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Sto lat odzyskanej niepodległości, a my
wciąż zniewoleni
Tak chciałbym dziś w Gietrzwałdzie zobaczyć
kawałek wolnej Polski, gdzie ludzie przez łzy
radości patrzą na siebie życzliwie, gdzie mówią
sobie do ucha i do serca dobre słowa - mówił w
Gietrzwałdzie bp Józef Zawitkowski. Sto lat
odzyskanej niepodległości, a my wciąż
zniewoleni. Nasz gietrzwałdzki dzień pokuty
przeżywamy jako refleksję nad prawdą, że nie
ma wolności narodu bez wolności sumienia
każdego z obywateli.Mówił, że „trzeba rozliczyć
afery, złodziejstwa bezbożnych, ale
wystarczyłoby przykazanie: +Nie kradnij!+
Nikogo, nigdzie i nigdy.‖+Nie cudzołóż!+
Byliby ludzie piękni urodą czystego serca i
czystych oczu, ale myśmy poplątali miłość z
łajdactwem, małżeństwo z partnerstwem i tym
grzechem zgniją narody. +Nie mów fałszywego
świadectwa+ ani w domu, ani w kościele, ani w
Sejmie, ani w gazecie, ani w radiu, ani w
telewizji, ani w internecie, ani w parlamencie
Unii Europejskiej, bo poprzysięgałem z
Konopnicką i Nowowiejskim: +Nie będzie
Niemiec pluł nam w twarz+, teraz sami sobie
naplujemy—podkreślił bp Zawitkowski.
Morawiecki: Niepodległość warunkuje
rozwój gospodarczy, a ona umacnia
suwerenność
To niepodległość warunkuje w dużym
stopniu i gwarantuje rozwój gospodarczy, a
dobry rozwój gospodarczy jest elementem, który
umacnia niepodległość, suwerenność każdego
kraju – mówił
premier Mateusz Morawiecki.
CBOS: 49 proc. Polaków dobrze ocenia
prorodzinną politykę rządu
49 proc. Polaków dobrze ocenia prorodzinną
politykę rządu. Najlepiej oceniany jest program
Rodzina 500 plus, 75 proc. ankietowanych
popiera program Dobry Start, a 89 proc.
ułatwienia dla matek-studentek - wynika z
sondażu CBOS.
Premier: PiS odbudowało sprawiedliwość
społeczną
Prawo i Sprawiedliwość przywróciło
elementarną sprawność instytucji państwa,
odzyskało podstawową sprawiedliwość
historyczną, odbudowało na pewnym poziomie
sprawiedliwość społeczną oraz pozycję Polski
na forum międzynarodowym – powiedział w
sobotę premier Mateusz Morawiecki.
Ponad połowa Polaków uważa, że gospodarka
kraju się rozwija
58 proc. Polaków jest zdania, że gospodarka
kraju się rozwija;przeciwnego zdania jest 29
proc. ankietowanych - wynika z czerwcowego
sondażu Kantar Public.
Polska nie ulegnie dyktatowi UE
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Nie możemy poddać się żadnemu dyktatowi
ze strony Komisji Europejskiej – podkreślał
premier Mateusz Morawiecki. Unijni urzędnicy
chcą pozwać nasz kraj do Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z
ustawą o Sądzie Najwyższym. Szef europejskiej
instytucji Jean-Claude Juncker powiedział
jednak, że póki co nie ma formalnej decyzji w
sprawie procedury praworządności wobec
Polski.
Z. Ziobro : Ustawa o SN wejdzie w życie
mimo oporów i szantażów
Ustawa o Sądzie Najwyższym wejdzie w
życie. Polskie państwo nie będzie ulegało
szantażowi tych, którzy chcą łamać prawo i
wykorzystywać do tego zagraniczne instytucje,
napuszczać na Polskę rozmaite organizacje i
psuć nam reputację tylko dlatego, by bronić
swoich ciemnych i śmierdzących interesów –.
Morawiecki: Ustawa o SN obowiązuje, jest
zgodna z konstytucją
Ustawa o Sądzie Najwyższym obowiązuje,
ona jest absolutnie zgodna z konstytucją - mówił
premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że
Polska nie zamierza wycofywać się z reformy.
Zadeklarował wolę
dialogu z Komisją Europejską.
Juncker: Nie ma formalnej decyzji ws.
procedury naruszeniowej wobec Polski
Szef KE Jean-Claude Juncker poinformował
dziennikarzy w piątek po szczycie UE w
Brukseli, że Komisja Europejska nie podjęła
formalnej decyzji w sprawie uruchomienia
procedury naruszenia prawa UE wobec Polski w
związku z ustawą o Sądzie Najwyższym.
Morawiecki: Stanowisko Polski ws.
uchodźców jest teraz stanowiskiem UE
Stanowisko Polski ws. relokacji uchodźców
jest od teraz stanowiskiem Unii Europejskiej mówił w piątek po zakończeniu unijnego
szczytu w Brukseli premier Mateusz
Morawiecki. Jak dodał udało się powstrzymać
dwuletnią..
MF: po drugim kwartale sfinansowane 60
proc. potrzeb pożyczkowych br.
