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„Polska miłością wskrzeszona”.
Nikt nie mówił wcześniej o wartościach. To
partia, która przejęła pewne elementy starej
demokracji. Społeczeństwo to doskonale
zrozumiało-Elżbieta Królikowska-Avis pytana o
wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości
oceniła, że PiS jest pierwszą partią, która wie
czym są serwituty władzy.
Premier Morawiecki: "Państwo moich snów:
atrakcyjne, które zatrzymuje i przyciąga
talenty"
Premier podkreślił wartość wyniesioną ze
swoich podróży po Polsce i spotkań z
obywatelami, wskazując na wnioski, jakie
można z nich wyciągnąć:Jest oczekiwanie
działań rozwojowych, polityki, która tworzy
bogaty kraj w dłuższej perspektywie. To jest
właśnie Polska moich snów: atrakcyjne państwo,
które zatrzymuje i przyciąga talenty, nie
wypycha ludzi na emigrację, tworzy bogactwo,
naszą polską drogę do trwałego dobrobytu. Ale
także zachowuje chrześcijańską tożsamość i
kulturę, i tym też przyciąga. O tym mówię
Polakom.
Premier Morawiecki w Strasburgu
Polska obchodzi w tym roku 550. rocznicę
zwołania pierwszego Sejmu i stulecie
odzyskania niepodległości; to pokazuje, jak
głęboko w polskiej kulturze politycznej
zakorzeniona jest idea parlamentaryzmu,
demokracji i rządów prawa – powiedział premier
Mateusz Morawiecki w Strasburgu.
"Proszę nas nie pouczać, mydoskonale wiemy
jak zarządzać naszymi instytucjami"
Polska jest dumnym krajem, proszę nas nie
pouczać, my doskonale wiemy jak zarządzać
naszymi instytucjami - odpowiadał stanowczo
na pytania europosłów premier Mateusz
Morawiecki.
B. Szydło: Razem bierzemy odpowiedzialność
za Polskę
Razem bierzemy odpowiedzialność za
Polskę. Najważniejsze jest znalezienie wspólnej
drogi, żeby rozwój Polski następował jeszcze
szybciej – mówiła w wicepremier Beata szydło
podczas spotkania z mieszkańcami w
Urszulinie .Zawsze musimy siebie szanować i
szukać kompromisu. Wspólnie bierzemy
odpowiedzialność za to miejsce, w którym
przyszło nam żyć, razem pracować dla dobra
Polski, dla dobra przyszłych pokoleń, tego
wszystkiego, co jest dla nas najważniejsze.
Ks. bp prof. I. Dec: Radio Maryja
wychowuje, dostarcza informacji i formacji
„Tak jak wskazywał Benedykt XVI –
przyszłość należy nie do nienawiści, ale do
miłości, prawdy, piękna. Wszystkie te wartości
mają źródło w Bogu i do Niego prowadzą.
Właśnie w tym duchu wychowuje nas ,
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dostarczając informacji i formacji” – powiedział
JE ks. bp prof. Ignacy Dec. 27. spotkanie przed
tronem Matki Bożej Królowej Polski będzie
przebiegało pod hasłem „Polska miłością
wskrzeszona”.
