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„Idźcie swoją drogą, służąc tylko Polsce,
miłując jedynie Polskę i nienawidząc tych,
którzy ją zdradzają”.
Premier Mateusz Morawiecki : Obiecujemy to
Wam - Żołnierze naszej wolności, że będziemy
toczyć walkę o Polskę wolną i solidarną . Wasze
męstwo, wasza odwaga, poświęcenie
przewyższała nawet to spod Termopil. Niektórzy
mówili, że ta walka nie miała sensu. Sens walki
nie kryje się tylko w szansie na zwycięstwo, ale
w wartości samej sprawy dlatego nie wolno nam
o nich zapomnieć. Są naszymi największymi
bohaterami. Gdyby się tak zdarzyło, że ja bym
zapomniał o nich, to Ty, Boże zapomnij o mnie
"– zakończył szef rządu. Wzory wolności, jakie
odziedziczyliśmy po Żołnierzach Wyklętych, są
dla nas drogowskazem
Prezes PiS: Oddajemy dziś hołd Żołnierzom
Wyklętym i przywracamy im sprawiedliwość
Jesteśmy dziś na Rakowieckiej, by oddać hołd
żołnierzom antykomunistycznego podziemia, ale
też by przywrócić im sprawiedliwość, by
przywrócić różnicę między dobrem a złem.
Uroczystości 80-lecia Prawd Polaków spod
Znaku Rodła
4 marca we Wrocławiu obędą się uroczystości
upamiętniające 80. rocznicę ogłoszenia Prawd
Polaków spod Znaku Rodła. To już XIV edycja
spotkań upamiętniających Związek Polaków w
międzywojennych Niemczech. Wydarzeniu w
tym roku towarzyszy hasło: „Na Prawdach
Polaków oparci, wielkość budujemy, wielkość,
którą młodymi oczami widzimy”.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem
Wilczym”
W niedzielę 4 marca w ponad 300 miastach i
miejscowościach całej Polski odbędzie się Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem
Wilczym”. To już 6. edycja tego wydarzenia.
Szymański: kryzys w stosunkach z Izraelem
nie wpływa na pozycję Polski w UE
Kryzys w relacjach polsko-izraelskich w
żadnym wypadku nie wpływa na pozycję Polski
w Unii Europejską; Bruksela trafnie uznała, że ta
sprawa powinna się rozegrać między Warszawą
a Tel Awiwem - powiedział wiceszef MSZ
Konrad Szymański.
5,1 proc. wzrostu PKB. GUS podał kolejne
szacunki za IV kw. 2017 r.
Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany
sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku
poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2017 roku o 5,1
proc. r/r wobec 4,9% proc. wzrostu r/r w
poprzednim kwartale, podał Główny Urząd
Statystyczny.

BIEC: przyzwoite tempo wzrostu
gospodarczego utrzyma się w najbliższych
miesiącach
Większość danych wskazuje na utrzymanie się
w najbliższych miesiącach przyzwoitego tempa
wzrostu gospodarki, najprawdopodobniej jednak
nie tak wysokiego jak w ostatnim kwartale
ubiegłego roku - informuje Biuro Inwestycji i
Cykli Ekonomicznych.
8,6 mld zł nadwyżki w budżecie. Resort
finansów podał dane po styczniu
Nadwyżka budżetu po styczniu wyniosła 8,6
mld zł - podało w komunikacie Ministerstwo
Finansów. Dobra sytuacja na rynku pracy
przekłada się m.in. na wyższe dochody z PIT
oraz mniejsze wydatki na FUS. Zgodnie z
komunikatem dochody państwa wyniosły 35,2
mld zł, tj. 9,9 proc. zaplanowanych w tym roku
dochodów w wysokości ponad 355,7 mld zł, a
wydatki wyniosły 26,6 mld zł, tj. 6,7 proc. z
zaplanowanej na ten rok kwoty w wysokości
blisko 397,2 mld zł.
Janusz Szewczak o wprowadzeniu euro
Mówienie dzisiaj o przyjmowaniu euro jest
kompletną niedorzecznością. Pamiętajmy, że
wciąż obowiązuje polska konstytucja i trzeba by
ją zmienić, by wprowadzić euro. Jak byk
napisane jest, że naszą walutą jest polski złoty.
W tej sprawie najważniejsze są argumenty
ekonomiczne. Euro jest walutą korzystną dla
Niemiec, Francji, może Holandii. Ale na pewno
nie jest korzystna dla Grecji czy nawet dla
Włoch. Ta waluta ma coraz więcej
przeciwników w krajach, w których
obowiązuje. Tylko ci, którzy źle życzą Polsce
mogą serwować takie pomysły. Wprowadzenie
euro kosztowałoby nas utratę konkurencyjności.
Kosztowałoby to nas dziesiątki miliardy złotych.
Polski eksport byłby mniej konkurencyjny, a jest
przecież gigantyczny i w dużej mierze na nim
bazujemy.
