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Przechodzimy do następnej fazy budowy
siły narodowej.
Dzisiaj przeżywamy czas, który otrzymaliśmy w
wyniku porywu patriotycznego, który być może
na początku był jak słomiany ogień, ale który
udało się przekształcić w trwale pracujący wielki
kocioł narodowej siły. Bo tak to właśnie
wygląda- podkreślił szef MON. Mówię o tym,
bo wielu sądzi, iż przeżywamy kryzys. My nie
przeżywamy kryzysu. My przechodzimy do
następnego fazy budowy siły narodowej. Tak
trzeba patrzeć na obecne wydarzenia. One mogą
się wydawać personalnie trudne i bywają trudne,
ale zobaczcie z jaką klasą wszyscy aktorzy tych
wydarzeń je przechodzą - tłumaczył minister
Macierewicz. - Dlaczego? Nie dlatego, że nie
mamy różnych poglądów. Mamy różne poglądy.
Są spory. Ale dlatego, że wszyscy są świadomi,
iż bez względu na własne uwarunkowania,
najważniejsza jest niepodległa Polska. I dla niej
będziemy wszyscy pracować do upadłego–
mówił Antoni Macierewicz
S. Karczewski: Dziękuje B. Szydło za dwa
lata bardzo dobrych rządów
Dziękuję premier Beacie Szydło za dwa lata
bardzo dobrych rządów i podejmowanych w tym
czasie decyzji zawsze w trosce o dobro Polaków
i Polski; premierowi Mateuszowi
Morawieckiemu życzę sukcesów – napisał na
Twitterze marszałek Senatu Stanisław
Karczewski.
Janusz Szewczak, PiS: Czeka nas budżetowa
sensacja
Tworzymy budżet dla ludzi, dla polskich
rodzin, a nie tylko dla wskaźników - przekonuje
Janusz Szewczak (PiS), wiceprzewodniczący
sejmowej Komisji Finansów Publicznych. My
mamy dopiero dwa lata nowego rządu, musimy
zasypywać gigantyczne dziury w dochodach
budżetu państwa, które odziedziczyliśmy. Bo
jeśli chodzi o finanse publiczne, możemy bez
przesady powiedzieć, że odziedziczyliśmy
państwo w ruinie. Po drugie: naszym celem jest
wyrównywanie jawnych niesprawiedliwości
społecznych w podziale tego tortu - Produktu
Krajowego Brutto - i dlatego realizujemy
politykę wydatków społecznych, prorodzinnych.
I tego jest bardzo dużo, bo wchodzą w to
emeryci, 500+, darmowe leki dla seniorów,
Maluch Plus czy Mieszkanie Plus. Ten budżet
ma być dla ludzi, dla polskich rodzin. Transfer
pieniędzy ma nie tylko powiększać zagraniczne
dywidendy i pokrywać koszty obsługi
zagranicznego długu ale - w maksymalnym
stopniu - ma trafiać do portfeli polskich rodzin,
do emerytów i dzieciaków. Do części
społeczeństwa najbardziej poszkodowanej i źle
opłacanej. I to ma miejsce.
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Oto europejski ranking zagrożenia
ubóstwem. Polska z najniższym notowaniem
wzrostu
Wśród krajów Europy to Włochy odnotowały
największy wzrost liczby osób zagrożonych
ubóstwem. Polska znalazła się na ostatnim
miejscu w rankingu, z najlepszym wynikiem pod
względem ryzyka ubóstwem.
M.Morawiecki: Budujemy Polskę jako
państwo silne, sprawne.
Budujemy Polskę jako państwo silne, sprawne,
ale też państwo, które zawiera w sobie
uniwersalne wartości, wartości chrześcijańskie.
Będziemy ich bronić, tej naszej wyjątkowości,
unikalności, na tle niestety trzeba powiedzieć - laicyzującej się i
popadającej w coraz głębszy konsumpcjonizm,
brak zasad, brak wartości, które panują na
zachodzie Europy - powiedział w Radiu Maryja
premier Mateusz Morawiecki.
Fitch znacznie podwyższył prognozę wzrostu
PKB Polski
Agencja ratingowa Fitch podwyższyła
szacunki dynamiki PKB Polski na 2017 r. do 4,4
proc., z prognozowanych ostatnio 4,0 proc. wskazuje najnowszy raport agencji. Prognozy na
2018 r. podwyższono do 3,6 proc. z 3,2 proc.
Bez zmian pozostawiono szacunek na 2019 r. na
poziomie 3,2proc.
Rośnie sprzedaż detaliczna w Polsce.Eurostat
podał dane za październik
Sprzedaż detaliczna w Polsce w październiku
wzrosła o 7,1 proc. rdr, po wzroście o 6,1 proc.
rdr we wrześniu - podał Eurostat. W ujęciu
miesięcznym sprzedaż wzrosła o 0,6 proc.
Wiceminister finansów: Deficyt budżetu w
tym roku wyniesie 30 mld zł
Nadal zakładamy, że deficyt kasowy budżetu
państwa wyniesie w bieżącym roku ok. 30 mld
zł - powiedział we wtorek wiceminister
finansów Leszek Skiba.
Agencja Fitch obniżyła szacunek deficytu
sektora gg Polski na '18 do 2,3 proc. PKB
Agencja Fitch obniżyła prognozę deficytu
sektora finansów publicznych Polski na 2018 r.
do 2,3 proc. PKB z 2,5 proc. według ostatnich
szacunków z października - wynika z raportu
agencji z 4 grudnia.
RPP: Koniunktura w Polsce jest korzystna.
"Inflacja utrzyma się w pobliżu celu"
Rada ocenia, że w horyzoncie projekcji
inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego
- uznała RPP, podejmując decyzję o utrzymaniu
stóp procentowych na dotychczasowym
poziomie.
Janusz Szewczak: "Udało nam się zasypać
wilcze doły po rządach PO-PSL."
Po dwóch latach rządów udało nam się
zasypać wilcze doły, jakie powstały za rządów
PO-PSL, kiedy rabunek dochodów podatkowych
był nieprawdopodobny. Groziło nam, że Polska
faktycznie stanie się „kamieni kupą”. Polska
jeżeli tylko będzie dobrze rządzona ma szanse
wyrosnąć na europejską potęgę. Jeżeli tylko
będziemy mieli pomysły jak wybić się na
suwerenność gospodarczą.

