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Pozytywnie stan polskiej gospodarki
ocenia 55 proc. respondentów.
""To spotkanie pokazało jak bardzo
podobnie myślimy w wielu zasadniczych
sprawach, ważnych dla przyszłości tej części
Europy" – oświadczył szef polskiego rządu po
spotkaniu z premierami: Litwy Sauliusem
Skvernelisem, Łotwy Marisem Kuczinskisem i
Estonii Jurim Ratasem. Spotkanie premierów
poświęcone było m.in. kwestiom współpracy na
forum Unii Europejskiej i NATO oraz
omówienie tematu związanego z rozwojem
regionalnym infrastruktury energetycznej i
transportowej. Premierzy poruszyli także
zagadnienia z bieżącej unijnej agendy m.in.
kwestie związane z nowymi Wieloletnimi
Ramami Finansowymi oraz rozwojem
Partnerstwa Wschodniego. "W sprawach
unijnych, jak przyszłość budżetu, rynek
wewnętrzny, dyrektywy transportowe mówimy
jednym głosem" – podkreślił premier . Dodał, że
premierzy zgodzili się, iż "NATO jest
kluczowym sojuszem dla zapewnienia
bezpieczeństwa tej części świata i trzeba
wzmacniać Sojusz na jego wschodniej flance".
Polska jest bliska zablokowania unijnej
procedury już na pierwszym etapie
W pierwszym etapie procedury związanej z
tzw. „siódemką” (art. 7) Komisja Europejska
musi uzyskać poparcie co najmniej 22 państw.
Przy wyłączeniu Polski, oznacza to, że jeśli
sześć stolic nie poprze stanowiska Brukseli,
procedura upadnie, i nie dojdzie do drugiego
głosowania, w którym wymagana jest
jednomyślność. Kraje, które chcą poprzeć
Polskę, nie muszą głosować przeciw zaleceniom
Komisji Europejskiej; wystarczy, że wstrzymają
się od głosu. Węgry, państwa bałtyckie i jeszcze
cztery inne kraje.
"FT": zabójstwo Kuciaka to zamach na
media w sercu Europy
Zabójstwo słowackiego dziennikarza
śledczego Jana Kuciaka jest atakiem na media w
samym sercu Europy. Rzuca światło na
przestępczość zorganizowaną i stan wolności
prasy w kraju zamordowanego dziennikarza.
Mamy zabójstwa dziennikarzyna Malcie i na
Słowacji, a KE zajmuje się praworządnością
w Polsce
Janusz Szewczak podkreśla, że należałoby
skontrolować aktywność takich mafii w innych
krajach Europy Środkowo-Wschodniej, także w
Polsce. Jest pytanie, czy tego typu zjawiska nie
mają miejsca w wielu innych krajach, gdzie
problem walki z korupcją jest bardzo słabo
realizowany. Mówi się tutaj głównie o Bułgarii i
Rumunii, gdzie Komisja Europejska miała i
nadal ma wiele zastrzeżeń. Mieliśmy również w
naszym kraju przykłady aresztowań
poszukiwanych listem gończym włoskich
przestępców. Pan Juncker czy Timmermans
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zajmują się praworządnością w Polsce, a tu
mamy takie dramatyczne sytuacje, jak na
Malcie, gdzie wysadzono w powietrze samochód
z dziennikarką, która pisała o powiązaniach
polityków z mafią i tu mamy kolejny taki
przykład na Słowacji. Niewątpliwie to są
powody do badania praworządności, a nie to,
czy polski minister sprawiedliwości będzie tak
jak w Niemczech miał jakiś wpływ na Krajową
Radę Sądownictwa. To są poważniejsze
problemy i to o charakterze fundamentalny.
Dotyczą bezpieczeństwa ludzi, wolności słowa.
Fiskus chwali się dodatkowymi wpływami do
budżetu
Cel Krajowej Administracji Skarbowej został
osiągnięty - w 2017 r.budżet uzyskał z podatków
dodatkowe 42,5 mld zł - oświadczył
wiceminister finansów, szef Krajowej
Administracji Skarbowej Marian Banaś.
Mateusz Morawiecki chce skutczniejszej walki
UE z rajami podatkowymi
Problem rajów podatkowych powinien być
głównym tematem w kontekście wizji UE oświadczył w czwartek podczas Brussels Forum
w stolicy Belgii premier Mateusz Morawiecki.
Jego zdaniem pozwoliłoby to zbliżyć elity do
społeczeństw krajów unijnych.
Silny wzrost PKB i stabilny sektor finansowy.
KE oceniła polską gospodarkę
Krótkoterminowe perspektywy dla polskiej
gospodarki są dobre: wzrost gospodarczy jest
silny, a sektor finansowy jest stabilny poinformowała Komisja Europejska w
opublikowanym w środę raporcie.
Polska dostanie 430 mln euro z UE na
projekty infrastrukturalne
430 mln euro zostanie przeznaczone na pięć
projektów infrastrukturalnych w Polsce poinformowała w czwartek Komisja Europejska.
Projekty mają przyczynić się do poprawy
infrastruktury gospodarki wodnej, transportu.
Bank Światowy: Polska wśród
najatrakcyjniejszych krajów UE dla
pracowników i firm
Kraje północnej Europy, Niemcy, Estonia,
Łotwa oraz Polska oferują największe
możliwości dla firm i pracowników w Unii
Europejskiej, wynika z raportu Banku
Światowego. Bank podkreśla, że Polska
najszybciej na.
"Biała księga" Morawieckiego. Nie ma mowy
o możliwych ustępstwach z polskiej strony
"Biała księga" to obrona wprowadzonych
przez PIS zmian. Jest w niej gotowość do
dialogu z Brukselą, ale nie ma mowy o
możliwych ustępstwach z polskiej strony.

