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Aby cnoty nie straciæ,
Po³owy
tygodnia
a rubelka zarobiæ
„Fake newsy” służą rozbiciu człowieka, rozbiciu
relacji międzyludzkich, a dziennikarstwo powinno być służbą pokoju poprzez prawdę. Pokój jest
darem prawdy – mówił ks. abp Wacław Depo.

D

ziennikarstwo to bowiem służba prawdzie.
Dziennikarze zaś – jak podkreślał ks. Arcybiskup – to współpracownicy prawdy i budujący na prawdzie. To szczególnie ważne
zwłaszcza dziś, kiedy w mediach pojawiają się
tzw. fake newsy, czyli nieprawdziwe i zmanipulowane informacje. Kościół chce w ten sposób podjąć refleksję nad przyczynami, logiką i
konsekwencjami dezinformacji w mediach. Wspiera także
w ten sposób profesjonalne
dziennikarstwo, które zawsze
szuka prawdy.
Friedman: Polska jest wschodzącą
potęgą. UE zaleje fala nacjonalizmu. Jednym ze znaków
rozpoznawczych wschodzącej
potęgi jest to, że schodzące
potęgi wytaczają przeciwko
niej najcięższe działa; Polska
jest ważnym graczem w Europie, liderem bloku państw
sprzeciwiających się potocznemu rozumieniu UE. Friedman podkreślił też,
że „Polacy wybrali rząd, który robi to, co obiecał, że zrobi”. „Nie musi mi się ten rząd podobać, ale muszę zaakceptować wybór Polaków”
- dodał. „Tymczasem eurokraci marzą o jednej
europejskiej tożsamości. Oni zupełnie nie rozumieją Polaków. Im bardziej na nich naciskają,
tym bardziej Polacy przypominają sobie swoją
historię i utratę suwerenności. Tym bardziej stają
się uparci, więc to niezbyt mądra strategia” ocenił politolog. „Gdy Niemcy pouczają Polaków na temat liberalnej demokracji, jest to w
tak złym guście, że brak mi słów. Niemcy to
ostatni kraj, który powinien pouczać na temat
praw człowieka” - dodał.
Departament Stanu USA: Polska demokracja jest pełna życia i ma się dobrze. „Polska
demokracja jest pełna życia i ma się dobrze.
Kwestie związane z wewnętrzną polityką zostawiamy Polakom i ufamy, że jakiekolwiek
reformy, które rozważają są zgodne z ich konstytucją i wolą ich społeczeństwa”
Polska jest ważnym krajem UE i przyjacielem Bułgarii. „Może liczyć na nasz obiektywizm”.
Polska jest ważnym krajem UE i wieloletnim
przyjacielem Bułgarii - powiedziała w poniedziałek wicepremier i szefowa dyplomacji tego kraju
Ekaterina Zachariewa. Cieszy nas dialog z Komisją Europejską i Radą UE. Mamy nadzieję,
że dzięki wspólnym staraniom uda się nam wypracować odpowiednie stanowisko.

„Konflikt z Polską jest największym testem
dla UE”. Spór z Polską jest „największym testem” dla Unii Europejskiej, a Polska i Węgry
stawiają Wspólnotę przed „bardziej fundamentalnymi pytaniami” niż Brexit - ocenia w poniedziałek znany komentator „Financial Times” ds.
polityki zagranicznej Gideon Rachman.
Co się dzieje z dobrą zmianą? Jedzie starym kursem, choć droga chwilowo kręta. Uznano, że wybijanie się Polski na podmiotowość
tak bardzo naprężyło strunę relacji z Brukselą
i Berlinem, że konieczny jest wyraźny sygnał
odprężający.

