
POLAM  
Federal Credit Union 

 
 

180 Punktów usługowych w Kaliforni 
 

 

Pożyczki 
 

Domowe, Samochodowe i Personalne 

Wysokoprocentowane konta 

Terminowe i emerytalne 
 

Bezpłatne konta obrotowe 

Całodobowe informacje telefoniczne 
 

589 N. Larchmont - Los Angeles 

1700 N. Tustin St. - Orange 

(800) 404-5137 

 

Polish Retirement Foundation 

SZAROTKA 
R E S I D E N C E 

 
 

 

 

 
 

 

3400 West Adams Boulevard 
Los Angeles, California 90018 

 

O F E R U J E 
Pokoje z całodziennym utrzymaniem, 

umiarkowane, przystępne ceny 

Tel. (323)-735-1381 

 

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 

 

 

Polski Spedytor 

Polish Freight Forwarder 

 
 

 
 

(http://www.americanserviceslax.com) 
 

Przesyłki osobiste:  

„Mienie”/Samochody 
A także fracht komercyjny - Polska 
Oraz reszta świata – „od drzwi do drzwi” 

Droga morska i lotnicza 
Personal effects/cars 

Commercial freight for Poland and worldwide 
 

Uprzejmy, szybki, pewny i uczciwy serwis 

W Los Angeles od 1989 
 

Tel: 310 335 0100   Fax: 310 414 2016 
e-mail: info@americanserviceslax.com 

Polski język: 310 628 9990  

albo 310 382 0254 

Polka Deli 
The Best Polish Deli 

in Orange County California 
 

Polish Traditional Deli Products 

Sausage, meat cuts, pierogi 

 Stuffed cabbage 

Polish bread and cakes 

Imported from Poland 
Candies, cookies and chocolate 

Great Polish beer,  

wine and spirits 

Newspapers and magazines,  

Cosmetics 
 

1710 Tustin Ave  -  Orange, CA 

Tel/Fax (714) 974-8276 
 

Mon to Fri - 10 – 6,  Sat 10 - 4 
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Jan 
Concrete Contractor  
Residential or Commercial 

(37 years experience) 
 

Concrete Driveways, Patios  

Stamp Concrete 

Brick, Stone, Flagstone,  

Sidewalks, Curbs 

Retaining walls, Block walls  

Remodel swimming pools 

Waterfalls, Pool decks 
 

No job too small 
Contractor License # 501466 

(818) 362-4662 or 378-6121 (c) 
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Kamieński - Krzyz ze str. 18 
 

darmowe wycieczki poza miasto, a 

nauczycieli pędzono na obowiązkowe 

szkolenia ideologiczne. Nierzadko miała 

miejsce dyskryminacja młodzieży                

z rodzin wierzących którym utrudniano 

dostęp na studia nie mówiąc już o 

studiach zagranicznych. Cichaczem 

inwigilowano tych na nieco wyższych 

stanowiskach wchodząc w sferę 

prywatności. Za posyłanie dzieci na 

katechizm, za pójście do kościoła 

„płacono wylewaniem z pracy”. Trzeba 

było cichaczem dzieci do I-szej Komunii 

wywozić na drugi kraniec Polski. Na 

wyższych stanowiskach i w dyplomacji 

otaczano się „swoimi ludźmi”. 

   Dziś już widać wyraźnie jak wszystko 

idzie w tym samym kierunku. Wiele 

wysiłków wkłada się w eliminowanie 

osób niewygodnych dla partii i takich, 

które mają odmienny sposób myślenia czy 

inne poglądy. Widać nawet jak wraca 

„kult jednostki”. Dawniej był nakaz 

umieszczania portretów Stalina, Marksa, 

Lenina i innych prominentów. Chodzą już 

słuchy, że w polskich ambasadach 

powinny wisieć portrety pewnych osób. 

   Powodem prześladowania chrześcijan  

w pierwszych wiekach było to że 

chrześcijanie nie chcieli oddawać boskiej 

czci cesarzowi. Nie chcieli bo nie mogli, 

bo tylko jedynemu Bogu oddaje się kult 

boski. 