GUS: projekty unijne są realizowane na
terenie 90 proc. gmin
W dziewięciu na 10 gmin w Polsce są
realizowane projekty unijne o łącznej wartości
niemal 46 mld zł – wynika z danych Głównego
Urzędu Statystycznego.
Marek Gróbarczyk o dalszych ulgach i
pomocy dla przemysłu stoczniowego
- Przyjęta w ub.r. ustawa o aktywizacji
przemysłu stoczniowego i przemysłów
komplementarnych będzie w tym roku
uzupełniona i rozszerzona o nowe mechanizmy zapowiada w rozmowie z WNP.PL Marek
Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i
żeglugi śródlądowej.
WFOŚiGW przekaże w tym roku 160 mln zł
na ochronę środowiska
Ponad 160 mln zł przekaże w tym roku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na ochronę
środowiska. Pieniądze zostaną przeznaczone na
walkę ze smogiem, budowę kanalizacji i
oczyszczalni ścieków oraz wsparcie gospodarki
odpadami.
Zakłady H.Cegielski z wielkim kontraktem.
Morawiecki: odradza się polski przemysł
Cd.Str.2
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Połowy tygodnia (9.)
Ostatnie wydarzenia spowodowały nagonkę na
tzw. Polską Fundację Narodową. Że niby nic nie
robi, a przepuszcza wielką kasę. Może i
przepuszcza, ale ja nie całkiem o tym.
Otóż prawicowi publicyści oraz publicyści
"wyważeni" walą jak w bęben w polski rząd, że
niby nic nie robi. Że powinien mieć specjalnego
pełnomocnika ds. zarządzania kryzysem
międzynarodowym, że PFN powinna aktywnie
działać pijarowo na rynkach zagranicznych, że
powinniśmy mieć specjalną telewizję, portal itp.
Że ustawa o IPN była w złym czasie i że nie
uwzględniała uwarunkowań międzynarodowych,
w tym sygnałów ze Stanów Zjednoczonych i z
Izraela. I takie tam. Czy oni wszyscy liczą na
fuchę?
Po pierwsze suwerenność oznacza
samodzielność w konstruowaniu wewnętrznego
prawa. Po drugie, pijar jest wskazany, ale jako
pomocniczy a nie zastępujący.
I to ostatnie chciałbym podkreślić. Otóż
działania marketingowe są potrzebne, ale nie
zamiast, tylko jako wspomagające. Najlepszym
dowodem są rządy Tuska. Otóż
charakteryzowały się one niemalże wyłącznie
pijarem co z jednej strony dawało rzeszom
(najbardziej Trzeciej) poczucie komfortu i
bezpieczeństwa, z drugiej zaś strony maskowało
faktyczny uwiąd państwa.
Państwo będzie silne, jak będzie silne, a nie jak
będzie "silne" marketingowo. W związku z tym
żaden pełnomocnik, żadna fundacja nie zastąpią
państwa jako takiego. Czy to tak trudno
zrozumieć? I właśnie dlatego jestem za
Morawieckim i Kaczyńskim, bo oni nie patrzą
na ą i ę, ale na państwo jako takie.
I dlatego też, w głębokim poważaniu mam
wyważonych publicystów i publicystki oraz tych
mniej wyważonych, ale równie głupich. Skąd
oni się biorą? Czy ich obie komórki w mózgu
nie mogą się spotkać?
Krasnodębski zastąpił Czarneckiego na fotelu
wiceprzewodniczącego PE. Dobra zmiana.
Podobno platformersi, w tym Róża von Stond,
robili wszystko co mogli, żeby nie dopuścić do
wyboru Polaka z PIS na tę funkcję. Widać
niewiele mogli... Swoją droga to wielki skandal,
pierwszy raz wystąpili przeciwko wyborowi
Wojciechowskiego, zresztą równie
nieskutecznie.
Dzień Żołnierzy Wyklętych zaowocował
bełkotem czerwonych. O bandytach,
zbrodniarzach i podobnie. Fundacja "Łączka"
pozwie Cimoszewicza, Senyszyn i Szumlewicza
za obraźliwe i nieprawdziwe twierdzenia. A co z
pozostałymi? Z niedouczonymi przygłupami
chodzącymi w marszach wolnych macic? Z
niechodzącymi, ale "pamiętającymi" po
rodzicach z PZPR jak to w lasach Parczewskich
było? Albo z Zychowiczem i jemu podobnymi
wyważonymi publicystami?
Ich się pozwać nie da. I ch...
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/79621

Zakłady H.Cegielski dostarczą 55 wagonów dla
PKP Intercity. Wartość kontraktu to ponad 500
mln zł - poinformował we wtorek premier
Mateusz Morawiecki.
Powstaje Strategia Rozwoju Rynku
Kapitałowego
Do końca 2018 r. będzie gotowa Strategia
Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) zapowiedział wiceminister finansów Piotr
Nowak. Strategia, która ma wspierać rozwój
tego rynku, będzie sukcesywnie wdrażana do
końca 2024 r.
Bardzo dobre notowania rządu i premiera
Z pracy premiera Mateusza Morawieckiego
zadowolonych jest 46 proc. ankietowanych.