Orzeł Dobrej Zmiany - Janusz Szewczak.
Lot polskiego-rządowego orła jest bacznie obserwowany i analizowany, nie tylko za granicą,
ale również tu nad Wisłą. Polski orzeł, by mógł
nadal wysoko latać musi mieć mocne i sprawne oba skrzydła i żaden liberalny przechył, zbyt
gwałtowne zmiany kierunku lotu, stępione szpony czy też zanik instynktu prawdziwego łowcy,
pilnującego równowagi biologicznej na swoim
terenie jest niewskazane. Orientacja na przedsiębiorczość, Mieszkanie - plus, inwestycje,
gospodarkę i finanse oraz kontynuacje SOR premiera M. Morawieckiego jest absolutnie słuszna, wręcz konieczna. Nowy, polski rząd, który ma być dużo bardziej sprawny,
również PR-owo, pragmatyczny i technokratyczny, nie powinien niepotrzebnie zrażać sobie środowisk - sprawdzonego już elektoratu,
ludzi prawdziwie oddanych i życzliwych -tzw.
twardego elektoratu - i to wyłącznie w zamian
za obietnicę poszerzenia tzw. bazy społecznej
rządu. To niewątpliwie potrzebne poszerzenie
zaplecza politycznego powinno być niezwykle
rozważne i nie powinno oznaczać zapętlenia
i zamydlenia oraz postrzegania tego, co dobre
i sprawiedliwe. Trzeba być bowiem niezwykle
wyczulonym na to, by „cnoty nie stracić, a rubelka zarobić”.
Dworczyk: stanowisko polskiego rządu ws.
migrantów jest niezmienne. Stanowisko zarówno Grupy Wyszehradzkiej, a na pewno
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tej chwili mamy dyktaturę faktyczną oznajmił TZW Biskup Pieronek. To on
jeszcze żyje? Oczywiście Pieronek umie spojrzeć z wysokości autorytetu i z wysoka ocenić
obiektywnie. Na zebraniu zwołanym przez posłankę PO...
 Nowoczesna ustami swojej Bredzik-Durnowatej zapowiedziała nowoczesną ustawę
aborcyjną, która - uwaga - by weszła w życie,
po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w
życie. I to ci jest dopiero walka z życiem...
 Na pytanie czy Petru był nowoczesnej niezbędny Bredzik-Durnowata jednoznacznie odpowiedziała, że nie, nie ma ludzi niezastąpionych. A
wszyscy myśleli, że po Petru choćby potop...
 W MON zmiany. Szef SKW i wiceministrowie zostali przez Błaszczaka zastąpieni nowymi ludźmi. Z MSWiA. Jedyny zadowolony
to Brudziński. Należy zauważyć, że Błaszczak
miał świetną rękę do doboru kadr, nigdzie nie
było takich zadym jak u niego. A to źle wróży
ministerstwu obrony i wydawaniu miliardów.
Cóż, taką mamy teraz normalność...
 Jakiś poseł z PSL przeszedł do Gowina.
PSL straciłby klub poselski ze względu na zbyt
mała liczbę posłów, ale w sukurs przyjdą im
Niesiołowski, Kamiński, Protasiewicz. Chłopi
z dziada pradziada, a raczej ze słomy z butów.
Jak kiedyś Czarnecki do Samoobrony. W ten
sposób PSL wzmocni się liczebnie i intelektualnie. Warto nadmienić, że o konferencji przed
wyborami samorządowymi „wPolityce” pisało
jak niegdyś „Trybuna Ludu”: Oprócz Władysława Kosiniaka-Kamysza, głos mają zabrać także zwykli ludzie...
 Zwykły człowiek, Mann (ten który gra rolę
głupka w reklamie radiowej AGD, a kiedyś był
redaktorem muzycznym) zwierzył się „Wyborczej”, że ludzie w Polsce zostali przekupieni.
Takiemu w głowie się nie mieści, że ludzie
mogą myśleć samodzielnie i inaczej niż Mann
i wymieniani przez niego idole: Wałęsa, Mazowiecki, Geremek, Owsiak. Dlaczego piszę o
Mannie? Bo bardzo lubiłem i lubię jego audycje muzyczne, to był akapit raczej osobisty...
 Senatorowie PIS w głosowaniu nie dali zgody na tymczasowe aresztowanie Koguta. Senator Kogut podobno jest zamieszany w branie
dużych łapówek. Piszę podobno, bo od czasu
ujawnienia sprawy nic się nie wydarzyło, senator zrezygnował z immunitetu, a prokuratura
nie wezwała go na żadne przesłuchanie a i
zarzuty przed sądem się nie pojawiły. To o co
chodzi? Albo chcą uwalić już nie swojego, albo
kryją swojego. I tak źle i tak niedobrze...
Ale czy my musimy cokolwiek wiedzieć?
Wystarczy wierzyć i ufać. No, ale żeby władzy?!
„tu.rybak”, 20/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79335
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polskiego rządu, jeśli chodzi o migrantów jest niezmienne - oświadczy we wtorek
szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, komentując niedawną wypowiedź premiera Węgier Viktora Orbana ws. relokacji uchodźców.
Polska jest w najlepszej sytuacji geopolitycznej od 70 lat. Musimy to wykorzystać. Polska jest w bardzo dobrej sytuacji, najlepszej
od lat 30. XX w. Jeśli tego czasu dobrze nie
wykorzystamy, będziemy musieli tłumaczyć
naszym dzieciom, dlaczego zmarnowaliśmy
tę szansę - mówi b. szef MON Antoni Macierewicz.
Dobrobyt w Polsce blisko historycznego
rekordu. BIEC: najgorzej mają pracownicy małych firm. Wskaźnik dobrobytu instytutu BIEC
doszedł w styczniu do najwyższego poziomu
od początku globalnego kryzysu finansowego. Wynagrodzenia wzrosły o 5 proc. powyżej inflacji.
Ustawa dezubekizacyjna przyniosła poważne oszczędności. Przez cztery miesiące
obowiązywania „ustawy dezubekizacyjnej”,
która obniżyła świadczenia 38,3 tys. byłych
funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
PRL, wydatki zmniejszyły się o 229 mln zł, a
w skali roku będą mniejsze, niż zakładaliśmy
- poinformował wiceszef MSWiA Jarosław
Zieliński.
Uszczelnienie VAT dało już Polsce ponad
30 mld złotych rocznie. „Polska otrzymuje
rocznie netto z Unii Europejskiej 22-23 mld
złotych. A kwota z uszczelnienia VAT już wyraźnie przewyższa tę kwotę.”Według rządowych danych, wzrost ściągalności VAT pomiędzy rokiem 2016 a 2017 wyniósł
aż 23 proc., czyli w liczbach bezwzględnych
30 miliardów złotych. Na ten rok planowany
jest wzrost o kolejne 10 miliardów, czyli do budżetu spłynie aż o 40 mld więcej niż w roku 2016-ym!Suma korzyści wynikająca z poważnego podejścia do ściągalności podatków
może sięgnąć 50 mld złotych rocznie.
Po tytule egzekucyjnym kolejne przywileje banków do likwidacji. Najpierw w 2015 r.
Trybunał Konstytucyjny skasował bankowy
tytuł egzekucyjny (BTE). Teraz Ministerstwo
Sprawiedliwości przystępuje do wyeliminowania jego godnego następcy.
Samochody z zagranicy trafiły do Programu CEPiK 2.0. Świadczona przez Ministerstwo Cyfryzacji usługa „Historia pojazdu”
umożliwiająca sprawdzenie w internecie przeszłości importowanych samochodów została
15 stycznia rozszerzona o pojazdy, które nie
zostały jeszcze zarejestrowane w Centralnej
Ewidencji Pojazdów.
Minister środowiska: Prawo łowieckie budzi emocje. Prawo łowieckie i jego nowelizacja to temat, który budzi wiele emocji i ścierają się tam interesy myśliwych, rolników i
ekologów - podkreślił dziś minister środowiska Henryk Kowalczyk. Według ministra nieporozumienia wynikają głównie „z wzajemnego niezrozumienia”.
Min. Kwieciński: Mieszkanie plus priorytetem rządu na najbliższe miesiące. Program
Mieszkanie plus będzie priorytetem rządu na
najbliższe miesiące - mówił w piątek minister
inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak
przyznał, dotychczas współpraca w rządzie
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wokół tego programu nie wyglądała najlepiej.
Dodał, że rząd chce zmienić otoczenie prawne
dla inwestycji.
MSWiA: służby usuwają skutki orkanu „Fryderyka”. Premier Mateusz Morawiecki i minister Joachim Brudziński odebrali meldunki
dotyczące sytuacji w kraju po przejściu orkanu „Fryderyka”. Podczas wideokonferencji
szefowie służb i wojewodowie podkreślili, że
sytuacja ustabilizowała się, a służby na bieżąco usuwają skutki obfitych opadów śniegu i silnego wiatru.
Rząd przyjął założenia polskiej polityki zagranicznej na bieżący rok. Rada Ministrów przyjęła we wtorek założenia polskiej polityki zagranicznej na 2018 rok. Dokument ma jednak
charakter niejawny. Informację o kierunkach
działań polskiego rządu w polityce zagranicznej przedstawi w Sejmie w pierwszym kwartale roku szef resortu spraw zagranicznych.
Elżbieta Rafalska: waloryzacja emerytur i
rent prawdopodobnie o 2,9 proc. Wskaźnik
marcowej waloryzacji emerytur i rent prawdopodobnie wyniesie 2, 9 proc. - mówiła w
środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dodała, że waloryzacja będzie kosztowała budżet państwa
ponad 5 mld zł.
Minister zdrowia spotkał się z przedstawicielami pielęgniarek. W środę minister zdrowia Łukasz Szumowski spotkał się z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i
Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. „Nie padły żadne deklaracje. Było to kurtuazyjne spotkanie” - powiedziała PAP wiceprzewodnicząca OZZPiP Longina Kaczmarska.
Minister zdrowia po rozmowach z rezydentami: jest światełko w tunelu. Negocjacje trwają,
pojawiło się światełko w tunelu, mam nadzieję,
że kolejne spotkania będą owocowały postępem rozmów – powiedział w piątek minister
zdrowia Łukasz Szumowski po rozmowach z
lekarzami rezydentami, którzy domagają się
wzrostu nakładów na zdrowie i podwyżek.
Lekarze chcą możliwości papierowego wypisywania zwolnień także po 1 lipca. Po 1 lipca
wypisywanie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej nadal powinno być jedynie fakultatywne, a nie obowiązkowe - uważają lekarze
zrzeszeni w PPOZ. W piśmie do MRPiPS m.in.
zwracają uwagę, że część starszych lekarzy
nie korzysta z komputera.
Powołano prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Minister Marek Gróbarczyk powołał Przemysława Dacę
na stanowisko prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - poinformowało w środowym komunikacie Ministerstwo
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
KE wszczyna dochodzenie ws. zachęt podatkowych dla polskich stoczni. Komisja Europejska wszczęła w poniedziałek dochodzenie w sprawie zachęt podatkowych dla polskich
stoczni. Zatwierdziła też pomoc inwestycyjną
dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
w sektorze stoczniowym w Polsce.
CBA zatrzymało podejrzanych ws. korupcji przy budowie bloku energetycznego w Jaworznie. Agenci CBA zatrzymali kierownika ze
spółki, zajmującej się budową bloku energe-