Połowy tygodnia (49.)
Premierzy się zmieniają, Szydło zmieniła się w
Morawieckiego. Spekulacjom nie było - i nie ma
- końca. Nie dołączę do spekulantów, bo
wszystko już zostało wyspekulowane,
nadspekulowane i dospekulowane. Jeśli chodzi o
mnie, to sądzę, że premier Szydło została
zmieniona, bo przestała sobie radzić. To jest
najprostsze tłumaczenie i tego się będę trzymał.
To nie był finał dramatu pt. "zmiana rządu",
całość zostanie zamknięta jak zobaczymy nowy
rząd. Podobno ma być zbliżony do istniejącego.
Mnie najbardziej ciekawi czy będą, a jeśli tak to
jakie, ustępstwa na rzecz prezydenta i jego ludzi.
Jeśli będą jednostronne, to nie będę
zadowolony...
Sakiewicz napisał był: co do Macierewicza, to
sprawa jest dla mnie prosta: jeżeli prezydent
doprowadzi do jego dymisji, nie zagłosuję na
Andrzeja Dudę w żadnych wyborach, nawet
gdyby jego miejsce miał zająć Tusk . Pozornie w
obronie Macierewicza. Dlaczego pozornie? Ano
dlatego, że prezydent nie może doprowadzić do
dymisji bez zgody PIS. Nie ma takiej
możliwości. Czyli Sakiewicz powinien napisać:
...to nie zagłosuję na Dudę i nie zagłosuję na
PIS. A on udaje, że PIS w tej rozgrywce nie
istnieje...
A coś jest na rzeczy skoro prezydent w trakcie
przemówienia związanego z dymisją Szydło i
desygnowaniem Morawieckiego napomknął o
dwóch ministrach... I coś jest na rzeczy bo w
tym samym czasie SKW cofnęło certyfikaty
bezpieczeństwa generałowi od Dudy. To dopiero
będzie ciekawie...
W tym samym czasie Sejm przyjął ustawy o
KRS i SN. Teraz Senat (formalność) i Duda. Co
jest interesujące, ale być może przypadkowe, to
zbieżność w czasie wszystkich tych rzeczy
jednocześnie i jednoczesnej deklaracji
Morawieckiego, że powoła nowy rząd w ciągu
tygodnia. I co będzie wymagało zgody Dudy. A
wszystko to na prośbę PIS. A pamiętajmy, że
chcącemu nie dzieje się krzywda...
Była jeszcze jedna rzecz zabawna, ale mało kto
ją zauważył. PO chciało odwołać rząd. To już
samo z siebie było zabawne, ale jeszcze
śmieszniejsze było to, że według opozycji to
najlepszym premierem byłby Kaczyński. To już
nie mógł Schetyna odpuścić samego siebie i
zgłosić Kaczyńskiego?
To dopiero byłby żart udany, a tak wyszedł
Schetynie żart typu Żenujący Petru...
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/79084