Rząd cieszy się 43 proc. poparciem
społeczeństwa.
Historyczny rekord budżetu.Dochody z PIT
ostro w górę
Dochody państwa były w styczniu większe niż
wydatki. Takiej nadwyżki budżetowej nie było
w historii. Po pierwszym miesiącu roku
zrealizowano już jedną dziesiąta planu
dochodów na całe dwanaście miesięcy.
Oszuści podatkowi na celowniku resortu
finansów. Branża paliwowa może się obawiać
Rocznie budżet państwa tracił na karuzelach
podatkowych nawet kilkadziesiąt miliardów
złotych. Ministerstwo finansów zapowiada
jeszcze ostrzejszą walkę z oszustami
podatkowymi. Weźmie się za nieuczciwych
sprzedawców na stacjach paliw.
Nowa lista leków refundowanych. Większe
wsparcie dla wcześniaków i seniorów
Dobra wiadomość dla rodziców wcześniaków,
seniorów oraz osób chorych na cukrzycę.
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że od czwartku
1 marca będzie obowiązywać nowa lista leków
refundowanych. Dofinansowaniem objęto także
m.in. lek na stwardnienie rozsiane.
Do zdobycia miliony złotych na
termomodernizację i dostęp do
szerokopasmowego Internetu
50 mln zł na termomodernizację budynków
zaoferuje spółdzielniom, samorządom i
wspólnotom z woj. łódzkiego Alior Bank.
Środki pochodzą z Banku Gospodarstwa
Krajowego, który gwarantuje zwrot części
pieniędzy zainwestowanych w remont.
Historyczny rekord inwestycji. Dzięki nim
PKB wzrosło najwyżej od 2008 roku
Polska gospodarka urosła w czwartym
kwartale 2017 roku o 5,1 proc. - potwierdził
swoje wstępne szacunki GUS. To najlepszy
wynik od prawie dziesięciu lat. To dzięki
inwestycjom, które były najwyższe w historii.
Płaca minimalna i koszty życia.
Nie wszystkie państwa Unii Europejskiej mają
ustalony poziom płacy minimalnej. Wśród 28
krajów tylko 22 państwa Wspólnoty gwarantują
minimalny poziom wynagrodzeń. Wśród nich
jest Polska.Polska z płacą minimalną ustaloną na
poziomie nieco powyżej 500 euro okazuje się
liderem Europy Wschodniej. Do osiągnięcia
poziomu państw "starej Unii" Polsce sporo
jednak jeszcze brakuje. W styczniu 2018 r. płace
minimalne wahały się od 546 PPS miesięcznie w

2

Bułgarii do 1597 PPS w Luksemburgu, co
oznacza, że najwyższe wynagrodzenie
minimalne w UE było prawie 3 razy wyższe niż
najniższe.

najbliższych latach i dziesięcioleciach, kiedy
będziemy w stanie wypracować więcej
oszczędności, inwestycji i innowacyjności mówił premier Mateusz Morawiecki.

500+ dał Polsce awans. Wydatki na rodzinę
należą do najwyższych w Europie
W relacji do PKB polskie wydatki na rodzinę
zbliżone są do tych we Francji czy Szwecji.
Ponad 10 mld euro, czyli około 2,5 proc. PKB,
przeznaczyła Polska na wsparcie rodzin. Dzięki
tym wydatkom wskoczyliśmy na 7. pozycję
krajów Europy przeznaczających na cele
społeczne najwyższe kwoty. Jeszcze w 2015
roku na politykę rodzinną wydawaliśmy około
6,5 mld euro rocznie, czyli 1,4 PKB.

Polska beneficjentem Funduszu Spójności.
Jest 788 mln euro na budowę dróg w Polsce
788 mln euro z Funduszu Spójności zostanie
zainwestowanych w trzy duże projekty
infrastruktury drogowej w Polsce, które
przyczynią się poprawy połączeń z Niemcami i
innymi krajami Europy Zachodniej oraz z
sąsiednimi.

Kwieciński: "w przygotowaniu jest 25 tys.
mieszkań z programu Mieszkanie plus"
Aktualnie w budowie jest ok. 2 tys. mieszkań
z programu Mieszkanie plus, a kolejnych 25 tys.
jest w przygotowaniu - powiedział minister
inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Program
nie ruszył jeszcze pełną parą -zastrzegł.
Ambitne plany rządu. W 2020 r. chce
budować ok. 200 tys. mieszkań rocznie
Program Mieszkanie plus to program epokowy
- powiedział we wtorek premier Mateusz
Morawiecki. Wyraził nadzieję, że w 2020 r.
liczba budowanych mieszkań wzrośnie nawet do
ok. 200 tys. rocznie.
