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MIAMI BEACH MARIAN TOWERS 

APARTMENTS FOR THE ELDERLY  
Sponsored by the Archdiocese of Miami 

Marian Towers will accept applications for the 0bedroom efficiency units 

with Section 8 Subsidy beginning Thursday, July 1, 2010. The waiting list 

will close on Friday, December 31, 2010. 
To request an application: 

 Please send a post card or letter noting your name, address and phone number to:  
Miami Beach Marian Towers 17505 North Bay Road, Sunny Isles Beach, FL 

33160 

 An application will be sent to you to be completed and mailed back to the Sunny 
Isles address via U.S. Postal Services regular or Certified mail only.  

 As applications are received, they will be dated and marked with the time received 

by the Manager.  
 Eligible applicants will be placed on the waiting list in the order the applications 

are received.  

 Ineligible applicants will be notified in writing of the denial to be placed on the 

waiting list, and the reason for the rejection. Applicants will be informed of their 
rights to respond in writing or request a meeting within 14 days to dispute the 

rejection. The meeting will be conducted by a member of the staff that was not 

involved in the initial decision of rejection.  
 Miami Beach Marian Towers/Catholic Housing Management will not be 

responsible for applications lost / delayed through mail.  
 

ELIGIBILITY REQUIREMENTS INCLUDE:  

 62 years of age or older  Maximum income of $24,650  The ability to 

care for yourself and your apartment  
THIS IS AN EQUAL HOSING OPPORTUNITY 

(AventuraNews.com July 14-20, 2010) 

 

CATHOLIC HOUSING MANAGEMENT  

11410 North Kendall Drive Suite E-201 Miami, FL 33176 

Phone: 305-757-2824 Tere Spring, Administrator 

www.catholichealthservices.org  
 

 

  66
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 ANNIVERSARY OF WARSAW UPRISING 

 

 

 

 

   
Grave of Polish fighter killed during the Warsaw Uprising. In the battle, which 

lasted 63 days, more than 200,000 people died. wikipedia.org 

Najtragiczniejszym z naszych zrywów narodowych było Powstanie 

Styczniowe, od początku bez szans powodzenia. Ale pamięć o nim, o 

jego ofiarach, pomogła przetrwać Polakom następne pół wieku pod 

zaborami i wyzwoliła żywotne siły, dzięki którym kraj odzyskał 

niepodległość. Podobną rolę odegrało Powstanie Warszawskie. 

Świadomość poświęcenia powstańców i cierpień ludności Warszawy 

towarzyszyła narodowi przez cały okres powojenny. I w znacznym stopniu 

przyczyniła się do powstania „Solidarności‖, a potem do upadku 

komunizmu w Polsce.  
Stanisław Krupa, żołnierz batalionu „Zośka” Rzeczpospolita 29-07-2010 

 

 

 

 

 

AWANTURA PRZED PAŁACEM PREZYDENCKIM: NIE BĘDZIE 

PRZENIESIENIA KRZYŻA  

 

We wtorek 3 lipca mial zostac 

przeniesiony krzyz sprzed palacu 

prezydenckiego do kosciola sw. Anny, 

jak zostalo uzgodnione wczesniej z 

przedstawicielami kosciola i harcerzami, 

ktorzy postawili ten krzyz 15 kwietnia, 

po katastrofie smolenskiej. Wszystko 

mialo sie odbyc godnie i uroczyscie, harcerze 

mieli przeniesc krzyz w asyscie ksiezy. 
Niestety, skonczylo sie awantura i rezygnacja 

z uroczystosci przeniesienia krzyza. 

Tzw. "obroncy krzyza" wzmocnieni posilkami, ktore zgromadzily sie, zeby nie 
dopuscic do przeniesienia, obrzucili obelgami (lecialy tez znicze) przedstawicieli 

Kancelarii, harcerzy i ksiezy.  

Zgromadzeni wokół harcerskiego krzyża trzymali transparenty z napisami min.: 
"Polsko obudź się!", "Katyń trwa", "Czy zdrajcy i NKWD są tak silni?". 

Przepychanki, wrzaski, tlum fotoreporterow i dziennikarzy z calego swiata. Szef 

Kancelarii Prezydenta Jacek Michalowski oglosil rezygnacje z uroczystosci 
przeniesienia krzyza do kosciola, zeby nie narazac harcerzy i ksiezy. 

 
Krzyż pozostanie tam gdzie jest aż do momentu wypracowania trwałego rozwiązania. 
Wspólnie decyzję podjęli: przedstawiciele Kancelaria Prezydenta RP, Kurii 

Metropolitalnej Warszawskiej, Duszpasterstwa Akademickiego oraz Związku 
Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

 Ks. Adam Boniecki w TVN24:  obrońcy krzyża „odprawiali egzorcyzmy, traktując 
księży jak satanistów‖…  
  Bp Pieronek: Ci, którzy bronią krzyża, to jakaś fanatyczna sekta… polskatimes.pl  

Kaczyński: Obrońca WSI, przeciwnik krzyża – Komorowski  
 

 
Utarczka ze strażą miejską  

Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta 
 

 

 

 

 Mieszkanie na sprzedaż lub do wynajecia $600  z 

opcja Rent to Own 1 sypialnia, 1½ łazienki, 

bezpieczna okolica, basen, blisko Aventura i Uniw. 

Nova Southeastern, 3 mile do oceanu. Tel: 305-945-

6251. Email: wesolo@netzero.net 
 
 

 

 

 

 T Ł U M A C Z  S Ą D O W Y  No ta r iusz  Publ i czny  

CECILIA LAWINSKA 
Certified Translator - American Translators Association (ATA)  

 

English  Spanish  Polish 

PO Box 641072, Miami Fl 33164 

Tel. 305-892-2321 

E-mail: lawinskimc@bellsouth.net  
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THE COMPASSIONATE FRIENDS (TCF)  
“WE NEED NOT WALK ALONE” 

The Compassionate Friends (TCF) is a national non-

profit, support organization offering friendship and 

understanding to families grieving the death of a child 

or sibling of any age, from any cause. There is no religious affiliation. 

There are no membership fees or dues, and all bereaved family members 

are welcome.  
For any additional information, please call our TCF Line, 305-460-

5762 or Email: tcfmiami@bellsouth.net  

12221 SW 109 Ave, Miami, Florida ∙ 33176 (6-27-2010 St. Louis Catholic Church)  

 

 

Prokurator generalny Andrzej Seremet: polska prokuratura nie 
wyklucza opcji zamachu przy użyciu broni 

niekonwencjonalnej jako jednej z przyczyn katastrofy 
prezydenckiego samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem. 9 lipca 

2010 fronda.pl  

Gowin: Część przyczyn katastrofy po stronie rosyjskiej…  

Szef MSWiA Jerzy Miller potwierdził, ze nie dostaliśmy od 

Rosji istotnych dokumentów  pozwalających polskiej komisji i prokuraturze 
kontynuować badanie przyczyn katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia. 2-sierp-10  

Na Węgrzech 1 sierpnia odsłonięto pierwszy na świecie pomnik (płytę nagrobną) 

ku pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Na uroczystość, mimo zaproszeń, nie 

przybył nikt z ambasady RP w Budapeszcie… 4 sierpnia 2010 fronda.pl  

W Rumuńskich Karpatach rozbił sie izraelski śmigłowiec wojskowy, w którym 

zginęło sześciu żołnierzy, ekipa z Izraela przejęła kontrolę nad śledztwem. fronda.pl  

 

Antoni Macierewicz stanal na czele zespołu parlamentarnego 
PiS ds. katastrofy smoleńskiej. Oglosil, ze natknal sie na 

'szokujace rozbieznosci' w pracy polskich specjalistow po 

katastrofie smolenskiej.  
Macierewicz: Katastrofa smoleńska była zbrodnią…  

Z akt śledztwa, jakie przeczytał Jarosław Kaczyński, wynika, że na stole sekcyjnym 

dołożono fragmenty ciała, które nie należały do Lecha Kaczyńskiego.  

 
30 rocznica powstania „Solidarności‖ bez nagłośnienia… 

obchody lokalną imprezą…  

W wieku 74 lat zmarł w Gdańsku ks. prałat Henryk Jankowski - kapelan 
"Solidarności. Od wielu lat chorował na cukrzycę. fakty.interia.pl  

 

 

Z kolumnady gmachu Sądu Najwyższego ktoś 

zrabował część napisów z nazwami oddziałów 
Powstania Warszawskiego. Skradzionych liter 

nie uda się zrekonstruować przed 1 sierpnia, 

gdy obchodzona będzie 66. rocznica Godziny 
?W? 

Powodzianie trzeci raz walczą o swój dobytek »  

Po raz pierwszy od wielu lat eksperci NATO  
 

opracowują plany obrony wschodnioeuropejskich członków sojuszu przed atakiem ze 

Wschodu… 

 

Andrzej Krauze 9-pazdz-2009 Rzeczpospolita  
 

 

 

 

Zamiast dzwonić po numer telefonu i adres na 411 i 

płacić zadzwoń pod numer 1-800-FREE411. Jedyną 

niedogodnością może być konieczność wysluchania kró- 

tkiej reklamy. Jeśli masz dostęp do internetu znajdź numer telefonu za darmo 

na stronie www.free411.com. www.metropolonia.com/#  
 

 

 
 

 

 

600. rocznica bitwy pod Grunwaldem: 

W widowiskowej, godzinnej inscenizacji 

brało udział 2200 rycerzy. gazetaprawna.pl  

Stokilkadziesiat tysiecy ludzi przyjechalo 
ogladac inscenizacje bitwy pod Grunwaldem 

(odbiegajaca  mocno od  faktycznej, bo bylo 

malo konnicy, a duzo piechoty). 
Organizatorzy nie zapanowali nad korkami na 

drogach dojazdowych - czesc widzow w ogole nie dotarla, a wiekszosc powracajacych 

utknela na wiele godzin. Z kolei tych, ktorzy zostali do wieczora na pokaz 

fajerwerkow, dopadla ulewna burza i samochody nie mogly wyjechac z blota.  

» 90 ROCZNICA  BITWY WARSZAWSKIEJ - 13-15 SIERPNIA 1920  
"Niech żyje Polska! Nasza droga, szlachetna, waleczna Polska!" - tymi 

słowami zakończył swoją wizytę w Polsce Prezydent de Gaulle we wrześniu 
1967 r. 47 lat wcześniej, jako młody kapitan brał czynny udział w "Cudzie nad 

Wisłą". Za swoje męstwo na polu bitwy został odznaczony krzyżem Virtuti 

Militari. 27-maj-10 rp.pl  

MASZERUJE WOJSKO, MASZERUJE 

 
    Święto Wojska Polskiego - 15 sierpnia       (zdj 2007)  

 

German drone pilots watch Afghanistan from Israel…  
CHINA BECOMES SECOND BIGGEST WORLD ECONOMY...  

W St. Zjedn. rozpoczęto testy na komórkach macierzystych 
pochodzących z embrionów. - To moralne przestępstwo – emerytowa-  

ny prezes Papieskiej Akademii Pro Vita, bp Elio Sgreccia. 2-sierp fronda.pl  

 Wiecej artykulow w tym numerze internetowym ponizej:  
 

Nie czekajmy na łaskę Kremla Zbigniew S. Siemaszko 4-sierp-2010 rp.pl 
Jubileusz dzieła ks. Dabrowskiego w USA  bp W. Polak isakowicz.pl 2010-07-24 

Sojusz Ołtarza z Tronem  ks. T. Isakowicz-Zaleski, Gaz. Polska, 7 lipca 2010 

Postpolska, czyli „Jaśni‖ i „Ciemni‖ Jerzy Szczęsny rp.pl 27-07-2010  
Terroryzm i konflikty w Cerkwi na Ukrainie  KAI (isakowicz.pl) 2010-07-29  

Myślałem, że już wylądował i dzwoni ze Smoleńska. Wywiad dla Gazety Polskiej z 

Jarosławem Kaczyńskim glos.com.pl 14.07.2010 
"Kard. Dziwisz przekroczył pewną granicę" Z ks. Isakowiczem-Zaleskim rozmawia 

Jacek Gądek Onet.pl  

 Polacy wpadli przy załatwianiu praw jazdy w Nowym Meksyku Joanna Trzos PAP 
2010-07-30 dziennik.com  

Zielona Karta przez Małżeństwo – fakty i mity 2010-07-13 / Zielona karta, gdy 

małżeństwo się rozpada 2010-07-28  - Marcin Muszyński dziennik.com  
Przemowienie prez. RP Lecha Kaczyńskiego w 73 rocznice smierci Marszalka 

Jozefa Pilsudskiego, 12 maja 2008 r.  

Czy emerytura w Polsce wpływa na SSI? / Amerykańska emerytura w Polsce / 
Komu należy się zasiłek SSI? / Renta pośmiertna Social Security dla dziecka w Polsce  

poradniksukces.com 

Mapa-Kalendarium Powstania Warszawskiego 2010-07-30 dziennik.com  
 

 

 

 Potrzebuje kogos do scinania trawy - 2 domki 2 razy w mies. Fort 

Lauderdale. Tel: 954-565-3301.  Poszukuję kobiety z prawem jazdy od Pia. 

wieczor do Pon. rano, Bal Harbour/Miami Beach. Tel: 305-861-7778.  

Potrzebna kobieta do pracy. Tel: 954-678-8890.  ZATRUDNIMY 

KIERÓWCÓW Z PRAWEM JAZDY CDL, KLASY A na trasy Floryda-New 

Jersey. Dobre wynagrodzenie. Pr. dzwonić, Marek: 954-815-2032.  30-czerw-10 

dziennik.com  
 

 

FOR SALE OR RENT $600 - W OPTION TO BUY  

1 Bdr 1½ Bth, swimming pool, secure location, near the 

Beach, Aventura and Nova Southeastern Univ. Tel: 305-945-

6251. E-mail: wesolo@netzero.net 
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NIE CZEKAJMY NA ŁASKĘ KREMLA 
Zbigniew S. Siemaszko 4-sierp-2010 rp.pl 
 

Rosja konsekwentnie odmawia wydania nam „listy białoruskiej”. Zamiast narzekać, weźmy się do roboty i 

postarajmy się ją stworzyć sami – pisze emigracyjny dziennikarz i historyk 
 

 

Gdy w lipcu 1941 roku doszło do podpisania paktu między Polską a 

Związkiem Sowieckim (układ Sikorski-Majski) bolszewicy ogłosili 

amnestię dla Polaków. Nasi jeńcy i łagiernicy, którzy ledwie żywi wyszli z 

niewoli, szybko zorientowali się, że brakuje wielu spośród ich znajomych, o 

których wiedzieli, że również dostali się w sowieckie łapska. Jak 

zareagowali? Zaczęli natychmiast spisywać nazwiska tych kolegów. 
Z gotowymi listami chodzili do władz sowieckich, pytając, co się stało z 

tymi ludźmi. Nikt nie czekał na to, aż Moskwa raczy opublikować listę 

swoich ofiar. I słusznie, bo pełne spisy Polaków zamordowanych na skutek 

decyzji politbiura z 5 marca 1940 roku Rosja przekazała Polsce dopiero w 

latach 90. A właściwie nie pełne, bo Warszawa nadal nie może się doprosić 

ujawnienia spisu cywilnych obywateli polskich zamordowanych przez 

NKWD na Białorusi. 

Uważam, że historia ta jest żenująca. Tym razem nie mamy już bowiem do 

czynienia z wycieńczonymi więźniami, którzy dysponowali skromnymi 

możliwościami, ale z państwem. Państwem z całym jego aparatem, dużymi 

środkami finansowymi oraz instytucjami naukowymi z IPN na czele. I co 

robi to państwo? Siedzi z załamanymi rękami i skarży się, że „nie dają nam 

»listy białoruskiej«‖. 

Zadanie do wykonania 

Zamiast narzekać, III RP powinna zrobić to samo co ci więźniowie w 1941 

roku. Samemu stworzyć „listę białoruską‖. To przecież można zrobić. 

Istnieje wiele wspomnień, dokumentów, można się odwołać do pamięci 

rodzin osób, które przed majem 1940 roku zostały aresztowane przez 

bolszewików na terenach przyłączonych do sowieckiej Białorusi i zaginęły. 

Udało mi się zgromadzić dane 70 osób zamordowanych na Białorusi 

Widzę w tej historii symbol opłakanego stanu duchowego, w jakim znalazł 

się obecnie polski naród. To już nie jest dawna mentalność Polaków sprzed 

wojny, to jest mentalność homo sovieticus, którzy jak nie mają „bumażki‖, 

to siedzą i czekają. Zapytałem kiedyś publicznie śp. Janusza Kurtykę, 

dlaczego nic nie robi w tej sprawie. Odpowiedział, że IPN jako instytut 

naukowy może działać jedynie na podstawie dokumentów, a nie 

„spekulacji‖. 

Smutna to była odpowiedź, bo przecież to właśnie spekulacja, dedukcja, 

próba rekonstrukcji w każdej dziedzinie życia – nie tylko w badaniach 

historycznych – wymaga największego wysiłku ludzkiego intelektu. 

Porządkować dokumenty potrafi prawie każdy. 

Ponieważ ani IPN, ani Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nie 

wykazały najmniejszej inicjatywy mającej na celu ustalenie personaliów 

zamordowanych Polaków, postanowiłem przeprowadzić pewien 

eksperyment. Zacząłem sam spisywać taką listę w swoim bardzo 

ograniczonym zakresie. Skorzystałem z kilku dostępnych opracowań i 

wspomnień, jak również z osobistych kontaktów. 

Szybko udało mi się samemu zebrać dane około 70 ofiar – chętnie się nimi 

podzielę – co stanowi oczywiście zaledwie drobną część 3756 nazwisk, 

które prawdopodobnie znajdują się na „liście białoruskiej‖. Pokazuje to 

jednak, że zadanie, o którym piszę, jest do wykonania. Trzeba tylko nieco 

się postarać, trzeba włożyć w to trochę wysiłku. 

Paczki dla ojca 

Na tej mojej liście jest mój ojciec Antoni 

Siemaszko (rocznik 1881) z majątku Lachowszczyzna, powiat Postawy, na 

Wileńszczyźnie. Był więziony w klasztorze berezweckim, gdzie NKWD 

prowadziło intensywne śledztwa. Wolno było przekazywać mu nieco 

jedzenia i czystą bieliznę, a odbierać brudną, co było dla nas dowodem, że 

ojciec jeszcze żyje. W pierwszych miesiącach 1940 roku kilka razy 

jeździłem do Berezwecza, aby dostarczać mu paczki. 

