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się okazało, źe referendum zostało 

sfałszowane. 

   Nowa władza w nowej Polsce 

umacniała swoją pozycję. Stopniowo 

eliminowała wszystko co było katolickie. 

Rozpoczęła się czystka i katolików 

odsuwano na dalszy plan lub wogóle 

ignorowano z racji, że są katolikami. 

Usunięto religię ze szkół a kapelanów 

ze`szpitali. Panowie z UB nagrywali         

w kościołach kazania. Zlikwidowano 

prasę katolicką wprowadzając na rynek 

paxowskie „Słowo Powszechne” z panem 

B. Piaseckim na czele. Zlikwidowano 

szkoły katolickie, a budynki kościelne 

zabrano na uźytek państwowy. Po 1989r. 

zwrócono zabrane mienie kościelne, ale 

zwrócono kompletnie zdewastowane. 

Chodzi o te posiadłości o które obecnie 

lewica zaczyna robić duźo szumu. Do 

budynków kościelnych, w tym na 

plebanie dokwaterowywano osoby a 

nawet całe rodziny. Był to rodzaj represji 

władz PRL-u w stosunku do kościoła. 

Zabronione były procesje o charakterze 

religijnym a do grup pielgrzymkowych 

nasyłano prowokatorów. Pielgrzymom 

idącym do Częstochowy na wszelki 

sposób utrudniano, naprzykład zatruwając 

wodę w studniach na trasie którędy szli 

pielgrzymi. Utrudniano na wszelki sposób 

i szantażowano ludzi podczas peregrinacji 

MB Jasnogórskiej, a w pewnym 

momencie Matka Boźa została 

aresztowana przez władze UB i MO. Tym 

represjom przeciwstawiał się ks. kard. St. 

Wyszyński i cały Episkopat polski, za co 

władza ludowa aresztowała księdza kard. 

Wyszyńskiego, ks. abpa. A. Baraniaka a 

innych biskupów szykanowano i 

zastraszano. 
 

Dzisiejsze metody  

rządzenia obecnej ekipy są podobne 

   To co dzieje się na naszych oczach 

wydaje się, że jest wierną kopią tego co 

s ię  dz ia ło  w PRL -u  nr  1 .                          

W wiadomościach internetowych w końcu 

m-ca października ktoś przypomnial o 

morderstwie Małgorzaty Grabińskiej         

w latach 80-tych. Małgorzata Grabińska 

została zamordowana w swoim domu na 

Saskie j  Kepie  w Warszawie . 

Zamordowano przez poderźnięcie gardła. 

Według jej męża, mordercą był 

funkcjonariusz SB. Celem mordu miała 

być synowa mecenasa Andrzeja 

Grabińskiego pełnomocnika rodziny ks. 

J e r z eg o  P o p i e łu szk i .  K o b i e t a 

zamordowana nosiła takie same nazwisko 

jak synowa mecenasa A. Grabińskiego, 

która mieszkała kilka domów dalej. Była 

to zbrodnia doskonała, bo morderca nie 

zostawił źadnych śladów. Dochodzenie 

zostało umorzone. 

Podobnych morderstw w latach 80-tych 

było kilkadziesiąt. Oprócz ks. J. 

Popiełuszki w podobnych okolicznościach 

zamordowano ks. Zycha i ks. Suchowolca 

oraz wiele innych osób. W tle tych 

wszystkich morderstw przewijają się 

funkcjonariusze SB, którzy dziś mają 

wysokie emerytury i świetnie się im 

powodzi. A co im dziś mówi ich 

sumienie? Bóg raczy wiedzieć, jeżeli mają 

jeszcze kawałek sumienia? 

   Wszyscy zamordowani skrytobójczo i ci 

których nie zdołano zamordować 

otrzymywali anonimowe pogróźki               

w rodzaju: „jeśli nie zamilkniesz, jeśli 

posuniesz się dalej to moźe spotkać cię 

coś przykrego”. Czy ten scenariusz nie 

powtarza się obecnie? Już zamordowano 

kilka osób i nikt nic nie wie, śledztwo 

umorzono. Czy scenariusz z 19 

października br. morderstwo dokonane 

dokładnie w 26-tą rocznicę morderstwa 

ks. J. Popiełuszki nic nam nie mówi? Tak 

jakby ktoś zaplanował, aby w ten krwawy 

sposob „uczcić” śmierć męczeńską 

kapłana Jerzego, który głosił prawdę, a 

hasłem jego było: „zło dobrem 

zwyciężaj”. 
 

Winę za wszystko  

ponosi PiS i Kaczyńscy. 

   Smuciłem się, kiedy zdałem sobie 

sprawę, źe pan J. Kaczyński w walce do 

fotela prezydenckiego przegrał                       

z minimalną roźnicą z B. Komorowskim. 

Nieco później pogodziłem się z porażką, a 

nawet się ucieszyłem, bo uwaźałem, źe 

PO nie będzie juź miała obwiniać                

J. Kaczyńskiego za swoje niepowodzenia 

jak to było w wypadku pana Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego. Okazało się, źe PO 

znalazło sposób. W tej chwili wszystkie 

swoje błędy i niepowodzenia kładzie na 

barki PiS-u i J. Kaczyńskiego. 