Po drugim kwartale br. sfinansowane zostało
60 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych
wynikających z ustawy budżetowej,
prefinansowano 5 mld zł potrzeb 2019 r., na
rachunkach MF jest 51 mld zł - poinformował w
piątek wiceminister finansów Piotr Nowak.
Nadwyżka na rachunku bieżącym w I kw.
2018 r. wyniosła 378 mln euro
Nadwyżka na rachunku bieżącym w I
kwartale 2018 r. wyniosła 378 mln euro wobec
deficytu 578 mln euro w IV kw. 2017 r. - podał
w piątek NBP.
Członkowie komisji weryfikacyjnej ds.
reprywatyzacji podsumowali swoją
działalność
Około 700 milionów złotych – tyle wynosi
wartość nieruchomości, które odzyskała komisja
weryfikacyjna ds. warszawskiej reprywatyzacji.
Jej członkowie podsumowali dzisiaj swoją
dotychczasową działalność.Jednak to nie koniec
prac komisji.
Cd.Str.2.

Połowy tygodnia (26.)
Zmieniliśmy ustawę o IPN. Ponoć to jest
sukces, bo we wspólnej deklaracji
polsko-izraelskiej przyznano, że nie wszyscy
Polacy byli winni holocaustowi tylko jacyś
Naziści ze współpracownikami (We reject the
actions aimed at blaming Poland or the Polish
nation as a whole for the atrocities committed by
the Nazis and their collaborators of different
nations)...
Można by powiedzieć, że wróciliśmy do
czasów sprzed uchwalenia ustawy. Ale nie.
Guzik co prawda oddaliśmy, ale przy okazji
okazało się jak silne jest lobby żydowskie i z jak
wielkim antypolonizmem mamy do czynienia.
Ponadto przez te kilka miesięcy zniknęła z
polskich dyskusji poprawność polityczna i o
stosunkach polsko - żydowskich mówiło się
całkiem otwarcie i szczerze. I to jedyny plus...
Drugi sukces, już bardziej realny to ustalenia
szczytu UE ws. imigrantów. Pierwsza
propozycja zgłoszona przez Tuska nic nie
mówiła o dobrowolności relokacji i została przez
naszych oprotestowana. Podobno rozmowy
wspólne i dwustronne były naprawdę i podobno
Polska zasugerowała zerwanie szczytu. Sukces
bardziej realny, ale ustalenia całkiem nierealne
w tym sensie, że ogólnie pieczętują stan
aktualny, a konkrety poznamy później. A tu
obawiam się, że przy ich konstrukcji dużego
udziału mieć nie będziemy...
Nowy projekt dyrektywy unijnej (o ochronie
praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym)
zawiera dość szkodliwe - szczególnie dla
mniejszych - postanowienia dot. cytowań i
umieszczania odsyłaczy. Polskie przepisy w tej
sprawie są wystarczające, ale socjalizm unijny
się dopiero rozkręca. Ciekawe jak zareagują
polskie władze...
Sędziowie SN ogłosili, że ich prezeską pozostaje
Gersdorf po wsze czasy. Bo oni stosują przepisy
konstytucji bezpośrednio i nawet przywołali te,
które im pasują. Właściwie nie ma co tego
komentować. Ciekawe tylko, czy jak to zwykle
lewactwo ograniczy się do protestowania na
facebooku czy okopią się w gmachu sądu.
Sądzę, że są odważni tylko w gębie, więc ten
drugi obciach nam nie grozi...
Polacy szybko odpadli z MŚ w piłkę kopaną
i poleciały na nich gromy. A niesłusznie: po
pierwszej rundzie jeden Polak został wybrany do
najgorszej jedenastki, ale po drugiej już dwóch,
polska drużyna była pierwszą z Europy która
odpadła, polski bramkarz miał unikatową
statystykę (na trzy oddane strzały puścił trzy
gole), polski napastnik raz tylko podał do kolegi
i zapewne jeszcze kilka takich...
„tu.rybak―
http://blogmedia24.pl/node/80254

Jak zaznaczył Sebastian Kaleta, „jest bardzo
dużo nowych wątków – w mojej opinii – które
są aferalne‖.– Podsumowując miniony rok nie
tylko „spinamy‖ swoją działalność. Pierwszy
rok zakończyliśmy pokazując mechanizmy
patologii, a przez najbliższe miesiące będziemy
krok po kroku te mechanizmy sprawdzać w
każdej poszczególnej sprawie.
Premier: Jest za wcześnie na wejście do strefy
euro.
Jest jeszcze za wcześnie na dołączenie Polski
do strefy euro - powiedział premier Mateusz
Morawiecki. Według niego będzie można
rozważać wstąpienie do strefy euro, gdy pensje
w Polsce osiągną poziom
70 proc. – 80 proc. wynagrodzeń niemieckich.
Prawie połowa Polaków uważa, że
wprowadzenie euro byłoby "czymś złym"
Odsetek Polaków, którzy oceniają, że
wprowadzenie euro zamiast złotego byłoby
"czymś złym", wynosi 46 proc. - wynika z
czerwcowego badania Kantar Public. W grudniu
2017 r. taką opinię podzielało 47 proc.