Połowy tygodnia (10.)
Specjaliści z najwyższej półki ogłosili, że
uchwały KRS będą nieważne. Zoll i Strzembosz.
Mówiąc o sprzeczności z konstytucją, a mając
na myśli starą ustawę (ale kto od najwyższej
półki wymaga precyzji?), przedstawili się jako
ostatni żyjący przedstawiciele strony
opozycyjno-solidarnościowej z zespołu do
spraw prawa i sądów okrągłego stołu. Powołali
się na dziedzictwo "Solidarności".
Bardziej bez sensu się nie da, ale kto wymaga
sensu od najwyższej półki? Na dodatek
Strzembosz wyraził się lekceważąco o nowych
członkach KRS Prezydent wręczy im kulawy
dekret, ale przyjdzie moment, kiedy trzeba
będzie sprawdzić merytoryczne kwalifikacje
kandydatów. Jak wiemy kompetencje
dotychczasowych członków były całkiem
niekulawe...
Z okazji rocznicy Marca 68 mieliśmy okazję
wysłuchać mowy Morawieckiego i mowy Dudy.
Morawiecki mówił dobrze, a Duda niedobrze.
Mianowicie prosił tych, którzy zostali
wypędzeni: wybaczcie Rzeczpospolitej. Co
prawda zaraz się poprawił dodając wybaczcie
Polakom, wybaczcie ówczesnej Polsce co we
mnie wzbudziło uczucia niemieszane. Raczej
wstrząśnięte.
Jak Duda musi niech prosi o wybaczenie w
swoim imieniu ewentualnie swojej rodziny. Ale
w moim?
Bo warto mieć miarkę, i wypędzeni w mowie
Dudy zbyt łatwo kojarzą się z wypędzonymi od
Steinbach czy z masowymi deportacjami ze wsi
Łemkowskich...
Warto zauważyć, że owo wypędzanie polegało
na łatwiejszym otrzymaniu paszportu, a
deklaracja żydowskich korzeni nie wiązała się z
biletem do Tel Awiwu, tylko gdziekolwiek. Co
przyśpieszyło masową emigrację? Decyzja Biura
Politycznego, która ograniczała łatwość
otrzymywania paszportu do 1 września 1969 r.
Oczywiście istniała nagonka w wojsku, w
miejscach pracy i w ówczesnych mediach, część
osób straciła pracę, czasami przy wyjeździe
komuniści wymagali zrzeczenia się mieszkania,
ale warto też zauważyć, że nie wszyscy
wyjechali...
Na wszelki wypadek: ja czerwonych z tamtych
czasów nie usprawiedliwiam i nie pomniejszam
też ohydnej nagonki. Ale nie czuję się jej
współwinny.

Raport Pekao SA: mikro i mali
przedsiębiorcy optymistycznie oceniają
sytuację gospodarczą
Mikro i mali przedsiębiorcy w Polsce
optymistycznie oceniają sytuację gospodarczą poinformował wiceprezes Pekao SA Tomasz
Styczyński powołując się na przygotowany
przez bank „Raport o sytuacji mikro i małych
firm w roku 2017”.

Czytałem szacunki (za Forum Żydów Polskich),
że wyjechało trochę ponad 3 tysiące w 1968 i ok
7 tys. w 1969. Następne emigracje już po 1970
roku były rzędu kilkuset osób rocznie. Co
ciekawe do Izraela trafiło w 68 i 69 mniej niż 3
tysiące osób. W latach 49 - 50 wyjechało z
Polski ponad 30, a tuż przed Październikiem 56 czyli przed Gomułką - blisko 50 tysięcy
Polaków deklarujących żydowskie korzenie. I za
te fale emigracji nikt o wybaczenie nie prosi...
Krótko mówiąc trzeba znać rzeczy miarę...
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„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/79674