Morawiecki: "Musimy znaleźć własną ścieżkę
rozwoju gospodarczego"
Musimy znaleźć własną ścieżkę rozwoju
gospodarczego, kopiowanie innych państw nie
wchodzi w grę, bo jesteśmy w zupełnie
nieporównywalnej do nich sytuacji - mówił
premier Mateusz Morawiecki,
Morawiecki: Polska w '89 była swego rodzaju
start-upem
Polska w 1989 r. była swego rodzaju
start-upem; nie mieliśmy kapitału, zaczynaliśmy
zupełnie od zera; dzisiaj jesteśmy w innym
miejscu, pomimo szeregu błędów, wypaczeń i
tego całego modelu; Zastrzegł jednak, że
musimy zdać sobie sprawę z tego, że wskutek
wybranego przez nas modelu gospodarczego,
"dzisiaj 100 mld zł grzecznie wypłacamy za
granicę w dywidendach i w odsetkach, ponieważ
sprzedaliśmy całą, ogromną część naszego
majątku, przemysłu, aktywów". "Nie mieliśmy
oszczędności na nasze własne obligacje i w
związku z tym zadłużamy się za granicą. I
płacimy 100 mld zł. Dla uzmysłowienia, to jest
cztery razy więcej niż deficyt budżetowy
ogłoszony właśnie przez Ministerstwo Finansów
za ubiegły rok. To jest więcej niż Ministerstwo
Zdrowia i NFZ wydaje na wszystko związane ze
służbą zdrowia. To jest dwa i pół razy tyle, ile
ma pan minister Błaszczak na politykę obronną,
na usprawnienie naszej służby wojskowej"
Dodał, że "nawet jakaś mała część tego,
pomnożona razy kilka lat, spowodowałaby, że
bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, jeśli
chodzi o nowoczesność naszej siły zbrojonej".
Jak mówił, dzięki uszczelnieniu systemu
podatkowego, pojawiły się pieniądze, które
"były kradzione przez mafie VAT-owskie,
przestępców podatkowych, agresywne raje
podatkowe". "30-40 mld zł się pojawiło. Dlatego
byliśmy w stanie sfinansować różne nasze
programy społeczne i pierwsze programy
inwestycyjne" - zaznaczył premier. Silne
państwo i wielka Polska powstanie wtedy, w

MF proponuje dalsze uszczelnienie w VAT
Ministerstwo Finansów proponuje dalsze
uszczelnienie w systemie VAT - wynika z
wykazu prac legislacyjnych rządu. Zmiany rząd
ma przyjąć w II kwartale tego roku.
Wpływy z VAT będą niższe niż przed rokiem.
"Brak zaskoczenia"
W styczniu wpływy z tego podatku były o ok.
17 proc. niższe niż rok wcześniej. Statystyki
pikują między innymi z powodu ożywienia w
inwestycjach.
Cieszyński: chcemy, aby e-recepty były
wystawiane w każdym gabinecie lekarskim od
2020 r.
Ministerstwo Zdrowia chce, by od 1 stycznia
2020 r. elektroniczne recepty były wystawiane w
każdym gabinecie lekarskim - poinformował we
wtorek wiceminister Janusz Cieszyński.
Wcześniej - już od przyszłego roku - na
realizację e-recept mają przygotować się apteki.
MON: do końca marca umowa na cztery
kolejne samoloty szkolne M-346 Master
Do końca marca MON przewiduje podpisanie
umowy na dostawę czterech kolejnych
samolotów szkolenia zaawansowanego M-346
Master –poinformowali przedstawiciele resortu
we wtorek sejmową komisję obrony.
Kownacki: Dzięki Patriot nasze bezpieczeństwo
będzie na równi z amerykańskim
– Bez wątpienia wkrótce dobiegnie końca
pierwsza tura zakupu systemu Patriot. To już za
czasów
ministra Macierewicza, kiedy kończył swoje
urzędowanie.
ABW nie mogła zająć się pracą Michała
Tuska dla OLT. Były też inne polecenia "z
góry"
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
wiedziała o tym, że Amber Gold może być
piramidą finansową na rok przed wybuchem
afery. Nie zleciła jednak działań operacyjnych
ze względu na decyzję "z góry". Tak wynika z
zeznań byłego naczelnika jednego z wydziałów
gdańskiej
delegatury ABW.
Skarb Państwa stracił przez niego prawie 32
miliony złotych. Jest akt oskarżenia
Dział Prasowy Prokuratury Krajowej
poinformował, że we wtorek Prokuratura
Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu
Okręgowego w Opolu akt oskarżenia przeciwko
Alexowi Ch., obywatelowi Izraela i Ukrainy.
„Maryla“
Czytaj całość:
http://blogmedia24.pl/node/79619

Niezbyt bojowy wicepremier
Kilka tygodni temu Izrael i Żydzi mieszkający
poza jego granicami wypowiedzieli nam wojne.
Z grubsza wiadomo co należy czynić w takich
okolicznościach. Pierwszym krokiem jest
mobilizacja. Każdy dzień opóźnienia przynosi
utratę następnego kawałka terytorium. W tym
przypadku nie ma potrzeby użycia setek tysięcy
wagonów kolejowych i samochodów. Wystarczy
podjąć za biurkiem odpowiednie decyzje i je
zakomunikować wykonawcom. Ci też nie będą
narażeni na chłód i słotę, swoją robotę mogą
wykonać siedząc przy swoich biurkach.