Nadwyżka budżetu po maju wyniosła 9,6 mld
zł
Nadwyżka budżetowa po maju 2018 r.
wyniosła 9,6 mld zł - poinformował MF w
komunikacie. W okresie od stycznia do maja
dochody wyniosły 154,0 mld zł (43,3 proc.
planu), a wydatki 144,4 mld zł (36,4 proc.
planu).
Nowe zamówienia w przemyśle w maju
wzrosły o 4,6 proc. rdr - GUS
Nowe zamówienia w przemyśle w maju 2018
r. wzrosły w ujęciu rdr o 4,6 proc.,po wzroście o
8,4 proc. rdr w poprzednim miesiącu - podał
GUS.
Wydajność pracy w przemyśle w I-V wzrosła
o 3,3 proc. rdr - GUS
Wydajność pracy w przemyśle w okresie
styczeń-maj 2018 r. wzrosła o 3,3 proc. rdr przy
większym o 2,7 proc. zatrudnieniu i wzroście
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto o 7,2 proc.
Bezrobocie w dół. GUS podał dane za maj
Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec
maja br. wyniosła 6,1 proc.,czyli spadła o 0,2
pkt wobec danych z kwietnia, podał Główny
Urząd Statystyczny . W maju 2017 r. stopa ta
wyniosła 7,3 proc.
Rośnie wydobycie gazu i przerób ropy
Produkcja gazu ziemnego w maju 2018 r.
wzrosła o 2,9 proc., a przerób ropy naftowej w
krajowych rafineriach zwiększył się o 24,3 proc.
w porównaniu do wyników sprzed roku wynika z najnowszych danych GUS.
Już od przyszłego roku setki tysięcy firm
zapłacą niższy ZUS
Rząd zajmie się projektem nowelizacji
ustawy, która ma m.in. obniżyć składki na
ubezpieczenie społeczne z obecnych ponad 1200
zł do ok. 660 zł osobom prowadzącym
działalność gospodarczą na mniejszą skalę.
Nowe rozwiązania mają objąć prawie 200 tys.
firm.
Morawiecki: Mały ZUS nie zastąpi tzw.ulgi
na start
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Rząd przyjął we wtorek projekt dotyczący
tzw. małego ZUS-u dla przedsiębiorców
osiągających niewielkie przychody poinformował we wtorek podczas konferencji po
posiedzeniu rządu premier.
Szewczak: Mały ZUS obejmie ok. 200 tys.
firm,
Mały ZUS obejmie ok. 200 tys. firm, będzie
dla nich realną zmianą na lepsze - powiedział
PAP wiceprzewodniczący sejmowej Komisji
Finansów Publicznych Janusz Szewczak (PiS).
Przypomniał, że wysokość składek
ZUS-owskich jest jednym z większych
problemów dla małych firm. To pewien
początek, pierwsza realna zmiana w zakresie
ZUS-u. Jak wiemy, składka ZUS jest jednym z
większych problemów dla małych
przedsiębiorców w Polsce— powiedział
Szewczak. Zaznaczył, że mały ZUS nie będzie
miał negatywnego wpływu na ZUS. Mamy w
ostatnim czasie o wiele większą ściągalność
składek ZUS-wskich — powiedział.
Przypomniał, że „to wynika z koniunktury
gospodarczej, z niższego bezrobocia, z
wyższych wynagrodzeń Polaków‖. Mam
nadzieję, że to jest początek procesu zmian w
zakresie ZUS-u.
Rząd planuje wsparcie szkolnictwa
branżowego
MEN chce, aby pracodawcy mogli
finansować zakup sprzętu przez szkoły
branżowe, dokładać się do pensji nauczycieli lub
fundować uczniom staże i nie płacić podatku od
darowizn. Przygotowywaną przez rząd ustawą
sejm ma się zająć we wrześniu.
Relikt PRL wkrótce zniknie. Nowe
możliwości dla 2,5 mln Polaków
Mam nadzieję, że nasze prace wkrótce
doprowadzą do przyjęcia przez parlament
ustawy o zamianie użytkowania wieczystego na
pełną własność;otwieramy taką możliwość dla
2,5 mln obywateli Polski - poinformował w
sobotę premier Mateusz Morawiecki.
Rząd przyjął projekt o wzroście nakładów na
zdrowie do 6 proc. PKB w 2024 r.
Rząd przyjął we wtorek projekt zakładający
przyspieszenie tempa wzrostu nakładów
finansowych na publiczny system ochrony
zdrowia, tak by nie mniej niż 6 proc. produktu
krajowego brutto było przeznaczane na ten cel
od 2024 r. Wcześniej zakładano, że nastąpi to w
roku 2025.
ZUS stawia na e-zwolnienia. E-ZLA są coraz
bliżej, a przekrętów i wyłudzeń już jest mniej
Lekarze coraz chętniej korzystają z
elektronicznych zwolnień. Pacjent nie musi
biegać do pracy z papierami, ale… musi
pamiętać o łatwiejszej kontroli. Stąd wciąż u
lekarzy pojawiają się tacy, którzy
nalegają na papierowe zwolnienie. - Taki
proceder się skończy –zapowiada Krzysztof
Dyki, wiceprezes ds. IT w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych.