   Od kilku już lat PO rządzi naszym 

krajem i jakoś nie widać ani kawałka 

dobrobytu, króry obiecywano. Przeciwnie, 

po wyborach na prezydenta, obecna ekipa 

częstuje nas tylko samymi podwyżkami i 

to nie zarobków, jedynie podwyżką cen, 

wyższymi podatkami, itd. Słyszymy 

częste utyskiwania i oskarżenia pod 

adresem PiS-u, że za fatalny stan 

gospodatki winien jest PiS i Kaczyńscy. 

Cokolwiek dzieje się złego w Polsce to 

wina PiS-u i J.Kaczyńskiego. 

   Przypomina mi się czas pierwszego 

stulecia chrześcijanstwa. Dla pogańskich 

cesarzy w imperium rzymskim nowa 

religia chrześcijańska była nie na rękę. 

Trzeba było szukać haczyków aby 

zlikwidować chrześcijaństwo. Posypały 

się oskarżenia na chrześcijan. Jeśli wylała 

rzeka Tyber to winni byli chrześcijanie, 

jeśli coś złego się wydarzyło w Rzymie 

czy wogóle w imperium to obwiniano 

chrześcijan. W końcu celowo ktoś 

podpalił Rzym, a oskarżono chrześcijan o 

podpalenie Wiecznej Romy i rozpoczęły 

się krwawe prześladowania. 

   Podobną sytuację mamy obecnie             

w Polsce! Wszystko co jest złe, co nie 

udaje się partii PO, wszelkie 

niepowodzenia w rządzeniu to wina 

Kościoła, partii PiS-u i J. Kaczyńskiego. 

W nowojorskim „Nowym Dzienniku” (9-

10 października 2010r) na pierwszej 

stronie zdjęcie premiera Tuska i artykuł 

p.t.: „Tusk: PiS odpowiada za Smoleńsk”. 

W biurze okręgowym PiS-u  w Łodzi, 19 

X br. został zamordowany Marek Rosiak, 

a ciężko ranny przez poderżnięcie gardła 

zostal Paweł Kowalski. Morderca 

wykrzykiwał, źe chciał zamordować         

J. Kaczyńskiego. Wielka szkoda, że tam 

nie było J. Kaczyńskiego, ale M. Rosiak i 

P. Kowalski także z PiS-u i to się liczy. 

Tak więc J. Kaczyński jest winny śmierci 

M. Rosiaka. Jarosław Kaczyński jest też 

odpowiedzialny za to, że nie wsiadł do 

samolotu TU-154M i nie zginął wraz ze 

swoim bratem w katastrofie. 

   Po morderstwie w Łodzi, jak podała 

jedna z gazet, podskoczyły słupki to jest 

notowania dla PO. Jeszcze tylko 

poderżnąć kilka gardeł dla PiS-owców, a 

słupki pójdą na korzyść PO, ich władza 

się umocni, będzie nam bezpieczniej się 

żyło w Polsce i będzie więcej PO-wców  

w Parlamencie. 

   Jeśli spojrzeć wstecz to można doszukać 

się winy Kaczyńskich gdy  chodzi o 

morderstwo G. Narutowicza. Z pewnością 

PiS i Kaczyńscy na rękach mają krew 

zamordowanego Jaroszewicza byłego 

premiera w PRL-u i jego żony? Swego 

czasu, kiedy prezydentem był Pan 

Kwaśniewski, jakiś młody człowiek rzucił 

jajkiem w Kwaśniewskiego, a mógł to być 

granat i za to ponosi odpowiedzialność 

PiS i J. Kaczysńki. Agresja osiłków na 

Krakowskim Przedmieściu przeciwko 

obrońcom Krzyźa to także wina 

Kaczyńskiego  i PiS-u. 

   W połowie października br. W „Nowym 

Dzienniku” na pierwszej stronie ukazał 

się art: „Biuro LOT-u zniknie z Nowego 

Jorku?” Redakcja „Nowego Dziennika” 

opublikowała też list personelu tego biura 

do prezesa Polskich Linii Lotniczych 

LOT. 

   Nie wiem jak potoczą się losy 

wspomnianego biura a tym samym i osób 

tam pracujacych? Jeśli biuro zostanie 

zlikwidowane to moźna by się 

spodziewać jakiejś notatki w jakiejś 

gazecie w Polsce, źe winę za to ponosi 

PiS i J. Kaczyński.   ❒ 
 

__________ 
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koalicyjną ma on odpowiadać w nim za 

kulturę, edukację i współpracę 

międzynarodową (te zadania dotychczas 

miało SLD).  

   Mimo dyscypliny kandydatura szefa 

RAŚ przepadła. Wyłamało się czterech 

radnych PO. Z naszych informacji 

wynika, że przeciw byli m.in. Spyra i 

Ludgarda Buzek. Choć dowodów na to 

nie ma, bo głosowanie było tajne. – 

Matusiewicz się wściekł – opowiada 

jeden z radnych Platformy.  

   Głosowanie nad wyborem Gorzelika do 

zarządu będzie dziś powtórzone. – I 

Gorzelik przejdzie – zdradza nam jeden          

z ważnych polityków Platformy.  
 

