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i jest wolny b³ogi raj!
Scenariusz jest całkiem prosty. Najpierw sondaże potwierdzające, że Platforma Obywatelska już
przegoniła Prawo i Sprawiedliwość, a potem „Marsz Wolności” 6 maja. Marsz ma podeprzeć mit
odrodzonej, wielkiej Platformy, która już nie jest w defensywie, tylko śmiało kroczy do władzy.
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olacy mają wyjechać na wakacje w przeko- wanie – powiedział Michał Dworczyk. Wicemininaniu, że nastąpił przełom i po 20 miesiącach ster obrony narodowej przestawił założenia porządzenia (w połowie lipca 2017 r.) wszystko jest mysłu MON dotyczącego zwiększenia liczby klas
gotowe na to, „żeby było tak jak było”. Wajchowy, mundurowych w szkołach w Polsce.
będący głównym ośrodkiem dyspozycji politycznej
B. Szydło: Nie będzie rekonstrukcji rządu.
III RP, jest wciąż silny, a wręcz odżył i przystąpił do Rekonstrukcji rządu nie będzie – mówi premier
ataku na niespotykaną dotychczas skalę. Zaczęło Beata Szydło. To odpowiedź szefowej rządu na
się od sondaży, teraz będzie marsz w stolicy
składane przez totalną opozycję wnioski o wota
Pikieta przed Sejmem przeciwko ustawie nieufności. Opozycja domaga się zmian i krytydezubekizacyjnej. Pikieta przed Sejmem przeciw- kuje politykę rządu Prawa i Sprawiedliwości. Od
ko ustawie dezubekizacyjnej. Nowe regulacje ob- dłuższego czasu opozycja totalna próbuje wyciąniżają emerytury tym, którzy służyli organom bez- gać asa z rękawa w postaci wniosków o wota niepieczeństwa w PRL. Do zmiany tzw. ustawy dezu- ufności. Kilka tygodni temu PO chciała dymisji
bekizacyjnej, obniżającej emerytury i renty byłych pracowników
aparatu bezpieczeństwa PRL
oraz ich rodzin wzywali w sobotę
uczestnicy manifestacji zorganizowanej przed Sejmem przez
SLD oraz Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Szewczak: gdzie nie ma
kary, tam nie ma miary. Bezprawie lepsze niż prawo? „To
przestępstwo, gdy Petru, jako
przywódca partii politycznej wzywa do obalania rządu drogą rewolty na ulicy”. Kluczowym pozostaje pytanie, kiedy nastąpi realizacja programu „Cela+”,
o co na spotkaniach poselskich
ludzie pytają mnie wprost i stanowczo nalegają na odpowiedź. Mamy już pięk- ministra środowiska Jana Szyszko, następnie
http://blogmedia24.pl/node/77026
ne programy „500+”, „Rodzina+” i „Mieszkanie+”, domagała się odwołania całego rządu, by dwa
teraz trwa oczekiwanie na program „Cela+”, jako tygodnie później złożyć wniosek o wotum nieufkonsekwencję ujawnianych przekrętów. Krótko ności dla min. Antoniego Macierewicza. Premier
mówiąc wyborcy domagają się rozliczenia, w tym Beata Szydło zachowanie PO nazywa próbą butakże prawnych konsekwencji, jak przystało na dowania chaosu.
normalne państwo demokratyczne. Nie chodzi
MRPiPS: prawie 4 mln dzieci w programie
tylko o konsekwencje polityczne, bo tym było od- „500 plus”. W marcu wsparciem z programu „Rosunięcie dawnej ekipy od władzy, czyli przegrane dzina 500 plus” objętych było ponad 3,9 mln dzieprzez PO-PSL wybory.
ci, czyli 56,6 proc. wszystkich dzieci w Polsce Premier: z rozwoju gospodarczego mają ko- poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny,
rzystać wszyscy obywatele. Z rozwoju gospodar- Pracy i Polityki Społecznej.
czego mają korzystać wszyscy obywatele, a nie
GUS podał dane o urodzeniach. Ministerwybrane grupy interesów i tak się dzieje - mówiła stwo Rodziny cieszy się z efektu 500+. Współw sobotę premier Beata Szydło, pytana o piątkowy czynnik urodzeń wzrósł w stosunku do poprzedkomunikat Agencji S&P Global Ratings, w którym niego roku o 0,8 pkt. Przyrost naturalny, czyli różpotwierdziła rating Polski na poziomie „BBB+”.
nica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ogóM. Dworczyk: Młodzi ludzie chcą móc słu- łem pozostał jednak ujemny i wyniósł -17 tys.
żyć ojczyźnie. Młodzi ludzie chcą się szkolić, chcą
Kwota wolna tylko dla najbiedniejszych.
mieć kontakt z bronią, chcą móc służyć ojczyź- Skorzysta kilkaset tys. podatników. Na podwyżnie, niekoniecznie będąc zawodowymi żołnierza- ce kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł skorzysta
mi. Chcą mieć możliwość przeszkolenia wojsko- kilkaset tysięcy podatników. Morawiecki zwrócił
wego. Ten program odpowiada na to zapotrzebo- uwagę, że podniesienie kwoty wolnej od2
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olscy sędziowie wyjechali na wycieczkę