tycznego w Jaworznie oraz rzeszowskiego biznesmena z branży budowlanej Stanisława R.,
który wręczył mu łapówkę w wysokości 50 tys.
zł – podał w środę Piotr Kaczorek z Biura.
Komisje ds. reprywatyzacji powstaną w całej Polsce? Wiele wskazuje na to, że już niedługo w każdym województwie rozpoczną działalność regionalne komisje do spraw reprywatyzacji. Komisje skontrolują procesy przejmowania
gruntów i nieruchomości w całej Polsce.
Prezydent Duda podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego. Prezydent Andrzej Duda
podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji Kodeksu wyborczego; zawiera ona bardzo wiele rozwiązań popieranych przez niego -poinformował
we wtorek zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.
Błaszczak: „Wprowadzanie postanowień
szczytu NATO w Warszawie będzie kontynuowane”. Podczas spotkań w kwaterze głównej NATO
usłyszałem, że wprowadzanie postanowień
szczytu Sojuszu w Warszawie będzie kontynuowane; Polska jest gotowa jeszcze bardziej się
w ten proces zaangażować.
„Der Spiegel”: Opozycja w Polsce sama się
rozmontowuje. Niemiecki „Der Spiegel” pisze w
poniedziałek w wydaniu online o głosowaniu w
Sejmie nad obywatelskim projektem ustawy o
liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, podkreślając w tytule, że „opozycja w Polsce sama się
rozmontowuje.
Grupa ekspertów UE chce usunąć osiem krajów z listy rajów podatkowych. Oto „szara lista”.
Grupa ekspertów podatkowych UE chce usunąć Panamę, Koreę Płd., Tunezję, Mongolię,
Makau, Grenadę, Barbados i Zjednoczone Emiraty Arabskie z czarnej listy rajów podatkowych
- wynika z dokumentu, do którego dotarła.
R. Legutko: Decyzja PE nie oznacza złagodzenia stanowiska wobec Polski. Decyzja Parlamentu Europejskiego ws. wycofania procedury art. 7 wobec Polski niczego nie zmienia.
Nie należy tego traktować jako wycofywania
się przez unijne grupy polityczne czy złagodzenia stanowiska w związku z tym, że mamy
nowy rząd – akcentował prof. Ryszard Legutko, poseł do PE.
Jadwiga Wiśniewska: Europę niepokoi to,
że na arenę wchodzi nowy, mocny, zdeterminowany gracz. Cała ta hucpa polityczna wywołana na zamówienie „totalnej Targowicy” budzi
duży niesmak i myślę, że KE sama teraz nie
bardzo wie, co z tym zrobić. Być może Europę
niepokoi to, że na arenę wchodzi nowy, mocny,
zdeterminowany gracz – europoseł Jadwiga
Wiśniewska.
„Wall Street Journal”: Pozbawienie Polski
prawa głosu w UE może być bombą atomową.
Premier Morawiecki odziedziczył „jedną z najbardziej potencjalnie wybuchowych sytuacji w
Europie” jaką jest spór Polski z Komisją Europejską o kształt polskiego sądownictwa - stwierdza w poniedziałek komentator.
„Maryla”, 20/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79334
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Wspomnienia

