
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 

Kamieński - narodzenia ze str. 17 
 

więc lata liczymy od narodzenia 

Chrystusa. W tym względzie ma duże 

zasługi chronograf rzymski Dionizy 

Młodszy choć podobno pomylił się o 

kilka lat. 

    Pomoc w dokladniejszym ustaleniu 

roku w którym narodził się Jezus stanowią 

wzmianki w Ewangeliach np w Ewangelii 

św Mateusza, że Jezus narodził się za 

czasów Heroda Wielkiego oraz  wzmianki 

o innych postaciach jak Cesarz August 

czy spis ludności, który miał miejsce 

podczas gdy Chrystus narodził się           

w Betlejem. 

    Uwzględniając wszelkie nawet 

najdrobniejsze szczegóły także z czasów 

historii, wypada przyjąć, że Chrystus 

przyszedł na świat najwcześniej w roku         

8-mym a najpóźniej w roku 6-tym przed 

naszą erą. Zgodnie z ówczesnym 

rzymskim kalendarzem byłby to czas 

między 746 a 748 rokiem od założenia 

Rzymu. W momencie śmierci Heroda 

Wielkiego, Jezus miał najwyżej 4 a 

najmniej 2 latka. To by się zgadzało         

z przekazem ewangelicznym w/g              

św. Mateusza, który odnotował, że król 

Herod kazał wymordować w Betlejem i 

całej okolicy wszystkich chłopców do 

dwóch lat.   ❒ 
 

__________ 

Przystawa - Forum ze str. 17 
 

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, 

że Sejm przygotowuje Kodeks Wyborczy, 

w którym JOW będą wprowadzone tylko 

w gminach do 40 tysięcy mieszkańców. 

Profesor Kulesza i inni mówcy zwracali 

uwagę, że takie postawienie sprawy jest 

naruszeniem fundamentalnej zasady 

RÓWNOŚCI obywateli, bo dlaczego 

mieszkańcy miast powyżej 40 tysięcy 

mają być pozbawieni prawa, które będą 

mieli pozostali? Ten sam prof. Kulesza 

powiedział też, że hańbą demokracji 

polskiej jest systematyczne gwałcenie 

biernego prawa wyborczego obywateli. O 

tym samym mówił też w swoim 

wystąpieniu p. Mariusz Wis.  

   Prawie wszystkim zwolennikom JOW, 

przynajmniej obecnym na Sali, sen z oczu 

spędza sprawa osławionego „parytetu”! 

Jak w JOW zapewnić wymagany dzisiaj 

globalnie „parytet”? Sędzia Jerzy Stępień 

podsunął propozycję zobowiązania 

ustawowego komitetów wyborczych do 

zgłaszania kandydatów z zachowaniem 

„parytetu”! Było to nieco zaskakujące 

wystąpienie, ponieważ JOW realizują 

zasadę „parytetu” w sposób najbardziej 

pełny i najbardziej demokratyczny: 

gwarantując każdemu równe prawo 

kandydowania. Mówimy, oczywiście, o 

brytyjskim systemie FPTP, który 

zachwalało wielu mówców, w tym 

uczestnik debaty p. Bartłomiej 

Michałowski z Ruchu Normalne Państwo. 

   W podsumowaniu Prezydent Bronisław 

Komorowski zdystansował się do mojego 

apelu o referendum w sprawie JOW          

w wyborach do Sejmu, twierdząc , ze jest 

z w o l e n n i k i e m  p r z e m i a n 

„ewolucyjnych” ,a nie „rewolucyjnych”. 

Podjął natomiast inną zgłoszoną przeze 

mnie propozycję” rezygnację z II tury      

w wyborach w JOW, przede wszystkim  

w już obowiązujących wyborach wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast. Ta 

druga tura bowiem niczemu dobremu nie 

służy: jest zachętą do korupcji, działań 

defamacyjnych, konfliktowania obywateli 

i  g rup obywate l i .  Znakomite 

potwierdzenie słuszności tego stanowiska 

mamy w skandalu, jaki wybuchł po 

ujawnieniu taśm z podsłuchu rozmowy 

sena to ra  Ro mana  Ludwiczuka                   

z członkiem, czy szefem, sztabu 

wyborczego prezydenta Wałbrzycha. Jak 

wynika z tego nagrania senator 

Ludwiczuk oferował swemu rozmówcy 

posadę wicestarosty, wczasy w Egipcie i 

intratną posadę dla małżonki, w zamian za 

opuszczenie kontrkandydata PO do 

s tanowiska prezydenta  mias ta . 