Rząd przyjął projekt dotyczący
Internetowego Konta Pacjenta
Rząd przyjął we wtorek projekt ws.
wprowadzania Internetowego Konta Pacjenta.
Dzięki IKP pacjent ma otrzymać dostęp online
do informacji m.in. o swoich receptach,
skierowaniach, zleceniach na wybory medyczne,

udzielonych świadczeniach oraz np. o
wybranym lekarzu.
Senat przyjął ustawę m.in. ograniczającą
wywóz leków za granicę
Ograniczenie wywozu leków za granicę i
wzmocnienie systemu nadzoru nad
wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem
nimi zawiera nowelizacja ustawy – Prawo
farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.
W Warszawie odbyła się debata pt.
„Medyczna Racja Stanu – tezy dla zdrowia”
Większa odpowiedzialność Polaków za
własne zdrowie oraz za to jak finansowany jest
system ochrony zdrowia - to główny cel
konferencji „Medyczna Racja Stanu – tezy dla
zdrowia‖, która wczoraj odbyła się w
Warszawie. W debacie ekspercko-systemowej
wzięli udział lekarze, osoby zarządzające służbą
zdrowia, politycy oraz urzędnicy.
Były prezes GetBack próbował uzyskać azyl
w Izraelu. Nie uzyskał go
Poseł Marcin Horała (PiS) powiedział, że b.
prezes spółki GetBack zatrzymany przez CBA
na Okęciu po powrocie z Izraela poleciał tam po
azyl, ale go nie uzyskał. Według posła nie jest
potrzebna komisja śledcza.
CBA zatrzymało dwie osoby
związane ze spółką GetBack
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało
we wtorek dwie osoby związane ze sprawą
spółki GetBack - dowiedziała się PAP.
Warszawski sąd w czwartek postanowił
zastosować areszt tymczasowy na
trzy miesiące wobec kolejnych dwojga
podejrzanych ws. GetBack: b.dyrektor biura
zarządu GetBack Katarzyny M. i prezesa
Polskiego Domu Maklerskiego Szczepana D.-M.
CBA zatrzymało kolejną osobę powołującą
się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało
we wtorek rano na parkingu jednej z sieci
restauracji fast food w Piasecznie kolejną osobę,
która miała powoływać się na wpływy w
wymiarze sprawiedliwości .
Rusza proces Kijowskiego, oskarżonego o
przywłaszczenie 121 tys. zł
Przed sądem prokurator odczytał akt
oskarżenia. Na ławie oskarżonych oprócz
Kijowskiego (zgadza się na podawanie nazwiska
- PAP) zasiada też b. skarbnik Komitetu Obrony
Demokracji Piotr Ch. Jak informowała
prokuratura oskarżonym grozi do 8 lat
pozbawienia wolności. Kijowski przyszedł do
sądu wraz ze swym adwokatem mec. Jackiem
Dubois.
Kolejni podejrzani w sprawie oszustw w
podatku VAT. Oszukiwali na towarach z
Chin
Czterem kolejnym osobom podlaski wydział
zamiejscowy Prokuratury Krajowej postawił
zarzuty w śledztwie dotyczącym oszustw w
podatku VAT w obrocie towarami
sprowadzanymi z Chin. W ocenie śledczych
Skarb Państwa stracił na tym prawie 3,5 mln zł.
„Maryla―
Czytaj całość: http://blogmedia24.pl/node/80256

Prezydent Trump potężnieje
Donald Trump od początku był bezpardonowo
atakowany przez postępaków. Mimo to potrafił
działać skutecznie jako przywódca kraju i
społeczeństwo amerykańskie coraz bardziej
jest tego świadome i rośnie poparcie dla niego.
Przeciwnicy nie są w stanie tego zaakceptować i
ciągle prą do zwarcia. Wygląda na to, że ich
klęska będzie bardzo dotkliwa.
Media głównego nurtu koncentrowały się na
wyszukiwaniu i wymyślaniu afer obyczajowych
najpierw kandydata, a teraz prezydenta Stanów
Zjednoczonych. Tymczasem on robi to co
zapowiedział. Już sam fakt spełniania obietnic
wyborczych jest dziwolągiem w amerykańskiej
polityce, ale budzi zaufanie do nowego
prezydenta. Odbudowywana jest potęga
gospodarcza kraju, bezrobocie spadało do
najniższego poziomu w ostatnich 20 latach i
ludzie coraz bardziej optymistycznie patrzą na
przyszłość kraju. Badania opinii publicznej
ujawniły, że optymizm co do gospodarki skoczył
od poziomu 6% na początku kadencji do 51%
obecnie. Jest to najwyższa ocena w ciągu
ostatnich 10 lat.
Aprobata prezydenta rośnie, zaś poziom
dezaprobaty spada. Szczególnie jest to
widoczne wśród sympatyków Partii
Republikanskiej. W czasie kampanii wyborczej
szereg prominentnych działaczy tej partii, jak
nieudani kandydaci do prezydentury McCain i
Romney zachowywali się nielojalnie wobec
Trumpa i wyglądało na to, że partia jest
podzielona. Dziś 80% wyborców
republikańskich popiera prezydenta. W czasach
współczesnych tylko raz, tak dobrze było.
