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Donald Trump w Warszawie zwróci³ siê
tygodnia
Po³owy
Po³owy
tygodnia
do Zachodu, by broni³ swoich wartoœci,
takich jak wiara i wolnoœæ
Jesteście dumnym narodem Kopernika, Chopina i Św. Jana Pawła II. Polska jest krajem bohaterów. Jesteście narodem, który naprawdę wie, czego broni. Tryumf polskiego ducha na przestrzeni stuleci, które ciężko doświadczyły kraj, daje nam wszystkim nadzieję na przyszłość, w
której dobro zwycięża zło, a pokój odnosi zwycięstwo nad wojną.

D

la Amerykanów Polska zawsze była symbolem nadziei – od zarania dziejów naszego
narodu. (..) I dziś, tak, jak zawsze, Polska jest w
naszych sercach, podczas gdy jej naród walczy.
Ogłaszam dziś światu, że tak, jak nie udało się
złamać woli Polski, NIE UDA SIĘ NIGDY ZŁAMAĆ
WOLI ZACHODU.
System naszych
wartości ZWYCIĘŻY. Nasze narody
ROZKWITNĄ. A
nasza cywilizacja
ZATRIUMFUJE.
Nigdy chyba
bliżej z Polską nie
byliśmy związani.
Polska to nie tylko
wielki przyjaciel
Stanów Zjednoczonych, ale prawdziwy ważny sojusznik i partner – mówił prezydent USA Donald
Trump na wspólnej konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą.
Premier: Polska jest państwem ważnym, z
którym trzeba się liczyć. Wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa dowodzi, że Polska jest
państwem ważnym, z którym trzeba się liczyć oceniła premier Beata Szydło. Podkreśliła, że USA
są dla nas bardzo ważnym partnerem, a rozmowy prezydenta Trumpa w Warszawie świadczą,
że Polska jest ważnym partnerem dla USA.
Trump chce silnej Polski. Światowe media
komentują wizytę prezydenta USA w Warszawie. Dziennikarze na świecie komentując wizytę
Donalda Trumpa w Polsce twierdzą, że amerykański prezydent chce politycznego i gospodarczego wzmocnienia Warszawy.
Chodakiewicz: wszystko, co robi Trump, ma
być w interesie Stanów Zjednoczonych. Wszystko, co robi prezydent USA Donald Trump, ma być
w interesie Stanów Zjednoczonych - powiedział
historyk prof. Marek Jan Chodakiewicz. Opozycja
polityczna okrzykuje Trumpa agentem Kremla; przyjazd do Polski to symboliczne okazanie wsparcia
dla kraju, który nie chce dominacji.
Komisja Śledcza i Trybunał Stanu za rabunek finansów publicznych w czasach rządów
PO-PSL. Janusz Szewczak: Skala rabunku finansów publicznych, jak i tym samym portfeli Polaków w czasach rządów PO-PSL sięgnęła łącznie
ok. 400 mld zł. To o co apelowałem od lat staje
się pomału faktem, minister Ziobro poinformował,

że jest śledztwo w sprawie bierności państwa
w czasach PO-PSL wobec wyłudzeń VAT. Bo,
to nie było przypadkiem, to jest naprawdę gigantyczna afera, która zasługuje na odrębne śledztwo. Wicepremier, minister rozwoju i finansów
Mateusz Morawiecki podał na Kongresie konkret-