Ciekawostką jest fakt, że Pan Senator jest 

wiceprzewodniczącym Krajowego Sądu 

Koleżeńskiego Platformy Obywatelskiej.  

   Debata, której byłem świadkiem i 

uczestnikiem budzi mieszane uczucia.        

Z jednej strony uczucie satysfakcji           

z  faktu, ze postulat JOW zaszedł już tak 

wysoko i jest odbierany tak 

jednoznacznie. Z drugiej strony dyskusja 

budzi zdziwienie wobec faktu, już 

praktycznie przesądzonych działań 

parlamentarnych, a więc przygotowanych 

do uchwalenia zmian w ordynacji 

wyborczej do samorządu terytorialnego. 

N a  S a l i  n i e  z a u w a ż y ł e m 

parlamentarzystów, zarówno posłów jak i 

senatorów. W tej sytuacji można było 

odnieść wrażenie, ze Pałac Prezydencki to 

miejsce jakichś marginesowych debat, nie 

mających odniesienia do bieżącej polityki 

państwa. Prezydent jednakże zapewnił, że 

ma określone plany i jest zdecydowany, 

dla ich zrealizowania, skorzystać z pełni 

swoich uprawnień konstytucyjnych i 

politycznych.  
 

No cóż: miejmy nadzieję!   ❒ 
 

__________ 

Pogonowski - Assange ze str. 17 
 

których to publikację prezydent Nixon    

w 1971 roku, wytoczył i przegrał sprawę 

przeciwko gazecie „The New York 

Times.” Stało się to na rozprawie Sądu 

Najwyższego USA gdzie wyrok przeszedł 

większością sześciu do trzech sędziów.  

   Wcześniej, w czasie Drugiej Wojny 

Światowej oskarżono „Chicago Tribune” 

o opublikowanie zastrzeżonego faktu, że 

wywiad USA złamał kody japońskie i 

dokładnie wiedział o planach japońskich 

w ataku na Perl Harbor i w bitwie o 

Midway. Fakt, że do końca wojny 

Japończycy nie zmienili swoich szyfrów 

po tych wydarzeniach, był wówczas 

podstawą uniewinnienia redakcji 

„Chicago Tribune.”  

   Obydwa powyższe wyroki było zgodne 

z dwustuletnią tradycją USA. Niemniej 

wyroki te nie wykluczają możliwości 

skazywania ludzi za ogłaszanie sekretów 

państwowych USA w takim wypadku, 

kiedy udałoby się ławników przekonać, że 

oskarżeni spowodowali straty w ludziach 

służb amerykańskich. O to w przyszłości 

może będzie oskarżony Assange, który na 

razie został aresztowany z oskarżenia jego 

byłej kochanki o gwałcenie jej na długo 

przed końcem romansu tych dwojga 

zwaśnionych kochanków.  

   Obecnie Assange i członkowie ruchu 

„WikiLeaks” są oskarżeni o „pod 

 
 

 

 

 

 
Zarząd i  pracownicy Szarotki  

 

życzą wszystkim, 

aby te Święta  

pełne były radości,  

rodzinnego ciepła  

i  

Wzajemnej życzliwości. 

Wesołych Świąt  

minowanie” amerykańskiej demokracji za 

pomocą ogłaszania tajnych dokumentów, 

które utrudniają rządowi akcję 

dyplomatyczną, w walce w obronie 

interesów i polityki USA. Być może uda 

się w przyszłości przekonać jakiś zespół 

ławników amerykańskich o „zbrodniczej” 

szkodliwości Juliana Assange jak też 

przecieków sekretów przez cały ruch 

„WikiLeaks.” Na oskarżenia Assange dał 

sławną odpowiedź: „Kiedy rządy 

przestaną torturować i mordować ludzi i 

kiedy korporacje przestaną nadużywać 

obowiązujących praw, wtedy być może 

będzie czas żeby zapytać czy działacze 

wolnego słowa są odpowiedzialni za 

cokolwiek.” Tymczasem wydawnictwo 

Amazon.co.uk ogłasza książkę: „Julian 

Assange. The Whistleblower. Traitor or 

Hero?” („Julian Assange. ‘Ostrzegasz’ 

Przed Nadużyciami. Bohater czy 

Zdrajca.”)   ❒ 
 

__________ 


