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"Jestem, pamiętam, czuwam" program dla Europy w dobie postprawdy.
W tofflerowskiej koncepcji „globalizacja, której
domaga się gospodarka trzeciej fali” kruszy
narodową suwerenność. „Ekonomiczne
przeobrażenia trzeciej fali sprawiają, że trzeba
przystać na rezygnację z części niezależności i
zaakceptować ekonomiczne i kulturowe
oddziaływania z zewnątrz” – przekonuje
„futurolog”. „Stąd też widzimy – pisze Toffler –
jak poeci i intelektualiści w zacofanych
ekonomicznie regionach oddają się pisaniu
narodowych hymnów, podczas gdy poeci i
intelektualiści państw trzeciej fali opiewają
’świat bez granic’ i ’świadomość planetarną’”.
Mit o „trzeciej fali” stworzony przez Alvina
Tofflera jest w rzeczywistości programem
kontroli narodów. Alvin Toffler, marksista
urodzony w 1928 r. w USA, syn żydowskich
emigrantów z Polski. Marksistowski mentor
Saryusz-Wolski: Unia Europejska staje się
dla lewicowych elit nową religią
Dziś Europa jest w kryzysie, traci swą
tożsamość, przestaje być solidarna i nie
przestrzega zasady pomocniczości – mówił
poseł do PE Jacek Saryusz-Wolski podczas
konferencji "Christianitas, a przyszłość Europy".
Jej uczestnicy podkreślali, że UE odchodzi od
swoich korzeni i od idei, które przyświecały jej
założycielom.
W dobie postprawdy potrzeba
odważnego świadectwa młodych
Postprawda jest pewną postawą ludzi, dla
których nie liczą się fakty. Najważniejsza jest
uprzednio zaprogramowana narracja, której
wszystko musi być podporządkowane.
Arcybiskup zwrócił uwagę na to, że
współczesny świat, dzięki rozwojowi techniki i
środków masowego przekazu, potrafi dużo lepiej
manipulować opinią społeczną i osiągać
zamierzone przez siebie cele. Wyrok zapadł.
Chrześcijaństwo jest przedstawiane jako przejaw
ciemnoty i wszetecznictwa, które nie ma nic
wspólnego z postępem i nie powinno istnieć we
współczesnym świecie. Tworzy się różnego
rodzaju fake newsy, nie chce się zmierzać do
poznania pełnej prawdy o Chrystusie,
posługując się pomówieniem, ośmieszeniem i
szyderstwem po to, by od Niego odwieść- mówił
abp Marek Jędraszewski do członków
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Jak minęła pierwsza niedziela bez handlu?
W pierwszą niedzielę wolną od handlu w
galeriach handlowych były pustki; czynne były
jedynie restauracje i kawiarnie, gdzie było
niewielu klientów. Z kolei ruch na stacjach
benzynowych, mimo pokaźnego asortymentu,
był niewiele większy niż wcześniej.
Wolna niedziela to okazja, żeby posłowie
Nowoczesnej z Petru na czele poczytali trochę
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Janusz Szewczak: Świat stoi w obliczu wojny
handlowej, a u nas robi się wielki problem z
tego, że jest wolna od handlu niedziela.
Posłowie Nowoczesnej i PO odliczają godziny
do zamknięcia sklepów. Wydaje się, że wolna
niedziela to idealna okazja, żeby posłowie
Nowoczesnej z panem Ryszard Petru na czele
poczytali trochę na temat historii, bo mają spore
braki w tej dziedzinie. PO robi wiele, żeby jej
poparcie jeszcze bardziej spadło i kształtowało
się poniżej 10 proc. Program PO jest
dramatycznie głupi. Proponują Polakom
likwidację CBA, IPN, pracę w niedziele w
supermarketach i ponowne wydłużenie wieku
emerytalnego. PO i Nowoczesna pożegnała się z
rozumem. Są kompletnie odklejeni od
rzeczywistości. Przez takie idiotyzmy,
informacje o sukcesach gospodarczych
niesłusznie schodzą na dalszy plan. Nie warto
też skupiać się na tym kogo znowu Polacy
powinni przepraszać. Wypadałoby, żeby ktoś w
końcu Polaków przeprosił za liczne zbrodnie i
niegodziwości, które nas dotykały przez
pokolenia. Niestety cały czas spotykamy się z
atakami na Polskę.
Świetne miejsce Polski w rankingu
najlepszych krajów do inwestowania
Amerykański portal usnews.com przedstawił
ranking najlepszych krajów do inwestowania.
Polska zajmuje w nim wysokie trzecie miejsce.
Wyprzedają nas Filipiny (1. pozycja) i Indonezja
(2. miejsce).
Szewczak o wysokim miejscu Polski w
prestiżowym rankingu
Ten wielki biznes przede wszystkim lubi
spokój i ma świadomość, że Polska jest dzisiaj
oazą spokoju. Jakieś grupki wrogów Polski,
protestujących, to jest zupełny folklor. W
samych Niemczech nie rozwiązano kwestii
uchodźczej, we Francji mamy protesty
społeczne. To nie pierwszy taki ranking o
światowym wymiarze, gdzie zwraca się uwagę
na wielki awans Polski w tych notowaniach.