   Przed wyborami były piękne i kolorowe 

obietnice. A co to będzie za raj z chwilą 

wyboru lansowanego prezydenta, jakie to 

będą korzyści i plusy; ach,ech,oj ..Ino 

czekać nowy prezydent B.Komorowski       

z dotychczasowym premierem urządzą raj 

na ziemi. A po wyborach? Najpierw 

milczenie i nic na temat obietnic 

kolorowych, zamiast obietnic wysoki 

haracz w postaci VAT-u i innych 

podwyżek. Zapowiedź dobrobytu i 

kolorowych obietnic poczęstowano nas 

wiadomością o wielkiej dziurze                   

w budżecie. Zapowiedź dobrobytu pękła 

jak bańka mydlana. 

   Jedyna sprawa pozostała bez zmian to 

nagonka na Kościół. Dla propagandy 

używa się terminologii języka kościelnego 

odwołując się nawet do Pisma św. Mówi 

się o tolerancji, dialogu, demokracji ale 

Kamieński - zbieżność ze str. 17 
 

egzemplarz Koranu. Tym powiedzeniem 

spowodował on oburzenie we Włoszech”. 

Według mass media 3 dziewczyny        

zdecydowały się przejść na islam. (Nasz 

Dziennik 30 VIII 2010r). 

   Szkoda że społeczeństwo włoskie             

jedynie się oburzyło. Powinien był być 

ogłoszony „persona non grata” za takie 

postępowanie. A czy coś takiego mógłby 

uczynić katolik lub ktoś inny w kraju  

arabskim gdzie dominującą religią jest 

islam???   ❒ 
 

__________ 

Pogonowski - Miłosz ze str. 17 
 

w ramach niby „wolnego rynku.” Według 

Judt’a „wolny rynek” podobnie jak 

„dia lek tyczny mater ia l izm” są             

abstrakcjami, których nie wolno było 

kwestionować póki nie powodowały 

katastrofy. 

   Szwindel na trylion dolarów                      

w manipulacjach hipotecznych w ramach 

wolnego rynku doprowadził nie tylko do             

światowego kryzysu gospodarczego, ale 

również spowodował taki stan rzeczy, że 

w USA blisko połowa domów             

mieszkalnych ma obecnie długi              

hipoteczne wyższe niż przedstawia ich 

wartość rynkowa. 

   Profesor Judt określa Miłosza jako 

„człowieka ze wschodu,” któremu było 

trudno brać poważnie polityków i        

komentatorów w USA, ponieważ ogólnie 

Amerykanie są naiwni, nigdy nie mieli 

doświadczeń ludzi centralnej i wschodniej 

Europy, którzy nauczyli się jak niepewne 

są ich własne przekonania i opinie. Ten 

stan rzeczy jest powodem wątpliwości 

wielu Europejczyków z powodu braku 

realizmu poglądów Amerykanów i        

dobrowolnego płaszczenia się wielu  

spośród komentatorów w mediach 

amerykańskich, którzy, w stylu Ketman’a, 

boją się myśleć niezależnie. Judt chwali 

Czesława Miłosza za to że pisał        

obiektywnie o tym stanie rzeczy.   ❒ 
 

__________ 

Przystawa - Tusk ze str. 17 
 

francuskiej czy brytyjskiej, nie mówiąc 

już o izraelskiej czy szwajcarskiej? 

   Normę 460 wprowadzi l i  do 

komunistycznego parlamentaryzmu 

władcy PRL. Skąd im ta liczba przyszła 

do głowy? Ponieważ ustrój państwa miał 

i m i t o w a ć  u s t r o j e  p a ń s t w 

demokratycznych, więc 460 było liczbą 

akurat po środku i do takiej imitacji 

idealnie się nadawało. Jakie w końcu 

znaczenie mogło mieć czy posłów było 

460 czy 1460?  Byli oni figurantami 

demokracji, a posady poselskie 

s y n e k u r a m i  r o z d z i e l a n y m i  – 

proporcjonalnie, a jakże! -  wszystkim 

wyrazistym grupom społecznym. Ich 

przedstawicielska rola była czystą fikcją. 

   W demokracji, jaka nam zapanowała po 

roku 1989 pod tym względem nie wiele 

się zmieniło. Posłowie, zgodnie z zapisem 

konstytucji, tak jak w PRL „są 

reprezentantami narodu”, ale de facto są 

funkcjonariuszami partii politycznych. Na 

stronie internetowej www.jow.pl znajdują 

się wywiady z kilkudziesięcioma wójtami, 

burmistrzami i prezydentami miast, którzy 

zgodnie stwierdzają, ze posłowie w ich 

gminach dają się zauważyć, na ogół, tylko 

w czasie kampanii wyborczych, a poza 

tym ich nie ma. Jakie to ma znaczenie czy 

będzie ich 460, 300 , 230 czy choćby 

tylko 120, jak w swoim czasie 

proponował w Sejmie Janusz Korwin-

Mikke? 