Dzięki staraniom pana Aleksandra Gurjanowa z polskiej sekcji 

moskiewskiego Memoriału otrzymałem w 1998 roku następującą 

informację z Witebskiego Zarządu Spraw Wewnętrznych: „W archiwach 

witebskich, białoruskich i niektórych rosyjskich nie ma dokumentów o 

aresztowaniu, sądzeniu, odbywaniu kary w miejscach pozbawienia wolności 

i dalszych losach Antoniego Siemaszki po kwietniu 1940 r.‖. 

Ta informacja łączy się z faktem, że pod koniec kwietnia 1940 roku 

przestano przyjmować paczki dla ojca. Są to przekonujące dowody, że jego 

nazwisko znajdowało się na jednym z trzech pierwszych wykazów 

więźniów do zastrzelenia (nr 47, 48 i 49) wysyłanych do okręgowych 

komend NKWD w zachodniej Białorusi. Jego zwłoki znajdują się 

prawdopodobnie w podziemiach soboru w Głębokiem, wraz ze zwłokami 

innych więźniów Berezwecza. 

Prawdopodobnie, gdyż do końca nie wiadomo, gdzie NKWD mordowało i 

grzebało cywilne ofiary na Białorusi. Jeńców Kozielska rozstrzelano na 

wolnym powietrzu, a odgłosy strzałów i zmagań z opornymi Polakami 

zagłuszał chodzący stale hałaśliwy generator. Zastrzelonych zakopywano na 

miejscu w lasku należącym do ośrodka wypoczynkowego NKWD. 

Strzały w podziemiach soboru 

Do jeńców ze Starobielska i Ostaszkowa strzelano w podziemiach ośrodków 

NKWD i w nocy wywożono ciała, aby zakopać je w tajnych miejscach. Jak 

ginęli cywile na Białorusi? Zależało to pewnie od warunków, jakie istniały 

w poszczególnych obwodach lub w okolicach więzień. Wszystko jednak 

wskazuje na to, że w przypadku Berezwecza strzelano w podziemiach 

głębockiej cerkwi i tam na miejscu zasypywano ciała ziemią. Tam też więc 

zapewne spoczywa mój ojciec. 

Zbigniew S. Siemaszko 

Urodził się w 1923 r. na Wileńszczyźnie. Po 17 września 1939 roku został 

wraz z rodziną wywieziony w głąb Związku Sowieckiego do Siemijarska 

nad Irtyszem. Jego ojca Antoniego rozstrzelało NKWD – prawdopodobnie 

wiosną 1940 roku. W marcu 1942 roku Zbigniew Siemaszko wstąpił do 

armii gen. Andersa. Po wojnie ukończył studia w Wielkiej Brytanii i 

pracował w brytyjskiej firmie jako inżynier. Z zamiłowania jest jednak 

historykiem i publicystą. Był stałym współpracownikiem paryskiej 

„Kultury‖ i jednym z głównych autorów „Zeszytów Historycznych‖. 

Napisał wiele książek, m.in. „Narodowe Siły Zbrojne‖, „Działalność 

generała Tatara 1943 – 1949‖, „Początki sowietyzacji‖. 

Ostatnio opublikował swoją korespondencję z Jerzym Giedroyciem i 

Józefem Mackiewiczem. Pracuje nad biografią swojego byłego dowódcy 

gen. Andersa. Mieszka w Londynie.                                Rzeczpospolita  
www.rp.pl/artykul/518155_Siemiaszko__Nie_czekajmy_na_laske_Kremla.html 

 

WYCIĄGANO LUDZI Z DOMÓW, UPROWADZANO Z PÓL    Matylda Młocka  12-lipca-2010 

 

Obława augustowska. To jedna z okrytych największą tajemnicą zbrodni, która została dokonana po zakończeniu 

II wojny światowej na Polakach 
12 lipca 1945 roku Wojska Wewnętrzne NKWD wkroczyły na teren Puszczy Augustowskiej i okolic, otoczyły tamtejsze wsie i 

dokonały gigantycznych aresztowań ludzi podejrzanych o przynależność do podziemia niepodległościowego lub sprzyjanie poakowskim 

partyzantom. Do pomocy NKWD wysłano funkcjonariuszy UB oraz żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.  

Uprowadzonych wywożono ciężarówkami na wschód. Wiele źródeł podaje, że wywieziono 600 osób. W 1995 Rosjanie podali liczbę 

592 osób. Ich los do dziś nie jest znany. Wiele wskazuje na to, że zamordowano ich w okolicach Grodna. W 2001 r. akta sprawy 

przekazano IPN, który odtąd stara się wyjaśnić los ofiar.  
 

 Wystawę „Obława augustowska. Lipiec 1945”, przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Białymstoku, można 

oglądać od 12 do 31 lipca w Centrum Edukacyjnym IPN przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. Wcześniej pokazano ją w gmachu Sejmu. 
Na zdj: Krzyż w Gibach poświęcony pamięci pomordowanych / fot: obep ipn w białymstoku źródło: IPN                                                                  Rzeczpospolita 
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SOJUSZ OŁTARZA Z (LEWICOWYM) TRONEM   
7-lipca-2010 (www.isakowicz.pl) 

Na krótką metę Kościół zyskiwał na fraternizacji z politykami, 

na dłuższą jednak tracił. I to bardzo 

Prymas Józef Kowalczyk zapowiadał publicznie, że ingres do katedry 

gnieźnieńskiej będzie miał miejsce dopiero po kampanii wyborczej. 

Okazało się jednak, że data została "przypadkowo" wyznaczona na czas 

najbardziej newralgiczny, czyli na półmetek pomiędzy pierwszą a drugą 

turą wyborów. Przez "przypadek" też w pierwszej ławce zasiedli wyłącznie 

politycy lewicowi, czyli Kwaśniewski, Oleksy, Wałęsa, Pawlak i 

Komorowski. Zabrakło tylko Jaruzelskiego i Kiszczaka, a "siedmiu 

wspaniałych Trzeciej RP" byłoby w komplecie. Podobna sytuacja miała 

miejsce w 2005 r., kiedy to w Krakowie odbywał się ingres kard. Stanisława 

Dziwisza. Wtedy też miejsca w pierwszej ławce zajmowali Kwaśniewski i 

Cimoszewicz. Nawiasem mówiąc, nie uklękli nawet w czasie podniesienia, 

ale za to fotek z nowym metropolitą wykonali, ile się tylko dało. 

   Tuż przed ingresem Józefa Kowalczyka Wałęsa nie omieszkał 

wykorzystać powagi chwili dla partyjnych celów, ogłaszając poparcie dla 

Komorowskiego. Stwierdził przy tym dumnie, że w swych wyborach nigdy 

się nie myli. Dziennikarze milczeli, bo przecież nie wypada "mędrcowi 

Europy" wypominać takich drobnostek jak uczynienie Wachowskiego 

prezydenckim zausznikiem czy wspieranie "lewej nogi". Co do samej 

ceremonii to rzecz ciekawa, najważniejszy hierarcha w Episkopacie Polski, 

czyli jego przewodniczący arcybiskup przemyski Józef Michalik, w ogóle 

nie przyjechał. Z kolei jego zastępca, arcybiskup poznański Stanisław 

Gądecki, złożył prymasowi życzenia - uwaga! - w jednym zdaniu. Na 

koniec liturgii nastąpił rytuał wymiany serdecznych uścisków pomiędzy 

prymasem a lewicowymi politykami, którzy są m.in. przeciwko ochronie 

życia poczętego i za sztucznym zapłodnieniem oraz ingerencją w prywatne 

życie rodzin. Po tym ingresie nie ma wątpliwości, że pod rządami nowego 

prymasa sojusz ołtarza z tronem będzie się cementować. Warto jednak 

pamiętać, że zawsze tak bywało w historii, iż na krótką metę Kościół 

zyskiwał na fraternizacji z niekatolickimi politykami, na dłuższą jednak 

tracił. I to bardzo. Jak widać, abp Kowalczyk, choć uważa się za 

wytrawnego dyplomatę, wyraźnie tego nie rozumie. Trzeba też zwrócić 

uwagę, że po raz pierwszy na zakończenie tego typu uroczystości nie 

zaśpiewano "Boże, coś Polskę". Znów przypadek? Raczej nie. 

   Nic więc dziwnego, że takie postępowanie jest szokiem dla wiernych. 

Wprawdzie ich głos w Kościele polskim niewiele się liczy, ale warto 

zacytować fragmenty trzech listów. Pan Mirosław pisze: "Kto jak kto, ale 

biskupi powinni zareagować na jawną sprzeczność deklaracji bycia 

katolikiem z popieraniem metod sprzecznych z nauką Kościoła. Można 

wydawać deklaracje o niedopuszczalności metody in vitro, ale trzeba też 

reagować, kiedy prominentny człowiek jawnie się sprzeciwia i zajmuje 

sprzeczne stanowisko? Co mają mówić zwykli ludzie, kiedy brak jest 

zdecydowanej reakcji ze strony Kościoła? Widocznie można co innego 

mówić, a co innego robić. Swego czasu w USA biskup odmówił udzielenia 

komunii św. politykowi jawnie popierającemu aborcję. Bardzo zawrzało, ale 

takie działanie jest konieczne". 

   Z kolei jedna ze sióstr zakonnych po wizycie kandydata PO w kurii w 

Krakowie napisała. "To zdumiewające, jak można popierać liberała i tym 

samym jego całe zaplecze? A Kościół wyraźnie mówi, że mamy wybierać 

osoby o skrystalizowanych poglądach i wartościach. Katolik nie głosuje na 

liberałów ani lewaków. Biedni ludzie! Co mają myśleć, kiedy sama 

hierarchia postępuje inaczej? Czy będzie dobrze w Polsce? Śmiem wątpić, i 

to często za sprawą samego Kościoła". 

   Także p. Hanna z Wrocławia zaznacza: "Tym razem chciałabym napisać 

na temat dla mnie bardzo bolesny, a mianowicie postawy niektórych 

naszych biskupów wobec otaczającej nas rzeczywistości. Nie dotyka to 

naturalnie mojej wiary ani relacji z Panem Bogiem, ale mimo to... 

Wcześniej bardzo przeżywałam wyskoki biskupów Pieronka, Życińskiego 

czy Gocłowskiego, nie mówiąc o Paetzu, zanim zrozumiałam, co leży u 

podstaw ich zachowania. A teraz ks. kard. Dziwisz, potem ten ingres. I z 

tym się jeszcze trudniej pogodzić. Ludzie, którzy byli tak blisko Ojca  
 

Świętego. (...) Myślę jednak przede wszystkim o klerykach, tych, którzy 

przeżywają zawód, i tych, którzy rezygnują z powołania, nie potrafiąc żyć w  

podwójnej rzeczywistości. Ja wiem, że to są ludzie, że człowiek jest 

grzeszny, że dobra jest w Kościele więcej niż zła. Ale cóż, żal, że tak się to 

wszystko potoczyło". 

   Zaledwie kilka dni po ingresie Marcin Przeciszewski, szef Katolickiej 

Agencji Informacyjnej, musiał ze smutkiem napisać; "Informujemy, że od 

dzisiaj została wstrzymana poranna wysyłka przeglądu prasy. Nad decyzją 

tą bolejemy, ale spowodowana ona została licznymi głosami księży, w tym 

biskupów, którzy zwracali uwagę, że w ten sposób do środowisk 

duchownych docierają głosy krytyki Kościoła, publikowane przez niektóre 

gazety. Wobec licznych głosów postulujących zaprzestanie informowania o 

tym, jak prasa postrzega Kościół, wycofujemy się z kolportażu przeglądu 

prasy". Od tej pory czytelnicy serwisów KAI niewiele się dowiedzą. 

Przeczytają najwyżej, co ksiądz prymas jadł na śniadanie i z którym 

politykiem serdecznie uściskał się przy kolacji. 

   11 lipca br. wypada 67. rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Jak co 

roku zachęcam, aby w tym dniu zapalić znicze pod pomnikami i 

pamiątkowymi tablicami. Modląc się za pomordowanych w kresowych 

kościołach księży i wiernych, pomódlmy się także za obecny polski 

Kościół.  
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Gazeta Polska, 7 lipca 2010  

 

Jubileusz dzieła ks. Dabrowskiego w USA  2010-

07-24 
 

125-lecia polskich szkół Orchard Lake   

22 lipca br. w polonijnym Seminarium Duchownym p.w. św. Cyryla i 

Metodego oraz Liceum p.w. Najświętszej Maryi Panny w Orchard Lake, 

w stanie Michigen, odbyła się uroczystość z okazji 125 lecia założenia 

polskich Szkół w Orchard Lake. 

Uroczystej Mszy świętej dziękczynnej sprawowanej w kaplicy Matki 

Bożej z Orchard Lake przewodniczył ordynariusz diecezji Detroit 

arcybiskup Allen H. Vigneron. W uroczystości wzięli udział 

kardynałowie Edmund Szoka i Adam Maida, kilkunastu biskupów, w 

większości polskiego pochodzenia, z księdzem biskupem Edwardem 

Kmieciem ordynariuszem diecezji w Bufflo, księdzem biskupem 

Tomaszem Paprockim, ordynariuszem Springfield oraz biskupem 

Józefem Melczkiem, ordynariuszem diecezji Gary w stanie Indiana na 

czele, liczna grupa księży, przeważnie absolwentów Seminarium w 

Orchard Lake oraz zaproszeni goście. 

Kościół w Polsce reprezentował delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. 

duszpasterstwa emigracyjnego bp Wojciech Polak. W uroczystości 

uczestniczyli także kanclerz Szkół w Orchard Lake ks. Timothy F. Whalen 

oraz rektor seminarium ks. prał. Charles G. Kosanke, a także dawni 

kanclerze i rektorzy, na czele z ks. infułatem Stanleyem Milewskim oraz 

grono profesorów i wychowawców Orchard Lake Schools. 

Dokładnie 22 lipca 1885 roku ks. Józef Dąbrowski, który był przez blisko 

13 lat proboszczem w Polonii (Wisconsin), a 

następnie kapelanem Zgromadzenia Sióstr 

Felicjanek w Detroit, położył kamień 

węgielny pod budowę seminarium polskiego 

właśnie w Detroit, jednym z największych w 

tamtym czasie skupisk polonijnych w 

Stanach Zjednoczonych. 

Dzieło Księdza Dąbrowskiego, znane dziś pod nazwą „Orchard Lake 

Schools‖, z biegiem lat rozrosło się w prawdziwy Zakład Naukowy 

skupiający w ramach jednego campusu akademickiego położonego nad 

pięknym jeziorem, oprócz seminarium duchownego (SS. Cyril and 

Methodius Seminary) również liceum (St. Marys‘s College and St. Mary‘s 

Preparatory). 

W homilii abp Vigneron, metropolita Detroit odnosząc się do roli i miejsca 

Polonii, podkreślał, że podstawowym zadaniem jest wychowywanie do 

odważnego świadectwa Chrystusowi i Chrystusowej prawdzie oraz 

wierności tej miłości, którą Chrystus nas obdarował. Dziękując za wielki 

wkład w historię Kościoła na amerykańskiej ziemi, metropolita Detroit 

zachęcał współczesną Polonię do podejmowania nowych wysiłków w dziele 

ewangelizacji. Zauważył, że obecność kapłanów wywodzących się z Polski 

dobrze służy nie tylko polonijnym wspólnotom, ale wielu amerykańskim 

diecezjom, w których podejmują oni swoją kapłańską posługę. 
bp Wojciech Polak (www.isakowicz.pl)  
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 Primary Election – Tuesday, August 24, 2010  
Early voting is available from August 9 to 22, 2010 Tel: 

305-499-VOTE (8683). 

Gdzie nie ma idei, tam 

ludzie cierpią   

 ks. Jozef Dąbrowski 
(1842-1903) 

http://www.isakowicz.pl/


 

"Kard. Dziwisz przekroczył pewną granicę" 
Jacek Gądek Onet.pl/  
 

 

- Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz przekroczył pewną granicę - 

powiedział w wywiadzie dla Onet.pl ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Jak 

dodał duchowny, kard. Dziwisz systematycznie spotyka się wyłącznie z 

jedną opcją polityczną - utrzymuje bardzo ścisłe kontakty z Platformą 

Obywatelską". Ks. Isakowicz-Zaleski podkreśla, że ksiądz z ambony nie 

ma prawa wygłaszać mów politycznych. 
 

Dlaczego przed wyborami metropolita krakowski mówił o tym, że 

papież Jan Paweł II "lubił dwie Hanki"? I jakim cudem na ingresie 

prymasa w pierwszych ławach katedry siedział Józef Oleksy? Z ks. 

Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim rozmawia Jacek Gądek (Onet.pl). 
 

Jacek Gądek: W Polsce istnieje sojusz ołtarza z tronem? 
Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski: W niektórych przypadkach – tak. 

Kościół to zgromadzenie wszystkich ochrzczonych ludzi, a więc i wiernych 

i księży. Chrześcijanie angażują się w sprawy polityczne i społeczne – 

dokonują wyborów, sami też kandydują. Problem pojawia się w momencie, 

gdy duchowni angażują się w działalność polityczną. A takie przypadki 

istnieją - Kościół zawiera z władzami pewne porozumienia oficjalne bądź 

nieoficjalne, ale Kościół na sojuszu ołtarza z tronem – tak wynika z historii 

– zawsze źle wychodził. 

Czyli katolicy laiccy jak najbardziej powinni się angażować w 

działalność polityczną, a duchowni broń Boże? 
Nie do końca – księża nie są przecież pozbawieni praw. Jeśli już duchowny 

mówi o swoich poglądach politycznych - do których absolutne ma prawo - 

to nie powinien tego czynić ex cathedra, czyli z ambony, w salce 

katechetycznej czy w  czasie nabożeństwa. Natomiast jeśli ksiądz wyraża 

publicznie, ale poza kościołem, swoje poglądy, to ma do tego prawo - 

wyraża prywatną opinię, nie wykorzystuje Kościoła do zaangażowania się 

w działania polityczne. 

Ksiądz w taki właśnie sposób był obecny w tej kampanii prezydenckiej. 
Kilku duchownych, w tym i ja, byliśmy w honorowym komitecie 

wyborczym Jarosława Kaczyńskiego, ale jako obywatele. Natomiast już w 

kościele nikogo nie popierałem. 

