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Ks. Kamieński - Gethemani ze str. 17
kiedy wsiadał na osiołka. Z tego miejsca
od tamtych czasów aż po dzień dzisiejszy
bierze początek procesja Niedzieli
Palmowej.
Na Górze Oliwnej w styczniu 1964 r.
Ojciec św. Paweł VI, w czasie
historycznej pielgrzymki do Ziemi
Świętej, spotkał się z Atenagorasem,
prawosławnym
pariarchą
Ko nstant yno p o la. B ył to gest
ekumeniczny.
Bazylika Getsemani zwana też jest
„Kościołem Wszystkich Narodów”, a to
dlatego, że w jej budowie uczestniczyło
wiele narodów w tym też i Polacy.
Mozaika w bazylice przedstawiająca
pojmanie Jezusa, została ufundowana
przez polskich żołnierzy w roku 1944.
B yła t o i n icj a t y wa p o ls k i e go
franciszkanina, ojca A. Borkowskiego.
Mozaikę umieszczono dopiero w roku
1952. ❒
__________

Polak ze str. 20
kolejny tuzin... Plus faworki, oczywiście.
A jakby tego wszystkiego jeszcze nie
było dosyć, w proces uzależniania „homo
łakomczucha” od cukru i jego
pochod nych wprzęgnięty zo stał
neuroprzekaźnik - serotonina odpowiadający za poczucie przyjemności
i pogodę ducha. Ten sam, który podaje się
przy leczeniu depresji. Tak więc nie bez
powodu czekolada uchodzi za naturalny
antydepresant, a mądrość ludowa mówi o
„zajadaniu” smutku, czyli korelacji
między kryzysami psychicznymi a
wzrostem apetytu na słodycze. Po prostu
potrzebujemy wtedy więcej serotoniny...
Słodki smak pobudza też wydzielanie
endorfin (takich naturalnych,
endogennych
substancji
subnarkotycznych, poprawiających
nastrój i samopoczucie). Natomiast
obecna w serniku, lodach i wszystkich
deserach przygotowywanych z użyciem
mleka i jego pochodnych kazeina jest
rozkładana do związków podobnych
w składzie do... morfiny. To dlatego
obfita porcja lodów działa tak kojąco.
Mało tego. O uczuciu sytości i głodu
decyduje poziom uwalnianego w trakcie
jedzenia hormonu - leptyny. Tyle że
z jakichś bliżej nieznanych powodów ów
mechanizm, działający bez zarzutu
w przypadku kiełków i sałaty, zawodzi
podczas konsumpcji tiramisu albo
krówek. Wówczas leptyny wydziela się
mniej, niż powinno, stwarzając fałszywe
poczucie nienasycenia, mimo że poziom
przyswojonych wraz ze słodkim deserem
kalorii już dawno przekroczył wartości
krytyczne. Dzieje się tak zawsze, kiedy
bierzemy się za jedzenie czegoś
wyjątkowo wartościowego z punktu
widzenia bilansu energetycznego
organizmu. A jak już zostało powiedziane
wyżej, bez pudła rozpoznajemy takie
okazje po smaku. Słodkim smaku,
oczywiście.
Po prostu wszystko, włącznie z naszym
wł a s n y m me ta b o l iz me m, j a kb y
sprzysięgło się, żeby przekonać nas do
konsumpcji pokarmów niezdrowych i
mocno tuczących. A potem się człowiek
dziwi, skąd w okolicach talii te ileś tam
tysięcy zapasowych kalorii. Z plejstocenu,
oczywiście. ❒
__________