Wzrostem PKB Polska zostawia Europę
daleko z tyłu. Najnowsze dane Eurostatu
W trzecim kwartale wzrost gospodarczy w
Polsce wyniósł 5,2 proc. rok do roku. W Europie
lepszymi osiągnięciami mogą się pochwalić
tylko trzy kraje, w tym maleńka Malta.
Rośniemy dwa razy szybciej niż cała Unia.
Nadwyżka w handlu zagranicznym w '17
wyniesie 3,2 mld euro - MR
Nadwyżka w handlu zagranicznym w 2017
roku wyniesie 3,2 mld euro, a eksport wzrośnie
o 8,7 proc. rdr - oceniają analitycy Ministerstwa
Rozwoju w materiale kwartalnym.
Rząd za projektem umożliwiającym
organizację COP24 w Katowicach
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy, która
ma umożliwić sprawną organizację w
Katowicach konferencji klimatycznej COP24 poinformowało we wtorek Centrum
Informacyjne Rządu.
Powstanie Dyrekcja Ochrony Środowiska –
zdecydował rząd
Powstanie nowa instytucja: Dyrekcja Ochrony
Środowiska - wynika z wtorkowego komunikatu
Centrum Informacyjnego Rządu. Zdaniem CIR,
uprości to strukturę organizacyjną urzędów
obsługujących Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska i regionalnych dyrektorów.
CPK to szansa na zintegrowanie Środkowej
Europy pod skrzydłami Polski
Dzięki Centralnemu Portowi
Komunikacyjnemu mamy szansę być wiodącym
przewoźnikiem lotniczym w Europie
Środkowej; to szansa na zintegrowanie całej
Środkowej Europy pod naszymi skrzydłami –
akcentował Rafał Milczarski, prezes LOT-u.
Optymistyczne prognozy przewozów na
Nowym Jedwabnym Szlaku
W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku na
trasie Chiny – Europa –Chiny przez Kazachstan
przewieziono pociągami kontenerowymi 137,7
tys. TEU.
Znakomita kondycja polskiego eksportu. W
2018 roku może wzrosnąć o 9 proc.
Eksport idzie w górę dzięki dobrej
koniunkturze naszych głównych partnerów
handlowych. Jest popyt na silniki lotnicze, leki i
wyroby przemysłu metalowego.
A. Macierewicz: W przyszłym roku decyzja w
sprawie wyboru śmigłowców ofensywnych
W przyszłym roku zapadnie decyzja, która
firma dostarczy Polsce śmigłowce ofensywne, a
w tym roku zostanie rozstrzygnięty przetarg na
kooproducentów okrętów podwodnych zapowiedział minister obrony narodowej Antoni
Macierewicz.
Sejm za przekazaniem z budżetu do 1 mld zł
dotacji dla NFZ
Przekazanie z budżetu do 1 mld zł dotacji dla
Narodowego Funduszu Zdrowia na
finansowanie świadczeń gwarantowanych, w
tym świadczeń wysokospecjalistycznych,
przewiduje nowelizacja ustawy
okołobudżetowej na bieżący rok, uchwalona w
środę przez Sejm.
Mniej kontroli, ale bardziej skuteczne. Szara
strefa spadła do 11 proc. PKB
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Spadła liczba kontroli, ale wzrosła ich
skuteczność - mówił w piątek na konferencji w
MF wiceminister finansów Marian Banaś. Z
przedstawionego podczas niej raportu wynika,
że szara strefa spadła do 11 proc. PKB z 12,4.
Komisja śledcza przesłuchała trzech
świadków na posiedzeniu niejawnym
Komisja śledcza ds. Amber Gold przesłuchała
we wtorek na posiedzeniu niejawnym trzech
świadków. Dowiedzieliśmy się po raz kolejny,
że wymiar sprawiedliwości w sprawie afery
Amber Gold był głuchy, ślepy i nieczynny.
Siedmiu pracowników WAT w rękach CBA.
Chodzi o wyłudzanie pieniędzy i fałszowanie
umów
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało
siedmiu pracowników naukowych Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie –
dowiedziała się w środę PAP. Do zatrzymań
doszło w prowadzonym śledztwie dotyczącym
wyłudzenia pieniędzy i poświadczenia
nieprawdy i fałszowania umów na szkodę WAT.

władza jest na dłużej i nie zechcą umierać za
prezydent Warszawy.
Sejm uchwalił nową ustawę o SN.
Sejm uchwalił w piątek nową ustawę o Sądzie
Najwyższym autorstwa prezydenta Andrzej
Dudy. SN będzie z udziałem ławników badał
skargi nadzwyczajne na prawomocne wyroki
sądów od 1997 r.
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o KRS
Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o
Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa
prezydenta Andrzej Dudy. Teraz trafi ona do
Senatu.
Komisja Wenecka przyjęła dwie opinie na
temat reformy sądownictwa w Polsce
Komisja Wenecka przyjęła w piątek na sesji
plenarnej dwie opinie na temat ustaw i
projektów ustaw dotyczących reformy
sądownictwa w Polsce. Według Komisji zmiany
stanowią "poważne zagrożenie" dla
sądownictwa.

ŻW zatrzymała byłego szefa SKW.
Macierewicz: Zarzuty o nielegalną
współpracę z FSB
Żandarmeria Wojskowa zatrzymała w środę
byłego szefa Służby Kontrwywiadu
Wojskowego
gen. bryg. rez. Piotra Pytla - poinformował
rzecznik Komendanta Głównego ŻW ppłk Artur
Karpienko.