Telefony, faxy Emaile...
W pierwszych dniach wojny oczy skierowały
się na Polską Fundację Narodową jako
instytucję do tego powołaną i odpowiednio
wyposażoną. Oczekiwania nie były zbyt
wygórowane. Wprawdzie Fundacja w
pierwszym zdaniu swojej Misji glosi: "Dla nas
Polaków nie ma rzeczy niemożliwych", to
oczekiwano po prostu wykonania wcale nie
ponadludzkiego zadania. I to się nie stalo,
finansowy gigant mogący liczyć na wsparcie
polityków,mediów i różnych instytucji nie dał
należytego odporu.Wicepremier P.Gliński na
zarzuty wobec fundacji odpowiedział: "Będę
oceniał jej prace, jak dostanę sprawozdanie
roczne. Czekam do końca półrocza". A na
wojnie jest tak, ze świeżo zmobilizowane
jednostki wojskowe idą z marszu do ataku.
Nadmierne kunktatorstwo bywa bardzo
kosztowne.
PFN zostala zarejestrowana 30 XII 2016 r.,
czyli istnieje już ponad rok. Corocznie ma
dostawać na swą dzialalność 100 mln. zl. To jest
ogromna suma. Jak dotąd najbardziej znaną
akcją Fundacji były "Sprawiedliwe sądy", która
kosztowała 19 mln. zl. Nie byla skierowana na
zewnątrz kraju. Ileż to można przekonywać
siebie samych. Inna znana akcja, też ocierajaca
się o granice afery, polegała na złożeniu życzeń
telewizyjnych Amerykanom. Między innymi
ustami rabina oraz imama niby Polacy życzyli
"Happy Holidays'. Jak ja widzę takie życznia w
witrynie sklepu, to tam nie zachodze. Idę tam
gdzie życzą "Merry Christmas".
Gliński tłumaczy indolencje PFN w stylu
"Warszawki", czyli ploteczki i podsrywanie. w
tym przypadku przywoałał jakąś sytuację, kiedy
to właściciel kilku gazet przychodzi do Fundacji
i stara się o pieniadze na jakieś przedsięwzięcie.
A niby to jak, nie należy starać się, aplikować, a
władze fundacji podejmą decyzję?
W jaskini lwa, na stronach internetowych
gazet izraelskich Haaretz i Jerusalem Post, pod
zamieszczonymi artykułami toczą się dyskusje
czytelników. Ucieszylem się, że polski punkt
widzenia jest tak zręcznie, z klasą
przedstawiany. Byłem przekonany, że to "nasi".
Jednak okazało się, że tę ważną pracę wykonują
samodzielnie ochotnicy, zwykli ludzie,bez
wynagrodzenia, a nie pracownicy jakichś
instytucji w Polsce w tym celu zatrudnieni. A
gdyby tak Gliński czy PFN ruszyli d... i
zatrudnili choć jednego profesjonalnego
dyskutanta znającego Hebrew. A do tego kilku
znających język niemiecki na obslugę
najbardziej wpływowych niemieckich gazet?
Powiedzmy, że zatrudnienie byłoby na zasadzie
umowy o dzieło. Można to zrobić szybko, bez
dluższego procesu zatrudniania.
Wielu ludzi zaczyna studiowanie problemu od
Wikipedii. To w imię oszczędności. Jeżeli
jednak na tym kończy, to oczywiście, to jest to
lenistwo i płycizna. Proszę zajrzeć pod hasło
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Polska Fundacja Narodowa. Jest tam tylko kilka
zdań. Całość bardzo negatywna. Wielka
Instytucja nie potrafi zadbać o taki szczegół?
„Tymczasowy“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79581
Nie dać się - to jedyna odpowiedź
Najskuteczniejszą formą takiej odpowiedzi jest
rozjechanie totalnej opozycji w Polsce.
Uzasadnienie jest proste, najwredniejszym
źródłem antypolskich "informacji' jest totalitarna
opozycja w Polsce.
Łatwo sobie wyobrazić uczciwego
korespondenta mediów z dalekich krajów,
człowieka obcego polskiej kulturze, który
obserwuje to, co się w Polsce dzieje. Po prostu
widzi.
A tu na oficjalnym zgromadzeniu Rady
Krajowej największej opozycyjnej partii
politycznej mówi się z całą powagą o
najpoważniejszych problemach Państwa i
Narodu.
Słyszy bidaczyna o szalejącej nazistowskiej
dyktaturze, o fatalnym polskim antysemityźmie, o
totalitarnych zapędach władzy nieustannie
demolującej praworządność, o policyjnych
prześladowaniach opozycji.
Widzi zatroskanych dziennikarzy
najpoważniejszych komercyjnych mediów,
oblazłych w dostojeństwo profesorów, żarliwie
wygłaszajacych swoje przerażenie ekscesami
tysięcy polskich faszystów.