Wiadomości Polonijne

utratę mienia, lub uznanie takiej decyzji

Prof. Przystawa ze str. 17

Pogonowski - Wybory ze str. 18

amerykańskich speców sprawiedliwość
wyborcza. Wiemy też, że tzw.
proporcjonalna ordynacja wyborcza była
Arką Noego, jaka pozwoliła komunistom
uratować zasadnicze składniki ich stanu
posiadania z powodzi transformacji końca
XX wieku. Bezwzględnie wykorzystali
oni wszędzie siłę mitów i fałszywych
paradygmatów ustrojowych, aby się jak
najlepiej
urządzić w no wej
rzeczywistości. Pomogli im w tym
intelektualni rozpylacze tych mitów na
najróżniejszych
katedrach
uniwersyteckich i w niezliczonej ilości
szkół wyższych, do których masowo
pociągnęła zdezorientowana młodzież.
Ta młodzież powoli otwiera oczy.
W ostatnich dwu latach pojawiło się kilka
prac dyplomowych, na różnych
uczelniach, których autorzy oceniają
system wyborczy w Polsce nie oczami
kalifornijskich autorytetów, ale swoimi
własnymi,
na
podstawie
przeprowadzonych przez nich samych
badań i doświadczeń. I wnioski jakie
wyciągają całkowicie się różnią od
podawanych im do wierzenia. Budzą się
ich koledzy, ci którzy nie zamierzają być
politologami, ale chcą do czegoś dojść
korzystając ze swoich możliwości
intelektualnych i potrzebny im jest
normalny kraj, w którym liczą się
kwalifikacje, talenty i pomysłowość.
Im wszystkim trzeba jasno powiedzieć:
system reprezentacji proporcjonalny to
fałszywy, szkodliwy mit – fałszywy
paradygmat. Ten paradygmat
skompromitowało bez reszty nasze
doświadczenie, doświadczenie
Ukraińców, Czechów, Rumunów,
Węgrów i innych. Tak jak nasze
d o ś wiad cze nie sko mp ro mito wało
ostatecznie system komunistyczny. To nie
amerykańscy
profesorowie
skompromitowali komunizm, to na
naszych plecach wygarbowana jest
prawda o tym, co to znaczy ulegać mitom
i fałszywym paradygmatom. Ten system
wyborczy to anachronizm, który służy
tylko liderom partii nowego typu, kubek
w kubek przypominających PNF, NSDAP
czy KPZS. System ten jest darem niebios
dla nieodpowiedzialnych aparatczyków,
którzy chcą mieć przywileje i władzę bez
ponoszenia odpowiedzialności. Taki
system podoba się biurokratom, tak
polskim, jak i brukselskim, to oczywiste.
Ale równie oczywiste jest, że bez
odrzucenia tego fałszywego paradygmatu
Europa nie ma szans w konkurencji
z Ameryką, a jutro może nawet przegonią
ją Chiny. Dalsze utrzymywanie
skompromitowanego, anachronicznego
systemu wyborczego to łańcuchy
nałożone na polskie talenty, pomysłowość
i przedsiębiorczość. Czas najwyższy, żeby
z tym skończyć.

nowu sprawa przeniesienia ambasady
USA z Tel-Awiwu do Jerozolimy.
Może ludzie w USA dowiedzą się, że
można być życzliwym dla Żydów i
jednocześnie nie popierać zbrodni Izraela
na Gazie i na zachodnim wybrzeżu
Jordanu, gdzie ż yją miliony
Palestyńczyków, w ramach żydowskiego
apartheidu. Przynajmniej wiedza o tym
stanie rzeczy wreszcie dotrze do
Amerykanów i wtedy zacznie słabnąć siła
polityczna lobby Izraela w Waszyngtonie
i żydowski „aparat szantażu o
antysemityzm” osłabnie oraz stałe
zagrożenie karania ludzi w ramach
poprawności politycznej narzucanej przez
takich Żydów jak Dershowitz i Foxman.
Internet ogranicza kontrolę Żydów nad
finansowaniem wyborów, z czego obecnie
korzysta senator Obama.
W czasie przygotowywania się do
kampanii wyborczej senator Obama
naradzał się z umiarkowanymi i
wpływowymi Żydami, którzy obiecali mu
poparcie. Szczerze mówił im, że ma
nadzieję załagodzić konflikt Żydów
z Arabami w Palestynie i zrobić postęp
w sytuacji milionów uciekinierów
palestyńskich, co na długą metę powinno
poprawić szanse pokoju na Bliskim
Wschodzie i bezpieczeństwo samego
Izraela.
Tim Russert z NBC powiedział, że
uważa, że jeżeli zostaną wybrani albo
John McCain, albo Hilary Clinton to będą
oni prowadzić dalej politykę rządu BushChenney’a, czyli według wskazań
radykalnych syjonistów włącznie z lobby
Izraela, przeciwko którym obecnie jest
65% Żydów w Izraelu. Natomiast, jeżeli
wygra wybory Barack Obama, to są
szanse na znacznie bardziej umiarkowaną
politykę zagraniczną USA i skończy się
błędne przekonanie, że Żydzi stanowią
monolit. Przekonanie to w Polsce szerzy
Gazeta Wyborcza, zawsze po stronie
radykalnych syjonistów.
Umiarkowani Żydzi w USA popierają
finansowo Obamę, co mogą względnie
dyskretnie czynić, za pomocą Internetu.
Potwierdza ten pogląd Scott McConnel,
w piśmie „The American Conservative,”
w artykule pod tytułem: „Czy lobby traci
kontrolę?,” („Is the lobby losing its
grip?”) lub innymi słowami „czy lobby
Izraela wygra wybory w USA?” ❒

