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180 Punktów usługowych w Kaliforni 
 

 

Pożyczki 
 

Domowe, Samochodowe i Personalne 

Wysokoprocentowane konta 

Terminowe i emerytalne 
 

Bezpłatne konta obrotowe 

Całodobowe informacje telefoniczne 
 

589 N. Larchmont - Los Angeles 

1700 N. Tustin St. - Orange 

(800) 404-5137 

 

       

ARIZONA  

              

            niskie podatki       niskie ceny 
 

          nowe domy już od $130,000 
 

         

                   Darmowe consultacje 
 

         Darmowy serwis dla kupujących 
 

    Pomoc w uzyskaniu najlepszej pożyczki 
 

    Stan Żarkowski  -  Realtor 
 623 512 7336 cell     623 298 2404 office     623 298 7774 fax 
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American Quest Mortgage 
 

We offer many innovative, flexible programs… 
 

√  pożyczki bez weryfikacji dochodów  

√  Cash out przefinansowania 

√  No points options  

√  Fast approval process 
 

Zadzwoń do mnie z pytaniami chętnie służe rada 

Krystian Ruchel             (951) 283-1941 
 

CA Dept. of Real Estate LIC # 01018993  

Equal Housing Lender 

Inglis ze str. 18 
 

w latach 70 tych - w okresie silnej cenzury i 

nieograniczonej władzy służb specjalnych 

posługujących się zbrodniczymi metodami 

działania. Po latach ci co przeżyli,  jako 

publicyści współtworzyli największe 

ogólnopolskie dzienniki: Bronisław Wilstein 

p rowadzi ł  n ieus tann ie  p rywatne 

dochodzenie w sprawie śmierci Pyjasa. Nie 

mógł zapomnieć wyglądu zmasakrowanego 

kolegi i pogodzić się z bezprawiem 

niekończącego sie układu.  

   Anny Ferens i Ewy Stankiewicz Film w 

końcu poruszył wszystkie media w Polsce. 

Lesław Maleszka dopiero w czerwcu 2008r 

po wyświetleniu premiery filmu „Trzech 

Kumpli” został zwolniony z pracy, z Gazety 

Wyborczej. Przez to że był tolerowany 

przez swoich przełożonych w mediach, 

pozwolono mu nawet do tej pory uczyć 

etyki dziennikarskiej na wyższych studiach 

w Polsce. Innym zaś do tej pory Państwo 

wypłaca hojną emeryturę za wyrządzane 

szkody Polakom, maltretowanie, donosy i 

mordowanie niewinnych ludzi z opozycji.  

    Ewa Stankiewicz i Anna Ferens realizacją 

swego filmu pozostawiają nas z zapytaniem, 

czy w takich sytuacjach można do końca 

przebaczać przestępcom i pozwalać im na 

kontynuację działań i dodatkowo jeszcze 

wręczać za te działania emerytury, ludziom 

którzy przyczynili się do śmierci innych, do 

rabunku państwa z uczciwych opozycyjnych 

wartości, które umilkły w zamordowanych 

ciałach. Stop temu, już dawno powinnien 

nastąpić. 

   Jak długo władze wolnej Polski bedą 

kontynuowały ten chory system wypłacając 

przestępcom i zdrajcom narodu polskiego 

emerytury, a zarazem zwlekały ze zwrotem 

roszczeń dla  wywłaszczonych, 

maltretowanych, oszukanych i okradzionych 

Polaków w PRLu.  

   Warto zobaczyć „Trzech Kumpli”, 

intrygujący film Anny Ferens i Ewy 

Stankiewicz, opowiadanie dziejów naszych 

czasów, który pochłania widza, oświetla go 

a zarazem skłania do wykrzyknięcia słów, 

„najwyższy czas stop temu bezprawiu!” 
 

Jadwiga Inglis International Correspondent 

z Los Angeles, California   ❒ 

Ks. Kamieński ze str. 18 
 

powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i 

powiedział do niego: „Uczyń nam boga, 

który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co 

się stało z Mojżeszem, tym mężem, który 

nas wyprowadził z ziemi egipskiej” Wyj. 

32, 1-2. 