MSZ: Rezolucja PE ws. praworządności w
Polsce zawiera krzywdzące wnioski
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w
sprawie praworządności i demokracji w Polsce
zawiera krzywdzące wnioski i oceny, a
przedstawiona w niej teza o systemowym
zagrożeniu praworządności w Polsce jest
bezpodstawna - podkreśla MSZ w stanowisku
przekazanym PAP.

PK: Trzech warszawskich urzędników
zatrzymanych ws. "dzikiej reprywatyzacji"
Trzech urzędników miasta stołecznego
Warszawy zostało zatrzymanych w poniedziałek
ws. "dzikiej reprywatyzacji" - poinformowała
Prokuratura Krajowa. To kolejne zatrzymania w
tej sprawie.

KE skierowała do Trybunału sprawę przeciw
Polsce ws. uchodźców
Komisja Europejska skierowała do Trybunału
Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce,
Węgrom i Czechom w związku z
niewykonaniem przez te kraje decyzji o relokacji
uchodźców.

Ziobro: Mamy w planie kolejne zatrzymania
ws. nieprawidłowości przy reprywatyzacji
Do dziś zatrzymano w związku z
nieprawidłowościami przy reprywatyzacji w
Warszawie 25 osób; już dziś mogę powiedzieć,
że mamy w planie następne realizacje i
zatrzymania, i one nieuchronnie też nastąpią powiedział prokurator generalny Zbigniew
Ziobro.

MF: Polska przekazuje 50 mln euro na
inicjatywę EBI dot. kryzysu migracyjnego
Polska, jako pierwszy kraj UE, podpisała
umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
(EBI) w sprawie udziału w Inicjatywie
Wzmocnienia Gospodarczego - Economic
Resilience Initiative (ERI). Jeszcze w tym roku
Polska wpłaci 50 mln euro, podało Ministerstwo
Finansów.

Janusz Szewczak: Szach-mat ministra
Jakiego.
A, może macki reprywatyzacyjnej ośmiornicy
w Warszawie sięgają znacznie wyżej i do
znacznie groźniejszych postaci, niż sama
prezydent HGW i stąd tak paniczny lęk i
absurdalność zachowań prof. prawa, prezydent
Warszawy. Reprywatyzacja kamienic
warszawskich to prawdziwie zabójcza pajęczyna
III RP, dosłownie i w przenośni. Wielu
wyborców PIS nie jest w stanie pojąć dlaczego
w sprawie samej prezydent Hanny
Gronkiewicz-Waltz nie uruchomiono jeszcze
działań prokuratury. Teraz przynajmniej
wiadomo, dlaczego PO tak bardzo chciała
zlikwidować CBA i nie dopuścić do reformy
sądownictwa. Były premier Donald Tusk
doskonale wiedział kiedy czmychnąć przed
odpowiedzialnością za granicę, a HGW trwa. To
już bezsprzeczny fakt, że „lody i to miliardowe
na kamienicach były kręcone”, kolejni
aresztowani urzędnicy z ratusza być może nie
będą dłużej milczeć, oni już wiedzą, że ta

Nowy plan na Europę. Powstanie unijny
minister gospodarki i finansów
Komisja Europejska przedstawia plan
działania i środki ustawodawcze w celu
pogłębienia unii gospodarczej i walutowej.
Powstanie m.in. Europejski Fundusz Walutowy i
nowe instrumenty budżetowe dla strefy euro.
Bloomberg: Europejska współpraca
wojskowa poza NATO to prezent dla Putina
Tworzenie i rozwijanie europejskiej
współpracy obronnej znajdującej się poza
strukturami NATO to dobra wiadomość dla…
Władimira Putina – czytamy w opinii
redakcyjnej agencji Bloomberg.
„Maryla“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79086

