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Anna Katerlin 
Realty One 

 

Conda już od $140,000! 

i Cena Nowych domów z gwarancja  

od 180 K  
 

Nie chcesz dla siebie???   Kup I wynajmij!!! 
 

Posiadam 13 lat doświadczenia  

na rynku w Las Vegas.  
 

Moja ekspertyza zapewni Państwu bezpłatną  

pomoc w zakupie nieruchomości lub ziemi 

oraz najlepszą cenę, wartość, warunki i serwis. 
 

Mamy domy co sa w foreclosure 
 

Z A D Z W O Ń ! 

Tel:  702-340-1684 

e-mail: dreamhomeslv@hotmail.com 

Historyczne spotkanie.  Druh Rysiek 

l. – Renia Skwarużyńska – hm, Ela Łukasiewicz – phm, Roman Matuszewski – Dz.H.,  

Bogdan Jakubczak – hm, Zbyszek Pisański – hm, Kinga Ryszka – hm,  

Basia Myszkowska – phm, Marek Skwarużyński – phm, Ryszard Urbaniak - hm 
 

   W Związku Harcerstwa Polskiego działającym poza granicami kraju, Zarząd Okręgu 

jest miejscem skupiającym najważniejsze władze działające na terenie danego okręgu, 

kraju, czyli w naszym wypadku - USA.  

   Historyczne zdarzenie dokonało się w sobotę 8 marca bieżącego roku w San Jose                  

w Kalifornii. Towarzyszyła mu miła atmosfera i iście kalifornijska, słoneczna pogoda. 

   Przewodniczący Zarządu Okręgu, Hm Zbyszek Pisański po raz pierwszy w historii          

harcerstwa zwołał zebranie Prezydium tegoż zarządu, na terenie Kalifornii właśnie.  

   Byłem z nimi przez chwilę. Rozmawiali akurat o propagowaniu ZHP. Podzieliłem się 

swymi doświadczeniami. Rozgorzała przyjacielska dyskusja. Nie ważne dla mnie o czym 

szczegółowo była, z pewnością ważna i długa. Nie ważne ile liczących się osób przybyło 

(a było ich sporo). Ważne, że podstawą takich spotkań jest polskie i skautowe wychowy-

wanie harcerskiej młodzieży. Ważne, że to właśnie tu na tej ziemi po raz pierwszy takie 

wydarzenie siê dokonało. Miłą to jest zapłatą dla nas, za budowanie daleko od kraju, 

naszej małej Polski ubranej w harcerskie mundury. 

CZUWAJ!   ❒ 

 

Tłumaczenia - Translations 

Notariusz Publiczny - Notary Public 
Orange and Los Angeles Counties 

Gosia Pasternak-McMurry       tel. (714)732-9628 

translations@mediatonic.com 

Dn. 11-03-2008 
 

Propozycja - Listu  otwartego Polonii do Władz Polskich  

w sprawie Instytutu Polskiego w Paryżu 
 

Szanowny Pan 

Minister Spraw Zagranicznych 

Radosław Sikorski 

Warszawa 
 

Szanowny Panie Ministrze, 
 

   My niżej podpisani, ludzie kultury reprezentujący Polonię paryską i francuską, 

zrzeszeni m.in. w APAJTE (Stowarzyszenie Polskich Dziennikarzy, Autorów i Tłumaczy 

w Europie), w „Les Amis de C. K. Norwid” (Towarzystwie Przyjaciólł C. K. Norwida),     

w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków we Francji, Stowarzyszeniu Polonistów 

Francuskich - SFEP i wielu innych podobnego typu organizacjach, a także osoby nie 

zrzeszone, jesteśmy głęboko poruszeni, zaszokowani i oburzeni niepojęta dla nas decyzją 

zamknięcia dla publiczności i artystów Instytutu Polskiego w Paryżu. Likwidacja 

biblioteki, czytelni, sali kinowej i sal, w których odbywały się wystawy, to faktyczne 

pozbawienia go lokali, które dotychczas zajmował i w takiej sytuacji trudno mówić o 

działalności w Instytucie. Placówka ta, która spełniała od blisko 30 lat chwalebną rolę 

propagatora kultury polskiej we Francji, może się poszczycić szeregiem niezwykle 

udanych imprez artystycznych, koncertów, wystaw, kolokwiów, spotkań z autorami i 

festiwali poświęconych wybitnym polskim twórcom, które cieszyły się wielkim 

powodzeniem; jej obecność w Paryżu stała się nieodzowna. Spełniała ona główną rolę          

w prezentacji kultury polskiej: Biblioteka Polska i Stacja PAN-u mogły tylko 

fragmentarycznie do niej się przyczyniać. A liczba ponad 1000 czytelników biblioteki 

Instytutu świadczy sama za siebie! 

   Walka o miejsce kultury polskiej we Francji jest na pewno trudna, ale właśnie dlatego 

potrzebna tu jest taka instytucja jak Instytut Polski. Wymaga ona z pewnością większej 

dynamiki i wyobraźni w promocji kultury polskiej, która jest różnorodna i bogata, ale 

likwidacja Instytutu jest po prostu absurdem a poza tym kompromitacją wobec Francji! 