Witosa...

...sugestywnie napisane są niezłym materiałem
na film albo serial. Piszę o wspomnieniach Witosa zatytułowanych Moje wspomnienia, wydanych przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą
w 1981 roku.

W

spomnienia z obowiązkową przedmową,
klasowo słuszną napisaną m.in. przez takiego tuza historiografii jak A. Czubiński...Zgodnie z przedmową, strona 19: „Publikowana
obecnie część wspomnień zawiera pełny tekst,
zgodny z oryginałem i obejmuje okres od chwili urodzin autora do momentu powstania niepodległego państwa polskiego.”
Interesujące opisy ludowych wierzeń, życia
na wsi i sylwetki polityków tworzą harmonijną
całość. Są też wstawki o Piłsudskim.
Dosyć długie są opisy dotyczące Żydów. Np.
na stronie 194 Witos wspomina o wykupywaniu
przez Żydów starych, znoszonych ubrań i dalszym ich odsprzedawaniu- początkowo chłopi
nie kupowali ubrań ale później z uwagi na wygodę wyrugowano ze wsi tradycyjne stroje narodowe, nad czym ubolewa Witos. Podobnie szeroko Witos opisał proces lichwy i konstatuje, że
„chłop omotany ze wszystkich stron i powiązany tymi sieciami, nie mógł się po prostu poruszać (s. 195)”. Tak samo kwestia monopolu, gdzie
„Żydzi wiejscy, mając zapewniony zupełny monopol handlu w swoim ręku, dostarczając chłopom wszelkich towarów, szynkując w każdej wsi,
popierani przez dziedziców, a nierzadko i przez
księży, dzierżawiący masowo od dworu łąki i
koniczyny, a następnie sprzedający je chłopom
na spłaty po parokrotnie wyższych cenach, kupujący za bezcen lasy i sprzedający chłopom
drzewo na funty, stali się niepodzielnymi panami bardzo wielu wsi (s. 195)”. Jak stwierdza
Witos: „Za pośrednictwem Żydów wiejskich
znaczna ilość dziewcząt ze wsi szła na służbę
do Żydów tarnowskich, mimo, że ogół ludności
odnosił się do nich nieprzychylnie, nazywając
je „żydowskimi ucieraczkami.” Przynosiły one
też ze sobą nie tylko ogólną demoralizację, ale i
różne choroby, o których wieś przedtem nie miała
pojęcia. Walka przeciw temu, prowadzona przez
niektórych księży, bardzo niewielkie dawała rezultaty (s. 196).”
Na stronie 351 znajduje się złośliwy ale
prawdziwy przytyk do Piłsudskiego (w kontekście zapomnianych bohaterów i Paderewskiego): „Że czynił to wówczas, gdy Polska nikomu nie mogła płacić ani pieniędzmi, ani urzędami, ani orderami, kiedy ci inni, dziś trzon
elity stanowiący, ubiegali się u rządu austriackiego o stanowiska albo parę manlicherów (...)”
Na stronie 538 autor pisze tak: „Jeżeli ludność jeszcze przed wojną miała dosyć powodów do niechęci a nawet nienawiści przeciw
Żydom, uważając zupełnie słusznie za pasożytów żyjących jej kosztem, to w czasie wojny
nagromadziło się tych powodów jeszcze więcej. (...) Widziano ponadto, że ciesząc się specjalnymi względami tych rządów, zarabiają miliony grube na dostawach wojskowych. Zarzucono im ogólnie, że się uchylają od służby wojskowej, co się odbija na ludności polskiej, że
zajmując w bezpiecznych miejscach liczne
stanowiska, tak w wojsku, jak i w urzędach,
działali wyraźnie na niekorzyść ludności.

Persyfla¿, czyli nowa technologia
stwa roztotalonej opozycji
Totalna opozycja już czuje swoją klęskę, próbuje być konstruktywna, nadal kłamiąc. Czyli
nowe kłamstwa w miejsce starych. Konkretnie, w niedzielnym programie TVP Info „Woronicza 17” ze strony PO wystąpił poseł Andrzej
Halicki, PSL - Paweł Bejda, PiS był reprezentowany przez Jacka Sasina.
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o sie dzieje? Otóż totalna opozycja prze
staje być totalna, nagle, jak po przestawieniu wajchy platforma razem z ludowcami staje
sie konstruktywna, nieoczekiwanie zaczyna
popierać. Ale na nasze szczęście komunistyczni totalniacy zapominają wyłączyć kłamstwa i parszywe obelgi. Czyli „diabeł w ornat
się ubrał i ogonem na mszę dzwoni”.
Pokazuję i wyjaśniam: Oczywiście w radykalnym skrócie. Mianowicie poseł Andrzej Halicki ogłasza, że popiera proamerykańską politykę obozu rządzącego, ale dobrze sie stało,
że Antoni Macierewicz został usunięty, ponieważ był przyczyną braku amerykańskiego zaufania do Polski. I dalej Andrzej Halicki tłumaczy, że
Antoni Macierewicz przez
dwa lata usiłował bezskutecznie nawiązać kontakt z Pentagonem. I może dopiero teraz zaczyna sie nowe otwarcie, może przy pomocy prezydenta uda się nawiązać
pierwsze pozytywne kontakty. I tak dalej. Są to oczywiste
łgarstwa i nadal są i bezczelne i obrzydliwe.
Kłamstwo jest łatwe do
obalenia, nawet zaglądając
tylko do blogosfery. Konkretnie: w Pentagonie pan Antoni
spotkał się z Sekretarzem
Obrony Jamesem Mattissem
21 wrzesnia 2017. A na rozmowę w Białym Domu z doradcą prezydenta Donalda
Trumpa do spraw bezpieczeństwa, generałem Herbertem R. McMasterem Antoni Macierewicz był zaproszony w
styczniu roku 2018. Czyli pan Andrzej Halicki
robiąc z Antoniego Macierewicza niechcianą
przez Amerykanów zawalidrogę kłamie, przy
okazji ponownie usiłując zdyskredytować jednego z bardziej zasłużonych polskich polityków. Pan Andrzej Halicki kłamiąc dezinformuje i to podając informacje przeciwne do stanu faktycznego.
Nowa narracja platformy jest po prostu persyfla¿em: Persyflaż (fr. persiflage - przemówienie ironiczne i kpiące) – utwór literacki lub inna
wypowiedź o charakterze żartobliwym i ironicz-
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(...) Żydzi sami wiedzieli, że nie są bez winy,
spodziewali się, że ludność wzburzona nie
będzie ich oszczędzać. Alarmowali więc władze krajowe, gdy im się nic nie działo, krzyczeli gwałtu, gdy szumowiny zaczęły urządzać
na nich napady. Wysyłali oszczercze wiadomości i oskarżenia za granicę.”
„Unicorn”, 29/03/2012
http://blogmedia24.pl/node/56762