Wcale nie koniec "Dobrej Zmiany"
Bzdury o końcu dobrej zmiany może opowiadać
pan Grzegorz Schetyna, a jego inwektywy mogą
być naprawdę bardzo brutalne. Totalna opozycja
razem z Grzegorzem Schetyną twierdzą nawet
więcej - to oni sami skończą z dobrą zmianą. Jak
rozumiem chcą wprowadzić złą zmianę.
Można mieć naturalne wątpliwości, które
nasuwają sie same, gdy człowiek jest narażony
na koszmarną nawałę wrogiej propagandy, która
naprawdę wszystko ma za złe. "Dla Schetyny
nawet cukier jest gorzki, gdy pochodzi z
pisowskiej cukrowni."
A po wtóre, jest sporo spraw, które rzeczywiście
jeszcze nie są załatwione. Jeśli normalnemu
człowiekowi paskudna i obelżywa propaganda
codziennie wtłacza w głowę niechęć, złość, żołć
i pretensje, to łatwo stracić z oczu właściwe
proporcje.
Legenda o nasłaniu Morawieckiego przez
Amerykanów w celu nadzorowania projektu
Trójmorza, jeszcze pani Kamili
Gasiuk-Pihowicz do głowy nie przyszła, więc
mogła być wykorzystana { TUTAJ }. Były
kiedyś podobne opowieści o zrzucaniu przez
Amerykanów stonki na polskie biedronki.
Wczoraj w Sejmie słyszałem podobne
majaczenia o związkach Jarosława
Kaczyńskiego z Adolfem Hitlerem, gdzieś
zapewne dowiem się o łamaniu kołem
Konstytucji, podpalaniu Warszawy i dolewaniu
Wisły do ognia.
Te wszystkie krakania i gdakania słychać z
każdego kąta i ze wszystkich stron i dotyczą
każdego z nas, bez względu na to czy jest
członkiem PiS, czy pełni jakąkolwiek funkcję w
jakiejkolwiek instancji nie wiadomo jakiej
władzy. Pisałem gdzieś o tym, że zostałem
obrzucony obelgami z tego powodu, że jechałem
pociągiem do Warszawy w przeddzień marszu
Niepodległości i najprawdopodobniej z profilu
przypominałem narodowca.
Dopiero następnego dnia dowiedziałem się, że
wszyscy Polacy świętujący dziewięćdziesiątą
dziewiatą rocznicę polskiej Niepodległości są
faszystami. Ten czarnopropagandowy zew
dobiega do nas dzień po dniu, codziennie przez
wiele lat, nie jest to zew ku pokrzepieniu serc, a
durne bajdy dotyczące nowego premiera
przeczytałem zanim jeszcze stał się premierem.
Pozwolę sobie zacytować światłą,
wypowiedzianą stanowczym tonem przez panią
Kamilę Gasiuk-Pihowicz taką fake-informację a więc "w dniu dzisiejszym prawa i wolności
obywatelskie zostały po prostu
przehandlowane".
A teraz napiszę mój komentarz.
Polecam tekst { TUTAJ }, którego fragment
zacytuję:
"I jestem przekonany o tym, że ten czas, to
przegrupowanie jest strategicznym awansem
pani Beaty Szydło!
Zauważmy, Pani Beata była tą
przywódczynią, która nieomal za rękę
doprowadziła kampanię wyborczą Pana
Andrzeja Dudy do prezydentury. Później
poprowadziła zwycięską kampanię wyborczą
PiS.
I widzę, że Pan Andrzej Duda nie sprawdził
się na swoim stanowisku pracy, więc cały nasz
zespół postawił faceta w odstawkę, nie będzie
potrzebny żaden "impeachment", a raczej
wprowadzenie w stan schyłkowy.
Mówiąc wprost, Pani Beata w przeciwieństwie
do tego faceta sprawdziła się nad podziw.
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Zdobyła swoją pracą nie tylko szacunek i
uznanie, ale i solidną pozycję.
Konkurs na następcę aktualnego Prezydenta RP
już się rozpoczął [link].
Aktualny Prezydent jest już skreślony."
A pani Beata znowu na posterunku,
przygotowuje się do nowej kampanii.
A może rzeczywiście Jarosław Kaczyński
doszedł do wniosku, że pani Beata Szydło
powinna zastąpić w przyszłych wyborach
prezydenckich pana Andrzeja Dudę, który
najwyraźniej sypie się i nie sprawdza się w
swojej pracy?
Jeden z ciekawszych komentarzy w "Salonie
Dziennikarskim":
Mecenas Marek Markiewicz ocenił, że byliśmy
przygotowywani do zmiany, która - jego
zdaniem - jest głęboką rekonstrukcją na kilku
polach. Po raz pierwszy w Polsce premier
odchodzi nie za karę ze stanowiska. Ona odeszła
z pełnym uznaniem wszystkich ludzi. To
oznacza, że są zadania, które trzeba wykonać.
Być może trzeba szarpnąć za cugle, bo reforma
idzie, ale trzeba jej większych impulsów. W
tym, co powiedział pan prezydent - pan jest
moim premierem - nie wiadomo, czy nie jest
pocałunkiem śmierci ze strony nowej
alternatywy dla prezydenta [link].
Przekonanie ludzi, że jest możliwa zmiana,
jest zadaniem dla nowej twarzy, nowej
informacji. Ten rząd słabo stał informacyjnie,
było wiele dobrych zmian, których nie
komunikowano. Druga rzecz, to przekonanie
społeczeństwa, że ta reforma jest robiona w
dobrym celu. To jest bardzo trudne. Powinna
funkcjonować zasada uczciwości w państwie. To
bardzo trudne - zauważył mecenas Markiewicz.
[link]
„michael“
http://www.blogmedia24.pl/node/79083
Kłopotliwa lustracja
Na konferencjach nie podjęto także problemu
dekomunizacji i lustracji środowiska
akademickiego, a wypowiedź ministra nauki
sprzed roku o tym, że uczelnie same się
oczyszczą, budziła niepokój. W przygotowanej
ustawie znalazł się jednak zapis „ rozdz. 4 str. 86
-2. Tytuł profesora może być nadany osobie,
która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia
31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie pełniła
służby w organach bezpieczeństwa państwa w
rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych dokumentów oraz
nie współpracowała z tymi organami.” co
pozwala mieć nadzieje, że lustracja, chociaż
maksymalnie ograniczona, jednak całkiem nie
zostanie odrzucona, tym bardziej, że podobne
wymogi dotyczą członków Rady Doskonałości
Naukowej i Komitetu Ewaluacji Nauki.
O dziwo, te zapisy to zasługa ministra
Jarosława Gowina, który chyba się zreflektował
pod wpływem krytyki jego wypowiedzi. Warto
jednak podkreślić, że wśród członków Rady
Narodowego Kongresu Nauki, te zapisy nie są
przyjmowane z aprobatą i np. gospodarz NKN –
Rektor UJ uważa, że lustracja to jest typowy
polityczny dylemat i nie widzi w tym problemu
upadku moralnego niemałej części środowiska
akademickiego, które za żadne skarby nie chce
poznać prawdy o swej przeszłości.