W czasie kampanii, która jest za nami, dało się zaobserwować 

nawoływania duchownych do głosowania na konkretną osobę? Ale już 

w tej przestrzeni kościelnej.  
 

W moim przekonaniu były to jedynie sporadyczne przypadki - osobiście się 

z tym nie spotkałem, ale w Polsce jest 30 tys. księży. 

A na gruncie krakowskim, który 

księdzu jest szczególnie bliski, abp 

Stanisław Dziwisz tuż przed wyborami 

spotkał się z najważniejszymi 

politykami. Jak to interpretować? 
Ksiądz kardynał przekroczył pewną 

granicę. 

Dlaczego? 
Gdyby ksiądz arcybiskup spotykał się z kandydatami różnych opcji i 

rozmawiałby z nimi o wizji Polski, to nic złego by się nie stało. Natomiast 

kard. Stanisław Dziwisz systematycznie - odkąd wrócił do Krakowa, a przez 

30 lat był w Polsce nieobecny - spotyka się wyłącznie z jedną opcją 

polityczną. Utrzymuje bardzo ścisłe kontakty z Platformą Obywatelską. I tu 

jest problem: bo kardynał jest zarządcą diecezji, a w niej są katolicy o 

różnych poglądach politycznych. 

Zgrzyty miały miejsce dwukrotnie: w 2007 roku, przed wyborami 

parlamentarnymi, na kilka godzin przed ciszą wyborczą z wielką pompą, w 

błysku fleszy metropolita przyjął Donalda Tuska, przywódcę partii, która 

walczyła o władzę. Zostało to bardzo źle odebrane: dlaczego akurat jego? 

Dlaczego tuż przed ciszą wyborczą? Była to jasna manifestacja poglądów 

politycznych. W minionej kampanii wyborczej znowu przed głosowaniem 

kard. Dziwisz przyjął Bronisława Komorowskiego na audiencji, a pominął 

pozostałych kandydatów… 

…ale już w czasie ciszy doszło do spotkania z Jarosławem Kaczyńskim 

(PiS)… 
…ale o tym spotkaniu nikt nic nie wie. Dziennikarze nie zostali zaproszeni. 

Kardynał oczywiście ma prawo prywatnie spotykać się z kim tylko chce, 

niemniej jednak to wyjściu Bronisława Komorowskiego z kurii krakowskiej 

towarzyszyła ogromna liczba dziennikarzy, w telewizji pojawiły się 

migawki. 

Poseł Platformy Obywatelskiej Ireneusz Raś później obficie się wypowiadał 

– podobnie poseł Sławomir Nowak (również PO). Ireneusz Raś pozwolił 

sobie na szereg wypowiedzi choćby na temat tego, o czym kandydat PO 

rozmawiał z kardynałem, żalił się też na media katolickie, że faworyzują 

PiS.                                                         
http://wiadomosci.onet.pl 

TERRORYZM I KONFLIKTY W CERKWI NA UKRAINIE  www.isakowicz.pl   2010-07-29 
 

Wybuch bomby w cerkwi na Zaporożu, podlegającej 

Patriarchatowi Moskiewskiemu, z pewnością związany jest z 

zakończoną wczoraj wizytą patriarchy Cyryla i jego planami 

zjednoczenia podzielonych prawosławnych ukraińskich. 
A podziały te są ogromnie silne. W tej chwili funkcjonują cztery 

nawzajem zwalczające się odłamy chrześcijaństwa wschodniego. 

- Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, którego głową 

jest wspomniany Cyryl, 

- Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego, nieuznawa przez tą 

pierwszą, 

- Autonomiczna Cerkiew Prawosławna, nieuznawana przez dwie 

pozostałe, 

- Cerkiew greckokatolicka, na czele której stoi kard. Lubomyr Huzar, 

sympatyzująca z nacjonalistami i skłócona ze wszystkimi, a najbardziej 

z katolikami obrządku rzymskiego. 
Istny diabelski galimatias, do którego zwalczający się politycy (tak z 

Kijowa i Lwowa, jak i Kremla) dolewają oliwy, ile się tylko da. 

Zabicie i ranienie osób w Zaporożu, może byc zarzewiem kolejnych 

konfliktów religijno-politycznych. W interesie władz ukraińskich leży więc 

szybkie złapanie i przykładne ukaranie terrorystów, niezależnie od tego kim 

są i z jakiego polecenie działali. 

Jedność ukraińskiego prawosławia pod patronatem Moskwy?   

Patriarcha moskiewski i Wszech Rusi Cyryl przebywał w od 20 do 28 lipca 

z oficjalną wizytą na Ukrainie. Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła 

Prawosławnego (RKP) odwiedził Odessę, Dniepropietrowsk i Kijów. 

Dominującym wątkiem wizyty była próba odbudowy jedności prawosławia 

na Ukrainie pod kuratelą Moskwy. 

Patriarsze Cyrylowi towarzyszyli najwyżsi rangą przedstawiciele 

Patriarchatu Moskiewskiego, m.in. administrujący patriarchatem 

metropolita Warsonofiusz, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych 

Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilarion, 

przełożony Troicko-Siergiejewskiej Ławry abp Teognost i dyrektor 

kancelarii patriarchatu bp Sergiusz. 

Po trzydniowym pobycie w Odessie, gdzie m. in. poświęcił sobór 

Przemienienia Pańskiego i odwiedził Odeską Narodową Akademię Prawa, 

patriarcha Cyryl udał się 24 lipca do Dniepropietrowska. Tam modlił się w 

soborze św. Trójcy, złożył wieniec pod pomnikiem bohaterów wojny 

rosyjsko-tureckiej w Sewastopolskim parku oraz odwiedził Uniwersytet im. 

Ołesia Honczara. Na Krymie spotkał się z obecnym prezydentem Ukrainy, 

Wiktorem Janukowyczem. 

25 lipca patriarcha po odprawieniu Świętej Liturgii w katedralnym soborze 

Przemienienia Pańskiego i złożeniu wieńca pod Pomnikiem Chwały udał się 

do Kijowa. Tam powitany został przez hierarchię Ukraińskiego Kościoła 

Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM) na czele z 

metropolitą Włodzimierzem. 

26 lipca patriarcha Cyryl przewodniczył w Kijowie obradom Świętego 

Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Wzięli w nim udział 

podlegający Patriarchatowi Moskiewskiemu biskupi z Ukrainy i Rosji. 

Odbyły się one w słynnej Ławrze Pieczerskiej. Obrady poprzedziła 

modlitwa dziękczynna w dawnej głównej katedrze Rusi – soborze św. Sofii 

– Mądrości Bożej. Patriarcha Cyryl wskazał na znaczenie świątyni. „To z 

tego soboru udawali się na przeogromne tereny Rusi – na północ, na 

wschód, na zachód – asceci i misjonarze, którzy kierowali się ku 

pogańskiemu światu, opierając się tylko na mocy Bożej. Nikt im nie 

pomagał, żadna władza ich nie podtrzymywała, z wyjątkiem mocy Bożej‖ - 

 
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski  



powiedział. W ten sposób zwierzchnik rosyjskiego prawosławia 

jednoznacznie wiązał tradycję Rusi Kijowskiej z późniejszym rozwojem 

prawosławia rosyjskiego. Tymczasem do tradycji tej odwołują się w równej 

mierze pozostałe Kościoły prawosławne na Ukrainie jak i Kościół 

grekokatolicki. 

Gdy odbywały się modlitwy przed katedrą demonstrowała grupa członków 

ruchu Swoboda (Wolność). Policja zatrzymała kilku manifestantów 

ubranych w maski przedstawiające patriarchę Cyryla i prezydenta Rosji, 

Dmitrija Miedwiediewa. Pozostałych funkcjonariusze otoczyli, 

przeprowadzili na odległość kilkaset metrów, po czym uwolnili. 

Demonstracja była nielegalna, gdyż nie wyraził na nią zgody miejscowy 

sąd. Mimo to jej uczestnicy na widok wychodzącego ze świątyni 

zwierzchnika RKP wnieśli okrzyki: „Precz z moskiewskim papieżem!‖. 

Jednym z tematów omawianych podczas synodu był podział w łonie 

prawosławia na Ukrainie. W kraju tym istnieją trzy wspólnoty: Ukraiński 

Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, Ukraiński Kościół 

Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego i Autokefaliczny Ukraiński Kościół 

Prawosławny. Tylko ten pierwszy jest uznawany przez inne Kościoły 

prawosławne, co potwierdził w czasie niedawnej wizyty w Rosji honorowy 

zwierzchnik światowego prawosławia, patriarcha Konstantynopola, 

Bartłomiej I. 

„Temat ten dotyczy naszych braci, którzy znaleźli się poza Kościołem z 

różnych powodów, zarówno politycznych jak i osobistych‖ – wyjaśnił ks. 

Nikołaj Bałaszow, zastępca przewodniczącego Wydziału ds. Zewnętrznych 

Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Natomiast kierownik 

Synodalnego Wydziału Informacji Patriarchatu Moskiewskiego, 

Wołodymyr Legoida stwierdził: „Bramy Kościoła są otwarte i jesteśmy 

gotowi wyjść na spotkanie wszystkich powracających‖. 

Na zakończenie obrad Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 

wystosował odezwę do wszystkich wyznawców prawosławia należących do 

Kościołów niekanonicznych. Stwierdzono w niej, że „życie w schizmie jest 

niszczące i jest życiem w grzechu‖. „Dla chrześcijanina nie ma nic gorszego 

niż umrzeć poza Kościołem‖ – czytamy w dokumencie. Jego autorzy 

przestrzegają, że wielu ludziom nie udało się przez całe życie zebrać sił i 

powrócić do jedności, innych natomiast trzymały z dala od Kościoła 

okoliczności zewnętrzne, które jednak uległy zmianie. „Bramy Kościoła są 

otwarte i jesteśmy gotowi wyjść na spotkanie wszystkich powracających‖ – 

stwierdzono w odezwie. 

Przypomniano, że w akcie skruchy nie ma nic upokarzającego. Odpowiadając 

na pytanie dziennikarzy o wspomniane w odezwie „okoliczności‖ Legoida 

wyjaśnił, że schizma (czyli utworzenie nieuznawanego przez Moskwę 

patriarchatu kijowskiego, czy Kościoła autokefalicznego) miała głównie 

przyczyny polityczne i osobiste. 

Ponadto biskupi postanowili m.in. zwołać w lutym 2011 roku Sobór Biskupów 

RKP. Synod powołał także trzech nowych biskupów i dokonał drobnych zmian 

w strukturze Patriarchatu Moskiewskiego oraz mianował delegatów na 

posiedzenie Międzynarodowej Komisji Wspólnej ds. Dialogu Teologicznego 

między Kościołami katolickim a prawosławnym. Odbędzie się ono się w dniach 

od 20 do 27 września 2010 r. w Wiedniu. Na czele delegacji stanie metropolita 

Hilarion. W jej skład wejdą także profesor Moskiewskiej Akademii Teologicznej 

ks. protojerej Walentyn Asmus oraz jako konsultant archimandryta Cyryl, 

pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu ds. Nauki Patriarchatu Moskiewskiego. 

Na zmianę sytuacji politycznej na Ukrainie jako czynnika sprzyjającego 

zjednoczeniu prawosławia wskazał w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji Inter 

metropolita Hilarion. Jego zdaniem coraz więcej mieszkańców Ukrainy zaczyna 

myśleć o powrocie do Kościoła kanonicznego, choć zjawisko to nie nabrało 

jeszcze powszechnego charakteru. Jego zdaniem schizmatycy mają silne 

poczucie niższości. Ponadto schizma traci na znaczeniu, odkąd nie jest już 

popierana przez władze. 

Natomiast jego zastępca o. Mikołaj Bałaszow zapowiedział, że patriarcha Cyryl 

ma zamiar przybywać do Kijowa regularnie co roku z okazji obchodzonej 27 i 

28 lipca rocznicy Chrztu Rusi. Ponadto możliwe są wizyty patriarchy 

moskiewskiego także przy innych okazjach. 

W odpowiedzi na to arcybiskup charkowsko-połtawski Ukraińskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Igor (Isyczenko) określił wizytę 

patriarchy Cyryla jako przejaw postsowieckiej ortodoksji. „Utrzymane w 

wojowniczym tonie przemówienia podkreślające wyłączność jednej strony, 

nienawiść względem przeciwników, relatywizm moralny, kult bogactwa i mocy, 

duch zamożności, brak szacunku dla dziedzictwa historycznego Ukrainy oraz 

bigoteryjna hipokryzja to coraz silniejsza tendencja we wspólnocie kierowanej 

przez patriarchę Cyryla‖ – stwierdził abp Igor. Przypomniał, że w łonie 

formalnie prawosławnego Imperium Rosyjskiego zrodziła się przed stu laty 

najstraszliwsza idea totalitarna w dziejach, która doprowadziła do śmierci 

milionów wyznawców prawosławia. 

W ostatnim dniu wizyty 28 lipca patriarcha przewodniczył w Kijowie 

uroczystości ku czci św. księcia Włodzimierza Wielkiego. Święto to obchodzone 

jest na Ukrainie i w Rosji jako Dzień Chrztu Rusi. Święta Liturgia była 

celebrowana na placu przed Soborem Zaśnięcia Bogurodzicy w Kijowsko-

Pieczerskiej Ławrze. W nabożeństwie uczestniczyło kilkudziesięciu hierarchów 

z Ukrainy i Rosji, duchowieństwo i wierni. 
Równolegle do wizyty patriarchy Cyryla Ukraiński Kościół Prawosławny 

Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK) zorganizował 27 lipca swój własny synod 

biskupów. „W Ukraińskim Kościele prawosławnym nie można mówić o 

schizmie, a jedynie o podziale ze względu na różne jurysdykcje‖ – stwierdzili 

jego uczestnicy. Hierarchowie UKP PK zarzucili Patriarchatowi 

Moskiewskiemu brak konstruktywnego podejścia do kwestii jedności. 

Nieuznawany przez inne Kościoły prawosławne Patriarchat Kijowski odniósł się 

do apelu wystosowanego 26 lipca przez obradujący w stolicy Ukrainy Synod 

Patriarchatu Moskiewskiego, zachęcającego wiernych ukraińskich Kościołów 

niekanonicznych do powrotu. Skrytykował ton dokumentu Kościoła 

Rosyjskiego, powtarzającego dawną jałową retorykę. Jego autorzy nie 

dostrzegli, że w ciągu minionych 10-15 lat na Ukrainie doszło do poważnych 

zmian. Zdaniem Patriarchatu Kijowskiego jedynym możliwym i dopuszczalnym 

sposobem przezwyciężenia podziału ukraińskiego prawosławia jest zaniechanie 

dawnych sporów i uznanie autokefalii lokalnego Ukraińskiego Kościoła 

Prawosławnego. Zarzuca on Patriarchatowi Moskiewskiemu stronniczość oraz 

manipulowanie świadomością wiernych. Zauważa, że Rosyjski Kościół 

Prawosławny chciał pod pretekstem „zmieniających się okoliczności 

politycznych rozpocząć systematyczne niszczenie Patriarchatu Kijowskiego‖. 

Synod Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego 

przestrzega też swych duchownych przed zrzeczeniem się godności i przyjęciem 

nowych w Patriarchacie Moskiewskim. „Czyn taki byłby wyrzeczeniem się 

Chrystusa‖ – czytamy w opublikowanym po obradach dokumencie.  
Dziennik KAI – tom  
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Lubelskie potępienie zbrodni 
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Sejmik Województwa Lubelskiego jako 

piąty - po Dolnośląskim, Opolskim, 

Lubuskim i Podkarpackim - jednogłośnie 

uchwalił stanowisko, w którym 

upamiętnił ofiary ludobójstwa 

dokonanego przez ukraińskich 

szowinistów na mieszkańcach Kresów 

Rzeczypospolitej.  
Jerzy Bukowski  
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ZIELONA KARTA PRZEZ MAŁŻEŃSTWO – FAKTY I MITY 
 Marcin Muszyński 2010-07-13 dziennik.com  

 W dzisiejszym artykule napiszę o tym, jak można 

otrzymać zieloną kartę przez małżeństwo z obywatelem 

USA. Mimo że jest to jeden z najpopularniejszych 

sposobów uzyskania zielonej karty, nadal krążą na ten 

temat wręcz baśniowe opowieści. Na koniec przedstawię 

państwu zabawną decyzję sądu imigracyjnego odnośnie 

prawdziwości małżeństwa. 
Najprostsza zasada: aby otrzymać zieloną kartę na podstawie 

małżeństwa z obywatelem USA, małżeństwo musi być zawarte z 
miłości, a nie w celu uzyskania stałego pobytu. Prawo imigracyjne "daruje" nam 

nielegalny pobyt oraz nielegalne zatrudnienie, ale prawo nie "daruje" nam wjazdu 

przez zieloną granicę. Tak więc drugim podstawowym warunkiem uzyskania zielonej 
karty jest legalny wjazd do USA. 

KIEDY DOSTANIEMY ZIELONĄ KARTĘ WAŻNĄ NA DWA LATA, A 

KIEDY NA DZIESIĘĆ? 
Wbrew różnym opowieściom krążącym wśród imigrantów zasada jest bardzo prosta. 

Jeżeli w dniu naszego interview w urzędzie imigracyjnym nasze małżeństwo trwa 

dłużej niż dwa lata, otrzymamy zieloną kartę ważną na dziesięć lat. Nie ma to nic 
wspólnego z dowodami prawdziwości małżeństwa. Nie ma też znaczenia, czy mamy 

dzieci lub czy płacimy wspólne podatki. Prawo jest bardzo jasne – liczy się tylko czas 

trwania związku. Czas liczony jest od daty zawarcia związku niezależnie, czy ślub 
miał miejsce w Nowym Jorku, w Las Vegas czy w Polsce. Nie ma znaczenia, czy 

ślub był kościelny lub cywilny. Liczy się data ważnego ślubu. 

W przeciwnym razie otrzymujemy zieloną kartę ważną na dwa lata. Jest to tzw. 
warunkowa zielona karta, która wymaga dodatkowego wniosku o zniesienie tejże 

warunkowości w ciągu 90 dni od jej wygaśnięcia. Ponownie podkreślam, że 

dwuletnią zieloną kartę otrzymamy niezależnie od tego, jak mocna jest nasza 
ewidencja prawdziwości związku małżeńskiego – liczy się tylko i wyłącznie czas 

trwania małżeństwa. 