k³am-

nym, ukrywająca szyderstwo pod pozorami
wyszukanej uprzejmości lub udawanej powagi. Szczególną cechą persyflażu jest ironiczne nawiązanie do cudzego stylu.
Narracja totalnej opozycji, tym razem w postaci kłamstwa podanego w formie persyflażu
znowu zaskoczyła obecnego w programie telewizyjnym przedstawiciela PiS, posła Jacka
Sasina. Widać było wyraźnie, był zaskoczony
i trochę bezradny, nie bardzo wiedział jak zareagować. A miał bardzo proste rozwiązanie:
Panie Halicki, pan po prostu łże. Pan Antoni
Macierewicz ostatnio spotykał się osobiście w
Pentagonie z sekretarzem stanu gen. Mattisem
we wrześniu 2017 roku, a w Pentagonie z gen.
McMasterem w styczniu 2018 roku. Bzdury pan
opowiada. Gdyby były jakiekolwiek problemy
z wiarygodnością, to Polska kupując Patrioty
nigdy nie otrzymałaby prawa do najnowszej
technologii, która jest dostępna tylko dla trzech
krajów na świecie, dla USA, Izraela i Polski.
Taki jest teraz faktyczny nasz status w rela-

cjach polsko amerykańskich. I niech pan, panie Halicki takich bzdur nie opowiada, bo się
pan publicznie kompromituje.
Już nawet słowa nie mówiąc o tym, że pan
Antoni Macierewicz nie jest tam w Ameryce
petentem, ale jest tam obecny w większym zespole, dobrze reprezentowanym przez bardzo
wiarygodnych ludzi po stronie amerykańskiej i
po polskiej stronie. Wystarczy wskazać takie
osoby jak John Lenczowski, Marek Chodakiewicz w USA, albo Tomasz Szatkowski w Polsce, już nawet słowa nie wspominając o Jarosławie Kaczyńskim.
Ale jest nowa narracja. Ośli upór. Persyflaż i nowe kłamstwa w miejsce starych. Jeśli tak - można powiedzieć wprost - kłamca
pokazuje nową twarz w fałszywym, pozornie
konstruktywnym uśmiechu. Uśmiecham się
z politowaniem, ponieważ widzę, że pycha i
arogancja osłów, które nadal nic nie rozumieją trwa nadal. 
„michael”, 14/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79295
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Skoki - te¿
narodowa sprawa

Czy W³ochy zniszcz¹
Uniê Europejsk¹?

Po piątkowym konkursie mistrzostw świata w
lotach uważam, że punktacja za zmianę belki
była racjonalnie wyliczona. Numer belki wpływa
na prędkość na progu, a orędkość wpływa na
długość skoku, tylko tu ma jeszcze wpływ wiatr.

