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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
Ryszard Urbaniak

Niedziela 6 czerwca 2010 roku zgromadziła w samo południe, w kaplicy Matki Boskiej
Patronki Emigrantów w kalifornijskim Martinez grono wiernych, którzy po mszy świętej
udali się w procesji zwanej potocznie Bożym Ciałem, poprzez cztery ołtarze do
znajdującego się nieopodal kościoła św.Katarzyny. W Polsce obchodzone jest ono
w wolny od pracy czwartek. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych jest to dzień pracy, co
roku obchodzimy je w następującą po nim niedzielę.
Być może wyjątkowo wysoka temperatura zniechęciła część wiernych, być może część
rozpoczęła już okres wakacyjny, być może były inne powody, ale faktem jest, że
uczestników procesji było mniej niż w latach poprzednich; harcerskich mundurów jak i
gorącej modlitwy jednak nie zabrakło. Mszę świętą oraz uroczystą procesję celebrował
studiujący w szkole teologi w Berkeley ks.Dominik Ciołek S.J. w asyście proboszcza
z parafii amerykańskiej oraz diakonów. W swym kazaniu ksiądz Dominik przypomniał
genezę tego bliskiego Polakom święta wprowadzonego jako uczczenie pamiątki
ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz zadośćuczynienia za znieważenie
znajdującego się pod jego postacią - Chrytusa.
Swięto to, moim zdaniem powinno w obecnych czasach zająć jeszcze bardziej
wyjątkową pozycję ze względu na dotykające kościół katolicki wydarzenia.
Po mszy rozpoczęła się procesja. Przy Ośrodku Polonijnym East Bay Polish-American
Association znajdował się pierwszy ołtarz. Po modlitwach ruszyliśmy pośród
niemiłosiernie dającego o sobie znać słońca, naprzód. Szliśmy ulicami sennego
miasteczka. Z domów wychodzili roznegliżowani mieszkańcy i jak co roku przyglądali
się nam ze zdziwieniem. Pierwszokomunijne dzieci sypały kwiaty. Droga dla trzymanego
przez księdza Najświętszego Sakramentu była nimi usłana. Pośród kolumny poprzedzonej
harceskim szpalerem rozchodził się śpiew. Doszliśmy w ten sposób do trzeciego ołtarza.
Po jego obu stronach ustawili się na baczność harcerze i harcerki (szkoda, ze nie wszyscy
przywdziali na ten dzień harcerskie mundury). Jednym z ołtarzy jak co roku jest jest
właśnie ten - harcerski. Nie zabrakło na nim biało-czerwonej flagi, brzozowego i
harcerskiego krzyża, miejsca na monstrancję oraz obrazka błogosławionego od tego dnia
– księdza Jerzego Popiełuszki. Całość zakończyla sie w kościele amerykańskim, po czym
wierni i goście powrócili do miejsca, gdzie się wszystko zaczęło. Po mszy i procesji przy
gorących daniach, kawie, cieście i rozmowach spędzano mile czas w salce przy kaplicy.
Wypiękniał nasz Polonijny Ośrodek. Wspaniale wygląda i wyremontowana sala i
kaplica i zewnętrzna elewacja. Dumni ze swej pracy mogą być społecznicy, którzy oddali
temu zajęciu setki, a może i tysiące godzin pracy. Pomysł prezesa organizacji – Ryszarda
Mleczko – urzeczywistnił się. Z pewnością przyjemniej czuje się w pięknej kaplicy i
administrator Polish Pastoral Center – diakon Witold Cichoń i odprawiający nam msze
ksiądz jezuita – Dominik Ciołek, który po nagłym powrocie do Polski ks. Marka
Kruszyńskiego, pozostał sam i któremu za jego posługę jesteśmy niezmiernie wdzięczni.
Otaczający nas duchową opieką od lat – Jezuici, pozwolili przetrwać tutejszej Polonii, a
swym nauczaniem dotrzeć do każdego umysłu. Drobne konflikty stają się mniej ważne,
docierające z innych stron informacje o „tamtej” Polonii stają się legendą.
Tylko czasami, ukryty w hosti Chrystus patrząc z rozterką przypomina, iż to On, a nie –
my jesteśmy najważniejsi. Zapominając nawet czasem o tym, za rok znowu, z okazji tego
święta przypomnimy sobie.
Do następnego więc roku. ❒
___________

Żagle z blachy

Ryszard Urbaniak

Z panią Zofią Machnowską umawialiśmy
się na wspólne spotkanie już od wielu
miesięcy przekładaliśmy kolejne terminy,
ustalaliśmy następne. Poznałem ją podczas
którejś z uroczystości patriotycznych; ja
w harcerskim ona w kombatanckim stroju.
W piątek 18 czerwca 2010 roku, jechałem
w końcu do położonej na północ od San
Francisco miejscowości, San Rafael na
spotkanie z tą urodzoną w 1920 roku
warszawianką, podporucznikiem AK o
pseudonimach „Marta” i „Zula”. Pani Zula –
bo tak wszyscy przyjaciele na nią mówią –
z domu Wiśniewska, była studentką
przedwojennej Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie gdzie studiowała malarstwo i scenografię. Od ponad dziesięciu lat mieszka
na stałę w Kalifornii. Powojenne wiatry rzucały ją a to do Francji, a to Anglii, na Karaiby
i aż do śmierci w 1990 roku, męża – Jana, byłego więźnia obozu w Oświęcimiu, malarza
i architekta – do Wenezueli. Zawsze była związana z harcerstwem. Uczestniczka obrony
Warszawy i Powstania Warszawskiego. Współpracowniczka Aleksandra Kamińskiego ps.
„Hubert”, redaktora naczelnego „Biuletynu Informacyjnego” i szefa BIP (Biuro
Informacji i Propagandy). Ze spotkania tego jednak nie wyniosłem garści informacji o
kolejnym bohaterze, który nie może być zapomnianym. Choć tak rzeczywiście jest. Jej

Żagle z blachy do str. 13

Koniec maja i przedłużony poniedziałkowym świętem weekend, to dla polskiego
harcerstwa w Stanach Zjednoczonych, początek letniej przygody. Rozpoczyna się ona i
na zachodnim wybrzeżu i w okolicach stanów Michigan oraz Illinois; jest także tu gdzie
mieszkam – czyli w Kalifornii. Jeszcze tydzień przed rozpoczęciem kalifornjskiego
biwaku nie było wiadomo, czy gdy przybędziemy do położonej na wysokości sześciu i
pół tysiąca stóp nad poziomem morza, porzuconej w paśmie górskim pomiędzy Los
Angeles i San Francisco - miejscowości Wrightwood, zastanie nas śnieg, deszcz czy też
słoneczna pogoda. Wkrótce już o tym mieliśmy się przekonać. Najważniejsze jednak, iż
stupięcdziesięcioosobową grupę łączył uśmiech i radość ze wspólnego spotkania.
Komendantem całości był hm.Zbyszek Pisański na czele obozu żeńskiego stanęła hm.
Renia Skwarużyńska, a męskiego phm.Patrycjusz Grobelny. Pośród ogromnej
instruktorskiej grupy była oczywiście hm.Ania Pisańska i niezawodnie udzielająca IPomocy phm. Zosia Chciuk. Ja przyjechałem na miejsce około północy w piątek 28 maja
2010 roku; po mnie przybyło jeszcze kilkanaście osób. Zasnąwszy w domku zuchów –
obudziłem się rano witany pięknie wynurzającym się zza wzgórza słońcem. Nie opuściło
nas ono przez cały czas trwania biwaku, dzieląc się swym ciepłem i piękniejąc z dnia na
dzień.
Kto był na harcerskim biwaku, wie co znaczy słowo – „pionierka”. Z gałezi i sznurka
powstają łóżka, półki, tablice ogłoszeń i wszystko co tylko można wymyśleć. Gdy
najstarsza młodzież zwana wędrownikami uprzątywała las, zaszyci w nim – harcerze, to
nią właśnie byli zajęci. Las rozbrzmiewał znanym odgłosem wyszukiwanych pośród
poszycia – gałęzi, nauką węzłów, śmiechem. Zuchy tymczasem oddane były zdobywaniu
gwiazdek. Recytowały modlitwy, prawo zuchowe; z przejęciem i poczuciem ważności
chwili. Pośród harcerskich zajęć i zuchowych zabaw, zadziwiająco szybko upłynęły
kolejne dni. Jest w nich jakis niepowtarzalny czar, który trzeba przeżyć samemu. Są
jednak chwile, które warte są podkreślenia. Proboszcz amerykańskiego kościoła
z Oakland, znany nam jako ksiądz, harcmistrz Stanisław Żak, kapelan harcerstwa na teren
Stanów Zjednoczonych, po znalezieniu księży, którzy mogliby go zastąpić na parafii,
przyleciał w tamte rejony samolotem, a następnie dojechał wypożyczonym samochodem,
aby choć kilka godzin spędzić z nami. Pośród tego czasu wysłuchał spowiedzi, zjadł
wspólny posiłek i odprawił Mszę Świętą, a poźniej wracał, do swych parafialnych
obowiązków, polecając nam jak zwykle szlifować nasz śpiew. Przez wiele lat mego
harcerskiego życia, nie raz już widziałem go, gdy choć na chwilę przybywał do nas, by
potem wzywany do chorego, czy też innych obowiązków w pośpiechu opuszczał
podobóz. Wspaniały ksiądz utożsamiający wszystko co tylko może być w tym powołaniu
ujęte. Dziękujemy.
Niezapomnianymi chwilami są za każdym razem, wypowiadane przy ognisku słowa
harcerskiego Przyrzeczenia. Położone na polskiej fladze dwa palce, dłoń na ramieniu
starszego brata. Cisza. Takiej też chwili i to dla kilonaściorga dziewcząt i chłopców
z północnej i południowej Kalifornii oraz Arizony – nie zabrakło i tym razem. Nie
zabrakło także zdobywanych podczas harcerskich „biegów” kolejnych stopni,
sprawności, wędrowniczych naramienników. Pośród przypominania histori Polski i
harcerstwa, pośród zuchowych meczy piłki nożnej i instruktorskich odpraw – przemijał
nasz kolejny biwak. Znowu przeżywaliśmy czas Solidarnościowych strajków, kartek na
jedzenie, posiłków złożonych z chleba i wody. Część z zuchów przeszła w harcerskie
szeregi. Odważni chłopcy przechodzili przez ogień, aby wpaść tam w ręce czekającego na
nich drużynowego, udowadniając w ten sposób swą gotowość. Nie spotkamy się tym
razem na obozie. Wielu z nas wyjeżdża do Polski na VIII Światowy Zlot. Zlot 100-lecia
ZHP. Przywieziemy stamtąd dużo wspomnień i harcerskich przyjaźni porozrzucanych po
całym świecie.
Dziś dziękuje: Adamowi, Arturowi, Magdzie, Szymkowi, Kasi, Grażynie, Markowi,
Agnieszce, Markowi, Jagodzie i wielu innym, że mogłem spędzić wraz z nimi ten
niezapomniany, kolejny weekend.
Dziękuję w specjalny sposób phm.Adamowi Wardzie, w którego podobozie zuchów
mogłem być przybocznym i który pozwalał mi “pilnować” kładących się wcześnie spać i
wraz z nimi zasypiać o tej samej porze.
CZUWAJ!
P.S. Tuż po napisaniu tego tekstu i wysłaniu go w świat, dostałem list od naszej kochanej
druhny Basi Myszkowskiej. Rozumiejąc, że nie zawsze jestem w stanie napisać o
wszystkich i wszystkim zrobiło mi się i tak „głupio”, gdyż miała rację.
Zasyłam więc z pewnymi cięciami ten jej krótki opis jako uzupełnienie mojego.

„Drogi Druhu”,
myślę, że nie jest fajnie czytać imiona tylko niektórych instruktorek i instruktorow.
Wszyscy, każdy z nas z osobna, instruktorka czy instruktor, pracowaliśmy każdy jak tylko
umiał najlepiej wkładając dużo sił i serca.
Na pewno Druh, nie zauważył, jak Druhna Ania Matyska z San Jose - poza wzorową
opieką nad zuchami, w porze biegu po „gwiazdki”, „od stacji do stacji”, nosiła na
własnych plecach zucha dziewczynkę, która miała skręconą nóżkę. Nie zauważyłeś też
moich, zajęć sprobuję więc je opisac. W sobotę zaraz po śniadaniu odbyłam mini „test”
z zuchem przygotowującym sie na bieg, po pierwszą gwiazdkę. Zaraz potem zajęłam się
przygotowaniem na stację „religijną” dla zuchów. Nie tylko wymagałam, ale przede
wszytkim tłumaczyłam zuchom niezrozumiałe im słowa użyte w piesni, w Modlitwie
Pańskiej, w Składzie Apolstolskim i innymi ważnymi sprawami związanymi z tą stacją.
Prawda, po południu nie brałam udziału w malowaniu koszulek; (po małym odpoczynku),
zajęłam się przygotowaniem świeckiej oprawy Mszy Świetej. W porozumieniu
z podoboźnymi, rozdałam młodzieży czytania Pisma Świetego oraz Psalm i Modlitwe
wiernych. W niedzielę przed południem zuchy zdobywały sprawność „europejczyka”. Nie
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O kapryśnej pogodzie ze str. 12
byłam włączona do pomocy. Moje myśli pobiegły za harcerkami z Sacramento, które
przygotowywałam do stopnia Ochotniczki. Po posilku nudzacym się przed zajęciami
zuchom urzadziłam „apel na porządki na i pod łóżkami”. Świetna pożyteczna
zabawa. Resztę minut, które pozostaly przed zbiórka, do zajęć popołudniowych ,
wykorzystałam na zuchowe pląsy i zabawę.
Wyliczam moją pracę, nie dla „gloryfikacji”, lecz prawdy, że Wszyscy pracujemy
jednakowo, z pełnym oddaniem. Nie warto wyliczać niektórych; jeżeli wyliczyć to całą
kadrę udanego i tym razem biwaku..
Czuwaj !
Basia Myszkowska
__________

Żagle z blachy z str. 12
Jeżeli jesteście w Kalifornii, jeżęli na zewnątrz są ponad trzydziestostopniowe
temperatury, jednym ze sposobów aby ściągnąć w jedno miejsce dosyć liczną grupę
Polonii jest oprócz kościoła, czy też imprezy artystycznej - piknik w parku. Wystarczy
tradycyjne polskie jedzenie, dobre trunki, trochę gier zarówno dla młodszych jak i
starszych oraz uśmiech i odrobina dobrego humoru. Członkowie Koła Przyjaciół
Harcerstwa, których dzieci udają się na Zlot 100-lecia ZHP do Polski w ten to właśnie
sposób postanowili zdobyć część funduszy potrzebnych do zrealizowania tego wyjazdu.
Państwo Piwek, Babicz, Janikowscy, Operacz, Ziółkowscy oraz Buchcik, przy
współpracy z druhną Iwoną po wielotygodniowych przygotowaniach spotkali się
z samego rana w słoneczny poranek 13 czerwca 2010 roku w jednym z parków miasta
Concord. Spotkanie zostało wyznaczone na godzinę nie kolidującą z mszą świętą
w pobliskim Martinez. Tuż przed rozpoczęciem przy pomocy wędrowników: Alexa i
Sebastiana, Marka i Jasia oraz harcerzy Oscara i Filipa, stanęły stoły, zadaszenia i około
11 rano, zapachniało. Wszyscy zajęli swoje stanowiska i czekali. Czekali. Pojawiła się
pierwsza osoba i oprócz przelatujących ptaków i czmychających wiewiórek w parku
panował spokój i cisza. Słońce wschodziło coraz wyżej dając się we znaki szczególnie
tym stojącym na warcie przy grilu. Z ustawionego radia zawadiacko leciały kolejne
szlagiery. Z oddali zaczęła zbliżac się rodzina z dzieckiem, z drugiej strony nadchodziła
kolejna para. W przeciągu następnej godziny było tłoczno. Pod drzewami stanęły
różnokolorowe parasole i krzesła. Dzieci i młodzież prowadziła walki wodne zarówno
pośród siebie jak i poniektórych dorosłych. Na trawie rozgorzał mecz piłki siatkowej.
Zaroiło się od dorosłych jak i niesamowitej ilości dzieci. Wygłodniali i spragnieni
uczestnicy co chwilę zaglądali do kuchni. Tam czekały na nich istne przysmaki. Mijały
godziny i nawet nie wiedząc kiedy czas było powoli zacząc kończyć to spotkanie. Być
może jeżeli nie przyniosło ono kroci to z pewnością ogrom satysfakcji i mnóstwo
pomalowanych przez Paulinkę Buchcik dziecięcych twarzy i zjedzonych słodyczy,
których przez cały czas dzielnie pilnowała Adriana Babicz. Jeżeli i tu ktoś nie miał
szczęścia to miał je z pewnością wygrywając fanty na przygotowanej loteri. Już wkrótce,
młodzież w koszulkach z napisem Polish Scouting Organization Martinez California,
przygotowanych przez Adama Wardę zaczęła sprzątać park, podnosić papierki. Tylko
porozlewana wszędzie woda sama unosiła się do nieba.
Już jutro pierwsze z dzieci wyjeżdżają na wakacje do Polski. Za ponad miesiąc
spotkamy się na historycznym zlocie w okolicach Warszawy. Przywieziemy stamtąd dużo
wspomnień i mam nadzieję reportaży, które wielu będzie chciało przeczytać, aby choć
w ten sposób przeżyc zlotowe chwile wraz z nami. Na dziś mamy za sobą polonijny
piknik, dużo satysfakcji z jego powodzenia i wymęczone przypiekającym słońcem ciała.
To przejdzie. Wspomnienia pozostaną. ❒
__________
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Dr. Marie Lewndowski
Methods of obtaining Temporary Legal Status in the
U.S
The following is an overview of the current law applying to applications for temporary
visas in the U.S. based upon employment or business purposes.
There are many different kinds of nonimmigrant visa types. The following are the most
commonly used visas to obtain status here:
B-1 - Business visa. Available to persons doing business in the U.S. It is usually valid
for six months or less, but may be extended in the U.S. by simple application to the CIS.
The chances of obtaining a business visa are improved if documentation of the business
purpose for the visit is provided, such as letters from prospective business partners here.

biografię można znaleźć w wielu miejscach, jej artystyczną duszę podpatrzyć można na
stronie internetowej www.machnowski.com/zula. Jeżeli plany się zrealizują i znajdzie
wydawcę gotowej swej biografii, przeczytać można będzie wspomnienia napisane jej
własną ręką. Oglądałem brudnopis; jest gotowy.
Gdy podjeżdżałem pod kompleks położonych na wzgórzu budynków, hulał wiatr i zbyt
niskie jak na Kalifonię o tej porze roku temperatury. Przycisnąłem skoroszyt do robienia
notatek i zapukałem do drzwi. Otworzyła je uśmiechając się do mnie od progu. Wskazała
miejsce na kanapie usiadła naprzeciw. Słuchałem o udzielanych obecnie przez nią
lekcjach hiszpańskiego, o „Kuźnicy” – przedwojennym, akademickim starszoharcerstwie,
o druhu Sabacie, Kamińskim, wyzwoleniu przez Rosjan i ucieczce na stronę
amerykańską, powojennych, emigracyjnych losach. To właśnie w szpitalu, do którego po
Powstaniu przenieśli ją wraz z rannymi powstańcami - Niemcy, z puszek po jedzeniu
z Czerwonego Krzyża, zrobiła łódkę z blaszanym żaglem. Tak też nazwała swoją
biografię – „Żagle z blachy”. Zarówno podczas Powstania, jak i wojennej tułaczki
stworzyła 160 rysunków. Przedstawiała postacie tamtych dni. Chłopca łącznika,
sanitariuszki, Kamińskiego, żołnierzy powstania. Nosiła je z sobą w plecaku. Poprzez
wojeną tułaczkę. Przez cały świat. Przez całe życie. One otworzyły jej drogę do studiów
w Paryżu i Londynie, których ze względów materialnych nie mogła kontynuować.
Oglądałem w ciszy ich kopie. Patrzyłem na zapełnijące ściany akwarele, leżące wokół
książki. Bóg obdarzył ją wspaniałą pamięcią, długim życiem. Stojąc w kolejnej jego
fazie, zamiast cieszyć się tym co przeżyła, znowu musi walczyć; jak wtedy, tyle tylko że
bez karabinu. Traci dom, pewnie wprowadzi się do syna mieszkającego w Michigan.
Brakuje jej środków do życia. Zmuszona, chciałaby opróżnić zawartość plecaka. Potrzeba
przetrwania zmusza ją do szukania muzeum, sponsora czy też fundacji, która chciała by
odkupić jej skarb. 160 pożółkłych rysunków. Zaklętej historii.
Jeżeli ktoś przeczyta te słowa i zna takie pomocne miejsce, skontaktujcie się z nią. Ja ze
swej strony mogę tylko puścić tę informację w świat.
A statek z żaglami z blachy zaginąl gdzieś w Wenezueli. Może odpłynął do swego
przeznaczenia. ❒
_________