Pozostaje pytanie – czy można zbudować silny,
zdrowy system nie znając jego fundamentów ?
Józef Wieczorek
http://www.blogmedia24.pl/node/79080
Dictator Honoris Causa
Nawet starożytni Rzymianie nie byli tak głupi,
by fetyszyzować republikę i „zawieszali” ją na
czas wojny mianując dyktatora i obdarzając go
władzą absolutną.
Ponieważ jesteśmy w stanie wojny
polsko-polskiej, a w zasadzie
polsko-polskojęzycznej, a w zasadzie Polski z
ruskimi matrioszkami, które mogły dla
niepoznaki stać się nawet folksdojczami (pakt
Ribbentrop-Mołotow wiecznie żywy), jasne jest,
że potrzebny jest dyktator, by sprawnie
dowodzić państwem.
Dyktator jest stanowiskiem honorowym,
niekonstytucyjnym, gdyż konstytucja pozbawia
ludzi poczucia honoru i odpowiedzialności za
własne słowa. Drzewiej, pewnych rzeczy się po
prostu nie robiło, bo wiadomo, że to było
świństwo. Jeśli się coś obiecało to
dotrzymywało się słowa, bo tak nakazywał
honor. W pewnym momencie honoru zaczęło
nie stawać i wymyślono protezę jaką jest
konstytucja. Parlament obiecuje w konstytucji,
że pewnych rzeczy nie będzie robił, ale w
każdym momencie może zmienić zdanie i
powiedzieć, że nie dotrzyma słowa i zmieni
konstytucję. Konstytucja jest zwykłą ściemą dla
ciemnego luda, że postoświeceniowa władza się
ogranicza i nie robi świństw.
Dyktator może być naciskany, by objął jakieś
konstytucyjne stanowisko, by podlegać
konstytucyjnej odpowiedzialności. Oczywiście
dyktator jest ponad to. On odpowiada tylko
przed Bogiem. Nawet nie przed historią, która
jest zmataczona. Nie odpowiada przed ludzkimi
prawami, gdyż one mogą być błędne i
niesprawiedliwe. Tak wiem, człowiek jest miarą
wszechrzeczy a lud suwerenem. Ale to
największy intelektualny sabotaż wszechczasów,
aby nas zniewolić! Sabotaż, by parlament mógł
decydować o wszystkim – o tym komu zabrać a
komu dać, o tym kogo poniżyć a kogo
wywyższyć.
Potrzebny jest jeden sprawiedliwy…
Dlatego każdy rozsądny mąż i niewiasta oddaje
się władzy dyktatora. Parlament natchniony jego
mądrością tworzy wreszcie sprawiedliwe prawo.
Są jednak jednostki, które nie rozumieją
kompletnie dziejowego momentu i blokują
tworzenie dobrego prawa. A jak wspomniałem
jesteśmy na wojnie z bolszewią. Jest to wojna
głównie wewnętrzna o sanację życia
politycznego –gdyż wszystko jest sprawą polis,
czyli państwa. Ale i państwom ościennym nie
zależy na odbudowie Rzeczypospolitej, czy
politycznie, czy gospodarczo, gdyż albo
jesteśmy bliską zagranicą albo Billigarbeitraum.
Więc wojna ta ma również charakter wojny
hybrydowej. Każde wahanie to oddawanie pola
przeciwnikowi. Każde wahanie to powrót do
świata afer i złodziejstwa.
Osoby - nawet na najwyższych
„konstytucyjnych” stanowiskach - są tylko
„oficerami” dyktatora i dziejowa konieczność od
nich wymaga, by służyli dyktatorowi jak
najlepiej, a nie unosili się ambicją, albo
interesem „ogólnym”, którego nie rozumieją.
Jakież to klapki na oczach trzeba mieć, by
widzieć defilującą rzekomo sądowniczą władzę
z politykami tzw. opozycji, de facto stojącej po