studyjną do Brukseli. Sama zaś wycieczka była owocna, nie dość że została przyjęta
przez Timmermansa, to jeszcze jakaś eurorada sędziów zaniepokoiła się zamachem na niezawisłość polskiego sądownictwa oraz na próby zastraszania sędziów.
 Zdania na temat owej wycieczki są podzielone. Skład i cel wycieczki ustalił KRS, więc uważa,
że to była wizyta jakich wiele, natomiast reszta
świata uważa, że pojechali szukać sojuszników
w obronie status quo. Podobnie wyglądała końcówka istnienia czerwonego Trybunału Konstytucyjnego...
 Ponieważ sędzia, który się wybrał do SN miał
zaległy urlop w sądzie garnizonowym, dostanie
blisko 100 tysięcy rekompensaty. To ten sam sędzia, co swoją żonę wstawił za pomocą KRS do
sądu rejonowego. Sam zaczynał karierę prawnika zaocznie nie przerywając pracy piekarza co
zaowocowało stopniem pułkownika, czyli nie tylko w piekarni, ale i w PZPR musiał mieć bardzo
dobrą opinię...
 Na temat tego sędziego zdania są również podzielone. KRS, SN i on sam uważają że wszystko
jest w porządku, natomiast reszta świata uważa,
że nie...
 Jak tylko minister Streżyńska dołączyła do krytyków polityki rządu, premier Szydło zwołała ministrów na zebranie dyscyplinujące. Zadekretowała, że są drużyną i od teraz nie będą się publicznie kłócić. Mhm...
 Należy leczyć przyczyny, a nie skutki: będziemy teraz przez jakiś czas obserwować kłótnie na
frontach zastępczych. Teraz są to publicyści „W
sieci” i „GP”, oraz Magierowski (rzecznik prezydenta, wcześniej „Rzeczpospolita”, „Forum”,
„Newsweek”, „Gazeta Wyborcza”) i Mazurek
(rzecznik klubu PIS, PIS) przy wtórze całego lewactwa...
 Pod drzwiami zastałem ulotkę zachęcającą do
wzięcia udziału w marszu wolności. Zachęcał
Schetyna Grzegorz. Otóż rok temu też manifestowali i to jest dobra okazja by manifestację powtórzyć. Swoje dodała jedna kobieta, przedstawiła
się jako Ewa Kopacz, która w krótkim filmiku zachęcała do tworzenia nowej tradycji i manifestowania żeby w Polsce kolejne długie weekendy
były normalne, serdeczne, radosne. Będziemy o
to walczyć, właśnie 6 maja.
 Wydaje się, że dzień „Długiego Weekendu” to
dość prosty program wyborczy. Czy dobry, to zdania są podzielone. Ewa i Grzegorz uważają że
świetny, reszta świata dziwi się że Ewa i Grzegorz niedawno rządzili dużym państwem...
„tu.rybak”, 29/04/2017
http://blogmedia24.pl/node/77517
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podatku oznacza ubytek wpływów do budżetu. - My musimy to uzupełnić poprzez uszczelnianie naszego systemu podatkowego.
Podatki w Polsce. Morawiecki: nie chcemy obecnie nic zmieniać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS) nie chce obecnie „ruszać podatków”, ponieważ uważa, że dla gospodarki i dla
obywateli ważna jest ich stabilność, poinformował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Oszczędności Polaków rosną szybko. Daleko nam jednak ciągle do Zachodu. Aktywa finansowe Polaków osiągnęły wartość PKB, ale ze
względu na zaszłości historyczne i wysoką skłonność do konsumpcji są wciąż dużo mniejsze niż
na Zachodzie. Sytuacja, w której aktywa zgromadzone przez Polaków równe są produktowi krajowemu brutto ma miejsce po raz pierwszy w naszej historii.
Beata Szydło: „Reforma oświaty jest faktem i trzeba ją spokojnie wprowadzić”. Wniosek o przeprowadzenie referendum trzeba było
złożyć w odpowiednim momencie, obecnie jesteśmy w końcowej fazie wdrażania reformy i ktoś,
kto chce to odwracać, będzie powodował chaos
– powiedziała premier Beata Szydło.
Nieprawidłowości w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Miażdżący raport
NIK. Nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych, bezsensowne wydawanie pieniędzy i bałagan w dokumentacji - to wnioski po kontroli, jaką
NIK przeprowadziła w Głównym Inspektoracie
Transportu Drogowego. NIK sprawdzał działalność
GITD z lat 2014 - 2015. Z jego ustaleń wynika też
m.in., że dokumentacją przetargową zainteresowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Minister Ziobro o wyjeździe sędziów KRS
do Brukseli. Żalili się również w ambasadzie
Niemiec. „Rodzi się pytanie, czy trzecia władza i
sądy są - na mocy polskiego prawa - upoważnione do tego, aby prowadzić własną politykę zagraniczną”. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
ma „pewne wątpliwości”, czy sądy są upoważnione do prowadzenia własnej polityki zagranicznej.