Automotive Poland

The Polish national
industry that wasn’t
By: Robert Strybel,
Our Warsaw Correspondent
WARSZAWA–The 90-year story of
Poland’s auto industry is barely known, if
at all, to the vast majority of Polish
Americans. Maybe that is because no
other Polish industry has been plagued to
the same extent by economics, geography,
history and politics. Those factors seem to
have teamed up to prevent the full
development of an automotive sector a
country of Poland’s size might expect.
Europe’s automotive development was
well under way in pre-World War I
Europe, when there was still no Poland on
the map. Germany, or Prussia as it was
known back then, was in the forefront of
automotive development with such names
as Daimler, Benz and Maybach and
regarded occupied Poland as mainly an
agricultural area. Native Polish
entrepreneurs generally lacked the capital,
experience and know-how to become
serious players in the swiftly developing
motorcar sector.
But soon after the dust of World War I
and the 1920 Bolshevik invasion had
settled, the first car to be built in free
Poland was the SKAF, a tiny two-seater
weighing a mere 660 pounds, whose onecylinder engine propelled it to a top speed
of 26 mph. It was the creation of Polish
engineers Stefan Kozłowski and Antoni
Frączkowski who named their roadster
after their initials S.K. and A.F.
Unfortunately, not a single vehicle has
survived, and the only vestige of that
undertaking was a snapshot of the two
carmakers and their vehicle.
A more sophisticated automotive
initiative was launched by Count Stefan
Tyszkiewicz who produced hundreds of
Ralf-Stetysz autos in the years 1924-1928.
It boasted an interesting innovation, a

differential-blocking device that
facilitated driving the axle-deep mud of
Poland’s country roads. It is unknown
how that project may have developed,
because the count never recovered from a
mysterious blaze that gutted his factory in
1928.
A number of Polish fly-by-night makes
appeared at that time, including the
Iradam, As and Polonia, but a serious
automotive venture was launched by
CWS (short for Centralne Warsztaty
Samochodowe=Central Auto Works). The
CWS was a large, elegant, six to sevenpassenger vehicle weighing 2.5 tons and
meant largely for aristocrats, wealthy
businessmen, high government officials
and diplomats. In the same size class as
the Rolls-Royce Phantom, it cost nearly
8,000 złotys, more than the average Polish
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worker could earn in 10 years’ time.
In spite of the world-wide economic
crisis of the late 1920s and ’30, its
products were in demand throughout
Europe. In addition to touring cars or
every type, CWS produced commercial
and military vehicles as well as
ambulances. The company’s prospects
looked good until politics got in the way.
The government of Józef Piłsudski
decided to sign an agreement to produce
motor vehicles in Poland under license
from Fiat of Italy. The Italians would
agree to the deal only if there was no
competition from a Polish state-owned
firm, so the Polish authorities liquidated
CWS.
After World War II, politics reigned
supreme. The first car produced in Sovietcontrolled Poland was the Warszawa. The
Soviets forced the Poles to buy a license
to build an antiquated sedan, modeled on
the early-1940s American fastbacks
supplied by FDR to Stalin’s USSR under
lend-lease. This fairly heavy, gas-guzzling
vehicle was used mainly as a police car,
taxi, ambulance and an auto for the
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Compiled by: Robert Strybel
Our Warsaw Correspondent

Poland and other EU newcomers were
largely instrumental in persuading the
European Union to help bail out debtridden bankrupt Greece. Germany, the
European Community’s biggest cash
contributor, had been opposed to the aid,
but finally succumbed. Now Portugal,
Spain and possibly Italy are in the same
dire straits as Greece. With the EU
diverting aid money to Athens, Poland
may get less funding from Brussels for its
own. As a ricochet effect of the Greek
crisis, the złoty was temporarily weakened
in May when its value plunged overnight
to 3.30 złotys to the US dollar. A short
while earlier, the dollar was worth only
2.80-2.85 złotys.
This year’s presidential election, moved
forward from autumn to June 20th
following the tragic death of incumbent
Lech Kaczyński, got off to a gentlemanly
start. Still in shock following the loss of
his twin brother, Jarosław Kaczyński
initially conducted a low-key campaign,
and his chief rival, Acting President
Bronisław Komorowski, also put on a
more civilized face than is the norm on
Poland’s usually rough-and-tumble
political scene. Surveys show that
Komorowski is easily favored to win, but
if Kaczyński started catching up,
observers feel he would sharpen his
tactics. Kaczyński heads the conservative,
solidarity-minded, pro-Catholic Law and
Order (Prawo i Sprawiedliwość) party,
whilst Komorowski represents the now
ruling center-right pro-business Civic
Platform (Platforma Obywatelska).
Poland and Latvia want more NATO
on their soil, the two countries defense
ministers agreed during recent talks.
Subject to half a century of Soviet
domination, they remain wary of Russia’s
expansionist foreign policy. Polish
Foreign Minister Bogdan Klich said that
the Atlantic Alliance is still divided
between old and new members and.
complained that NATO institutions were
unevenly distributed between Western and
Central Europe. Both Poland and Latvia
joined the North Atlantic Alliance in
1999.
Polish troops marched in Moscow’s
victory parade marking the 65 th
anniversary of the defeat of Hitler’s Third
Reich. In a gesture of Russian solidarity
following the recent crash of Poland’s
presidential plane on Russian soil, the
Poles were invited to march in front of the
contingents from the US, Britain and
France. This marked a major departure
from the 60th-anniversary celebration,
when then President Vladimir Putin
snubbed the Polish delegation by failing
to mention the war effort of the Allies’
fourth largest army.
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The sight of Russians scavenging the
site of Poland’s recent air disaster in
Smolensk came as a shock to the Polish
victims’ families and other Poles visiting
the area. The scavengers were looking for
the victims’ valuables and other personal
effects as well as pieces of the aircraft
saleable as scrap metal. Following
protests by the Polish authorities, the
Russians have ordered a fence to be built
round the crash site which will be
patrolled by police round-the-clock.
The beatification of Father Jerzy
Popiełuszko, Solidarity’s martyr-priest,
will take place in Warsaw shortly. He 37year-old priest was murdered by the
communist secret police in 1984 in
reprisal for his patriotic monthly
―Homeland Mass‖ at Warsaw’s St
Stanislaus Kostka Church which lifted the
spirits of his downtrodden compatriots
during the dark days of martial law. He
never directly criticized Poland’s
communist rulers by name but called for
prayers for ―those who persecute their
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own countrymen for Judas silver‖. The
three killers and their mid-level direct
superior were convicted of the crime and
have served their sentences, but the higher
-ups who ordered the killing have never
been brought to justice.
Archbishop Józef Kowalczyk,
the
Vatican’s ambassador to Poland, has been
named Primate of Poland by Pope
Benedict XVI. Appointed papal nuncio
(ambassador) in 1989 by his countryman
Pope John Paul II, he replaced reigning
Primate Archbishop Henryk Muszyński
who is retiring. The title of primate is now
largely honorary, but Kowalczyk’s postwar predecessors–Augustyn Hlond, Stefan
Wyszyński and Józef Glemp–played a
major role in shepherding this staunchly
Catholic nation through the meanders of
officially atheistic communist rule.
At this year’s EXPO 2010 in Shanghai,
China, Poland’s architecturally unique
pavilion was the winning entry from
amongst 20 candidates in the designing
competition. The ultra-modern geometric
pavilion, whose exterior resembles the
traditional Polish ―wycinanka‖ (paper cutout), is meant to convey the notion of
tradition and modernity. Attractions
include a concert on one hundred pianos
in honor of Chopin’s 200th birthday, a
cartoon-style film about Poland’s history
and various hi-tech multimedia
presentations. Visitors will also be able to
sample traditional Polish delicacies.
Acting President Bronisław
Komorowski has signed into law a bill
curbing the autonomy of the National
Remembrance Institute (IPN) which
researches and prosecutes crimes against
the Polish nation. The focus of heated
battles over the country’s communist past,
its backers have welcomed the exposure
of former secret-police informers, many
of them now in high places. But soft-oncommunism liberals and ex-communists
have accused it of conducting ―witchhunts‖. Lech Wałęsa is among those
opposed to the IPN which claims to have
found documented proof that he had
played ball with the secret police in his
younger days.
“My family is generally well off” was
the overall view of 68 per cent of Poles
recently surveyed about their material
assets by Poland’s top polling group
CBOS. Ninety-one percent of Polish
households have an automatic washer, and
other possessions include cell phones
(84%), cars (63%), Internet access (58%)
and home computers (54%). On the
downside, 41% said they sometimes lack
money for vacations, the kids’ summer
camp, household appliances as well as
culture and education, and 21% have been
unable to afford clothing and footwear.
The złoty should remain Poland’s
currency for a few more years, the late
Polish President Lech Kaczyński insisted
shortly before his tragic death in a plane
crash. The Polish government, headed by
his political rival Donald Tusk, has
indicated 2015 as the probable date for
switching to the euro (€), the European
Union’s common currency. Kaczyński
believed Poland would need a few more
years to independently run its own
monetary policy, but also cast doubt on
the euro’s future. ―Sooner or later Poland
will have to adopt the euro, if the euro
zone ultimately survives, and that isn’t
100 percent certain. In Poland's real
situation 2015 is too early.‖
Russia’s natural-gas monopoly may
soon by threatened by shale gas, of which
Poland has rich deposits. Shale gas, an
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In our favorite play, Edward Albee’s
―Who’s afraid of Virginia Wolf,‖ a
middle aged couple, fabulously played by
Burton and Taylor, Taylor playing a small
New England university’s president’s
daughter, Burton’s character lives on an
―associate professor’s salary,‖ throughout
the evening they play mind games with
each other and kill us with humor and wit.
Our own relationship may not be as
sophisticated, but from time to time we
may practice our possibilities and test
each other’s nerves. So when my dearest
husband signed us up for … sailing (yes, s
-a-i-l-i-n-g!), I took it as payback for all
the dance classes we took a couple years
ago. What else?
Until now, my only connection to
sailing was that my husband loves it, and I
love my husband. So I hoped that we’ll
spend the first couple of classes, at least,
on solid ground in the classroom learning
the theories, doing and undoing some
knots and maybe memorizing points of
sail. Wrong! In the very first class, you
learn how to rig the sail, and on your
second class you... sail. The introduction
lasted less than 10 minutes when the
instructor asked students what were their
reasons for signing up, saying that the
most common one for female students
was: ―My stupid husband bought a boat
and I figured that I should learn what it’s
all about.‖ Mine was: ―Someday my
husband wants to buy a boat, and he
thinks that I would look good on it!‖
Don’t get me wrong, I love the way
sailboats look, on the water, in the open
sea, against the sunrise, over the sunset…
but I would rather have other people
doing the rigging, steering and unrigging
for me so I can relax, take pictures, and
enjoy…
How can I relax when I have all those
idiots in motor boats coming at us? I’m
sorry if you are one of them, but that’s
what you are!
By watching others, I learned to always
bring an extra set of clothes to the class
and to always wear waterproof mascara.
And when the teacher says, ―No matter
what happens, do not grab the mast.‖ Do
exactly what he says and another one:
―Never have two good size men on the
same side of the boat unrigging…‖
The eventual goal is to pursue…a
helmsman’s license, but I’ll be happy to
just stay dry for the rest of the season.
I’m determined to finish the course just
like the crew of Tu-154M (named after
designer Andriej Tupolev) was
determined to land at the Smolensk
airport. Although my decision and
eventual consequences may only cost us
and the marina a rather small price (if I
have to I’ll pay them back in
installments), the decision made by the
Polish pilots had quite a tragic ending.
Now that we know the full transcript of
the last minutes of the fatal flight, we
know the crew’s actions but we can also
see the errors leading to the event all
along. To begin with, the procedures on
the ground, the training of the future
pilots. But also following the laws by
authority should be a standard. Captain
Marek Fronczak, who was a guest on
―Teraz My‖ program, was fired(!) for
refusing to land when asked by a
prominent passenger.
To have a member of the government,
Karol Karski call (and report as a crime),
the refusal to land in Tbilisi, Georgia,
which the late President Kaczyński
requested, a ―shameless act,‖ tells you
about some of the practices. Karski
changed his mind since then.
Another factor was an evident mistake
of the President’s cabinet, people
responsible for creating the list of
passengers, to have so many dignitaries
booked on the same flight.
Was it necessary to have them all present
at the Katyń ceremonies? And if it was,
don’t you think that the people on the
ground should be able to postpone the
ceremonies for a couple of hours knowing
that the plane carrying the presidential

couple and so many VIPs was going to be
late? The plane left the Warsaw airport 30
minutes past the scheduled time.
An airplane is not a taxi, which you can
wave down and tell the driver to speed up.
If necessary, you rearrange plans on the
ground accordingly, especially when the
honorary guests are on board. Even the
slightest risk of crashing the plane should
be of greater concern than changing the
scheduled time of services on the ground.
No risk should be worth undertaking. An
experienced crew should know that.
But it may have been the pressure of
being late that later added to the
tragedy.
Several experts, Stefan Gruszczyk,
retired pilot of the Special Transport Unit
of Polish Air Force among them, voiced
their opinions on the fact that the crew
seemed to be inexperienced in flying that
specific route over to Russia. Those
retired pilots who frequently flew over it
said that Russians have specific
procedures.
The biggest mistake was trying to land
in such weather conditions. The crew took
that risk, and here we are. Gruszczak and
others wouldn’t even consider landing at
the Warsaw airport (much bigger and
better equipped) under such
circumstances. You move to plan B and
land elsewhere. Tupolev-154 had two
other options: Witebsk and Minsk.
(The Secret Service would organize the
car escort, to the Katyn site, for the
presidential couple and several other
members of the government).
The determination to land no matter
what forced them to take that risk, and
this is what pilots should NEVER do:
NEVER TAKE A RISK. If you are on a
regular commercial flight, but even more
so when you have a president and half of
the government on board.
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The pilot tried something impossible
to go on with the hopeless task.
We know what they did, but why did
they do it? Was there pressure from the
outside? It is officially reported that the
first person (not counting the stewardess)
who walked into the cockpit was Mariusz
Kazana, the Chief of Diplomatic Protocol
responsible for the ceremonies. He just
peeked in to see if they were going to be
late. He was told ―In those conditions, we
won’t make it.‖ Either he was told to
come over or came on his own, for him to
be able to enter the cockpit; he had to go
through the President’s little private area.
So did the second ―guest‖ minutes later,
Gen Andrzej Blasik, Air Force
Commander, who stayed until the end.
Both should not have been there under
any conditions, but this is what separates
professional pilots from others:
unprofessionalism and the thinking that…
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News of Polonia
Opole, Poland, June 16, 2010 -- The
body of a former Polish history professor,
Dariusz Ratajczak, convicted by a Polish
court in 2002 of claiming that mass
gassings of human beings in AuschwitzBirkenau was impossible, has been found
dead in a shopping center parking lot in
the western Polish city of Opole.