ne dane: W latach rządów PO-PSL budżet stracił 220 mld zł na oszustwach podatkowych VAT.
Od dawna twierdzę, że wysocy przedstawiciele
rządów PO-PSL, a zwłaszcza były minister finansów Jan Vincent Rostowski, nie bez powodu nazywany „Sztukmistrzem z Londynu” i jego współpracownicy powinni stanąć nie tylko przed Komisją
Śledczą, ale również przed Trybunałem Stanu.
Bowiem skala rabunku finansów publicznych Polski, jak i tym samym portfeli Polaków w latach
2007-2015 w czasach rządów PO-PSL sięgnęła
łącznie ok. 400 mld zł, czyli więcej niż otrzymaliśmy w ramach budżetu UE na lata 2007-2014.
Szef MON o dowództwie Północny
Wschód: To przełom w naszej historii. Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w
Elblągu będzie łączyło siły sojusznicze w jedną
„żelazną pięść”, która nie pozwoli żadnemu wrogowi naruszyć wschodniej granicy NATO - powiedział szef MON.
Zakup rakiet Patriot to wielki krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa Polski - ocenił
wiceszef MON Michał Dworczyk. Poinformował, że
„w ostatnich godzinach” zostało podpisane porozumienie w tej sprawie między Polską i USA.
Gen. Hodges: Polska stała się środkiem
ciężkości dla armii USA w Europie. Polska stała się centrum przyciągania dla armii USA w Europie; to było i jest możliwe tylko dzięki wsparciu
rządu RP, armii, kolei - powiedział w środę dowódca wojsk lądowych USA w Europie gen. broni
2
Frederick Hodges.
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ak się złożyło, że kiedy Trump był w Warszawie, mnie w Warszawie nie było. Całą
wiedzę czerpałem z zagranicznych stacji telewizyjnych. Różnych.
 Słowa: Polska i Warszawa występowały w co
drugim zdaniu. Cytaty z Trumpa w każdym. I muszę powiedzieć, że cytaty te bardzo mi się podobały, co oznacza, że wielu się powinny nie podobać.
 I rzeczywiście. Dzień później zajrzałem na polskie strony Internetowe i znalazłem to czego się
spodziewałem, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że wizyta Trumpa była wydarzeniem.
 Wagę wypowiedzianych słów widać było jeszcze później. Niemieckie spotkanie krajów G20, w
tym rozmowa Trumpa z Putinem, były mniej eksponowane niż przemówienie z Warszawy. Duży
w tym, co prawda, udział niemieckich lewaków i
burd na ulicach Hamburga, ale duży też w podkreśleniu różnicy między Wschodem a Zachodem
Europy. Z tym, że Zachód jest obecnie bardziej
wschodni, a Wschód bardziej Zachodni. A proszę,
to właśnie wcześniej powiedział Trump...
 Wcześniej opublikowano oświadczenia majątkowe sędziów. Nie wszystkie, bo część z nich
skorzystała z furtki, która odwleka publikację w
Internecie. Ale taka na przykład sędzia Gersdorf
opublikowała i wyszło, że jest bardzo bogata. Bo,
jak zażartował Janecki, oszczędnością i pracą
sędziowie się bogacą. W tym prezes Sądu Najwyższego...
 Po tym jak Wałęsa ogłosił, że pójdzie siedzieć
na Krakowskim Przedmieściu reakcją była akcja pójdź po autograf Bolka pod donosem. I co?
Wałęsa nagle zachorował i wylądował na badaniach w szpitalu. Zapewne stan zdrowia nie pozwoli mu pójść na czele milionów przeciwko Kaczyńskiemu. A może zwykłe tchórzostwo?
 W wiadomościach pojawił się poseł PSL Bury.
Od dawna powinien siedzieć, ale oczywiście sądy
są takie jakie są i chodzi bez wpłacenia kaucji na
wolności. Myślałem, że będzie informacja o zamknięciu Burego, ale nie. Okazało się, że jego
asystent wziął 700 000 łapówki w porozumieniu z
szefem i obaj dostali po 9 zarzutów. A co mnie
obchodzą nowe zarzuty, skoro za stare jeszcze
nie siedzi? I co z ustawa i rozszerzonej konfiskacie, czemu mu jeszcze majątku nie odebrano?
A to, to wyjawiły by zeznania majątkowe sędziów...
„tu.rybak”, 08/07/2017
http://blogmedia24.pl/node/78015
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Mieszkanie+. BGKN: ponad 1,2 tys. lokali w budowie. W poniedziałek wbito pierwsze
łopaty pod budowę 215 mieszkań w Wałbrzychu,
329 mieszkań w Pruszkowie oraz 172 mieszkań
w Gdyni. Wcześniej zainaugurowane zostały inwestycje w Białej Podlaskiej i Jarocinie.
PiS szykuje zastrzyk gotówki dla NFZ-u.
Gdzie popłyną środki w 2018 roku? Leczenie
szpitalne, opieka długoterminowa oraz świadczenia rehabilitacyjne – w tych obszarach w przyszłym roku zastrzyk finansowy będzie największy.
Wzrost w Polsce to nie tylko 500 plus. Gdy
konsumpcja przyhamuje, ruszą inwestycje.
Wygaśnięcie statystycznego efektu związanego
z programem „Rodzina 500 plus” nie spowoduje
spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce
– oceniają ekonomiści.
Cudzoziemcy zarabiają w Polsce rekordowo dużo. Dwie trzecie środków wysyłają za
granicę. Cudzoziemcy pracujący w Polsce w
pierwszym kwartale wysłali do swoich domów
ponad 4,3 mld zł. To o 65 proc. więcej niż rok temu.
NBP broni Polaków przed REIT - funduszami inwestującymi w nieruchomości. NBP ostrzega, że wejście teraz w życie ustawy o spółkach
wynajmu nieruchomości i wprowadzenie do polskiego prawa funduszy REIT skończyłoby się katastrofą systemu bankowego i drobnych ciułaczy.