JAK UDOWODNIĆ PRAWDZIWOŚĆ NASZEGO MAŁŻEŃSTWA? 
Wszystkim moim klientom odpowiadam w bardzo prosty sposób – proszę polegać na 

zdrowym rozsądku. Nie ma oficjalnej listy dokumentów, które są wymagane przez 

prawo imigracyjne do udowodnienia prawdziwości naszego związku, ale "utarły" się 
pewne schematy. Jeśli nie mamy niektórych dokumentów, nie rozpaczajmy. Jeśli 

mamy logiczne wytłumaczenie – nie będzie problemu. Na przykład, wiele osób, 

zwłaszcza z innych stanów niż Nowy Jork, mam problem z otwarciem wspólnego 
konta bankowego z powodu braku numeru Social Security. Urząd imigracyjny jest 

świadomy tego rodzaju ograniczenia i skoncentruje się na innych dokumentach. 

Zdjęcia 
Urzędnicy są tak przyzwyczajeni do zdjęć, że pytają o nie automatycznie. Liczba 

przyniesionych fotografii zależy, ponownie, od zdrowego rozsądku. Są one również 

okazją do urozmaicenia monotonnego dnia naszego urzędnika. Pamiętajmy, że 
przeprowadzanie setek interviews z czasem staje się bardzo nudne. Jeśli mamy dużo 

zdjęć, nie przynośmy stu z jednej okazji – w praktyce ta setka ma wagę jednego, 

ponieważ było to tylko jedno wydarzenie. Osobiście stosuję zasadę 10 zdjęć z danego 
roku. Przeciętne małżeństwo ubiegające się o zieloną kartę jest przynajmniej 3 lata 

razem w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. Bardzo ważne są zdjęcia sprzed ślubu – 

pokazujące, że byliśmy razem. 10 zdjęć z każdego roku przekłada się na dwa zdjęcia 
z większej okazji, tzn. gwiazdka, walentynki, urodziny, Święto Dziękczynienia, 

sylwester, wakacje itd. Okazji jest mnóstwo. Skoncentrujmy się na zdjęciach, na 
których jesteśmy razem wśród rodziny i przyjaciół. 

Wspólne konto bankowe 
To kolejna forma ewidencji, o którą urzędnik prawie zawsze zapyta. Bardzo pomocne 
są wyciągi wspólnego konta sprzed daty ślubu. Wiele banków pozwoli nam na 

dodanie drugiej osoby do naszego konta nawet przed ślubem, na zasadzie 

upoważnienia do konta. Nie ma też znaczenia stan naszego konta; musimy jedynie 
pokazać, że jest to nasze wspólne konto, z którego oboje korzystamy. Wiele osób w 

dzisiejszych czasach ceni sobie niezależność finansową i posiada osobne konta – nie 

ma w tym nic złego – jak już wielokrotnie powtarzałem, liczy się zdrowy rozsądek i 

jeśli mamy logiczne wyjaśnienie braku wspólnego konta bankowego, urzędnik 

skoncentruje się na innych dokumentach potwierdzających prawdziwość naszego 

związku. 

Umowa wynajmu lub mortgage 
Jeśli mamy umowę wynajmu naszego mieszkania lub wspólny mortgage, takie 

dokumenty będą bardzo pomocne podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli 
mieszkamy u rodziny, np. u teściów, pismo stwierdzające nasze wspólne 

zamieszkanie, potwierdzone notarialnie, jest również bardzo mocnym dowodem. 

Ubezpieczenia zdrowotne lub polisa na życie 
Nie każde małżeństwo posiada wspólne ubezpieczenie, ale z mojego doświadczenia 

wynika, że urzędnikom bardzo się podoba wspólne ubezpieczenie na życie jednego 

lub obu małżonków. 

Rozliczenia podatkowe 
Jeśli mamy możliwość, wskazane jest wspólne rozliczenie, ponieważ jest to kolejny 

dowód na prawdziwość naszego związku małżeńskiego. Oczywiście, jeśli pobraliśmy 
się na początku roku, brak wspólnego rozliczenia nie będzie problemem. 

Rachunki za telefon, kablówkę, światło, gaz itp. 
Istnieje przekonanie, że na każdym rachunku muszą widnieć oba nazwiska – jest to 

kolejny mit. W praktyce cześć rachunków przychodzi na męża, a część na żonę.  

Akty urodzenia dzieci.  

Jeśli mamy wspólne dzieci, należy przedstawić ich akty urodzenia.  

Nie sposób jest wymienić wszystkich możliwych dokumentów potwierdzających nasz 
związek – jak państwo widzą, wszystko zależy od zdrowego rozsądku oraz 

indywidualnej sytuacji każdego z nas. 

O CO PYTA URZĘDNIK IMIGRACYJNY 
Niestety nie ma oficjalnej listy pytań; jak zwykle przeważa zdrowy rozsądek. Z 

doświadczenia mogę powiedzieć, że urzędnik z reguły pyta, jak się poznaliśmy, kiedy 

miały miejsce oświadczyny, kiedy był ślub, kto był na weselu itd. Oczywiście 
wypada znać daty urodzeń małżonków oraz imiona teściów. W zależności, jak będzie 

układać się rozmowa, urzędnik zapyta nas o to, czy znamy rodzinę naszego małżonka 

oraz o listę gości na naszym weselu. Jeśli jesteśmy po rozwodzie, urzędnicy z reguły 
pytają nas o naszych poprzednich małżonków – urząd imigracyjny wychodzi z 

założenia, że w prawdziwym związku powinniśmy wiedzieć o naszych byłych 

małżonkach. 

RAZEM CZY OSOBNO 
W większości przypadków nasze pierwsze interview o zieloną kartę odbywa się 

razem, czyli jesteśmy wszyscy razem w jednym pokoju. Jeśli podczas interview 
urzędnik dojedzie do wniosku, że nasze małżeństwo zostało zawarte w celu uzyskania 

stałego pobytu, otrzymamy wezwanie na tzw. Stoke‘s Interview. Odbywa się ono na 

26 Federal Plaza na Manhattanie; urzędnik imigracyjny przesłucha najpierw jednego 
małżonka, potem drugiego i porówna odpowiedzi, aby stwierdzić prawdziwość 

związku. Takie interview nie należy do przyjemnych i może trwać nawet kilka 

godzin. 

PRAWDZIWOŚĆ MAŁŻEŃSTWA PO KALIFORNIJSKU 
A teraz mały test. Proszę sobie wyobrazić, że jesteście na miejscu urzędnika 

imigracyjnego i macie przed sobą taką oto parę. Poniższe fakty są prawdziwe i miały 
miejsce w San Francisco. 

Obywatel USA, 60-letni pan Peterson, poślubił 53-letnią obywatelkę Iranu; obie 

strony są po rozwodach. Obywatel USA, z powodu słabego zdrowia, nie pracuje i 
utrzymuje się z zapomogi rządowej. Na pytanie, jak się poznali, pan Peterson 

powiedział, że potrzebował gospodyni domowej, a jego żona powiedziała, że nie 

miała gdzie mieszkać, więc się zgodziła. Para również otwarcie przyznała, że przed 
zawarciem ślubu pan Peterson, jego przyszła irańska żona oraz jej córka uzgodnili, że 

małżeństwo nie będzie "skonsumowane" oraz że każde z małżonków będzie 
mieszkało w osobnym pokoju. (Takiej uczciwości nie spotyka się na co dzień w 

urzędzie imigracyjnym). Pan Peterson przyznał, że nie płaci żadnej pensji swojej 

żonie za opiekę nad domem, ale kupuje jej warzywa i owoce. Na pytanie, z czego 
utrzymuje się jego żona, pani Peterson powiedziała, że pomaga jej córka oraz że żyje 

z własnych oszczędności. Kiedy urzędnik imigracyjny zapytał się o uczucia pana 

Petersona w stosunku do swojej żony, ten otwarcie przyznał, że nie kocha jej tak jak 
kochał swoją pierwszą żonę. Pani Peterson nie pozostała dłużna i otwarcie przyznała, 

że też go nie kocha. Powiedziała natomiast, że oboje bardzo się lubią. Pani Peterson 

powiedziała, że poślubiła swojego męża trochę z litości, ponieważ był samotny i 
schorowany. Pan Peterson powiedział, że poprosił panią Peterson o rękę oraz o 

opiekę nad domem. Pani Peterson przyznała, że na początku próbowała spać z mężem 

w jednym pokoju, ale ponieważ on całą noc kaszle, małżonkowie postanowili spać w 
osobnych pokojach. W ten sposób przynajmniej pani Peterson mogła się wyspać (w 

końcu, jako gospodyni domowa, miała poranne obowiązki). 

Ci z państwa, którzy doszli do wniosku, że małżeństwo zostało zawarte w celu 
uzyskania zielonej karty, podjęliście taką samą decyzję, jak urzędnik imigracyjny w 

tejże sprawie. Gratulacje! Para jednak postanowiła się odwołać do sądu 

imigracyjnego*. Sędzia imigracyjny w San Francisco uznał, że na podstawie 
szczerych zeznań małżonków nie widzi niczego, co by mogło wskazywać na 

fałszywość tego małżeństwa. Sędzia nie widział nic złego w tym, że pan Peterson 

poślubił swoją żonę, ponieważ potrzebował gospodyni domowej; sędziego nie dziwił 
również fakt, że para śpi w osobnych pokojach. Na podsumowanie swojej decyzji 

sędzia stwierdził, że powody, dla którego państwo Peterson zawarli swoje 

małżeństwo, są rozsądniejsze od większości związków i zatwierdził zieloną kartę dla 
żony pana Petersona. 

Powyższa decyzja sędziego jest nadal aktualna, mimo że została wydana w 1968 

roku. Osobiście proponuję traktować ją z lekkim, kalifornijskim dystansem i mimo 
wszystko zalecam przynieść ewidencję prawdziwości związku małżeńskiego na 

swoje interview. 

W następnym artykule przybliżę państwu, co można zrobić, kiedy nasze małżeństwo 
się rozpada przed złożeniem wniosku o 10-letnią zieloną kartę.  
 

* Matter of Peterson, 12 I. & N. Dec. 663 (1968) 
 

Powyższy artykuł ma charakter ogólnej informacji nie może być traktowany jako 

szczegółowa porada prawna. /Autor specjalizuje się w prawie imigracyjnym. Posiada 
akredytację Imigracyjnej Rady Apelacyjnej. PAX (718) 389-7580. 
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Zielona karta, gdy małżeństwo się rozpada 
Marcin Muszyński 2010-07-28  dziennik.com  

Kontynuujemy temat zielonej karty poprzez małżeństwo z obywatelem USA. Niestety nie każdy związek jest w stanie przetrwać 

pierwsze dwa lata. Tematem dzisiejszego artykułu są konsekwencje imigracyjne naszej separacji lub rozwodu. 
Według obecnego prawa, jeśli w dniu interview na zieloną kartę związek 

małżeński trwa krócej niż dwa lata, osoba sponsorowana otrzymuje zieloną 

kartę ważną na dwa lata. Jest to tak zwana warunkowa zielona karta i osoba 

posiadająca ją ma obowiązek złożenia odpowiedniego wniosku do urzędu 

imigracyjnego w ciągu 90 przed jej wygaśnięciem. Podkreślam, że nie jest 

to wniosek o przedłużenie zielonej karty, tylko wniosek o zniesienie 

"warunkowości" naszej zielonej karty. Dla przypomnienia, wniosek o 

przedłużenie zielonej karty składamy na formularzu I-90. Wniosek, o 

którym mowa w dzisiejszym artykule, to wniosek I-751. Obecna opłata 

imigracyjna za petycję I-751 to 545 dolarów. 

Prawo imigracyjne zobowiązuje osobę, która posiada dwuletnią zieloną 

kartę, do złożenia wniosku I-751 razem z małżonkiem. Urząd imigracyjny 

w większości przypadków wysyła zawiadomienie przypominające o naszym 

obowiązku na kilka tygodni przed wygaśnięciem naszej zielonej karty; 

należy jednak podkreślić, że brak zawiadomienia nie zwalnia nas z naszego 

obowiązku. Pamiętajmy, że urząd imigracyjny przekaże naszą sprawę do 

sądu imigracyjnego, jeśli nasz wniosek nie zostanie złożony o czasie. 

Trzeba przyznać, że urząd imigracyjny jest stosunkowo wyrozumiały na 

wypadek spóźnienia; cierpliwość urzędu ma jednak swoje granice i jeśli 

nasz wniosek I-751 nie wpłynie, prawo imigracyjne obliguje urząd do 

przekazania naszej sprawy do sędziego imigracyjnego, który rozpocznie 

procedurę deportacyjną. Jak państwo widzą, złożenie wniosku o czasie jest 

rzeczą bardzo ważną. 

MAŁŻEŃSTWO KWITNIE 
W przypadku, kiedy nasze małżeństwo kwitnie, i kiedy z każdym dniem 

jesteśmy coraz szczęśliwsi, wniosek I-751 wydaje się tylko formalnością. W 

ciągu 90 dni od daty ważności naszej "warunkowej" zielonej karty 

wysyłamy wniosek wraz z ewidencją prawdziwości naszego związku 

małżeńskiego. Osobiście stosuję zasadę, aby przedstawić podobny rodzaj 

dokumentacji, który został wysłany wraz z naszym pierwszym wnioskiem o 

zieloną kartę. Oczywiście dokumenty potwierdzające prawdziwość naszego 

małżeństwa powinny zawierać ewidencję z okresu od otrzymania zielonej 

karty. Do podstawowych dokumentów należą wspólne rozliczenia 

podatkowe, wspólne konta oraz wspólne umowy wynajmu. Jak zwykle, 

zdjęcia są bardzo pomocne. Wiele osób po otrzymaniu zielonej karty 

wyprawia wesele w Polsce. Zdjęcia oraz albumy uwieczniające to cudowne 

wydarzenie są bardzo pomocnym dowodem. Ponadto wspólne wycieczki 

uwiecznione na fotografiach są bardzo przekonującym dowodem 

prawdziwości naszego wniosku. Proszę pamiętać, że zdjęcia z rodziną lub 

znajomymi są bardziej "wartościowe" od zdjęć nas samych. Co wysłać oraz 

w jakich ilościach – zależy od indywidualnej sytuacji każdego z nas; 

zalecam kierowanie się zdrowym rozsądkiem. 

Drugie interview. W większości przypadków, jeśli nasze pierwsze interview 

odbyło się bez "przygód" oraz jeśli mamy bogaty materiał dowodowy 

potwierdzający nasz związek, urząd imigracyjny zatwierdzi nasz wniosek 

zaocznie i zwyczajnie wyśle naszą dziesięcioletnią zieloną kartę pocztą. 

Jeśli nasz wniosek nie przekona urzędu imigracyjnego odnośnie 

prawdziwości naszego związku, otrzymamy wezwanie na interview, które 

wygląda bardzo podobnie do naszej pierwszej rozmowy o zieloną kartę. 

Jeśli przejdziemy takie interview pomyślnie, nowa dziesięcioletnia zielona 

karta zostanie wysłana pocztą. 

MAŁŻEŃSTWO SIĘ ROZPADA 
Niestety nie każde małżeństwo jest w stanie przetrwać próbę czasu. Jeśli 

nasza ewentualna separacja lub rozwód nastąpi w ciągu dwóch lat od 

otrzymania zielonej karty, nasza sytuacja imigracyjna znacznie się 

komplikuje. Nie oznacza to jednak, że jest beznadziejna. Prawo imigracyjne 

podchodzi do związków małżeńskich, można powiedzieć, po ludzku. Jeśli 

przekonamy urząd imigracyjny, że mimo rozwodu, nasz związek był 

prawdziwy, otrzymamy zieloną kartę ważną na dziesięć lat. Poniżej 

przedstawiam najbardziej powszechne scenariusze. 

Małżeństwo kończy się rozwodem. Jeśli nasze małżeństwo kończy się 

prawomocnym wyrokiem rozwodowym, prawo imigracyjne zezwala osobie, 

która uzyskała zieloną kartę na podstawie małżeństwa, o wystąpienie o 

zniesienie warunkowości zielonej karty bez pomocy obywatela USA. 

Warunkiem jest przekonanie urzędu imigracyjnego, iż mimo rozwodu nasze 

małżeństwo zostało zawarte w dobrej wierze. 

Kluczem do sukcesu jest udowodnienie, że w 

momencie zawierania naszego związku mieliśmy 

zamiar być w związku "do końca naszych dni". Nie 

ma oficjalnej listy dokumentów udowadniających 

nasze intencje małżeńskie; jak zwykle kierujemy się 

zdrowym rozsądkiem. Z reguły urząd imigracyjny 

bardzo przychylnie patrzy na ewidencje hucznego 

wesela z obszerną listą gości. Bardzo pomocne będą 

albumy ze zdjęciami, DVD z wesela, zaproszenia 

oraz gratulacje od gości. Możemy również 

przedstawić rachunki za wynajem lokalu, restauracji 

czy orkiestry. Jeśli mamy dzieci, należy załączyć akty urodzenia dzieci. 

Dodatkowo możemy przedstawić ewidencje wspólnych rozliczeń 

podatkowych oraz wyciągi wspólnych kont. Im więcej dokumentów 

potwierdzających prawdziwość naszego związku, tym lepiej. 

Pamiętajmy jednak, że nasz rozwód musi zostać sfinalizowany przed 

zatwierdzeniem wniosku I-751. Obecne prawo imigracyjne zezwala nam 

ubiegać się o zieloną kartę bez obywatela USA, jeśli nasze małżeństwo 

zostało zawarte w dobrej wierze, ale pod warunkiem, że jesteśmy po 

rozwodzie. Jeśli termin składania wniosku I-751 się zbliża, a nasz rozwód 

nie jest jeszcze sfinalizowany, możemy złożyć wniosek I-751 z adnotacją o 

planowanym rozwodzie. Urząd imigracyjny zażąda od nas wyroku 

rozwodowego w późniejszym terminie. 

Małżeństwo się rozpada, ale małżonkowie są wyrozumiali. Czasami 

zdarza się, że małżeństwo się rozpada, ale małżonkowie zachowują się w 

cywilizowany sposób i nie chcą palić między sobą mostów. Prawo 

imigracyjne zezwala na złożenie wniosku I-751 nawet wtedy, kiedy 

jesteśmy w separacji, ale przed rozwodem. Jeśli osoba sponsorowana oraz 

obywatel USA wspólnie podpiszą wniosek I-751, urząd imigracyjny będzie 

zmuszony rozpatrzyć naszą petycję pod kontem naszych intencji w 

momencie zawarcia związku małżeńskiego. Urząd imigracyjny opublikował 

nawet oficjalne memorandum, w którym poucza urzędników imigracyjnych, 

iż sam fakt separacji nie może negatywnie rzutować na wniosek I-751. Jeśli 

udowodnimy, że nasze małżeństwo jest prawnie ważne oraz że zostało 

zawarte w dobrej wierze, urząd imigracyjny przyzna nam zieloną kartę. 