Truth Above All
An interview with Dr. Ratajczak
dariusz.ratajczak@wp.pl
Interviewed by: Zbyszek Koreywo
<http://koreywo.cjb.net>
Translation to English
By: Mark Matyszewski
Notes added - Mark Matyszewski
This 3 part article was printed in the
August, September and October 2003
issues of the News of Polonia.
Zbyszek Koreywo (ZK): Where and
when was today’s Ph.D. in History,
Dariusz Ratajczak, born ?
Dariusz Ratajczak (DR): I was born in
Opole, on November 28, 1962, but like a
considerable majority of the inhabitants of
Opole I am not a native Silesian.
ZK: Who were your parents? What did
they do?
DR: My father, Cyryl Ratajczak (b.1928)
comes from Wielkopolska. (1) By the
way, the name Ratajczak is typical of that
region of Poland. My father, the son of
Michał Ratajczak, a Wielkopolska
insurgent (2) and volunteer in the PolishSoviet war, was born in Srem (40 km
south of Poznan). My grandfather Michał,
a clerk in the local Health Fund,(3) and
local party activist (from 1937, he
belonged to the Christian-Democratic
Labor Movement) (4) ensured a good,
comfortable childhood to my father and
his brothers. They were a solid and hardworking petit bourgeoisie Wielkopolska
family. In 1940, my father, then a 12-year
-old, was deported by the Germans for
forced labor. Actually, he worked for the
German ―bauers‖ throughout the whole
war. After his return to Srem, he, along
with his father, became active in the
Polish People’s Movement; (5) he paid for
it with a month long arrest in 1947. By the
way, he shared the cell with his father. A
year later, with a new first name (Cyryl
was replaced with Antoni), he began
studies at the Faculty of Law of Poznań
University. After completion of studies
and practicum, he came to Opole, where
he started working on a legal team. My
father, today retired, was an outstanding
lawyer, of an acknowledged reputation in
the Polish legal profession. He defended,
among others, one of the Kowalczyk
brothers, accused of blowing up the
assembly hall in the School of Pedagogy
in Opole. (6) He took part in the political
trials during martial law. (7) Also, he was
active in the domain of sport, as a soccer
referee. My late mother, Alina (her
maiden name was Czuchryj), came from
the Eastern Borderlands of the Polish
Commonwealth. She was born in
Chodorów (the eastern periphery of the
Lwów district) to an ―oil‖ family. Until
the outbreak of war, her father, Stanisław
Czuchryj, worked in Polmiń, a purely
Polish oil company in the city of
Borysław. This saved him from
deportation to Siberia. The Russians did
not get rid of a professional in the field.
After the war, my mother’s family,
following the trail of hundreds of
thousands of Poles, arrived in the Western
Territories. (8) There my mother met my
father; my sister and I are the result of it.
Undoubtedly, the historic experiences of
my family, on both the sword and distaff
side, had influence on my interest in
history. I was in a privileged position,
however, because I could fetch
information from representatives of two
different traditions: from Wielkopolska
and the Eastern Borderlands. Initially, the
latter had a greater appeal to my
imagination, and that was thanks to my
mother, who made me aware that the
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Russians had stolen the Borderlands from
us. To me, an 8- or 9-year-old boy, it was
an incredible shock, the more so that, in
the elementary school, the teacher tried to
confirm us in the belief that the USSR
was our greatest friend. Besides, my
grandpa and grandma repeated constantly
to me that in the East the soil was fertile
producing tomatoes the size of small
pumpkins. This appealed to the child.
Simply, I started disliking those who had
stolen the tomatoes from us, and I
automatically carried over this dislike of
the Soviets to the local communists. Also,
I was lucky that during school holidays
my father often took me to watch court
proceedings. We would drive throughout
the whole country, and he would tell me
about grandpa Michał, the Bolshevik war,
(9) and his own imprisonment. Actually, I
was lost to People’s Poland right from the
beginning. I did not join the scouts, (10)
nor the Polish-Soviet Friendship
Association. Entering high school in
Opole, I already knew that history was
going to interest me above all. I was by
far the best historian and geographer in
class; I took part, as one of two
representatives of the Opole district, in the
Central Historic Olympic Games in
Warsaw. This enabled me to enter
university without preliminary exams. I
chose the Adam Mickiewicz University in
Poznań, first, because I wanted to make
my father happy, and, second, because my
Opole colleagues would choose the
nearby Wrocław. But I did not want to
study at a university denoted by the
cryptonym B.B. Alas, this did not signify
Brigitte Bardot, only Bolesław Bierut.(11)
I do not regret that decision. I had truly
outstanding professors and capital
colleagues. Without doubt, the strikes in
November-December 1981 hardened and
united us. We, fledgling students, had just
begun studying, when everyone started
talking about a strike. We struck and on
13 December the ZOMO (12) asked us politely, to leave the building – followed
by brisk learning, illegal transport and
distribution of books, and an active social
life. I returned to Opole, and, from 1988, I
worked in the Opole higher education
institution.
ZK: Where are the seeds of historical
truth sown? Can society function without
the knowledge of the past?
DR: I have always been involved in
history. I think, however, that most
important is the family milieu, where a
man develops his moral, patriotic, and,
partially, ideological backbone. Thank
God, I was raised in an ordinary Polish
home. Today it is not as obvious any
more. At present, the majority of young
people leave the family home without the
baggage of the past, without grandparents’
and parents’ stories about times past. At
best, those are babblings, such as ―in
Gierek’s time (13) it was so good‖.
Schools at every level of education
complete the work of destruction.
Although the cretinous Marxists are
already gone, they have been adequately
replaced with empty-headed, politically
correct idiots, who are as numerous in
Poland as in Australia. Stupidity is not
picky about continents it seems. It is they,
those good-for-nothing historians, who
finish off history, which in their version
ceases to be the carrier of truth, the
mistress of life, the reason for national
pride. It is they who, deliberately, convert
history into a handmaid of current
political interests of equally morally and
intellectually cheap ruling elites. Finally,
it is they who decide which fact or
historical figure to make prominent, and
about which to keep silent to the death. Of
course, they do it from the angle of
current political usefulness. That is why
young people know nothing about
Dmowski (14) (because he is an ultrapatriot, and we are moving toward the
post-Freemason hybrid called the
European Union), Witos (15) (because he
defended Polish land, and in the European
Union land can be transferred to foreign
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hands), the Silesian Risings (16) (because
it is Polish nationalism, and Upper Silesia
ought to be the place of Polish-German
cooperation), the Poznań June of 1956
(17) (because Jacek Kuroń (18) et
consortes were not there, and the
authorities shot only at anonymous Poles),
the murder of Bogdan Piasecki (19)
(because Jews committed the murder, so it
is not proper to speak about it), et cetera.
Instead, the Kielce pogrom, (20) the
March events, (21) and the Gehenna of
the Trockyists from the KOR are rattled
on about from A to Z, and, in addition,
over all this the Holocaust Industry is
watching, and talking with the teachers’
mouths into young people our alleged
offenses against the Jews. Everywhere
there are half-truths, lies, propaganda. But
it is not at all madness, but a method
leading to the destruction of historical
consciousness, to the cutting off from the
truly Polish historical heritage, without
which the nation cannot exist. A nation is,
after all, past, present, and future
generations. If we break the first element
of the triad, the whole starts making no
sense. And that is where the ―creativity‖
of the politically correct correctors of
history is leading.
ZK: What were the circumstances of
your first contact with dangerous history?
DR: First of all, I must explain that I am a
historian and publicist dealing mainly
with the most recent history of Poland, so
I encounter history, or dangerous topics,
very frequently. It is not I who invents
them nor do I decide whether they are
dangerous or not. It is ―social demand‖,
the obligatory trend, etc., that decide
about it, unfortunately. My nonreformability is based on the fact that
unlike others, I am completely not
interested in those trends and fashions. If
there is an uninvestigated historical fact, I
investigate it, whether somebody likes it,
or not. If there is a problem which
requires at least reporting about, or
expounding, I report about and expound
it. Regardless of whether they accuse me
of breaking the law, because of this, I am
an easy target for attacks. Such is the lot
of a man not caring about censorship (the
communist one before, and the politically
correct one today). Good God, I didn’t
become a historian to write between lines
but to answer your question directly.
Well, in 1986, I defended in Poznań my
Master’s thesis entitled ―The Poles in the
Wilno District 1939-1944‖ (later on, after
additions, I published it in the book form).
One of the chapters dealt with the
struggles of the Wilno and Nowogród
Home Army (22) units with Soviet
partisans. Having read the work, my
mentor, the late professor Ochmański, a
well-known expert on the history of
Lithuania (a disciple of the great Henryk
Lowmiański), but also a ―cement
communist‖, who sat on verification
committees during martial law, blushed,
then kicked me out, with a note: ―Change,
or no Master’s‖. I came back a week later,
to hear at the door: ―Have you changed
it?‖ ―Yes, I have.‖ The joke was that I had
added a sentence that it was the Soviet
units that provoked skirmishes with the
Home Army. Ochmański trusted my
word; he did not even glance at the text.
ZK: What should a historian’s role be?
What is the sine qua non condition for
practicing history?
DR: A historian has one basic role to
perform. It is to reach the truth. In
essence, truth is a historian’s only friend.
A historian ought to know that truth has
no hues; truth is always clear, and one.
Striving after truth, a historian should
avoid like fire ―friendly‖ whispers, such
as ―any coin has two sides‖, ―the golden
mean‖, ―make a compromise‖, etc.,
because they lead him astray, get him
closer to lying. After ascertaining the truth
- and here we are touching a historian’s
other role - the investigator should share
the truth with others, regardless of the
consequences. After all, truth must have
not only an individual dimension, but also
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a social one. Writing, but not for
publication, makes no sense, especially in
times when lies attack us from every side.
It is a waste of time. The other part of
your question pertains, in my opinion, to
traits which should characterize a
historian, because the sine qua non
condition for practicing history, that is,
freedom of speech, is already a past
memory. It has been replaced with
political correctness, that is, soc-liberal
censorship, or, as somebody has nicely
put it, a ―tyranny of good intentions.‖
Thus in today’s grim times the sine qua
non condition for practicing history is the
historian himself - truthful, independent,
immune to punches, and, finally, simply
courageous. Yes, we have lived to see
times when, jokingly speaking (but it is a
bitter joke), a historian should be a cross
between an intellectual and a boxer.
ZK: Where, when, and in what
circumstances did your troubles first start?
Was it in an educational institution, or did
it take place outside university walls?
Who put the initial pressure on you?
DR: To answer your question requires
bringing up numerous details, including
the names of my ―worthy harassers.‖ I
would not mind if servility, lying, and - I
do not hesitate to use this expression common boorishness, so typical of our
political elites and many scientific
workers, saw the light of the day. In 1988,
I started working in an Opole learning
institution then called the Silesian
Insurrectionists School of Pedagogy; in
1995, it became Opole University, but
without the Silesian Insurrectionists,
which was a graceful gesture toward the
so-called German minority, growing in
strength in Opole Silesia. I found a
situation there which I would define as a
―transformation.‖ It meant that professors,
assistant professors, and so on, were
shedding off their PZPR (23) robes,
hiding away in the drawers some more
disgracing fruits of their up-to-then
creativity (all those books
commemorating the Soviet October
Revolution, and the like), in order to turn
into ―genuine‖ democrats. They were
authentically frightened that some
gigantic inspection was going to take
place at any moment and deprive them of
their high positions. It was only Prime
Minister Mazowiecki and his ―thick line‖
that soothed them. Perhaps because of
this, later, many of them took a liking to
the Freedom Union? (24) From red to
pink in only one step. At that period I
buried myself completely in the didactic
work. At several departments (including
evening classes), I was in charge of
courses on the most recent history of
Poland and Europe, and, besides, I set in
motion a historic circle, which once a
week grouped students who tried to
―remove white stains in history.‖ Katyn,
the USSR and the Warsaw Rising, (25)
Operation ―Tempest‖ in the Eastern
Borderlands, (26) the National Armed
Forces, (27) the pro-independence
underground after 1944, were among the
topics of our interest. Although all this
was taking place before the finale of the
Round Table, (28) that is, with censorship
still in force, the academic top brass, as I
have said already, were not so dumb as
not to sense ―the wind of change‖, so, in
effect, we were left alone. In the first half
of the 1990s I had already an established
position in the university. I won’t be
bragging when I say that during my
classes the classroom was always full. It
was nice to hear from the students that I
was considered a reliable historian and
excellent speaker (this wasn’t particularly
my own achievement, but that of genes
inherited from my father, a lawyer), who
was not afraid to take up topics that were
dangerous from the viewpoint of political
correctness, which was pouring, at first
unnoticeably, and then like a waterfall,
inside the university walls. And, of
course, I was standing up to it in plain
sight, feeling intuitively that we were
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facing the danger of replacing communist
censorship with its soc-liberal equivalent.
What is more, I anticipated that the result
of the victorious invasion of political
correctness would be a slavish
subjugation of the science of history to
politics. There has never been my consent
to this. ... ...
---------------------Notes:
1. Greater Poland, Posnania. An area in
western and central Poland, drained by the
Warta, Odra, and Wisła. Its main city is
Poznań.
2. The Poznań Rising. A military action of
the Wielkopolska Polish population
against the German authorities, launched
on 27 December 1918, and settled by the
Treaty of Versailles on 28 June 1919.
3. Kasa Chorych. In 1920-34, a selfgoverning institution providing sick leave
benefits to the insured and their families.
4. Stronnictwo Pracy.
5. Polskie Stronnictwo Ludowe. A
political party formed in 1945 (it ceased
to exist in 1949). Its leader was Deputy
Premier Stanisław Mikołajczyk. In
opposition to the communist authorities, it
advocated, among others, strong selfgovernment and independent family
farms. The communists used repressive
measures against its members.
6. In October 1971.
7. Declared on 13 December 1981 by the
communist authorities under General
Jarużelski to suppress the Solidarity Trade
Union. Suspended on 31 December 1982;
lifted on 22 July 1983.
8. Ziemie Zachodnie. A former German
territory, ceded to Poland by the Allied
Powers during the Potsdam Conference in
July-August 1945.
9. Fought in 1919-21; concluded on 18
March 1921 in Riga with a peace treaty,
which defined the border between Poland
and Bolshevik Russia.
10. Związek Harcerstwa Polskiego, ZHP
(Association of Polish Scouts). The
communist version, created in 1956, of an
association, founded in 1918. Harcerz, in
Polish: scout.
11. Bolesław Bierut (1892-1956).
President in 1947-56; general secretary of
the United Polish Workers’ Party (Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR) in
1948; 1st secretary of its Central
Committee in 1954-56. An NKVD (KGB)
agent; one of the leading Stalinist figures
in Poland, directly responsible for
numerous crimes of the secret police
apparatus.
12. Zmotoryzowane Odwody Milicji
Obywatelskiej (Motorized Reserve Units
of Citizen Militia). A police group, whose
role was to keep order during turbulent
events, such as natural catastrophes.
During martial law in 1981-82, the
ZOMO were used to disperse
demonstrations and break strikes.
Notorious for ruthlessness and brutality.
13. Edward Gierek (1913-2001). 1st
Secretary of the PZPR in 1970-80. His
reign was considered more liberal and pro
-West than that of his predecessor,
Władysław Gomulka.
14. Roman Dmowski (1864-1939).
Politician and publicist. Co-founder and
leader of the Narodowa Demokracja
(National Democracy), a.k.a. the Endecja,
a right-wing, national movement. Led the
Polish delegation to the Paris Peace
Conference. ―Probably the single most
significant figure in modern Polish
politics‖ (Norman Davies). Opponent of
Józef Piłsudski and the Sanacja.
15. Wincenty Witos (1874-1945).
Politician, farmer leader, publicist; deputy
from Galicia (the Austrian Partition) to
the imperial Reichsrat in Vienna 1911-18.
16. Three risings (1919, 1920, and 1921)
of the Polish population in Upper Silesia
against the German authorities.
17. Poznański Czerwiec 1956. A general
strike and street demonstrations of the
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workers of the Cegielski Metal Factory in
Poznań. On 28-29 June 1956, 100,000
people demonstrated under the slogan
―Bread and freedom.‖ During the
pacification by the units of the Polish
army and security apparatus tens of
workers were killed.
18. Jacek Kuroń (b. 1934). Politician and
publicist. One of the leading figures of the
anti-communist opposition in Poland, cofounder in 1976 of the Committee for the
Defense of Workers (Komitet Obrony
Robotników, KOR). In 1956, he belonged
to PZPR (expelled in 1964).
19. Sixteen-year-old son of Bolesław
Piasecki (1915-79), right-wing politician
and publicist. In January 1957, Bogdan
Piasecki was abducted and murdered by
―unknown perpetrators.‖ His body was
badly mutilated.
20. On 4 July 1946 in Kielce (central
Poland). In accordance with the official
version, 39 Jews were killed by an angry
crowd, as a result of hearsay that Jews had
committed a ritual murder on a 9-year-old
boy.
21. The widespread student protests, on 811 March 1968, against the communist
authorities’ harassment of students who
had taken part in an anti-censorship
demonstration. The subsequent political
crisis, including an ―anti-Zionist‖
campaign inspired by the authorities,
resulted, among others, an emigration
from People’s Poland of ca 20,000
persons of Jewish extraction.
22. Armia Krajowa (AK). During WWII,
the biggest and strongest Polish
underground resistance organization,
operating in the pre-war Polish territory.
23. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
(The Polish United Workers’ Party). A
communist party, founded in 1948
through the enforced merger of the Polish
Socialist Party with the Polish Workers’
Party. The former, founded in 1892,
fought the Tsarist rule in the Russian
Partition; the latter, founded in 1942, was
Soviet-sponsored. The PZPR was the
ruling party of People’s Poland, loyal to
the Soviet Union. Dissolved on 27
January 1990.
24. A political party, of liberal,
conservative-liberal, and Christian profile,
founded in 1994. Tadeusz Mazowiecki
was its leader from 1995 to 2000. In 1989,
as Premier, in a speech to the Sejm
(Polish Parliament), Mazowiecki
declared: ―We are marking off the
[communist] past with a thick line.‖
25. Launched by the Home Army on 1
August 1944 against the German garrison
in Warsaw. The Soviets refused assistance
to the insurgents.
26. Akcja ―Burza.‖ The military activities,
including sabotage, of the Home Army at
the rear of the German Army, begun in
March 1944 in Volhynia. At times, the
Polish units fought arm-in-arm with the
Soviet partisans and the Red Army. After
the fighting, most of the Home Army
units were disarmed by the Soviets, and
either incorporated into the Polish army
within the Red Army, or shipped to Soviet
concentration camps.
27. Narodowe Siły Zbrojne (NSZ). An
underground resistance organization
formed in September 1942, independent
of the Home Army. It fought against the
Germans and Soviet partisans. After the
war, the NSZ fought the communist
authorities. As a result of mass arrests of
its members by the communist security
apparatus, the organization stopped its
activities in 1947. Its leaders were
executed.
28. Round Table (Okrągły Stół). A
conference of representatives of Solidarity
(incl. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki,
and Jacek Kuroń) and communist
authorities between 6 February and 5
March 1989 in Magdaleńka near Warsaw.
The negotiations made possible the
formation of the first non-communist
government in post-war Poland. ❒
___________
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Polonia overwhelmingly
backs Kaczyński
Komorowski wins round one,
run-off on July 4th
By Robert Strybel,
Our Warsaw Correspondent
WARSAW—Bronisław Komorowski, the
candidate of the pro-business Civic
Platform (PO) grouping, won 41 percent
of the vote in the first round of Poland’s
presidential election. His main rival
Jarosław Kaczyński, representing the
conservative Law and Justice (PiS) party,
came second with the backing of 37
percent of the voters. Under Poland’s
election law, a candidate must win more
than 50 percent of the vote to become
president. As a result the top two
contenders will face each other in a runoff set for July 4th.
The vote followed an unusually short,
less than seven-week election campaign
conducted in the shadow of disaster.
President Lech Kaczyński, Jarosław’s
twin brother, First Lady Maria Kaczyńska
and 94 other people, mainly prominent
political, military and religious figures as
well as war veterans died in a plane crash
in Smolensk, Russia while en route to a
commemoration of the Katyń Forest
Massacre.
Under Polish law, the death of a serving
head of state forced the election,
originally set for autumn, to be brought
forward and made Sejm Marshal
(parliamentary speaker) Komorowski the
acting president. He had earlier been
nominated as the PO’s presidential
candidate. The campaign, already billed
as the strangest in Free Poland’s 21-year
history, was further compounded by the
worst flooding since 1997. The deluge
that caused the most devastation in
southern Poland claimed at least two
dozen lives and left thousands homeless
as flood waters inundated more than 2,100
localities.
Komorowski and Kaczyński led a field
of 10 presidential candidates, most of
whom garnered less than three percent of
the vote. A true election surprise was the
showing of young post-communist
Grzegorz Napieralski who received nearly
14 percent of the vote. Analysts see him
as a king-maker in the second round, since
his support can make or break either of
the top two candidates. Behind-the-scenes
bargaining with the front-runners for
appointments or other concessions
appeared likely.
Polish voters in the US overwhelmingly
cast their ballots for Jarosław Kaczyński
who received 70% of the Polonian vote.
Komorowski received 25% and the postcommunist candidate Napieralski – a
mere 2.5%. Similar results were achieved
in Canada. That stands in marked contrast
to the results scored in Poland.
The Polonia-Poland contrast is quite
typical, as the Diaspora (and that goes for
many countries) is usually more
traditional and patriotic than people in the
home country. In this case, the sympathy
vote (following the Smolensk tragedy)
was probably far stronger in Polonia. The
rejection of Napieralski by our staunchly
anti-communist Polonia was not
surprising. Although he advocates a
market economy and a democratic form of
government, his party’s communist-era
roots disqualify him in most Polish
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American eyes. And unlike the top two
contenders, both devout Catholics in favor
of family values, Napieralski’s party
supports such typical leftist causes as
homosexual marriage, abortion on
demand and banning religion from public
space.
Komorowski and Kaczyński trace their
political roots to the anti-communist
dissident movement of the late 1970s and
both were active in Solidarity. After the
communist regime collapsed in 1989, they

held various key political posts. Their
roads parted in 1992, when the
government of Jan Olszewski ordered the
opening of secret police files which
suggested that Lech Wałęsa and other proSolidarity had played ball with the
regime.
Komorowski’s Civic Platform
(Platforma Obywatelska) favors closer
links with the European Union and
scrapping the złoty in favor of the euro as
soon as possible. It supports rapid
economic development and is not adverse
to selling off the country’s few remaining
economic assets to foreign capital. Critics
say it is soft on corruption and tends to
turn a blind eye to shady business
dealings. As a result, Komorowski’s win
would be welcomed by foreign markets
and corporate types as well as better-to-do
Poles, yuppies and big-city dwellers.
Kaczyński’s Law and Justice (Prawo i
Sprawiedliwość) advocates balanced
economic growth for all Poles, even
swifter improvement for disadvantaged
people and areas top help them catch up.
PiS favors a strong Poland controlling
rather than selling off strategic industrial
assets and playing a major player in the
European Union. It also feels premature
euro adoption would harm Poland, the
only European country that hasn’t gone
into a recession during the current crisis.

World Premieres in May
Many world premieres of music by
Polish composers were held around
Poland last month. Below is a listing of
the most interesting premieres that took
place over the course of the month of
May.
Two new works by Polish composer and
conductor, Krzesimir Dębski, were
recently premiered. First, Organismi
transcendentali for Piano and Orchestra
was given its world premiere in Poznań
on May 6 in University Hall. Pianist Julia
Samojło and Poznań Philharmonic
Orchestra presented a dashing
interpretation of this daunting and
complex work that was recently recast by
the composer from a solo piano
composition to an imposing work for
piano and orchestra. The evening’s
program—entitled Miłość ci wsztstko
wybaczy [Love Forgives All] after Henryk
Wars’ most popular song—also featured
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Refleksje
przed
wyborcze

Relacje uczniów ze
spotkania z p. Adamowicz
Bożena Stańczak

Ks. Lucjan
Kamieński SDB
W momencie kiedy redaguję moje
pisanie do „News of Polonia”, a są to
ostatnie dni maja, od głosowania na
prezydenta dzieli nas prawie miesiąc
czasu. Nie wiem czy czerwcowy „News
of Polonia” dotrze doczytelników jeszcze
przed głosowaniem? Nie mniej mam
wielką pokusę pódzielić się moimi
myślami i spostrzeźeniami, które nasunęły
mi się kiedy czytałem w tych dniach
wieści prasowe. W „Nowym
Dzienniku” (7.V.10r), w artykule pt.
„Ponad 1,5 milona podpisów dla PiS”
m.in.czytałem: „Zebraliśmy milion i 650
tys. Podpisów” powiedziała szefowa
sztabu wyborczego Jarosława
Kaczyńskiego, Joanna Kluzik
Rostkowska. Następnie dodała: „Emocje,
które temu towarzyszyły gdy zbieraliśmy
podpisy, najlepiej świadczą, źe
zwycięstwo J. Kaczyńskiego jest
w zasięgu ręki”.
Na marginesie tu dodam, źe byłem,
jestem i będę za Jarosławem
Kaczyńskiem, aby został naszym
prezydentem. Oby słowo ciałem się stało
co daj Boże Amen!!!!
Jednocześnie chciałbym wyrazić moje
obawy gdy chodzi o J.Kaczyńskiego jako
kandydata na prezydenta i na ewentualną
głowę państwa jeśli.wygra wybory.
Zmarły tragicznie prezydent Lech
Kaczyński dla pewnych kół politycznych
był bardzo niewygodny dlatego wieszano
na nim koty i psy, słowem opluwano go
przez cały czas aź do katastrofy pod
Smoleńskiem. W chwili narodowej żałoby
świat dziennikarski i mass media
wstrzymały się od opluwania, a które
przed tym zabijały prezydenta słowami
kłamstwem i oszczerstwem i chamskim
zachowaniem. Nagle wszystko zamilkło i
zmieniło swój ton, dostrzegli
w prezydencie coś pozytywnego, nawet
znalazły się zdjęcia, które przedstawiają
pana
Lecha
Kaczyńskiego
w pozytywnych pozach.
Zastanawiam się jak się to stało, że ten
prezydent opluwany, ośmieszany przez
inne opcje polityczne, którego prasowe
wykresy szły w dół podczas gdy innych
polityków szły do góry, nagle po śmierci
pana Lecha Kaczyńskiego cała Polska
opłakiwała. Dowodem tego były rzesze,
które oddawały mu hołd, że dopiero po
śmierci jako prezydent został dostrzeżony.
Nawet prasa zagraniczna pisała o nim
bardzo pozytywnie. Okazało się, jak
wspomniałem wyźej, znalazły się zdjęcia
przedstawiające go inaczej niź przed tym
gdy był brutalnie atakowany. Pokazano go
nam w świetle pozytywnym.
W tej chwili śp. Prezydent L. Kaczyński
i jego małżonka spoczywają w grobach
królewskich na Wawelu, co się im
naleźało. W tej chwili już on nikomu nie
przeszkadza. Sęk jest jednak w tym, źe
źyje jeszcze jego brat Jarosław Kaczyński,
który jest jakby ciągiem dalszym swego
brata gdy chodzi o politykę.
Pan Jarosław Kaczyński. jeszcze źyje i
wszystko moźe się wydarzyć. Dlatego
wyraziłem moje obawy. W polityce
zwykle bywa tak, źe osoby niewygodne są
eliminowane a po wypadkach jak
w filmie: „nikt nic nie wie”. Pamiętamy
tego rodzaju metody z naszej niedalekiej
historii.
Jeden z polskich hierachów, który znany
jest już z tego, że kłania się w kierunku
cadyków i wszystkiemu co pachnie
michnikowszczyzną, ostrzega przed tym
aby Kościoła nie wykorzystywano dla
celów politycznych. I to jest święta
prawda. Kościół w Polsce istnieje nie od
dziś i nie daje się wykorzystywać dla
celów politycznych, choć w nie tak
dawnej przeszłości, mam na myśli reżim
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W kwietniu br. pani Zofia Adamowicz,
Sybiraczka, została zaproszona przez
Polską Szkołę w Los Angeles na
spotkanie z ucznami i 7 i 8 klasy
opowiedzenie im o tragedii Polaków
p o d c z a s I I W o j n y Ś w ia to w e j
deportowanych przez Sowietów na
Syberię. Ta część polskiej historii
najczęściej przemilczana jest
przekazywana przez osobiste spotkania
uczniów z przedstawicielami ginącej
generacji uczestników tej gehenny
polskiej. Poniżej zamieszczam wrażenia
studentów z tego spotkania.
Klaudia Cymerska
Pani Adamowicz przyszła do nas by
opowiadać o swoich przeżyciach na
Syberii. Miała bardzo dużo niemiłych
wspomień. Miała 9 lat kiedy wybuchła IIgo wojna światowa. 10 lutego 1940 roku
ludzie zaczęli być wywożeni na Syberię.
Pani Adamowicz była wywieziona z
mamą, bratem i siostrą w pierwszej
grupie. Ojciec był zabrany już wcześniej.
W obozach warunki były okropne. Był
głód i brakowało lekarstw . Było tak źle.
że każdy czekał na jakiś cud.
Matka pani Adamowicz dostała list od
męża, że jeszcze żyje. Niestey siostra
umarła. Pani Adamowicz i Jej rodzina
przeżyła. Pani Adamowicz później
pojechała do Katynia na groby
zamordowanych przez Rosjan ponad 20
tys. polskich oficerów. Pojechała tam
żeby pomodlić sie i złożyć hołd. Jej
wspomnienia były bardzo wzruszające.
Natalia Piotrowska
Pani Zofia Adamowicz mówiła na
spotkaniu o swoim życiu podczas II
wojny światowej. Pani Adamowicz
urodziła się we wschodniej Polsce. Jej
ojciec był organistą. 2 listopada został
aresztowny zaraz po mszy. Pani Zofia nie
wiedziała czy on żyje, czy nie. W grudniu
rosyjscy żołnierze wyrzucili Jej rodzinę z
domu. 10 lutego została wywieziona wraz
ze swoją rodziną na Syberię. W wagonach
było po 50 do 60 ludzi w jednym
wagonie. W środku wagonu była dziura
na ubikację. Tego roku zima była
najgorsza na Syberii. Pani Adamowicz
mieszkała w baraku gdzie było bardzo
zimno. Dzieci które miały 14 lat musiały
chodzić do pracy. Dzieci poniżej 13 roku
życia chodziły do rosyjskiej szkoły.
Jednego dnia Jej starsza siostra w drodze
do pracy wpadła do lodowatej rzeki i
później umarła na zapalenie płuc. Nie
było lekarza, który mógłby pomóc Jej
chorej siostrze. Ludzie obcinali włosy
bardzo krótko żeby nie rozprzestrzeniać
epidemii tyfusu. Żyło się bardzo ciężko,
około 30 % ludzi nie przeżyło obozu. Od
ojca przyszedł radosny list że żyje, nie
mógł napisać nic więcej bo była rosyjska
cenzura. Pani Zofia czekała na cud. Kiedy
Niemcy zaatakowały Rosję w 1941 roku
Rosja ogłosiła amnestię dla polskich
ześłanców. Pani Adamowicz mogła
wyjechać na południe Rosji wraz ze swoją
rodziną. Pani Adamowicz miała 11 lat
kiedy wyjechała do Afryki gdzie
mieszkała przez 6 lat a później do
Ameryki. ❒