Powstanie „bank ziemi”. Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, który ma pełnić
funkcję tzw. Banku Ziemi, gromadzącego grunty
na rzecz programu Mieszkanie plus.
Szewczak: Donald Tusk już do nas nie zawita. On chce teraz tylko uratować skórę. Wydaje mi się, że minister Rostowski powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, a może także usłyszeć zarzuty prokuratorskie z art. 231 kodeksu
karnego. To człowiek, który lubi pouczać ludzi,
wygłaszać swoje nieomylne sady, a jak funkcjonował to właśnie widzimy. Myślę, że to dotyczy
całego szeregu urzędników. Dotyczy to także byłego premiera Donalda Tuska, który już po otrzymaniu tej notatki ABW mówił, że wie o sprawie
Amber Gold tyle, ile wiedzą media. To jest kłamstwo. Po takiej notatce jaką otrzymał minister
Rostowski, powinny ruszyć instytucje kontrolne,
a miał ich pod sobą sporo. Po otrzymaniu jednoznacznej informacji od służb, instytucje państwa
nie podejmują żadnych działań. Jest pytanie czy
pan minister też nas opuści, tak jak Donald Tusk,
o ile pamiętam ma jeszcze obywatelstwo brytyjskie. Donald Tusk już w mojej ocenie nie zawita do nas. Sądzę, że on o tym już nie myśli, tylko
o tym, żeby uratować skórę i żeby nie mieć postawionych zarzutów. W wielu sprawach takie
zarzuty mogłyby się pojawić. Wydaje mi się,
że on będzie zasłaniał się obowiązkami i już
do nas nie przyjedzie.
Będzie ponowne wezwanie dla Tuska w
śledztwie ws. nieprawidłowości w sekcjach zwłok
ofiar katastrofy smoleńskiej - powiedział Zbigniew
Ziobro. „Mam nadzieję, że tym razem uda się skutecznie tę czynność zorganizować” - dodał.
Notatka ABW ws. Amber Gold wzmacnia
podejrzenia - ocenił Mateusz Morawiecki. Dodał,
że notatka jest wzmocnieniem podejrzeń, które
miał od dawna. To smutna wiadomość, że ówczesne najwyższe władze państwa wiedziały o tym,
że jest to piramida finansowa - stwierdził.
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Wassermann: skala błędów popełnionych
przez prok. Kijanko jest zadziwiająca. Skala
błędów popełnionych przez prok. Barbarę Kijanko, która jako pierwsza zajmowała się sprawą
Amber Gold jest zadziwiająca - mówiła po wtorkowym przesłuchaniu przewodnicząca komisji
śledczej Małgorzata Wassermann
Byli szefowie OLT Express Regional z zarzutami prokuratury. Jacek Ł. i Andrzej D. usłyszeli zarzuty wyrządzenia szkody wielu wierzycielom tej spółki przez przelanie w lipcu 2012 r.
92 tys. zł spółce OLT Express Poland - podała
Prokuratura Krajowa. Obie te firmy lotnicze były
zależne od Amber Gold.
Wąsik: walka z oszustwami dot. VAT - priorytetem służb specjalnych. Walka z przestępczością gospodarczą, oszustwami dotyczącymi
podatku VAT to jeden z ważniejszych kierunków
działania polskich służb.
1,1 mln danych telekomunikacyjnych Polaków. Tak „podsłuchują” nas służby. Ponad
1,1 mln danych telekomunikacyjnych uzyskały w
2016 r. służby specjalne; trzy czwarte z nich dotyczyły bilingów, czyli raportów połączeń między
użytkownikami telefonii komórkowej - wynika z
informacji ministra sprawiedliwości dla parlamentu. Dla porównania, tylko w 2014 roku, gdy rządziła koalicja PO - PSL, podobnych wystąpień
zanotowano aż 2 mln. 351 tysięcy.
Adwokat i urzędnicy ratusza likwidowali
gimnazjum przy Twardej. Z korespondencji jasno
wynika, że urzędnicy wspólnie z mec. N., ręka w
rękę pracowali nad likwidacją szkoły i przekazaniu
nieruchomości Maciejowi M. Miasto szło na rękę
handlarzom roszczeń, którzy mimo braku praw do
nieruchomości otrzymywali zapewnienia od urzędników, że ich sprawa zostanie załatwiona.
CBŚP zlikwidowało zorganizowaną grupę
przestępczą handlującą bronią. 100 sztuk broni palnej różnego kalibru i 7,5 tys. sztuk amunicji
zabezpieczyli policjanci olsztyńskiego CBŚP, likwidując grupę przestępczą handlującą bronią dowiedziała się PAP w CBŚP. Policjanci zatrzymali pięciu mężczyzn, którzy zostali tymczasowo
aresztowani.
Afera w Policach. Prokuratura upiera się
przy areszcie dla podejrzanych. Prokuratura
domaga się, by podejrzani w aferze w Zakładach
Chemicznych w Policach trafili do aresztu. Kilka
dni temu wniosek o areszt odrzucił sąd rejonowy.
Śledczy ze Szczecina złożyli więc zażalenie. Sprawę ponownie ma rozpatrzyć sąd okręgowy. Rozprawy zaplanowane są na 13 i 20 lipca.
Prokuratura: zarzuty dla warszawskiego
notariusza ws. SKOK Wołomin. Dwa zarzuty
dotyczące popełnienia 51 przestępstw usłyszał
warszawski notariusz Andrzej K. - poinformowała
PAP Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.
Prawnik jest podejrzany w śledztwie ws. działalności SKOK Wołomin, skąd wyłudzono wielomilionowe kredyty.
CBA zatrzymało podkarpackiego działacza
PSL. Miał wziąć 700 tys. zł łapówki. 700 tys. zł
miał łapówki miał dostać od jednej z lokalnych firm
Bogusław P., podkarpacki działacz ludowców. W
zamian obiecał załatwić jej lukratywny kontrakt w
Lotosie. W tym tygodniu polityka zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Sędzia z Żyrardowa usunięty z zawodu po
kradzieży 50 zł na stacji paliw. Usunięcie ze stanu sędziowskiego, czyli złożenie sędziego z urzę-