Ekspert o decyzji GPRE: Globalne
firmy chętnie otwierają w Polsce biura
Znane, globalne firmy chętnie otwierają w
Polsce biura, z których prowadzą działalność
międzynarodową w zakresie IT, HR czy
księgowości -powiedział PAP dyrektor ds.
transakcji w biurowej spółce Skanska Adrian
Karczewicz.
Kary dla przestępców finansowych i
gospodarczych będą surowsze?
Prokuratorzy mają żądać surowych kar dla
przestępców finansowych i gospodarczych; na
łagodniejsze traktowanie będą mogli liczyć ci,
którzy naprawią szkody i będą współpracować z
prokuraturą, np. ujawniając.
Prezes ZUS: e-zwolnienia dadzą lepszą
kontrolę nad 6,5 mld zł wydawanych na
"chorobowe"
Upowszechnienie elektronicznych zwolnień
lekarskich da praktyczną możliwość kontroli
zwolnień najkrótszych i przez to pozwoli
ograniczyć wynagrodzenia chorobowe, na które
w ubiegłym roku pracodawcy wydali 6,5 mld zł
– powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda
Uścińska.
Ł. Szumowski: Szukamy wsparcia dla
skutecznego wprowadzenia obowiązku
e-zwolnień
Wspólnie z minister rodziny i pracy Elżbietą
Rafalską i prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych prof. Gertrudą Uścińską
prowadzimy rozmowy na temat metod wsparcia
lekarzy, by skutecznie wprowadzić
obowiązkowe e-zwolnienia lekarskie od 1 lipca
2018 r. – powiedział dziennikarzom
minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Płaca minimalna w Europie. Na co stać
Polaków, a na co innych Europejczyków
W tym roku płaca minimalna w Polsce
została podniesiona do 2100 zł, co oznacza
wzrost o 5 proc. To najwyższy wynik w historii,
jednak wciąż kilkukrotnie mniej niż w
najbogatszych krajach. Jednak ten medal ma
dwie strony i okazuje się, że Polacy za najniższą
krajową, mogą sobie pozwolić na wiele więcej
niż Grecy czy Portugalczycy!
Użytkowanie wieczyste zmieni się we
własność. Opór samorządów opóźnia prace
Przekształcenie użytkowania wieczystego we
własność miało nastąpić już od 1 stycznia 2017
roku. Prawdopodobnie już od 1 stycznia 2019 r.
grunty pod blokami i domami oddane w
użytkowanie wieczyste przekształcą się we
własność.

ich mniej. Na razie mamy średni wzrost
wynagrodzeń, który według danych ze stycznia
wzrosły o 7,3 proc. Myślę jednak, że będziemy
mieli do czynienia ze znacząco wyższymi
aspiracjami pracowników. Na pewno trzeba
wszystkie formy biurokratycznego rozpasania
eliminować. Natomiast pojawia się pytanie o
dobór ludzi i fachowców. Nie powinno się iść do
polityki, żeby się dorobić, ale też to nie może
być kara materialna.

rozpoczęcia zacieśniania polityki pieniężnej w
Polsce w I kw.

Na koniec lutego średnia zapadalność długu
ogółem wyniosła 5,10 - MF
Na koniec lutego 2018 r. średnia zapadalność
długu krajowego wyniosła 4,46 wobec 4,49 na
koniec 2017 r., a długu ogółem wyniosła 5,10
wobec 5,12 na koniec 2017 r. - podało
Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Stopy procentowe bez zmian. Referencyjna
wciąż wynosi 1,5 proc.
Rada Polityki Pieniężnej na środowym
posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP
na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa
procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50
proc. w skali rocznej - podała RPP .

Poziom krajowego długu rynkowego na
koniec lutego wyniósł 619,9 mld zł - MF
Na koniec lutego 2018 r. poziom krajowego
długu rynkowego wyniósł 619,9 mld zł wobec
610,1 mld zł na koniec stycznia poinformowało Ministerstwo Finansów w
komunikacie.
SONDAŻ Kantar Public
38 proc. Polaków uważa, że sprawy w Polsce
idą w dobrym kierunku, odwrotne zdanie ma 39
proc. badanych, a 23 proc. nie ma zdania na ten
temat -wynika z badania Kantar Public.
Pozytywnie stan polskiej gospodarki ocenia 55
proc. respondentów, negatywnie 29 proc., a
zdania nie ma 16 proc.

Stopa bezrobocia spadła. W lutym wyniosła
6,8 proc. vs 6,9 proc. w styczniu
Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,8 proc.
vs 6,9 proc. w styczniu - podało Ministerstwo
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Eurostat podał najnowsze dane. Sprzedaż
detaliczna w Polsce wzrosła o 5,5 proc.
Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w
Polsce odnotowała wzrost o 5,5% w ujęciu
rocznym w styczniu 2018 r., podał unijny urząd
statystyczny Eurostat.
S&P: innowacje, zrównoważony rozwój i
demografia słabymi punktami polskiej
gospodarki
Polska gospodarka rozwija się najszybciej od
sześciu lat. Według przedstawicieli agencji S&P
Global Ratings w Polsce istnieje jednak kilka
zagrożeń, którym należy przeciwdziałać już
dziś. Wśród nich największe są wyzwania
związane z innowacyjnością, zrównoważonym
rozwojem i demografią.
Bittel: "Kolej zbuduje hotele,
apartamentowce i biurowce"
Spółki kolejowe zbudują hotele,
apartamentowce i biurowce - powiedział PAP
wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.
Dodał, że te inwestycje mają być długotrwałymi
źródłami przychodu dla PKP SA.