   Norma przedstawicielska zaczyna 

odgrywać rolę dopiero w przypadku 

wyborów w jednomandatowych okręgach 

wyborczych i tam jej wielkość ma 

znaczenie istotne.  Musi ona bowiem 

zapewnić możliwość rzeczywistego 

kontaktu posła z jego wyborcami, bycia 

do ich dyspozycji i reagowania na ich 

potrzeby i dezyderaty. Wtedy już nie jest 

wszystko jedno czy jeden poseł przypada 

na 20 czy na 100 tysięcy wyborców. 

   Ruch Obywatelski na rzecz JOW 

domaga się do Sejmu wyborów w 460 

j e d n o m a n d a t o w y c h  o k r ę g a c h 

wyborczych.  Liczbę 460 akceptujemy, 

żeby uniknąć konieczności zmiany 

konstytucji. Uważamy, że w JOW nie 

będzie to zła liczba. Jest ona tylko trochę 

niższa od normy brytyjskiej i państwo 

polskie finansowo z takim nadmiarem 

posłów sobie poradzi. Ważne jest nie to 

ilu ich dokładnie będzie, tylko jak będą 

funkcjonować i kogo reprezentować. 

Dzisiaj, przy wyborach z list partyjnych, 

hasło zmniejszenia liczby posłów jest 

w y ł ą c z n i e  t a n i m  c h w y t e m 

propagandowym. Tanim, ale kiepskim, bo 

są jeszcze ludzie, którzy pamiętają, iż 

Donald Tusk dopiero co obiecywał nam 

co innego.   ❒ 
 

__________ 

Kołodziej - przeżyć ze str. 18 
mały stoliczek, żeby miały na czym pisać, 

inaczej nie ma gdzie. I wie pani co? 

Czynsz za to mieszkanie to 600 złotych. 

To mieszkanie komunalne, dostałam je, 

jak wychodziłam z domu dziecka. Już od 

jakiegoś czasu nie płacimy czynszu i 

mamy nakaz eksmisji. I dobrze. Może 

przeprowadzimy się do czegoś większego 

– mówi z nadzieją pani Renata. Mąż, 

który do tej pory raczej się przysłuchiwał 

naszej rozmowie, ożywia się. – Czekamy 

na mieszkanie socjalne, one są tańsze, no i 

na sześcioosobową rodzinę dostaniemy 

coś większego – włączył się pan Paweł. 

Ale nutka optymizmu szybko gdzieś 

ucieka. – Jesteśmy 23. na liście           

oczekujących na mieszkanie, a kolejka 

przesuwa się w tempie dwóch osób na 

rok.  Szybko się pewnie nie 

przeprowadzimy. A tu dzieci często      

chorują. O, tu, widzi pani, ta ściana to cała 

jest zagrzybiała. Teraz tego nie widać, bo 

było zamalowane niedawno, ale jak córka 

spała na łóżku przy tej ścianie, to pościel 

cała była mokra od tego grzyba i tej 

wilgoci. I przez to cały czas chorowała. I 

za to mamy płacić 600 złotych             

miesięcznie?    ❒ 

tolerancja tylko w jednym kierunku i dla 

niektórych. Już ma nawet miejsce 

rozmiękczanie Kościoła od wewnątrz. Ma 

miejsce infiltracja idei o legalizacji 

związków małżeńskich homoseksualistów 

czy lezbijek i danie praw do adopcji 

dzieci. Odżyła idea legalizacji rozwodów, 

aborcji, antykoncepcji czy też technologii 

in vitro. 

   Powoli będzie eliminowana prasa o 

posmaku katolickim a ich miejsce zajmie 

jakaś nowa gazeta w rodzaju „Słowa 

Powszechnego” w czasach komuny. 

Rozpoczęła się już twarda nagonka na 

Radio Maryia, które dla obecnej ekipy 

rządzącej jest solą w oku tylko dlatego, że 

jest niezależne i mówi prawdę o naszej 

rzeczywistości. Swego czasu minister 

spraw zagranicznych zdjął z funkcji 

honorowego Konsula Polski w Urugwaju, 

pana Kobylańskiego tylko dlatego, że on 

popierał i nadal popiera Radio Maryia.   ❒ 
 

__________ 