du - taki wyrok wydał w piątek łódzki sąd apelacyjny badający sprawę dyscyplinarną wiceprezesa
Sądu Rejonowego w Żyrardowie Mirosława T., któremu zarzuca się kradzież 50 zł na stacji paliw.
„Le Soir” o idei Trójmorza. „Polska chce
stworzyć przeciwwagę dla niemiecko-francuskiej. Inicjatywa Trójmorza, zrzeszająca państwa
członkowskie ze wschodu Unii Europejskiej, budzi obawy o nowe podziały wewnątrz UE - pisze
w środę belgijski dziennik „Le Soir” i stawia pytanie: czy to przeciwwaga .
Macron: Niemcy i Francja nauczą Europę
demokracji. Występując w Wersalu przed połączonymi dwiema izbami parlamentu, w trwającym
ponad godzinę przemówieniu, prezydent Francji
Emmanuel Macron zapowiedział „głęboką zmianę”, „działanie” oraz „skuteczność” w odpowiedzi
na decyzje wyborcze Francuzów. Zapowiedział,
że Francja wspólnie z Niemcami zorganizuje w
UE „demokratyczne konferencje”.
Warszawa, Praga i Budapeszt nie zmienią
zdania ws. kwot relokacji uchodźców. Polska,
Węgry i Czechy nie zmienią zdania w sprawie
kwot relokacji uchodźców – oświadczył we wtorek premier Czech Bohuslav Sobotka po spotkaniu z premierem Węgier Viktorem Orbanem w
Budapeszcie.
PE debatował o przyszłości europejskiej
obronności. W Parlamencie Europejskim w
Strassburgu odbyła się dziś debata nad przedstawionym nad początku czerwca przez Komisję
Europejską dokumentem o przyszłości europejskiej obronności. Przedstawia on trzy scenariusze: współpracy w zakresie obrony, podziału zadań w zakresie obronności oraz wspólnej obrony
i bezpieczeństwa.
Mieszkańcy UE nie wierzą we Wspólnotę:
za bardziej wpływowe uważają Chiny i Rosję.
Mieszkańcy państw UE za najbardziej wpływowe
państwo lub instytucję świata uważają Stany Zjednoczone, a Unię plasują z reguły daleko za Chinami i Rosją - wynika z badania przeprowadzonego we wszystkich państwach.
Rozpoczął się szczyt G20; pierwszym tematem walka z terroryzmem. W Hamburgu rozpoczął
się w piątek szczyt G20. Na pierwszej sesji przywódcy 19 najbardziej wpływowych państw oraz Unii
Europejskiej dyskutują o walce z międzynarodowym terroryzmem. Cieniem na spotkaniu kładą się
ekscesy prowokowane przez skrajną lewicę.
Chaos, awantury, rabowanie sklepów. Tak
wygląda Hamburg podczas szczytu G20. W
mieście panuje chaos. Okradane są sklepy, podpalane samochody. Jakie jest hasło lewackich
ekstremistów? „Witamy w piekle”. „Okolica wygląda jak podczas wojny domowej” - relacjonowali
dziennikarze. Od godz. 6 rano służby miejskie
rozpoczęły usuwanie skutków zamieszek.
Jest szansa na odnowienie relacji z USA.
Władimir Putin ocenił, że istnieje szansa na odbudowanie stosunków z USA oraz że pomogą w
tym relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Putin mówił o tym na konferencji prasowej
w Hamburgu po zakończeniu szczytu G20.
Kompromis ws. handlu i dysonans ws. klimatu. Przywódcy G20 opowiedzieli się za otwartymi rynkami i przeciw protekcjonizmowi w handlu,
zapobiegając eskalacji sporu z USA. Próby znalezienia kompromisu w polityce klimatycznej zakończyły się fiaskiem.
„Maryla”, 08/07/2017
http://blogmedia24.pl/node/78017