Osiągnął to G.W.Bush po 9/11.
Zjawisko to w końcu zainteresowało
odklejonych od rzeczywistości liberałów.
Ostatnio próby wyjaśnienia podjął się "New
York Times". Rezultaty zamieścili w artykule pt.
"Im bardziej krytycy Trumpa napadają na niego,
tym bardziej utwardzają jego zwolenników" (23
VI 2018). Po prostu popytano ludzi dlaczego
akceptują i popierają Trumpa. Odpowiedź
brzmiłla, że jest dobrym prezydentem i ludziom
żyje się lepiej. Dla nas szczególnie interesująca
jest informacja, że ludzie coraz mocniej reagują
negatywnie na ciągłe napastowanie prezydenta.
Po prostu liberałowie przesadzili. Są granice
używania tego samego typu bodźców. O ile
mogą być na początku skuteczne, to z czasem
stają się kontrproduktywne. Kiedyś nazywało się
to zagłaskiwaniem kota na śmierć.
W ostatnich dniach przeciwnicy D.Trumpa
uzmysłowili sobie, że nie idzie tylko o bieżączkę
czy jedną kadencję prezydencką, tylko o
następne kilkadziesiąt lat. Stało się to za sprawą
Anthony Kennedy'ego, sędziego Sądu
Najwyższego. Został wybrany w 1988 r. jeszcze
przez prezydenta Ronalda Reagana i liczono, że
zasili grupę "republikańskich", czyli
konserwatywnycyh sędziów. Tymczasem od
samego początku przybrał pozę "obiektywisty".
Głosował jak mu pasowało ("swing vote").
Najgorsze jest to, że stał się jednym z głównych
orędowników praw homoseksualistów. To za
jego sprawą przeszła cała koszmarna legislacja.
Kennedy dołączał w głosowaniach raz do
czwórki sędziów wskazanych przez
republikańskich prezydentów, innym razem do
czwórki nominowanych przez prezydentów z
Partii Demokratycznej. Jako "języczek u wagi"
był nazywany najpotężniejszym człowiekiem w
USA. Teraz, w wieku 81 lat ustąpił i przestanie
sprawować swój urząd w dniu 31 VII 2018 r. W
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sposób oczywisty na jego miejsce wysunięty
zostanie któryś z konserwatywnych sędziów.
Prezydent ma w głowie już około 30
kandydatów. Wcześniej czy później to się stanie
mimo oporu demokratów. Będzie to już drugi
sędzia wybrany za czasów Trumpa. Pierwszy,
Neil Gorsuch ma dopiero 54 lata. Nowy sędzia
też będzie młody. Przed nimi jakieś 30 lat
podejmowania słusznych decyzji w kluczowych
dla państwa sprawach. Należy oczekiwać, że
jeszcze za tej kadencji z racji skrajnej
niedołężności będzie musiała odejść postępowa
pani nosząca nazwisko Bader Ginsburg. Imię też
ma tego typu - Ruth. Kobieta urodziła się w
1933 r. i ma 84 lata. Inny postępak w SN,
Stephen Breyer ma 79 lat. Najstarszy
konserwatywny sędzia jest młodszy od tej
Ginsburg o 15 lat. Jeżeli wszystko dobrze
pójdzie, to przewaga konserwatystów w tym
gremium będzie wynosiła 6:3 i potrwa
kilkanaście-kilkadziesiąt lat. Będzie to
wystarczająco dużo czasu, by przeorać
Amerykę. Czyszczenie stajni augiaszowej
zacznie się od spraw imigracyjnych, aborcji i
tego co nazywają prawami człowieka.
Blady strach padł na postępaków.
Prezydent Trump potężnieje, a postępactwo
skupione wokół Partii Demokratycznej staje się
coraz bardziej rozemocjonowane i idzie do
zwarcia. Około 30 lat temu amerykańscy
komuniści poszli drogą penetracji Partii
Demokratycznej (PD). Obecnie, za sprawą
Berniego Sandersa, kandydata na prezydenta,w
PD idzie fala komunizującej młodzieży. Starcie
zapowiada się interesująco.
O bitewnych nastrojach mogą świadczyć dwa
ostatnie wydarzenia. Najpierw niejaka Maxine
Waters, 81-letnia murzynka reprezentująca na
Kapitolu Kalifornię, wezwała publicznie do
napastowania współpracowników prezydenta.
Mają to robić spontaniczne lub organizowane
tłumki. Akurat murzyni mają to wypracowane,
jeżeli coś się zdarzy nie po ich myśli, to
przychodzą z otwartymi japami, tworzą tłum i
złorzeczą. Postawa Watersowej nie przypadła do
gustu nawet niektórym demokratom.