Mało komu przyjdzie do głowy, że to co widzi
i słyszy to hucpa, że to zgromadzenie
poważnych ludzi w poważnych garniturach,
wyposażonych w solidne pieniądze i oddane
sekretarki - to idiotyczny teatr absurdu.Całe to
zdemoralizowane, chore z nienawiści i głupoty
towarzystwo należy po prostu spryskać flitem i
zetrzeć suchą ściereczką.
„michael“
http://www.blogmedia24.pl/node/79592
Nowa metoda naszych wrogów
Na czym ona polega? Na tym, że gdy nie są w
stanie wygrać sporu z nami, zaczynają
rozpowszechniać "fake news" głoszące, że
właśnie zwyciężyli. Pierwsi zauważyli to
Węgrzy {TUTAJink is external)}. Minister
spraw zagranicznych tego kraju powiedział:
"Węgierski minister oznajmił na konferencji
prasowej w Budapeszcie, że oficjalnie zwrócił
się z protestem do szefowej unijnej dyplomacji
Federiki Mogherini przeciwko przedstawianiu
na rozmowach w sprawie pakietu migracyjnego
ONZ jako unijnego takiego stanowiska, co do
którego nie ma zgody wśród 28 państw
członkowskich. Według niego to
„bezprecedensowy, skandaliczny przypadek”.
Jak oświadczył, Węgry oczekują od Mogherini
działań, by coś podobnego nie przydarzyło się w
przyszłości, oraz wyjaśnienia, jak do tego mogło
dojść.
Zaznaczył, że niezależnie od tego, jak silna
presja jest wywierana na Węgry, stanowisko
kraju się nie zmieni – Węgry będą bronić swej
południowej granicy i ogrodzenie graniczne na
niej pozostanie. Według ministra wraz z
początkiem rozmów na temat migracyjnego
pakietu ONZ wzrosły międzynarodowe naciski
na Węgry, aby zmieniły one swe stanowisko w
tej sprawie.".

Cała Grupa Wyszehradzka nie zgadza się z
polityką migracyjną władz UE. Pani Mogherini
próbuje jednak przejść nad tym do porządku
dziennego wmawiając ONZ, że wszystkie kraje
UE popierają jej stanowisko. Innym
przykładem stosowania tej metody są
wczorajsze doniesienia izraelskich mediów
jakoby polski rząd "zamroził" pod naciskiem
Izraela nowelizację ustawy o IPN
{TUTAJ(link is external)}. Zostały one
stanowczo zdementowane. Dziś [25.02.2018]
czytamy {TUTAJ(link is external)] w portalu
Interia.pl:
"Trybunał Konstytucyjny najwcześniej za dwa
miesiące zajmie się ustawą o IPN. Jak
poinformował IAR wiceprezes TK Mariusz
Muszyński rozpatrzenie sprawy za kilka tygodni
jest możliwe przy założeniu, że strony
postępowania terminowo zajmą pisemne
stanowiska w sprawie. Nowelizacja ustawy o
IPN wejdzie w życie 1 marca.(...) W sobotę
izraelskie media podały, że Polska zamraża
ustawę o IPN. Te informacje zdementował
polski rząd.".
W podobnym duchu wypowiedział się
rzecznik prezydenta Dudy {TUTAJ(link is
external)}:
"Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński
powiedział, że ostateczną decyzję dotyczącą
ustawy o IPN podejmie Trybunał
Konstytucyjny. Odniósł się w ten sposób do
informacji izraelskich mediów, według których
Polska miała zadeklarować zawieszenie
obowiązywania niedawno uchwalonych
przepisów. Krzysztof Łapiński podkreślił, że w
myśl polskiego prawa ustawa będzie
obowiązywać. (...) Przyznał też, że nie słyszał,
żeby Polska składała deklaracje Izraelowi w
sprawie ustawy.".
Izrael ma więc do wyboru: albo awanturować
się co najmniej przez następne dwa miesiące,
ponosząc wizerunkowe straty [cały czas
przypomina się o żydowskim udziale w
Holocauscie, oraz o zbrodniach sowieckich
Żydów], albo uspokoić się, zrezygnować z
antypolskiej kampanii, powołać zespól do spraw
dialogu i przystąpić do poważnych rozmów z
Polską.
„elig“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79578
Żydzi - niechciany towar
Towar-Żydzi był, tylko kupców
zabrakło.Holokaustu można było uniknać. Do
takiego wniosku doprowadziły trwające
kilkanaście lat badania żydowskiego
dziennikarza z Kanady.
Meyer Joshua Nuremberger urodził się w 1911
r. w Krakowie. Otrzymał staranne
wykształcenie. W czasie wojny byl
koresponedentem wojennym prasy
amerykańskiej. Po wojnie relacjonował Procesy
Norymberskie oraz proces Adolfa Eichmanna.
Większą część życia spędził w Kanadzie, gdzie
pracował w gazecie wydawanej w języku yidysz
i innych gazetach żydowskich. W 1959 r.
zalożył gazetę Canadian Jewish News, którą
wydawał i redagował przez wiele lat. W
środowisku Żydów kanadyjskich był postacią
nadzwyczaj zasłużoną i szanowaną. Zmarł w
2001 r. i wtedy to z nekrologu dowiedziałem się
o jego istnieniu i życiu. Od razu napisałem o
nim kilka tekstów.