One dotyczą również, tak jak w tym przypadku,
opłacalności inwestycji, ale również w kwestii
tempa wzrostu gospodarczego, uszczelniania
systemu podatkowego, jesteśmy w tych
rankingach bardzo wysoko. Również w
notowaniach Komisji Europejskiej. To jest
dowód na trafność wyboru pewnej koncepcji
rozwojowej Polski.
Duże firmy zapowiadają wzrost inwestycji i
zatrudnienia
Aż 72 proc. dużych przedsiębiorstw planuje
w tym roku wzrost inwestycji, 52 proc. zwiększy
zatrudnienie - wynika z badania nastrojów
przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie
Konfederacji Lewiatan.
NBP: inwestycje przedsiębiorstw mogły
wzrosnąć o 4 procent
Narodowy Bank Polski szacuje, że
inwestycje przedsiębiorstw w czwartym
kwartale ubiegłego roku wzrosły o około 4 proc.
- poinformował NBP.
85 tys. faktur budzi podejrzenia. 36 tys. firm
dostanie SMS i maile, czy nie oszukały
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Połowy tygodnia (11.)
Premier odchudził administrację rządową.
Zwolnił siedemnastu wiceministrów. Dlaczego
tych właśnie i dlaczego siedemnastu? Byli
najgrubsi? To by miało sens...
Ale po prawdzie akcja odchudzania rządu
poprzez zwalnianie najgrubszych jest bez sensu.
Widać, że rząd ma kłopoty. Z myśleniem. Nie
może być tak, że na skutek ataku opozycji i jej
mediów na tzw. nagrody premier reaguje
histerycznie bezsensownymi działaniami.
Nagrody, de facto wpisane w regulamin jako
pensje są bez sensu tak w ogóle, ale z sensem w
szczególe, bo zgodnie z przepisami. To już
lepiej urealnić przepisy niż poddawać się
opozycji. I na dodatek ministrowie zaczynają się
zrzekać nagród. Paranoja do kwadratu.
Polacy przeżyli pierwszą niedzielę wolną od
handlu. Większość oczywiście nabyła droga
kupna mydło, ryż, makaron, świece, zapałki, sól,
olej i cukier już w sobotę. Ci mniej
doświadczeni, czyli młodsi z okolic pl.
Zbawiciela, pl. Obywatelskiej i Nowoczesnej
weszli w posiadanie powerbanków, telewizorów
bez rogów, smartfonów oraz kawy w
papierowych kubkach na zapas. I co? I jedni i
drudzy niedzielę przeżyli. Jedynie opozycja
totalna zrobiła kilkudziesięcioosobowy wiec
domagając się wolnych niedziel. W sobotę.
Wolne macice domagały sie wolnego wybiegu,
ot tak bez okazji, ale też zebrało się ich
kilkadziesiąt. Zaczerpnęły świeżego powietrza i
poszły protestować o wolne sądy.
Właśnie Sąd Najwyższy poprawił wynik sądu
niższej instancji i sędziego, który kradł w
sklepie przywrócił do zawodu. Akcja uwolnić
sądy polega na spokojnym i wyważonym
uwalanianiu sędziów.
Zauważyłem pewną dwoistość. PIS z dużą
przewagą nad opozycją donosi "wpolityce.pl".
"Onet.pl" ripostuje tytułem Nowy sondaż. PO
goni Prawo i Sprawiedliwość. Ale tylko tytuł, bo
już treść onetowego artykułu zaczyna się od PiS
nie daje szans opozycji...
Irlandzka sędzina odmówiła wydania ściganego
przestępcy z Polski do kraju, gdyż cwany
adwokat przekonał ją, że w Warszawie już nie
ma prawa co widać z Dublina w Strasburgu i w
Wenecji. Postępowanie owej kobieciny nie
spotkało się z przychylnymi komentarzami w
polskiej części Internetu. Irlandczycy
zaoponowali. Ale nie w sensowność krytyki,
tylko w wytykanie sędzinie, że jest lesbijką. Co
racja, to racja: uratowała przed ekstradycją
faceta, nie facetkę...
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/79710

94,5 procent podatników VAT złożyło w
terminie Jednolity Plik Kontrolny (JPK) VAT za
styczeń - poinformowała w poniedziałek
minister finansów Teresa Czerwińska. Według
niej po wstępnej analizie wykryto 85 tys. faktur,
które budzą podejrzenie, że mogą być "pustymi"
fakturami.
Unia Europejska dołoży do trzech inwestycji
kolejowych za ponad 880 mln zł
Niemal 609 mln zł z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
przeznaczy Unia Europejska na dofinansowanie
transportu kolejowego poza siecią TEN-T
(Transeuropejską siecią transportową) - podało
w komunikacie Centrum Unijnych Projektów
Transportowych.
