
Wiadomości Polonijne 

 

 

Polski Spedytor/Polish Freight Forwarder 

(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 
 

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 
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POLISH  RADIO  HOUR 
Affiliate of  

POLISH AMERICAN CONGRESS 
3424 West Adams Blvd.   -   Los Angeles, CA 90018 

 

Bieżące wiadomości z Polski i o Polsce,   

co słychać w Los Angeles i okolicy  

Dowiesz się z audycji Polskiej Fali Radiowej  
W każdą sobotę rano od 10:00 do 11:00, na fali 1460 AM ze stacji KTYM. 

 

Zapraszamy do ogłaszania się, ceny przystępne.  

Prezes: Lech Pisarski  (310) 826-3748  

Redakcja: Natalia Kamińska  (626) 282-4686 

Www.ktym.com 

 

Popierajcie firmy 

ogłaszające się  

w News of Polonia 

One pomagają  

polskiej społeczności 

News of Polonia    Pasadena, California   Czerwiec 2008 

 

Twoja pomoc jest 

potrzebna zaangażuj się 

w działalność Polonii 

Zostań członkiem  

polskiej organizacji 

By Rzeczpospolita  

Polską pozostała  
Mirosław Rymar 
 

• Naród musi nauczyć się wyłaniać swoich 

przywódców.  

• Informacja musi być oparta na prawdzie, a 

nie politycznej poprawności.  

• Trzeba wykształcić patriotyczne elity 

społeczne.  

• Należy bacznie zważać ile i które media są 

w obcych rękach.  

•  Ujawniać mataczenie mediów,                    

publikowanie „faktów medialnych”.  

• Tworzyć niezależne alternatywy dla 

mediów głównego nurtu.  
 

Rzeczpospolita to nasza, a nie ich Rzecz  

• Polska została zawłaszczona przez            

polityków, oligarchów i media.  

• Bądź obywatelem, wyborcą, a nie        

bezwolnym wykonawcą dyrektyw.  

• Poszukuj prawdy, myśl, bądź               

wymagającym obywatelem.  

• Masz cechy przywódcze To opracuj           

program i skup ludzi wokól niego.  

• Jesteś bierny Dokonaj wysiłku wyboru 

najlepszego dla ciebie.  

• Korzystaj z praw, ale pamiętaj o         

obowiązkach.  
 

TERAZ Rzeczpospolita  

   Budujmy Społeczność Rzeczpospolitej, 

która tworząc Telewizję Społeczną RP  

przywróci równowagę informacyjną i da 

głos zamilczanym!  

• Informacja jest potęgą kształtującą        

rzeczywistość i świadomość.  

• Media nie mogą być zdominowane przez 

antynarodową „partię poprawności”.  

• Media prywatne służą właścicielom, 

państwowe zaś „partiom władzy”.  

• Społeczeństwo zostało informacyjnie 

ubezwłasnowolnione.  
 

   „IV władzy” nie wybieramy  

   musimy do niej wejść sami  

   “To nie Platforma Obywatelska wygrała 

wybory. O nie! [...] To nie oni wygrali te 

wybory, po trzykroć n i e!” – Andrzej         

Warchałowski, fundator i założyciel       

Fundacji.  
 

Wybory wygrywają media  

   Jest to zjawisko szersze, a nie tylko       

polskie. Nie tracąc z pola widzenia matactw 

globalnych musimy mieć świadomość    

manipulacji jakiej poddawane jest          

społeczeństwo polskie od czasów 

„okrągłego stołu” – jak się okazało                 

z kantami i „grubej kreski”. Te symboliczne 

określenia i brzemienne w skutki fakty niosą 

za sobą całą prawdę o strategii wygrania 

klęski przez „gości Magdalenki”. Obecnie 

demokracja stała się fasadą dla sterników 

światowego ładu, a media ich tubą i pałką, 

totalną pralnią mózgów. To media kreują 

liderów, partie i programy. Kreują tylko 

poprawnych politycznie. Zwalczenie            

analfabetyzmu okazało się dla władzy 

groźne, a więc przy pomocy mediów         

zagrożenie to obrócono przeciw            

społeczeństwom, a ku wzmocnieniu władzy. 