W dociekliwym umyśle Nurembergera zaczęło
się rodzić pragnienie wyjaśnienia oczywistego
problemu - z jednej strony ginęli mordowani
przez Niemców Żydzi europejscy, a za oceanem,
w Ameryce, potężne, bogate, zorganizowane
środowiska żydowskie nie kiwnęły palcem, by
ich ratować. Podjął więc wieloletnie badania w
wielu archiwach amerykańskich, europejskich
oraz w Izraelu. W ten sposób doszedł do
dobrze uzasadnionych wniosków.
W wydanej w 1985 r. książce pt. "The Scared
and the Doomed - The Jewish Establishment vs.
The Six Million" (Przestraszeni i Skazani Żydowscy Przywódcy Przeciwko Sześciu
Milionom). Jak się okazało, Żydów europejskich
można było uratować przed Holokaustem.
Niemcy po wybuchu II wojny światowej nie od
razu przystąpili do likwidacji ŻydÓw
znajdujących się w Niemczech oraz na
okupowanych przez siebie terenach. Pamiętna
Konferencja w Wannsee, na ktorej
zadecydowano ostatecznie o losie Żydów odbyła
się dopiero w styczniu 1942 r.
Jednym z problemów była logistyka. Nie ulega
wątpliwości, że masowa zagłada wymagała
potężnej machiny złożonej z wielu elementów.
Tej olbrzymiej "pracy" można było uniknąć,
gdyby Ameryka i Anglia chciały przyjąć
uchodzców żydowskich z Europy. Oczywiście
zostaliby oni wypuszczeni ale nie za darmo.
Zapłatą za żywych ludzi miałoby być
kilkadziesiąt tysięcy ciężarówek (mialy byc
uzywane tylko na froncie wschodnim) oraz
wiele ton leków. Zamiast ponosić koszty III
Rzesza miałaby same zyski. Hitlerowi nawet
wymsknęło się, że Żydów Niemcy mogliby
wysyłać "nawet luksusowymi statkami".
Propozycje niemieckie były przedstawiane na
kilka sposobów. Było kilka wątków (dróg),
między innymi szwajcarska i himmlerowska.
Niestety z nich nie skorzystano, choć były
dowody na dobre intencje sprzedawców. Na
przyklad wstrzymywano na kilka miesięcy akcje
zagłady Żydów czekając na pozytywną
odpowiedź ze strony kupców, którym transakcje
proponowano. Środowisko żydowskie w USA
było bardzo bogate i było ich stać na taki handel.
Niestety było ono bardzo skłócone.Wielu z nich
było przeciwnych gwałtownemu zwiększaniu
ilości Żydow w USA.
M.J.Nuremberger gorzko skonstatował:
"Establishment żydowski wygrał, sześć
milionów Żydów przegrało".
Książkę czytałem kilkanaście lat temu. Wtedy
była jeszcze w bibliotece uniwersyteckiej. Teraz
nie jestem pewien czy nadal tam jest. Dla
potrzeb tego tekstu sięgnąłem do internetu, by
sobie odświeżyć wiedzę na ten temat.
Napotkałem na pustynię. A z treści książki
podają zarzut autora, że syjoniści na czele z
Żabotyńskim chieli zorganizować w Ameryce
armię żydowską, która by popłynęła do Europy,
by walczyć z Niemcami. Żydowski
Establishment w Ameryce pozostał obojętny.
„Tymczasowy“
http://www.blogmedia24.pl/node/79609
Krasnodębski zamiast Czarneckiego,
czyli nieskuteczność PO
Wczoraj [1.03.2018] prof, Zdzisław
Krasnodębski został wybrany przez Parlament
Europejski na stanowisko
wiceprzewodniczącego PE zamiast odwołanego
z tej funkcji Ryszarda Czarneckiego. Jerzy
Jachowicz napisał {TUTAJ(link is external)}:
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"Wielu z nas miało jeszcze świeżo w pamięci
dywersyjną operację Róży Thun, która nie licząc
się z interesami własnego kraju, dała upust
instynktowi ślepego odwetu i doprowadziła do
pozbawienia Ryszarda Czarneckiego funkcji
wiceprzewodniczącego PE. Jednocześnie
oczywiste było, że jej wniosek o ukaranie
Ryszarda Czarneckiego był wymierzony także
przeciwko Prawu i Sprawiedliwości,
traktowanemu wrogo przez europosłów
Platformy. Nastawienie Róży Thun i jej
politycznego środowiska w Brukseli było
podobnie niechętne Krasnodębskiemu jak
wcześniej Czarneckiemu. Od samego początku,
kiedy tylko wysunięto prof. Krasnodębskiego
jako polskiego kandydata na miejsce opuszczone
przez Ryszarda Czarneckiego, europosłowie
Platformy jawni podnieśli larum przeciwko
niemu. (...)
W zwycięstwie prof. Krasnodębskiego
dostrzegam nie tylko jego osobisty sukces, ale
także korzystną zmianę klimatu wobec Polski.".