Jaki o reformie sądownictwa i komisji reprywatyzacyjnej: „Nie boimy się zmierzyć z
mafią”. „W ciągu półtora roku przygotowaliśmy
w ministerstwie więcej projektów ustaw niż Platforma w ciągu ośmiu lat”.
Gontarczyk: W administracji pracują byli
agenci. To patologiczny mechanizm. Z winy
sędziów nie działa w Polsce skutecznie prawo,
które pozwalałoby odsuwać byłych agentów od
stanowisk. Przez lata wytworzyły się patologiczne mechanizmy lustracji. Wytworzyły się patologiczne mechanizmy: agenci najczęściej uzyskują
potwierdzenia, że nimi nie byli.
Kolejne zatrzymania w śledztwie dot.
oszustw na AGH. Wrocławscy policjanci zatrzymali sześć osób, w tym trzech naukowców, podejrzanych o oszustwa przy realizacji badań naukowych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. AGH oraz resort nauki w wyniku oszustwa
miały stracić ponad 263 tys. zł – podała policja.
Warmińsko-mazurskie: Zarekwirowano ponad 7 tys. nielegalnych automatów. Ponad 7
tys. nielegalnych automatów zarekwirowali funkcjonariusze warmińsko mazurskiej . Przechowywano je w magazynach w pobliżu Ostródy - poinformował PAP we wtorek rzecznik Służby CelnoSkarbowej w Olsztynie Ryszard Chudy.
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Nowa skarbówka w akcji. Podczas kontroli
KAS na lubuskim odcinku granicy zatrzymano
transport 100 tys. litrów oleju opałowego. Paliwo
było w trzech cysternach, które wjechały do kraju
przez b. przejście w Łęknicy -poinformowała
rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.
Lista leków refundowanych. Nowe medykamenty dla chorych na SM. Pacjenci mogą liczyć na pozytywne zmiany w majowej liście refundacyjnej - powiedział wiceminister zdrowia
Marek Tombarkiewicz, komentując projekt nowego wykazu. Znajdą się na nim m.in. dwa nowe
leki dla chorych na stwardnienie rozsiane.
Mieszkanie+. W tym roku wejdzie w życie
specustawa przyspieszająca procesy inwestycyjne dot. budowy mieszkań - zapowiedział w czwartek prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.
Przepisy będą obejmowały nie tylko budynki, które powstaną w ramach programu Mieszkanie+,
ale też inne inwestycje mieszkaniowe.
Część majątku kolejek linowych na Kasprowy Wierch przejdzie na własność Skarbu
Państwa. Część majątku kolejek linowych na
Kasprowy Wierch, w tym górna stacja kolei głównej na szczycie oraz kolej krzesełkowa w Kotle
Goryczkowym, przejdzie na własność Skarbu
Państwa. Stosowna umowa została podpisana w
środę w Zakopanem.
W. Skurkiewicz: Odbudowujemy potencjał
obronny naszej ojczyzny po 8 latach rządów
PO. Po ośmiu latach rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy w wielu obszarach wojsko polskie
nie domaga, odbudowujemy potencjał obronny
naszej ojczyzny, chcemy m.in. zwiększyć liczbę
żołnierzy – podkreślił Wojciech Skurkiewicz, wiceszef sejmowej Komisji Obrony Narodowej.
MON: w 2018 r. powstaną oddziały i dowództwo WOT w woj. śląskim i wielkopolskim.
Dowództwa brygad Wojsk Obrony Terytorialnej i
pierwsze pododdziały w województwach śląskim
i wielkopolskim zostaną sformowane w 2018 r., a
nie jak pierwotnie planowano w 2019 r. - poinformowało w komunikacie w poniedziałek ministerstwo obrony narodowej.
Polska zaczyna się zbroić. W 2030 roku ma
wydać na ten cel 2,5 proc. PKB. W przyszłorocznym budżecie będzie na pewno co najmniej
dwa, może nawet trzy miliardy złotych więcej na
obronność - poinformował we wtorek wicepremier,
minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Szkolą się rezerwiści-ochotnicy do WOT,
wkrótce kolejne szkolenie. Pierwszych kilkuset
ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej bierze
udział w szkoleniu wyrównawczym dla rezerwistów, którzy zdecydowali się wstąpić do terytorialnej służby wojskowej. Wnioski z ćwiczeń mają
zostać wykorzystane przy szkoleniu tych, którzy
jeszcze nie byli w wojsku.
Premier: umowa na dostawę amerykańskiego LNG bardzo dla nas ważna. To bardzo
ważna umowa dla Polski i korzystana finansowo
- oceniła w czwartek premier Beata Szydło, odnosząc się do umowy na jednorazową dostawę
amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego
LNG do naszego kraju.
MRiRW: Polska zablokowała dodatkowy
import cukru na unijny rynek. Komisarz Unii
Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju wsi Phil Hogan - w odpowiedzi na sprzeciw polskiego resortu rolnictwa - wycofał decyzję o zwiększeniu po