GUS podał dane o imporcie i
eksporcie za styczeń
Eksport wzrósł o 4,8 proc. r/r do 16,5 mld
euro w styczniu 2018 r., zaś import wzrósł w
tym okresie o 10,9 proc. r/r do 17 mld euro,
podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
NBP: Bezrobocie w 2019 r. spadnie do
poziomu 3,5 proc.
Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 3,9%
na koniec tego roku i dalej do 3,5% na koniec
2019 r. oraz do 3,3% rok później (wobec 4,8%
na koniec 2017 r.), wynika z centralnej ścieżki
projekcji inflacyjnej NBP.
Zarabiamy o 6,8 proc. więcej. GUS podał
dane o wynagrodzeniach za luty
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw w lutym 2018 r. wzrosło o 6,8%
r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach
zwiększyło się o 3,7 r/r, podał Główny Urząd
Statystyczny
Inflacja w marcu wzrośnie do 1,5 proc. rdr MPiT
Inflacja w marcu wzrośnie do 1,5 proc. rdr z
1,4 proc. w lutym - oceniają analitycy
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w
komentarzu do czwartkowych danych GUS na
temat inflacji.
Polska ma nową agencję ratingową. Ale nie tę
zapowiadaną przez GPW
ESMA – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i
Papierów Wartościowych zarejestrował czwartą
polską agencję ratingową: SPMW Rating.
Wcześniej zgodę na działanie uzyskały Fitch
Polska, EuroRating i INC Rating.
Wzrost PKB spowolni do 4,2 proc. w 2018 r.
Jest najnowsza projekcja NBP
Wzrost PKB spowolni do 4,2 proc. w tym
roku (z 4,6 proc. w ub.r.), a następnie - do 3,8
proc. w 2019 r., wynika z centralnej ścieżki
projekcji inflacyjnej Narodowego Banku
Polskiego (NBP),
Projekcja NBP: Inflacja znajdzie się
nieznacznie powyżej celu w 2019 i 2020 r.
Inflacja konsumencka wyniesie 2,1% w 2018
r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do
3% w 2020 r., wynika z centralnej ścieżki
projekcji inflacyjnej Narodowego Banku
Polskiego (NBP).
JP Morgan: pierwsza podwyżka stóp proc. w
Polsce w II kw. 2019
W związku z wciąż gołębim nastawieniem
członków RPP, ekonomiści JP Morgan
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spodziewają się, że pierwsza podwyżka stóp
proc. w Polsce nastąpi dopiero w II kw. 2019 r. wynika z raportu datowanego na 9 marca.
CBOS: 41 proc. zwolenników rządu; 50 proc.
zadowolonych z premiera Morawieckiego
W lutym do zwolenników rządu zalicza się
41 proc. badanych; 50 proc. jest zadowolonych z
faktu, że na czele rządu stoi Mateusz
Morawiecki, a politykę gospodarczą pozytywnie
oceniło 53 proc. badanych - wynika z
marcowego sondażu CBOS.
Agencja Fitch podwyższa szacunki PKB
Polski na 2018 r.
Agencja Fitch podwyższyła szacunek wzrostu
PKB Polski na 2018 r. do 3,9 proc. z 3,6 proc.
szacowanych w grudniu - wynika ze środowego
raportu Fitch. Agencja obniżyła prognozy skali
podwyżek stóp procentowych .
Obecna pozycja fiskalna Polski i szacunki
spadku długu do PKB za '17 bez wpływu na
rating Obecna, procykliczna, pozycja fiskalna
Polski, podobnie jak możliwy spadek długu
publicznego w '17 poniżej 50 proc. PKB
pozostają bez wpływu na rating Polski powiedział w trakcie czwartkowej
telekonferencji Arnaud Louis, główny analityk
agencji Fitch na Polskę.
MF: na koniec lutego resort finansów miał na
rachunkach 7 mld 425,9 mln euro
Na koniec lutego br. na rachunkach
budżetowych resortu finansów było 7 mld 425,9
mln euro, co odpowiadało kwocie 31 mld 24,7
mln zł -poinformowało w czwartkowym
komunikacie Ministerstwo Finansów.
Oto najszczęśliwsze państwa świata. Polska
awansowała o cztery pozycje
Finlandia jest najszczęśliwszym krajem
świata - wynika z opublikowanego w środę
raportu World Happiness Report 2018. Polska
awansowała na 42. miejsce z 46. w
ubiegłorocznej edycji, wyprzedzając m.in
Włochy i Japonię.
W ubiegłym roku w Polsce powstało prawie
700 tys. nowych miejsc pracy
W ubiegłym roku w Polsce powstało prawie
700 tysięcy nowych miejsc pracy. To rekordowy
wynik. Równocześnie w tym czasie
zlikwidowano najmniej etatów. Ekonomiści
przekonują, że to efekt dobrej koniunktury
gospodarczej w naszym kraju.
Polska nie spełnia tylko jednego z czternastu
wskaźników równowagi gospodarczej KE
Polska jest jednym z niewielu krajów UE
charakteryzujących się stabilnie wysokim
stopniem zrównoważenia gospodarki. Spośród
14 kryteriów ustalonych przez Komisję
Europejską na potrzeby procedury oceny
nadmiernych nierównowag Polska nie spełnia
jedynie kryterium
dotyczącego międzynarodowej pozycji
inwestycyjnej netto – zauważa NBP w
marcowym Raporcie o inflacji.