Wybory w Polsce 2007 roku dobitnie  

wykazały, że taka prawidłowość istnieje i 

jest zagrożeniem dla bytu państwowego i 

narodowego, że współczesny wyborca jest 

„do urobienia”.  
  

Społeczeństwo wchodzi do gry  

   W Krakowie zarejestrowana została     

Fundacja na rzecz budowy Telewizji 

Społecznej RPU, której podstawowym i 

najważniejszym celem jest uruchomienie 

stacji telewizyjnej nadającej program dla 

Polaków w kraju i poza jego granicami. 

Władze Fundacji zwracają się do milionów 

Polaków kontestujących sytuację panującą  

w Polsce od 1989 roku. Z Waszą pomocą 

uruchomimy medium pozwalające na 

odtworzenie debaty publicznej ograniczonej 

obecnie do jednostronnej propagandy.  

   Zamierzamy zabierać głos w sprawach 

zasadniczych dla kraju i dawać odpór „partii 

d e s t r u k c j i ”  b r o n i ą c e j  s t a r y c h                       

komunistycznych układów, a równocześnie 

bezkrytycznie akceptującej „wszystko co      

z Zachodu”.  

   Telewizja Społeczna i Fundacja będą 

m o c n ym  g ł o s e m  d o ma g a ć  s i ę                    

dekomunizacji, lustracji jako naturalnego 

prawa do prawdy. Będziemy wspierać i 

wzmacniać głos środowisk i osobistości 

pozostających polskimi, a nie europejskimi

(sic!) patriotami. Telewizja nie będzie 

kodowana, a więc dostępna dla wszystkich. 

Utrzymywać się będzie z reklam i darowizn.  
 

Społeczność Rzeczpospolitej dla Polski  

   Niechaj tworzy się wokół Fundacji i TSRP 

społeczność ludzi wrażliwych, aktywnych i 

zdeterminowanych,  gotowych do            

podejmowania wyzwań godnych ludzi       

wolnych. Tylko tacy podołają czekającemu 

nas zadaniu. Organizujcie się, wyłaniajcie 

liderów, gromadźcie i przekazujcie środki 

na uruchomienie Waszej Telewizji.  
 

Władze Fundacji  

   Zarząd: Prezes Andrzej Warchałowski, 

członkowie; Ryszard Majdzik i Mirosław 

Rymar  

Rada Fundacji: Wojciech Grzeszek, Renata 

Kucharska, dr Jacek Orłowski, Jan Pietrzak, 

Tomasz Sakiewicz, Anna Witek, dr inż. 

Krzysztof Zdunkiewicz  
 

Siedziba Fundacji na rzecz budowy 

Telewizji Społecznej RP Plac Szczepański 

5, Kraków Numer identyfikacyjny REGON: 

120681257  

Numer Indentyfikacji Podatkowej – NIP: 

6762372648  

NORDEA BANK POLSKA S.A. Do 

rozliczeń krajowych:  

   87 1440 1387 0000 0000 0761 2206 

Do rozliczeń zagranicznych:  

   IBAN PL87 1440 1387 0000 0000 0761 

2206 

Bieżące informacje zamieszczane są na 

stronie Fundacji  

http://www. 

rodaknet.com/FUNDACJA/main.htm   ❒ 

Refleksje nad 

teraźniejszością 
Prof. Henryk Skolimowski 
   Filozofia nie wypadła sroce spod ogona. 

Filozofia jest krystalizacją ludzkiego 

n a m ys ł u  i  l u d z k i e j  mąd ro ś c i . 

Bezinteresowna refleksja dla dobra całej 

ludzkości, to rzecz piękna. Ludzkość byłaby 

o wiele uboższa, gdyby filozofia się nie 

wyłoniła. 

   Były okresy społeczeństwa, w których 

filozofowie byli prześladowani. Z Rzymu 

filozofowie byli wypędzeni dwukrotnie za 

ich niezależność i burzycielskie poglądy. I 

dwukrotnie zapraszano ich z powrotem.         