daży cukru na rynek unijny poprzez umożliwienie
dodatkowego importu w roku gospodarczym 2016/
2017 po obniżonej stawce celnej, podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Poseł J. Szewczak: Kończy się V Republika Francuska. Wybór do II tury dwóch przedstawicieli sił spoza establishmentu pokazuje, że powoli znika V Republika Francuska, która istniała
od 1958 roku – mówił poseł Janusz Szewczak o
wyborach prezydenckich we Francji. Francja to
kraj, który przechodzi dzisiaj ogromne problemy
gospodarcze: dwukrotnie większe zadłużenie niż
Polska w relacji do PKB, wielkie bezrobocie, terroryzm – do którego Macron mówi, że trzeba się
przyzwyczaić (…), ogromne uprawnienia socjalne dla emigrantów ekonomicznych, mała elastyczność gospodarki. Oczywiście, Francja to nadal
potężny kraj o wielkich zasobach i możliwościach,
ale widać, że w minionych dziesięcioleciach jego
ranga znacząco spadła. Francuzi nie mają pomysłu, co z tym zrobić, jak poradzić sobie w tym globalnym wyścigu.
Sankcje na Polskę? Belgijski erodeputowany mobilizuje Europarlament. Przewodniczący europejskich liberałów, chce by Europarlament
wystąpił z wnioskiem o nałożenie sankcji na Polskę w związku z prowadzoną kontrolą praworządności.
Soros dopiął swego? KE wszczęła procedurę o naruszenie prawa UE przez Węgry w
związku z wprowadzeniem prawa ograniczającego działalność uczelni wyższych.
Wściekły atak Timmermansa i Verhofstadta na Węgry: To paranoja! Jak u Stalina i Breżniewa. „Chciałbym przypomnieć, że Węgry podobnie jak Polska były pionierami wolności w czasach,
kiedy Zachód chciał się układać z sowietami”.
Polski rząd nie chce funduszy norweskich
w rękach fundacji Sorosa. Fundacja Batorego
to kolejna po węgierskim Central European University instytucja wspierana przez George’a Sorosa, która znalazła się na celowniku konserwatywnego rządu - pisze Bloomberg.
Szymański: jesteśmy gotowi bronić swych
racji ws. praworządności. Na unijnym posiedzeniu ministrów odpowiedzialnych za sprawy europejskie Polska jest gotowa bronić swych racji ws.
prowadzonej wobec niej przez KE procedury
ochrony praworządności - poinformował dziennikarzy w czwartek minister ds. europejskich Konrad Szymański.
„FT”: Orbanowi należy wyznaczyć granice. Coraz bardziej nieliberalna węgierska demokracja premiera Viktora Orbana jest zniewagą dla
wartości Unii Europejskiej; przywódcy Węgier
należy wyznaczyć granice - pisze w czwartkowym
komentarzu brytyjski dziennik „Financial Times”.
KE przeciwko Polsce ws. Puszczy Białowieskiej. Bruksela chce rozpocząć drugi etap postępowania przeciwko Polsce. Ma on zostać ogłoszony jutro. Proces naprawczy w Puszczy Białowieskiej jest prowadzony zgodnie z unijnym prawem –
zapewnia minister środowiska prof. Jan Szyszko.
Przegrane głosowanie w Brukseli. Polskę
może to kosztować 10 mld zł. Przedstawiciele
państw członkowskich przegłosowali w piątek
nowe standardy zaostrzające normy emisji dla
przemysłu, w tym elektrowni węglowych. Polska i
kilka innych państw były temu przeciwne.
„Maryla”, 29/04/2017
http://www.blogmedia24.pl/node/77527