Oczywiście fakt naszej separacji będzie brany pod uwagę, ale jak już 

wspomniałem, nie będzie to jedyny czynnik. 

Przemoc domowa. Osobne przepisy regulują sytuacje, kiedy osoba 

sponsorowana jest ofiarą przemocy domowej. Więcej informacji na ten 

temat znajdą państwo w moim artykule na temat zielonych kart dla ofiar 

przemocy domowej. 

Brak rozwodu oraz brak porozumienia między małżonkami. W wielu 

przypadkach zdarza się, że rozwód nie może zostać sfinalizowany na czas 

złożenia wniosku I-751. Dzieje się tak z różnych powodów, aczkolwiek 

trzeba przyznać, iż wielokrotnie jest wynikiem złośliwości obywatela USA. 

Prawo imigracyjne zezwala jednak na ubieganie się o zieloną kartę, jeśli 

przekonamy urząd imigracyjny, że nasza ewentualna deportacja byłaby dla 

nas wielkim cierpieniem. W praktyce jest to bardzo wysoka poprzeczka do 

przeskoczenia. Na szczęście w większości przypadków, w wyniku opóźnień 

administracyjnych w urzędzie imigracyjnym nawet, jeśli nasza sprawa 

zostanie przekazana do sędziego imigracyjnego, z reguły do tego czasu nasz 

rozwód jest zakończony i możemy ubiegać się o dziesięcioletnią zieloną 

kartę na podstawie faktu, że nasz związek, mimo rozpadu, został zawarty w 

dobrej wierze. Pamiętajmy, że ta opcja przysługuje nam tylko wtedy, kiedy 

nasz rozwód jest już sfinalizowany. 

Wszystkim państwu życzę udanych związków małżeńskich; niestety życie 

nie zawsze jest usłane różami. Pamiętajmy, że tragedia rozpadu naszego 

małżeństwa niekoniecznie musi oznaczać koniec naszego legalnego pobytu 

w USA.  
 

Autor specjalizuje się w prawie imigracyjnym. Posiada akredytację Imigracyjnej 

Rady Apelacyjnej. PAX (718) 389-7580. 

  Powyższy artykuł ma charakter ogólnej informacji, nie może być traktowany jako 

szczegółowa porada prawna. 
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POSTPOLSKA, CZYLI „JAŚNI” I „CIEMNI” 
Jerzy Szczęsny rp.pl 27-07-2010  

W imię pamięci o swoim bracie Jarosław Kaczyński powinien powrócić do zmodernizowanej koncepcji IV RP – pisze 

prawnik i publicysta  
 

Jak powszechnie wiadomo, ludzie dzielą się na 

optymistów i pesymistów. Dziś optymiści 

odtrąbili pogrzeb IV RP (Sadurski, Wroński, 

Wołek), pesymiści natomiast mają w tym 

względzie niejakie wątpliwości, a najuczciwsi z 

nich mizdrzą się do nowego prezydenta, aby 

„dorżnął zarazę i ostatecznie zerwał z IV RP‖ 

(Żakowski). Kto ma rację? Odpowiedź wymaga 

kilku przypomnień. 

Uczciwi bliźniacy 
Nomenklaturowy kapitalizm z początków lat 90. zrodził kleptokrację, a 

afera Rywina była spektakularnym dowodem na degenerację państwa i 

polityki. Afera nie rozwinęła się należycie i nie pogrążyła ważniejszych od 

Rywina przestępców, gdyż jej bohater przyjął, że obowiązuje go omerta, a 

prokuratorzy III RP okazali się chłopcami na posyłki. Jednakże 

kwintesencją degeneracji państwa i polityki była inna drobna sprawa. Otóż 

dużo wcześniej urzędujący minister sprawiedliwości przepisał swoje 

mieszkanie na córkę i jako bezdomny wyłudził od państwa służbowe 

mieszkanie, które następnie wykupił za bezcen. Po ujawnieniu sprawy przez 

prasę nic się nie stało. Po prostu przyschła i rozeszła się się po kościach. 

Rzecz w tym, że tej podobnych, drobnych aferek były w historii III RP 

tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy. One właśnie stworzyły klimat, w którym 

nośne stało się hasło IV RP. Nośne i groźne, jeśli hipoteza o dziesiątkach 

tysięcy jest trafna. Groźne również dla samego projektu IV RP, gdyż jej 

zajadłymi przeciwnikami stali się od razu wszyscy o niezbyt czystych 

rękach. 

Ich strach przed nowymi porządkami potęgowany był przez fakt, że 

demokratycznie wyniesionym do władzy „upiornym bliźniakom‖ – jak by 

ich nie opluwać i dezawuować – nie podobna było odmówić krystalicznej 

uczciwości. Dlatego wrogiem publicznym nr jeden w III RP był i pozostaje 

odsunięty na razie – popularny w narodzie na co dzień widzącym bezkarne 

kanty i oszustwa – Zbigniew Ziobro, a postulat czystych rąk polityków 

pozostaje jednym z głównych punktów dzielącego dziś Polaków programu 

IV RP. 

Mit podziału 
Polska nie jest podzielona na pół, gdyż dla każdego, kto umie liczyć, to pół 

Polski jest podzielone na pół, gdyż połowa Polaków nie głosuje. Jeśli coś 

jest w Polsce podzielone na dokładnie pół to Trybunał Konstytucyjny, który 

się waha, czy pozbawić mocy prawnej kompromitującą uchwałę Sądu 

Najwyższego sankcjonują ewidentne bezprawie i stawiającą Sąd Najwyższy 

III RP w rzędzie popleczników zamachu stanu z 13 grudnia. To na 

marginesie, bo sprawa jest fundamentalna i wymaga szerszego 

potraktowania. 

Zatem, czy ta druga połowa, czy nawet te 40 procent, którzy nie głosują, to 

obywatele ukontentowani III RP? Czy przeciwnie, ich absencja przy urnie 

jest wynikiem niewiary w zmiany na lepsze przy którymkolwiek wyborze 

personalnym? Tu rodzima socjologia nie jest bezradna. 

Drżącym głosem prof. Janusz Czapiński przyznał niedawno, że ponad 50 

procent, tym razem ze 100, jest naturalnym elektoratem PiS. „I to się nie 

zmienia. Naprawdę!‖ – bije się w pierś. Tu ma rację. Polska przeglądająca 

się w socjologicznym lustrze jest w większości konserwatywna, katolicka, 

dumna ze swej polskości, usposobiona rodzinnie i patriotycznie. 

Że to boli i przeraża byłych członków Towarzystwa Ateistów i 

Wolnomyślicieli, jest zrozumiałe. Ale, że red. Tomasz Wołek, który 

onegdaj wręczył gen. Augusto Pinochetowi ryngraf Matki Boskiej, obecnie 

po 10 kwietnia poczuł się „w atmosferze pogromu‖, to już chyba przesada. 

Chęć wykradzenia bogom ognia była zawsze uzurpacją. Porażka 

Prometeusza ludziom nie wystarczyła, więcej – niczego nie nauczyła. Nadal 

zatem usiłują unieważnić Boga. I nie czytają Dostojowskiego, który opisał 

tego konsekwencje. Gdy nie ma reguł wyższych ponad wolę człowieka, zło 

i cnota są przypadkiem lub kaprysem. Wtedy możliwe są sowieckie łagry, 

narodowosocjalistyczne krematoria, a dziś zjadanie z głodu własnych dzieci 

w komunistycznym raju Korei Płn. 

Trochę patosu 
Z tych patetycznych, ale i również bardziej pragmatycznych powodów IV 

RP powinna zwrócić się ku wartościom elementarnym. Tym, które legły u 

podstaw solidarnościowego buntu: wolności, prawdy i sprawiedliwości. Te 

trzy wartości w III RP są na oczach wszystkich reglamentowane. 

Reglamentacja pierwszej z nich polega na arbitralnym i nieuprawnionym z 

żadnego dobrego powodu podziale na Polaków lepszych, tych warszawsko-

krakowskich, rzekomo modernistycznie i europejsko usposobionych oraz 

tych gorszych, zaściankowych, ostatnio jakże nieodpornych na „mroczne 

wyziewy polskiego pseudomesjanizmu‖. Ci lepsi uzurpują sobie prawo 

reprezentacji tzw. głównego nurtu, który utworzony już u zarania III RP 

marginalizuje, dezawuuje i wyszydza wszystko, co z nim nie płynie. 

Spektrum przemocy ograniczającej wolność innych jest szerokie. Obejmuje 

ono także sterowane przez media, deprecjonowanie i szydzenie ze skali 

wartości współziomków, którym odmawia się równoprawnego ze swoim 

poglądu na świat. Skutkiem tej odmowy jest wykluczenie wzmacniane 

zinstytucjonalizowaną kpiną. Po 10 kwietnia rechot jakby trochę przycichł, 

gdyż pojawiły się objawy paniki i obawa, czy ten główny nurt nie jest aby 

zbyt często śmierdzącym ściekiem mającym swe źródła w okolicach 

Lublina. 

Geneza konfliktu 
Na pytanie, co ukształtowało arenę konfliktu polsko-polskiego, prawdziwa 

odpowiedź jest jedna – kłamstwo. A właściwie wiele kłamstw. Genetycznie 

pierwszym, pierworodnym było wmówienie obywatelom, że projekt Polski 

dla wszystkich ustalony w Magdalence przez niektórych, był jedynym 

możliwym i najlepszym. Po tym kłamstwie przyszły kolejne. 

Jeżeli Adam Michnik publicznie – na zawstydzenie hitlerowskimi obozami 

koncentracyjnymi bijącego się w pierś za zbrodnie dziadów Niemca – 

reaguje uwagą, że i my, Polacy, mieliśmy także obozy koncentracyjne i 

przywołuje Berezę Kartuską, to jakakolwiek miara zostaje przekroczona. 

Potem już wolno wszystko i nic nie powinno dziwić. 

A jednak dziwi, jak Władysław Bartoszewski, nestor polskiej przyzwoitości, 

zaświadczonej w jakże trudniejszych niż obecne czasach, obraża znaczącą 

część narodowej publiczności. Mimo wszystko dziwi, jak wybitny reżyser, 

nie pomny tego, że mówi to w kraju, który kolaborację ukarał szubienicą, 

sugeruje nikczemność tragicznie zmarłego prezydenta. 

Co tu ma do rzeczy marny los Lavala? Otóż ma, bo Polak w Paryżu 

powinien pamiętać, że jego kraj kolaboracją z Hitlerem się nie zhańbił. 

Przekaz Andrzeja Wajdy był poza tym kłamstwem, bo reżyser nie 

poinformował Francuzów, że ich prezydent bez przeszkód bezpiecznie 

wylądował w Tbilisi godzinę przed przyjazdem samochodów z Lechem 

Kaczyńskim i innymi prezydentami. Co było zresztą politycznym celem 

całej intrygi. 

Wobec kłamstw i niezałatwionych remanentów historii w IV RP będzie 

obowiązywało prawo odłożonego protestu. Dlatego i lustracja, i 

dekomunizacja przyjdzie. Tyle że może być bardziej bolesna i przyjdzie z 

najmniej spodziewanej strony. Lewica, kiedy sięgnie po prawdziwych 

antenatów – rozstrzelanego w Palmirach Niedziałkowskiego, zakatowanego 

w Rawiczu Pużaka, po Ciołkoszów i Zarembę – za pierwszy obowiązek 

uzna dekomunizację doktryny i dokładnie przejrzy biografię swoich 

protagonistów. 

Ta powoli konstytuowana lewica zmyje z siebie kapepowską truciznę i 

uprzytomni sobie, że jakakolwiek obrona PRL jest moralnie chybiona, 

politycznie niecelowa, a Bierut, poprzez kolejnych sowieckich 

namiestników na Jaruzelskim kończąc, miał tyle wspólnego z troską o 

interesy prostych ludzi, co Józef Stalin z Mahatmą Ghandim. 

Z końcem historii, podobnie jak z końcem polityki jest identycznie. Rzadko 

kiedy idiotyzm jest tak wyraźny. Dlatego w IV RP nie będzie żadnej 

rewolucji. Dzieło śp. Lecha Kaczyńskiego należy pieczołowicie 

kontynuować, nadając mu nowe impulsy. 

Sędziwy mistrz Jerzy Hoffman, reżyser, którego zasługi w krzewieniu 

polskości obrazem filmowym są nie do przecenienia, kręci obecnie film o 

Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Bitwie, w wyniku której Europa może się 

dziś cieszyć wolnością i dobrobytem. Bo, gdyby wówczas – kiedy w 
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Bawarii i Berlinie już była zainstalowana komunistyczna agentura – Polacy 

przegrali, to pradziadowie Zapatero w Hiszpanii zaczęliby trochę wcześniej 

wieszać księży ku uciesze potomków Robespierre‘a, którzy niedługo 

później nie chcieli umierać nie tylko za Gdańsk, ale przede wszystkim za 

Paryż. Wówczas Europę po Morze Śródziemne łatwo zalałoby nowożytne 

bolszewickie barbarzyństwo. Prawdopodobnie na długi, jeśli nie po wieczny 

czas. 

Polityka historyczna 
Dlatego powinnością IV RP będzie spłacenie długu, jaki ma Europa wobec 

Polaków tej Europy broniących. Ma obowiązek wystawienia łuku 

triumfalnego bohaterów Bitwy Warszawskiej. Bitwy, którą lord d‘Abernon 

nazwał „18. decydującą bitwą w dziejach świata‖, a którego książki 

wydanej podziemnym sumptem nigdy nie wznowiono w niepodległej III RP 

z powodu okrągłostołowej wersji polityki historycznej. A ta wyłącznie 

miała zawstydzać Polaków Jedwabnem, a nie wbijać w dumę 

Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, rozmiarami Utajonego Miasta, w 

którym dziesiątki tysięcy uczestniczyło w ukrywaniu żydowskich 

współobywateli, czy zwycięską właśnie Bitwą Warszawską. 

Polityka historyczna IV RP wymaga konsekwencji i wzmocnienia. Dziś, 

kiedy odzywają się dalekie echa Rapallo, kiedy nagle zapachniało gruzińską 

wersją Monachium, kiedy stoimy wobec współczesnego – jak arcysłusznie 

zauważył onegdaj Radosław Sikorski – gazowego tym razem wspomnienia 

paktu Ribbentrop-Mołotow, kołysanie europejską drzemką o wiecznym 

pokoju zostaje zakłócone. 

U genezy IV RP będzie zatem również przesłanie do Europy i świata, że 

między Niemcami i Rosją istnieją spokojne, niesezonowe państwa 

zamieszkane przez nieagresywne narody i wśród nich jest Polska – z jej 

umiłowaniem wolności i honoru, wartościami, którym zaświadczała zawsze, 

odkąd sięga historyczna pamięć. 

Wataha wiecznie żywa 

Jarosławowi Kaczyńskiemu nie wolno odejść od linii i etycznego poziomu, 

które reprezentował jego krystalicznie uczciwy śp. Brat. I w imię Jego 

pamięci powinien powrócić do zmodernizowanej koncepcji IV RP 

zasadzającej się na republikańsko definiowanej polskości, która sprowadza 

się do kardynalnego twierdzenia, że moralność obywateli poprzedza 

modernizację państwa. 

„Sprawiedliwość nie zatriumfowała. Nie ma co się dziwić, że szaleje 

korupcja i rośnie przestępczość, skoro miliony ludzi otrzymały lekcję: 

moralność nie popłaca‖ – stwierdziła na tych łamach wnikliwa 

obserwatorka III RP Anne Applebaum (notabene żona obecnego szefa 

MSZ, który bezskutecznie usiłował „dorżnąć watahę‖ IV RP). 

W przyszłej IV RP odrzucona zostanie tzw. postpolityka, w jej wyniku 

bowiem powstała jakaś Postpolska, kraj, w którym istnieją – jak za PRL, 

tylko trochę inaczej – ci „jaśni‖ i ci „ciemni‖, równi i równiejsi, a o tym, kto 

jest kim, decydują samozwańcze i dawno już zwietrzałe autorytety. Kraj, w 

którym zupełnie na poważnie odbyła się niedawno debata, czy 

funkcjonariusze SB mogą mieć emerytury wyższe od nauczycieli. Kraj, w 

którym nic nie hańbi. 

Zatem o „dorżnięciu watahy IV RP‖ nie może być mowy. W III RP ona 

ulega bowiem naturalnej reprodukcji – płciowo, wegetatywnie, jeśli zajdzie 

potrzeba, to nawet in vitro. I mimo że manichejska dychotomia „swój-obcy‖ 

przybiera w polskich połajankach – bo przecież nie w debacie – ostrzejszą 

formę „wróg-przyjaciel‖, a z oczu Niesiołowskiego wyziera czasem z 

bezsilności chęć sięgnięcia po semteks, to należy zachować spokój. Czego 

dał wyraz Tadeusz Mazowiecki na łamach „Wyborczej‖, proponując 

Jarosławowi Kaczyńskiemu abdykację. 

Jak powszechnie wiadomo, propozycja została odrzucona. 
 

Autor jest prawnikiem. W latach 1963 – 1968 był seminarzystą profesorów 

Jerzego Wróblewskiego i Aleksandra Kamińskiego, a w latach 1978 – 1980 

studentem Andrzeja Wajdy 

Rzeczpospolita 
www.rp.pl/artykul/514533_Szczesny__Postpolska__czyli__jasni__i__ciemni__.htm 

 

 
 

Polacy wpadli przy załatwianiu praw jazdy w Nowym Meksyku 
Joanna Trzos (PAP), det 2010-07-30 dziennik.com 

Polak został oskarżony o szmuglowanie nielegalnych imigrantów do stanu Nowy Meksyk, by 

umożliwić im uzyskanie amerykańskiego prawa jazdy. Mężczyzna wpadł podczas próby załatwienia 

dokumentu dla dwóch Polaków z Chicago, którzy mieli mu zapłacić po 1000 dol. 
 

32-letni Jarosław Kowalczyk mieszkający w miasteczku Des Plaines pod Chicago (stan Illinois) został 

aresztowany 21 lipca w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk (południowy-zachód) w biurze, gdzie 

wydawane są prawa jazdy. Ze stanu Illinois (środkowy-zachód) przywiózł tam dwóch Polaków, którzy w 

Stanach Zjednoczonych przebywają nielegalnie. 