Twoja pomoc jest potrzebna
zaangażuj się
w działalność Polonii Zostań
członkiem
polskiej organizacji
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Tajemnicza śmierć
dr. Dariusza Ratajczaka
Morderstwo polityczne w państwie
Tuska-Komorowskiego?
Aktualizacja: 2010-06-16 4:23 pm
Znalezione w ubiegłym tygodniu
w samochodzie zaparkowanym na jednym
z parkingów w Opolu rozkładające się
zwłoki 48-letniego mężczyzny, zostały
zidentyfikowane: ofiarą jest dr Dariusz
Ratajczak, były pracownik Uniwersytetu
Opolskiego, znany z głoszenia
niezależnych poglądów.
Dariusz Ratajczak, doktor historii został
zaszczuty został przez filosemickie lobby,
reprezentowane głównie przez Gazetę
Wyborczą, oraz przez inne środowiska
wrogo ustosunkowane do odkłamywania
historii i odważnego prezentowania
faktów. Za publikację i jedynie
przytoczenie w swojej książce niektórych
opinii rewizjonistów historycznych,
Ratajczakowi przylepiono łatkę
„antysemity” i „kłamcy oświęcimskiego”,
co spowodowało utratę pracy na uczelni,
szykany i wydanie konsekwentnie
przestrzeganego „wilczego biletu‖
uniemożliwiającego zdobycie pracy.
Ratajczak zmuszony został do
utrzymywania się pracując jako palacz
w kotłowni c.o. oraz jako pomoc przy
zmywaniu naczyń.
Zwłoki ś.p. dr. Ratajczaka znaleziono
w pozostawionym na parkingu przy
opolskiej Karolince samochodzie Renault
Kangoo, który miał stać tam od 28 maja
br. Niektórzy świadkowie zaprzeczają
jednak tej wersji mówiąc, że samochód
nie stał tam tak długo i był tam
podrzucony później. Jak pisze Nowa
Trybuna Opolska: „O tym, że
w samochodzie znaleziono zwłoki dra
Ratajczaka, nieoficjalnie mówiono już
w sobotę, prawdopodobnie na podstawie
leżącego we wnętrzu pojazdu umowy jego
kupna sprzed trzech tygodni.‖
Samochodem tym Ratajczak miał udać się
do Holandii gdzie miał zacząć pracę
w charakterze tłumacza w firmie
zajmującej się handlem kwiatami.
Zaplanowana na czwartek 17 czerwca
br. sekcja zwłok ma odpowiedzieć na
nieznane dotychczas pytanie o przyczynę
śmierci.
W wielu krajach świata, w tym i
w Polsce, obowiązuje penalizacja
głoszenia poglądów sprzecznych
z obowiązującą wersją wydarzeń
określanych mianem Holokaustu.
Przepisy o tzw. kłamstwie oświęcimskim
wprowadzono pod wpływem lobby
żydowskiego, które boi się otwartej
dyskusji na tematy dotyczące niektórych
aspektów II Wojny Światowej, w tym
m.in. fukcjonowania komór gazowych
w niemieckich obozach koncentracyjnych,
liczby ofiar żydowskich czy też decyzji
władz III Rzeszy o tzw. ostatecznym
rozwiązaniu kwestii żydowskiej.
Niezależni historycy i badacze domagają
się otwartej i nieskrępowanej debaty
historycznej, w której będą mogli
swobodnie przedstawiać swoje argumenty
poparte konkretnymi faktami
historycznymi i dokumentami.
Poniżej prezentujemy urywek z książki
doktora Dariusza Ratajczaka z 1999 r.,
w którym zreferował On poglądy
rewizjonistów Holocaustu. Za tę
―zbrodnię‖ został On wyrzucony
z Uniwersytetu Opolskiego, stracił
przyjaciół z uczelni, odwróciła się od
Niego rodzina.

Rewizjonizm Holokaustu
Dr Dariusz Ratajczak
Od polowy lat 70-tych Holocaust,
traktowany jako religia, jako coś
wyjątkowego, nie mającego precedensu
w dziejach świata, zaczyna spotykać się
z odporem ze strony historykówrewizjonistów.
Krytykują oni nie tylko jego
wyjątkowość,
ale także rewidują
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Wrocław,
Falzmann,
Balcerowicz
Prof. Jerzy
Przystawa,
Uniwersytet Wrocławski

W piątek, 4 czerwca 2010, w 21
Rocznicę Historycznego Zwycięstwa
jeden z głównych jego autorów, Profesor
Leszek Balcerowicz, przybył do
Wrocławia, aby odebrać kolejną
zasłużoną nagrodę, jakich deszcz spada na
niego nieustannie przez 21 lat. Tym razem
była to Nagroda im. Jana NowakaJeziorańskiego i w związku z tym cały
rocznicowy Wrocław został postawiony
na nogi. Były mowy, wstęgi i akademie,
zarówno w Akademiach jak i na Ratuszu.
Ta podniosła i historyczna wizyta
uzmysłowiła mi, że Wrocław jest
jedynym miastem, w którym znajduje się
ulica Michała Tadeusza Falzmanna i
może warto w kilku słowach przypomnieć
o kim mowa, Minęło już bowiem całe
pokolenie od czasu złożenia do grobu tego
młodego człowieka i niebawem, 17 lipca,
minie 19 rocznica tej smutnej
uroczystości.
A co ma Falzmann do Balcerowicza?
Otóż główny specjalista Najwyższej Izby
Kontroli Michał Falzmann, dosłownie na
kilka miesięcy przed swoją śmiercią,
w czasie gdy Leszek Balcerowicz był
wicepremierem i ministrem Finansów,
został skierowany na kontrolę Funduszu
Obsługi Zadłużenia Zagranicznego –
instytucji, która zarządzała całym, ponad
40-miliardowym długiem zagranicznym
Polski. W czasie tej kontroli natychmiast
wykrył, że pod przykrywką tej
najważniejszej instytucji finansowej
państwa, funkcjonuje mechanizm
spekulacyjny, który dzisiaj jest często
określany terminem „carry trade‖, ale
wtedy nikt jeszcze w Polsce nie wiedział,
jak to nazwać. Ten mechanizm
spekulacyjny, już wcześniej stosowany
w krajach tzw. trzeciego świata,
umożliwiał gigantyczny drenaż finansów
publicznych i wyprowadzanie tą drogą
miliardów dolarów, które sobie, po
cichutku – via bank - nie zwracając
niczyjej uwagi, wypływały z Polski
w różnych kierunkach. Od czasu do czasu,
część tych pieniędzy wracała do Polski
pod czułą opiekę ludzi, którzy potem,
w książce Gabryela i Zieleniewskiego
„Piąta władza czyli kto naprawdę rządzi
Polską?‖, zostali nazwani „imperatorami
III RP‖.
Niesłychana, w historii rabunku
finansowego niedorozwiniętych krajów,
wydajność tego procederu była możliwa
dzięki zamrożeniu, na wiele miesięcy,
bankowego kursu wymiany dolara i
wysokiemu oprocentowaniu bankowych
lokat złotówkowych, sięgającemu 36%
w stosunku miesięcznym! Innymi słowy:
dzięki genialnym reformom finansowym
ich autorów, do dzisiaj chodzących
dumnie w chwale i glorii.
Michał Falzmann, człowiek dobrze
wykształcony, ale naiwny i prostolinijny,
chodził ze swoim odkryciem i
z kontrolnym pełnomocnictwem od
Annasza do Kajfasza, wypytując,
wykazując i przekonując. Co, naturalnie,
nikomu się nie mogło podobać, o czym,
po jego śmierci, wyznał jego bezpośredni
przełożony w NIK, że „ilość skarg na
Michała Falzmanna przekraczała ludzkie
wyobrażenie‖. Próbował temu postawić
kres ówczesny Prezes NIK, ale to na
niewiele mu się zdało, bo w kilka
miesięcy po Falzmannie sam też musiał
odejść na Wieczną Wartę. Oczywiście,
Falzmann próbował wypytać i
Najważniejszą Osobę w Dziedzinie
Finansów, ale nie spotkało go specjalnie
życzliwe przyjęcie, o czym zdajemy
relację w naszej książce „Via bank i
FOZZ. O rabunku finansów Polski‖ (M.
Dakowski i J. Przystawa, „Antyk‖,
Warszawa 1992).
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Masz dobry zawód!
Jan Latus
Tak mówią ludzie, gdy słyszą, że ktoś
ma pracę: dobrze płatną, gwarantowaną,
prestiżową. Na ogół nie zaprzątają sobie
głowy, czy zajęcie sprawia satysfakcję i
czy w ogóle jest pożyteczne. Praca to
praca. Żaden pieniądz nie śmierdzi.
W Stanach w ogóle liczy się jedynie
(czy może: prawie jedynie), ile się
zarabia, czego dowodem są słynne
odzywki milionerów-chamów, pytających
„wykształciucha”: skoro jesteś taki
mądry, dlaczego nie jesteś bogaty?
W Polsce, w ogóle Europie, większą
wagę przywiązywano do prestiżu zawodu.
Pan mecenas, pan inżynier, pani magister,
pan doktor, Herr Professor... zresztą te
prestiżowe zawody kiedyś automatycznie
oznaczały dobrą sytuację materialną.
Dziś zarabia się w Polsce dużo
w zawodach niepozornych, jak notariusz,
i raczej nowych, jak pracownik agencji
reklamowej czy pośrednik nieruchomości.
W pułapkę szukania jak najlepiej płatnego
zawodu wpadło wielu Amerykanów, ale i
polskich imigrantów, którzy uznali, że
muszą dostosować się do reguł nowego
kraju.
Zatem – tylko i wyłącznie pieniądze.
Mało kto sądzi, że praca w finansach
jest ciekawa, wiadomo też, że pracuje się
tam od rana do nocy, ale to bankierzy
zarabiają na luksusowe życie, nie
nauczyciele, nie mówiąc już o poetach.
Polacy, przyjrzawszy się Ameryce,
zwykle kierowali się w stronę zajęć,
w których najwięcej zarobią. Czasem
mieli zresztą przygotowanie do innego
zawodu, ale tłumaczyli sobie, że tu,
w Ameryce, liczy się tylko dolar, chowali
więc do kieszeni stare dyplomy. Stąd
nieproporcjonalnie duża liczba polskich
pracowników budowlanych i
kontraktorów, a wśród kobiet –
sprzątaczek oraz opiekunek dzieci i osób
starszych. Wielu z nich mogłoby
wykonywać inną pracę w Ameryce –
oczywiście nie nauczyciela literatury
polskiej, ale jakieś zajęcie, w którym
byliby dobrzy, które sprawiałoby im
satysfakcję.
Niestety, przeliczyli wszystko na dolary.
A przecież można pójść na kompromis
– nieco mniejszych zarobków, zarazem
pracy honorowej, ciekawej, pożytecznej
czy dającej frajdę.
Polscy imigranci, czasem dokładając co
tydzień sumkę do pokaźnego już konta
w banku, nie wiedzą, że ich długoletnia
depresja, ogólne niezadowolenie z życia
tutaj, wynika także z tego, jak żyją. Jaką
pracę wykonują. Czy czują się w niej
upokorzeni, czy są z niej dumni. To
wszystko też się liczy, bo wpływa na
zdrowie psychiczne i samoocenę.
Poręcznym przykładem życiowego
kompromisu jest praca w moim
macierzystym „Nowym Dzienniku”.
Wielu czytelników zarabia więcej od nas,
mają też większe możliwości znalezienia
sobie innego zajęcia. Niemniej praca
w gazecie przynosi satysfakcję, jest też
traktowana (nie przez wszystkich
odbiorców co prawda) jako potrzebna i
ważna. To wszystko się sumuje.
Co to więc znaczy: dobra praca? A
może chodzi o to, czy ma ona sens, czy
jest pożyteczna? Czy ktoś będący np.
osobistym asystentem gwiazdy filmowej
czy magnata nieruchomości naprawdę ma
poczucie, że wypełnia ważne zadanie?
Czy – choć zarabia dużo, a czasem skapną
na niego luksusy pracodawcy – nie czuje
się jak sługa spełniający frywolne
zachcianki bogacza? W ogóle w wielu
zawodach usługowych można mieć takie
nieprzyjemne uczucie, że się służy osobie
tego niewartej, że trzeba w imię dobrego
zarobku połykać dumę.
Jakie są więc te honorowe zawody?
Niewiele ich jest, ale są. Nie muszą być
wyjątkowo szlachetne czy wymagające
poświęceń. Wystarczy, że to, co się robi
za pieniądze, jest pożyteczne, komuś
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Pożegnanie Pana
Józefa Bieniasza

Nasz przyjaciel,
Mietek Ciecek

Jadwiga Narębska

Nadesłał Andrzej Niżyński

Na pożegnanie Pana Bieniasza
chciałabym dorzucić kilka wspomnień
związanych z jego osobą. Pana Józefa
Bieniasza i żonę Urszulę poznałam we
wczesnych latach 50-tych na prywatnym
przyjęciu na cześć Melchiora
Wańkowicza, który przebywał wówczas
w Południowej Kalifornii. Spotykaliśmy
się również często na licznych
patriotycznych uroczystościach i na
wszystkich imprezach organizowanych
przez Koło Armii Krajowej, jakże liczne
wtedy .....
Dalszy kontakt to głównie coroczne
kolonie, na które przyjeżdżały dzieci
państwa Bieniaszów – Hania i Michaś.
Organizowaliśmy wtedy, między innymi
atrakcjami, wodną olimpiadę i pamiętam
że jedenastoletnia Haneczka, bo tak ją
nazywał ojciec, zbierała zasłużone
medale, wykonywane z drzewa przez
dzieci. Były to lata wczesne 70-te. Po
udanych wakacjach powrót do szkoły i
tam nagle zemdlała. Zawieziono ją do
szpitala dziecięcego na Sunsecie, gdzie
odkryto bardzo szybką białaczkę.
Odwiedziłam ją i widziała ogromne
przerażenie matki, która dzień i noc
warowała przy dziecku – wszystkiego trzy
tygodnie.
Pogrzeb Haneczki zbiegł się
z odejściem naszego drogiego księdza
Jureki. Nikt nie wiedział wtedy, że pani
Urszula w niespełna półtora roku będzie
również ofiarą raka.
Dla uczczenia pamięci swej ukochanej
Haneczki pan Bieniasz przez wiele
kolonii przywoził nagrody ksiażkowe dla
wyróżnionych uczestników. Okrutny los
nie oszczędził tego zacnego człowieka.
W wieku 33-ech lat zmarł syn Michał.
Piękne o nim wspomninie napisał
w „News of Polonia” w lutym w roku
dwutysięcznym, przyjaciel Misia, Marek
Tuszyński.
Po wiellu perypetiach pan Bieniasz
znalazł się w Szarotce, gdzie wspaniale
opiekowała się nim pani Grażyna.
Pamiętam jego ciepły zawsze obeczny
uśmiech, chociaż nie kojarzył już
wszystkiego.
Pan Bieniasz był poetą. O ile wiem,
wierszy swoich nie wydał, chociaż
niektóre pisane w latach 1943 i 1944,
okresu jego bohaterskich walk
w podkrakowskiej partyzantce,
drukowane były w prasie konspiracyjnej.
Pan Bieniasz podarował mi kiedyś, chyba
w roku 1997-ym, zbiór swojej poezji
partyzanckiej i przedruk audycji Polskiej
Fali Radiowej w Los Angeles z dnia 22go października 1994 wiodącej szlakiem
jego bojów.
Pozwolę sobie przytoczyć jeden z jego
wierszy, który wybrałam na pożegnanie.
Polsko !
Polsko,
Gdy wspomnę,
Twe czasy z przed wojny
Twój uśmiech pełen szczęścia,
Promienny, spokojny ....
Polsko,
Gdy wspomnę
Tych co już są w grobie,
Tęsknię ku Tobie ....
Polsko,
Gdy widzę
Wisłę krwią wezbraną,
Twoje serce w drutach,
Twą myśl skrępowaną ....
Polsko,
Gdy widzę
Zbrodnie coraz częściej,
Zaciskam pięści .....
Polsko,
Gdy Słyszę
Twoich synów jęki,
Szlochy córek Twoich,
Wrażej broni szczęki .....
Polsko,
Gdy słyszę
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Wspominamy dzisiaj Mietka Ciecka,
który z nami tu w Kalifornii dożył 88 roku
zycia. Był to człowiek o wielkim polskim
patriotyźmie, który go zaskarbił w sobie
w harcerstwie i w czasie wojny w Szarych
Szeregach. Religijność otrzymał w domu
od rodziców i wielką miłość rodzinną
okazał wraz z żoną Lilą mieszkając
w Kalifornii. Mietek był bardzo dobrym
telegrafistą w harcerstwie, toteż został
przydzielony
do
obsługi
telekomunikacyjnej polskiego rządu
w Warszawie. Równocześnie studiował
na kursach zwanych „kompletami”. Były
to ta j n e s p o tk a n ia s tu d en tó w
z profesorami i wykłady szkolne. Po
maturze uczył się w szkole Wawelberga,
która przejęła w czasie okupacji
niemieckiej działania i naukę programu
Uniwersytetu
i
Politechniki
Warszawskiej. Po Powstaniu był
internowany w obozie jenieckim, skąd po
wojnie został przez władze polskie
w Londynie przeniesiony do Anglii.
W Anglii kontynuował studia elektrokomunikacyjne i w roku 1949 otrzymał
dyplom inżyniera. Za swoją nienaganną
służbę w Polsce dla rządu Rzeczpospolitej
w Warszawie, został przez władze
londyńskie udekorowany Srebrnym
Krzyżem Zasługi z Mieczami, bardzo
wysokim odznaczeniem polskim.
W Londynie Mietek spotkał i poślubił
Lilkę, kobietę anioła, która całe życie
zajmowała się rodziną i pracowała
społecznie z Polakami i z przybyszami
z Polski po „Solidarności”. W ostatnich
latach opiekowała się Mietkiem oraz
synem Andrzejem i rodziną. Oboje byli
Akowcami, Powstańcami Warszawskimi i
członkami Koła A.K. w Los Angeles. Oni
to zorganizowali w polskim kościele
w Yorba Linda prezentację Akowców dla
harcerstwa i ich rodziców. Pamiętam jak
Staszek Grycko opowiadał swoją wizytę u
generała Sikorskiego, który mianował go
konstruktorem radioodbiornika
krótkofalowego, celem utrzymania
komunikacji między Londynem i krajem.
Staszek – młody inżynier z Polski –
oficer łączności stanął na baczność i
zapytał:”Dlaczego to on ma mieć tę
ważną misję, gdy w Londynie są
wspaniali polscy inżynierowie i to oni
powinni mieć tę odpowiedzialność”.
Wówczas generał spojrzał na Staszka i
z wielką powagą odpowiedział:”Pan panie
poruczniku jest inżynierem-harcerzem i
panu mogę wierzyć, że pan to wykona
nienagannie”. I ja po wykonaniu
prototypu i wyprodukowaniu kilku
odbiorników i wysłaniu ich do kraju
operowałem rządowym radiem wysyłając
depesze do Warszawy. Mietek słysząc to
wskoczyl na scenę i głośno oznajmił:”Ty
Staszku wysyłałeś depesze z Londynu do
kraju a ja w Warszawie byłem tym co
przekazy twoje z Londynu odbierał i
przekazywał do Delegatury”.Obaj rzucili
się sobie w ramiona a sala wypełniła się
oklaskami.
Oboje Cieckowie byli bardzo związani
z polksim kościołem w Yorba Linda i
brali czynny udział w urządzaniu polskich
bazarów i patriotycznych obchodów. Gdy
w Polsce zapanował stan wojenny w 1981
roku, do Los Angeles przybyła grupa
z „Solidarności”, którą w Orange County,
wraz z innymi Polakami Cieckowie zajęli
się i opiekowali przez długi okres. Mietek
bardzo lubił towarzystwo toteż oboje
zpraszali Akowców do siebie na
„Opłatek” czy „Jajko” i przyjmowali nas
polską gościnnością. Mietek był specem
od przygotowania „cytrynówki” a Lilka
z pieca wyjmowała polskie przysmaki.
Oni byli wspaniale dobranym
małżeństwem i do końca wspólnie
odmawiali pacierze. Oni byli przykładem
miłości rodzinnej, patriotyzmu i wielkiej
religijności.
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Żałoba potiomkinowska
Aleksandra Rybińska
ostatnia aktualizacja
Rosjanie nie stali się bratnim narodem
Polski. Branie ich smutku za dobrą
monetę jest naiwne – mówi francuski
historyk Aleksandrze Rybińskiej
Rz: Po katastrofie prezydenckiego
samolotu pod Smoleńskiem część
polskich elit zobaczyła szansę
historycznego pojednania z Rosją.
Powinniśmy skorzystać z okazji i
wyciągnąć rękę do Moskwy?
Alain Besançon: To, że Rosja prowadzi
wobec Polski politykę pojednania, nie
oznacza, że chce się rzeczywiście
pojednać. To zwyczajna polityka, której
muszą towarzyszyć życzliwa postawa,
miłe słowa i gesty oraz symboliczne
prezenty dla Warszawy. Rosjanie dobrze
wiedzą, że Polska jest wrażliwa na
symbole. Przekazując więc Warszawie –
kartka po kartce – dokumenty o Katyniu,
liczą na to, że zmiękczą serca Polaków.
Szczerze mówiąc, dziwi mnie przychylna
postawa polskich polityków po
katastrofie. Spodziewałem się innej
reakcji. Patrząc na to z Paryża, odniosłem
wrażenie, że Polacy liczyli na coś
w rodzaju szczerej zmiany ze strony
Rosji. Wydaje mi się to trochę naiwne.
Dla Rosji to po prostu dyplomacja i nic
więcej.
Dlaczego tak pan uważa?
Kto sądzi, że za władzami w Moskwie
stoi naród rosyjski, który chce pojednania
i wybaczenia, nie wyciągnął wniosków
z historii. Tym bardziej że naród rosyjski
nie uczestniczy w procesach politycznych,
a nawet jest w tym wyjątkowo pasywny,
zwłaszcza
na
tle
narodów
zachodnioeuropejskich. System
putinowski jest więc w stanie wykreować
żałobę narodową, którą nazwałbym
potiomkinowską. Za czasów carycy
Katarzyny II stawiano w Rosji wsie
potiomkinowskie, które były iluzją
przysłaniającą przykrą rzeczywistość.
Tragedia smoleńska pokazała tylko jedno
– może być też coś w rodzaju
potiomkinowskiego smutku i
współczucia.
Smutek Rosjan, którzy przychodzili
złożyć kwiaty na miejscu katastrofy
polskiego samolotu, wydawał się
szczery. Nawet jeśli tak było, nie
oznacza to, że Rosjanie nagle stali się
bratnim narodem Polski. Branie żałoby
za dobrą monetę czy – jak mówią
Amerykanie – „at face value” byłoby
więcej niż naiwne.Twierdzi pan, że
Rosja nie zmieniła stosunku wobec
naszego kraju?
To nie takie proste. Rosja ma potrzebę
zbliżenia z określonymi narodami, ale
wyłącznie w ramach polityki wpływów i
dominacji, zwłaszcza ekonomicznej.
Rosja potrzebuje pieniędzy, które usiłuje
zdobyć, gdzie się da. Analizując sytuację
z perspektywy czysto politycznej – gdyby
chęć zbliżenia z Polską była szczera, to
Rosja zachowywałaby się inaczej, niż się
zachowuje. Weźmy rosyjską politykę na
Kaukazie czy wobec Ukrainy i Białorusi.
Można tu mówić o resowietyzacji, co jest
całkowicie sprzeczne z rzekomym
nawróceniem Rosji na wartości
europejskie. Trudno sobie zatem
wyobrazić, by Moskwa miała bardziej
szlachetne intencje wobec Polski, niż
wobec tamtych państw, zwłaszcza że
wasz kraj też należał do jej sfery
wpływów.
To może chociaż uda się nam załatwić
do końca sprawę zbrodni katyńskiej?
Gdyby chodziło tylko o Katyń, nie
byłoby problemu. Prawda jest jednak
taka, że Rosja jest odpowiedzialna za
prawie wszystkie nieszczęścia Polski
w ostatnich latach. Już Piotr Wielki i
Katarzyna II starali się uprzykrzyć życie
Polakom. Sam Katyń więc nie wystarczy,
nawet gdyby Rosjanie wreszcie przekazali
Warszawie pełną dokumentację. Krzywd
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Przyczyna słabości
Polski
Stanisław Michalkiewicz
Wirtualna Polonia w dniu 2010-06-03