Wizyta Donalda
Trumpa a LNG
Traf chce, że systematycznie dostaję informacje z Białego Domu. Są one rożnego rodzaju. A
to sprawozdanie z działań Prezydenta w jakimś
okresie, a to program zajęć na jakiś dzień.

N

ajbardziej systematycznie przychodzi WEST
WING READS, gdzie podawana jest lista artykułów pilnie właśnie czytanych w Białym Domu.
We wtorek, 4 lipca, na pierwszym miejscu widniał
artykuł z Reutersa zatytułowany: „Trump to promote U.S. natgas in Russia’s backyard” (Trump
będzie promował gaz naturalny na podwórku Rosji). Zaczyna sie on tak:
„Prezydent Donald Trump użyje szybko rosnące dostawy amerykańskiego gazu naturalnego,
kiedy się spotka w Warszawie w czwartek z przywódcami tuzina państw, które są w niewoli Rosji
z powodu potrzeb energetycznych. W ostatnich
latach Moskwa odcięła sąsiadom dostawy gazu
w czasie zimowych miesięcy. Eksport z USA pomógłby zredukować ich zależność od Rosji...
Kreml opiera budżet państwowy na dochodach z
ropy naftowej i gazu, stąd przejęcie części Rosji
zrani Rosje. Z wielu powodów eksport LNG przez
USA jest najgroźniejszą polityką wobec Rosji” powiedział Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego biura think-tanku German Marshall Fund.
Nie zabrakło też fragmentu poświęconego
Nord Stream. Brzmiał on tak: „The U.S. Senate
przegłosował w czerwcu sankcje na Rosję, włącznie z karaniem firm zachodnich współpracujących
przy Nord Stream. Ten projekt znajduje sie obecnie w Izbie Reprezentantów”.
PS. Niektórzy chwalą D.T. za świetnie skonstruowane przemówienie. Mam inne zdanie na ten
temat. Można zacząć choćby od nadmiernego
piłowania sprawy korytarza przez Aleje Jerozolimskie. Nie zmienia to faktu, ze było ono bardzo
dla nas ważne i przejdzie do historii Polski.
„Tymczasowy”, 06/07/2017
http://blogmedia24.pl/node/78002

¯ycie codzienne...
Ujawniono majątki prezydentów miast - bez niespodzianek: Majchrowski, Gronkiewicz-Walc,
Adamowicz, Dutkiewicz, Jaśkowiak itd. Niektórzy z nich oprócz „wytężonej” kilkunastogodzinnej pracy jako gospodarze miasta - znajdują
czas na prowadzenie wykładów, na stworzenie
ogromnej prywatnej Szkoły Wyższej.

D

ziwne tylko że mieszkańcy wybierają tych,
co ich strzygą, doprowadzają do rekordowego smogu, wyrzucają na bruk 40 tysięcy ludzi, „załatwiają” sobie trudną do policzenia ilość mieszkań, gnębią patriotyczne ugrupowania. Teraz in
gremio gotowi są przyjmować do „swoich’ miast
„uchodźców”..
Już się pogubiłem - ile poważnych zatargów
z prawem mieli synowie Wałęsy? Wiem, że jeden
z nich błagał ojca, by pomógł mu w chorobie alkoholowej - nie pomógł - syn umarł. Któryś po pijanemu przejeżdża ludzi - otrzymuje kolejne wyroki, ale w zawieszeniu (kpina z poczucia sprawiedliwości), inny nagminnie kradnie jakieś rzeczy w sklepie. Jedyny, który coś ukończył, - jako
eurodeputowany - też powoduje (czy uczestniczy)
wypadek pędząc nierozważnie motocyklem.Ten
człowiek (noblista-Wałęsa) nie potrafił wychować
własnych dzieci, a chce wychowywać polski naród. Ten człowiek to niedościgniony model bufonady. To mędrzec Europy a’rebours...
Córka prof. Brzezińskiego - niby powinienem
trzymać jej stronę, ale złośliwości dotyczące rozmiarów rąk prezydenta Trump’a, to jednak poniżej przyzwoitości...
„Organ” Lisa zarzuca PAD, że śmieje się z
własnych dowcipów. Ile musiał sie bidok natrudzić, by coś jednak przeciw PAD znaleźć. Śmiał
się nagminnie z własnych dowcipów także prezydent Reagan; nie każdy ma implois Keaton’a...
Porywające przemówienie Schetyny - porwało zapewne walczących zajadle o swoje beneficja i
tych zmanipulowanych,
którzy wstydzą się
przyznać do
błędu - to kilka procent
społeczeństwa i ta ilość
dalej sie kurczy...
Czy można
nazwać się
uczciwym i
inteligentnym
P o l ak i e m ,
kiedy po wysłuchaniu Kaczyńskiego i
Schetyny
przyznaje się
rację temu
drugiemu?
Poseł
Grabiec, któremu ksiądz