   Urzędnicy zainteresowali się nieznającymi języka angielskiego mężczyznami, kiedy w przedstawianych 

przez nich informacjach pojawiły się nieścisłości. Polacy, starający się o prawo jazdy, zostali przesłuchani i 

wypuszczeni. Aresztowano natomiast Kowalczyka. Polak podczas przesłuchania przyznał, że był tylko 

pośrednikiem. Miał pracować dla mężczyzny, używającego imion: Alexander - Alex. To on miał pobierać 

opłatę w wysokości 850 dol. za transport do Nowego Meksyku oraz pomoc w urzędzie. Sam Kowalczyk miał 

otrzymywać od każdej osoby 150 dol. Przyznał także, że jego pracodawca opłacał mu telefon komórkowy, 

płacił za benzynę, a także pokrywał koszty reklamy tych nielegalnych usług w polonijnej prasie w Chicago. 

   Z opublikowanego w polskojęzycznej prasie ogłoszenia można było dowiedzieć się, że osoby te gwarantowały załatwienie prawa jazdy w Nowym 

Meksyku, bez wymaganego w niemal we wszystkich stanach numeru Social Security, który można otrzymać tylko w przypadku legalnego pobytu w USA. 

   Kowalczyk przebywa obecnie w więzieniu w Albuquerque. Jak poinformował przydzielony mu z urzędu adwokat, David Streubel, Polak zrezygnował w 

czwartek z rozprawy, na której ustalane są warunki wyjścia za kaucją. 

   W USA, oprócz Nowego Meksyku, tylko w trzech innych stanach: Utah, Waszyngtonie i na Hawajach, przy wyrabianiu prawa jazdy nie są weryfikowane 

informacje na temat statusu imigracyjnego. W myśl prawa obowiązującego w Nowym Meksyku, by otrzymać prawo jazdy wystarczy przedstawić akt 

urodzenia albo paszport oraz dokumenty potwierdzające adres zamieszkania w tym stanie, np. rachunki za prąd czy telefon. 

   W urzędach wydających ten dokument w Albuquerque dochodziło już wcześniej do przypadków aresztowań nielegalnych imigrantów z Polski, Meksyku, 

Brazylii, Ekwadoru, Gwatemali czy Salwadoru. Większość tych osób przybywało tam ze stanów: Georgia, Floryda, Nowy Jork czy licznie zamieszkanego 

przez Polaków - Illinois. 

   Prawo jazdy w USA jest jednym z najważniejszych dokumentów, pozwalającym na załatwienie wielu urzędowych spraw, w tym założenie konta w banku. 

Odcięcie nielegalnych imigrantów od możliwości zdobycia tego dokumentu ogranicza możliwości prowadzenia przez nich w miarę normalnej egzystencji. 

Prawa jazdy są wydawane w poszczególnych stanach, ale są uznawane w całych Stanach. Mimo, że lokalne prawo nakazuje wymianę dokumentów po 

przeprowadzeniu się do innego stanu, najczęściej po 90 dniach, nie praktycznie możliwości wyegzekwowania tego przepisu. 
 

www.dziennik.com/news/usa/12710  
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J. KACZYŃSKI: MYŚLAŁEM, ŻE JUŻ WYLĄDOWAŁ I DZWONI ZE SMOLEŃSKA. 
14.07.2010. www.glos.com.pl 

Wywiad dla Gazety Polskiej z Jarosławem Kaczyńskim rozmawiają Katarzyna Gójska-Hejke i Tomasz Sakiewicz. 
 

Czy czuł Pan niepokój przed podróżą Brata 

do Katynia?  

Dla mnie sprawa zaczęła się wówczas, 

gdy zakwestionowano prawo wyjazdu 

prezydenta z rodzinami katyńskimi na 

coroczne uroczystości upamiętniające 

zamordowanych polskich oficerów. 

Podkreślam słowo coroczne, bo to właśnie 

10 kwietnia każdego roku, a nie jak 

premier 7 kwietnia, organizowano wyjazd 

na cmentarz katyński. Tymczasem po telefonie Władimira Putina do 

Donalda Tuska członkowie jego gabinetu zaczęli ogłaszać wprost, że do 

Katynia nikt prezydenta nie zaprasza i jego wyjazd na obchody 70. rocznicy 

tej zbrodni nie jest koniecznością i powinnością, ale czymś w rodzaju 

niezrozumiałej zachcianki. Ku mojemu zdumieniu rozpoczęło się 

podważanie prawa Lecha Kaczyńskiego do udziału w tej uroczystości. 

Muszę przyznać, że choć atak był kuriozalny, nawet jak na obyczaje 

gabinetu Tuska i jego medialnych sojuszników, to jednak nie wzbudził we 

mnie jakiegoś szczególnego zdziwienia, a wiedziałem już, że są zdolni 

posunąć się bardzo daleko. Niepokoiło, że tym razem wprost grają z 

Rosjanami.  

Prezydent wahał się, czy pojechać do Katynia?  

Absolutnie nie. Przez pewien czas nie było jednak pewne, jak się tam uda i 

jak ten wyjazd zostanie zorganizowany. Później ? nie pamiętam dokładnie 

kiedy ? pojawiła się koncepcja dwóch wyjazdów. Premier oddzielnie i 

prezydent oddzielnie. Lech Kaczyński miał jechać razem z coroczną 

delegacją środowisk katyńskich, a Donald Tusk specjalnie do Putina. Chcę 

mocno podkreślić, że organizatorem tego corocznego wyjazdu środowisk 

katyńskich był rząd. Prezydent poleciał do Katynia rządowym samolotem. 

Nie prezydenckim ? bo takiego nie było i nie ma. To rząd Donalda Tuska 

dużo wcześniej odmówił głowie państwa prawa do korzystania z tupolewa. 

Dopiero po katastrofie ministrowie i sam premier zaczęli nazywać ten 

samolot prezydenckim. To dość znamienne. Tym bardziej że prezydentowi 

usiłowano odmówić samolotu niejeden raz. Tak było przed słynnym 

wyjazdem do Tbilisi, gdy Gruzję zaatakowały wojska rosyjskie. Premier 

Tusk chciał odmówić Lechowi Kaczyńskiemu prawa do polecenia 

rządowym samolotem. Uległ po telefonie prezydenta Busha do prezydenta 

RP. Prezydent USA z całą mocą poparł wtedy plan Lecha Kaczyńskiego. 

Donald Tusk przestraszył się międzynarodowej kompromitacji i wycofał 

swoje zastrzeżenia.  

Pan też miał polecieć do Smoleńska 10 kwietnia?  

Tak. Nie poleciałem z powodu stanu zdrowia Mamy. Było dla nas 

oczywiste, że przynajmniej jeden z nas musi przy niej być. Wcześniej nawet 

nocami razem czuwaliśmy w szpitalu. Z natury rzeczy to ja, a nie mój brat, 

musiałem zrezygnować z lotu do Smoleńska.  

Nie miał Pan jakichś przeczuć przed tą podróżą Brata? Nie bał się Pan 

tym razem o Niego?  

Wolałem żeby Leszek jechał pociągiem ? taki specjalny pociąg wyjechał z 

Warszawy do Smoleńska. To pamiętam bardzo dobrze. I nawet do pewnego 

momentu Brat też chciał tak zrobić. Ostatecznie zdecydował się na lot 

samolotem, bo wcześniej musiał polecieć do Wilna na spotkanie z panią 

prezydent Litwy. Ale to oznaczało, że nie będzie mógł pojechać pociągiem 

z rodzinami katyńskimi. Przyznam, iż zmartwiłem się tym. Jednak nie 

przeczuwałem zbliżającej się katastrofy. Muszę też powiedzieć, że od 

jakiegoś czasu namawiałem prezydenta, by zrezygnował z latania 

tupolewami. Mówiłem to także jego współpracownikom. Wszyscy 

rozkładali ręce i mówili: ‗to czym latać‘?. Mówiąc wprost, to były takie 

graty, że nikt się nimi nie powinien poruszać.  

Kiedy po raz ostatni widział Pan Brata?  

W szpitalu u Mamy. To było późnym wieczorem w piątek. Rozmawiał ze 

mną, z Mamą i z prezydenckim lekarzem, który następnego dnia także 

zginął. Ja również rozmawiałem z panem docentem Lubińskim. Pamiętam, 

że pytałem go nawet, jakim samolotem polecą do Smoleńska. Przez pewien 

czas byłem przekonany, że będzie to JAK, a nie tupolew. Nawet myślałem, 

że to może lepiej. Później jednak przypomniałem sobie wszystkie awarie 

JAK-ów. 10 kwietnia o 6 rano Leszek obudził mnie telefonem. Później 

zadzwonił o 8.20. Myślałem, że już wylądował i dzwoni ze Smoleńska. 

Bardzo rzadko dzwonił z telefonu satelitarnego z samolotu. Powiedział mi, 

że z Mamą wszystko w porządku i poradził, bym się przespał. Pamiętam 

doskonale, że użył określenia: ‗bo się rozpadniesz‘.  

Tylko o tym Pan rozmawiał wtedy z Panem Prezydentem?  
Dokładnie. Tak wyglądała ta bardzo krótka rozmowa. Dosłownie kilka 

zdań. Zresztą pamiętam, że zerwało połączenie.  

Nie zdziwiło to Pana?  

Nie. Bo za każdym razem gdy rozmawiałem z Bratem przez telefon 

satelitarny podczas lotu - a powtarzam, było zaledwie kilka takich 

przypadków - połączenie się zrywało. Te rozmowy były bardzo krótkie. 

Dosłownie kilkuzdaniowe.  

Jak się Pan dowiedział o katastrofie?  
Przyznam, że nie posłuchałem rady Leszka. Nie położyłem się spać, tylko 

ubierałem się i szykowałem do odwiedzenia Mamy. Akurat goliłem się, gdy 

zadzwonił telefon. Byłem pewien, że to brat telefonuje już ze Smoleńska. 

Usłyszałem jednak jakiś nieznajomy głos. Chyba był to któryś ze 

współpracowników ministra Sikorskiego. Później słuchawkę przejął sam 

minister. Poznałem go. Nie miałem cienia wątpliwości, że stało się coś 

złego. Dowiedziałem się, że doszło do katastrofy. Rozbił się samolot. 

Wszyscy zginęli. Powiedziałem mu: - To jest wynik waszej zbrodniczej 

polityki - nie kupiliście nowych samolotów?. Na tym rozmowa się 

skończyła.  

Czy minister Sikorski odpowiedział na te słowa?  

Nie. Chyba zresztą sam odłożyłem słuchawkę. Po kwadransie był następny 

telefon. Miałem cień nadziei, że może jednak ktoś przeżył. Znów dzwonił 

Sikorski i kategorycznie stwierdził, że katastrofa była wynikiem błędu 

pilota. Pamiętam jego słowa: ‗to był błąd pilota‘.  

Nie miał wątpliwości co do tego? Już wtedy wiedział, że zawinił pilot?  

Tak. Oznajmił mi to zdecydowanie i jednoznacznie. Teraz myślę, że 

zarówno Sikorski, jak i sam Tusk bali się, że publicznie powtórzę to, co 

powiedziałem Sikorskiemu podczas pierwszej rozmowy telefonicznej. 

Jednak moje myśli skierowane były wtedy całkowicie na Mamę. W jej 

stanie nie przeżyłaby tej strasznej informacji. Popędziłem do szpitala i 

poprosiłem o stworzenie Mamie takich warunków, by uchronić ją przed 

wiadomością o śmierci Leszka. Nie było to proste ? leżała na 8-osobowej 

sali. W szpitalu lekarze podali mi środki uspokajające. Bardzo mi pomogły. 

Gdy zabezpieczyłem Mamę, miałem już tylko jeden cel - jak najszybciej 

pojechać do Smoleńska.  

Kto zorganizował tę podróż?  

Przyjaciele. Szczególnie muszę wyróżnić Staszka Kostrzewskiego. Był ze 

mną też mój cioteczny brat. Bardzo pomógł Paweł Kowal. Początkowo 

wydawało się, że to nierealne, ale dzięki ich determinacji udało się. 

Wynajęli samolot. Lotnisko w Smoleńsku zostało zamknięte, polecieliśmy 

zatem do Witebska na Białorusi. Wcześniej namawiano mnie, bym poleciał 

z Donaldem Tuskiem.  

Kto namawiał?  

Nie pamiętam. Dzwonił ktoś od premiera. Miałem wrażenie, że Donald 

Tusk zdecydował się polecieć do Smoleńska wtedy, gdy dowiedział się, że 

ja tam lecę. Być może się mylę, ale tak to zapamiętałem. Nie chciałem 

jednak lecieć z premierem. Poleciałem z przyjaciółmi. Wylądowaliśmy 

zresztą w Witebsku przed Tuskiem. Strona białoruska zachowała się bardzo 

poprawnie. Na lotnisku czekał autokar i samochód osobowy. Wsiedliśmy i 

ruszyliśmy w drogę do Smoleńska. Po drodze zorientowaliśmy się, że 

tempo jazdy jest spowalniane. Dziś wiem, że nasze postoje i powolne tempo 

jazdy były wymuszone przez ścigającą nas delegację z premierem Tuskiem, 

który koniecznie chciał dotrzeć do Smoleńska przed nami. W pewnym 

momencie limuzyna z Donaldem Tuskiem minęła nas i dopiero wtedy 

pozwolono nam normalnie jechać. To była zresztą jakaś kompletna 

paranoja. Bo jeśli premier polskiego rządu ścigał się ze mną, kto pierwszy 

dojedzie do miejsca katastrofy, to widocznie szczególnie zależało mu, by się 

tam pokazać. Państwo wybaczą, ale nie jestem w stanie nawet zrozumieć 

takiej mentalności. Ja jechałem do ciał moich najbliższych ? do Leszka, 

Marylki, Przyjaciół. To, co wyrabiał wówczas pan Tusk, po prostu nie 

mieści mi się w głowie.  

Ma Pan pewność, że was zatrzymywano celowo?  

Nie mam co do tego wątpliwości. Rozmawialiśmy z kierowcą. Mówił nam 

?nie lzja?. Ale jak limuzyna z premierem Tuskiem bez zatrzymania nas 
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minęła, rozkaz przestał obowiązywać. Dopiero w Smoleńsku znowu nas 

spowalniano. W pewnym miejscu zaczęliśmy dosłownie kręcić się w kółko, 

zanim dotarliśmy do lotniska, które znajduje się przecież niedaleko centrum 

Smoleńska.  

Co się stało, gdy wreszcie dotarliście na miejsce katastrofy? Jak 

traktowali Pana Rosjanie?  
Zatrzymano nas przed bramą lotniska i kazano czekać.  

Długo czekaliście?  

Nie potrafię dokładnie powiedzieć, 20 minut, może 40. W końcu nas 

wpuszczono. Zaprowadzono mnie najpierw na miejsce samej katastrofy. 

Było mnóstwo ludzi, rozstawione namioty wojskowe, reflektory. I właśnie 

wtedy po raz pierwszy zaproponowano mi, bym się zgodził na złożenie mi 

kondolencji przez premiera Tuska. Odmówiłem. Później pojawił się 

ambasador Bahr. Radził mi, bym nie oglądał ciał ? tam już wtedy były tylko 

trzy ciała: Leszka, prezydenta Kaczorowskiego oraz Marszałka Putry. Nie 

uległem tym namowom. Miałbym nie zobaczyć własnego Brata? Poszedłem 

tam, gdzie znajdowały się zwłoki. Ciało mojego Brata było w bardzo złym 

stanie, ale oczywiście ja nie miałem problemów z jego identyfikacją. 

Zrobiłem wtedy to, co normalnie się w takich sytuacjach czyni. Nie chcę o 

tym opowiadać w szczegółach. Pamiętam jednak to potworne uczucie 

chłodu ciała Leszka. To było wstrząsające. Przy mnie byli jacyś 

funkcjonariusze, urzędnicy. Zwróciłem jednemu z nich uwagę, by zdjął z 

głowy czapkę. Uczynił to, w ogóle zachowywali się poprawnie. 

O co Pana pytali?  
Czy poznaję Brata. Powiedziałem, że oczywiście tak. Pytali, po czym 

rozpoznaję? Odpowiedziałem, że choćby po bliźnie, którą Leszek miał na 

ramieniu. To była duża blizna po operacji po wypadku samochodowym. 

Sprawdzili to i chyba uwierzyli. Nie wiedziałem wtedy, że ręka jest 

oderwana. Nalegano, bym zgodził się na wykonanie badań DNA. 

Odmówiłem. Rozpoznałem Brata. Dali mi do wypełnienia jakiś formularz. 

W tym również dotyczący odmowy przeprowadzenia badań DNA. 

 Czy to byli polscy urzędnicy?  

Nie, rosyjscy.  

A polskich nie było?  

Mam wrażenie, że pojawił się w pewnym momencie prokurator Parulski. 

Ale nie odgrywał czynnej roli. Stał obok.  

Czy Rosjanie traktowali go jak partnera? Liczyli się z nim?  
Zapamiętałem, że nie miał dla nich żadnego znaczenia.  

Co się działo po identyfikacji ciała Pana Prezydenta?  

Wróciłem wraz z przyjaciółmi do naszego autobusu. Zadzwonił do nas 

Antoni Macierewicz. Doradzał, byśmy zabrali do Warszawy ciało 

Prezydenta. My też byliśmy tego zdania. Wtedy też ambasador Bahr zapytał 

mnie, czy nie zechciałbym przyjąć kondolencji od Putina. Odmówiłem.  

Dlaczego Pan odmówił?  

Dla mnie rola premiera Tuska i premiera Putina była w tym wypadku 

niejasna. W mojej ocenie obaj nie potraktowali wizyty prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego z należytym szacunkiem i starannością. Na razie nie będę 

tego rozwijał.  

Nigdy?  

Na razie. Nie będę się uchylał od ocen katastrofy rządowego tupolewa. Już 

wkrótce będziemy mogli i o tym porozmawiać.  

Powiedzieliście Rosjanom, że chce Pan zabrać ciało Prezydenta do 

Polski?  