Janusz Szewczak:Jak mawiał Imć Zagłoba:
"Zdrajcy, Zdrajcy, po trzykroć Zdrajcy"
Nie bójmy się używania prostych i
prawdziwych słów - Tusk, Boni, Lewandowski,
Thun, Schetyna dlaczego tak bardzo
nienawidzicie Polski, jak bardzo musicie mieć
serca podłością zatrute, że tak zapiekle
Ojczyźnie naszej szkodzicie? Komu służycie
panie i panowie „Totalniacy”? Czy te srebrniki
są tego warte? Czemu tak szkodzicie Polsce i
Polakom w kraju i zagranicą, cóż Wam takiego
uczynił ten łagodny Naród i dlaczego nie
zamierzacie cofnąć się przed każdą
niegodziwością? Przecież Judasz „to zbrodzień
zawsze najsrożej w piekle męczony”. Tacy
ludzie zawsze trafiali do IX kręgu
piekła. Ludzie bez miłości Ojczyzny, wiary i
nadziei we własną wspólnotę zawsze będą w
kręgu Antenora. Cóż Wam przyjdzie z tych
milionowych, unijnych apanaży i pochwał
wrogów naszego państwa, gdy w pamięci
narodu będziecie postaciami wielce
wstydliwymi. „Polskość to nie nienormalność” jak twierdził Donald Tusk, to świadomość
przynależności do narodu polskiego. Wy zaś
traktujecie Polskę jak „pokój przechodni
wynajęty w Europie” i stawiać chcecie pomniki
Timmermansowi i jemu podobnym. Nic
droższego oprócz Ojczyzny mieć nie wolno, bo
Polak winien mieć polskie obowiązki. Hańba, po
trzykroć, hańba.
Kwiatkowski: NIK pozytywnie oceniła
wykonanie ustawy budżetowej za 2017 rok
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła
wykonanie ustawy budżetowej za 2017 rok,
sprawozdanie rządu z wykonania budżetu jest
rzetelne - powiedział w środę w Sejmie prezes
NIK Krzysztof Kwiatkowski.
Szlachta: budżet roku 2017 był przełomowy
pod wieloma względami
Budżet roku 2017 był przełomowy pod
wieloma względami, był dopracowany i dobrze
wykonany - powiedział Andrzej Szlachta (PiS)
przedstawiając w środę w Sejmie sprawozdanie
z prac komisji finansów publicznych nad
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
Rafalska: naprawdę szybkie tempo składania
wniosków o "Dobry start" i "500 plus"
Ten pierwszy dzień ze świadczeniem "Dobry
start" przebiega bardzo sprawnie. Dotychczas
złożono ponad 59 tys. wniosków". Tempo
składania wniosków jest naprawdę całkiem
spore -oceniła minister.
Stołówka+. Rząd nakarmi uczniów i wydłuży
im przerwy
Małe dzieci zjedzą ciepły posiłek w szkole.
Zmieni się też układ przerw międzylekcyjnych.
Krótkie będą trwały co najmniej 10 minut, a
duża zostanie wydłużona do 40 minut.
Wcześniejsza emerytura nie
zdemolowała finansów ZUS
Wpływy ze składek na ubezpieczenie
społeczne są wyższe od złożeń.
Cd.Str.2.

Połowy tygodnia (27.)
Ruskie odpadły z turnieju mistrzostw świata w
piłkę kopaną. Lepiej późno niż wcale...
Na początku tygodnia całe lewactwo 50
plus postanowiło wziąć udział w nocnym
czuwaniu pod budynkiem Sądu Najwyższego.
Okazało się, że ateistyczne czuwanie nie ma
mocy...
Gość specjalny, Wałęsa, rozpoczął
przemówienie koncertowo: tych 100 tys. to was
tu nie ma. Tą ilością ludzi to my nie
zawalczymy, trzeba znaleźć zainteresowanie.
Czy ludzie zwątpili, nie ma wodza?
Jak to powiedział Semka: kto Wałęsą wojuje,
ten od Wałęsy ginie...
Potem nastał czas na osaczanie premiera w
tzw. parlamencie europejskim. Morawiecki
został zaproszony, by mówić o przyszłości Unii,
a okazało się, że eurolewactwo postanowiło
mówić o przyszłości Gersdorf. A przecież to bez
sensu, bo to kobieta bez przyszłości...
Weber, Niemiec jeden, spytał: dlaczego
pokojowe protesty takich ludzi, jak Władysław
Frasyniuk, kończą się uwięzieniem za
noszeniem róż? I to jest dobre pytanie. Z tym, że
Weberowi zapewne chodziło o jedną Różę...