jako wydanej w sposób niezgodny
z prawem. W każdym z tych przypadków
były właściciel oraz jego następcy prawni
(spadkobiercy) mają możli wo ść
odzyskania zagrabionego mienia
w naturze lub uzyskania stosownego
odszkodowania - reprywatyzacja.
W zależności od tego, jaka zostanie
wydana końcowa decyzja w postępowaniu
administracyjnym, byłemu właścicielowi
przysługuje określone roszczenie. Jeżeli
została wydana decyzja stwierdzająca
nieważność decyzji o przejęciu mienia,
oznacza to, że państwo nigdy nie stało się
właścicielem przedmiotowego mienia, a
jedynie objęło je w bezumowne faktyczne
władanie. W takim przypadku
właścicielowi przysługuje roszczenie o
wydanie mienia.
R o s z c z e n i e o o d s zk o d o wa n i e
przysługuje właścicielowi zarówno
w przypadku stwierdzenia nieważności
decyzji nacjonalizacyjnej w sytuacji, gdy
niemożliwe jest odzyskanie mienia
w naturze (np. za zużyte maszyny) oraz
w przypadku, gdy organ administracyjny
ograniczy się do stwierdzenia, że decyzja
nacjonalizacyjna została wydana
z naruszeniem prawa, ale nie można
stwierdzić jej nieważności z powodu
zaistnienia nieodwracalnych skutków
prawnych (np. gdy Skarb Państwa
dokonał sprzedaży lokali znajdujących się
w przewłaszczonym budynku i ustanowił
użytkowanie wieczyste na rzecz osób
trzecich).
Polska jako jedyny kraj w Europie
Środkowo - Wschodniej, do chwili
obecnej nie przeprowadziła procesu
naprawienia skutków bezprawnego
przejęcia prywatnej własności, pomimo
faktu, że prawo własności jest - obok
prawa do życia - jednym z podstawowych
praw obywateli oraz stanowi podstawę
moralnego i prawnego ładu
w demokratycznym państwie prawa. ❒

Polish Retirement Foundation

SZAROTKA
RESIDENCE

__________

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

3400 West Adams Boulevard
Los Angeles, California 90018

OFERUJE
Pokoje z całodziennym utrzymaniem,
umiarkowane, przystępne ceny

Tel. (323)-735-1381

KPSS – Komunistyczna Partia
Sawieckowo Sajuza;
NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei;
PNF – Partito Nazionale Fascista ❒

__________

POLAM
Federal Credit Union
180 Punktów usługowych w Kaliforni

Wiadomości Polonijne
przyjmują z radością
każdą informację
o wydarzeniach
w naszych lokalnych
polskich organizacjach

Reprywatyzacja ze str. 18

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

589 N. Larchmont Los Angeles

(800) 404-5137

ARIZONA
niskie podatki
niskie ceny
nowe domy już od $130,000
Darmowe consultacje
Darmowy serwis dla kupujących
Pomoc w uzyskaniu najlepszej pożyczki

Stan Żarkowski - Realtor
623 512 7336 cell

623 298 2404 office

623 298 7774 fax