Strach przed separatyzmem  

   Hipotez, po co Platforma wzięła do 

rządzenia Śląskiem kontrowersyjnych 

autonomistów, jest kilka. Marek Migalski, 

europoseł ze Śląska i znajomy Gorzelika: 

– Są tańszym koalicjantem. Mniej 

pazernym niż duże partie, jak na przykład 

SLD.  

   Zbyszek Zaborowski, szef śląskiego 

Sojuszu, twierdzi, że to kalkulacja 

p o l i t y c z n a  P l a t f o r m y .  –                           

W przyszłorocznych  wyborach 

parlamentarnych my jesteśmy z PO 

rywalami, a RAŚ nietłumaczy i straszy, że 

koa l i c j a  z  au tonomis tami  to 

„wypuszczenie dżina z butelki”. – PO 

musi wziąć pełną odpowiedzialność za to, 

co się może stać. Ja bym siły RAŚ nie 

lekceważył – podkreśla.  

– Niebezpieczne jest nie tylko to, że RAŚ-

owcy mówią wprost, iż nie czują się 

Polakami, ale fakt, że dla Ruchu polska 

racja stanu nie jest punktem odniesienia – 

dodaje jeden z nieprzychylnych 

autonomistom polityków Platformy. – 

Gorzelik opanował dyplomatyczny język 

do perfekcji, ale prawdziwy RAŚ 

wypowiada się na forach internetowych.  
 

Odbezpieczamy granat...  

   Ruch od kilku lat prowadzi też swoją 

politykę na salonach europejskich. 

Podpisał porozumienie z Wolnym 

Sojuszem Europejskim. To europejska 

par t ia  skupiająca  ugrupowania 

reprezentujące regiony i narody 

bezpaństwowe. – To separatyści. Jak 

Śląsk zacznie być odbierany w UE? – 

pyta zdegustowany działacz PO.  

   Tymczasem w śląskim porozumieniu 

koalicyjnym RAŚ zadbał o to, by 

pojawiło się zdanie o takich obowiązkach 

stron: „opowiadają się za większą 

decentralizacją państwa i wzmacnianiem 

pozycji wspólnot regionalnych i 

lokalnych”. Strony “zobowiązują się 

wypracowywać i prezentować opinii 

publicznej wspólne stanowisko                

w kwestiach związanych z owym 

procesem”.  

– Umowa nie mówi o autonomii, ale 

decentralizacji, która jest bardzo szerokim 

pojęciem. Takie nazywanie tych kwestii 

jest bliskie PO. Osobiście jestem 

sceptyczny, jeśli chodzi o pomysł 

autonomii  Śląska –  zastrzega 

Matusiewicz.  

   Zarzuty o separatyzm drażnią RAŚ. 

Wczoraj Gorzelik poinformował, że Ruch 

p l a n u j e  p o z w a ć  G r z e g o r z a 

Napieralskiego, lidera SLD za 

twierdzenia, że organizacja “dąży do 

oderwania Śląska od Polski”.  
 

Nowa droga RAŚ  

   Według szacunków Gorzelika osób 

czujących się Ślązakami jest dziś co 

najmniej 300 tysięcy (w 2002 r. dzięki 

kampanii RAŚ narodowość śląską 

zadeklarowało 173 tys. osób). Szef Ruchu 

nie ukrywa, że myśli o tej grupie także 

jako politycznym elektoracie. Jak takie 

poparcie może zostać wykorzystane?  

   Jeszcze w 1998 r. Gorzelik próbował 

zarejestrować Związek Ludności 

Narodowości Śląskiej (a w ostatnich 

latach RAŚ próbował rejestrować 

Związek Ludności Narodowości Śląskiej 

– Stowarzyszenie Osób Deklarujących 

Przynależność do Narodowości Śląskiej). 

Pomysł do dziś został niezrealizowany. 

Zajmowały się nim sądy wszystkich 

instancji i dwukrotnie Sąd Najwyższy 

(ostatnio trzy lata temu), a także Trybunał 

Praw Człowieka w Strasburgu.  

   Wszyscy uznali, że nazwa jest 

sprzeczna z prawem. – RAŚ-owcy chcieli 

mieć papier, że skoro jest grupa osób 

czujących się Ślązakami, to wystarczy to, 

by uznać naród – mówi jedna z osób 

działająca wtedy w RAŚ.  

   Sąd Najwyższy przyjął jednak, że 

„wolność wyboru narodowości może być 

realizowana tylko w odniesieniu do 

narodów obiektywnie istniejących, 

u k s z t a ł t o w a n y c h  w  p r o c e s i e 

historycznym, a narodu śląskiego nie ma”.  

   Jak twierdzą niektórzy, Gorzelik 

odpuścił walkę o narodowość śląską i 

skupił się na hasłach o autonomii i 

pragmatycznej polityce – wprowadzaniu 

swoich ludzi do samorządów.  

   W ubiegłym tygodniu podczas 

zaprzysiężenia radnych sejmiku działacze 

RAŚ zasiedli na widowni z mapą i 

napisem „Oberschlesien”. To historyczna 

mapa terytorium Górnego Śląska po I 

wojnie światowej. Z Opolszczyzną, ale 

bez Częstochowy i Zagłębia. – Aż mnie 

zmroziło – mówi Zaborowski.  

– PO może się na tej koalicji poślizgnąć. 