Owa Róża w europarlamencie sama się
uniosła już bez Frasyniuka: panie premierze,
przedstawił pan nasz kraj, Polskę, jak kraj
bandytów, złodziei, mafii i innych działań
kryminalnych, które rzekomo charakteryzowały
Polskę jeszcze dwa lata temu krzyczała unosząc
cielsko początkowo nad krzesłem, potem nad
pulpitem, a później, spod sufitu kończyła
histerycznie: wycofajcie ustawę o SN, nikt tego
nie weźmie jako objaw słabości. Macie jeszcze
szansę (…) by nie zapisać się w historii
najohydniejszymi literami.
A przypomnę, to był fragment przemówienia
o przyszłości Unii Europejskiej...
Inny europoseł, etatowy pracownik PZPR,
niejaki Zemke (doktoryzował się przy KC
PZPR), również zadał pytanie o przyszłość Unii
Europejskiej: osoby, które służyły do 1990 roku
otrzymują dzisiaj znacznie niższą emeryturę i
rentę. Czy pański rząd uchyli te akty prawne i
czy pański rząd to wycofa z polskiego Sejmu?
Ale to nic. Na facebooku, Friszke, TZW
Profesor, w przystępie wielkiego bólu, zawył:
pisiorski motłoch tego nie rozumie, żyje
nienawiścią, chce nienawiści, ona ich napędza.
To jest straszna formacja, bardzo
przypominająca Marzec 1968, ale sięgając
wstecz trzeba szukać analogii z komunizmem i
faszyzmem.
A ten gdzie się doktoryzował?
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/80289

A to oznacza, że koszty obniżania wieku
emerytalnego nie będą dla budżetu państwa zbyt
duże - podaje wtorkowa "Rzeczpospolita".
Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2019
roku. Jest projekt rozporządzenia
Ustalenie wysokości zwiększenia wskaźnika
waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. na
poziomie ustawowego minimum, czyli 20 proc.
realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w
2018 r., zakłada projekt rozporządzenia.
Komunikat po posiedzeniu Komitetu
Społecznego Rady Ministrów
Polityka społeczna wobec osób starszych 2030.
Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność”.
Jego celem jest podniesienie jakości i poziomu
życia seniorów oraz wspieranie ich jak
najdłuższej
samodzielności i aktywności. To pierwszy
kompleksowy dokument rządowy
uwzględniający szczegółowe rozwiązania we
wszystkich najważniejszych sferach życia osób
starszych, między innymi w zakresie szeroko
rozumianego bezpieczeństwa, zdrowia,
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a
także potrzeby dostosowania infrastruktury,
systemu służby zdrowia czy rynku pracy do
potrzeb i możliwości osób starszych. Komitet
pozytywnie zaopiniował dokument.
Kuźmiuk: Prawie 10 mld zł nadwyżki
budżetowej po 5 miesiącach 2018 roku
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że
od stycznia do maja odnotowano wzrost
dochodów z 5 głównych podatków (VAT, PIT,
CIT, podatek akcyzowy i od gier oraz podatek
od instytucji finansowych) w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego. W okresie
5 pierwszych miesięcy tego roku wszystkie
dochody budżetu państwa były wyższe o 10,7
mld zł w porównaniu z tym samym okresem
roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe
były wyższe o ponad 9 mld zł (o ok. 7 %). Po 5
miesiącach widać wreszcie wyraźny wzrost
wpływów z podatku VAT w stosunku do roku
ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2017
roku były bardzo wyśrubowane (wzrosły one o
2,8%, tj. o ok.1,9 mld zł).
Czerwińska: chcemy, żeby w tym roku deficyt
budżetu był jak najmniejszy
Na koniec 2018 r. w budżecie będzie deficyt,
ale chcemy, żeby był on jak najmniejszy zapewniła w komentarzu udzielonym PAP
minister finansów Teresa Czerwińska.
Pozytywnie oceniła sytuację tegorocznego
budżetu, podobnie jak realizację budżetu w
zeszłym roku.
Komisja ds. wyłudzeń VAT zbada, dlaczego
Polska stała się rajem dla złodziei
podatkowych
Komisja ds. wyłudzeń VAT nie będzie badać
wielkości wyłudzeń podatku, bo na to mamy
faktury. Będziemy badać to, dlaczego Polska
stała się rajem dla złodziei podatkowych i
dlaczego nie było reakcji państwa w tym
zakresie –wskazał w piątek wiceszef MIiR Artur
Soboń.