Wojskowy pucz?
Co jakiś czas pojawia się motyw wypowiedzenia posłuszeństwa rządowi przez wojsko w
Polsce. Bierze go pod uwagę miedzy innymi
prof. S. Michalkiewicz.

Z

arys takiego biegu wydarzeń dał niedawno
red. W. Gadowski. Jego zdaniem, najpierw
by wywleczono coś kompromitującego dla rządu
lub coś, co by na to wyglądało. Następnie, media
by sprawę nagłośniły i opozycja w parlamencie
podniosłaby wrzawę. Dołączyłaby ulica i na koniec, jakieś jednostki wojskowe wypowiedziałyby
posłuszeństwo rządowi.
Sprawa udziału wojska w opisanym scenariuszu ma charakter skomplikowany, a sposobów
zaradzenia temu znalazłoby się kilka. Przede
wszystkim w wojsku obowiązuje dyscyplina. A w
Wojsku Polskim obowiązuje doktryna „ślepych bagnetów”, według której, w odróżnieniu od doktryny „wyrozumowanego posłuszeństwa”, rozkaz
należy bezwzględnie wykonać. Inaczej było na
przykład, w Wehrmachcie, gdzie formalnie, w sytuacjach przez żołnierza uzasadnionych, można
było rozkazu nie wykonać. Głupio na tym wyszła
po wojnie generalicja niemiecka tłumacząca się
obowiązkiem wykonania każdego rozkazu przełożonych.
Zasady reguluje „Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej”.
Art.2 stanowi, że „Żołnierz obowiązany jest
do przestrzegania dyscypliny wojskowej”, a „Przełożony jest obowiązany niezwłocznie reagować
na zachowanie żołnierzy naruszające dyscyplinę
wojskowa”.
Z kolei według Art.20: „Wymierzenie surowej
kary dyscyplinarnej albo zaostrzenie jej wymiaru
lub zastosowanie surowszego rodzaju środka dyscyplinarnego albo zaostrzenie jego wymiaru lub
zastosowanie większej liczby środków dyscyplinarnych może nastąpić: p.4. w następstwie przewinienia dyscyplinarnego zaistniały poważne skutki dla gotowości i zdolności bojowej oraz interesu
sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.
Art.24 Ustawy traktujący o karach dyscyplinarnych przewiduje w p.5 „odwołanie z zajmowanego stanowiska służbowego”, a p.7 - „usuniecie
ze służby kandydackiej, służby państwowej, z
okresowej służby wojskowej albo zawodowej służby wojskowej”.
Na tym wyczerpują się możliwości karania w
ramach samego wojska. Jednakże wojsko jest
częścią państwa i władze państwowe mogą zastosować odpowiednie środki.
Art.128 &1 stanowi, że: „Kto w celu usunięcia
przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje działalność zmierzającą
bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat”.
Krowa w wojskowym mundurze, która by weszła w szkodę, mogłaby stracić jeszcze więcej, np.
stopień wojskowy oraz związane z nim uprawnienia emerytalne. Biorąc to wszystko pod uwagę, trzeba stwierdzić, że nie tak łatwo byłoby komuś ją
namówić do niegrzecznego zachowania.
„Tymczasowy”, 26/04/2017
http://blogmedia24.pl/node/77495

Polaku, wywieœ flagê!
2 maja Œwiêto Or³a Bia³ego.
3 maja - pierwszej w Europie Konstytucji.
Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego2004 r. ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W
wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

D

zień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obcho
dzony jest 2 maja między innymi świętami: 1
maja – Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja. W latach Polski Ludowej właśnie
w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. W tym dniu w 1945 żołnierze polscy
zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie
Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego
miasta. Barwy biała i czerwona zostały uznane
za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia
Ustawy Rządowej damy wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a
panowie nałożyli na siebie szarfy biało-czerwone. Nawiązano tą manifestacją do heraldyki Królestwa Polskiego Białego Orła na czerwonej tarczy herbowej. 
„Maryla”, 02/05/2017