Jurek Gorzelik nie jest spolegliwy, on 

tylko na takiego wygląda. Potrafi świetnie 

planować i iść do celu – mówi jeden          

z jego znajomych. – RAŚ ma szansę 

zyskać na promocji swych idei, a więc 

śląskiej odrębności – ocenia koalicję        

w śląskim sejmiku dr Sebastian Kubas, 

politolog z Uniwersytetu Śląskiego.  

– Jeszcze kilka tygodni temu niewielu 

wiedziało, co to jest Ruch Autonomii 

Śląska, a dziś mówią o tym lokalnym 

ugrupowaniu politycznym politycy 

największej rangi. Nie sądzę jednak, by 

Platforma uległa ich wizji autonomii. Ale 

– jak to bywa w polityce – czas pokaże, 

czy mieliśmy rację.  

   Silne nastroje śląskich autonomistów 

przetoczyły się w latach 90. przez 

Czechosłowację. – Ruch, podobny jak 

dziś nasz RAŚ spowodował faktycznie 

rozpad na Czechy i Słowację, ale zaraz po 

tym wytracił impet i dziś już się nie liczy 

– przypomina dr Słupik. Prof. Jacek 

Wódz, socjolog ze Śląska – RAŚ to grupa 

wyraźnie odrębna, ale ktoś, kto pojmuje 

demokrację, nie może tego negować! Oni 

z niej skorzystali.  

   Ma jednak wątpliwości, czy Ruch 

dobrze odczytuje potrzeby Ślązaków. – 

Podkreślanie odrębności, tak. Ale 

autonomia w sensie proponowanym przez 

Gorzelika? Nie sądzę, by Ślązacy chcieli 

samoistnego bytu politycznego.   ❒ 
 

Rzeczpospolita 
 

___________ 
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Najgorsza jest władza, 

której nie można 

kontrolować 
 

Z prof. Janem Kłosem, kierownikiem 

Katedry Etyki Społecznej i Politycznej 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II, rozmawia Anna 

Ambroziak 
 

Co Pana zdaniem miało wpływ na 

decyzje wyborców? 

- Rzeczywiście przed wyborami panowała 

pewna gorączkowość i niepewność, czy 

spełnią się oczekiwania społeczne           

w związku z wyborami. Zawsze ważna 

j e s t  c n o t a  p r z e z o r n o ś c i  i 

wstrzemięźliwości: chodzi o to, by nie 

obiecywać za dużo, w każdym razie nie za 

wszelką cenę, żeby tylko otrzymać 

mandat społecznego zaufania; no i 

społeczeństwo musi mieć świadomość, że 

nawet realizacja słusznych oczekiwań 

zależy od wielu czynników i nie może się 

ziścić z dnia na dzień. Pewnie w związku 

z tym ostatnim oferta wyborcza, czym 

można głos wyborczy „kupić”, staje się 

coraz bardziej zawężona. Coraz trudniej 

jest obiecać coś, co rzeczywiście można 

zrealizować, coraz trudniej obiecać też 

coś, w co społeczeństwo uwierzy. Nasza 

wiedza dotycząca życia społecznego, jak 

mam nadzieję, poszerza się, zyskujemy 

coraz większą świadomość pewnych 

mechanizmów, tego, co jest tylko grą 

wyborczą i co jest pustą obietnicą. 

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. 

U s t aw o d aw s t w o  t o  u s t an aw i a 

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 

karan iu  przypadków przemocy                

w rodzinie, napaści na tle seksualnym, 

handlu żywym towarem, oraz innych 

przestępstw. Ustawa także zobowiązuje 

Rodziny ofiar 

smoleńskiej katastrofy 

chcą międzynarodowego 

śledztwa  
Malgorzata Lewicka, Radio Maryja  
 

   Wszystkie komunikaty przekazane 

polskim pilotom przez rosyjskich 

kontrolerów były nieprawdziwe wynika        

z analiz przeprowadzonych przez byłego 

żołnierza służb lotniczych, który pragnie 

zachować anonimowość. Dlaczego do 

tego doszło, jak to się stało i kto jest za to 

odpowiedzialny? Rodziny ofiar 

smoleńskiej tragedii do dziś nie otrzymały 

odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące 

katastrofy. W dalszym ciągu mają też 

utrudniony dostęp do dokumentów 

jawnych.  Podczas wysłuchania 

publicznego w Parlamencie Europejskim 

w Brukseli stwierdziły, że są za dobrymi 

relacjami z Rosją, ale nie zgadzają się na 

to, by odbywało się to kosztem prawdy. 

Opuszczeni przez państwo bliscy ofiar 

zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rodzin 

K a t y ń  2 0 1 0  d o m a g a j ą  s i ę 

międzynarodowego śledztwa.  
 

Europa usłyszała prawdę o Smoleńsku  

   We wtorek siódmego grudnia br. sala 

konferencyjna Parlamentu Europejskiego 

w Brukseli, w której odbywało się 

wysłuchanie publiczne na temat katastrofy 

smoleńskiej była wypełniona po brzegi. 

Jak stwierdzili unijni obserwatorzy nigdy 

jeszcze nie mieściła tylu gości. 