W społeczeńestwach komunistycznych, jak 

również w Polsce próbowano okiełznać 

filozofów, aby nie myśleli niezależnie. 

Chciano z nich uczynić pachołków myśli 

marksistowskiej. Ale cenio no ich umysły i 

bano się ich niezależności. Stąd próby ich 

okiełznania. 

   W społeczeństwie tzw. neoliberalnym 

obecnego kapitalizmu, filozofia jest 

traktowana za nic. Jest traktowana              z 

pogardą. Pogarda dla filozofii jest pogardą 

dla myślenia.  

   Jak w obecnych warunkach marazmu i 

nędzy myślenia mogą się zachowywać 

ludzie myślący? Mogą skapitulować i 

pilnować własnych interesów. Ale mogą też 

próbować alternatywę dla bezmyślnej i 

niszczącej ideologii konsumpcji i tzw. 

wolnego rynku. Ta druga możliwość 

wymaga i imaginacji. Nowa myśl nie 

tworzy się sama.  

   Od nas zależy wybór: czy staniemy się 

pachołkami obecnego systemu, który nas 

wszystkich stara się okiełznać? Czy też 

zaczniemy wierzgać i staniemy się 

sumieniem społeczeństwa i osobami 

dumnymi ze swej niezależności? Moim 

skromnym zdaniem lepiej jest być 

ekskomunikowanym niż pogardzanym i 

sprowadzanym do zera. 

   Jednak potrzebna jest nam również Nowa 

Filozofia, która by dokonała inteligentnej 

analizy i pokazała jak skorumpowany jest 

obecny kapitalizm i jak niemoralny jest 

propagowany globalizm. Nowa Filozofia 

będzie wymagała nakreślenia nowych 

pozytywnych horyzontów i nowych idei, 

które większość by zaakceptowała. Taka 

filozofia będzie wymagała czasu. Ale 

początek powinien byc zrobiony teraz. 

   Ze skromnością i pokorą oferuję Tezy 

Nowej Filozofii – mego własnego namysłu 

– do rozwagi i do dyskusji. 

Tezy Nowej Filozofii 

1. Filozofia nie umarła 

2. Filozofia jest niezbędna dla zrozumienia 

obecnych problemów i dla ich rozwiązania. 

3.Technicy, ekonomiści i globaliści 

zmieniali świat bezmyślnie w ciągu 

ostatniego stulecia. Rzecz w tym, aby ten 

świat głębiej zrozumieć. Nie rozumiemy, 

jeśli systematycznie niszczymy.  

4. Świat jest Sanktuarium a nie maszyną. 

Człowiek jest istotą duchową, a nie 

trybikiem zegara. 

5. Umysł jest kreatywnym geniuszem, a nie 

mechanistyczną piłą. 

6. Spełnienie człowieka to samorealizacja 

duchowa, a nie bezmyślna i plugawa 

konsumpcja. Nadmierny konsumpcjonizm 

patologizuje umysł. 

7. Ignorancja i mądrość są sobie przeciwne. 

Ignorancja zaciemnia świadomość i 

prowadzi do ruiny. Mądrość rozjaśnia i 

pogłębia oraz prowadzi do rozwiązania 

wszystkich problemów. 

8. Tyrania rozumu pogrążonego                   

w ignorancji i nieświadomości jest jednym  

z głównych źródeł naszych klęsk 

egzystencjalnych, społecznych, jak również 

ekonomicznych. Pozorny dobrobyt 

ekonomiczny jest źródłem niezliczonych 

chorób cywilizacyjnych. 

9. Właściwa naprawa musi się zacząć od 

rekonstrukcji umysłu, aby stał się rozumem 

światła. Rozum światła będzie powrotem do 

mądrości. Obecny rozum jest zaćmiony, jest 

rozumem technologicznej ciemnoty. Tylko 

poprzez przezwyciężenie rozumu ignorancji, 

na rzecz rozumu światła i mądrości 

będziemy w stanie wyleczyć obecne 

schorzenia cywilizacyjne. Schorzała 

cywilizacja wymaga nowej wizji. Tej wizji 

dostarczy filozofia.   ❒ 
 

__________ 