Polskim pieniądzem jest ZŁOTY POLSKI,
który 93 lat temu zastąpił markę polską.
Złoty został wprowadzony do obiegu w ramach reformy pieniężnej, którą przeprowadził ówczesny minister finansów Władysław Grabski.
29.04.1924 roku, marka polska została zastąpiona Złotym Polskim.
Nowa waluta Polski została oparta na parytecie złota, wartość jednego złotego ustalono na 9/
31 grama (ok. 0,29) czystego złota. Oprócz nazwy złoty proponowano również m.in., nazwę
„Lech” i „Pol” lecz ostatecznie wybrano nazwę złoty, która odwoływała się do historycznej jednostki
monetarnej używanej w Królestwie Polskim (kongresowym). 
„Maryla”, 29/04/2017

Niejaka Hanna Gronkiewicz-Waltz zmieniła
nazwę naszego pieniądza na jakiś PLN, a Polacy, nawet ci, którzy mienią się patriotami, ochoczo tę zmianę zaakceptowali.
Proponuję, żeby Dzień Flagi połączyć z
Dniem Złotego - polskiego pieniądza. 
„Morsik”, 29/04/2017

===========================================================
Szczyt szczytów,
napuszony dokument, o którym nie pamięta się
czyli Unia Europejska nawet przez te kilka tygodni, jakie upłyną do naDzisiaj [29.04.2017] znowu mamy szczyt UE.
Tym razem jakoby w sprawie Brexitu. To już stało się rodzajem magicznego rytuału.

C

o kilka tygodni ogłasza się [formalny lub nieformalny] szczyt UE, zjeżdzają się premierzy
i/lub prezydenci państw członkowskich tej organizacji, wygłaszają jakieś mowy, prowadzą dyskusje i przedstawiają na koniec mniej lub bardziej

stepnego szczytu.
Nikt już chyba nie wierzy, że na owych spędach podejmuje się ważne decyzje i rozwiązuje
jakieś problemy. Było już chyba kilkanaście szczytów w sprawie „uchodźców” i co? I nic. We wrześniu 2015 uroczyście uchwalono rozlokowanie 160
tys. „uchodźcow” w różnych państwoach UE.
Po półtora roku rozmieszczono niecałe 10
proc. z nich. Nie wiadomo zresztą, czy owi „rozlokowani uchodźcy” nadal przebywają w krajach,
do których ich skierowano, czy też większość
z nich jest już w Niemczech, Austrii, czy
Szwecji.
Zwoływanie co kilka tygodni owych szczytów
ma po prostu ukryć fakt, że UE jest sparaliżowana. Kiedy rzeczywiście się chce coś załatwić, to dyskutuje się z poszczególnymi państwami, np. z Niemcami i Francją w sprawie
Ukrainy [porozumienia mińskie]. W kwestii
„uchodźców” najwięcej wniosły rozmowy niemiecko-tureckie.
Najlepiej byłoby pogodzić się z rzeczywistością,
porzucić mrzonki o scentralizowanych Stanach
Zjednoczonych Europy i przekształcić UE w
luźną konfederację państw narodowych. To
przynajmniej będzie mogło w miarę sprawnie
funkcjonować.
elig, 29/04/2017
http://blogmedia24.pl/node/77524
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Dlaczego
francuscy prezydenci
s¹ antypolscy?
Polska w swej historii często miała dobre stosunki z Francją. Czasem byliśmy nawet sojusznikami. W XXI wieku coś się jednak zmieniło. Początkiem tego była słynna i przypominana do tej pory wypowiedź Jacquesa Chiraca z roku 2003. Stwierdził on, że Polska
[oraz inni kandydaci do UE] „straciła okazję
by siedzieć cicho”.