Europejska opinia publiczna po raz 

pierwszy usłyszała o tym, co wydarzyło 

się przed i po katastrofie, że to nie generał 

Andrzej Błasik trzymał ster, że to nie 

prezydent Lech Kaczyński zmuszał 

pilotów do lądowania, że tak naprawdę to 

rosyjscy kontrolerzy od samego początku 

wprowadzali polskich pilotów w błąd. 

Dowodem były przedstawione na 

wysłuchaniu zdjęcia satelitarne, które 

pok azu j ą  konsekw enc je  z łego 

naprowadzania samolotu. W miejscu 

przed polaną ze szczątkami maszyny 

widoczne są wyżłobione kołami samolotu 

bruzdy drogi przyziemienia. Z analizy 

raportów rosyjskich kontrolerów i 

manewrów dokonywanych przez załogę 

T154M zarejestrowanych na czarnych 

skrzynkach wynika, że wszystkie dane 

przekazane polskim pilotom były błędne. 

Nieprawdziwa była informacja o tym, że 

samolot był na kursie, błędne były 

wskazania z odbiorników NDB i GPS. Jak 

powiedział były żołnierz służb lotniczych 

obecny na spotkaniu gdyby choć jedno          

z tych danych było prawdziwe polscy 

piloci zdołaliby uratować delegację 

zdążającą 10 kwietnia do Katynia.  
 

To Rosjanie naciskali by były dwie 

różne delegacje polskich polityków  

    Jak powiedział poseł Antoni 

Macierewicz wszystko zaczęło się od 

wys tąp ien ia  p rezydenta  Lecha 

Kaczyńskiego na Westerplatte .                

W obecności prezydenta Rosji Dmitrija 

Miedwiediewa i niemieckiej kanclerz 

Angeli Merkel polski prezydent 

powiedział, że Katyń był ludobójstwem i 

Polska nigdy nie ustanie by to udowodnić. 

To było przyczyną rozdzielenia wizyt na 

dwie: 7 i 10 kwietnia. Dążono za wszelką 

cenę, by skupić uwagę na wizycie 

premiera Donalda Tuska. Wysiłek 

ochrony skupiony był na 7 kwietnia, co 

skutkowało wydarzeniami z 10 kwietnia. 

Interesująca w tej sprawie jest wypowiedź 

nie żyjącego dziś Tomasza Merty, byłego 

podsekretarza stanu w ministerstwie 

kultury, który także zginął pod 

Smoleńskiem. Zwrócił on uwagę na 

zaskakujący zwrot stanowiska Rosji 

wobec delegacji z 10 kwietnia. Przez cały 

czas Rosja była przeciwna tej wizycie 

jednak bezpośrednio przez feralnym lotem 

zaczęto zachowywać się tak, jakby 

czekano na prezydencką wizytę                  

z otwartymi ramionami. Strona rosyjska 

nagle wycofała się ze wszystkich 

zastrzeżeń. Tomasz Merta, który dobrze 

znał   mentalność    naszych    wschodnich  
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sąsiadów powiedział, że już nic nie 

rozumie z rosyjskiej polityki.  
 

Informacje, które docierają  

do rodzin są sprzeczne  

   Według wyników przedstawionych 

przez Rosję rzecznik praw obywatelskich 

Janusz Kochanowski zmarł 10 minut po 

wypadku. Oznacza to, że przeżył 

katastrofę, ale nie wiadomo, czy była 

próba udzielenia mu pomocy. Z innych 

informacji przekazanych wcześniej 

wynika, że Janusz Kochanowski zmarł 

przed katastrofą. Do dziś nie wiadomo co 

działo się przez 16 minut po katastrofie. 

Dopiero wtedy wezwano karetki. Minister 

Jacek Sasin, który dotarł na miejsce pół 

godziny po tragedii powiedział, że nadal 

nie było tam żadnej akcji ratunkowej. 

Przejęto natomiast prawie natychmiast 

konwencję Chicagowską. Przesądziło to 

raz na zawsze o charakterze śledztwa. 

Wszystkie procedury znalazły się                   

w rękach rosyjskich.  
 

Niejasności jest bardzo wiele  

   Bliscy ofiar smoleńskiej tragedii 

z w r a c a j ą  u w a g ę  n a  l i c z n e 

nieprawidłowości rosyjskiego śledztwa. 

Zuzanna Kurtyka, która 11 kwietnia 

pojechała do Moskwy w prosektorium 

spędziła trzy dni pełne strachu, że nie uda 

się jej zidentyfikować męża. Opisy ciał 

były błędne, nie było zdjęć. Zapewniano, 

że polscy śledczy i prokuratorzy są na 

miejscu, że szczątki ludzkie są 

zabezpieczone. Jak się jednak okazało 

informacje te były kłamstwem. 

Nieprawdziwe były również dane o tym, 

że identyfikacje dotyczyły każdej części 

ludzkiej i że wykonano sekcje zwłok. 

Zuzanna Kurtyka, która jest lekarzem 

powiedziała, że ciało jej męża nie miało 

śladów sekcji. Do dziś nie wiadomo, czy 

były przeprowadzone wszystkie stosowne 

badania, w tym DNA.  