Sam profesor tak skomentował {TUTAJ(link
is external)} swój wybór:
"Okazuje się, że PO jest nie tylko nieskuteczna
w kraju, ale także jest nieskuteczna w PE. (…)
PO próbowała wpłynąć na innych europosłów,
aby nie głosowali na mnie. Cóż mogę
powiedzieć o PO? Mogę powiedzieć, że nie jest
to sprawa pierwszej wagi, ale poniosła ona
dzisiaj dotkliwą porażkę".
Matka Kurka [Piotr Wielgucki] napisał
wczoraj na Twitterze :
"W PE jest 14 wiceprzewodniczących.
Podniecanie się wyborem Krasnodębskiego, to
czysta murzyńskość. Poza dodatkiem do diety
nic z tego nie ma, w każdym razie nic dla
Polski." {TUTAJ(link is external)}.
„elig“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79606
Dwie Ojczyzny, dwa patriotyzmy - 50
rocznica wydarzeń marcowych
"Dwie Ojczyzny, dwa patriotyzmy. Uwagi o
megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków".
Mała książeczka, która ukazała się w
wydawnictwie "NOWA" w 1981, a która została
napisana w dobrej wierze i błyskawicznie
wpadła do zbioru źródeł myśli politycznej
michnikoidów. Stała się Biblią antypolskiej
partii, stała się źródłem pedagoki wstydu i
antypolskiej polityki historycznej. Pamiętając o
Janie Józefie Lipskim, wciąż mam wrażenie, że
napisał o "dwóch patriotyzmach" w trosce o
nasza dumę, ale ostrzegając przed pychą, a
jeszcze bardziej przed pogardą.
Antypolska partia natychmiast pokazała pazury
propagandy, wykorzystującej to ostrzeżenie
przed brakiem pokory - do zainicjowania
polityki niszczenia samooceny Polaków.
Ten polityczny cel wyraził się w słynnym
powiedzeniu Władysława Bartoszewskiego o
Polsce jako brzydkiej pannie na wydaniu, a które
dziwnie kojarzy się ze zdaniem Wiaczesława
Mołotowa o Polsce jako pokracznym bękarcie
traktatu wersalskiego, żyjącego z ucisku
niepolskich narodowości.
Ten drugi, sowiecki patriotyzm jest
prawdziwym źródłlem dziesiątków lat
negatywnej antypolskiej polityki
komunistycznych elit w Polsce. Zauważmy - nie
mówię o polskich elitach. Nie wątpię, że
wszelkie światowe lewactwo uknuło sobie
projekt wykorzystania pięćdziesiatej rocznicy

wydarzeń marcowych do jeszcze jednego
wielkiego spektaklu walki z polskim
antysemityzmem.
Niedoczekanie ich.
Tym razem powinno być inaczej - niech ten
marzec będzie czasem ich klęski. Mamy
poważne przesłanki i jeszcze bardziej konkretne
zapowiedzi bardzo mocnych argumentów, by
twardo odpowiedzieć na lewacką próbę
antypolskiej gry operacyjnej, zaplanowanej na
globalnej scenie. Możliwe że celem tej gry było
podłożenie miny pod działaniami USA na
wschodniej flance NATO. Możliwe, że jedną z
inspiracji był odwieczny rosyjski antysemityzm,
a może tylko czyjaś imperialna megalomania.
Teraz to jest zupełnie nieważne.
Mam na myśli kilka konkretnych
argumentów:
Pierwszy - to spojrzenie na polski marzec
1968 oraz na europejską studencka wiosnę jako
na konsekwencję wojny sześciodniowej [link],
która została zinterpretowana przez sowieckie
przywództwo jako klęska rosyjskich doktryn
wojennych. Polski marzec i europejska wiosna
są w tym spojrzeniu realizacją sowieckiego
planu Jurija Andropowa i Michaiła Gorbaczowa.
Parę słów delikatnej sugestii w tej sprawie jest
tam [link]
Drugi - to argument o dwóch narodach
wybranych na ofiary zdrady w pięciu
konferencjach Evian, Wannsee, Bermudy,
Teheran, Jałta [link]
Trzeci - to trzecia cywilizacyjna wojna
światowa. Cała globalna awantura
współczesności jest objawem globalnej wojny
przeciwko chrześcijańskiej cywilizacji Zachodu.
Frankfurcka szkoła "takiego zepsucia Zachodu,
by zaczął śmierdzieć" [link], to jeszcze nie jest
to. Oczy się otwierają dopiero wtedy, gdy
skojarzymy argument pierwszy z drugim i
trzecim. Cywilizacyjne jądro współczesnej
globalnej wojny wydaje się być oczywiste. Ale
pozostaje pytanie skąd wieje wiatr. Otóż 26
grudnia 1991 [link] komunizm porzucił ZSRR,
by ruszyć z posad bryłę świata [link].
Komunizm przestał być zjawiskiem
państwowym, już dawno pozbył się cech
narodowych, stał się bytem globalnym, który
jest i antypaństwowy i antynarodowy.
„michael“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79610
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