P

ięć lat później mogliśmy przeczytać na stronie tygodnika „Polityka”: „W wystąpieniu
przed Parlamentem Europejskim Nicolas Sarkozy przedstawił swoją wizję francuskiej prezydencji. Przez następne pół roku nie ma zamiaru tylko
administrować Unią, ale nią rządzić. Na razie robi
to mocnymi słowami.
Prezydenci Francji najwyraźniej nie mają cierpliwości do polskich polityków. Kilka lat temu były
prezydent Francji Jacques Chirac kazał nam „siedzieć cicho” w kwestii wojny z Irakiem. Dziś obecny prezydent Nicolas Sarkozy wprost beszta Lecha Kaczyńskiego za miganie się od złożenia
podpisu pod ratyfikacją Traktatu Lizbońskiego.
Jaka mucha ugryzła Sarkozy’ego, że z trybuny PE mówi o „tchórzostwie niektórych przywódców”, o tym, że polski prezydent „musi dotrzymać
słowa” i że „nie jest to kwestia polityki, a moralności”? Jakby tego było mało, oddał również prawdziwy hołd Lechowi Wałęsie, określając właśnie
jego „człowiekiem, dzięki któremu wolna Polska
mogła wejść do UE”.
Sarkozy nie mógł pomylić się lub pogubić w
oratorskich zapędach. Nie można bowiem było
wymyślić gorszej zniewagi wobec Lecha Kaczyńskiego. Te słowa miały więc polskiego prezydenta ugodzić w najczulsze miejsce. I zapewne ugodziły.”.
Kolejny francuski prezydent , Francois Hollande, w październiku 2016 odwołał wizytę w Polsce [prawdopodobnie z powodu zerwania przez
nasz kraj kontraktu na dostawę francuskich Caracali], a w lutym 2017 uznał za stosowne pouczać
Polskę i Węgry:
„Prezydent Francji Francois Hollande pouczył
na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej Polskę i Węgry w sprawie Donalda Trumpa. „Kraje te
powinny wiedzieć, że ich przyszłość jest przede
wszystkim w Unii Europejskiej, zamiast wymyślać
jakieś dwustronne relacje ze Stanami Zjednoczonymi” - stwierdził.”.
Wczoraj [27.04.2017] Emmanuel Macron
oświadczył po spotkaniu w Amiens: „Emmanuel
Macron, zwycięzca pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, powiedział w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla dziennika „Voix du
Nord”, że jeśli zostanie prezydentem opowie się
za sankcjami UE wobec Polski, która „naruszyła
wszystkie zasady Unii”.
Macron rozmawiał z regionalnym dziennikiem
północnej Francji po środowym spotkaniu w
Amiens ze strajkującymi pracownikami zakładów
Whirlpool, które zostaną zamknięte ze względu
na przeniesienie produkcji do Łodzi.
W ciągu trzech miesięcy po wybraniu mnie
(na prezydenta) podjęta zostanie decyzja w sprawie Polski - powiedział Macron.

Rekonstrukcja rz¹du naszym priorytetem
Jak już wszyscy wiemy, PiS po prostu leży wizerunkowo z powodu Krwawego Antoniego, co
zniszczył polską armię oraz Mordercy Bażantów Szyszko, co wycina polskie puszcze.

Z

acznę od tego drugiego, szczegółowy opis
jego milionów hektarów zostawię sobie na
następną notkę, na razie o rzezi Puszczy Białowieskiej słów kilka. Otóż, jak zapewne mało kto
wie, dość duża część powierzchni naszego kraju jest objęta programem Natura 2000 – co to
takiego? Otóż jest to program sieci obszarów
objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest zachowanie
określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków, które uważane są za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Jak to wygląda na
mapie Polski, każdy może sobie sprawdzić, link
na dole notki. Co oznacza?
Otóż jeśli na jakimś obszarze chronionym występuje sobie jakiś rzadki żuczek, ptaszek czy inny
grzyb, to obowiązkiem państwa jest zachowanie
tego siedliska w takim stanie, żeby ten żuczek,
ptaszek czy inny grzyb tam dalej występował, bo
jak nie, to płacimy kary i w ogóle jest bardzo niedobrze. Takie zespoły chronionych siedlisk są również i to w dużej ilości w Puszczy Białowieskiej. Z
kolei ekolodzy (naprawdę głębocy i zieloni) domagają się, żeby nic nie chronić, tylko zostawić,
tak jak jest i niech sobie samo się rozwija, absolutnie bez ingerencji człowieka. Jeśli ileś tam hektarów lasu wyschło z powodu jakiegoś kornika, to
trudno, niech puszcza radzi sobie sama, bo inaczej to jest nienaturalne.
Pomijam tu już taki prosty aspekt, jak to, że w
przypadku dłuższej suszy cały taki obszar może
pójść z dymem i nie będzie żadnej puszczy w tym
miejscu, ja taki pożar miałam za oknem, kiedy płonęły lasy w parku krajobrazowym wokół Rud, u
nas nikt nie protestuje ani przeciwko utwardzanym drogom w lesie ani przeciwko specjalnie budowanym zbiornikom wodnym ppoż. itp. Chcę tylko opowiedzieć o aspektach prawnych – otóż KE
żąda od Polski zachowania Puszczy Białowieskiej
w stanie naturalnym, a jednocześnie żąda zachowania chronionych siedlisk, co automatycznie się
wyklucza, bo jak np. takie sosny wyrosną na duże
drzewa, to już nie będzie pod nimi maślaków, a
jak odpowiednie trawiaste podłoże zarośnie, to
nie będzie grzyba zwanego czasznicą. Itp., itd. –