„Tymczasowy―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80251
Przednówek (a nie przedwiośnie)
Od kongresu w Przysusze, który odbył się rok
temu widziałem wyraźnie jak dobra zmiana traci
impet. Było to spowodowane dezorientacją
elektoratu PiS`u. Dezorientacja polegała ( i
polega dalej) na tym, że mało kto zdawał sobie
sprawę ze skomplikowania systemu
społecznego, wzajemnego przeplatywania się
interesów ekonomicznych i emocjonalnych
naszej formacji ze stereotypami dotyczącymi
zasad funkcjonowania społeczeństwa. W
rezultacie pierwszym objawem dobrej zmiany
było wielkie zdziwienie naszego elektoratu
skomplikowaniem życia politycznego.
Pisałem już o tym, ale naprawdę gdy wybuchł
konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego
dwoje moich znajomych z „Pierwszej
Solidarności‖, obecnie profesorów
belwederskich, przyznało się, że dopiero
konflikt o Trybunał Konstytucyjny pozwolił im
zrozumieć znaczenie tej instytucji. Wcześniej
myśleli, że to taka sobie instytucja „jak
wszystkie inne‖. Co ciekawe, byli to ludzie
aktywni politycznie, bardzo wspierający PiS.

Teraz konflikty z UE i kwestia żydowska
pokazuje ludziom splot interesów i stereotypów
innych formacji społecznych, dużych formacji
międzynarodowych. Przy okazji negocjacji z
Izraelem chciałem zwrócić uwagę na dwie
kwestie. Po pierwsze ich prowadzenie w
całkowitej tajemnicy charakterystycznej bardziej
dla operacji szpiegowskich niż dla działań
dyplomatycznych. Spotkania, które odbywały
się w szczególnie starannie zabezpieczonych
lokalach operacyjnych wywiadu a treść
końcowej deklaracji była uzgadniana w samym
centrum operacyjnym wywiadu Izraela, jednym
z niewielu na świecie, przynajmniej teoretycznie
„całkowicie szczelnych miejsc‖. Można się też
domyślać, że oba wywiady zadbały o
odpowiednie „przykrycie operacyjne‖
negocjacji, czyli o stworzenie „legendy‖ dla
podróży negocjatorów na spotkania. O ile wiem
była to chyba pierwsze od drugiej wojny
światowej całościowe przedsięwzięcie
dyplomatyczne. We wszystkich samodzielnych
krajach najważniejszym zadaniem wywiadu jest
nie tyle zdobywanie informacji, co wspieranie
właśnie dyplomacji i propagandy. Zbierane
przez wywiad cywilny informacje mają temu
służyć. Tak więc celem wywiadu cywilnego, jest
współpraca z dyplomacją a nie jest po prostu
zbieranie informacji. W PRL`u wywiad miał
zbierać informacje nie wiedząc do czego
dyplomacja rosyjska je wykorzysta. Stąd było
przekonanie, że wywiad zbiera informacje i
pieniądze na swoje funkcjonowanie teraz
zacznie się zmieniać. To wielka i bardzo dobra
zmiana. Analogicznie wywiad wojskowy
wspiera działania militarne. Stąd we wszystkich
krajach te dwa rodzaje aktywności są traktowane
rozdzielczo.
I druga okoliczność, że Premier Izraela
konsultował na bieżąco z … historykami(!)
poszczególne fragmenty oświadczenia . Wynika
z tego dla wielu nieprawdopodobny wniosek, że
te krzywdzące nas oceny nie wynikają nie tylko
z nikczemności a również z niewiedzy. Po
prostu nie mieściło się premierowi Izraela w
głowie, że jego rozumienie historii było błędne.
Ta hipoteza wymaga wyjaśnienia. Otóż
wszyscy otrzymujemy codziennie bardzo dużo
informacji. Zapamiętujemy wszystkie, ale mózg,
to co teraz mówię to olbrzymie uproszczenie,
człowieka dzieli zasób informacji na trzy
kategorie. Jedna to informacje wywołujące silną
reakcje emocjonalną. Te zapadają w pamięć
emocjonalną raz na całe życie. Są jednak jeszcze
dwie kategorie. Informacje praktycznie
użyteczne i nie użyteczne. Te podlegają po
pierwsze wstępnemu sortowaniu poprzez filtr
logiczny. Te, które nie są zgodne z naszym
doświadczeniem więc ich znaczenia nie
rozumiemy albo uznajemy je za nieistotne od
razu są lokowane w „lamusie mózgowym‖ a
jeśli nawet są zgodne z naszym doświadczeniem
ale przez dłuższy czas nie są użyteczne to
podlegają zapomnieniu czy wręcz wyparciu,
czyli też przeniesieniu do „lamusa‖. Nie mniej
jednak gdy jest zagrożone nasze życie, to nagle
cały ten „lamus informacyjny‖ staje się dostępny
po to by sprawdzić, czy przypadkiem nie
znajdziemy jakiegoś sposobu wyjścia z
zagrożenia ale tylko wtedy.
I dla nas teraz najważniejszym punktem jest
wstępne filtrowanie informacji, czyli
porównywanie ich z naszym doświadczeniem,
wiedzą, czy wyobrażeniami. Chodzi o to, że
nawet informacje historyczne, dobrze
udokumentowane są pomijane w procesie ich
analizy, jeśli nie wiemy jakie jest ich znaczenie.