Szanowni Państwo!
Żałosne widowisko, jakiego byliśmy
świadkami w związku z przywiezieniem
przez ministra spraw wewnętrznych, pana
Jerzego Millera, sporządzonych przez
stronę rosyjską kopii nagrań z „czarnych
skrzynek” prezydenckiego samolotu, który
10 kwietnia rozbił się w pobliżu lotniska
Siewiernoje pod Smoleńskiem pokazuje,
że państwo polskie znalazło się w stanie
rozkładu. Z jednej strony budzi to grozę i
przerażenie, ale z drugiej – wystawia nie
tylko Polskę, ale również nasz naród na
pośmiewisko świata. Trudno bowiem
znaleźć inny przykład, gdzie prawie 40
milionów ludzi daje się bezkarnie wodzić
za nos bandzie zdemoralizowanych i
skorumpowanych tajniaków, którzy
frymarczą i państwem i narodowymi
interesami, posługując się figurantami
udającymi mężów stanu. Doprawdy
niepojęte, jak można traktować serio
drapichrustów, którzy swoimi osobami
żyrują oddanie zarówno naszego państwa,
jak i naszego narodu pod ręczne
sterowanie strategicznych partnerów?
Skoro jednak sprawy zaszły już tak
daleko, to musimy przynajmniej teraz
postawić sobie pytanie – jaka jest
przyczyna, że nasze państwo nie jest
w stanie stworzyć żadnej siły – ani
gospodarczej, ani militarnej, ani nawet –
kulturowej? O sytuacji gospodarczej
naszego państwa świadczy najlepiej
poziom długu publicznego, który nie tylko
przekroczył 700 miliardów złotych, ale
rośnie z szybkością co najmniej 3 tysięcy
złotych na sekundę. Nikt nie wie, co z tym
zrobić, nikt nie wie, jak ten wzrost
chociaż trochę przyhamować – a przecież
każda polska rodzina tylko na obsługę
tego długu, to znaczy – na wypłacanie
lichwiarskiej międzynarodówce
procentów, musi każdego roku oddać co
najmniej 4 tysiące złotych! W ten oto
sposób polityka kolejnych rządów
przekłada się bezpośrednio na naszą
sytuację osobistą, więc jeśli nawet nie
obchodziłyby nas żadne względy
patriotyczne, to warto zastanowić się nad
przyczynami tego stanu rzeczy ze
względu na osobisty interes.
Ponieważ państwo nasze nie jest
w stanie stworzyć żadnej siły
ekonomicznej i jedzie na długach, to nic
dziwnego, że nie jest również w stanie
stworzyć żadnej siły militarnej. Stać je
zaledwie na 100 tysięcy marnego wojska,
które wojskiem nazywane jest tylko przez
grzeczność, ponieważ w gruncie rzeczy
nie jest w stanie wykonać żadnego
poważniejszego zadania militarnego
z wyjątkiem służby wartowniczej – no i
oczywiście – asystowania przy
pogrzebach. W tej sytuacji nic dziwnego,
że rosyjski premier Putin bez ceregieli
tresuje naszych dygnitarzy do pojednania,
a oni nie tylko gorliwie skaczą przed nim
z gałęzi na gałąź, ale w dodatku również
nam opowiadają coraz głupsze i coraz
mniej prawdopodobne bajki.
Temu upadkowi gospodarczemu i
militarnemu towarzyszy upadek
kulturowy. W porównaniu choćby
z takimi Niemcami, Polska nie rejestruje
prawie żadnych patentów. Nasze
renomowane wyższe uczelnie ledwo
mieszczą się okolicach 500 miejsca
w światowych rankingach, zaś dokonania
w zakresie tak zwanej twórczości plasują
się na poziomie chałtury. Nie ma żadnego
porównania z okresem międzywojennym,
którego okruszkami próbujemy żywić się
do dnia dzisiejszego.
I tak się w tym nieszczęściu szczęśliwie
składa, że pytanie o przyczynę, dla której
państwo nasze nie jest w stanie stworzyć
żadnej siły, warto postawić właśnie dzisiaj
– w przededniu 4 czerwca. 4 czerwca
1992 roku miała bowiem miejsce próba
ujawnienia agentury w strukturach
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Sto lat temu zmarła
Orzeszkowa
- pozytywistyczna
feministka

Czerwiec 2010

Metody uzyskania statusu
prawnego w USA

Walka czy kooperacja?

Christopher A. Kerosky

Jednym z podstawowych założeń
darwinizmu jest definicja egzystencji jako
brutalnej walki o przetrwanie, w której
przeżywają najsilniejsi.

Chwalona przez współczesnych za
„łowę jakby męską” morderczą pracą
zdobyła sobie szacunek i miejsce
w literaturze. Ceniona i szanowana za
życia, Orzeszkowa z czasem przeistoczyła
się w szkolną piłę, dręczycielkę
młodzieży odpytywanej z usypiających,
bogoojczyźnianych lektur. Ta matkazałożycielka polskiej myśli feministycznej
wciąż czeka na odczytanie - mówi o
Orzeszkowej Kazimiera Szczuka.
Eliza Orzeszkowa urodziła się 6
czerwca 1841 roku w zamożnej
szlacheckiej rodzinie w Miłkowszczyźnie
koło Grodna. Kiedy miała dwa lata umarł
jej ojciec. W latach 1852-1857 uczyła się
na pensji sakramentek w Warszawie,
gdzie zawarła przyjaźń z Marią
Konopnicką. Naukę na pensji wspominała
jako stratę czasu. Uważała, że po jej
opuszczeniu
była pogrążona
w bezmyślności i razem lekkomyślności.
Później w swoich utworach („Marta‖,
„Pamiętnik Wacławy‖, „Nad Niemnem‖,
„Kilka słów o kobietach‖) krytykowała
sposób edukacji dziewcząt. W 1858 roku,
w wieku 17 lat, wyszła za mąż za dużo od
niej starszego Piotra Orzeszka i
zamieszkała w jego majątku
w Ludwinowie. Związek zaaranżowała
rodzina Elizy, a ona sama zgodziła się na
niego aby uniezależnić się od matki.
Małżeństwo nie było udane, ale pobyt
w Ludwinowie stał się dla przyszłej
pisarki pierwszą okazją do zaangażowania
w życie społeczne. W litewskich
komitetach ziemiańskich trwała właśnie
dyskusja na temat sposobów uwłaszczenia
chłopów i Orzeszkowa zaangażowała się ku niezadowoleniu męża - po stronie
rozwiązań demokratycznych. Wymusiła
też na Orzeszce zgodę na prowadzenie
w Ludwinowie szkoły dla dzieci
wiejskich.
Tymczasem wybuchło powstanie
styczniowe i Orzeszkowa, która czuła się
związana z obozem demokratycznym,
pomagała w ukrywaniu i przewożeniu
przez granicę Romualda Traugutta, była
łączniczką partyzantów, zaopatrywała ich
w żywność. Konsekwencje jej działań
poniósł mąż, który po klęsce powstania
został zesłany do guberni permskiej, a
jego majątek w Ludwinowie został
skonfiskowany. Po powstaniu dobrze
widziane było żeby żona pojechała na
zesłanie razem z mężem. Orzeszkowa,
choć małżonek płacił zesłaniem za jej
własne sympatie polityczne, nie uczyniła
tego. Wróciła do majątku rodziców na
Miłkowszczyźnie. W 1867 roku, po
powrocie Orzeszki z zesłania, wystąpiła z
pozwem o rozwód i uzyskała go. Kilka lat
później związała się z Stanisławem
Nahorskim, z którym żyła przez lata bez
ślubu siejąc zgorszenie w środowiskach
ziemian. Ślub wzięli dopiero w 1894 roku.
Tymczasem w majątku rodziców
czekała na Orzeszkową - wreszcie
samodzielną i decydującą o samej sobie wielka biblioteka ojca z działami
klasyków XVIII i XIX wieku - nie tylko
literaturą piękną, ale też dziełami
filozoficznymi, socjologicznymi i
ekonomicznymi. Wyznaczyła sobie ścisły
reżim godzin studiowania i
konsekwentnie go realizowała nie chcąc
okazać kobiecej słabości i niedołęstwa jak pisała wspominając ten okres. Lata
spędzone w majątku rodziców były
ważnym okresem w dojrzewaniu pisarki.

Tłumaczyła Magdalena Zimka
Poniżej znajdą Państwo przegląd
obowiązującego prawa. Prawo to ma
zastosowanie w przypadku składania
wn io sków o pr z yzn an ie w izy
tymczasowego pobytu w USA na
podstawie zatrudnienia lub na podstawie
prowadzenia działalności gospodarczej.
B-1 Wiza biznesowa. Otrzymać ją może
osoba, która chce przyjechać do USA
w calach biznesowych. Okres ważności
takiej wizy to zregóły 6 miesięcy. Wizę
można przedłużyć na terytorium Stanów
Zjednoczonych poprzez złożenie
odpowiedniej aplikacji do USCIS. Szanse
na uzyskanie tej wizy zależą od
przedstawionej dokumentacji, np. listów
rekomendacyjnych od partnerów
biznesowych na terytorium USA.
B-2 Wiza turystyczna. Wizę turystyczną
można otrzymać na okres 6 miesięcy,
bądż mniej, ale jest możliwość jej
przedłużenia poprzez złożenie aplikacji do
USCIS. Jest bardzo istotne aby legalnie
przedłużyć status jeszcze przed
wygaśnięciem wizy. Wysłanie takiej
aplikacji z prośbą o przedłużenie
automatycznie umożliwia pozostanie
w Stanach Zjednoczonych legalnie do
momentu wydania decyzji.
H-1 Wiza dla profesjonalistów. Wiza ta
umożliwia podjęcie pracy dla firmy
sponsarującej na okres 3 lat,
z możliwością przedłużenia do 6 lat. Aby
uzyskać tą wizę trzeba posiadać tytuł
licencjata lub inny równoczesny tytuł.
Obecnie prawo imigracyjne umożliwia
posiadaczom wiz H-1 łatwiejszą
możliwość zmiany pracodawcy, a w wielu
przypadkach możliwość podjęcia pracy od
razu po wysłaniu dokumentów z drugą
petycją H-1.
L-1 Transfer w obrębie
przedsiębiorstwa zatrudniającego. Wiza
przeznaczona dla dyrektorów,
menadżerów lub osób posiadających
„specjalistyczną wiedzę‖ w danej
dziedzinie. Wiza jest ważna przez okres 1
roku, z możliwością przedłużenia do 7 lat.
Zapewnia prawo do pracy w firmie
sponsorującej, a także nie wymaga, aby
wnioskodawca posiadał dyplom.
R-1 Wiza dla pracowników religijnych.
Wiza religijna jest przyznawana osobom
sponsorowanym przez instytucje religijne
i zreguły jest przyznawana na okres 2 lat
z możliwością przedłużenia. Bardzo dobra
alternatywa dla osób związanych
z kościołem, synagogą, szkołą bądź
innymi instytucjami o charakterze
religijnym.
O/P Wiza dla artystów oraz osób
pracujących w branży rozrywkowej.
Wiza ta umożliwia artystom oraz osobom
pracującym w branży rozrywkowej
pozostanie w USA i kontynuowanie
swojej pracy przez określony czas.
E - Wiza inwestorska Wymagany jest
„traktat‖ z kraju pochodzenia
wnioskodawcy, znaczne inwestycje
w USA oraz prowadzenie działalności
handlowej w USA
F-1 Wiza studencka. Wiza na czas
nieokreślony, przyznawana osobom, które
zapisane są w pełnym wymiarze godzin
w zatwierdzonym programie studiów.
J-1 Wiza treningowa. Wizę można
uzyskać maksymalnie do 18 miesięcy.
Warunkiem jest uczestnictwo
w programie praktyk bądż w działalności
niektórego typu.
Wszystkie osoby, które uzyskały wizę
mają również i przepustkę na wjazd do
USA na czas określony. Każda osoba
musi udowodnić, że nie posiada celów
imigracyjnych i chce powrócić do
ojczyzny wraz z końcem trwania
pozwolenia na pobyt czasowy.
Osoby ubiegające się o wizę za granicą
mogę podlegać kontroli dwa razy przed
przyjazdem do USA u Urzednika
Konsularnego Departamentu Stanu, to on
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El i za Orzeszkowa zaj muje
w polskiej literaturze szczególne
miejsce jako autorka z kanonu
„ bogoojczyźnianych” lektur
szkolnych, a jednocześnie ikona
polskich feministek. We wtorek 18
maja mija setna rocznica jej
śmierci.
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Marian Polak

Kto nie walczy, albo walczy i
przegrywa, ten ginie. Tak więc
współczesny samiec alfa, który
nawykowo ściga się z innymi samcami
w gabinecie, na parkiecie, w gazecie i
w toalecie, to uboczny produkt ewolucji.
Problem w tym, że koncepcja rozwoju
życia biologicznego jako wojny
wszystkich ze wszystkimi od początku
była trochę naciągana, co zresztą
niepokoiło jej autora, Karola Darwina. Już
on sam znalazł bowiem liczne przykłady
na potwierdzenie zupełnie innej ścieżki
ew o lu cj i, k tó r ej po ds taw o w y m
założeniem była nie rywalizacja, ale
współpraca.
W tym modelu rozwoju, kto rywalizuje,
tego życie marginalizuje. Natomiast
źródłem postępu jest konstruktywna
współpraca jednostek, grup i całych
społeczności.
Ten paradoks udało się zneutralizować
poprzez teorię doboru krewniaczego, ale
neodarwiniści i socjobiolodzy znajdują
coraz więcej argumentów za kooperacyjną
koncepcją ewolucji. Tym bardziej że
potwierdza ją na każdym kroku praktyka
społeczna. A ta dowodzi, że samiec alfa
już zrobił swoje. Więc może spokojnie
odejść tam, dokąd swego czasu poszły
dinozaury, a za nimi neandertalczycy.
O ile bowiem dobór naturalny okazał się
strategią skuteczną na wczesnych etapach
rozwoju naszego gatunku, o tyle wyższe
formy socjalizacji, które pozwoliły na
integrację wędrownych grup naszych
przodków w pierwsze społeczności,
wymagały już nie tyle walki, co
współpracy wszystkich ze wszystkimi.
W rozwiniętych społeczeństwach
demokratycznych agresja przeszkadza
w rozwoju, toteż wiele wskazuje na to, że
ewolucja naszego gatunku promuje
kooperacyjny model relacji społecznych.
Można to nazywać „feminizacją”,
można „zemstą samców beta”, niemniej
nawet w sposobie zarządzania wielkimi
korporacjami wyraźnie odchodzi się od
modelu autorytarnego szefa-dyktatora.
Zapewne przyczyniły się do tego badania
wykazujące zdecydowanie większą
skuteczność dyrektorów stawiających na
współpracę w zespole. Firmy zarządzane
demokratycznie rozwijają się otóż lepiej i
przynoszą większe zyski, niż te kierowane
przez "zamordystę", w nich bowiem
większość energii pracowników
pochłaniają konflikty wewnętrzne i
rywalizacja wszystkich ze wszystkimi.
Stawianie na współpracę kosztem
zachowań rywalizacyjnych wydaje się o
tyle racjonalne, że otwarte konflikty są
zdecydowanie kosztowniejsze (i
biologicznie, i ekonomicznie) od
wszystkich razem wziętych technik
kooperacji. Stąd rosnące znaczenie tak
zwanych „soft skills” – zdolności
komunikacyjnych, mediacyjnych i
talentów do budowania dobrych relacji
międzyludzkich.
Ograniczanie agresji wydaje się być
zresztą podstawowym kierunkiem
ewolucji także u innych naczelnych. Jak
dowodzi historia tak zwanej „The
Garbage Dump Troop”, grupa
szympansów, która straciła większość
samców alfa, stała się modelową
społecznością demokratyczną.
Rywalizacja ustąpiła tam kooperacji,
przez co Garbage Troop okazała się
atrakcyjna także dla znacznej liczby
„obcych” szympansów. Przyjmowano je
„z otwartymi rękami”. Ale pod jednym
warunkiem. Żadnej agresji! Gdyby małpy
znały alfabet, tabliczka przy wejściu na
Szympansi Śmietnik informowałaby
pewnie uprzejmie: „Samcom alfa już
dziękujemy!”. ❒
__________
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Andrzej Kumor:
Nie mówmy o
zeszłorocznym śniegu

Świat na beczce prochu
- czeka nas kolejny
krwawy wiek?

