Społeczny Komitet Obrony Kina Praha. Podziękowania
Szanowni Państwo.
Dziękujemy za wsparcie naszej akcji w obronie Kina Praha.
Zaangażowanie Państwa, mieszkańców i dziennikarzy przyniosło efekt.
Planujemy spotkanie z nowym operatorem kina i jeśli to okaże się
konieczne - z zarządem Centrum Praha. Chcielibyśmy mieć pewność, że
zarząd Centrum Praha pamiętać będzie i działać zgodnie z celem w jakim 5
lat temu wzniesiono budynek Centrum Praha (za publiczne 40 mln zł).
Ten cel był taki: "wynajem powierzchni biurowej i usługowej będzie
wspomagać działalność kinową". Nie odwrotnie.
Zła wiadomość jest taka, że pracownik kina, który
jawnie
zaangażował się w obronę kina Praha od maja już nie pracuje. Max Film nie
przedłużył umowy z tym panem jako jedynym z ekipy kina. Jest to osoba z
dużym doświadczeniem w zakresie organizacji imprez i działalności obiektów
kultury. Będziemy prosić nowego operatora o przyjęcie pana Piotra do pracy.
Do zobaczenia na którymś z ambitnych seansów w naszym
uratowanym Kinie Praha :-)
Społeczny Komitet Obrony Kina Praha
Od redakcji:
Nowy operator kina zapowiedział, że w repertuarze będą same
ambitne filmy. Nie będzie żadnej komercji. Ta zapowiedź może mieć złe
konsekwencje. Repertuar który ma być skierowany tylko do niewielkiej
grupy koneserów sztuki filmowej, może spowodować zmniejszenie
dochodów kina, a w konsekwencji zamknięcie lub ograniczenie działalności.
Względy ekonomiczne wpłyną na ukierunkowanie działalności na wynajem
powierzchni biurowej.
Sławomir Wojdat
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MYŚL PRASKA
nr 6 kwartalnika sympatyków praskiej Prawicy
Rzeczpospolitej
Petycja mieszkańców Pragi w sprawie Dębu historycznokulturowego pomnika pamięci o Janie Pawle II.
Do Przewodniczącej Rady Dzielnicy zostało skierowane pismo wraz z
petycją danej treści:
W nawiązaniu do rozmowy z burmistrzem Dzielnicy Panem Piotrem
Zalewskim w dniu 04.06.2012, na temat Dębu pamięci o Janie Pawle II oraz
reprezentując Społeczny Komitet Ochrony Dębu „Papieskiego” i grupę
mieszkańców, którzy podpisali się pod petycją, zwracam się z prośbą o
rozpatrzenie petycji na posiedzeniu Rady Dzielnicy.
Dąb ten został posadzony w 85 rocznicę urodzin Jana Pawła II , zaraz
po jego śmierci przy ulicy Karola Darwina 9A. Drzewo to po przesadzeniu, w
obecnej lokalizacji na terenie Placu generała Józefa Hallera, stało się
miejscem wyjątkowym, gdzie organizowane są Spotkania Poetyckie
poświęcone pamięci błogosławionego Jana Pawła II. Jest to miejsce
szczególnej pamięci o Wielkim Polaku, o znaczeniu kulturowo-historycznym
oraz związane z dzielnicą. Dlatego chcielibyśmy zachować je w obecnej
formie, jednocześnie nadając mu statut prawny- „Żywy Pomnik Pamięci”,
aby Dąb ten nie był traktowany jako zwykła zieleń miejska i aby w
przyszłości nikt nie musiał go bronić. Proszę o zajęcie się tą sprawą.
Sławomir Wojdat
Petycja w sprawie Dębu została skierowana pod obrady dwóch Komisji
Rady Dzielnicy, Komisji Kultury i Sportu oraz Komisji Infrastruktury. Mam
nadzieje, że w najbliższym czasie zostanie skierowana również pod obrady