„UPARTY―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80253
600+ lat praworządności w Polsce
Uwaga, uwaga – dobra wiadomość,
dowiedziałem się w końcu, co to znaczy
"praworządność"(tłumaczy to "Historia państwa
i prawa" – HPP -prof. Uruszczaka). To tak a
propos spotkania Frans-Czapi, na którym to
Frans nie powiedział, co to praworządność,
mimo że Czapi go podpuszczał. Dziś w Unii
(jeśli można tak napisać) debatują w większym
gronie nad praworządnością w Polsce i
podejrzewam, że większość tej większości i tak
nie będzie wiedziała, co to ta "praworządność"
jest. Szkoda, nieszkoda, natomiast druga dobra
wiadomość to taka, że zasada praworządności
jest przestrzegana w Polsce od ponad 600 lat.
Mało tego – od ok. tych 600 lat respektowane są
u nas inne "okołodemokratyczne" zasady, jak
zasada ustroju parlamentarnego, elekcyjności
najwyższej władzy (dawniej "tronu"), zasada
podziału władzy, czy zasada samorządności. Jak
się okazuje polska myśl polityczna wymyśliła
Wolność na wieki przed tzw. Oświeceniem.
Długa jest też tradycja polskiej tolerancji
religijnej, czy poszanowania praw mniejszości
etnicznych. Są też "małochlubne" zasady
społeczeństwa stanowego i nierówności wobec
prawa stąd wynikające, choć na tle Europy nie
będące jakimś ewenementem oraz, gdy im się
bliżęj przyjrzymy, pozostającymi dalej w mocy,
lecz pod płaszczykiem tym razem równości
wobec prawa (dla odmiany) – tj. pewne grupy
społeczne np. zawodowe i tak mają swoje
przywileje, a niektóre de facto są/były nawet
dzieciczne (tzw. kasta sędziowska). Wyliczenie
wszystkich zasad, jakie "zdiagnozował" prof.
Uruszczak przedstawia poniższa tabelka (zasady
tworzą podrozdziały rozdziałów różnych epok
według nowatorskiej periodyzacji profesora;
część opisowych nazw uprościłem, zmieniłem
kolejność oraz pokazałem zasady wg mnie
zastępujące się). Dziś skupimy się głównie na
zasadzie praworządności, resztę postaram się
opisać wkrótce. Nie to, że nas Frans i jego
wybryki jakoś specjalnie interesują, po prostu
warto znać swoją prawno-ustrojową spuściznę.
„hrponimirski,―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80248
Chłopcy sypią.
Śledztwa dojrzewają i podejrzani zaczynają
śpiewać. Jeszcze trochę i inni będą spadać z
drzew jak ulęgałki.
Stanisław Gawłowski został aresztowany w
dniu 13 IV 2018 r. w Szczecinie. Wcześniej, w
dniu 21 XII 2017 r. przeszukano mu mieszkanie.
Wczoraj (25 VI 2018) zarzut prania pieniędzy
dostała żona Gawłowskiego. Sprawa
Gawłowskich jest częścią większej afery
nazywanej "melioracyjną" od
instytucji-matecznika afery,
Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Szczecinie.
Stasiek jest osobistością, można powiedzieć,
twarzą Platformy Obywatelskiej. Tuż przed
1989 r. sprytnie załapał się do organizacji
Wolność i Pokój. Tak, tej, z której wywodzi się
tylu prominentnych asów PO, szczególnie w
służbach specjalnych. Pewnikiem musiała to być
niezwykle potężna i groźna organizacja
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antykomunistyczna. Stasiek został szefem
struktur PO w województwie
zachodniopomorskim, później sekretarzem
generalnym partii na poziomie krajowym.
Piastowal tez stanowisko wiceministra
srodowiska. Z rozpędu skopiował czyjąś pracę i
uzyskał stopień naukowy doktora. Od strony
wizualnej przypomina szefa Schetynę. Ten
buziaczek, ta postura, te ruchy, ten sposób bycia.
No mówię, facjata Platformy Obywatelskiej.
W aferze melioracyjnej jak dotąd postawiono
zarzuty 56 osobom, a afera obejmuje 105
inwestycji na sumę kilkuset milionów złotych.
Prominentowi PO postawiono 5 zarzutów, z tego
trzy o charakterze korupcyjnym. A dokładniej,
idzie o przyjęcie łapówki w wysokości co
najmniej 175 000 zl. w gotówce, 2 zegarki za co
najmniej 25 000 zl., podżeganie do wręczenia
korzyści majątkowej w wysokości co najmniej
200 000 zł., ujawnienie informacji niejawnej
oraz plagiat pracy doktorskiej.
Obok Staszka aresztowano też przedsiębiorcę
Krzysztofa B. Otóż to! właśnie na takich
zawodników należy liczyć w pierwszym rzędzie.
Stasiek zna swoją wartość, łeb ma pełen nazwisk
i afer. Zeznając mógłby zapełnić wszystkie
cele w jakimś długim korytarzu aresztu
śledczego. Natychmiast po aresztowaniu
przydzielono mu za obrońcę nie jakąś owcę czy
myszkę, tylko prawdziwego konia. Grzmot miał
docierać do samej Brukseli. Wraz z nowymi
faktami jednak sprawa cichnie i pozostaje
klasyczne marudzenie, że to sprawa polityczna,
a nie kryminalna czy że każdy jest niewinny
dopóki mu nie udowodnią. Gadka-szmatka!