Morawiecki: w ciągu 2-3 miesięcy chcemy
zredukować stanowiska w rządzie o 20-25
proc.
Mamy dzisiaj łącznie 126 osób na
stanowiskach ministrów, wiceministrów
-sekretarzy i podsekretarzy stanu; w ciągu
najbliższych 2-3 miesięcy chcemy tę liczbę
zredukować o 20-25 proc. - poinformował
premier .

W tym roku wydatki inwestycyjne na kolei
mają wynieść 10 mld zł. Do 2023 r. - 100 mld
zł
Wydatki inwestycyjne na kolei w ramach
Krajowego Programu Kolejowego mają wynieść
w tym roku 10 mld zł - poinformował w
wywiadzie dla PAP wiceminister infrastruktury
Andrzej Bittel.

"Liczba wiceministrów była rekordowa, nic
złego się nie stanie, jeżeli będzie ich mniej"
Janusz Szewczak: Rozrost biurokracji jest
niestety przypadłością współczesnych
demokracji. Problem jest szerszy, dotyczy nie
tylko Polski. Liczba wiceministrów była
rekordowa, nic złego się nie stanie, jeżeli będzie

Goldman Sachs prognozuje, kiedy nastąpi
pierwsza podwyżka stóp procentowych w
Polsce
Zdaniem Goldman Sachs, pierwsza
podwyżka stóp procentowych w Polsce - o 0,25
pb - może nastąpić w IV kw. 2019 roku.
Wcześniej bank inwestycyjny oczekiwał
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Przeciętny kredytobiorca oszczędził już 11
tys. zł dzięki niskim stopom procentowym
Raty kredytów mieszkaniowych są dziś o 20
proc. niższe niż pod koniec 2012 roku.
Wszystko dzięki niskim stopom procentowym.
Przeciętnemu posiadaczowi złotowego kredytu
hipotecznego pozwoliły one zaoszczędzić.

Sondaż CBOS: PiS zyskuje, Platforma traci
Na PiS chce głosować 44 proc.
zdeklarowanych uczestników wyborów
parlamentarnych, na PO - 14 proc. Po 6 proc.
respondentów chce oddać głos na Nowoczesną i
Kukiz'15, po 5 proc. na PSL i SLD - wynika z
marcowego sondażu.
Rząd planuje wydatki: 200 mld zł na
Mieszkanie Plus,
Do 2030 roku rząd zamierza zainwestować w
infrastrukturę transportową w sumie 142 mld
euro, czyli ok. 600 mld złotych - powiedział w
piątek na konferencji w Bukowinie Jerzy
Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.
Raport KE: Sytuacja gospodarcza Polski jest
korzystna. Kraj powinien zająć się reformami
Sytuacja społeczno-ekonomiczna i stan
finansów publicznych Polski są korzystne
-ocenia KE w dorocznym dokumencie European
Semester: Country Report na 2018 r. Według
KE okoliczności sprzyjają podjęciu przez Polskę
reform.
KE wydała zgodę na dofinansowanie z
funduszy UE inwestycji za 1,9 mld zł
KE wydała zgody na dofinansowanie z
funduszy UE pięciu inwestycji w Polsce poinformował resort inwestycji i rozwoju.
Kwota dofinansowania to blisko 1,9 mld zł.
Najwięcej pieniędzy trafi do stolicy m.in. na
modernizację.
Sejm wybrał 15 sędziów na członków
Krajowej Rady Sądownictwa
Sejm wybrał we wtorek 15 sędziów na
członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z
prawa wskazania kandydatur.
Ziobro: Wyrażam satysfakcję, że
przywrócono dziś trójpodział władzy
Wyrażam satysfakcję z tego, że dziś udało się
w polskim Sejmie przywrócić - w pełnym tego
słowa znaczeniu - zasadę trójpodziału władzy oświadczył we wtorek szef resortu
„Maryla“
Czytaj całość:
http://blogmedia24.pl/node/79676