Włodek Kuliński

Michał Staniul,

Wirtualna Polonia w dniu 2010-05-25
Polityka polega na umiejętności
przewidywania zagrożeń i dostrzegania
szans. Jest to trudne, ponieważ większość
z nas tkwi w zaszłościach i starych
schematach, a to uniemożliwia właściwą
ocenę szybko zmieniających się
warunków.
Nawet w obliczu radykalnych zmian
zachowujemy stare nawyki i nie
potrafimy dostrzec ich znaczenia.
W polskiej polityce czkawką odbija się
postrzeganie świata, ukształtowane pod
koniec zimnej wojny; postrzeganie nie
pozwalające realnie określić interesu
Polski.
Tymczasem sytuacja międzynarodowa
szybko ewoluuje. Patrząca z globalnej
perspektywy, można zauważyć kilka
nowych „uskoków tektonicznych”,
wzdłuż których działają siły wielkich
państw.
Aby określić interes naszego kraju,
trzeba wcześniej dostrzec ramy
politycznych tarć międzykontynentalnych.
Pomijając kwestie cywilizacyjne i
religijne, idzie to mniej więcej tak:
Supermocarstwowa pozycja Ameryki
jest zagrożona przez wzrost Azji, gdzie
w Chinach, ale nie tylko tam,
uruchomiony został olbrzymi potencjał.
Pekin, działając planowo i sensownie,
usiłuje sobie na całym świecie zapewnić
dostęp do bogactw naturalnych i
surowców energetycznych. Inwestuje
olbrzymie kwoty (niedoszacowane
w oficjalnych danych) w modernizację sił
zbrojnych i program kosmiczny.
Wzrost znaczenia Chin skłania
dotychczasowe mocarstwa do
montowania
naokoło
siatki
powstrzymującej, która zdolna będzie
zagwarantować ich interesy.
Pekin, po pierwsze – jak dawniej
Japonia – uznaje w naturalny sposób
strefę Pacyfiku za obszar swej
historycznej dominacji. To godzi
w interesy Waszyngtonu, którego pozycja
na tym właśnie obszarze została
zagwarantowana w rezultacie II wojny
światowej i okupiona olbrzymim
wysiłkiem materialnym oraz krwią.
Pekin, po drugie – również jak
imperialna Japonia – łakomym okiem
spogląda na Syberię, co denerwuje
kremlowskich ekskagiebistów. Chińskie
wpływy na Syberii sięgają tysięcy lat.
Mao Tse-tung oraz Deng Xiaoping
publicznie mówili, że Władywostok i
Chabarowsk powinny należeć do Chin.
Coraz bardziej zauważalna jest też
chińska migracja na tereny syberyjskie,
słabo
zaludnione
i
słabo
uprzemysłowione.
Związki prowincji syberyjskich
z Chinami są wielopłaszczyznowe,
tamtejsze władze regionalne czerpią duże
korzyści z tej współpracy. Moskwa jest
biedna i daleko, Pekin bardzo bogaty i
bliżej.
A na Syberii znajduje się większość
rosyjskich surowców energetycznych i
bogactw naturalnych – 85 proc. rosyjskiej
ropy naftowej, 80 proc. gazu ziemnego,
80 proc. węgla i 40 proc. tarcicy. Do tego
dochodzą olbrzymie zasoby wody pitnej.
Syberia jest największym rozpoznanym i
słabo wykorzystywanym rezerwuarem
bogactw naturalnych świata, akurat w sam
raz dla zaspokojenia wykładniczo
rosnących potrzeb chińskiego
społeczeństwa.
Możliwości działania państwa
chińskiego wywołane postępującym
uzależnieniem świata od towarów Made
in China są olbrzymie.
Na tym tle – chińskiego zagrożenia –
dochodzi do zbliżenia rosyjskoamerykańskiego.
W interesie Amerykanów leży silna
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XXI wiek nie stanie się stuleciem
pokoju. Czekają nas burzliwe czasy –
zgadzają się brytyjscy politolodzy. Jak
będą wyglądać wojny przyszłości?
„Trudno przewidywać, zwłaszcza
przyszłość‖, mawiał chiński filozof
Konfucjusz, a po nim prawdę tę
powtarzało wielu innych myślicieli.
Przewidywanie wojen wydaje się być
szczególnie karkołomnych zadaniem –
historia wielokrotnie udowadniała, że te
potrafią wybuchać w bardzo
zaskakujących momentach. To w historii
tkwi jednak klucz do zrozumienia
trendów, które mogą objawić się
w kolejnych dekadach. Konfucjusz
mawiał wszak również: „opowiedz mi
twoją przeszłość, a ja opowiem ci, jaka
będzie Twoja przyszłość‖.
Poprzedni wiek nie był czasem pokoju –
to wiemy. Opisy dwóch wojen
światowych, ponad czterdziestu lat
niebezpiecznej rywalizacji atomowych
gigantów i niezliczonej ilości mniejszych
konfliktów wypełniają tysiące stron
podręczników historii. Dwudzieste
pierwsze stulecie przywitało nas
kolejnymi wstrząsami, których listę
otwierają dwa uderzenia w wieże i „wojna
z terrorem‖. Obecnie na świecie trwa,
z różna intensywnością, około 30
konfliktów zbrojnych. Co nas czeka
w przyszłości?
Poleje się krew
- W ciągu najbliższych 50 lat będziemy
walczyć jeszcze więcej – stwierdza
w rozmowie z Wirtualną Polską dr Chris
Martin, szef Center for Strategic Studies
przy brytyjskim uniwersytecie w Hull.Będą to głównie konflikty asymetryczne,
podobne do tych, jakie dziś Zachód toczy
w Afganistanie czy Iraku
– między regularnymi, teoretycznie
silniejszymi armiami a grupami
terrorystycznymi i partyzanckimi. Takie
organizacje nie przestaną także ścierać się
między sobą, szczególnie w krajach ze
słabą władzą centralną – dodaje.
Z tą wizją zgadza się prof. Martin Shaw,
specjalista
od
stosunków
międzynarodowych z uniwersytetu
w Sussex. „Najczęstsze będą konflikty o
małej skali, zazwyczaj w obrębie jednego
kraju w Afryce lub Azji. Rywalizacja
między państwami, zwłaszcza tymi
potężniejszymi, ograniczona zostanie
p r z e z ro s ną c e w s p ó łz a le ż n o ś c i
ekonomiczne‖, napisał w korespondencji
z Wirtualną Polską.
Czy zatem tworzenie sieci
gospodarczych zależności może być
kluczem do światowego pokoju? Czy
państwa połączone wspólnymi interesami
biznesowymi nigdy nie rzucą się sobie do
gardeł? – Nie można być tego pewnym.
Kraje takie jak Chiny, Indie i Brazylia
rozwijają się dynamicznie i stają się coraz
silniejsze. Ich przyszłe zachowanie zależy
jednak od tego, czy i jak bardzo uda się
im zintegrować ze światowym systemem
ekonomicznym – mówi Martin. – Zależy
to nie tylko od czynników zewnętrznych,
ale i wewnętrznych. Chiny i Indie mają
dużo problemów w obrębie własnych
granic, są zróżnicowane etnicznie i
kulturowo. Trzeba brać pod uwagę
możliwość, że pewne wydarzenia, na
przykład pojawienie się silnych tendencji
separatystycznych wśród mniejszości,
mogą doprowadzić do ich destabilizacji.
Wtedy ich postawa, w tym i chęć do
integrowania się z innymi państwami,
może się zmienić. Trudno przewidzieć,
jak się wtedy będą używać swojej potęgi
– analizuje brytyjski politolog..
Zmiana to wróg?
Samuel Huntington w swojej słynnej
pracy „Zderzenie cywilizacji‖
przewidywał, że to różnice kulturowe i
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Nie mamy powodów, by
ufać Rosjanom
Piotr Zychowicz,
ostatnia aktualizacja 02-05-2010
Rosjanie powinni powiedzieć: zginął
wasz przywódca, wy tę sprawę
wyjaśnijcie. To oni powinni pomagać
przy naszym śledztwie, a nie odwrotnie mówi Jacek Trznadel w rozmowie
z Piotrem Zychowiczem
Na swojej stronie internetowej umieścił
pan list otwarty do premiera Donalda
Tuska, w którym apeluje pan o
„powołanie
niezależnej
Międzynarodowej Komisji Technicznej
do zbadania przyczyn katastrofy” pod
Smoleńskiem.
Jacek Trznadel: Tak i odzew na ten list
przeszedł najśmielsze oczekiwania. Moją
skromną stronę odwiedziło kilkadziesiąt
tysięcy osób, 13 tysięcy z nich podpisało
apel. Wiele znanych postaci życia
publicznego i wielu zwykłych Polaków.
Doszło do tego, że moja strona nie
wytrzymała tego oblężenia i były
momenty, w których nie funkcjonowała.
Na ogół miałem na niej naraz po dwóch,
trzech gości, teraz za jednym razem
wchodziło na stronę po 300 – 400
internautów. To pokazuje, jak Polacy
bardzo niepokoją się tym, w jaki sposób
prowadzone jest śledztwo w sprawie
katastrofy.
A co pana niepokoi w tym śledztwie?
To, że jest ono właściwie prowadzone
przez stronę rosyjską. Nasi prokuratorzy
odgrywają w nim rolę marginesową. A
mówimy przecież o śmierci prezydenta
Rzeczypospolitej, głowy naszego
państwa! Niestety, ze strony rządu
Donalda Tuska i samego premiera nie
widzę woli do stanowczego zażądania od
strony rosyjskiej przekazania Polsce
śledztwa. Rozumiem, że są pewne
przepisy międzynarodowe, które mówią,
że postępowanie prowadzi kraj, na
którego terenie doszło do katastrofy.
Jednak w sytuacji tak wyjątkowej
powinno się z tej zasady zrezygnować.
Rząd twierdzi, że jest zadowolony ze
sposobu, w jaki Rosjanie prowadzą
śledztwo.
No cóż. Mnie to, że czarne skrzynki
naszego samolotu badają Rosjanie, nie
napawa zadowoleniem. Mało tego,
Rosjanie podobno mają nam dać tylko
spisane przez siebie zapisy, stenogramy
z taśm, ale samych czarnych skrzynek
nam nie oddadzą. Przecież to jest polska
własność! Każdy kawałek, każda część
tego samolotu została kupiona przez nas.
Jak można nam nie oddać naszej
własności? Jak to możliwe, że nasi
prokuratorzy muszą występować do
Rosjan o przekazanie nam zapisów? To
godzi w nasz honor, godzi w suwerenność
narodową.
Rosjanie traktują Polskę
protekcjonalnie?
To delikatne określenie na to, co się
dzieje. Ale to, co mnie najbardziej
przeraża i dlaczego napisałem mój list
otwarty do premiera, to fakt, że nasze
władze akceptują to bez żadnych
protestów. Mało tego, jeszcze się do
Rosjan przymilają. Pomysł na

u s t an o w i en ie k o mi s j i z ło żo n e j
z niezależnych zagranicznych ekspertów
wziął się z tego, że nie ufam ani
Rosjanom, ani – przykro to powiedzieć –
polskim śledczym.
Dlaczego nie ufa pan Rosjanom?
Proszę pana, ja doskonale pamiętam, jak
w 1943 roku w Krakowie „Goniec
Codzienny‖ ogłosił, że w Katyniu
znaleziono zbiorowe mogiły z polskimi
oficerami. Od samego początku bardzo się
tą sprawą interesowałem. Ponieważ
Niemcy chcieli odsunąć od siebie
wszelkie podejrzenia, powołana została
właśnie międzynarodowa komisja do
wyjaśnienia sprawy Katynia. Pluto na nią,
oburzano się strasznie. Ale ci specjaliści z
różnych krajów znakomicie się spisali. Ich
werdykt był uczciwy. Sowieci powołali
zaś własną komisję, komisję Burdenki,
której werdykt był całkowicie
sfałszowany. Pewien czas temu byłem
w Katyniu i rozmawiałem z tamtejszym
starym chłopem. Początkowo nie chciał
mówić, ale córka przekonała go, że już go
za to „nigdzie nie wywiozą‖. Powiedział
mi, jak funkcjonowała komisja Burdenki,
która powołała go na świadka. Oni mu
nawet nie dali przeczytać tego, co
podpisał!
Mówi pan o Związku Sowieckim, a dziś
mamy do czynienia z Rosją.
Ale w dzisiejszej Rosji ciążenie
autorytarne jest niezwykle silne.
Przypominam, że tym krajem rządzi były
agent KGB, członek klanu czekistów.
Jego ojciec był w NKWD, a dziadek był
kucharzem Lenina. Dziś jego potomek
kieruje państwem o imperialnych
ambicjach, państwem nieprzychylnym
wobec Polski. To wszystko chyba wręcz
powinno skłaniać do ostrożności, do
braku zaufania do rosyjskich śledczych.
Niestety, nasz rząd całkowicie ignoruje
ten kontekst i rozpływa się nad rzekomo
wspaniałą postawą Rosjan.
Rzecznik rządu Paweł Graś powiedział,
że „każda ingerencja rządu w proces
badania [przyczyn katastrofy] byłaby
bardzo źle odebrana”.
To przerażające. To droga do zagłady
naszej suwerenności. Dla tych ludzi
ważniejsze jest, aby nie zostali „źle
odebrani‖ przez Rosjan, niż to, aby
wyjaśnione zostały okoliczności śmierci
ich prezydenta. Przecież nikt im nie każe
iść z Rosją na noże. Nikt im nie każe,
żeby zagrozili, że jeżeli nie dostaniemy
czarnych skrzynek, to wysadzimy
w powietrze mauzoleum Lenina. Chodzi
po prostu o zdecydowane wystąpienie
w obronie naszej racji stanu. Niestety,
w postawie tego rządu widzę nastawienie
PRL-owskie. Obawę przed zrobieniem
przykrości, narażeniem się Wielkiemu
Bratu. Ktoś napisał w Internecie, jak to by
wyglądało, gdyby pod Smoleńskiem ozbił
się Air Force One. Natychmiast do Rosji
przyleciałoby pewnie z 15 amerykańskich
odrzutowców wypełnionych armią
śledczych i ekspertów. I to oni do
ostatniej cząsteczki zebraliby wrak
maszyny i to oni przeprowadziliby
śledztwo. Żadne silne, suwerenne państwo
nie pozwoliłoby sobie na to, co robią teraz
z nami Rosjanie.
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Męczennnicy z czasów
panowania cesarza
Nerona
Ks. Lucjan Kamieński
W dniu 30 czerwca Kościół czci
pamięć rzymskich meczenników,
którzy byli pierwszymi ofiarami
prześladowania cesarza Nerona,
Jaka była przyczyna prześladowania?
Bezpośrednią i oficjalną przyczyną był
pożar Rzymu za czasów Nerona. Jednak
właściwą przyczyną było to, że
chrześcijanie nie chcieli oddawać boskiej
czci cesarzowi Neronowi. Rozpoczęły się
więc krwawe prześladowania i masowe
egzekucje chrześcijan, których grzebano
w katakumbach czyli podziemnych
cmentarzach Wielu z tych męczenników
to jest ich imiona nie są nam znane bo
umierali w masowych egzekucjach. Ich
imiona są znane jedynie Panu Bogu. Aby
odróżnić groby męczenników od innych,
na płytach męczenników grawerowano
litery: „MP”.Litera grecka „P” czyta się
„RO” a więc z literą „M” oznacza
„MARTYR” - Meczennik. Termin
„Martyr” znaczy świadek tzn. ten który
daje o kimś lub o czymś świadectwo.
Męczennicy umierając dawali świadectwo
swojej wiary w Chrystusa. Dlatego to
Kościól w dniu 30 czerwca czci pamięć
tych meczenników, których imiona nie są
nam znane.
Dzień śmierci męczennika i wogóle
dzień śmierci zwany jest dniem narodzin
dla nieba: „dies natalis”. Dlatego w
kalendarzu chrześcijańskim dzień
poświęcony danemu świętemu to dzień w
którym ten ktoś umarł. Jedyny wyjątek
stanowi św. Jan Chrzciciel, którego dzień
narodzin świętujemy 24 czerwca a 29
sierpnia wspominamy jego śmierć
męczeńską, ale to już ze względu na rangę
tegoż świętego.
Kult świętych męczenników
Kult św. Męczenników rozpoczął się
w IV-tym stuleciu, za czasów pontyfikatu
papieźa Damazego (366-384). Papieź
Damazy, pochodzenia hiszpańskiego, we
wczesnej młodości, z relacji starszych
dowiedział się duźo gdy chodzi o
prześladowania pierwszych chrześcijani o
ich cierpieniu i męczeńskiej ale heroicznej
śmierci,ktorzy umierali wyznając wiarę
w Chrystusa. Wspomnienia te Damazy
nosił w swoim sercu i miał zawsze na
uwadze aby te wiadomości o
męczennikach przekazać następnym
pokoleniom. Z drugiej strony
chrześcijanie tamtej epoki szukali wzorów
do naśladowania, dlatego papież Damazy
wyszedł naprzeciw tym pragnieniom bo
widział, źe święty czy meczennik to
wspaniały model do naśladowania.
Papież Damazy najpierw rozpoczął od
identyfikacji grobów męczenników. I tak,
zlecił pewne prace adaptacyjne
w katakumbach aby wierni mieli dostęp
do grobów świetych męczenników i mogli
sprawować nabożeństwa. W tym też celu
nakazał powiększyć niektóre krypty. Jemu
to zawdzięczamy kryptę papieźy i św
Cecylii w Katakumbach świętego
Kaliksta. Krypta papieźy,(cripta de los
papas), zwana też jest „małym
Watykanem”. Krypta papieźy jak i krypta
św.Cecylii zamieniły się w „sanktuarium
św Męczenników”. W związku z tym, źe
Msze św.. sprawowano na grobach św.
Meczenników w naszych kościołach
w mensach ołtarzowych umieszcza się
relikwie świętych. Chyba nie muszę tu
dodawać, źe kapłani do sprawowania
mszy św. w dniu św. Męczennika
zakładają szaty liturgiczne koloru
czerwonego bo czerwień oznacza krew.
N a b o ź eń s tw a w k ata k u mb a c h
sprawowano tylko do pewnego czasu tj.
do czasu kiedy relikwie z katakumb
przeniesiono do rzymskich kościołów.
Proces przenoszenia rozpoczął papieź
Honoriusz, (625-638). Powodem tego, źe
relikwie zdecydowano przenieść do
rzymskich
świątyń
było
niebezpieczeństwo wandalizmu i

profanacji grobów w katakumbach.
Wszelkiego rodzaju złodziejaszki oraz
typy z pod ciemnej gwiazdy
w poszukiwaniu skarbów dopuszczali się
właśnie wandalizmu. Podobne
n ie b e z p ie c z e ń s tw o w ią z a ło s ię
z wszelkiego rodzaju inwazjami na miasto
Rzym.
Warto wiedzieć, źe naboźeństwa przy
grobach
św.
Meczenników,
w katakumbach, zapoczątkowały
dzisiejsze procesy beatyfikacji czy
kanonizacji, których Ojciec św. dokonuje
w Rzymie lub w miejscu które on wskaże.
❒
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religijne mogą być główną przyczyną
konfliktów w przyszłości. Wydarzenia
z 11. września zdawały się potwierdzać tę
teorię. Colin S. Gray, wykładowca
studiów strategicznych i jeden z doradców
w administracji Ronalda Reagana,
w napisanej w 2005 roku książce
„Another Bloody Century” („Kolejny
krwawy wiek‖) prezentuje inny punkt
widzenia. Czynniki cywilizacyjne,
owszem, będą miały pewne znaczenie
w kształtowaniu wojennej mapy świata,
jednak charakter wojen pozostanie
niezmienny – o ich wybuchu decydować
będą nie różnice kulturowe, a względy
polityczne.
Te będą rozmaite – od potrzeby
uzyskania dostępu do poszczególnych
zasobów i terenów (dla zysku lub
zaspokojenia potrzeb obywateli),
zamiarów przejęcia władzy w państwie
przez rebeliantów lub zlikwidowania
takiego zagrożenia, po chęć osłabienia
rywala w wyścigu do regionalnej lub
globalnej hegemonii. Inność religijna
może prowadzić do spięć i brutalnych
incydentów, jednak decyzje o
zaangażowaniu się w prawdziwy konflikt
będą podejmowane tylko jeśli zwycięstwo
przyniesie polityczny zysk.
Szczególnie zapalne staną się okresy
intensywnych zmian. Alvin Toffler, jeden
z najbardziej znanych amerykańskich
futurystów, stwierdził w jednym
z wywiadów: „Niestety, świat nie może
przejść silnych i przyśpieszonych
transformacji bez konfliktu‖. Zmiana
oznacza zastąpienie starego nowym,
niekoniecznie lepszym. Ci, którzy
korzystają z poprzedniego ładu, buntują
się przeciwko postępowi, agresywnie
reagują na zmiany, które pozbawić mogą
ich wpływów. Nagły zwrot wywołuje
szczególnie zdecydowaną odpowiedź.
To dlatego radykalni islamiści tak
alergicznie reagują na eksportowanie
zachodniej kultury do państw
muzułmańskich – laicyzacja oznacza dla
nich odsunięcie od władzy. Ten
„amerykański szatan” nie jest zły
ponieważ lubi krótkie spódniczki, lecz
przede wszystkim dlatego, że jego
obecność przyspiesza niepożądane
polityczne zmiany. Gray pisze: „Czym
mniej aktywni jesteśmy w próbach
przyspieszenia reformy w świecie
islamskim, tym lepiej. Taka reforma jest
jedyną wszechstronnie skuteczną
odpowiedzią dla al-Kaidy, ale nie może
być narzucona z zewnątrz‖. Inaczej wojny
takie jak ta w Afganistanie będą trwać
w nieskończoność.
Jednak nie tylko świat muzułmański
doświadczy zmian. – Są trzy rodzaje
państw. Pierwsze to kraje ponowoczesne,
takie jak Wielka Brytania czy Francja –
zintegrowane w rozmaite unie i
organizacje, uważające współzależność za
lepsze narzędzie polityczne niż siłę
militarną – wyjaśnia Chris Martin. –
Druga kategoria to państwa nowoczesne,
na przykład Rosja i Chiny. Te kraje
zachowują się tak, jak my jeszcze
niedawno – przed drugą wojną światową.
Dla nich groźby użycia przemocy czy
agresywna ekspansja to nadal
dopuszczalne metody działania.
Trzecia
grupa
–
państwa
przednowoczesne – to kraje słabe
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ekonomicznie i politycznie, wewnętrznie
niestabilne, na przykład Sudan i Somalia
– wylicza Brytyjczyk. – Pokój na świecie
będzie w dużej mierze zależał od tego,
w jakim kierunku pójdzie ta druga grupa.
Polska jest przykładem na to, że można
dołączyć
do
grona
krajów
ponowoczesnych w sposób harmonijny,
bez wstrząsów. Dla wymienionych
kolosów to również jest osiągalne; mogą
w spokoju koncentrować się na rozwoju
wewnętrznym i stopniowo integrować się
z resztą świata. Możliwe jednak, że
wybiorą inną drogę i siłą będą próbowały
poszerzać swoje wpływy. To może mieć
katastrofalne skutki – konkluduje.
Droga dla Europy
Europa
w
przyszłości
najprawdopodobniej będzie występować
w roli wzorca dla innych regionów;
państwa z Azji czy Afryki zobaczą, że
europejski model współpracy może
prz yn ieś ć korz yśc i w pos taci
bezpieczeństwa i gospodarczego
wzmocnienia. Jednocześnie kraje Starego
Kontynentu będą czuły się coraz bardziej
odpowiedzialne za świat, więc wzrośnie
liczba misji pokojowych czy interwencji
wysyłanych przez Unię Europejską –
przewiduje Martin. – Powinniśmy jednak
zdać sobie sprawę, że większość państw
nie zachowuje się tak jak my, dlatego jeśli
zechcemy, by pewne wartości
– na przykład prawa człowieka – były
respektowane, będziemy musieli czasami
postępować według zasad innych krajów,
bardziej stanowczo, a może nawet
brutalniej niż dzisiaj. Może to być trudne
do zaakceptowania, ale inaczej nie da się
uniknąć kolejnych „Rwand‖ i „Sudanów‖
– twierdzi analityk.
Czy Europa podoła jednak problemom,
które pojawiać będą się biedniejszych
państwach? Demografia jest nieubłagana.
Przewiduje się, że do 2050 roku planeta
stanie się domem dla 10 miliardów ludzi.
Większość z nich będzie żyła w krajach,
które już dziś mają problemy
z wyżywieniem i napojeniem swoich
obywateli. Istnieje obawa, że brak
pożywienia i wody sprawi, że całe narody,
poszukując ratunku przed głodem, siłą
będą wypychać słabsze ludy z ich ziemi.
Czy nie pozabijamy się nad kawałkiem
chleba? – Znany brytyjski ekonomista
Adam Smith już w 1776 roku w książce
„Wealth of Nations” („Bogactwo
narodów‖) prorokował, że 30 lat później
ludzkość nie będzie w stanie się wyżywić
i przetrwają tylko ci, którzy będą potrafili
wyrwać więcej dla siebie.Tak się jednak
nie stało. Postęp technologiczny pomógł
nam znaleźć rozwiązanie tego problemu –
przypomina Chris Martin.
– Dziś bolączką jest to, że tak wysoki
przyrost naturalny następuje w krajach,
które technologicznie są zacofane i
niezdolne do produkowania odpowiedniej
ilości pożywienia. To może popychać
ludzi do walki. Jednak wraz ze wzrostem
poczucia odpowiedzialności kraje
rozwinięte będą coraz bardziej pomagać
tym słabszym, co pomoże zmniejszyć
skalę problemu – stwierdza.
- Trzeba też zaznaczyć, że mieszkańcy
biedniejszych państw muszą zmienić
swoją mentalność. Tak wysoki przyrost
naturalny wynika z tego, że ci ludzie chcą
mieć jak najwięcej dzieci - tylko to daje
im pewność, że chociaż część ich
potomków dożyje dorosłości. Jednak
umieralność wśród najmłodszych, dzięki
postępowi w medycynie, jest coraz
mniejsza, przez co rodziny robią się zbyt
duże i trudne do utrzymania. Te
społeczeństwa muszą to zrozumieć i
z czasem pewno tak się stanie – zaznacza
szef Center for Strategic Studies.
Wielkie bum?
Przez znaczną część poprzedniego
wieku świat drżał w obawie przed wojną
nuklearną. Do wymiany atomowych
ciosów nigdy jednak nie doszło. –
W przyszłości wydaje się to mało
prawdopodobne, jednak nigdy nie można
wykluczyć takiej ewentualności – mówi
Martin. – Ten strach nadal istnieje. Nie
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bez powodu kraje takie jak Wielka
Brytania czy Francja nie chcą pozbyć się
swoich zapasów broni nuklearnej, mimo
iż nikt im bezpośrednio nie zagraża.
Traktują to po prostu jako ostateczne
zabezpieczenie – dodaje. Colin S. Gray
również nie uważa, by atomowe państwa
chciały zmienić swój status. Wręcz
przeciwnie, w chwilach wystąpienia
konfliktu interesów mocarstwa będą
przypominać sobie o swoich
niszczycielskich głowicach i używać ich
jako karty przetargowej, tak jak w czasach
zimnej wojny.
A co z nowymi członkami klubu
„wielkiej bomby”? Czy ktoś oprócz Iranu
i Korei Północnej będzie pukał do jego
bram? – Nie sądzę, by było wielu
chętnych. To są ogromne koszta i wiąże
się z tym wiele problemów politycznych.
Poza tym niewiele krajów jej naprawdę
potrzebuje – odpowiada politolog z Hull.
– Wydaje mi się, że w przyszłości
Japonia, jeśli Amerykanie przestaną
gwarantować jej bezpieczeństwo, może
chcieć wyprodukować broń nuklearną.
Japończykom nie zabraknie środków ani
umiejętności technicznych, a może to być
dla nich skuteczną ochroną przez
ewentualnymi zakusami Chińczyków czy
Koreańczyków. – sądzi Brytyjczyk.
Od dłuższego już czasu ważnym
tematem w dyskusjach politologów jest
terroryzm atomowy. Jedna z teorii mówi,
że na „czarnym rynku” kupić można
głowice nuklearne, które „zapodziały się‖
po upadku Związku Radzieckiego i
wycofaniu takiej broni z magazynów
krajów satelickich. Inny pogląd głosi, że
kraje takie jak Iran lub Pakistan mogłyby
udostępnić tę śmiertelną broń islamskim
organizacjom terrorystycznym. –
Terroryści na pewno nigdy jej nie
wyprodukują sami. Przykład Iranu
pokazuje, że nawet dla dużego kraju jest
to trudne zadanie. Czy mogliby ją kupić
lub dostać? To wydaje się bardziej
prawdopodobne – mówi Chris Martin. –
Czy jeśli dostaną ją w swoje ręce, będą
gotowi jej użyć? Jeśli mówimy o
al-Kaidzie, to nie mam wątpliwości, że
tak – dodaje.
Mroczne czasy
Jeszcze więcej lokalnych konfliktów,
nieprzewidywalne zachowanie kolosów,
Europa w roli obrońcy uciśnionych i
realne zagrożenie nuklearnym
terroryzmem – najbliższe kilkadziesiąt lat
zapowiada się bardzo burzliwie. Wojna
nadal będzie towarzyszyć ludzkości. ❒
__________

