
brytyjski dziennik “Guardian”. Według
źródeł, na które powołuje się ta gazeta,
pierwsze ćwiczenia NATO w ramach tego
planu, oznaczonego kryptonimem “Eagle
Guardian”, miałyby się odbyć na Bałtyku
w przyszłym roku. ❒
___________
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