Wojsko przestanie zasilać rynek nieruchomości
Ministerstwo Obrony Narodowej nie planuje w
tym roku przekazania żadnych nieruchomości
Agencji Mienia Wojskowego. Zamiast tego
stawia na przywracanie nieruchomości wojsku
oraz ich wynajem.

Rekordowo tanie kredyty. Niskie stopy
procentowe dały 11 tysięcy oszczędności
Aż 64 miesiące cieszymy się już łagodnym
podejściem Rady Polityki Pieniężnej do
ustalania stóp procentowych w Polsce. Efekt jest
taki, że trochę ponad 5 lat temu kredyty zaczęły
tanieć, a od 2015 roku ich ceny są rekordowo
niskie.
PKO BP zarobił w IV kw. 820 mln zł
Skonsolidowany zysk netto grupy PKO BP
uzyskany w 2017 roku wyniósł 3 mld 104 mln zł
i był 8 proc. wyższy niż w 2016 roku. Wynik
odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł
2 mld 249 mln zł i okazał się zgodny z
oczekiwaniami analityków.
Relacja długu publicznego do PKB spadła w
'17 więcej niż zakładał rząd, o 2 pkt proc. MF
Relacja długu publicznego do PKB na koniec
2017 roku spadła o ponad 2 pkt proc. wobec
zakładanych wcześniej 51,7 proc. PKB - podał
resort finansów w stanowisku rządu wobec
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o
finansach publicznych oraz ustawy o
Narodowym.
E. Rafalska: jesteśmy wśród liderów UE jeśli
chodzi o nakłady na rodzinę
Jesteśmy wśród liderów w UE jeśli chodzi o
nakłady na politykę rodzinną - w 2017 r. było to
ponad 3,1 PKB - powiedziała szefowa MRPiPS
Elżbieta Rafalska. Jak mówiła, teraz wyzwaniem
jest mobilna legitymacja osoby z
niepełnosprawnością.
B. Szydło: ponad 3 mld zł na program „Za
życiem”, wsparcie, jakiego nie było
Program "Za życiem” kierowany jest do
szczególnej grupy osób, która dotąd nie miała
takiego wsparcia – oceniła wicepremier Beata
Szydło.
Dymisja 17 wiceministrów. Morawiecki:
Rząd będzie mniej polityczny, a bardziej
urzędniczy
Zmiany w rządzie w ogromnym stopniu to
nie są zmiany personalne, ani polityczne, tylko
usprawniające pracę rządu - powiedział w
poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.
NBP: Do Polski w kolejnych latach będzie
przybywało 200-300 tys. Ukraińców rocznie
W horyzoncie projekcji NBP, czyli do końca
2020 r., na polski rynek pracy będzie
najprawdopodobniej napływało 200-300 tys.
Ukraińców rocznie -powiedział na konferencji
prasowej Jacek Kotłowski.
Najwięcej nowych etatów w handlu,
przemyśle i budownictwie
W ofertach zatrudnienia mogą już przebierać
pracownicy większości branż. Nowych miejsc
pracy jest w nich zdecydowanie więcej niż
likwidowanych.
Minister finansów: Rezygnacja ze składania
deklaracji VAT możliwa z początkiem 2019 r.
Ministerstwo Finansów (MF) rozpoczęło
prace, które mają doprowadzić do likwidacji
przekazywania deklaracji VAT.
„Maryla“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79713

Prosty, izraelski sposób
Różnie można postępować z tymi, którzy
atakują państwo. Obecne władze w Polsce
zachowują się grzeczniutko, najczęściej starając
się nie zauważyć, że są bezlitośnie atakowane, a
Polska bezkarnie opluwana. Nowelizacja ustawy
o IPN pokazuje, że następuje przebudzenie. Inny
sposób, nazwijmy go izraelskim, polega na
zwalczaniu atakujących.
Na początku stycznia 2018 r. Izrael oglosł
zakaz wstępu dla 20 organizacji, które jego
zdaniem naruszają izraelskie interesy. Minister
do Spraw Strategicznych, Gilad Erdan podał
następujące uzasadnienie: "Bojkotowane
organizacje powinny wiedzieć, że państwo Izrael
będzie działało przeciwko nim i nie pozwoli, by
wkraczali do Izraele, by krzywdzić jego
obywateli...Żaden naród nie pozwoliłby na
wpuszczenie krytyków przybywających, by
czynić szkody".
Jakież to niecne poczynania kwalifikują do
uznania przez władze izraelskie za
niebezpieczne dla państwa i obywateli? Czyżby
nawoływanie, a co gorsza publikowanie
poradnika jak obalić legalne władze? Ależ skąd,
za takie coś, to należałyby się tak surowe kary,
że szkodnikom by się odechciało do końca
życia. Idzie o krytykę władz i apel o
przeprowadzenie zmian w kraju. Szlaban
zamyka się przed tymi, którzy używają retoryki
zawierającej określenia w stosunku do Izraela:
"apartheid", "czystki etniczne" oraz nawołują
do sankcji wobec Izraela.