Takie pytanie nasuwa się po przeczytaniu tekstu z portalu Niewygodne.info.pl „Komisja Europejska eskaluje sztuczny problem z Polską,
bo chce odwrócić uwagę od prawdziwego problemu z Włochami”.
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ego nie da się wyliczyć teoretycznie. Ale
można praktycznie. Wystarczy wziąć statystyczne wartości i uzyskać średnią. Wyliczenie należałoby przeprowadzić dla każdej
skoczni oddzielnie. ponadto należy je przeprowadzić dla każdego numeru belki.
To, z czym mamy do czynienia obecnie, to
kpina z inteligencji widzów i kpina z możliwości analitycznych współczesnej techniki obliczeniowej. Oczywiście - mający wpływ na ten
kontredans belkowy - wykorzystują to bezczelnie w nadziei na sukcesy „swoich”. Skądinąd
wiadomo, że kierownictwo turnieju największą
kasę ma od Niemców...”
Dzisiaj jesteśmy po zakończeniu mistrzostw; ostatni - czwarty konkurs nie odbył
się. W trzecim (sobotnim) zdecydowanie wygrał Kamil. Już wyliczono, że Kamil miał łączną
długość skoków (z trzech konkursów) większą
od Tandego. To oczywiście nie jest miarodajne,
bo może skakali z innych numerów belek i może
inne były przeliczniki wiatrowe. Także podejrzenie, że odwołano czwarty konkurs, by przypadkiem Norweg nie stracił lauru jest naciągane, bo przecież Niemiec Frajtag był pozbawiony
szans na poprawienie swojej pozycji (którą stracił na rzecz Kamila w III konkursie).
Istotne w tym turnieju jest dla mnie wspomniane prymitywne przeliczniki za nr belki startowej i nie przygotowanie zeskoku, co kosztowało naszego zawodnika chyba ponad 20 punktów (straty); Nisko oceniony był skok na odległość 230 m. z uwagi na lądowanie w kopnym
nie ubitym, śniegu i Kamil po prostu musiał się
ratować przed upadkiem i niewątpliwymi urazami. Ten fragment zeskoku TEŻ NALEŻAŁ
DO OBIEKTU, NA KTÓRYM ROZGRYWANO MISTRZOSTWA, brak jego przygotowania daje podstawę do zakwestionowania werdyktu sędziów, co do punktacji za skok. Moim
zdaniem - należałoby anulować te sędziowski
punktowanie i przydzielić Kamilowi punktacje
będącą średnią arytmetyczną z pozostałych
dwóch konkursów. Nie twierdzę, że to dałoby
łączną punktację pozwalającą na odebranie
mistrzostwa Tandemu na rzecz Stocha. Ale
gdyby tak było, to powinno być zweryfikowane.
W końcu odbiera się laury olimpijskie zawodnikom nawet po wielu latach.
Zwycięstwa uzyskane „psim swędem” powinny być eliminowane jeżeli jest to możliwe.
W omawianym przypadku - możliwe jest. Rozczulanie się nad zawodnikiem -nie jest na miejscu - tam toczy sie zażarta walka. słynne są
kombinezony w formie latawca (tu kłania sie
przypadek Severina - nigdy mu tego nie zakwestionowano). P. Prevc ma nadzwyczaj wywatowane ramiona i naciąga kombinezon przed
skokiem; to samo robi Tande. Kombinezony naszych skoczków przylegają do ciała - nawet
jakby za ciasne w przypadku D. Kubackiego.
Znane są kombinacje norweskich biega-
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edług niego: „Eurokraci z Brukseli coraz
mocniej przypominają straceńców biegających chaotycznie po palącym się gruncie.
Wiedzą, że najdalej za kilka miesięcy będą
mieli bardzo poważny problem z Włochami,
gdzie nastroje „Italy-exit’owe” ciągle się wzmagają, a marcowe przyspieszone wybory do włoskiego parlamentu prawdopodobnie wygra antyunijna formacja M5S. Włochy, po Wlk. Brytanii mogą być zatem kolejnym państwem, które
opuści UE zarządzaną przez Tuska i Junckera. Aby odwrócić uwagę od tego problemu eurokraci eskalują konflikt z Polską.”
Rzeczywiście - ostatnie sondaże pokazują, że:
„Według badania przeprowadzonego w październiku przez Benenson Strategy Group,
wyborcy poniżej 45. roku życia o wiele częściej sądzą, że Włochy są na złej drodze (71
proc. w porównaniu z 50 proc. wyborców starszych niż 45 lat).
W tym samym badaniu okazało się, że gdyby we Włoszech zarządzono referendum w
sprawie członkostwa w UE, 51 proc. wyborców poniżej 45. roku zagłosowałoby za wyjściem, a 46 proc. za pozostaniem. Tymczasem
respondenci starsi niż 45 lat poparli pozostanie w Unii stosunkiem 68 proc. do 26 proc.
(...) Tylko 39 proc. Włochów sądzi, że ich kraj
skorzystał per saldo na obecności w Unii. Jest
to najniższy wskaźnik w niedawnym sondażu
Kantara zleconym przez Parlament Europejski.”
Te nastroje znajdują swe odbicie w rankingu popularności partii politycznych: „Na kilka
miesięcy przed wyborami parlamentarnymi we
Włoszech, w kolejnym sondażu prowadzi antysystemowy, uważany za populistyczny Ruch
Pięciu Gwiazd komika Beppe Grillo. Spadają
notowania rządzącej centrolewicowej Partii
Demokratycznej. (...)
Na ruch Grillo chce głosować ponad 27,5
proc. Włochów. To zaś może oznaczać, że formacja ta nie utworzy samodzielnie rządu, a
sama - jak przypomnieli komentatorzy - nie jest
zainteresowana żadnymi sojuszami koalicyjnymi. Na drugim miejscu jest [rządząca] Partia
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czek śnieżnych (z astmą i nie tylko). Nasza J.
Kowalczyk na olimpiadzie natykała się na torebki foliowe. W wyniku starcia z M. Birgen
nasza zawodniczka się przewróciła, ale tamta
nie pomogła jej wstać - pobiegła po zwycięstwo - fair play? - Co to takiego? Już kilkadziesiąt lat temu nasz czołowy alpejczyk Andrzej
Gąsienica Roj napisał książkę pt. "Brudny
śnieg" - niewiele od tego czasu się zmieniło.
Zastanawia mnie tylko kapitulancka postawa kierownictwa PZN. Nie wiem, czy nie jest
już najwyższy czas zmienić "wielce zasłużonego" Apoloniusza...
„Janusz40”, 21/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79336