W dodatku zamiar przeniesienia wszystkich imprez Instytutu extra muros pociągnąłby za 

sobą niepomierne zawyżenie kosztów wynajmu sal, bardzo drogich na terenie Paryża.  

   W chwili kiedy szereg krajów otwiera w Paryżu swoje instytuty kulturalne, Polska swój 

zamyka ! Czy decydentom od kultury polskiej naprawdę zależy na tym samobójstwie 

kulturalnym w łonie nowej Europy ? 

   Liczymy, Panie Ministrze, na Pańską energiczną interwencję w tej nader doniosłej, 

arcyważnej dla kultury polskiej sprawie. 
 

Z wyrazami szacunku i poważania 

Podpisy   827 osoby   ❒ 
 

__________ 

Parlamentarny Zespół Polsko – Tybetański 
 

Jego Ekscelencja 

Sun Rongmin 

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny 

Chińskiej Republiki Ludowej 

w Warszawie 
 

Ekscelencjo Panie Ambasadorze, 
 

   Jako Parlamentarny Zespół ds. Tybetu pozwalamy sobie wyrazić głębokie 

zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami w Tybecie. Organizacje pozarządowe informują, 

ze w dniach 10-13 marca b.r. doszło w stolicy Tybetu, Lhasie, do pokojowych protestów, 

głównie mnichów z największych klasztorów tybetańskich: Drepungu i Sera, brutalnie 

stłumionych przez funkcjonariuszy Ludowej Policji Zbrojnej i chińskiej Armii 

Ludowowyzwoleńczej. Użyto gazu łzawiącego, doszło do masowych aresztowań i pobić 

oraz rewizji w domach, w dzielnicy tybetańskiej w Lhasie. Radio „Wolna Azja”, donosi, 

ze w dniu 12 marca b.r.: „ w okolicach klasztoru Drepung słychać było strzały. Wszystkie 

drogi prowadzące do tej świątyni są zablokowane przez policję”.  Agence Press (A.P.) 

podaje, ze klasztor Sera jest otoczony przez 2000 chińskich policjantów, a tybetańscy 

mnisi zamknięci w celach, pozbawieni kontaktu ze światem oraz żywności. Według 

tybetańskich źródeł, również klasztor Dica w okręgu Bajan (Chin.Hualong) został 

otoczony kordonem policyjnym. 

   Tybetańskie Centrum Praw Człowieka i Demokracji dysponuje zdjęciami 14-stu z 15-

stu mnichów, aresztowanych za udział w pokojowym proteście na Lhaskim Barkhorze,       

w dniu 10 marca 2008.  

   My, polscy parlamentarzyści, w odpowiedzi na liczne apele, które otrzymujemy od 

społeczności polskiej solidaryzującej się z Tybetem, świadomi odpowiedzialności, jaką 

nakłada na nas nasza własna historia, zwracamy się niniejszym z apelem do władz 

Chińskiej Republiki Ludowej, o natychmiastowe uwolnienie aresztowanych na Barkhorze 

mnichów: Lobsanga Ngodupa, Lobsanga Szeraba, Lobsanga Thukdzie, Tenpy Rigsanga, 

Lodo, Sonama Lodo, Lobsanga, Cultrima Palden, Gelka Pel, Pemy Karlanga, Zopy, 

Thupdona i Phurdena, Lobszera, innych osób aresztowanych podczas tegorocznych 

marcowych demonstracji, oraz wszystkich pozostałych tybetańskich więźniów 

politycznych.  

   Apelujemy również, o bezzwłoczne rozpoczęcie siódmej tury rozmów                            

z przedstawicielami J.S. Dalajlamy, w celu wypracowania, satysfakcjonującego obie 

strony, rozwiązania coraz bardziej zaogniającej się kwestii tybetańskiej. 

   W przededniu Olimpiady w Pekinie, przypominamy, ze art. 5 Karty Olimpijskiej, 

uznaje za fundamentalną następującą zasadę: „Każda forma dyskryminacji w stosunku do 

kraju lub osoby ze względu na rasę, wyznanie religijne, poglądy polityczne, płeć lub 

jakiegokolwiek innego względu, jest niemożliwa do pogodzenia z przynależnością do 

Ruchu Olimpijskiego.”  

   Przypominamy, że w r. 2002, w dokumencie określonym jako „Beijing Olympic Action 

Plan”, ChRL zobowiązała się do „stosowania międzynarodowych standardów i 

kryteriów”, także, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw człowieka.  

   W związku z brakiem jakichkolwiek postępów w tej dziedzinie, nasilającą się falą 

represji w Tybecie, oraz permanentnym niestosowaniem się Chin do własnych 

zobowiązań wobec społeczności międzynarodowej, uważamy za stosowne podkreślić, iż 

nie jest za późno na międzynarodowy bojkot Olimpiady w Pekinie. 
 

Z wyrazami poważania 

/-/ Parlamentarny Zespół Polsko – Tybetański 
 

Beata Bublewicz (PO) - Przewodnicząca 