50 rocznica marca 68′ – wkurzyć się
można.
Kolejna rocznica marca 68 roku. Tym razem
okrągła – 50-ta, więc głośno o niej medialnie,
jak i politycznie. Marzec ’68, uznano za
Ogólnopolski Ruch Społeczny Przeciw
Komunizmowi, jako symbol drogi do wolności i
symbol solidarności, co podkreślał premier
Mateusz Morawiecki.
Zabrał głos także Sejm, prezydent, a także
minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Podkreślano sprzeciw społeczny wobec
komunistycznej dyktatury, cenzury i
prześladowań politycznych, represje władz
wobec uczestników demonstracji oraz falę
antysemickich czystek, także w środowiskach
akademickich.
Jakoś nie podkreślano wyraźnie, że
demonstracje studenckie nie były antysemickie,
bo były wyrazem solidarności z dwoma
wyrzuconymi z uczelni [UW] studentami (
Adamem Michnikiem, Henrykiem Szlajferem)
pochodzenia żydowskiego, którzy nie zostali
jednak wygnani z Polski, lecz w niej, w tzw.
wolnej Polsce, zrobili kariery, a Adam Michnik
był nawet jednym z konstruktorów III RP, jako
nad-redaktor Gazety Wyborczej, nie wyrażając
jednak później solidarności z tymi, którzy w
ich/jego obronie demonstrowali.
Mam osobiste wspomnienia, bo w
demonstracjach w obronie Michnika brałem
udział w 1968, a w roku 2004 na łamach Gazety
Wyborczej, mnie – wygnanego jak psa z uczelni
[UJ] w ramach czystek r.1986/87 – brutalnie
zaatakowano [ówczesny rektor UW , tej uczelni,
na której studiowałem i demonstrowałem w
obronie Adama Michnika] bez możliwości
obrony
[https://blogjw.wordpress.com/2008/12/20/jasel
ka-akademickie-z-rektorem-uw-w-roli-heroda/ ]
dokonując cenzury, przeciwko czemu w 68 roku
krzyczeliśmy „ Prasa kłamie”, a co stało się
aktualne i w tzw. wolnej Polsce w odniesieniu
do prasy Adama Michnika !
W mojej obronie, wobec kłamstw Gazety
Wyborczej, nikt ze środowiska „Solidarności”
nie stanął – solidarności nie było ! Władze
uczelni, która mnie wygnała, wykazały jedynie
solidarność z kłamstwem i brutalnym atakiem.
W wyniku marca 68 roku kilkanaście tysięcy
Polaków pochodzenia żydowskiego opuściło
Polskę i Prezydent Duda po 50 latach mówi: „I
tym, którzy zostali wtedy wypędzeni, i rodzinom
tych, którzy zginęli, chcę powiedzieć: proszę,
wybaczcie, proszę, wybaczcie Rzeczypospolitej,
proszę, wybaczcie Polakom, wybaczcie
ówczesnej Polsce za to, że dokonano tego
haniebnego aktu.
Józef Wieczorek
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79675
Świńska robota
Historia wcale nie musi być zafałszowywana.
Wystarczy dobór faktów i interpretacja. Rezultat
pozostanie ten sam.
Przykładem może być książka traktowana
jako podręcznik, słuążcy nauczaniu w
uniwersytetach Stanów Zjednoczonych i
Kanady. Nosi tytuł: 'The Holocaust" i jej
autorem jest D.L.Miewyk (Houghton Mifflin
Company,Boston,New York 2003). Miała ona
szereg wydań. Na początku są tam rady dla
instruktorów i studentów (osobne rozdziały).
Jest zapewnienie, że książka opiera się na
różnych podejściach i metodologiach. Dzięki
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temu "podobnie jak astronomowie znajdujący
nowe gwiazdy dzięki nowym narzędziom,
możemy widzieć różne sprawy w sposób dotąd
niewidziany".(xiii) Jakkolwiek trzeba przyznać,
że nie pada tam slowo: "Obiektywność".
Niezwykła wartość, powiedziałbym - moc, tej
książki zapewnia dobór autorów
reprezentujących różne podejścia. Wśród
autorów poszczególnych rozdziałów znajdujemy
nazwiska: Katz, Friedlander,Gutman,
Rubinstein, Hilberg, Bauer itp. oraz imiona
jak:Isaiah, Yisrael, Shmuel czy Yehuda. Jakby
tego dobra było za mało, konsultantami
byli:Saperstein, Steinweis, Peifer itp. Jana
Kowalskiego czy Stanislawa Nowaka tam nie
spotkasz, choć przecież Holokaust odbywał się
w dużej mierze na terenach Polski okupowanej
przez Niemców. Jak blask słoneczny bije tam
wyjątek. Jest nim znany autor z Polski J.T.Gross
i napisana przez niego praca żródłowa pt.
"Neighbors. The Destruction of the Jewish
Community of Jedwabne,Poland".
Podrecznik akademicki jest jak skarbczyk,
przedstawiane są w nim różne sprawy
szczegółowe związane z Holokaustem. Z tego
bogactwa wybrałem tylko dwa klejnoty, rozdział
pt. "Dlaczego współpracowaly Rady
Żydowskie" autorstwa Isaiaha Trunka oraz
"Polacy pomagali prześladować Żydów"
napisany przez czcigodnych autorów: Israela
Gutmana i Shmuela Krakowskiego.
To zestawienie pokazuje, że rzeczywiście w
książce występuje godna szacunku, szanowana
w świecie nauki, różnorodność. Na czym
polegają różnice? Oto pierwsze, bardzo ogólne
przybliżenie: świat Judenratów pobrzmiewa jak
muzyka apollińska, świat Polaków, jak
dionizyjska. Delikatność i piękno harmonijnej
muzyki harfy kontrastuje mocno z krwistym,
dzikim hukiem prymitywnych kotłów.
Judenraty, wedlug autorów, były
reprezentantami społeczności żydowskich, które
od wieków miały swoje samorządy. Problem w
czasie Holokaustu polegał na oszustwie
Niemców i ątego efektem, wyborem
niewłaściwej strategii. Pierwszoplanową i
cytowaną postacią jest Rumkowski, Starszy
łódzkiego getta. Dumny był ze swojej strategii
tworzenia getta w imię przetrwania dzięki pracy
dla Niemców. Okazało się, że popelnił duży
błąd. Wszak każdemu może się on przydarzyć.
W rezultacie, zbawienne schronisko okazało się
pułapką i "ci, którzy pozostawali w gettach
zniknęli niemal co do jednego". Niezły rezutat
Wielkiej Strategii Wielkiego Żydowskiego
Przywódcy, można rzec.
Dalej, rozważany jest problem
"przygniatającego moralnego dylematu, jaki
obezwladnił Rady Żydowskie w czasie
"przesiedleń". Tutaj przywołana została postać
rabina Kowna, Abrahama Dubera Shapiro.
Zapytano go czy można poświęcić część
społeczności w imię ratowania pozostałych. Po
przestudiowaniu świętych księg, rabin wyjaśnił,
że "przywódcy społeczności powinni mieć
odwagę wzięcia na siebie odpowiedzialności i
działać tak, by uratować co tylko jest
możliwe".W ten sposób klasyk Rumkowski
uzyskaż rozgrzeszenie. Jasne, ze w tekście ani
słowa o ciemnych stronach przewodzenia tego
człowieka. Także prawie nic o policji
żydowskiej. Poprostu utrzymywali potrządek, bo
ktoś to musiał robić.
„Tymczasowy“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79665