Staszek w areszcie wydobywczym może
zmięknie, może nie. Raczej nie.Przynajmniej na
poczatku jest: "Bramini na wojnie tylko
spokojnie". Może jednak w osamotnieniu
przyjdzie mu jakiś "zbawczy" pomysł typu
"bezpiecznego zeznawania"? Zamiast "bajery
wciskac" "da kogos do sprawy"? Gdyby do tego
doszło to zacznie się prucie materi przez
zawodowców. Natomiast nad wspólnikami
Staszka nie ma co deliberować. Śpiewają jak
skowronki. Widać to po niedwanym
komunikacie informującym, że zostałay
zwiększony sumy pieniędzy podawane we
wstępnym pakiecie zarzutów - nie 175 tys. zl.
tylko 405 tys. zl.. Także postawienie zarzutów
żonce Staszka wróży dobrze. Sprawa jest
rozwojowa i tylko siąść w fotelu i delektować
się spektaklem.
Jak dotad znanych jest kilka postaci, na ktore
mozna liczyc: Tomasz P. - byly wiceszef
ZZMiUW, "Bodzio", oraz corka tesciow
pasierba Gawlowskiego, czyli Haliny i Piotra
K.
Coraz lepiej wygladają też inne sprawy.
Mafia VAT-owska pruje się równo. Ostatnio
znów aresztowano kilku cwaniaczków w aferze
korupcyjnej, w której oskarżeni powoływali się
na wpływy w służbach i w sądach. Najwyrazniej
chlopcy "cykoruja" i "chleja" "chlejusy". Jeszcze
nie jednego "wpasuja na dolki".
„Tymczasowy―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80241
Co się teraz dzieje?
To co się teraz dzieje, to strategia Polski w
toczącej się wojnie. Aktualny stan światowej
rzeczywistości oznacza kategoryczną
konieczność uporania się z następującymi
problemami:

CELE STRATEGICZNE
CEL PIERWSZY - To doprowadzenie do
rozstrzygnięcia na polską korzyść wojny
ideologicznej toczącej się w co najmniej w
europejskiej, jeśli nie w globalnej przestrzeni
wojennej. Podkreślam - to jest prawdziwa
wojna.
To jest ideologiczna wojna informacyjna
tocząca się pomiędzy światowym komunizmem,
reprezentowanym przez środowisko "demokracji
liberalnej" i "wartości europejskich" a
chrześcijańską cywilizacją Zachodu. Polska
atakowana jest najmocniej, ponieważ jest
odrębną wartością i realną siłą najstarszej
demokracji współczesnego świata, zachowaną w
tradycji i historii chrześcijańskiej cywilizacji
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
no Długo zastanawiałem się nad tym, czy
użyć wprost słowa "komunizm" w definicji
wroga Polski. Ale taka jest prawda. Komunizm
formował się w Europie od czasu rewolucji
francuskiej w końcu wieku XVIII, dojrzewał
przez cały wiek XIX, wchłaniając ideologiczny
dorobek filozofów niemieckich (Hegel,
Feuerbach, Marks, Engels), przyjmując
bolszewickie projekty globalnej ekspansji
komunistycznej rewolucji (Lenin, Stalin,
Trocki), aż do współczesnych utopijnych wizji
nowego światowego folwarku zwierzęcego.
Żadne, ale to naprawdę żadne ideologie nie są
właściwościami definiującymi komunizm, różne
ideologie są jedynie środkami działania
dobieranymi stosownie do warunków, służą
dezinformacji, propagandzie i dywersji
ideologicznej, są także instrumentami
osłaniajacymi i maskujacymi rzeczywiste cele,
są trucizną paraliżującą opór ofiary. Ideologia
jest uzbrojeniem komunizmu w wojnie
informacyjnej. A irracjonalna nienawiść do
Polski, zwana antypolonizmem towarzyszyła
towarzyszom od samego początku
komunistycznej utopii. Koncepcja absolutyzmu
oświeconego pojawiła się w jeszcze czasach
Voltaire.
Jedyną istotną właściwością definiującą
komunizm jest wrogie przejęcie systemów
państwowych w celu ich pasożytniczej
eksploatacji.
yes Zbrojne przejęcie systemu państwego w
rewolucji francuskiej (XVIII w) a następnie
dokonane w wieku XX w Niemczech (III
Rzesza) i Rosji (CCCP) zakończyły się
katastrofą. Wspólną cechą tych faktów była
militarna i brutalna metoda zarówno wrogiego
przejęcia zaatakowanego systemu państwowego,
jak i późniejszego utrzymania władzy w czasie
totalitarnej eksploatacji zdobytego państwa. To
była epoka dominacji rewolucyjnej strategii
komunizmu, która została zaniechana po
katastrofalnej klęsce sowieckiej Armii
Czerwonej w wojnie sześciodniowej w 1967
roku.
„michael―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80227
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