   Inną sprawą na którą zwracają uwagę 

bliscy ofiar to trumna z ciałem 

niezidentyfikowanym, która dotarła do 

Polski. Zostało ono bez zgody rodzin 

smoleńskich skremowane. Okoliczności te 

spowodowały, że rodziny nie wiedzą, czy 

pochowały swoich bliskich. Nawet 

rodziny, które bez wątpliwości dokonały 

identyfikacji ciał mają teraz obawy, czy  

w trumnach są ich bliscy. Niektórzy 

wystąpili o ekshumację, jednak do dziś 

nie otrzymali odpowiedzi.  
 

Miejsce tragedii niezabezpieczone  

   Opinią publiczną wstrząsnął fakt 

odnajdowania na miejscu tragedii przez 

kolejne pielgrzymki fragmentów ludzkich 

szczątków. Stowarzyszenie Rodzin Katyń 

2010 wystąpiło do rządu o zabezpieczenie 

miejsca zdarzenia i wydanie wraku, ale 

Rosja okryła go tylko brezentem. 

Uczestnicy unijnego wysłuchania 

obejrzeli film na którym widać wyraźnie, 

jak wrak samolotu był niszczony. Było 

widać mężczyzn, którzy ten wrak cięli, 

ciągnęli, uderzali w niego młotami. 

Opinię publiczną oburzyła także sprawa 

wypłacania pieniędzy z kont osób 

zmarłych. Jak informowały media 

pieniądze były wypłacane w Rosji. Jednak 

zamiast podjęcia próby wyjaśnienia 

sprawy rzecznik prasowy rządu Paweł 

Graś przeprosił Rosjan za te 

“podejrzenia”. Zuzanna Kurtyka 

powiedziała wprost, że w tych 

okolicznościach rodzi się strach, że         

w sprawie katastrofy dzieją się rzeczy, 

które nie powinny mieć miejsca.  
 

Rodziny pozostały same  

   Rodzinom i pełnomocnikom nie 

pozwolono na kopiowanie nawet akt 

jawnych, muszą je przepisywać. Do tej 

pory decyzja ta nie została zmieniona. 

Bliscy ofiar zostali pozostawieni sami 

sobie. O wszystkim dowiadują się                  

z mediów. Skarżą się, że mają mniejszy 

dostęp do informacji niż dziennikarze. 

Mają pretensje do mediów, że nie 

przekazują rzetelnie posiadanych 

informacji. Andrzej Melak powiedział, że 

tylko relacje nielicznych katolickich 

środków społecznego przekazu,  jak Radia  

Maryja I TV  Trwam  ukazują  prawdziwy  

stan rzeczy.  

   Rodziny mają żal do państwa, że  

zabroniono im otwarcia trumien, chociaż 

polskie prawo na to zezwala. Nie 

otrzymali także wyczerpującej pomocy, 

jaką mogliby uzyskać w tak szczególnych 

okolicznością. Po to by wspierać się 

wzajemnie powstało Stowarzyszenie 

Rodzin Katyń 2010. Jednak zamiast 

wspierać się i przeżywać żałobę muszą 

dociekać prawdy o śmierci swoich 

bliskich, bo rząd nie chce się tym 

zajmować.  
 

Międzynarodowa komisja  

może wyjaśnić okoliczności tragedii  

Prezydenci Polski i Rosji 

przekonywali, że sprawy 

dzielące oba kraje nie 

powinny blokować 

współpracy. 
Jerzy Dudek i Marcin Włodarski 
 

Wizyta: przełom czy kurtuazja? 
 

   Dmitrij Miedwiediew został powitany          

z najwyższymi honorami przez kompanię 

Wojska Polskiego, ale przed Pałacem 

Prezydenckim czekała na niego też grupa 

demonstrantów domagających się 

wyjaśnienia okoliczności katastrofy 

smoleńskiej.  

   Władze obu krajów liczą jednak, że 

dwudniowa wizyta rosyjskiego 

przywódcy w Polsce zwiększy wzajemne 

zaufanie i będzie impulsem do 

zacieśnienia współpracy gospodarczej. 

Różne oceny historii  

   Dobrą atmosferę miało zapewnić 

rozpoczęcie rozmów od spotkania 

Bronisława Komorowskiego i Dmitrija 

Miedwiediewa w towarzystwie żon Anny 

i Swietłany. Potem pierwsze damy 

wybrały się na zwiedzanie Muzeum 

Fryderyka Chopina, a przywódcy 

rozmawiali w cztery oczy, jedynie            

w obecności tłumaczy.  

   Bronisław Komorowski pierwszy raz 

spotkał się z Dmitrijem Miedwiediewem 

podczas jego nieoficjalnej wizyty              

w Krakowie z okazji pogrzebu prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego. Kolejny raz 

rozmawiali w maju w Moskwie na 

obchodach 65. rocznicy zakończenia II 

wojny światowej. Przywódcy mówili 

wówczas, że tragedia pod Smoleńskiem 

powinna zbliżyć oba narody, a nie 

pog łęb iać  i s tn ie jące  podz ia ły . 

Nieprzypadkowo kilka dni przed wizytą 

Miedwiediewa w Polsce rosyjska Duma 

stwierdziła w uchwale, że za zbrodnię w 

Katyniu odpowiada stalinowski reżim, a 

ZSRR był państwem totalitarnym.  