Notatka dyplomatyczna
Od setek lat robotą wszelkich służb
dyplomatycznych jest informacja. Psi obowiązek
przekazywania fałszywych i prawdziwych
informacji, plotek a nawet przypuszczeń i
wiadomości najróżniejszego typu. Rządy wręcz
zamawiają i zlecają swoim ambasadorom
prognozy ostrzegawcze, chcą wiedzieć czy i co
kto knuje, przeciwko komu. Wszelkie dane
objąte są tajemnicą od stuleci restrykcyjnie
przestrzeganą, między innymi dlatego, by
uchronić relacje poważnych państw przed
niepotrzebnymi awanturami, nieporozumieniami
albo rozmyślnymi interpretacjami, czynionymi
w złej wierze.
Jednym słowem poczta dyplomatyczna jest
śmietnikiem, w którym są informacje w stanie
surowym, jeszcze przed analizą, przed
interpretacją. Historia zna przykłady wielkich
gier operacyjnych, w których prowokatorzy
celowo fabrykowali fałszywe informacje,
których celem było doprowadzenie do wojny.
Historia zna przykłady wrednej interpretacji
prawdziwych informacji, które doprowadziły do
wojny. Tak właśnie Parys przyczynił się do
wojny trojańskiej [link].
W takich prowokacjach specjalizowały się
niegdyś służby Adolfa Hitlera i Józefa Stalina.
Znana jest afera podsunięcia Edwardowi
Beneszowi sfałszowanego przez przez Abwehrę
raportu Michaiła Tuchaczewskiego - co
zakończyło się zemstą Józefa Stalina, który
zarządził okrutną czystkę wśród dowódców
Armii Czerwonej. Tak został zamordowany
Michaił Tuchaczewski, sowiecki dowódca.
Dlatego Boże chroń nas przed Onetem.
Moment, à propos onetu:
To co się zdarzyło i trwa nadal jest
przestępstwem, jest szkolnym przykładem
udowodnionego przestępstwa przeciwko
fundamentalnym wymgom polskiego
bezpieczeństwa narodowego. Za przestępstwo
musi być kara.
I to nie jest tak, że niekompetentni zawodowo
dziennikarze znaleźli w śmietniku nie
ewaluowanych danych strzępy meldunków Jana
Parysa. Jan Parys miał prawo dzielenia się
swoimi wątpliwościami, podejrzeniami albo
nawet zasłyszanymi plotami z amerykańskich
kuluarów politycznych. Zadaniem odpowiednich
służb każdego MSZ na świecie jest ewaluacja
przesyłanych i otrzymywanych danych.
Mam wrażenie, że panowie Andrzej
Stankiewicz i Andrzej Gajcy pojęcia nie mają o
tym, czym jest ewaluacja, ani żadna analiza,
rzucają się jak psy na odpadki, by sprzedać je za
judaszowy grosik. I trudno mieć do nich
jakąkolwiek pretensję. Są po prostu
nieodpowiedzialni. Ich antypolska niegodziwość
jest przypadkowym skutkiem zawodowej nędzy.
Po prostu, dziennikarze powinni wiedzieć, jak
należy postępować z informacjami.
Niestety, to jest poza ich kompetencjami
zawodowymi.
Istotne jest to, że konkretna osoba w
służbie polskiego MSZ złamała gryf państwowej
tajemnicy chroniącej korespondencję
dyplomatyczną i ujawniła notatkę, sporządzoną
najprawdopodobniej przez Jana Parysa.
Załóżmy, że tak jest. Możemy stwierdzić, że
informacja zawarta w tej notatce zawiera te
wątpliwości, które zostały ujawnione: "Ze
względu na znaczenie USA dla naszego
bezpieczeństwa nie do przyjęcia jest sytuacja,
kiedy prezydent czy premier mają zablokowane
kontakty z głównym sojusznikiem". Taka