Organizacje umieszczone przez Izrael na
liście należą do ruchu BDS,
czyli:"Boycott,Divestment, and Sanctions".
Przyświeca im wspólne hasło:
Wolność-Sprawiedliwość-Równość. Oto kilka
przykładów takich organizacji;
"American Friends Service Committee"
działa na uniwersyteckich kampusach i w
kościołach. Oskarażają Izrael o "powolną i
systematyczną czystkę etniczną". "War on
Want" posługuje się określeniami: "czystka
etniczna", "apartheid" i "zbrodnie wojenne".
"Associate France Palestine Solidarite" jest
finansowana przez rząd francuski. Nawołuje do
bojkotu i wprowadzenia sankcji na Izrael.
CODEPINK zdaniem Izraelczyków przedstawia
obraz konfliktu pomijając terror stosowany
przez Hamas wobec obywateli
Izraela.Współzalożyciel organizacji, Mede
Benjamin jest też prezydentem Benjamin Fund.
Ten Fundusz przekazuje tysiące dolarów dla
Jewish Voice for Peace i Amnesty International.
Organizacje BDS obejmują: Włochy, Chile,
RPA, Francję, Irlandię, Stany Zjednoczone,
Norwegię, Szwajcarię.
ALE NIE POLSKĘ.
Polska jest wobec Izraela grzeczniutka. Ani mru,
mru. Cicho, sza. A za okazywanie słabości
trzeba kiedyś zapłacić.
Jedną z ostatnich akcji był nacisk na Unię
Europejską, by zerwała rozmowy z Izraelem na
temat dostaw izraelskiego gazu.
W ostatnim czasie rozpanoszyła się w Polsce
V Kolumna. Ta niemiecka i ta rosyjska.
Miejscowych obrzydliwców pewnie trudno
będzie ruszyć, tzn, wykspediować do ich
rzeczywistych ojczyzn, ale tym z zagranicy, ależ
owszem, można postawić szlaban. Nawet nie za
bardzo będzie się trzeba trudzić z
uzasadnieniem. Wystarczy się powołać na
rozwiązanie przyjęte w Izraelu.
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„Tymczasowy“
http://www.blogmedia24.pl/node/79709
Kulisy prowokacji
Wyskoki yntelektualne starszych itd. pobudziły
Polaków do szukania informacji o okupacji, w
tym o postawach Żydów wobec Niemców i
Polaków. Nie bojąc się dotychczasowych pałek
medialnych czyli oskarżeń o antysemityzm,
antywołowizm i antyantyzm ludziska rzuciły się
do bibliotek aby poczytać zakazane i mniej
przemilczane książki. To pozytywny efekt
hucpy. Rzuciłem się i ja sięgając po książkę
Waldemara Piaseckiego o Janie Karskim - tom
drugi 1939-1945. Masa informacji i
ciekawostek, niektóre musiałem zweryfikować.
Większość wiedziałem. Jest interesujący
fragment o kolaboracji za "pierwszego Sowieta",
w tym o zachowaniu Bodo - nad tym raczej
przemyka się w biografiach a sam temat
arcyciekawy - skoro rozliczamy późniejszych
luminarzy pióra rozliczajmy i tych, którzy
znaleźli się na emigracji - szczególnie artystów
bo powinni być bardziej świadomi co do swojej
roli w kreowaniu wrażej propagandy. Inne
ciekawe kawałki to o Akcji "N" czy zachowaniu
ludności żydowskiej na Kresach oraz postawach
wobec Żydów w okupowanej Polsce i roli
Niemców w tworzeniu różnych fikcji i sączeniu
nienawiści.
Czytając fragment ze strony 654 o
zamieszkach antyżydowskich z Wielkanocy
1940 roku, gdzie wykorzystano efemerydę i
parawan Narodowej Organizacji Radykalnej
Andrzeja Świetlickiego i bojówkę "Atak" przy
mocnej inspiracji niemieckiej nie sposób oprzeć
się wrażeniu, że już gdzieś, coś, ktoś...
Komuniści zazwyczaj wykorzystywali gotowe
wzorce czy powtarzali udane operacje. Miałem
skojarzenia z tzw. pogromem kieleckim bo
ewidentnie mechanizm działania był taki
sam."Ktoś" rozpuścił pogłoskę o zabiciu
polskiego chłopca i nagle "spontanicznie"
rozpoczęła się ruchawka. Granatowa policja
miała nakaz nieinterweniowania. Nie dziwi, że
teren Powiśla i Pragi był najbardziej widoczny z wielu względów. Niemcy oczywiście
fotografowali aby ich wnuki i dzieci mogły
później handlować fotkami na portalach ;) Ten
"pogrom" uderzał we władze emigracyjne i
podburzał francuską opinię wobec Polaków.
Przywódcy NOR wkrótce przestali być
potrzebni i zostali straceni.