– Ostatnio Rosja podjęła wiele 

bezprecedensowych kroków na rzecz 

oczyszczania dziedzictwa przeszłości – 

łącznie z przekazaniem akt sprawy 

katyńskiej i przyjęciem rezolucji przez 

Dumę. Ta linia będzie kontynuowana. 

Wybraliśmy ją absolutnie świadomie – 

mówił w Warszawie prezydent 

Miedwiediew. Podkreślał, że prawda jest 

potrzebna nie tylko Polakom, lecz także 

Rosjanom.  

   Ale były sygnały, że interpretacja 

historii nadal będzie różnić oba narody. 

Miedwiediew, podobnie jak premier 

Władimir Putin podczas zeszłorocznych 



POLAM  
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 

 

ARIZONA  
 

       √  niskie podatki       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 

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 

 

Twoja pomoc jest 

potrzebna zaangażuj się  

w działalność Polonii 

Zostań członkiem  

polskiej organizacji 

Str. 24  

 

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 

Wiadomości Polonijne  -  Pasadena, California    Grudzień  2010 

   Jedna trzecia mieszkańców naszej 

planety uznaje, że Jezus Chrystus jest 

Bogiem i Synem Maryi. Ci wszyscy 

wiedzą, że Chrystus, Bóg-Człowiek 

narodził się w ubogiej szopie, opodal 

miasteczka Betlejem. O Jego cudownym 

narodzeniu opowiadają nam Ewangelie. 

Okoliczności i miejsce narodzenia Jezusa 

znane są nam wszystkim natomiast gorzej 

jest gdy chodzi o datę narodzin Jezusa. 

Tradycja Kościoła Wschodniego i 

Z a c h o d n i e g o  p r z y j m u j e ,  ż e 

narodzeniaeBożej Dzieciny miało miejsce 

w zimie. Żaden z Ewangelistów podobnie 

jak Tradycja Chrześcijańska nic nie 

mówią o dacie narodzin Syna Bożego. 
 

Dlaczego 25 Grudnia  

jest datą Bożego Narodzenia? 

   Trzeba wiedzieć, że chrześcijanie od 

początku świętowali Zmartwychwstanie 

Jezusa czyli Wielkanoc a nie Boże 

Narodzen ie .  W owym czas ie 

wspomnienie narodzin Jezusa nie było aż 

tak ważne jak wydarzenie Męki, Śmierci i 

Z m a r t w y c h w s t a n i a  C h r y s t u s a . 

Wydarzenia wielkanocne były centrum 

pobożności i liturgii pierwotnego 

Kościoła w owym czasie. Dopiero            

w II-gim lub III-cim stuleciu punktem 

zainteresowania chrześcijan stały się inne 

wydarzenia w tym też i sprawa narodzenia 

   W środę 1 grudnia 2010 miałem 

zaszczyt uczestniczyć, jako Prezes 

Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany 

Systemu Wyborczego – Jednomandatowe 

O k r ę g i  W y b o r c z e  ( J O W )                         

w zorganizowanym przez Prezydenta RP 

„Forum Debaty Samorządowej”, której 

celem, jak rozumiem, jest przygotowanie 

do zamierzonych przez Pana Prezydenta 

inicjatyw ustawowych w sprawie 

struktury i funkcjonowania samorządu 

terytorialnego. Obradom przewodniczył 

min. Olgierd Dziekoński, Minister Stanu 

w Kancelarii Prezydenta, a Pan Prezydent 

przysłuchiwał się obradom, wygłosił 

słowo wstępne i podsumował pierwszą 

część obrad. Wprowadzenie do dyskusji 

przygotowali doradcy Prezydenta RP, 

profesorowie Paweł Świaniewicz i Michał 

Kulesza. Uczestnicy, w liczbie ok. 60, 

podzieleni byli na dwie grupy – 

siedzących za stołem właściwych 

uczestników Debaty (ok. 20) i ok. 40-

osobową grupę „obserwatorów”.  

Przedstawiciele mediów dopuszczeni byli 

tylko na kilka początkowych minut, dla 

zrobienia zdjęć. Całość spotkania była 

nagrywana i ma być dostępna                     

w Internecie. Czas wystąpień był ściśle 

reglamentowany: po 3 minuty dla 

uczestników właściwych i 2 minuty dla 

obserwatorów.  

   Prof. Świaniewicz wprowadził do 

kwestii jednostek pomocniczych 

samorządu terytorialnego, a prof. Kulesza 

przygotował opracowanie na temat relacji 

między władzą wykonawczą, a 

uchwałodawczą na różnych szczeblach 

samorządu terytorialnego. Jest rzeczą 

ciekawą, że projektodawcy rozważają, de 

facto, regulację ustawową czwartego 

stopnia samorządu terytorialnego, bo do 

tej pory ograniczaliśmy się do trzech 

(województwa, powiaty, gminy). 

Wprawdzie  p ro f .  Świan iewicz 

wielokrotnie zastrzegał się, że jest 

przeciwnikiem „przeregulowania” sprawy 

jednostek pomocniczych, jakby nie 

dostrzegając, że sam pomysł regulowania 

ustawowego sprawy rad osiedlowych, 

dzielnicowych itp., jest już sam w sobie 

daleko idącym przeregulowaniem.          