Zychowicz ze str. 20
Jakie zachowanie strony rosyjskiej by
pana satysfakcjonowało?
Oddanie śledztwa w sprawie śmierci
polskiego prezydenta i katastrofy
polskiego samolotu w ręce Polski.
Rosjanie powinni powiedzieć: zginął wasz
przywódca, wy tę sprawę wyjaśnijcie. To
oni powinni pomagać przy naszym
śledztwie, a nie odwrotnie. W ten sposób
pokazaliby, że mają czyste intencje i
wokół całej sprawy nie byłoby żadnych
niedomówień. Gdyby tak zrobili,
prorosyjska euforia, jaką można
zaobserwować w polskich mediach i
wśród polskich polityków, byłaby
rzeczywiście uzasadniona. Gdyby żył
prezydent Kaczyński, nigdy nie
pozwoliłby na coś takiego, co teraz
obserwujemy.
Dlaczego?
Bo to był człowiek o zupełnie innym
etosie. Prezydent pochodził z typowej
inteligenckiej rodziny o przedwojennym
kośćcu. Pracowałem przez dziesięć lat z
jego matką w Instytucie Badań
Literackich, znam tę rodzinę. Była bardzo
podobna do mojej. Braci Kaczyńskich
wychowywano w duchu wielkiego
szacunku dla suwerenności, godności
państwa polskiego. Dla nich serwilizm
wobec któregoś z sąsiadów był czymś
całkowicie nie do przyjęcia. ❒
__________
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państwa. Próba ta, zapoczątkowana
uchwałą lustracyjną zgłoszoną przez
ówczesnego posła Janusza KorwinMikke, okazała się nieudana. Agentura
okazała się bardziej wpływowa, niż nam
się wydawało i nie tylko doprowadziła do
obalenia rządu premiera Jana
Olszewskiego, ale całe państwo przejęła
pod swoją kuratelę. Początkowo kuratelę
tę sprawowała dyskretnie, starając się
zachować pozory przyzwoitości, ale
ostatnio pozory te odrzuca i nawet nie
udaje, że dygnitarze państwowi, te nędzne
imitacje Adama Łodzi-Ponińskiego, służą
jej jedynie za listki figowe.
No dobrze, ale cóż w tym właściwie
takiego złego, że Polskę okupuje
agentura, której najtwardszym jądrem jest
wywiad wojskowy o komunistycznych, a
także – o czym ani na chwilę nie wolno
nam zapominać – również sowieckich
korzeniach? Czy gdyby premier Donald
Tusk nie był żałosnym figurantem, tylko
rządził państwem naprawdę, sytuacja
byłaby lepsza? Przecież innymi
państwami, ot – choćby taką Rosją, też
rządzą tamtejsi tajniacy, a przecież to
Rosja właśnie chwyta Polskę w swoje
żelazne objęcia, a nie odwrotnie?
Problem, jak się wydaje, polega na tym,
że tajniacy rosyjscy, czy niemieccy
przyzwyczajeni są od wieków do
posiadania własnego państwa. Wiedzą, że
nie będą mieli innego i nawet nie chcą go
mieć, więc starają się dbać o własne
państwo, jak tam potrafią. Tymczasem
nasza razwiedka przez cały okres komuny
wysługiwała się Rosji, a kiedy Rosja na
przełomie lat 80-tych i 90-tych zaczęła
tracić
siły,
jednym
susem
poprzeskakiwała na służbę innych państw
– część zresztą siłą przyzwyczajenia
pozostała w służbie rosyjskiej – i
w rezultacie rutynowym sposobem jej
istnienia, jej przyzwyczajeniem i drugą
naturą, jest zdrada. Tajniacy rządzący
Polską myślą o tym, jakby tu ją
najszybciej rozkraść i potem znaleźć
kogoś,
kto
zapewniłby
im
bezpieczeństwo. Dlatego właśnie
popchnęli Polskę do Unii Europejskiej,
w objęcia Niemiec, które teraz właśnie
dzielą się tym łupem ze swoim
strategicznym partnerem – i dlatego
właśnie dobierają sobie w charakterze
listków figowych coraz to żałośniejsze
figury, które nawet nie są w stanie
przekonująco udawać samodzielności.
A ponieważ ościennym państwom nie
zależy na tym, żeby Polska była w stanie
stworzyć jakąś siłę, bo nigdy nie
wiadomo, co z tego może wyniknąć, więc
lepiej na wszelki wypadek dmuchać na
zimne, toteż okupujący Polskę tajniacy
rozkradając państwo nie tylko działają we
własnym interesie, ale również –
wykonują zadanie. W ramach tego
zadania blokują też każdą próbę
przezwyciężenia tego stanu rzeczy, bo
zagroziłaby ona nie tylko ich własnej
pozycji społecznej, ale również –
interesom ich zagranicznych
zleceniodawców. I dlatego żadna zmiana
tej sytuacji nie jest możliwa bez
wyzwolenia Polski spod okupacji
tajniaków. Kiedyż o tym przypominać,
jeśli nie w przeddzień 4 czerwca? ❒

Miłkowszczyzna tymczasem borykała
się z takimi samymi trudnościami, jak
większość ziemiańskich majątków na
Litwie po upadku powstania - represjami
ekonomicznymi,
trudnościami
z dostosowaniem do nowej sytuacji
gospodarczej po uwłaszcz eniu.
Miłkowszczyzna nie wytrzymała tych
obciążeń, około 1870 roku trzeba było ją
sprzedać. Orzeszkowa zamieszkała
w Grodnie. W latach 1879-82 przebywała
w Wilnie, gdzie była współwłaścicielką
księgarni wydawniczej publikującej
książki, kalendarze i pismo
humorystyczne.
Celem
tego
przedsięwzięcia miało być wyparcie
z polskiego rynku księgarskiego na Litwie
klerykalnej i sensacyjnej literatury
wydawanej przez konserwatystów.
Władzom carskim nie podobała się ta
działalność. Wydawnictwo zamknięto, a
pisarkę skazano na przymusowe
osiedlenie w Grodnie.
W tym też czasie Orzeszkowa
rozpoczęła pracę pisarską, nawiązała
kontakty ze środowiskiem „Tygodnika
Ilustrowanego‖ i „Przeglądu
Tygodniowego‖. Jako pisarka
zadebiutowała opowiadaniem pt.:
„Obrazek z lat głodowych‖, które ukazało
się 1886 r. w „Tygodniku Ilustrowanym‖.
Orzeszkowa zgodnie z tendencją
pozytywistyczną ceniła głównie powieść i
przyznawała jej funkcję kształtowania
świadomości społecznej. Stąd dydaktyzm
i tendencyjność jej powieści, które często
drażnią współczesnego czytelnika.
W takich powieściach jak „Pamiętnik
Wacławy‖ czy „Na prowincji‖ postaci i
konflikty są przerysowane, pojawiają się
wręcz z komentarzem autorskim
zwracającym się wprost do czytelnika
(„Autor, natchnionym słowem depcący
zło, a podnoszący dobro i prawdę,
z ciemności tworzy światło, dzieci
podnosi do godności człowieczeństwa‖ pisała Orzeszkowa).
Z czasem jednak dydaktyzm
przekształcił się w dojrzały realizm.
Powieści Orzeszkowej przestają być
jedynie ilustracją założonej tezy, pisarka
zaczyna przedstawiać złożoność życia.
„Dziurdziowie‖ i „Cham‖ to książki
dające obraz polskiego społeczeństwa
drugiej połowy XIX wieku, „Nad
Niemnem‖ to cała panorama
popowstaniowej grodzieńszczyzny.
Orzeszkowa była jedną z pierwszych
polskich kobiet, które publicznie zabierały
głos w sprawie emancypacji. „Marta‖ to
jedna z pierwszych polskich powieści
feministycznych o prawie kobiet do
wykształcenia i pracy. O konieczności
wyzwolenia kobiet z mieszczańskiej
obyczajowości, usamodzielnienia się ich
Orzeszkowa pisała w 1870 roku
w rozprawie: „Kilka słów o kobietach‖.
W 1886 zostaje powołana tajna
organizacja Koła Kobiet Korony i Litwy
pod patronatem Orzeszkowej i Marii
Konopnickiej.
Inną sprawą, w którą Orzeszkowa
gorąco się angażowała, była sytuacja
polskich Żydów. Uważała, że przez ich
poznanie prowadzi droga do zrozumienia
i akceptacji inności. Orzeszkowa dziwiła
się, jak to jest możliwe, że żyjąc obok
siebie przez tyle wieków nadal wzajemnie
się nie znamy, nie rozumiemy, nie
jesteśmy w stanie przyjaźnie współistnieć.
„Nieznajomość nasza Żydów jest faktem
zdumiewającym‖ - pisała w rozprawie „O
Żydach i kwestii żydowskiej”. Powieść
„Meir Ezofowicz‖ poprzedziły gruntowne
studia judaistyczne, Orzeszkowa
przedstawia w niej trudności w asymilacji
z polskością z punktu widzenia
żydowskiego.
Dwukrotnie w 1905 i 1909 roku
Orzeszkowa była nominowana do
nagrody Nobla, choć nigdy jej nie dostała.
Zmarła 18 maja 1910 roku w Grodnie i
tam została pochowana. Także w Grodnie
mieści się muzeum Orzeszkowej. ❒

jest więcej i nie ma co liczyć na to, że
Rosjanie się do nich przyznają. Na czym
miałoby się oprzeć to pojednanie, na
powietrzu?
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Francja i Niemcy dawno już wybrały
współpracę z Rosją. Cała Unia
Eu r o p e j s k a p o s zu k u j e d ia lo g u
z Kremlem. Czy nadmierna
podejrzliwość i rezerwa ze strony
Polski nie doprowadziłyby do naszej
izolacji w Unii?
Polska jest ważnym krajem dla Rosji, to
nie ulega kwestii. Zbliżenie z Polską jest
jednak trudniejsze niż z Francją czy
Niemcami. W przypadku tych krajów
Moskwa wie, jaki rodzaj polityki jest
skuteczny. W przypadku Warszawy
sprawy wyglądają nieco inaczej. Gdyby
Rosji udało się doprowadzić do zbliżenia
z Polską, zamknęłaby usta swoim
krytykom. W Niemczech, Francji i
Włoszech są partie, które lobbują na rzecz
Moskwy. Poza tym Rosja dysponuje
wyjątkowo skuteczną dyplomacją i jest
w stanie dostosować swoją politykę do
potrzeb każdego kraju, z którym ma do
czynienia. Ta polityka opiera się na
zasadzie „dziel i rządź”. Rosjanie nie chcą
zjednoczonej Europy. Chcą Europy
podzielonej. Dlatego zawierają
z Niemcami czy Francją oddzielne
umowy dwustronne. Im bardziej Europa
jest skłócona, im bardziej przeciwstawne
są w niej interesy, które Rosja stara się
zresztą kreować, tym lepiej dla Kremla.
Szkoda tylko, że Niemcy i Francuzi dają
się na to nabrać. Na marginesie trzeba
zaznaczyć, że rosyjskie władze używają
do tego celu także Kościoła
prawosławnego, który jest w rękach FSB.
Watykan też już się poddał tej swoistej
reewangelizacji.
Zatem nie, Polska nie powinna iść tą
samą drogą co tamte kraje. Izolacja to
cena, którą warto zapłacić za
niezależność.
Niedawno odbył się szczyt Unia –
Rosja, na którym uzgodniono pomoc
w modernizacji Rosji oraz współpracę
gospodarczą. Bruksela ma nadzieję, że
w ten sposób doprowadzi do
demokratycznych przemian w Rosji, a
w dalszej perspektywie do włączenia
tego kraju w struktury unijne. Są na to
szanse?
Cóż, można zawierać umowy
dwustronne z Rosją. To nic złego, pod
warunkiem że nie ma w tym
sentymentalizmu. Rosjanie nie są
sentymentalni. To my przypisujemy im
sentymentalizm. A numer ze współpracą
gospodarczą, która rzekomo ma zmienić
Rosję, wypróbował już niejaki Lloyd
George w 1918 roku. Brytyjczycy
wpompowali w Rosję miliony funtów,
wierząc, że doprowadzi to do upadku
bolszewizmu. Ulegli błędnemu założeniu,
że zbrodniczy reżim wynika z biedy i że
zniknie wraz z nią, gdy kraj rozwinie się.
Tak się nie stało. Potem te idiotyczne
próby się powtarzały. Za czasów
Breżniewa Europa znów utrzymywała
Rosję. Europejczycy liczyli, że dzięki
pieniądzom z Zachodu ZSRR otworzy się
na świat. Skończyło się na tym, że dzięki
tej pomocy reżim sowiecki przetrwał
kolejne dziesięć lat. Tak będzie i tym
razem.
Czy to znaczy, że nie wierzy pan
w demokratyzację Rosji? Na razie się na
to nie zanosi. Niedaleka przyszłość to
zresztą pokaże. Zobaczymy, jak Rosja
będzie się zachowywała wobec Gruzji,
Ukrainy czy Białorusi. W tej chwili
wywiera na te kraje olbrzymią presję.
Rosja prowadzi politykę imperialistyczną
i ma w nosie prawa człowieka, które Unia
chciałaby jej sprzedać wraz z technologią.
Ale to Francja zapoczątkowała tę
strategię, sprzedając Rosji okręty
wojenne typu Mistral. To naiwność czy
tak wysławiana Realpolitik?
To czyste szaleństwo! Trzeba jednak
wziąć pod uwagę, że na rząd w Paryżu
ogromną presję wywierają producenci

broni, bo w czasie kryzysu brakuje im
klientów. W dużej mierze chodzi więc o
interesy gospodarcze, a nie polityczne. Na
dodatek francuskie firmy są słabo
poinformowane o sytuacji w Rosji, bo
informacje dostają od organizacji
prorosyjskich, a te ich okłamują. Myślę tu
o think tankach, takich jak Francuski
Instytut Stosunków Międzynarodowych
w Paryżu, który jest przesiąknięty
rosyjskimi agentami. Ci ludzie wciąż
paplają o Realpolitik wobec Rosji, wbrew
zdrowemu rozsądkowi. Francuzi przez
kilkadziesiąt lat nie chcieli uwierzyć
w zbrodniczy reżim sowiecki. A on tam
był, krył się za potiomkinowską fasadą.
Teraz Francuzi znów na wszystko
przymykają oczy. Zachód znów ulega tym
samym złudzeniom.
Polski rząd też im ulega?
Jestem zdumiony reakcją polskich
władz na smoleńską tragedię. Z jednej
strony na terenie Rosji rozbił się samolot,
którym podróżowała ważna część polskiej
elity politycznej. Z drugiej – mamy łzy
Putina. Byłem przekonany, że Polskę
mocniej poruszy pierwszy fakt niż drugi.
Nie chcę jednak snuć dalszych domysłów.
Polskie władze powinny mieć
świadomość, że zbliżenie z Moskwą
będzie miało konsekwencje dla takich
krajów jak Ukraina czy Gruzja. To Polska
pomagała im w przeszłości przeciwstawić
się wpływom Rosji. Jeśli Warszawa
wybierze drogę pojednania z Rosją, to kto
będzie adwokatem tych krajów? Jeśli
Polska przestanie im pomagać, będą
stracone. Ukraina była dotąd krajem
wolnym i skorumpowanym. Teraz będzie
krajem zniewolonym i skorumpowanym.
A zbliżenie z Rosją wcale nie doprowadzi
do jej demokratyzacji. I tak koło się
zamyka. Rosjanie zresztą zawsze woleli
imperium od demokracji, przyjemność
dominacji od wolności.
Według pana skąd się to
w Rosjanach bierze?
Tak naprawdę Rosja nie jest krajem
europejskim. To nie ta kultura ani
tradycja. Rosja to Azja. Wciągnięcie Rosji
do Unii jest więc wielkim ryzykiem,
podobnie jak w przypadku Turcji. Dziwię
się, że Bruksela do tego dąży. Zresztą
wątpię, by Rosja chciała należeć do Unii.
Ona chce dominować w Unii, rządzić
Unią, ale być krajem członkowskim na
tych samych zasadach co inne? Nigdy
w życiu. Rosja chce unijnych pieniędzy,
ale poddać się unijnym regułom – co to,
to nie.
Alain Besançon jest filozofem, historykiem
i politologiem, wybitnym znawcą Rosji.
Profesor w Wyższej Szkole Nauk
Społecznych w Paryżu. Należy do
Akademii Nauk Moralnych i Politycznych
Rzeczpospolita ❒
__________
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dotychczasową wersję wydarzeń. Innymi
słowy poddają rewizji oficjalnie
podawaną liczbę Żydów zgładzonych
podczas wojny, a także sposoby ich
uśmiercania.
Ludzie ci traktowani są przez
wyznawców religii Holocaustu, a więc
zwolenników cenzury i narzucania opinii
światowej fałszywego, propagandowego
obrazu przeszłości, jako szarlatani,
neonaziści i skrajni antysemici.
Argument to chyba chybiony, gdyż ruch
historycznego rewizjonizmu, którego
elementem (co prawda ważnym) jest
nonkonformistyczne podejście do
Holocaustu, nie jest jednorodny.
Zaangażowani są w nim historycyzawodowcy, amatorzy, całe instytucje.
Nie ma on jednego oblicza ideowopolitycznego. Występują w nim postawy
rozciągające się od skrajnej prawicy po
skrajną lewicę, a rewizjoniści to ludzie
wszystkich ras i wielu narodowości,
włącznie z Żydami.
I jeszcze jedna uwaga porządkująca:
rewizjonizm historyczny, zauważalny
w USA i Europie Zachodniej, a ostatnio
w jej środkowo-wschodniej części (może
najmniej w Polsce), stara się zwalczać
tzw. utarte prawdy nie podlegające
z różnych – propagandowych,
politycznych, „biznesowych‖ – względów
krytyce. Problem jest więc bardzo szeroki.
My skoncentrujemy się tylko na
Holocauście.
W rozwoju rewizjonizmu Holocaustu,
po wcześniejszych wystąpieniach Paula
Rassiniera (ten więzień Buchenwaldu i
Dory zakwestionował jako pierwszy
istnienie komór gazowych w obozach
koncentracyjnych) i prof. Roberta
Faurissona (za głoszenie poglądów, że
oficjalna wersja eksterminacji Żydów jest
nieprawdziwa) „wyleciał‖ z pracy na
Uniwersytecie w Lyonie. Potem miał
sprawy sądowe i kłopoty z różnymi
postępowymi „bombiarzami‖ – typowy to
sposób rozprawiania się z rewizjonistami;
doświadczył tego również autor „Wojny
Hitlera‖ – David Irving), przełomem stała
się sprawa kanadyjskiego rewizjonisty
Emsta Zuendela. W 1985 roku
postawiono go przed sądem za wydanie
broszury autorstwa Richarda Verralla
„Czy naprawdę zginęło 6 milionów
(Żydów – DR)‖. Na drugim procesie
Kanadyjczyka, w roku 1988, wystąpił
jako świadek obrony Fred Leuchter,
jedyny w USA ekspert od budowy
urządzeń do wykonywania kary śmierci –
także komór gazowych, w których
skazańcy uśmiercani są cyjanowodorem, a
więc tym samym gazem, jakim mieli być
zabijani Żydzi w Auschwitz-Birkenau.
Całość jednego z tekstów ś.p. dr.
Dariusza Ratajczaka: HOLOKAUST TO
MIT? Dariusz Ratajczak
__________