Dlaczego o tym piszę? Zamiast bawić się w
głupie dialogi trzeba doprowadzić sprawę do
końca i wyjaśniać kulisy INNYCH prowokacji
aby nie dawać pożywki dla działań antypolskich.
Odebrać ordery, wywalić niektórych z Polski i
skończyć z fikcją bajeczek dla dzieci. Ale to
chyba plan dla kolejnej ekipy.
„Unicorn“
http://www.blogmedia24.pl/node/79682
Strach przed Smoleńskiem
Są tacy, którzy akceptują zdradę narodową jako
swój kierunek działania. Ich marzec nie jest
naszym Marcem. My stawaliśmy w obronie
"Dziadów" Adama Mickiewicza, oni w obronie
Adama Michnika, działacza komunistycznej
młodzieżówki studenckiej [link]. Dlatego tej
hydrze trzeba urwać łeb. Niech antypolskich
łajdaków czeka infamia. Ich czas mija.
„michael“

http://www.blogmedia24.pl/node/79700
Dezubekizacja uczelni ! A co z
dekomunizacją ?
Poprawiona po dyskusjach społecznych
„Konstytucja dla nauki” zawiera projekt
dezubekizacji uczelni – częściowe rozliczenie
środowiska akademickiego z uwikłania
komunistycznego w PRL. I to jest jej plus.
W przypadku jej przyjęcia osoby, które
pracowały w organach bezpieczeństwa PRL lub
z nimi współpracowały, nie będą mogły być
profesorami, rektorami, dziekanami czy
kierownikami katedr na uczelniach, nie będą
mogły pełnić funkcji w ważnej dla systemu
akademickiego Radzie Doskonałości Naukowej,
ani funkcji kierowniczych, czy eksperckich w
Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Komisji
Akredytacyjnej.
To krok w dobrą stronę, choć spóźniony o
ponad ćwierć wieku i zbyt krótki, bo
dezubekizacja nie wyklucza całkiem
pracowników i współpracowników SB z
systemu akademickiego, ale tylko z funkcji
kierowniczych i eksperckich.
„Zasługi” towarzyszy na uczelniach
Projekt ustawy niestety nie obejmuje
dekomunizacji przestrzeni akademickiej, także
personalnej – i to jest jej wada.
Wiadomo przecież, że głową tego systemu
była partia komunistyczna (PZPR wspierana
przez partie/stronnictwa sprzymierzone) i to ona
decydowała także o organach bezpieczeństwa.
To PZPR była przewodnią siłą narodu, także w
sektorze akademickim, a na uczelniach przede
wszystkim.
Bez poparcia, a przynajmniej przyzwolenia,
nie można było na uczelniach pracować, a w
okresie instalacji systemu nawet studiować
[zakaz dla wrogów systemu, żołnierzy
wyklętych , ich rodzin …], nie były możliwe
awanse, wyjazdy zagraniczne. Im wyżej w
hierarchii akademickiej, tym rola partii była
większa. Do doktoratu wystarczyło na ogół
przyzwolenie POP PZPR, gdy na szczeblach
wyższych, decydenckich, awanse musiały
przechodzić przez Komitet Wojewódzki, a
nawet Centralny.
Kryteria merytoryczne miały mniejsze
znaczenie od kryteriów politycznych, stąd
negatywna selekcja kadr akademickich była
oczywistością i nie bez przyczyny odchodzenie
kadr formowanych w II RP i wchodzenie do
systemu kadr chowu ZMP/PZPR-owskiego
powodowało stopniowe obniżanie poziomu
merytorycznego i moralnego kadr akademickich.
Proces ten nasilił się po wprowadzeniu do
systemu akademickiego tzw. ‚docentów
marcowych’, nie za zasługi naukowe, tylko za
zasługi dla utrwalenia władzy ludowej,
szczególnie podczas wydarzeń roku 1968 r.
Zmiany strukturalne, zastępowanie katedrobsadzanych jeszcze przez ‚starych’ profesorów
– instytutami kierowanymi już przez nową kadrę
wychowaną w Polsce Ludowej, miały trwałe,
negatywne skutki dla poziomu uczelni.
Komunista u władzy – zapisane w dzienniku
Ilustrację tego, co się działo wówczas na
uczelniach mogą stanowić zapiski Karola
Estreichera, w których wybitny historyk opisał
m. in. poczynania rektora Mieczysława Karasia,
który pragnął dokonać zamiany ‚Uniwersytetu
Jagiellońskiego ze szkoły w Instytut
Propagandowy Polskich Komunistów ‚ co w
niemałym stopniu mu się udało:

„Karaś …. już w trakcie studiów zapisał się do
Partii, a w 1957 roku, popierany przez
Taszyckiego, zaczął karierę jako sekretarz
Podstawowej Organizacji Partyjnej.
Nigdy żaden hrabia Potocki, żaden dęty
szlachetka nigdy nie traktował tak służby jak
Karaś swych kolegów czy podwładnych. Jest
władczy opryskliwy, niecierpliwy.