udowodnił kłamstwo zamiast zapaść się ze wstydu
pod ziemię, dał w TV kolejny popis braku elementarnej kultury. „O co chodzi, przecież powołując się
na proboszcza mojej parafii miałem na myśli prymasa Polski; czepiacie się, u nas w PO tak można
i trzeba. Zwyczajnie się pomyliłem w czasie debaty, w której przecież musiałem kilkanaście razy zagłuszać wypowiedź posła Brudzińskiego”.
W Izraelu - były prezydent - Kacaw i były premier - Olmert siedzieli w więzieniu (zdaje się już
wyszli). Nie ma bezkarnych świętych krów. Jak dotąd,w naszej Ojczyźnie, to nawet nie wszczyna sie
procesów przeciwko np. Wałęsie, Komorowskiemu;
mam nadzieje, że rola Tuska w aferze Amber-Gold
przełamie tę serwilistyczną praktykę..
Przypominam, że były premier D. Tusk zmobilizował 100 proc. posłów PO i także koalicjanta,
by nie dopuścić do powołania sejmowej komisji
śledczej w sprawie Amber-Gold.
Warto przeczytać książkę-biografię „Piotr I”
Aleksego Tołstoja. Ten car - twórca potęgi Rosji uzyskał to dzięki prostej zasadzie: „im wyższe stanowisko, tym większa odpowiedzialność”. Przy
czym sąd, wyrok i jego egzekucja - wykonanie
własne - natychmiastowe (zazwyczaj osobiste
ścięcie głowy mieczem na Placu Czerwonym”.
Oczywiście, przy wszystkich zastrzeżeniach do
tego mega mordercy na carskim tronie, można
pozazdrościć szybkości działania jego „wymiaru
sprawiedliwości”. Nade wszystko zasadę wzrostu
odpowiedzialności wraz ze wzrostem pozycji państwowego funkcjonariusza - uważam za nader
słuszną. Logiczną konsekwencją tego jest orzekanie wyższej kary przełożonemu niż podwładnemu, który się przestępstwa dopuścił. Rzecz jasna, w całej rozciągłości tę zasadę można stosować po czasie niezbędnym na zapoznanie się z
kierowaną przez siebie komórką...
Tak dla „ostrożności procesowej” - zaznaczam,
iż rodzaju i sposobu wykonania „zwyczajowej” kary
stosowanej przez Piotra I - nie popieram.
Niejaki Misiło (podobno poseł) chce mieszać
w światowej polityce, ustawiać prezydenta US, a
ma zasadnicze kłopoty z ortografią...
Tusk nie chciał się z nikim dzielić władzą - nie
powołał Koordynatora Służb Specjalnych. Teraz nikt
za niego nie weźmie odpowiedzialności. (Nie tam
jakiejś „politycznej” odpowiedzialności - KARNEJ).
Ujawniono ogromne majątki szlachetnej kasty, ale: „Mam miliard i co mi zrobicie?”. Ujawnienie majątków ma sens wraz z prawem (i obowiązkiem) dla Urzędów Skarbowych do analizy źródeł
owego majątku; nieudokumentowany - powinien
podlegać sekwestrowi (w wys. przynajmniej 85
proc.) na rzecz skarbu państwa.
Ile trzeba nakraść, ile nakłamać, ile trzeba kryć
i popierać złodziei, by np. Brejza i Halicki przestali takich drani popierać?
Kijanko odgrywa spektakl mający doprowadzić
oglądających do współczucia jej - chorej, prześladowanej wezwaniami i nic nie pamiętającej...
Ustawa o Komisji Weryfikacyjnej w sprawie
reprywatyzacji kamienic i miejskich działek jest
obarczona mankamentem polegającym na braku
zapisu o obowiązku stawiennictwa świadków pod
groźbą ich doprowadzenia.
„Janusz40”, 04/07/2017
http://blogmedia24.pl/node/77989
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Warszawa i Hamburg porównanie

Afera Amber Gold mog³a byæ dzie³em
wywiadu Niemiec czyli BND

Wczoraj [6.07.2017] mieliśmy świetną okazję
do porównania sytuacji w Polsce i w Niemczech. Prezydent USA był tego dnia w Warszawie, gdzie wygłosił piękne przemówienie.

Wczoraj [1.07.2017] przeczytałam w Salonie24
notkę blogera Wawela „Prof.G.Górski: Amber
Gold operacją niemieckiej BND krytą przez
tuskową ABW”. Autor zaczął od zacytowania
wpisu na Twitterze profesora Grzegorza Górskiego z KUL:

W

ysłuchał go tłum liczący ok 15 tys. osób. Pa
nowała atmosfera powszechnej radości. Tylko lewacka partia Razem zorganizowała niewielką
demonstrację przeciwko wizycie Trumpa liczącą
ok. 200 osób.
Donald Trump udał się następnie do Hamburga na szczyt G20. Od razu mógł stwierdzić, czym
różni się Warszawa od Hamburga, gdzie odbył się
wiec lewackich alterglobalistów pod hasłem „Welcome to hell”, po czym kilkanaście tysięcy manifestantów starło się z policją.
Portal Niezalezna.pl donosił kolejno: „Przerażające sceny w Hamburgu. Melania Trump
uwięziona w hotelu. W Hamburgu trwają starcia
policji z demonstrantami chcącymi przedostać się
w pobliże Centrum Targowego, gdzie trwa szczyt
G20. Lewaccy terroryści uniemożliwili żonie prezydenta USA, Melanii, udział w programie wizyty.
Ci, którzy pouczają Polskę, powinni jak najszybciej wyjechać do Hamburga i pospacerować tam
przez kilka godzin. Jeśli wróciliby cali, mieliby prawo mówić, w którym kraju demokracja ma się lepiej. Prezentujemy wstrząsające nagrania z miasta, które przypomina dziś Damaszek albo Aleppo.
Rzecznik Melanii Trump powiedział agencji
DPA, że małżonka prezydenta nie otrzymała od
policji zgody na opuszczenie miejsca zakwaterowania przez wzgląd na kwestie bezpieczeństwa.
Melania Trump miała uczestniczyć w rejsie statkiem po hamburskim porcie, a następnie, po obiedzie, zwiedzić ośrodek badań klimatu. Z kolei na
wieczór zaplanowano koncert w Filharmonii Hamburskiej. First Lady zapowiedziała, że włączy się
do programu tak szybko, jak będzie to możliwe.
Jak dowiedziała się jednak DPA, program dla
małżonek i partnerów przywódców państw G20
został ze względów bezpieczeństwa zmieniony.
Odwołano wizytę w ośrodku badań klimatu. Zamiast tego eksperci wygłoszą wykłady dla gości
w hotelu Atlantik.”.
Następna informacja była taka: „Niewiarygodne! Hamburska policja chowa się przed lewakami w bramie. Ze względu na eskalację protestów
do Hamburga skierowano 850 dodatkowych policjantów [już przedtem było ich 20 tys.]. Portal Niezalezna.pl publikuje szokujące wideo - widać na
nim niemieckich funkcjonariuszy... kryjących się
przed lewackimi terrorystami w bramie. W mieście podpalane są samochody, opony i kosze na
śmieci. Nad miastem unoszą się kłęby czarnego
dymu. Straż pożarna wzywana była do południa
do ponad 150 pożarów.”.
Najnowsza wiadomość z godziny 18:05 to: „Lewaccy zadymiarze szykują atak na filharmonię. „To
uliczna bitwa”. Czytamy w niej: „W pobliżu Filharmonii Połabskiej w Hamburgu, gdzie wieczorem
odbędzie się koncert dla uczestników szczytu G20,
doszło do starć skrajnie lewicowych antyglobalistów
z policją. Policja użyła armatek wodnych.
Policja zagrodziła na nabrzeżu Landungsbruecke drogę kilku tysiącom demonstrantom zmierzającym w kierunku oddalonej o kilkaset metrów
hamburskiej filharmonii. Licząca 200 osób grupa
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ok temu moje źródła w ABW mówiły, że cała
akcja z Amber Gold była operacją BND, której celem miało być przejęcie polskiego rynku lotniczego tak, aby centralnym portem lotniczym dla
Polski stało się lotnisko w Berlinie. Do tego chodziło o to, by operację tę de facto sfinansowali
sami Polacy. A ABW miała osłaniać całą tę operację. Potraktowałem to wtedy jako „podpuchę”, a
dzisiaj widać już wyraźnie, że to była prawda.(...)„
Wawel rozwinął następnie ten temat pisząc:
„Po tym oświadczeniu sprawa przyjmuje niezwykle interesujący obrót. Współudział niemieckiej
strony, podległej Merkel Federalnej Służby Wywiadowczej (BND, Bundesnachrichtendienst) powoduje, że żarty się kończą. Merkel może zacząć
mieć problemy nie mniejsze, a może i większe
niż rysują się przed Tuskiem. (...) Nieprzenikalność kryszy nad Amber Gold i OLT wyjaśniałby
współudział naszych niemieckich przyjaciół („mur
berliński”). Za dużo osób i urzędów ryzykowało
całą swoją karierą zawodową uczestnicząc w tym
parasolu ochronnym, by wyjaśnieniem było tylko
to, że kryją Tuska (PO). Jeśliby kryty tu miał być
niemiecki wywiad a pośrednio i Angela M., to wtedy można zrozumieć szokującą amnezję wielu
państwowych urzędów. Nie wiadomo, czy dziwna aktywność „prosmoleńska” „przekaźnika” BND,
niemieckiego dziennikarza śledczego Jürgena
Rotha też nie ma związku z... samolotami, tyle że
niemieckimi mającymi zastąpić polskie za pieniądze uczestników piramidy finansowej.
Biorąc pod uwagę bliskość wyborów do Bundestagu (24 września) i znaczenie dla całej Europy ponownego kanclerzowania Frau Willkommen
zaczyna się robić ciekawie. W tym rozdaniu Polska może dostać z ręki pokera królewskiego.
Warunkiem jest nie zmarnowanie tej okazji”.
Tyle Wawel. Trzeba wspomnieć, że profesor
Górski nie jest byle kim. To kierownik Katedry Historii Prawa i Państwa KUL oraz były sędzia Trybunału Stanu. Ktoś o takiej pozycji nie rzucałby
słów na wiatr. Wiele rzeczy potwierdza jego tezy,
choćby zeznania Michała Tuska i Marcina P., szefa
Amber Gold, którzy przyznali, iż jednym z celów
tej afery było zniszczenie LOT-u i zastąpienie go
przez Niemców.
Już pięć lat temu bloger Czarny Borys pisał:
„Konkret zatem jest taki. Niejaki Plichta [Marcin
P.] kupuje za pieniądze, z nie wiadomo skąd, niemieckie linie lotnicze OLT. Działają one lokalnie
na rynku niemieckim, ale latają również do Zuri-