Rady Dzielnicy. Obecnie Dąb Pamięci prawnie nie istnieje. Nigdzie nie ma o
nim wzmianki. Nie ma go też w planach zagospodarowania przestrzennego.
Komunikat po proteście pod siedzibą MSZ przeciwko puczu fiskalnemu
Są tylko dwie legalne drogi, na których rząd może ubiegać się o ratyfikację
paktu: ⅔ głosów w Sejmie i w Senacie albo referendum. Innej legalnej drogi
nie ma. Jeśli rząd nie potrafi rozmawiać z opozycją – niech przynajmniej
szanuje społeczeństwo. Jeśli ma Pan odwagę, Panie Premierze – niech Pan
zwróci się o zgodę w referendum na ratyfikację paktu, który Pan podpisał.
Prawica Rzeczypospolitej będzie przeciw paktowi fiskalnemu prowadzić
kampanię, korzystając ze wszystkich środków, które daje nam Konstytucja.
Pakt fiskalny to ponowna zgoda na likwidację złotego, to kontrola Unii
Europejskiej nad budżetami państw narodowych, to zmniejszenie
konkurencyjności polskiej gospodarki i zagrożenie dla określania przez Polskę
kierunku inwestycji publicznych i przede wszystkim polityki prorodzinnej.
Chcemy uczestniczyć we współpracy europejskiej, opowiadamy się za
solidarną Europą i dlatego chcemy zachować suwerenne prawa
Rzeczypospolitej. A do rządu apelujemy raz jeszcze: nie wykorzystujcie piłki
nożnej, by po cichu zmniejszyć prawa Polski w Europie”. Marian Piłka,
wiceprzewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej, zaapelował by „zmianę reguł
unii walutowej uznać za zwolnienie Polski z jakichkolwiek zobowiązań
dotyczących wprowadzenia euro w Polsce. Byliśmy przeciwni euro ze
względu na nieuchronny wzrost kosztów utrzymania i konsekwencja dla
polskiego eksportu. Ale dziś euro to już nie środek wymiany, ale pretekst do
ingerencji w politykę budżetową państw Europy. Na to Polska nigdy nie
wyrażała
zgody
i
pora
to
jednoznacznie
powiedzieć”.
Prawica Rzeczypospolitej zaapelowała do wszystkich środowisk kierujących
się zasadami polskiej racji stanu do dalszych działań w obronie złotego i na
rzecz zachowania suwerenności budżetowej.
Tomasz Miller - rzecznik prasowy Prawicy Rzeczypospolitej

1 sierpnia 2012, 68 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Dla nas warszawiaków jest to szczególny dzień- pamięci o naszych
bohaterach, ludziach, którzy walczyli o honor naszej Warszawy. Na przekór
kłamstwom jakie do dziś rozpowszechniają media wspomnijmy nie tylko
żołnierzy AK, ale również, bohaterów z NSZ. Weźmy przykład z Amerykanów,
którzy w święta nie wstydzą się wywiesić na swoim domu flagi narodowej.
Nie pozwalają nikomu obrażać swoich bohaterów, czy wyśmiewać się z ich
tradycji narodowej. Nawet z własnej klęski potrafią stworzyć powód do
dumy. Przykładem, tego jest obrona Los Alamos, czy atak na Perl Harbor.
Mimo przegranej, straty tylu ludzi, do dziś, dla zwykłego Amerykanina są to
symbole zwycięstwa i bohaterstwa własnych żołnierzy.
Dziś idę walczyć - Mamo!
Dziś idę walczyć - Mamo!
Może nie wrócę więcej,
Może mi przyjdzie polec tak samo
Jak, tyle, tyle tysięcy
Poległo polskich żołnierzy
Za Wolność naszą i sprawę,
Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę
I w świętość naszej sprawy
Dziś idę walczyć - Mamo kochana,
Nie płacz, nie trzeba, ciesz się, jak ja,
Serce mam w piersi rozkołatane,
Serce mi dziś tak cudnie gra.
To jest tak strasznie dobrze mieć Stena w ręku
I śmiać się śmierci prosto w twarz,
A potem zmierzyć - i prać - bez lęku
Za kraj! Za honor nasz!
J. Szczepański
„Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę”
Słowa które dla Polaków powinny wiele znaczyć.

Wywieśmy w tym dniu, biało czerwoną flagę na znak, że nasza historia jest
nam bliska. Jeśli ktoś nie ma flagi i nie stać go na kupno, proszę o kontakt z
redakcją.
Sławomir Wojdat