stronie największych zdrajców i nie popierać
ustaw porządkujących sprawy państwowe?
Poddanie się dyktatorowi może być trudne.
Nie wszystkie jego zamysły mogą być od razu
zrozumiałe. Dyktator będąc wytrawnym
wodzem nie zwierza się ze swoich planów. On
zna wszystkie fortele, których sekretów nie
zdradza. Ale dopóki polityka jego przynosi
dobre owoce, dopóty jesteśmy winni mu ufność
i wszelaką pomoc, w dążeniu do celów, które
wyznacza. Gdyż jest tylko jeden ogólny cel –
Rzeczpospolita. To cel naszej wolności i
dobrobytu.
„hrponimirski"
http://www.blogmedia24.pl/node/79075
Czyżby przybył Wielki Las Birnam?
Nie milknie kwękanie, że nasza władza niby
groźna, ale właściwie nikogo nie zamyka. Taką
postawę przejawia na przyklad mój ulubiony
publicysta Witold Gadowski. Ledwie ponarzekał
na bierność władz w stosunku do aferzystów ze
SKOK w Wołominie, a zaraz potem posypały
się liczne aresztowania. Niezrównany
dziennikarz śledczy jakoś tego nie zauważłl.
Inna sprawa, że akurat temu człowiekowi można
darować prawie wszystkie potknięcia.
Jak się tak dobrze przyjrzeć, to widać, że nie
ma powtórki z rozrywki, kiedy to jakiś lekarz
biadolił, że go skrzywdzono, a płaczliwa
posłanka PO zasmarkala się tak, że przeważyla
wynik wyborów na korzyść swojej partii. Ja
widzą, nawet z daleka, że ci co należy, idą
czwórkami do piekła.
Dziś (u mnie jest wlaśnie 23:57) dokonał się
akt, który chyba ma wymiar szekspirowski.
Myślę o sztuce "Macbeth", o której pamiętam,
bo przy wejściu do mojego pokoju roboczego
wisi dość stary,ciężki miedzioryt,
przedstawiający scenę z tego dzieła. Otóż w
akcie IV, scenie III niesławny bohater, wygłasza
te rymujące się slowa:
"I will not be afraid of death and bane
Till Birnam forest come to Dunsinane".
No i akurat się tak stalo, że jednak las dotarl
do murów zamku znajdującego się na wzgorzu
Dunsinane (koło wsi Collage w Perthshire w
Szkocji).
Wygląda na to, że czołówka sił przeorujących
stajnie augiaszowa pozostawioną przez PO-PSL,
ucieleśniana przez ministra Antoniego
Macierewicza, wprowadziła na Mikołaja nowy
etap. Kiedyś za rzadów sekretarza Edwarda
Gierka dopuszczono krytykę do szczebla
wojewódzkiego władz. Teraz aresztowano
emerytowanego gen.P.Piotra, który kiedyś
kierował Służbą Kontrwywiadu Wojskowego.
To jest wyraźnie ZNAK.
A jak już osiągnięty został ten poziom
despektu dla generalstwa na taaakim groźnym
stanowisku, to jakie są funkcje cywilne będące
odpowiednikami tej rangi wojskowej?
Ministrowie? Kapciowi prezydenta, a może
nawet byli premierzy? Kto wie, czy były szofer
Janicki,człowiek w gigantycznej, przerastającej
posturę, czapie generalskiej, nie będzie
następny?
Już w październiku 2016 r. prokuratura
przdstawila zarzuty generałom Noskowi i
Pytlowi (w dawnych czasach nazwiska esbeków
tak brzmialy, że wydawaly mi się
pseudonimami). Szło o "naruszenie uprawnienia
funkcjonariusza publicznego wskutek podjęcia
współpracy ze slużbą obcego państwa bez zgody
przezesa Rady MInistrów, wymaganych przez