   Powrót z Góry Syanj do miejsca gdzie już 

nas oczekiwał autokar zajęło nam prawie 

tyle samo czasu z tym, że już nie 

musieliśmy używać latarek, bo już był 

dzień. Po powrocie do hotelu pożywilśmy 

się dość skąpo, bo już było po śniadaniu i 

niewiele nam zostało do konsumpcji. Po 

śniadaniu przed odjazdem w kierunku Kairu 

zwiedziliśmy monastyr prawosławny św. 

Katarzyny ale o tym już w następnym 

reportażu.   ❒ 

___________ 

Pogonowski - Kontrola ze str. 19 
 

   Zeznanie senatora Hillings’a przypomina 

mi, pożyteczny dla Żydów, Statut Kaliski          

z 1264 roku, podpisany przez Bolesława 

Pobożnego. Ciekawe, że istniał identyczny 

tekst statutu, wcześniej chwilowo przyjętego 

we Wiedniu. W przeciwieństwie do 

Wiednia, w Polsce statut ten był w mocy 

przez pięćset lat, do roku 1764go. W czasie 

tego okresu, ludność żydowska w Polsce 

pomnożyła się stukrotnie, podczas gdy 

ludność rodzima pomnożyła się tylko 

sześciokrotnie. 

   W USA, zwłaszcza od chwili podpisania 

Aktu o Telekomunikacji przez prezydenta 

Clinton’a w 1996 roku, według Moyers’a, 

szerzy „mentalność niewolników” dziś 

zwaną “plantation mentality.” Chodzi o 

mentalność charakterystyczną dla 

murzynów na plantacjach w stanach 

południowych. Obecnie mentalność ta jest 

charakterystyczna dla większości 

Amerykanów, zastraszonych rygorem 

„poprawności politycznej” i żydowskim 

aparatem szantażu polegającym na 

oskarżeniu o antysemityzm. 

   Już Theodore Roosevelt widział w USA 

szkodliwy konflikt między prawami 

człowieka i specjalnymi przywilejami, które 

dyrektorzy korporacji traktują jako 

„własność prywatną.” Brak równych praw 

dla wszystkich, idzie w parze z zadłużeniem 

oraz brakiem równości w społeczeństwie 

amerykańskim.  

   Spada stopa życiowa większości 

Amerykanów, w porównaniu ze stopą 

życiową tych, którym oni służą. Laureat 

nagrody Nobla, ekonomista Robert Solow, 

nazywa ten stan rzeczy „rabunkiem przez 

elitę.” Majątek narodowy w USA 

przechodzi w ręce coraz mniejszej ilości 

ludzi. 

   Norman Garfinkel, autor książki “The 

American Dream vs. the Gospel of 

Wealth,” („Marzenia Amerykanów a 

nauczanie o bogactwie”) krytykuje zasadę, 

że postęp zależy od udostępniania 

maksymalnych zdobyczy finansowych 

jednostkom i taka niczym nie ograniczona 

akumulacja mienia osobistego, jest to 

jakoby konieczna dla utrzymania wzrostu 

gospodarczego USA. Tymczasem kontrola i 

eksploatacja mediów tak w USA jak i           

w Polsce, idzie w parze z ograniczaniem 

wolności słowa i wolności obywatelskich.   

❒ 

L. Siedzą - R. Wideryński, Z. Adamowicz, Ks. Dariusz Jaros F. Kosowicz, L. Pisarski  

W tyle - K. Zaremba, Z. Petryka, M. Henzel, J. Kosowicz, F. Żurawski,  
 

   W niedzielę 13 lipca br. Komitet Pomocy Polakom na 

Wschodzie zorganizował doroczny Dzień Braterstwa              

z Polakami na Wschodzie w Sali Parafialnej kościoła Matki 

Boskiej Jasnogórskiej w Los Angeles. Ta coroczna impreza 

jest wspaniałą okazją do spotkań towarzyskich, uczczenia 

Polaków na Wschodzie i dostarcza funduszy na pomoc 

Polakom na Wschodzie. Mszę świętą za polskie ofiary 

Golgoty Wschodu celebrował ksiądz Dariusz Jaros. Po mszy 

goście przeszli do wspaniale udekorowanej Sali parafialnej. 

   Tegoroczny Dzień Braterstwa miał szczególne znaczenie. 

Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie został nagrodzony 

przez Program Satelitarny TV Polonia „Za zasługi dla Polski i 

Polaków poza granicami kraju”. Prezes Komitetu pan 

Franciszek Kosowicz reprezentował Komitet na uroczystości 

nadania nagrody w Warszawie 29 czerwca br. 

   Otrzymana nagroda – bronzowa statuetka Chopina  

wystawiona na scenie pomiędzy tablicami z fotografiami            

z uroczystości i innymi dyplomami uznania dla Komitetu 

interesowała gości zbierających się przed tą wystawą.  

   Prezes Komitetu Franciszek Kosowicz powitał zebranych 

gości, przedstawił gości honorowych. Wśród nich Konsul 

Generalny Rzeczpospolitej Polskiej Paulina Kapuścińska, 

Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Richard Wideryński 

i ksiądz Dariusz Jaros wyrazili uznanie dla prac Komitetu 

Pomocy Polakom na Wschodzie i ofiarności Polonii 

amerykańskiej. 

   Program nagradzania był transmitowany w normalnym 

programie TV Polonia i nagranie tej uroczystości 

przedstawiono zebranym gościom, którzy wyrazili uznanie 

oklaskami w wielu momentach. Prezes godnie reprezentował Komitet i wielokrotnie 

podkreślał, że ta nagroda jest nagrodą dla całego Komitetu i dla wszystkich ofiarodawców. 

Właśnie oni umożliwili działalność Komitetu swoim otwartym sercem i współczuciem dla 

Polaków nadal pozostających w niezwykle trudnych warunkach na terenach byłego Związku 

Sowieckiego. 

   Drugim filmem w programie był film z kilku wypraw prezesa Kosowicza z małżonką na 

Wileńszczyznę, gdzie pomoc zorganizowana przez Komitet docierała. Serdecznie witano 

prezesa i przedstawiano mu rezultaty naszej pomocy. Klasy komputerowe, microbus, pomoce 

naukowe i pomoc finansowa były widocznym rezultatem tej pomocy. Wdzięczni uczniowie 

przygotowali specjalne powitania dla prezesa Komitet, pieśniami i recytacjami wyrażali 

wdzięczność Polakom z dalekiej Ameryki za ich ofiarność. Pomoc Komitetu przyczyniła się  

w znacznym stopniu do utrzymania polskiej kultury i polskiego języka na tych terenach. 

Cztero i pięciolatki swoją szczerością wzruszyły gości na sali, otrzymały gromkie oklaski. 

   Tradycyjne białe i czerwone wino na stole oczekiwało gości wraz z zakąskami.Po inwokacji 

księdza Dariusza Jarosa goście spożywali świetny obiad przygotowany przez państwo 

Stanisława i Teresę Turek. W tymże dniu obchodzili oni 35tą rocznicę ślubu, otrzymali bukiet 

kwiatów a goście odśpiewali tradycyjne „Sto lat”. Spożywanie posiłku stanowiło doskonałą 

okazję do towarzyskich rozmów i salę wypełnił szum głosów. 

   Panie Zofia Adamowicz, Natalia Kamińska i Zbysław Petryka recytowali poemat „Kresowe 

Dzieci” Mariana Jonkajtysa opisujący gehennę wojenną zesłanych na Wschód dzieci. 

   Loteria szampańska na stołach ufundowana przez panów Wojciecha Narbuta i przeze mnie 

przyniosła $271.50 dochodu. Goście hojnie przekazywali donacje na Komitet na ręce prezesa 

Kosowicza, podziękował serdecznie za tę pomoc skierowaną dla Polaków na Wschodzie. 

Nagrodę za entuzjasm, pierwsza osoba rezerwująca miejsce na Dzień Braterstwa, otrzymała 

pani Irena Progulska. Członkowie Komitetu ufundowali butelkę szampana dla prezesa 

Franciszka Kosowicza w uznaniu jego pracy i poświęcenia. 

   Wielki wkład w sukces tego Dnia Braterstwa włożyła pani Zofia Adamowicz, dzwoniła 

osobiście do wielu gości i przypominała skutecznie o tym wydarzeniu. Na zakończenie 

zaapelowała do zebranej młodzieży poniżej 60 lat o zaangażowanie w prace starzejącego się 

Komitetu Pomocy Polakom na Wschodzie.   ❒ 

 

__________ 

Dzień Braterstwa z Polakami na Wschodzie 
Zbysław Petryka 