Józef Wieczorek
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79699
Za krótkie łapki Jankesów
The Great Country of United States of America
na ogół jest w świecie pożyteczne. Czasem
jednak zachowuje się jak tępawy wyroślak na
boisku szkolnym. Dawniej wysyłał na
kanonierkach ekspedycję karną i nazywało się to
"polityka kanonierkowa". Teraz inne czasy, więc
robi to samo innymi środkami. Właśnie Polska
doświadcza takiego pohukiwania. Na ile należy
się tym przejmować? Któż to wie.
Tak czy inaczej, pomocna może być analiza
niektórych wydarzeń, kiedy to wyroślak
próbował ustawiać innych na boisku. Całkiem
niedawno, a dokladniej w dniu 9 XII 2017 r.
prezydent D.Trump oglosił, że USA przeniosą
swoją ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy, w
ten sposób uznając to miasto za stolicę Izraela.
Zdumiało to świat,a nawet oburzyło, choć
ucieszyło ogon, który macha psem. Przewidując
kłopoty Trump pogroził piąchą: "Biorą setki
milionów dolarów, a nawet miliardy dolarów, a
potem głosują przeciwko nam. Będziemy
obserwować to głosowanie. Niech sobie głosują
przeciwko nam; dużo na tym zaoszczędzimy.
Mamy to gdzieś". No i w dniu 21 XII 2017 r.
doszło do głosowania na forum Zgromadzenia
Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Wynik był druzgocący - przeciw rezolucji
potępiającej decyzje Waszyngtonu, poza USA i
Izraelem, głosowala tylko garstka egzotycznych
krajów:Togo,Honduras,Gwatemala,Mikronezja,
Marshall Islands, Nauru i Palau.
Cios był bolesny szczególnie w przypadku
Egiptu i Jordanii, które to kraje obok Izraela
otrzymują od Stanów Zjednoczonych pomoc w
wysokości ponad 1 miliarda dolarów
rocznie.Premier Izraela Netanjahu podziękował
słowami, które mogły wzbudzić zdziwienie:
"Izrael odrzuca rezolucję ONZ i jednocześnie
wyraża zadowolenie, że tak wiele krajów nie
głosowalo za rezolucją". Zaś sympatyczna pani
Nikki Haley, ambasador USA w ONZ,
zagrzmiała. "Stany Zjednoczone zostały
obrażone i zapamiętamy to sobie! "Zagroziła
obcęeciem funduszy przekazywanych innym
krajom oraz samej Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Nawet, co bardzo ciekawe,
oznajmiła, że:"Żadne głosowanie ONZ nie
będzie miało znaczenia". To pewnie w ramach
specyficznie rozumianej praworządnosci, o którą
tak Jankesi dbają.
Nie wykazał respektu prezydent Turcji
Erdogan. Zaćwierkał: "Panie Trump, nie możesz
pan kupić swoimi dolarami woli demokratycznej
Turcji". Zaś szef tureckiego MSZ M.Cavuskoglu
na forum ONZ dodał: "Nie damy się zastraszyć.
Możecie być silni, ale to nie sprawi, że macie
rację". Najwyraźniej Turcy uznali, że z chamem
trzeba po chamsku.
Negatywną dla Amerykanów i Izraela
decyzję podjęła też Rada Bezpieczenstwa ONZ,
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gdzie 14 krajów głosowało solidarnie i tylko
glos USA zablokował.
Minęło już trochę czasu i świat się nie
zawalił. Już niedługo, w maju, zacznie się
budowa ambasady amerykańskiej w Jerozolimie
za żydowskie pieniądze. Jankesi zobaczą jeszcze
bardziej, że popełnili gruby błąd.
„Tymczasowy“
http://www.blogmedia24.pl/node/79671
Czy zaniedbaliśmy obronę wizerunku
Polski?
Bronisław Wildstein mówi, że tak. Ja twierdzę,
że było inaczej, to nie my prowadziliśmy
antypolską politykę historyczną, to nie jest nasze
zaniedbanie, ale świadoma i celowa antypolska
polityka prowadzona przez wrogów
okupujących naszą Ojczyznę w czasie II Wojny
Światowej, a później kontynuując okupację PRL
i III RP [link]. Antypolska polityka historyczna
dobrze służyła interesom innych państw, nie
koniecznie wrogich Polsce.
Powiem dokładnie - była to ciągła okupacja
polityczna i ekonomiczna polegająca na
świadomie i celowo zrealizowanym planie
zniszczenia systemów etycznych i
społeczno-politycznych w Polsce, aż do
wrogiego przejęcia władzy politycznej, w
stopniu umożliwiającym trwałą degenerację
systemu prawa państwowego, w sposób
zapewniający przejęcie kontroli nad gospodarką,
w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji
jej zasobów materialnych i ludzkich, pod
ochroną prawa państwowego i
międzynarodowego.