Tak. W pewnym momencie okazało się, że samolot, którym przylecieliśmy 

do Witebska, dostał pozwolenie na wylądowanie w Smoleńsku. I 

wylądował. Wiedziałem, że jest w stanie zabrać na pokład trumnę z ciałem 

Leszka. Paweł Kowal przedstawił nasze stanowisko ministrowi Szojgu. Ten 

się zgodził na zabranie ciała Brata. Jednak po jakimś czasie Kowal został 

wezwany przez Rosjan. Rozmawiał z nim Władimir Putin. Premier Rosji 

powiedział, że rozumie moje postępowanie, wie o chorobie mojej Mamy, 

jednak nie może się zgodzić, bym teraz zabrał Brata do Polski. Tłumaczył, 

że musi zorganizować pożegnanie. Paweł Kowal zapytał, czy w takim razie 

możemy wracać naszym samolotem do Warszawy. Putin powiedział, że 

oczywiście tak. Szybko wsiedliśmy do samolotu. Pilot uruchomił silniki. 

Czas mijał, a zgody na wylot jednak nie było. W końcu kapitan wyłączył 

silniki. Pozostawił tylko jeden, by ogrzać samolot w środku. Okazało się 

bowiem, że musimy czekać na straż graniczną. Czekaliśmy bardzo długo. 

Gdy się w końcu pojawili, rozpoczęło się drobiazgowe sprawdzanie naszych 

paszportów, jakby zupełnie nie wiedzieli, kim jesteśmy i po co 

przyjechaliśmy. Minęło pół godziny, godzina i nadal czytali nasze 

paszporty. Próbowaliśmy ich pośpieszać, dzwoniliśmy do polskich 

dyplomatów. Bez skutku. W końcu zauważyliśmy, że w laptopie jednego z 

nich nazwisko Małgorzaty Gosiewskiej wyświetlało się czerwoną czcionką.  

Pani Małgorzata Gosiewska z ramienia Kancelarii Prezydenta 

organizowała pomoc dla Gruzji. Myśli Pan, że dlatego jej nazwisko było 

napisane na czerwono?  

Myślę, że tak. Wtedy przestraszyliśmy się, iż Rosjanie nie będą chcieli jej 

wypuścić. Zostalibyśmy z nią. W końcu po kolejnych telefonach 

otrzymaliśmy zgodę na wylot. Nad ranem byliśmy w Warszawie.  

Czy w Smoleńsku Rosjanie podawali wam jakieś przyczyny 

katastrofy?  

Tak. Usłyszeliśmy, że samolot cztery razy podchodził do lądowania. Miało 

to wyglądać tak: podejmował próbę lądowania, nie udawała się, a załoga 

znowu zawracała i znowu starała się wylądować.  

Czy pamięta Pan przypadki, gdy samolot z Panem Prezydentem nie 

mógł wylądować i zawracał?  
Oczywiście. Pamiętam choćby taki lot do Łodzi. Rozmawiałem o nich z 

Bratem. Wiem, że było tak, iż gdy warunki uniemożliwiały wylądowanie 

lub start, to cała delegacja albo rezygnowała, albo jechała samochodami.  

W pierwszych chwilach po katastrofie media podawały, że Pan także 

był na pokładzie rządowego tupolewa. Kiedy podjął Pan decyzję, że nie 

leci do Smoleńska?  

Nie pamiętam dokładnie. Życie naszej Mamy było bardzo zagrożone. Kilka 

dni przed 10 kwietnia wiedziałem, że nie polecę. Jednak mogło być i tak, iż 

oficjalnie ciągle figurowałem na liście pasażerów. Gdy teraz o tym myślę, 

wydaje mi się, że rzeczywiście tylko ja i Brat wiedzieliśmy, że zostaję w 

Mamą.  

Czy możliwe jest zatem, że do ostatniej chwili figurował Pan na liście 

pasażerów?  

Nie wykluczyłbym, że właśnie tak było.  

W kampanii prezydenckiej unikał Pan wypowiedzi o katastrofie 

smoleńskiej. Czy teraz też tak będzie?  
Nie chciałem, by śmierć moich najbliższych stała się głównym tematem 

kampanii wyborczej. Jednak jest sprawą zupełnie oczywistą, że państwo 

polskie nie może przejść do porządku nad tą niespotykaną wprost tragedią. 

Uczynię wszystko, by wyjaśnić przyczyny katastrofy samolotu rządowego. 

To jest dziś dla mnie najważniejsze i osobiście, i politycznie. Będę zabiegał 

o wyciągnięcie konsekwencji nie tylko prawnych wobec tych, którzy mogli 

przyczynić się do tego zdarzenia, ale także politycznych i moralnych. 

Ustalenie osób odpowiedzialnych politycznie za katastrofę smoleńską nie 

wymaga śledztwa. Ale to trzeba powiedzieć w odpowiednim momencie tak, 

by usłyszała o tym cała Polska i cały świat. 
www.glos.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2086&Itemid=103  
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PRZEMÓWIENIE W 73. ROCZNICĘ ŚMIERCI 

MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 12 MAJA 2008 R. 
 

Prezydent RP Lech Kaczyński 
 

Prezydent w hołdzie Naczelnikowi 
 

 
 

 
 

To była bardzo miła niespodzianka dla licznych w Krakowie piłsudczyków: Prezydent RP Lech Kaczyński zdecydował się przyjechać 12 maja do 

wawelskiej krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów, aby złożyć hołd Naczelnikowi Państwa z lat 1918-1922 i Pierwszemu Marszałkowi Polski w 73  rocznicę 

jego śmierci. 

Wszystkich zgromadzonych w miejscu ostatniego spoczynku Komendanta – kombatantów, harcerzy, działaczy stowarzyszeń patriotycznych, a 

także przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz wojskowych Prezydent zaskoczył swym prawie dwudziestominutowym przemówieniem, 

wygłoszonym z dużą swadą, bez pomocy notatek. Wykazał się doskonałą znajomością faktów i dat z biografii Piłsudskiego, zarysowując zarazem równie 

precyzyjnie, jak zwięźle jego wizję silnego, dobrze urządzonego państwa, w którym nie było miejsca na faszyzm ani na urzędowy antysemityzm. 

Jak podkreśliłem, dziękując mu na zakończenie ceremonii w imieniu krakowskich piłsudczyków za obecność w tym dniu w wawelskiej krypcie, 

było to wystąpienie znakomite merytorycznie i piękne literacko. 

Po złożeniu kwiatów na trumnie wskrzesiciela i obrońcy Rzeczypospolitej członkowie Porozumienia Organizacji Kombatanckich i 

Niepodległościowych w Krakowie poprosili Prezydenta o awansowanie do stopnia generała brygady i odznaczenie Orderem Orła Białego śp. pułkownika 

Ryszarda Kuklińskiego. 

Po wyjściu z krypty, a przed spotkaniem z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem, Lech Kaczyński ze wzruszeniem i z widoczną radością 

wysłuchał minikoncertu pieśni legionowych w wykonaniu uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Ich występ 

bardzo mu się spodobał, podszedł nawet do pięknie umundurowanych dzieci i zaśpiewał razem z nimi „Raduje się serce, raduje się dusza, gdy Pierwsza 

Kompania na wojenkę rusza”. 

Po południu na kwaterze legionowej cmentarza Rakowickiego odbyła się uroczystość poświęcenia 67 odnowionych – z inicjatywy organizacji 

piłsudczykowskich – mogił żołnierzy Komendanta, poległych w latach I wojny światowej. 

Jerzy Bukowski 

http://www.sowiniec.com.pl/


Eminencjo, Panie Marszałku, Panie Wojewodo, Panowie Posłowie, Szanowni Państwo,  

Dzisiaj przypada 73. rocznica śmierci Marszałka Józefa 

Piłsudskiego. Zmarł w Warszawie, w Belwederze. Zmarł dziewięć lat po 

tym, jak w maju 1926 r. przejął władzę przy użyciu siły. Przy użyciu siły – 

choć nie stworzył systemu dyktatorskiego. Był postacią w ciągu ostatnich 

dziewięciu lat swojego życia całkowicie dominującą. Był postacią, której 

legitymacja wtedy nie łączyła się z wyborem, ale formy zewnętrzne 

demokracji zostały zachowane. Dochodziło do ekscesów jak procesy 

brzeskie, jak aresztowania posłów w 1930 r., jednak nie miało to nic 

wspólnego – chociaż powinno być potępione i to mówię zupełnie jasno, tu 

przy grobie Wielkiego Marszałka – z tym, co działo się czy zaczynało się 

dziać wtedy w Niemczech, co działo się, choć było nieporównanie 

łagodniejsze, we Włoszech. Nie miało to nic wspólnego z tymi prądami, 

które płynęły wtedy przez Europę, negując same podstawy 

demokratycznego ustroju, wprowadzając rządy oparte wyłącznie na sile. 

Trzeba też pamiętać, że ten okres lat dziewięciu niezależnie od wszystkich 

wad, o których my ludzie XXI już wieku musimy pamiętać, bo te rzeczy są 

dzisiaj nie do powtórzenia, że ten świat odszedł. Musimy też pamiętać, że 

lata 1926-1935, to okres konsolidacji państwa. Okres konsolidacji państwa, 

które przecież niepodległość odzyskało dopiero w listopadzie 1918 r. 

Zamach majowy nastąpił w czasie zbliżonym do tego, jaki przeżywaliśmy w 

Polsce w roku 1997, czyli to były pierwsze lata wolności. Najpierw była 

wojna, powstania śląskie, powstanie poznańskie – zwycięskie zresztą – 

później była długa walka o wschodnie granice państwa, dopiero od 1921 r. 

można mówić o pokoju, ale w ramach tego pokoju płonęła w szczególności 

wschodnia granica. Stan dezorganizacji na przynajmniej części terytorium 

Rzeczypospolitej po I wojnie światowej osiągał rozmiary groźne z punktu 

widzenia interesów obywateli Polski i Polski jako państwa. I w tych 

warunkach do władzy doszła grupa z Marszałkiem Józefem Piłsudskim na 

czele, która, powtarzam, na pewno nie biła rekordów, jeżeli chodzi o 

demokrację, ale rządziła nieporównanie sprawniej niż rządzono wcześniej. 

Uporządkowała państwo.  

Postaci Marszałka Piłsudskiego nie można jedynie łączyć z 

latami 1926-1935. Nie tylko z okresem, gdy był Generalnym Inspektorem 

Sił Zbrojnych, Ministrem Spraw Wojskowych i, co mniej się pamięta, 

dwukrotnie także premierem – urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej nigdy 

nie przyjął. Niezwykle ważny jest także czas, o którym mówił Pan 

Wojewoda, okres pierwszych lat II Rzeczypospolitej. Przypomnijmy, że 

Marszałek był wtedy Naczelnikiem Państwa, czyli głową państwa, rodzajem 

prezydenta. W sensie władzy cywilnej nie była ona, być może poza okresem 

rządów Jędrzeja Moraczewskiego, bardzo wielka. Natomiast Marszałek 

Piłsudski był niewątpliwie naczelnym wodzem w trakcie tej nie wojny, ale 

wielu wojen, które prowadziła Polska przez około dwa lata, nawet ponad 

dwa lata biorąc pod uwagę powstania śląskie, które również były 

ograniczoną formą wojny. I tutaj jego rola była absolutnie kluczowa. Dziś 

mamy na szczęście inny świat. Jednak w tamtym okresie gdyby nie 

zorganizowanie armii blisko milionowej, gdyby nie olbrzymi wysiłek 

wyniszczonego czteroletnią wojną narodu – mowa tu o I wojnie światowej – 

nie mielibyśmy państwa, które miało wtedy w rezultacie 388 tys. 

kilometrów kwadratowych. Mielibyśmy państwo o powierzchni może 200 

może 220 tys. kilometrów kwadratowych. Znacznie mniejsze niż dzisiejsza 

Polska. Nie mielibyśmy państwa 24-25-milionowego, które w ciągu lat 

dwudziestu doszło do 35 milionów. Mielibyśmy państwo może 16, może 

18-milionowe. I to, proszę pamiętać, jest w największym stopniu dzieło 

Marszałka Piłsudskiego i jego obozu politycznego. Nie tylko ich, 

zaangażowani byli i inni, ale w pierwszym rzędzie jest to dzieło tego 

właśnie obozu. To olbrzymia wręcz historyczna zasługa Marszałka, który w 

tym sensie jest istotnie ojcem naszego państwa.  

Marszałek Piłsudski w roku 1918, gdy Rada Regencyjna 

powierzała mu 11 listopada władzę wojskową tylko, trzy dni później także 

cywilną, miał lat niespełna pięćdziesiąt jeden. Powstaje pytanie, dlaczego 

właśnie on? Skąd wzięło się to, że to on? W tej sytuacji, gdy w Lublinie 

powstał już lewicowy rząd premiera Daszyńskiego, kiedy Rada Regencyjna 

próbowała tworzyć rząd już Polski niepodległej – bo rządy Rady 

Regencyjnej, gabinety istniały przecież już od grudnia 1917 r. – gdy 

powstawała tu w Krakowie, a właściwie powstała już Komisja 

Likwidacyjna pod przewodnictwem polityka wybitnego Wincentego 

Witosa? Dlaczego to Marszałek Piłsudski miał być człowiekiem, którego 

zadaniem było wszelkie nurty zjednoczyć? Otóż wynikało to z co najmniej 

25 lat jego poprzedniej działalności. Z konsekwentnie niepodległościowej 

działalności Polskiej Partii Socjalistycznej, chociaż walka o niepodległość 

nie była jedynym celem tej robotniczej przecież partii. Także po rozłamie w 

roku 1906 w PPS-ie Marszałek Piłsudski stanął na czele tych, którzy nie 

przekładali celów internacjonalnych nad cele narodowe – to był właściwie 

powód rozejścia się dwóch grup działaczy i powstania PPS Lewicy i PPS 

Frakcji Rewolucyjnej. Udział w rewolucji 1905 r., stworzenie i 

przywództwo wydziału bojowego, a następnie organizacji bojowej PPS-u. 

Dwukrotne ujęcie przez carskich oprawców. Następnie po przeniesieniu się 

do Galicji konsekwentna organizacja naszej siły zbrojnej i konsolidacja 

wokół tej siły, sił politycznych Polski, które gotowe były otwarcie stawiać 

kwestie niepodległości. To jest przecież Związek Walki Czynnej, to jest 

przecież Strzelec, to jest Tymczasowa Konfederacja Stronnictw 

Niepodległościowych – może tutaj troszkę mylę się w nazwach. Te 

wszystkie formy organizacyjne należy łączyć z Józefem Piłsudskim. 

Wydawałoby się, że mało realne, panował przecież jeszcze wtedy pokój. 

Austro-Węgrom powodziło się dobrze, Galicji powodziło się dobrze. 

Administracja była już kompletnie spolszczona, pułki armii austro-

węgierskiej stacjonujące w Galicji stawały się coraz bardziej polskie. A 

jednak Marszałek liczył na wojnę i liczył słusznie. Liczył, że w tej wojnie 

trzeba dysponować jakąś siłą. Długo by opowiadać, jak ta siła, począwszy 

od wschodniego i zachodniego regionu, powstawała w roku 1914. 

Rezultatem były jednak brygady. Brygady wchodzące w skład Legionów. A 

dowódcą pierwszej brygady był brygadier Piłsudski. Czy żołnierzy tych 

brygad było dużo? Nie. To były formacje, których pełny skład odpowiadał 

może dwóm dywizjom. Ale brygady te biły się tak, że uzyskały sławę 

zarówno w armii austriackiej, pruskiej, jak i zresztą rosyjskiej. To klasa 

polskich żołnierzy w tych jednostkach była przesłanką do ogłoszenia aktu z 

1916 r., aktu kiedyś niedocenionego z 5 listopada 1916 r., który jednak 

stanowił krok niezmiernie istotny. Oto po stu latach od Kongresu 

Wiedeńskiego powiedziano, że będzie jakieś państwo polskie. Jakie? 

Nieduże, zależne, ale jakieś państwo polskie. Zaczęły powstawać zaczątki 

administracji i Marszałek Piłsudski włączył się w te działania. Był szefem 

wydziału wojskowego wydawałoby się w operetkowej Tymczasowej Radzie 



Stanu. Uznał jednak, że działalność należy prowadzić i prowadził ją dotąd, 

dopóki sądził, że jest ona dobra dla Polski. Kiedy zorientował się, jakie będą 

dalsze losy I wojny światowej, a po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych 

do wojny wydawało się to przesądzone, poszedł na starcie z niemieckim 

okupantem, został internowany i to też była decyzja słuszna. Nie wszyscy ją 

podjęli, bo przecież tak zwani aktywiści organizowali – to zresztą też 

wyszło na dobre – polską administrację, a w końcu nawet i polskie gabinety, 

polskie rządy od końca 1917 r., o których wspominałem. Piłsudski jednak 

tych spraw na rękach, można powiedzieć, nie miał, a więc był człowiekiem 

z czystą kartą. Miał już poważny autorytet, był wojskowym i to właśnie 

pozwalało mu w latach 1918-1919 stworzyć coś, co można określić 

najkrócej – państwo polskie, państwo z silną armią, państwo może jeszcze 

nie odpowiednio sprawne, ale jednak państwo. W co wtedy wierzył 

Marszałek Piłsudski – to też warto wiedzieć. Marszałek Piłsudski był 

głęboko przekonany w tym okresie, że demokracja jest najlepszym i 

najskuteczniejszym sposobem rządzenia. Bardzo szybko zarządził wybory. 

Z tego, co pisał, z tego co, mówił w tym czasie, wydawało się jasne, że 

wierzy w to, że odpowiednie problemy rozwiąże on, odpowiednie Sejm, 

odpowiednie rząd. Rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana. W 

szczególności zamach na Prezydenta Narutowicza zrobił na Marszałku 

bardzo duże wrażenie. Stracił wiarę w to, że Polską da się naraz rządzić w 

pełni demokratycznie i w pełni skutecznie. Stąd wydarzenia roku 1926, 

które z dzisiejszego punktu widzenia kraju będącego w Europie, kraju 

przywiązanego do demokracji, w Europie przywiązanej do demokracji, w 

świecie, gdzie armia stoi rzeczywiście poza polityką, bo wtedy tak nie było, 

tego oczywiście akceptować się nie da. Ale należy zapytać, czy z tych dróg, 

które były możliwe, tamta droga nie była jednak względnie najlepsza, 

powtarzam względnie najlepsza. Stąd też i ostatnią część życia Wielkiego 

Marszałka należy traktować jako pozytywną, choć z pewnymi plamami.  