więc albo sztucznie utrzymujemy pierwotny stan
siedliska, żeby te wszystkie żuczki, grzyby i ptaszki
tam sobie żyły, albo nic nie robimy i siedlisko z
czasem się zmienia, a chronione żuczki, grzyby i
ptaszki znikają, niektóre na amen.
Minister Szyszko zrobił podział – część Puszczy będzie nie ruszana (i zostaniemy ukarani za
utratę siedlisk), w pozostałej części będą chronione siedliska (i zostaniemy ukarani za naruszanie natury). Dlatego proponowałabym obrońcom
przyrody, żeby zamiast wycinać drzewa na posesji ministra, udali się do Brukseli i ustalili ostatecznie, czego KE od nas chce, bo albo te cholerne
żuczki albo głęboka ekologia – naraz się nie da.
Wracamy do Krwawego Antoniego.
Jak już wszyscy wiedzą, zgodnie z planem
Morawieckiego i programem PiS rusza powoli odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego, są już
nawet pierwsze zlecenia dla Szczecina, w tym
ponoć także z Norwegii. Kto jest właścicielem
pozostałości po dawnej Stoczni Szczecińskiej?
Ano fundusz inwestycyjny MARS. Posiada on już
także inne stocznie – Nautę w Gdyni czy Gryfię w
Szczecinie, tudzież inne firmy i nieruchomości. A
teraz pytanie - kto zarządza funduszem Mars?
Ano MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
SA, które wchodzi w skład holdingu PGZ, czyli
Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która podlega komu?
Ano Macierewiczowi – i główne zlecenia dla tych
stoczni też pójdą z MON.
I teraz już wiadomo, dlaczego obaj ministrowie tak strasznie szkodzą wizerunkowo naszemu
rządowi. Jeden próbuje przestrzegać prawa UE,
ratując cenne i wpisane do obszarów chronionych
siedliska przyrodnicze, a drugi m.in. ratuje stocznie. Straszne!
Puszcza niech naturalnie spłonie podczas najbliższej suszy, a stocznie niech budują niewielkie
jachty, wtedy wizerunek Polski w UE znowu będzie taki jak trzeba, a Polacy będą dumni z zrekonstruowanego rządu, najlepiej wziąć do niego
paru specjalistów typu Muchy czy Nowaka.
Byłabym zapomniała – otóż nie wszystko jest
tak źle, honoru Polski broni Sąd Najwyższy, do
którego właśnie rekomendowano byłego cukiernika, którego ongiś wojsko wysłało na studia zaoczne w dziedzinie prawa. I to jest poziom, który mamy trzymać!
„eska”, 27/04/2017
http://blogmedia24.pl/node/77498

===========================================================
Nie możemy tolerować kraju, który w Unii Europejskiej rozgrywa różnice kosztów społecznych
(kosztów pracy - PAP) i który narusza wszystkie
zasady Unii - mówił polityk.
Jak pisze „Voix du Nord”, Macron chce, aby
decyzja o sankcjach została podjęta w lecie. Retorsje nie miałyby jednak dotyczyć kwestii związanych z dumpingiem socjalnym - wyjaśnia dziennik. (...)
Nie możemy mieć takiej Europy, w której (...)
gdy mamy do czynienia z państwem członkowskim zachowującym się tak jak Polska czy Węgry
- w kwestiach dotyczących uniwersytetu, wiedzy,
uchodźców, wartości fundamentalnych - to podejmuje się decyzje, aby nie robić nic - kontynuował
Macron.
Nie ustąpię w żadnej kwestii. Ci, którzy tego
nie zrozumieli, nie znają mnie - podkreślił.

Chcę, aby przypadkowi Polski przyjrzano się w
sposób całościowy. I aby w kwestiach dotyczących praw i wartości Unii Europejskiej wprowadzono sankcje - powtórzył Macron.”
Jak widać, politycy francuscy lubią okazywać Polsce oraz innym krajom Europy ŚrodkowoWschodniej arogancję i pogardę. Przepełnia ich
przy tym niezwykłe poczucie wyższości. Po co
robią sobie w ten sposób wrogów za darmo - nie
wiadomo.
„elig”, 28/04/2017
http://blogmedia24.pl/node/77512

===========================
co nowego na blogach
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