rzeczywiscie jest prawda. Tak by było, gdyby tak
było.
Ale tak nie jest.
Nie myślę nawet o najmniejszym ograniczeniu
wolności słowa firmy zwanej onet. Niech
korzystają ze swojej wolności, niech popisują się
swoim łajdactwem, kłamstwem i antypolską
nienawiścią. Niech się szczycą swoją pogardą i
brakiem szacunku do kraju, w którym
zarejestrowali swoją działalność. W końcu
wiemy skąd wywodzi się ich teutońska kultura i
talent do politycznych prowokacji, bardzo
podobny do umiejętności Alfreda Naujocksa
[link].
Polska jest krajem wolnym i
demokratycznym, mamy wolność słowa i szlus.
Onet ma prawo do najgorszego nawet łajdactwa,
może zniesławiać kogo zechce, może znieważać,
może plugawić co chce. Oczywiście jeżeli ma
ochotę konkurować na rynku ścierwojadów.
Jego sprawa.

w sposób na poły cywilizowany wyrzucić poza
granice kraju. Z jednej strony służyło temu
wymierzone przeciwko Żydom ustawodawstwo.
Z drugiej strony, gwałtownie rozluźniono
wymogi/przeszkody biurokratyczne mogące
ograniczać emigrację Żydów. Grabiono ich przy
tej okazji niemiłosiernie. Obowiązywała teza, że
Żydzi okradali Niemców z ich dóbr, więc teraz
powinni to zwrócić. Musieli więc zrzekać się
swoich domów,fabryk i kapitałów bankowych
na rzecz państwa niemieckiego. Wolno im było
zabrać ze sobą jedynie 10 Reichsmarks ($4).
Opuszczali więc Niemcy jako nędzarze. Mimo
to, czując nadciągającą burzę, decydowali się na
emigrację. W dniu 1 I 1933 r. było
zarejestrowanych w Niemczech 523 tys. Żydów.
Okolo 400 tys. miało obywatelstwo
niemieckie;około 100 tys. było polskimi
Żydami. Pod koniec 1939 r. pozostało w
Niemczech tylko 202 tys. Żydów. Byli to
głównie ludzie starsi.

„michael“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79661

„Tymczasowy“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79659

Amerykańska mysz
Mordowani w Holokauscie Żydzi europejscy
nie mogli liczyć na pomoc Żydów
mieszkających w Palestynie i bogatego, świetnie
zorganizowanego żydowstwa w Stanach
Zjednoczonych. Nie przeszkadza to ani jednym,
ani drugim szkalować Polskę zarzucając
bierność, a nawet udział w zbrodni. Może
chociaż USA,gigantyczne państwo, słoń,
zachowało się w tamtych czasach godnie?
Stany Zjednoczone od zawsze były ojczyzną
imigrantów i absorbowanie milionów
emigrantów z różnych krajów dokonywało się,
że tak powiem, rutynowo. Z tej sprawności
skorzystali Żydzi uciekający z Rosji pod
koniec XIX w. Gdy zaczęła się fala masowych
pogromów w Rosji w 1880 r., a później na
początku XX w. na Ukrainie, rzesze Żydów
znalazło schronienie w Ameryce. W 1880 r.
było ich tam 250 tys., a do 1924 r. przybyło ich
ponad 2 miliony.
Po pierwszej wojnie światowej władze
amerykańskie zdecydowanie przymknęły bramy.
Spowodowało to bezrobocie, a później wielki
kryzys gospodarczy. W dodatku Żydów
traktowano w sposób szczególny. Widziano w
nich element komunistyczny, co częściowo było
słuszne po przybyciu fali Żydów z Ukrainy po
fali pogromów w 1905 r. Były też inne
przyczyny narastającego antysemityzmu.
W rezutacie w 1924 r.wprowadzono
antyimigracyjną ustawę o nazwie Johnson-Reed
Act zwaną też Ustawą Imigracyjną. Ustanawiała
ona roczny limit przyjmowania imigrantów
należących do różnych grup etnicznych i krajów
na poziomie 2% wielkości ustalonej w Spisie
Powszechnym w 1890 r. Na Żydów przypadła
śmieszna liczba kilku tysięcy. Zaś Arabom
całkowicie zablokowano możliwość imigracji do
USA. Żydom rzucano pod nogi przeróżne kłody.
Stosowano nawet znany chwyt nazywający się
"catch 22". Polegał on na tym, ze wymogiem
otrzymania wizy było posiadanie biletu na
statek. Zaś biletu nie można było kupić bez
wizy. Koło się zamykało.
Ta amerykańska polityka ograniczania
imigracji zderzyła się w latach 30-ych XX w. z
proemigracyjną polityką III Rzeszy w
odniesieniu do Żydów. Niemcy od 1933 r. do
konca 1941 r. prowadzili politykę wymuszania
emigracji Żydów. Inaczej mówiąc, starali się ich