Podsumowując jego dorobek, trzeba powiedzieć, że był to 

człowiek ze szlacheckiego dworku, który poszedł najpierw drogą częstą dla 

ówczesnej polskiej inteligencji, a był szlacheckim inteligentem w 

klasycznym tego słowa znaczeniu, z pierwszego pokolenia. Poszedł drogą 

lewicową, poszedł drogą PPS-owską i z czasem zrozumiał, że jest to droga, 

która, niepozbawiona wprawdzie zalet, nie wyczerpuje wszystkiego tego, co 

wiąże się ze sprawą niepodległości, demokracji, sprawnego funkcjonowania 

państwa. Wysiadł z czerwonego tramwaju na przystanku niepodległość. I 

jak myślę, wysiadł w sposób świadomy, wysiadł, żeby móc stworzyć 

państwo nie jednej grupy społecznej, tylko państwo całego narodu, a w 

istocie państwo wtedy wielu narodów. W tradycji, która funkcjonuje w 

pewien sposób do dziś, istnieje obóz państwowy i obóz narodowy. Obóz, 

który Rzeczpospolitą utożsamia przede wszystkim z etnicznymi Polakami – 

oczywiście stanowią i stanowili w nim większość – i obóz, który 

Rzeczpospolitą utożsamia z obywatelami, z których oczywiście większość 

to Polacy, wśród nich zdecydowana większość to katolicy, ale wchodzą w 

skład tego narodu przedstawiciele różnych narodowości – Ukraińcy, Żydzi, 

Białorusini i Litwini, także inni. Marszałek Piłsudski był zdecydowanym 

zwolennikiem konsolidowania takiej właśnie formy narodu politycznego. A 

konsolidacja ta miała być oparta o państwo. Nie kryję, że uwzględniając 

różnicę czasu, uwzględniając różnicę wymiaru postaci, bo nigdy bym nie 

śmiał porównywać się tutaj, jestem kontynuatorem tej myśli. Dzisiaj, w 

innych warunkach problem narodowy istnieje na minimalną skalę, ale mimo 

wszystko należy pamiętać, że Polska jest jak wszystkie narody europejskie 

narodem politycznym, narodem, w którym dominują ludzie o całkowicie 

polskich korzeniach, ale i narodem, do którego należą również osoby 

mające korzenie inne, o ile z interesem naszego państwa, z interesem owego 

politycznie rozumianego narodu się utożsamiają.  

Szanowni Państwo,  
Trzydzieści kilka lat temu mój bliski przyjaciel, mój i mojego brata, był na 

krótkiej praktyce w Republice Federalnej Niemiec i tam słyszał informację 

o śmierci założyciela Państwa Izrael Ben Guriona. Użyto wtedy w 

niemieckiej telewizji – RFN-owskiej – takiego porównania: Ben Guriona da 

się porównać w historii Europy XIX i XX w. tylko z dwiema osobami: 

Ottonem Bismarckiem i Józefem Piłsudskim. Powtarzam te słowa, bo padły 

nie z polskich ust, nie w ramach polsko-niemieckiego sojuszu, padły daleko 

od Polski w okresie, gdy nasza ojczyzna owszem istniała, ale nie była w 

pełni niepodległa. Niech to będzie podsumowaniem. Niech to będzie 

dowodem na to, jak ci, którzy znają nieco historię Polski, oceniają postać, 

której 73. rocznicę śmierci dziś obchodzimy.  
 

Podczas spotkania z mediami Prezydent RP powiedział: 

                Szanowni Państwo, 

Dziś mija 73 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mówiłem o nim dłuższy czas w Krypcie Srebrnych Dzwonów, gdzie Marszałek Piłsudski 

spoczywa. Mówiłem o różnych okresach jego życia, o władzy, którą sprawował w latach 1926-1935, o czasie, kiedy był Naczelnikiem Państwa, tworząc 

jego podstawę i dowodząc armią w licznych wojnach, mówiłem o okresie Legionów, które przez swą sławę – sławę znakomitych oddziałów wojskowych – 

stworzyły podstawę do różnych decyzji o charakterze politycznym, a w szczególności ze strony Niemiec i Austrii. Mówiłem o działalności w Związku 

Walki Czynnej, Konfederacji Stronnictw Niepodległościowych, ale także wcześniej w organizacji bojowej PPS-u i jeszcze wcześniej o działalności w 

Polskiej Partii Socjalistycznej.  

Na koniec powiedziałem o tym, co usłyszałem w bardzo już odległych latach – wtedy nie było jeszcze nawet 40 rocznicy śmierci Marszałka Józefa 

Piłsudskiego – była mniej więcej 38 czy 39. Zmarł twórca państwa Izrael – Ben Gurion i w niemieckiej telewizji powiedziano, że Ben Guriona można 

porównać tylko z dwiema postaciami – z Ottonem Bismarkiem, niezależnie jakbyśmy go lubili, czy nie lubili, i z Marszałkiem Piłsudskim. Ta wypowiedź 

niemieckiego dziennikarza z odległych lat – powtarzam, bardzo już odległych lat – jest o tyle istotna – że ona dowodzi, jak był oceniany Marszałek Piłsudski 

przez innych. I zostańmy przy tym. 

Był jednym z najwybitniejszych polityków europejskich pierwszych dziesięcioleci XX w. Stworzył duże państwo i potrafił to państwo uporządkować. Ma 

także swoje winy. Polska po roku 1926 nie była wzorem demokracji. Ale jednocześnie to w Polsce postawiono tamę faszyzmowi, państwowemu 

antysemityzmowi, próbom organizowania pogromów i to wszystko też było za czasów Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

Mogę powiedzieć, że przyjechałem tutaj także dlatego, że jestem gorącym wyznawcą tych przekonań – oczywiście z uwzględnieniem różnicy czasu – które 

określamy jako przekonania państwowe, jako dawny obóz państwowy w przeciwieństwie do dawnego obozu narodowego. Czyli obóz, który traktował naród 

jako twór polityczny – oczywiście, w którym dominują etnicznie Polacy, ale w którym są także ludzie innych narodowości – to było szczególnie istotne w 

Polsce międzywojennej – a ośrodkiem konsolidacji jest państwo polskie, któremu wszyscy powinni służyć. Inaczej mówiąc, nie będąc nawet Polakiem, 

można być polskim patriotą – patriotą polskiego państwa.  

To jest podejście europejskie – dzisiaj nowoczesne – a i nam w dalszym ciągu potrzebne, mimo iż Polska dzisiaj, w sensie etnicznym, jest bardzo 

jednorodna. 
 

www.sowiniec.com.pl/php/0_indexx.php?i3=115&username=&s=1&i=24896&sort=1   
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Czy emerytura w Polsce wpływa na SSI? 
 

 

 

Pytanie: Pan Liwiusz pobiera rentę inwalidzką SSI Disability w Stanach Zjednoczonych. Teraz, po osiągnięciu 65 

lat, zakwalifikował się do otrzymywania emerytury ZUS w Polsce. Czy ta emerytura będzie miała wpływ na SSI 

Disability?  

Odpowiedź: Osoba, która pobiera SSI Disability musi spełnić warunki niezbędne do otrzymania renty oraz kwalifikować 

się do otrzymania SSI.   

Urząd Social Security wymaga, ażeby kandydat do renty inwalidzkiej spełnił dwa następujące wymogi:  

 był niezdolny do pracy przez co najmniej rok albo był śmiertelnie chory oraz 

 przepracował wymaganą liczbę kwartałów stosowną dla swego wieku. 62 lub starszy 40, w czym 20 zarobione w 

ostatnich 10 latach 

Ażeby otrzymać SSI, trzeba mieć  

 ukończone 65 lat;  

 bardzo mały dochód (do $674 miesięcznie na jedną osobę lub do $1,011 na dwie w 2010 roku, plus dodatek stanowy);  

 mały stan majątkowy: $2,000 dla osoby samotnej, $3,000 dla małżeństwa 

 obywatelstwo albo zielona karta z 40 zaliczonymi kwartałami pracy. 

 Emerytura otrzymywana w Polsce stanowi przychód, który należy ujawnić w Urzędzie Social Security i uwzględniać na zeznaniu podatkowym. Ażeby 

wyliczyć wysokość twego świadczenia SSI czy SSI Disability, SSA zaczyna od Federal Benefit Rate (FBR). W roku 2009 FBR wynosi $674 dla osoby 

samotnej i $1,011 dla małżeństwa. Od FBR odejmowany jest twój uwzględniany dochód (countable income) i ewentualnie dodawany jest stanowy dodatek 

(state supplement).  
 

27.05.2010 www.poradniksukces.com/jmainp/index.php?option=com_content&task=view&id=728&Itemid=50  
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Amerykańska emerytura w Polsce 
 

 

Pytanie: Pan Jan z Patchogue w stanie Nowy Jork pyta: ―Chciałbym dowiedzieć się na temat wycofania pieniędzy z programu 401(k) po osiągnięciu 65 roku życia. Ponadto 

napiszcie, jak to jest, gdy obywatel USA mieszka w Polsce. Czy jego emerytura Social Security może być legalnie przekazana do Polski? Czy w Polsce płaci się od niej 
podatki?‖  

Odpowiedź: Z konta 401(k) może Pan pieniądze przelać na swoje konto IRA, a z niego wybierać pieniądze stopniowo tak, żeby zapłacić jak najmniej podatków.  

Emerytura Social Security może być przesyłana do Polski – zgłosi Pan tylko swoje życzenie do SSA. Będzie Pan dostawał czeki, bo SSA jeszcze nie robi przelewów do Polski. 
Jako obywatel nie będzie Pan miał potrącane 25.5% emerytury na poczet ―przelicznika ekonomicznego‖ tak jak posiadacze zielonych kart. Problemem oczywiście jest podatek 

dochodowy, który trzeba będzie w Polsce zapłacić. Waha się on od 19 do 40%. Wszystkie kwestie dotyczące pobierania emerytury w Polsce omówione są w książce pod 
znamiennym tytułem Emerytura reemigranta w Polsce. Podręcznik seniora wracającego do kraju. 

(13.03.2009) www.poradniksukces.com/jmainp/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=50 
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Komu należy się zasiłek SSI? 
 

Pytanie: Ukończyłem 65 lat i trzy lata temu otrzymałem zieloną kartę. W USA pracowałem na czek i płaciłem podatki przez 9 lat. Teraz szwankuje mi zdrowie. Czy moglibyście 

wyjaśnić mi, czy kwalifikuję się do jakiegoś zasiłku? Moi znajomi mówią, że mogę otrzymywać SSI.‖ Józef z Brooklynu 

Odpowiedź: Zasiłek SSI mogą otrzymywać następujące osoby:  
• Obywatele amerykańscy, którzy ukończyli 65 lat,   

• Rezydenci powyżej 65 roku, którzy przepracowali, co najmniej 40 kwartałów (10 lat) i kwalifikują się do pobierania emerytury Social Security.   

• Osoby otrzymujące rentę inwalidzką bez względu na wiek.  
 Z tego powodu nowi przybysze mający zielone karty nie mają szansy na SSI zanim nie otrzymają obywatelstwa amerykańskiego lub nie wypracują 40 kwartałów. Stali 

rezydenci bez źródła utrzymania mogą kwalifikować się co najwyżej do welfare, ale osoby sponsorowane przez członków rodziny obowiązują specjalne przepisy. Do 

zakwalifikowania do welfare brany jest pod uwagę nie tylko stan majątkowy i dochód imigranta, lecz również przez 5 lat od daty przyjazdu majątek i dochód sponsora i jego 
małżonka. Ponadto osoba ubiegająca się o SSI musi spełnić ścisłe warunki finansowe dotyczące stanu posiadania i dochodu. Limit stanu posiadania wynosi $2,000 na samotną 

osobę oraz $3,000 na parę małżeńską. Dozwolony pułap dochodu zależy od miejsca zamieszkania. W Nowym Jorku limit zarobku wynosi miesięcznie $639, a $933 na 

małżeństwo. Jeżeli stan Pana zdrowie jest poważny, powinien się Pan ubiegać o rentę Social Security Disability, o czym można przeczytać w naszej książce pt. Ubezpieczenie 

społeczne Social Security. Radzimy zadzwonić też do organizacji POMOC, tel. 718/ 326-9098. 

(13.03.2009) www.poradniksukces.com/jmainp/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=50  
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Renta pośmiertna Social Security dla dziecka w Polsce 
 

 

 

Pytanie: Pani Jolanta z Polski jest niepełnosprawna. Pyta, czy mogłaby otrzymywać w Polsce rentę po zmarłym ojcu, obywatelu 

amerykańskim. Złożyła wniosek trzy lata temu, ale nie dostała opowiedzi. Poradnik spieszy z odpowiedzią. 

Pytanie: „Szanowni Państwo  zwracam się z zapytaniem ,jak długo się rozpatruje złożony wniosek dotyczący ubiegania się o rentę 

pośmiertną po ojcu obywatelu USA w Ambasadzie USA w Warszawie w Wydziale Świadczeń Federalnych?   5 lipca 2010 r mijają 3 

lata od złożenia stosownych dokumentów. Chciałam przy okazji zapytać, czy jest szansa  dostać rentę pośmiertną wg prawa 

amerykańskiego, gdy jestem chora od dzieciństwa? Natomiast ojciec zmarł w grudniu 1982 r., a  o śmierci ojca i zmiany tożsamości 

ojca  dowiedziałam się po latach,  gdy nastąpiła odwilż  i zmiana ustroju w Polsce.  Czy wogóle mam szansę przyznania w/w renty i  

dlaczego to tak długo trwa? Proszę mi powiedzieć, kto i w jakim trybie przyznaje rentę pośmiertną  w USA ? Bardzo proszę o 

udzielenie odpowiedzi. Dziekuję za uwagę. Jolanta z Polski.‖ 

Odpowiedź: Renty i emerytury przyznaje Urząd Social Security, a wniosek może pani złożyć za pośrednictwem Wydziału 

Świadczeń Fedealnych w ambasadzie USA w Polsce, albo (od 1 marca 2009 roku) w lokalnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oto adresy: 

Federal Benefits Unit, American Consulate General, Ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków, tel. 48-12-424-5182, faks 48-12-424-5120. 
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Federal Benefits Unit, American Embassy, Al.Ujazdowskie 29/31, 00-540 Warszawa, tel. 48-22-628-3041 wewnętrzny 2121 albo 2361, faks 48-22-625-

0289. 

Rozpatrywanie sprawy zajmuje kilka miesięcy. Powodem, dla którego nie otrzymała pani renty w przeszłości był fakt, że się pani do niego nie 

kwalifikowała. Urząd Social Security powinien był pani odpisać o odrzuceniu wniosku. Sytuacja zmieniła się od 1 marca 2009 roku, kiedy Polska zawarła z 

USA Porozumienie o zabezpieczeniach społecznych. Można o nim przeczytać tu.  Powinna pani teraz złożyć wniosek powtórnie. 

Które sieroty mogą dostać rentę po zmarłym rodzicu 

Dzieci pracownika niepozostające w związku małżeńskim, które nie ukończyły 18 lat (lub mają najwyżej 19 lat, o ile uczęszczają do szkoły podstawowej 

lub średniej w pełnym wymiarze godzin) mogą również otrzymywać świadczenia. Dzieci mogą otrzymywać świadczenia w każdym wieku, jeżeli stały się 

niepełnosprawne przed 22 rokiem życia i nadal pozostają niepełnosprawne. 

W niektórych przypadkach świadczenia mogą być wypłacane również pasierbom/ pasierbicom, wnukom i dzieciom adoptowanym. Dziecko urodzone lub 

adoptowane po tym, jak pracownik zaczął pobierać świadczenia może również kwalifikować się do otrzymywania świadczenia. 

Oczywiście, świadczenia pośmiertne mogą otrzymać byli małżonkowie, jeżeli spełnili odpowiednie warunki (Ubezpieczenie Społeczne Social Security). 

Jak ubiegać się o świadczenia? 

O świadczenia pośmiertne należy starać się jak najszybciej, ponieważ w niektórych przypadkach świadczenia będą wypłacane od dnia złożenia wniosku, a 

nie od daty śmierci pracownika. W USA podania można składać telefonicznie lub w każdym biurze Urzędu Ubezpieczeń Społecznych. Mieszkając za 

granicą składa pani wniosek w Wydziale Świadczeń Federalnych, a nawet w lokalnym oddziale ZUS. 

Należy przedłożyć oryginalne dokumenty lub kopie poświadczone przez wydający je urząd, gdyż fotokopie nie są akceptowane. Wymagane przez SSA 

informacje to: 

— albo z domu pogrzebowego, albo świadectwo zgonu; 

cznego, jak również zmarłego pracownika; 

 

 

 

umery Ubezpieczenia Społecznego pozostałych na Pana/Pani utrzymaniu dzieci, o ile je posiadają oraz ich akty urodzenia; 

-2 zmarłego pracownika lub federalne zeznanie podatkowe za ostatni rok w przypadku samozatrudnienia, oraznazwa Pana/Pani banku i 

numer konta bankowego, aby Pana/ Pani świadczenia można było przelewać bezpośrednio na konto. 

Ile wyniesie renta? 

Wysokość świadczenia zależy od zarobków zmarłej osoby. Im więcej pracownik wpłacił na Ubezpieczenia Społeczne, tym wyższe będą Pana/Pani 

świadczenia. Urząd Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration – SSA) wykorzystuje wysokość podstawowego świadczenia zmarłego 

pracownika i oblicza, do ilu procent są uprawnieni członkowie rodziny. Wysokość świadczenia w procentach zależy od wieku członków rodziny i stopnia 

ich pokrewieństwa w stosunku do pracownika. Oto kilka najbardziej typowych sytuacji: 

Wdowa lub wdowiec w pełnym wieku emerytalnym lub starszym, otrzymują 100 procent podstawowego świadczenia pracownika; 

Wdowa lub wdowiec w wieku co najmniej 60 lat, ale poniżej pełnego wieku emerytalnego, otrzymują około 71-99 procent podstawowego świadczenia 

pracownika, lub 

Wdowa lub wdowiec w dowolnym wieku, z dzieckiem poniżej 16 roku życia, otrzymują 75 procent świadczenia pracownika. 

Dzieci otrzymują 75 procent świadczenia pracownika. 

Maksymalna wysokość świadczeń dla rodzinyŚwiadczenia wypłacane Panu/Pani i innym członkom rodziny każdego miesiąca są ograniczone do pewnej 

wysokości. Ten limit jest różny, ale ogólnie wynosi od 150 do 180 procent wysokości świadczenia zmarłego pracownika. 
(13.05.2010) www.poradniksukces.com/jmainp/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=50  
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