===========================

ekstremistów, która wmieszała się w tłum, zaatakowała policję, próbując sforsować przeszkodę.
Demonstranci wybili szyby w położonym nieopodal hotelu Empire Riverside. Policja użyła armatek wodnych do rozpędzenia tłumu.”.
Dodatkowego smaczku tym informacjom dodaje fakt, że to Niemcy przewodniczą owemu
szczytowi G20.„elig”, 07/07/2017
http://blogmedia24.pl/node/78006

chu, Tuluzy i – uwaga – Finlandii. Proszę o tym
pamiętać, bo to ważne dla zrozumienia całej tej
notki. Po ich zakupie OLT rozszerza swoją siatkę
lotów na Polskę. To jest bardzo rzadki przypadek,
żeby polski biznesmen kupił niemieckie linie lotnicze, w ogóle żeby kupił jakąkolwiek niemiecką firmę. Tym bardziej z tego segmentu. Wszelkie agendy niemieckie tajne i dwupłciowe, poczynając od
ichniejszego sanepidu, na biurze ochrony Angeli
Merkel zapewne miały baczenie na tę transakcję. I
co ? I nic, nie przeszkadzało im zawieszenie w odbyciu kary, niejasne powiązania, no nic im nie przeszkadzało, byli wręcz zadowoleni z takiego obrotu
sprawy. W pale się nie mieści. Polski recydywista
kupuje niemieckie linie lotnicze. Dobre, co ? Mogę
to sobie wytłumaczyć tylko w ten sposób, że te niemieckie agendy tajne i dwupłciowe po prostu tego
chciały. Im na tym zależało”.
Czarny Borys podejrzewał, że planowano
jakiś przemyt. Teraz wiadomo, iż chodziło o wejście na polski rynek lotniczy i wyeliminowanie LOT.
Wicepremier Morawiecki żartował wczoraj w
dość ciekawy sposób: „Po co nam – można powiedzieć – CPK, po co nam LOT, jak jest Lufthansa
albo Air France? Po co nam Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, jak jest giełda w Londynie? Po co nam banki polskie, skoro są banki zagraniczne? Po co złotówka, skoro jest waluta euro?
Po co PiS, skoro jest CDU… żartowałem.”
W marcu 2017 ukazał się w portalu wPolityce.pl tekst „Niemiecki trop w aferze Amber Gold i
dowód na to, że Marcin P. nie działał sam! Pisma
Marcina P. do Polski trafiały z Kolonii” {TUTAJ(link
is external)}. Powiązania miedzy PO i niemieckimi służbami mają zresztą swe korzenie w dalekiej przeszłości. Wiadomo, że pierwsza partia
Tuska, Kongres Liberalno-Demokratyczny została założona za niemieckie pieniądze. W sieci uporczywie powtarzana jest informacja o tym, iż Donald Tusk był agentem STASI o kryptonimie
OSCAR. We wrześniu 2014 Jerzy Guntter opublikował w Warszawskiej Gazecie artykuł, w którym napisał: „STASI, która politycznie stworzyła
Angelę Merkel, miała agentów w całej Europie,
także w Polsce. Jednym z nich był OSCAR – podwójny agent STASI i SB o nieujawnionej do dziś
tożsamości. Wiadomo jednak, że OSCAR aktywnie działał w gdańskiej Solidarności. Co więcej –
w Internecie uparcie krąży informacja, że znający
jego tożsamość aparatczycy STASI i SB przyznali
już dawno temu, że OSCAR to… Donald Tusk.
Oczywiście – na razie nie został pokazany na to
ani jeden dokument, chociaż niewątpliwie w tajnych archiwach Niemiec i gdzieś na Łubiance
dokument taki istnieje.
Portal Fronda.pl opublikował kilka zdań podpisanych przez dr Hannę Labrenz-Weiss, w których stwierdza ona wprost, że „Donald Tusk to
płatny współpracownik STASI o pseudonimie
OSCAR. Dokumenty znajdują się w niemieckim
urzędzie o nazwie BstU”.
Jest rzeczą ciekawą, że o ile o działalności
rosyjskich służb mówią wszyscy, to na temat ich
niemieckich odpowiedników panuje zmowa milczenia. Wiadomości o nich jakoś nie mogą się
przebić. Tak jest i w przypadku Amber Gold.
„elig”, 02/07/2017
http://blogmedia24.pl/node/77978