Demokratyczna, dla której poparcie ponownie
spadło do 23 procent. Do prawie 16 procent, o
jeden punkt procentowy wzrosło poparcie dla
centroprawicowej Forza Italia byłego premiera
Silvio Berlusconiego, który w wieku 81 lat powrócił na pierwszą linię działalności politycznej zapowiadając, że poprowadzi swą partię
do wyborów.
Prawdopodobny sojusznik tego ugrupowania, prawicowa Liga Północna, ostro krytykująca politykę rządu wobec kryzysu migracyjnego, może otrzymać ponad 12 proc. poparcie.
Trzecia partia tej możliwej koalicji, Bracia
Włoch dostała w sondażu ponad 5 proc. głosów. Trwają rozmowy na temat sojuszu wyborczego tych trzech partii.
W sondażu odnotowano też obecność nowego podmiotu politycznego na lewicy, ugrupowania Wolni i Równi, na którego czele stanął
niedawno przewodniczący Senatu, były krajowy prokurator do walki z mafią Pietro Grasso.
Poparcie dla tego ruchu deklaruje 7,5 proc. Włochów. Powstanie tej formacji to rezultat podziałów i sporów w centrolewicowej Partii Demokratycznej, kierowanej przez poprzedniego
szefa rządu Matteo Renziego, przypuszczalnie ponownego kandydata na to stanowisko.”
Poparcie dla eurosceptycznych [jak Ruch
5 Gwiazd] i antyimigranckich oraz separatystycznych [jak Liga Północna] partii stale rośnie. Może się okazać, że Ruch pięciu Gwiazd
uzyska największą ilość mandatów i zdobędzie większość w parlamencie włoskim. Wynika to z szczególnego charakteru włoskiej
ordynacji wyborczej: „W przypadku weryfikacji negatywnej [nikt nie uzyskał 340 mandatów], niezależnej liście lub koalicji, która uzyskała względną większość ważnych głosów w
skali krajowej przyznawana jest premia odpowiadająca różnicy między uzyskaną w rzeczywistości liczbą mandatów a 340. Należy uściślić, iż prawo do uzyskania takiej premii nie
jest uzależnione od przekroczenia żadnego
minimalnego progu. Potencjalnie więc istnieje
możliwość, że przyznana premia będzie w
znacznym stopniu przewyższała liczbę mandatów uzyskanych w wyniku pierwszego podziału. Celem ordynacji wyborczej jest zapewnienie koalicji lub liście, która uzyskała
względną większość głosów, większości absolutnej z 630 mandatów w Izbie Deputowanych, odpowiadającej 53,9 proc. mandatów.”.
Wciąż więc istnieje realna groźba ital-exitu po marcowych wyborach. To zaś byłoby prawdziwą katastrofą dla UE. Ta ostatnia nie jest w
stanie poradzić sobie z Brexitem. O ile w pierwszych dniach po brytyjskim referendum władze UE wrzeszczały „wychodźcie jak najprędzej!” to obecnie zaczynają kusić „może byście jednak zostali”.
Portal Niewygodne.info.pl podsumował:
„Unia jeszcze nie uporządkowała do końca
spraw po „Brexit’cie”, a już miałby im się
szykować kolejny „-exit” (tym razem „Italyexit” lub „ItaLeave”, jak kto woli). Widmo ciągłych porażek spędza sen z powiek Junckerowi, Timmermansowi czy Tuskowi. Oni
wiedzą, że mogą odejść jako ci, którzy rozwalili całą Unię Europejską.”.
„elig”, 18/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79321