Eurokraci boją się wyborców
Najchętniej zlikwidowaliby te wszystkie
wybory oraz referenda i utworzyli coś w rodzaju
swojej własnej "oświeconej dyktatury".
Niestety [dla nich] - nie mogą, bo muszą się
trzymać traktatów unijnych. Wyborcy w
różnych krajach UE zaczynają mieć ich dość.
Ujawniło się to najsilniej w czerwcu 2016, kiedy
to większość Brytyjczyków zagłosowała w
referendum za wyjściem z UE.
We Francji udało się wcisnąć elektoratowi
proeuropejskiego Macrona, ale już w Niemczech
poszło gorzej. SPD uzyskała najgorszy wynik
w swej historii. Próbuje ona teraz wraz z
CDU/CSU odtworzyć "wielką koalicję". Trwa
to już pięć i pół miesiąca i nie wiadomo, czy
rząd, który ma powstać okaże się trwały.
Antyimigrancka i eurosceptyczna AfD uzyskała
najlepszy wynik kiedykolwiek. W Austrii
lewica też poniosła klęskę i została zastąpiona w
koalicji rządowej przez prawicową Partię
Wolności.. Przedwczoraj [4.03.2018] odbyły
się wybory parlamentarne we Włoszech. Ich
wyniki to:
"This is the provisional result, with 99 percent of
districts announced and 99.9 percent of the votes
counts.
Lower chamber (Camera dei Deputati)
Five Star Movement - 32.64 percent
Democratic Party - 18.71 percent
Lega - 17.39 percent
Forza Italia - 14.02 percent
Upper chamber (Camera del Senato)
Five Star Movement - 32.18 percent
Democratic Party - 19.13 percent
Lega - 17.64 percent
Forza Italia - 14.44 percent" {TUTAJ(link is
external)}.
Eurosceptyczne partie Ruch Pięciu Gwiazd
oraz Liga Północna [Lega] zdobyły razem ponad
50% głosów. Nie jest jasne kto będzie rządził.
Wyborcza koalicja Forza Italia i Ligi Północnej
z kilkoma mniejszymi partiami zdobyła w sumie
ponad 37% głosów, ale nawet jeśli przetrwa po
wyborach - to za mało, by sprawować władzę.
Dotąd rządząca lewicowa Partia Demokratyczna
poniosła porażkę, a jej szef, Matteo Renzi podał
się do dymisji.
Jak widać w całej Europie lewica traci, a
partie eurosceptyczne, tzw. "populistyczne" i
prawicowe zyskują. Wygląda na to, że w ciągu
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kilku najbliższych lat kształt UE zasadniczo się
zmieni [jeśli Unia w ogóle przetrwa].
„elig“
http://www.blogmedia24.pl/node/79639
95 MIESIĘCZNICA - czas na rozbicie
siedliska piekieł
Znamy opowieści o tajemnicy polskiego
sukcesu. W każdej z tych opowieści jest skała,
którą musimy rozwalić, żeby Polska mogła
odnieść sukces. Tych skał jest więcej, a każda
jest złem wcielonym.
Każda z tych skał to istne piekło.
No cóż, idziemy z kilofem w garści i do
przodu.
Kilof, siła ducha i wielka energia jest nam
bardzo potrzebna by stawić czoła agresywnym
wrogom wszystkiego, co polskie. Mówię
świadomie i z całą odpowiedzialnoscią o
wrogości a nawet o nienawiści i o świadomym
zamiarze szkodzenia polskim interesom, mówię
o konkretnej wrednej dywersji, kierującej się złą
wolą chęci szkodzenia Polsce.
Mówię o siedmiu kręgach piekieł
antypolskiej agresji, pasożytniczo zagnieżdżonej
w polskiej rzeczywistości. Kilka sekund temu
usłyszałem pana Stanisława Janeckiego, który
już zauważył, że opublikowanie przez Mateusza
Morawieckiego "Białej księgi w sprawie reform
polskiego wymiaru sprawiedliwości" [link pl]
[link en] spowodowało uruchomienie środowisk
polskich prawników w kraju i za granicą i nawet
tych pracujących w Brukseli, którzy już zabrali
się za dywersję i szkodnictwo. Są jak malaria,
jak plasmodium falciparum.
Czego możemy sie spodziewać po tej akcji,
można przeczytać w artykule Joanny
Siedleckiej, który ukazał się prawie natychmiast
po opublikowaniu Białej Księgi - [Polityka 9
marca 2018 - link]. To nie jest recenzja, to jest
wroga interpretacja. Pani Joanna Siedlecka sama
siebie recenzuje streszczając swoją diagnozę
następujaco - "Dokument to nic innego niż
propaganda i dezinformacja". Wroga
interpretacja pani Joanny Siedleckiej nie zawiera
ani grama porządnej analizy krytycznej - są tam
pracowicie wklejone inwektywy, aby nie
powiedzieć obelgi i insynuacje. Nie mam
watpliwości, pani Joanna Siedlecka już
nakreśliła schemat politycznej narracji, która za
chwilę jak pożar "ruszy z posad bryłę świata".
Już Andrzej Halicki mówi o księdze kłamstw i
opowiada o tym, że Morawiecki próbuje
oszukać...
„michael“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79673
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