Okupacja ekonomiczna była i jest oczywista,
wystarczy policzyć olbrzymie pieniądze stale
wyciekające z Polski z tragicznie dziurawego
systemu podatkowego, by zrozumieć o jak grube
miliardy chodzi. Okupacja realizowana była
poprzez zainstalowanie licznych systemów
pasożytniczej eksploatacji polskich zasobów
materialnych i niematerialnych. Ale sprawa
polega nie tylko na bezpośrednim
wyprowadzaniu pieniedzy. Każdy okupant
prowadzi zwykle gospodarkę rabunkową, a jeśli
nie może czegoś ukraść - niszczy. Wystarczy
spojrzeć na zniszczoną polską gospodarkę
morską, od rybołówstwa poczynając po
przemysł okrętowy. Niszczone było wszystko,
niekiedy w bardzo wyrafinowany sposób. Polski
przemysł górniczy został uratowany w ostatniej
chwili, a przykładów niszczycielskiego
szaleństwa mamy tysiące. Weźmy polskie
fabryki sody i ich rabunkowa eksploatację. Jest
to najwiekszy w Europie zespół fabryk
produkujący sodę, który działa dopóki się nie
zawali. [ciech] W mojej osobistym języku
nazywam lata od 1 wrzesnia 1939 roku do 13
listopada 2015 roku jako "CZAS
ZNISZCZENIA" [dms].
Okupacja polityczna jest skutkiem wrogiego
przejęcia władzy politycznej tylko i wyłącznie
po to, aby rabunkowa gospodarka i złodziejstwo
było chronione przez systemy państwowe, tak
aby draństwo było bezkarne. Najważniejszym
interesem i środkiem działania okupanta jest
trwała degeneracja systemu prawa państwowego
- tak aby uczciwi obywatele mogli być
prześladowani, a bezczelne złodziejstwo
znajdowało się pod parasolem ochronnym.
Tak jak w aferze AmberGold. Tak jak w
warszawskiej reprywatyzacji, w której sądy
stawały po stronie bezczelnych czyścicieli
kamienic. Komuniści na tyle zdegenerowali

system polskiego prawa, że jego doprowadzenie
do normalności zabierze lata. A system prawa
wprowadzonego przez okupantów ma służyć
złodziejom. Okupacyjna władza jest po to, aby
trzymać Polaków za twarz. A jeśli obywatele
maja sny o niepodległosci, to pan Schetyna im
pokaże...
Najlepszym przykładem mocy i trwałości
tego komunistycznego parasola jest ostatnie
działanie pierwszej prezes Sądu Najwyższego,
pani Małgorzaty Gersdorf, która wykorzystując
degenerację systemu polskiego prawa, mogła
jednym bezruchem zablokować funkcjonowanie
najważniejszych systemów państwa polskiego.
Mało kto w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, że
najwazniejszym narzędziem utrzymujacym
degenerację polskiego prawa jest pozostawiona
przez komunistów Konstytucja z 2 kwietnia
1997 roku, stojąca na straży degeneracji
polskiego systemu prawnego, które nie chroni
praw i wolności obywateli, ale jest
antydemokratyczną konstytucją władzy
okupanta. Casus pani Małgorzaty Gersdorf jest
szkolnym przykładem - widzimisię pani prezes,
jej osobisty antypaństwowy interes ma
konstytucyjną przewagę nad prawem i polska
racją stanu. Gorzej. Pani Małgorzata Gersdorf
tylko i wyłacznie z powodu posiadanej władzy
może jednoosobowo orzekać co chce o polskiej
racji stanu, nie ponosząc żadnej
odpowiedzialności za skutki swoich decyzji.
Jest to superkomunistyczne liberum veto w
najczystszej postaci. Pani pierwsza prezes może
identycznie tak samo jak cesarz Neron podpalić
Stolicę, a wszyscy Polacy mogą jej skoczyć.
Tak jest, ponieważ Konstytucja stoi na
straży nieodpowiedzialności wszelkiej polskiej
władzy. Tak jest, jak jest ponieważ ta
Konstytucja stoi na straży wszechwładzy każdej
nieodpowiedzialnej władzy.
To jest jeden z wielu powodów konieczności
wymiany tej Konstytucji. Musimy wymienić
Konstytucję władzy na Konstytucję obywateli.
Polityka historyczna jest fundamentalnym
narzędziem każdego państwa poważnego niestety do 16 listopada 2015 roku polska
polityka historyczna nadal była w łapach tego
samego okupanta. Niczego nie zaniedbalismy.
Nam siłą odebrano prawo do prowadzenia
polskiej polityki historycznej.
Dzisiejsza totalitarna opozycja razem z
licencją na totalną władzę z czasów PRL & III
RP gorliwie kontynuowała i usiłuje nadal
trzymać się polityki pełnej pogardy,
niezrozumienia i zacietrzewionej nienawiści do
nas, do naszej kultury, obyczaju i tradycji. Ich
polityczne zacietrzewienie i brak szacunku do
wszystkiego co polskie ocieka kłamstwem i
pomówieniem bardziej zaciekłym niż obojętna
niechęć naszych wrogów.
Jest to służalcza gorliwość neofitów.
Dlatego tej hydrze trzeba urwać łeb. Niech
antypolskich rodzimych łajdaków czeka infamia.
Ich czas mija.
„michael“
http://www.blogmedia24.pl/node/79703
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