W dyskusji, obserwator, p. Mariusz Wis, 

Prezes Zarządu Fundacji im. Madisona 

„Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”, 

wysuną ł  koncepc j ę  zupe łnego 

z r ezyg no w an ia  z  u s t aw o w eg o 

regulowania spraw samorządowych i 

pozostawienia decyzji, w szczególności 

kwestii ordynacji wyborczych, samym 

samorządom. Ale głos ten, jak na razie, 

pozostał bez echa.  

   Niezwykłym, ale zasadniczym, 

elementem tego spotkania i debaty był 

fakt, ze wszyscy mówcy, bez wyjątku, 

zdecydowanie popierali koncepcje 

jednomandatowych okręgów wyborczych 

na różnych szczeblach samorządu 

terytorialnego, aczkolwiek tu były pewne 

niuansowe różnice. Natomiast sam Pan 

Prezydent opowiedział się zdecydowanie 

za JOW na wszystkich szczeblach 

samorządu terytorialnego, bo uważa,  że 

będzie to znaczący krok w kierunku 

ewolucyjnego przejścia na system JOW 

także w wyborach do Sejmu. „Gdy to się 

sprawdzi w samorządzie, to będziemy 

mi e l i  p o w ażn y  a r g u me n t  z a 

wprowadzeniem JOW w wyborach 

parlamentarnych”.  

   Ponieważ praktycznie wszyscy 

uczestnicy debaty wychwalali zalety 

systemu JOW, więc w moich dwu 

minutach, nie oparłem się pokusie 

wyrażenia oczarowania tą atmosferą i 

pozwoliłem sobie powiedzieć, że kiedy 

razem   z obecnym   na   sali   b. Prezesem  
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Trybunału Konstytucyjnego Jerzym 

Stępniem, prawie 20 lat temu 

rozpoczynaliśmy działalność Ruchu 

Obywatelskiego na rzecz JOW, to nawet 

nie podejrzewaliśmy, że doczekamy 

takiego czasu, gdy w Pałacu 

Prezydenckim wszyscy mówcy będą 

w y c h w a l a l i  k o n c e p c j ę  J O W !  

Zaapelowałem więc do Pana Prezydenta, 

żeby wykorzystał swoje uprawnienia 

konstytucyjne, poparcie Platformy 

Obywatelskiej i obywatelskie poparcie dla 

idei JOW i jak najszybciej zarządził 

referendum ogólnokrajowe w sprawie 

JOW w wyborach do Sejmu.  

   Pomimo wszystkich miłych uchu 

wypowiedzi na Sali, wiadomo było i jest, 

Assange i przecieki 

sekretów USA 
Iwo Cyprian Pogonowski 
www.pogonowski.com 
 

   Julian Assange, Australijczyk                 

z pochodzenia, ma lat 39. Był on 

wychowany w tradycji ruchów 

antywojennych, jest inicjatorem 

WikiLeaks - ruchu przecieków sekretów 

państwowych USA, który został 

niedawno aresztowany w W. Brytanii. 

Mimo tego ochotnicy tego ruchu nadal 

publikują tajne dokumenty służb USA, 

podczas gdy autor książki p. t. 

„Konieczne Sekrety,  Media i 

Praworządność.” ( „Necessary Secrets, the 

Media, and the Rule of  Law”) Gabriel 

Schoenfield, twierdzi w The Wall Street 

Journal z 9go grudnia 2010, że w celu 

zasądzenia go na rozprawie sądowej musi 

być udowodnione, że człowiek ten działał 

wywrotowo w ramach ruchu „WikiLeaks” 

co z punktu widzenia służb USA wydaje 

się oczywiste, na wypadek wydania go    

w ręce amerykańskiego wymiaru 

sprawiedliwość i sporządzania przeciwko 

niemu aktu oskarżenia. 

   W praktyce wiadomo, że działacze         

w podobnych sytuacjach, takich w jakiej 

znajduje się Assange, zwykle 

ubezpieczają się za pomocą groźby 

natychmiastowego opublikowania przez 

wielu ich zwolenników jednocześnie 

 
 

 

 

 

 
Zarząd i  pracownicy Szarotki  

 

życzą wszystkim, 

aby te Święta  

pełne były radości,  

rodzinnego ciepła  

i  

Wzajemnej życzliwości. 

Wesołych Świąt  

specjalnie niepożądanych sekretów służb 

państwowych USA i innych państw 

NATO. Amerykańskie prawo z 1917 roku 

t. zw. „Espionage Act” czyli „Prawo 

Przeciwko Szpiegostwu” zalicza 

„przekazywanie informacji związanych         

z bezpieczeństwem USA osobom 

nieupoważnionym” do działalności 

szpiegowskiej.  

   Assange napewno pogwałcił przepisy 

amerykańskie, natomiast nie wiadomo, co 

się dzieje w tak zwanej „szarej strefie,”        

w której dygnitarze rozważają sprawę 

„mniejszych szkód,” a mianowicie czy 

warto odstraszać innych działaczy ruchu 

„WikiLeaks” losem zgotowanym przez 

nich temu człowiekowi, czy raczej 

zapobiegać ogłoszeniu przez tychże 

działaczy, kompromitujących danych 

takich jak oficjalne stosowanie tortur 

nieraz kończących się śmiercią 

bezprawnie aresztowanego człowieka 

przez służby USA, n.p. przy pomocy 