Apel w sprawie śmierci
Dr. Dariusza Ratajczak
Słowa te kierujemy do wszystkich
organizacji, ludzi, stowarzyszeń
uważających się za prawicowe,
tradycjonalistyczne etc.
Z chwilą pisania tych słów jesteśmy
wciąż wstrząśnięci informacją o
znalezieniu zwłok Doktora Ratajczaka.
Doktora Historii, byłego wykładowcy
Uniwersytetu Opolskiego, który został
zaszczuty przez Gazetę Wyborczą i
środowiska z nią związane. Historyk ma
za zadanie przedstawiać i poszukiwać
prawdy, to też robił Dariusz Ratajczak. W
swej książce przedstawił poglądy
nazywane „Rewizjonizmem Holocaustu”
nie dodając tam swojego komentarza, ani
nie popierając tych poglądów, opisał je
jako jeden z prądów istniejących w nauce.
Później zaczęła się lawina kłamstw,
pomówień, sąd ostatecznie umorzył
postępowanie, ale Doktor został wydalony
z Uniwersytetu Opolskiego, dostał wilczy
bilet, z powodu którego nie mógł podjąć
pracy w zawodzie, który kochał do końca

swego życia. Kiedy starał się o inną pracę,
do właścicieli firm dzwonili dziennikarze
pewnej gazety, umiejętnie „przekonując”
szefa, że Ratajczaka trzeba zwolnić. Tak
to Doktor Historii stał się stróżem
nocnym, najbliższa rodzina doktora nie
wytrzymała presji- żona odeszła od niego,
Doktór Ratajczak stał się cieniem
człowieka. W ostatnich dniach mieszkał
w samochodzie, gdzie umarł, Czy to
śmierć godna niezależnego naukowca? To
skandal, aby człowiek ambitny, szczery
był w ten sposób potraktowany, ci którzy
się przyczynili do jego upadku w życiu
zawodowym i prywatnym mają jego krew
na rękach i to ich będzie prześladować,
jak nie teraz to w przyszłości!
Najbardziej jednak przykre jest to, że
środowiska prawicowe, nie udzieliły
Doktorowi Ratajczakowi(prawie) żadnego
wsparcia i my wszyscy po części
ponosimy winę za to co się stało. Prawica
w Polsce jest rozbita i słaba, powoli
wykańczani są ludzie, którzy mogą coś
znaczyć lub coś w swoich środowiskach
znaczą, ot chociażby Filip Adwent,
którego śmierć jest bardzo
niejednoznaczna.
Dlatego też apelujemy do KAŻDEGO,
bez względu na opinię odnośnie innych
stowarzyszeń, czy organizacji o
p o d p is a n i e s ię p o d A P E L E M
skierowanym do Polskiej Prawicy o
Powołanie Komitetu Wolności słowa,
którego podstawowym celem było by
niesienie wspólnej pomocy osobom, które
znajdą się w podobnej sytuacji jak
tragicznie zmarły Doktór Dariusz
Ratajczak. To już najwyższy czas, nie
możemy z tym zwlekać, musimy sobie
pomagać. Tam gdzie pojawia się Prawda,
piękno, dobro i tradycja, powinna istnieć
jedność, inaczej cały czas będziemy na
marginesie życia społecznego i
kulturalnego. Apelujemy także o
bezwzględny bojkot Gazety Wyborczej,
która nie tylko przyczyniła się do
tragicznej sytuacji, ale nie uszanowała
nawet człowieka zmarłego, zamieszczając
tytuł „Znaleziono ciało Kłamcy
Oświęcimskiego”
Dlatego też, bez względu na sympatie
czy antypatie prosimy o podpisy pod tym
apelem, być może to właśnie jest szansa
na zjednoczenie, przynajmniej częściowe
Przynajmniej takie gdzie staniemy się
mniej wystawieni na ostrzał, przynajmniej
spróbujmy, nie czekajmy na kolejne
ofiary, kolejną może być każdy z nas.
ukryj treść ❒
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Latus - Dobry zawód ze str. 18

Kuliński - Andrzej Kumor ze str. 20

w czymś pomaga, a przy tym nie
wywołuje kontrowersji.
Pewien wrażliwy i wykształcony młody
Polak powiedział mi ostatnio, że pracuje
w piekarni, bo ma przyjemność
wypiekania dla ludzi dobrego chleba.
Poczucie, że każda godzina jest
wypełniona czymś pożytecznym,
dawaniem innym ludziom, mogą mieć:
lekarz, dentysta, farmaceuta, ale także:
pielęgniarki, weterynarze, masażyści,
fizykoterapeuci, nawet fryzjerki i
kosmetyczki. Ci wszyscy ludzie nie
przeżywają dylematów moralnych, czy to,
co robią, nie jest czasem zbędne, czy
przypadkiem innym nie szkodzą
pozbawiając ich pieniędzy, naciągając ich,
obiecując rzeczy i idee na wyrost.
Dobrze mieć taki zawód, który wszyscy
uważają za pożyteczny. Strażaka na
przykład, ale już niekoniecznie żołnierza
czy policjanta, bo bywają dni, gdy ci
muszą na służbie robić rzeczy brutalne i
moralnie dwuznaczne.
Jakie jeszcze zawody dają poczucie, że
robi się pożyteczne rzeczy? Ja wiem...
listonosz, ogrodnik, śmieciarz nawet. Ale
już nie dziennikarz, bo ten czasem sprawi
komuś przykrość, wywoła konflikt,
napisze nieprawdę (choćby subiektywnym
zdaniem czytającego), kogoś rozzłości.
Mam wiele sympatii i udzielam
moralnego wsparcia młodym polskim
imigrantom, którzy wybierają takie
niekontrowersyjne zawody. Wiem
bowiem, że jeśli dziewczyna zostanie
pielęgniarką czy fizykoterapeutką, każda
jej godzina będzie spędzona na
przynoszeniu ulgi innym ludziom – i to
bez względu na ich narodowość czy rasę.
Jeśli ktoś będzie pracował w schronisku
dla zw ier z ąt, prz yn ies ie ulgę
schorowanym, porzuconym istotom. Ale
równie dobrze wybiera zawód
dekoratorka wnętrz czy architekt. Ich
praca polega przecież na uczynieniu
naszego otoczenia piękniejszym. Także tu
nie odgrywa roli narodowość klienta –
świat stanie się przecież piękniejszy,
choćby o ten jeden pokój czy fasadę.
Piękniejszy – więc lepszy. Nikt opiekunce
psów, architektowi czy listonoszowi nie
nabluzga. Nie ma też ludzi, którzy by im
zazdrościli bez powodu i ich nienawidzili.
Chciałbym mieć taką pracę.
Nowy Dziennik 5/30/2010 ❒

Rosja, zdolna powstrzymać Chiny na
Syberii. To ograniczy parcie chińskie
w rejonie Pacyfiku i na inne tradycyjne
amerykańskie tereny zależne – jak
chociażby Ameryka Południowa.
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Europie
obowiązywał schemat przeciwstawiający
związki atlantyckie – zawiązane po II
wojnie światowej – tradycyjnym
związkom eurazjatyckim opartym na
współpracy niemiecko-rosyjskiej. Po
upadku komunizmu Rosja wróciła do
tradycyjnych zainteresowań, zaś Niemcy
zaczęły postrzegać siebie za główną siłę
zdolną – jak to było za carów –
zeuropeizować pokomunistyczne,
moskiewskie mocarstwo na glinianych
nogach. Związek z Kremlem byłby
fundamentem politycznego znaczenia siły
nowych Niemiec w zjednoczonej Europie
i pomostem, przez który rosyjskie elity
wkroczyłyby do europejskiego klubu.
Wcześniej, za czasów prezydentury
Busha, taki rozwój sytuacji nie cieszyłby
zbytnio Waszyngtonu, dlatego, że
oznaczałby automatycznie zmniejszenie
politycznych i wojskowych wpływów
USA w Europie.
Na tym założeniu opierała się polska
wizja „wyjątkowego” sojuszu z Ameryką,
w ramach NATO; sojuszu, który pozwalał
na niewielkie, bo niewielkie, ale pole
manewru. Niestety, w zamian za usługi
„strategiczne” świadczone w regionie
przez Warszawę Amerykanom, nic
konkretnego nie uzyskano. Ameryka
w żaden znaczący sposób nie
zaangażowała się militarnie czy
gospodarczo w Polsce. Pewną mutacją tej
opcji mogłaby być próba zaangażowania
amerykańskich koncernów w eksploatację
złóż gazu łupkowego. Notabene zasoby
tego gazu były poznane jeszcze w latach
80 w rezultacie 16-letniego programu
badań geologicznych w Polsce.
Jednak dzisiaj Stany Zjednoczone
szukają nowej formuły swej pozycji po
upadku jednobiegunowej wizji świata –
mrzonki
neokonserwatywnych
geostrategów Busha pierwszego i
drugiego. Zagrożenie chińskie jest
głównym czynnikiem kształtującym
dalekosiężne myślenie strategiczne
Waszyngtonu, zwłaszcza w kontekście
konkurencji o surowce, a przecież to
jeden z najważniejszych aspektów walki o
dominację.
Sytuacja Polski wymaga więc
przeformułowania założeń strategicznej
polityki bezpieczeństwa, określenia tego
co realne i co z punktu widzenia naszej
obecnej siły (a raczej jej braku) byłoby
najkorzystniejsze. Pozbierajmy do kupy
atuty i zastanówmy się, z kim nam po
drodze. W przeciwnym wypadku
zostaniemy doczepieni do jakiegoś
tranzytowego eszelonu.
A na marginesie, to ponoć wedle
„plotkarskiej” wersji III Tajemnicy
Fatimskiej, kolejna wojna światowa ma
się rozpocząć od zaskakującego ataku
Chin na Rosję. Jeszcze kilka lat temu
pukalibyśmy się w czoło. ❒
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Ks. Kamieński - refleksje ze str. 17
komunistyczny w Polsce robił wszystko
aby Kościół podporządkować swoim
celom politycznym. Pamiętamy jeszcze
postać Sługi Bożego Ks. Kard.Stefana
Wyszyńskiego jak on z całym
Episkopatem bronił spraw polskich i
sprawy Kościoła. Broniąc przed ideologią
marksistowską i twardo przeciwstawiał
się ateizacji szczególnie ateizacji
młodzieźy. Być moźe jeszcze ktoś sobie
przypomina „październik 1956”, czas tzw
„odwilźy”?
Było to już po śmierci Stalina. W bloku
ZSRR coś zaczęło pękać w posadach. Po
tych „ruchawkach” w Polsce ster rządów
objął towarzysz W. Gomułka. Naród,
który był ciemięźony w tej chwili nieco
się uspokoił mając na uwadze, źe idzie ku
dobremu. Towarzysz W. Gomułka, aby
zdobyó większe zaufanie w narodzie,
postanowił uwolnić z więzienia ks. Kard.
St. Wyszyńskiego, który był więziony
w Komańczy. W tym celu wysłał do
Komańczy zaufanego sobie Z. Kliszkę a
towarzyszył mu minister Bieńkowski. Ks.
Kard. St. Wyszyński zgodził się na
powrót do Warszawy pod pewnymi
warunkami m.in, aby religia wróciła do
szkół. Warunki stawiane ekipie partyjnej
nie były na rękę, ale rząd komunistyczny
nie miał wyjścia. Ks. Kard. St. Wyszyński
nie wierzył w szczerość ekipy rządzacej
co się potem okazało prawdą, bo kiedy
ekipa rządząca z tow. Wiesławem na
czele utrwaliła swoją pozycję wówczas
wróciła do dawnych metod
prześladowania Kościoła i ucisku narodu,
a religia znów została usunięta z sal
szkolnych.
Kościół Katolicki nie miesza się do
polityki, ale Kościół miał i ma prawo a
nawet obowiązek przestrzegać naród
p r z e d
e w e n t u a l n y m i
niebezpieczeństwami, które mogą
zaszkodzić narodowi i Kościołowi ze
strony tej czy tamtej opcji. Dlatego dla
Kościoła nie jest rzeczą obojętną kto
będzie rządził narodem.
Katolik nie powinien głosować i
popierać takiej partii i takiego kandydata
na prezydenta, który np. jest za aborcją, za
in vitro, za eutanazją, czy za
małżeństwami homoseksualistów. v
Następna myśl która mi się nasunęła to
myśl po przeczytaniu w Nowym
Dzienniku (11-V.br) artykułu pt: „Wieńce
przed Pałacem Prezydenta”. W tym art.
m.in. czytamy: „Przedstawiciele klubów
kół poselskich, w poniedziałek, w miesiąc
po katastrofie pod Smoleńskiem, złożyli
wieńce przed Pałacem Prezydenta. Na tej
uroczystości nie pojawił się nikt z klubu
PO. Mariusz Błaszczak powiedział, że
jego klub wystąpił z formalnym
zaproszeniem do innych klubów na
poniedziałkowe uroczystości przed
Pałacem Prezydenta. Rzecznik klubu PO
A. Halicki twierdził tymczasem, że nikt
nie zapraszał Plataformy do wzięcia
udziału w tej uroczystości.
Trudno w tej chwili dochodzić kto ma
rację gdy chodzi o oficjalne zaproszenie
bo i tak trudno będzie sprawdzić. Śmiem
twierdzić, źe z zaproszeniem było jakoś
inaczej niż to twierdzi rzecznik PO, bo
później w przekazanym oświadczeniu
klubu PO napisano, że „najlepszym
sposobem hołdu tym, którzy zginęlijest
wizyta w miejscu ich wiecznego
spoczynku”.
Prezydent Lech Kaczyński był
prezydentem wszystkich Polaków, był
Prezydentem Polski, był Prezydentem
tych co go lubili i tych którzy go
opluwali. Być może PO stara się jakoś
usprawiedliwić z tego, że ich nie stać było
na wspólne oddanie hołdu przez złoźenie
wieńca przed Pałacem?
Rzesze Polaków i to tysięczne rzesze
spontanicznie wyszły na ulice aby oddać
hołd parze prezydenckiej. Rzesze
Polaków nie czekały na oficjalne
zaproszenia. Nikt ich zresztą siłą nie
napędzał jak za komuny napędzano na
pochody 1-szo majowe.
W tej chwili już sobie nie przypominam
kto z PO i kiedy nawoływal do

zjednoczenia i jedności, nawoływał aby
nie było podziałów. A kto te podziały
prowokuje? Sprawa nieobecności PO przy
wspólnym składaniu wieńców przed
Pałacem Prezydenta i tłumaczenie się ze
swojej nieobecności to nie przyczynek do
podziałów?
Inny przypadek podobnej materii:
polityk wysoki rangą z PO zamiast
z Prezydentem Lechem Kaczyńskim i
z całą świtą wspólnie uczcić w Katyniu
pomordowanych oficerów Polski wolał
udać się tam w towarzystwie tow. Putina.
Czy to nie powód do rozbijania jedności??
Czy to nie prowokacja do podziału?
Premier Tusk w czasie konferencji
prasowej w Sejmie zwrócił się do posłów
wszystkich klubów o niewykorzystywanie
katastrofy w Smoleńsku w kampanii
wyborczej. Nie wiem kto i w jaki sposób
może wykorzystywać katastrofę pod
Smoleńskiem w kampani wyborczej?
Wiem tylko jedno, że ta katastrofa mówi
sama za siebie. Chyba PO ma obawy, że
może nie tyle sama katastrofa co raczej to
co dzieje się wokół tej katastrofy, a
zwłaszcza gdy chodzi o dochodzenie
przyczyn katastrofy i sposobu
prowadzenia tej sprawy z pewnością nie
przysporzy chwały ekipie aktualnie
rządzącej.
Czym się kierowała strona polska, że
sprawę dochodzenia przyczyn katastrofy
w całości powierzyła stronie rosyjskiej?
Tego rodzaju posunięcie świadczy o
uległości naszego rządu i lojalności
wobec Kremla. Świadczy to o słabości
naszego rządu.
I jeszcze coś: Pan Premier Tusk
odnośnie sprawy dochodzenia, gdy chodzi
o katastrofę powiedział: „...strona polska
będzie przekonywała stronę rosyjską by
dokładnie pilnowała tego terenu przy
wsparciu polskich służb...”. Chodzi mi o
wyrażenie: „..strona polska będzie
przekonywała...”. Innymi słowy, będzie
grzecznie prosiła stronę rosyjską ... aby
była łaskawa zrobić to o co grzecznie
prosi strona polska. Słowa te Premier
powiedział miesiąc po katastrofie
samolotu. Strona polska powinna byłą
domagać się a nie prosić i to zaraz po
katastrofie a nie miesiąc później. To
jeszcze jeden dowód na niedojrzałość
naszego rządu PO.
Na zakończenie podzielę się tym co
w internecie w dniu 25 maja br., śledząc
wieści prasowe, wyczytałem coś
w rodzaju humoru. Było tam zdjęcie Pana
Premeria Tuska przy mównicy i obok
zdjęcia jego słowa: „rząd naprawdę
ciężko
pracuje,
naprzykład
zaplanowaliśmy już z mediami, że
notowania Bronka tuż przed wyborami
gwałtownie wzrosną”. ❒

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

Czerwiec 2010

Prof. Przystawa ze str. 17

Kerosky - Uzyskania status ze str. 19

My również (mam na myśli Mirosława
Dakowskiego i siebie), jako ludzie
naiwni, usiłowaliśmy chodzić po
wszystkich korytarzach władzy i
eksperckiej mądrości, opowiadając o
dochodzeniu Falzmanna, przedstawiając
dokumenty i analizy. Po jego śmierci
napisaliśmy książkę, która, rzecz jasna,
nie mogła zostać życzliwie przyjęta.
Wkrótce po jej opublikowaniu wytoczono
nam proces, który trwał, bagatela, 14 lat,
aż jeden z głównych „imperatorów III
RP‖ i „operatorów FOZZ‖, nie wiadomo
dlaczego, opuścił potajemnie Polskę i jest
nawet poszukiwany listami gończymi. Jak
słyszymy, spod dziurawych skrzydeł
KGB ukrył się pod bardziej bezpiecznymi
skrzydłami CIA i dzisiaj, za Oceanem,
pożywa owoców swojej błyskotliwej
działalności.
Mirosław Dakowski i ja odebraliśmy
nieodpowiednie wykształcenie, które
utrudnia nam wiarę w cuda i z tego
powodu nasze życie w Polsce jest mało
komfortowe. Kraj nasz bowiem jest
najlepszym miejscem dla cudów
cudownych transformacji, nigdzie
w świecie niespotykanych. Niesłusznie
uważając, że również w ekonomii nie ma
skutku bez przyczyny, chodziliśmy,
podobnie jak Falzmann, kołacząc od
drzwi do drzwi, odwiedzając praktycznie
całą elitę polityczną III RP. Wprawdzie
proces sądowy zakończył się naszym
sukcesem, ale nie przywróciło nam to
wiary w mądrość i kompetencję elit
politycznych naszego kraju. Dlatego
wysunęliśmy postulat zasadniczej reformy
sposobu generowania elit, jakim jest
ordynacja wyborcza do Sejmu i od tamtej
pory przekonujemy ludzi nam podobnych
do konieczności jednomandatowych
okręgów wyborczych. Prawdę mówiąc,
udało nam się przekonać nawet samego
Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który, na
krótko przed śmiercią, sformułował 5-cio
punktowy Program dla Polski, w którym
na pierwszym miejscu znalazł się postulat
JOW.
Kiedy dzisiaj Dyrektor Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich wręcza
Leszkowi Balcerowiczowi Nagrodę im.
Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to
tłumaczymy to sobie tak, że dr Adolf
Juzwenko jest historykiem, a dla historyka
cuda, to rzecz najzupełniej normalna. ❒

decyduje czy dana osoba spełnia
wszystkie kryteria wizy o jaką dana osoba
ubiega się:
Następnie po przyjeżdzie, wszystkie
osoby kontrolowane są przez DHS
(Department of Homeland Security) aby
potwierdzić ich cele przyjazdu i zezwolić
im na pobyt czasowy
Procesy, które obserwujemy na granicy,
zostały zaostrzone pod wpływem
wydarzeń ostatnich kilku lat. Urzędnicy
dokanujący inspekcji granicznej zwracają
szczególną uwagę na podawane
argumenty dotyczące wjazdu na
terytorium USA.
Fakt, że osoba posiada wizę wbitą
w paszporcie nie jest gwarantem wjazdu
na terytorium USA. Każda osoba musi
być przygotowana na rozmowę z oficerem
na przejściu granicznym, zwłaszcza jeśli
w przeszłości przebywała na terytorium
USA przez długi okres czasu.
Każda osoba chcąca ubiegać się o wizę
nieimigracyjną musi indywidualnie
zdecydować, która opcja jest dla niej
najlepsza i zapewni jej najlepsze szanse
na legalizację bądż przedłużenie status na
miejscu. ❒

___________

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

_________

Niżyński—Ciecek do str. 24
Brak nam będzie Mietka między nami,
ale w wieku 88 lat przychodzi rozkaz dla
Akowców, że ich służba na ziemi jest
skończona i w niebie czekają na nich
oddziały husarskie Armii Krajowej, by
służyć przenajświętszej Matce Boskiej
Królowej Korony Polskiej i być
przykładem dla innych i być godnymi
szlachetnymi Polakami. ❒
__________

Narębska - Bieniasz do str. 24
Charki wrażej mowy,
Jestem gotowy!
Polsko,
Przysięgam:
Nie zmarnuję kuli,
Wrócę z karabinem
Lub śmierć mnie utuli.
Polsko,
Przysięgam:
Przetrwasz i zwyciężysz!
Zerwiesz z rąk kajdany,
Zerwiesz z serca więzy!
Braun
„Braun” był moim pseudonimem
konspiracyjnym w czasie gdy wiersz ten
został wydrukowany w publikacji
konspiracyjnej „Krwawe i Zielone” na
przełomie roku 1943 i 44. była to
publikacja „Klubu Wodystów”, który
obok swoich innych zainteresowań, był
głęboko zaangażowany w pracę
konspiracyjną. Józef W. Bieniasz ❒
__________

Polish Retirement Foundation

SZAROTKA
RESIDENCE

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

3400 West Adams Boulevard
Los Angeles, California 90018

OFERUJE
Pokoje z całodziennym utrzymaniem,
umiarkowane, przystępne ceny

Tel. (323)-735-1381