4

ustawę o Slużbie Kontrwywiadu Wojskowego i
Slużby Wywiadu Wojskowego", za co grozi
kara 3 lat więzienia. Dokładniej, Wedlug Art.9
ustep 2 tej ustawy taką współpracę można
nawiązać dopiero po uzyskaniu zgody prezesa
RM (w tym przypadku-Tuska), który przedtem
musi zasięgnąć opinii ministra obrony
narodowej. A Chyży Rój przed kamerami
telewizyjnym ,choć wił się w stylu "paliłem,
ale nie zaciągałem się", zaprzeczył, by taką
decyzję podejmowal. Krótko mówiąc, Pytel z
Noskiem zostali utopieni.
Dziś generałowie Pytel z Noskiem usłyszeli
nowe zarzuty. Sam Pytel - jeden, a Nosek - dwa.
Doszedł też jeden nowy zarzut wobec
zapomnianego Duszy, który dostał nowy zarzut.
Tak więc sytuacja Pytla z Duszą i Noskiem
uległy gwałtownemu pogorszeniu.
Jest źle, ale zawsze może być gorzej. Wlaśnie
potwierdził to Pytel (bez Duszy i Noska), który
jako aresztant odmówil skladania zeznań. I to
jest facet, który kiedyś zajmował bardzo ważne
stanowisko dla bezpieczeństwa państwa. Nie
skomentuję tego. Choć nie mogę sę
powstrzymać od komentarza, że lekarka z
Kieleckiego powinna pójść do pierdla za
obsadzenie cimcia-katechetką stanowiska
jeszcze ważniejszego dla bezpieczenstwa
polskiego państwa. Niby sytuacja kabaretowa,
ale tragiczna. Przy tym zrobienie osobistego
fryzjerczyka ważnym dyrektorem, to mała
muszka. Także wspomniany szoferak i drugi
taki,prezydencki kapciowy, nikną przy tym.
Z pewnoscią są kręgi, gdzie żałuje sie Pytla.
Ten dzielny cywil zamieniony magicznie w
wojskowego wysokiej rangi, posiada niezwyklĄ
umiejetnoŚĆ dotrzymywania w piciu kacapkom.
Wiadomo, picie wódki "straight" szklanami i
bez zakaszania. Jednakowoż, decyzja odmowy
składania zeznań potwierdził swój brak
inteligencji wykazany wcześniej, a to
fotografowaniem się z kacapską czapką na łbie,
a to wieszaniem godla FSB, spadkobierczyni
Czeka, NKWD i KGB, na ścianie w swoim
biurze w CEK NATO. Czy dla takiego glupka
może być jakiś ratunek?
A w tle, z tyłu wizji, też widać rękę Zawiszy
Czarngo, czyli Pana Ministra Antoniego
Macierewicza. Dziś aresztowano kolejnych
siedmiu defraudantow z Wojskowej Akademii
Techicznej. Ci prorektorzy i dziekani z elitarnej
uczelni wojskowej dostali zarzut wyłudzania
pieniędzy, poświadczania nieprawdy i
fałszowanie umów z pracodawcą. Siedmiu, to
prawie dwie czwórki z wiersza. A wcześniej
uzbierało się trochę więcej tych czwórek.
Najpierw, w lutym 2016 r. aresztowano
Kierownika Dzialu Informatyki Wojskowej
WAT. W dniu 28 II 2016 r. Żandarmeria
Wojskowa zatrzymala 40 osob, ktorym
postawiono zarzut o korupcję na egzaminach w
WAT i Akademii Marynarki Wojennej. Zaś w
następnym miesiącu zatrzymano czcigodnego
prorektora WAT. Jednym z zarzutów było
niekorzystne rozporządzanie mieniem uczelni na
sumę ponad 210 tys, zl. Na początku lata 2016 r.
CBA aresztowalo 8 osobników z WAT. W
październiku 2016 r. CBA zatrzymało byłego
rektora WAT oraz kierownika jednej z katedr.
Ten były wódz uczelni wojskowej miał rangę
generała dywizji.
Jeżeli nie jest to pogrom skorumpowanych
wojskowych, to co to jest? A przecież CDN
niechybnie.
„Tymczasowy“
http://www.blogmedia24.pl/node/79071

Tak dla dekomunizacji, ale nie na
uczelniach ?
Mimo ogłoszeń medialnych o obaleniu
komunizmu, po niemal 30 latach od tego
rzekomego aktu nadal mamy problemy z
dekomunizacją i to w różnych dziedzinach
życia, a w przestrzeni publicznej w
szczególności.
Stąd 22 czerwca tego roku sejm przyjął ustawę
‚o zmianie ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej’.
Oporna dekomunizacja przestrzeni publicznej
Mimo, że propagowanie komunizmu było już
zabronione, nadal podobno w wolnym i
niepodległym kraju za jaki uważa się III RP,
nadal nie tylko mamy wielu komunistów na
różnych i to wysokich szczeblach władzy, lecz
także na każdym kroku spotykamy się z
pozostałościami epoki komunistycznej , w
dodatku nobilitowanymi .
Co więcej pomniki dominacji sowieckiej,
które dawno już powinny zniknąć z przestrzeni
publicznej, wciąż są chronione przez policję i
sądy czasów ‚dobrej zmiany’.
Władze lokalne, nieraz głęboko zakorzenione
w minionej epoce, nie miały przez lata ochoty na
usuwanie pozostałości komunizmu a działania
oddolne organizacji patriotycznych na rzecz ich
usuwania były pacyfikowane przez siły
policyjne. Nawet po pozbyciu się pomników
nadal ci, którzy o to walczyli , są stawiani przed
sądami. I to przez lata . Przykład pomnika
chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu
zlikwidowanego w 2015 r. jest tu znamienny, bo
procesy ‚odpryskowe’ nadal trwają w końcu
roku 2017.
Powstaje pytanie – czy my naprawdę żyjemy już
w wolnym, niekomunistycznym kraju ?
Józef Wieczorek
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79053

36. rocznica wprowadzenia stanu
wojennego.
13 grudnia, w 36. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego, Prawo i Sprawiedliwość zaprasza na
Plac Trzech Krzyży w Warszawie i zachęca do
wzięcia udziału w upamiętnieniu tego
wydarzenia. W ten sposób PiS zamierza
upamiętnić ofiary wydarzeń z lat 1981-1983.
Spotkajmy się przy Placu Trzech Krzyży w
Warszawie o godz. 18:00. Zaproście swoich
znajomych i zabierzcie biało - czerwoną flagę!
#13grudnia
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