Morawiecki: Chciałbym, byśmy rządzili kilka
kadencji, bo wówczas będziemy w stanie
trwale odmienić Polskę
Chciałbym, byśmy rządzili kilka kadencji, bo
wówczas będziemy w stanie trwale odmienić
Polskę; jako kraj mamy ogromną szansę przed
sobą, ale nasze reformy mogą zostać odwrócone
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Rewolucja w podatkach stała się faktem
Od niedzieli przedsiębiorcy będą mogli
regulować faktury VAT w mechanizmie
podzielonej płatności, jednocześnie fiskus
będzie mógł zażądać - także od najmniejszych
firm, ale tylko tych prowadzących elektroniczne
księgi - kolejnych danych w formie plików JPK.
Rozwiązanie
budzi wiele obaw ze strony firm.
Rząd nie zapomina o małych i średnich
firmach
Szukamy możliwości zastosowania
mechanizmów, które udrożnią płatności dla
małych i średnich firm; analizowany jest m.in.
pomysł, aby umożliwić kontrahentom odliczanie
VAT dopiero po zapłaceniu przedsiębiorcy jego
należności - powiedział premier Mateusz
Morawiecki.
S&P podnosi prognozę wzrostu PKB Polski
Agencja S&P Global Ratings podwyższyła
szacunek dynamiki PKB Polski na 2018 r. do
4,7 proc. z 4,5 proc. - wynika z porównania
prognoz agencji z raportu datowanego na 5 lipca
z poprzednio dostępnymi projekcjami .
NBP: Aktywa rezerwowe spadły o 4,5% r: r
do 93,54 mld euro w czerwcu
Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły w
czerwcu br. 93,54 mld euro, podał Narodowy
Bank Polski (NBP). W ujęciu rocznym
odnotowano spadek o 4,5% r/r (i spadek o 2,8%
w ujęciu miesięcznym).
Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły
w czerwcu br. 407,98 mld zł (wobec 415,74 mld
zł miesiąc wcześniej i 414,07 mld zł rok
wcześniej).
Szybki szacunek GUS: inflacja w czerwcu
wzrosła o 1,9 proc.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w
czerwcu 2018 r. wzrosły o 1,9 proc. rdr, a w
porównaniu z poprzednim miesiącem ceny
wzrosły o 0,1 proc. -podał Główny Urząd
Statystyczny w szacunku flash.
Eurozłoty kieruje się ku 4,40; krajowe dane
neutralne dla długu
Wzrost ryzyka politycznego na świecie
powoduje, że kurs EUR/PLN kieruje się w
stronę poziomu 4,40 - oceniają ekonomiści. Ich
zdaniem poniedziałkowe dane z Polski - odczyt
PMI i szacunek inflacji - nie powinny wpłynąć
na wyceny krajowych obligacji.
Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce w maju
nadal wynosiła 3,8 proc.
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w
Polsce wyniosła 3,8% w maju br. -tj. tyle samo,
co w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd
statystyczny Eurostat. W kwietniu 2017 r.
wynosiła 5,2%.
Eurostat: Sprzedaż detaliczna w Polsce
wzrosła w maju o 5,6 proc.
Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w
Polsce odnotowała wzrosła o
5,6% r/r w maju 2018 r., podał unijny urząd
statystyczny Eurostat.
Sejm uchwalił specustawę mieszkaniową.
Zobacz, co zyskają deweloperzy
Skrócenie czasu przygotowania inwestycji
mieszkaniowej z 5 lat do roku, oraz określenie
standardów dla tych inwestycji - to cel

specustawy mieszkaniowej, którą w czwartek
uchwalił Sejm.
Nawet 30 mln zł kary dla firm. "To ochrona
przed agresywnymi koncernami"
Firma bez wewnętrznych jasnych procedur to
maszynka do oszustw - mówI Marcin Warchoł,
wiceminister sprawiedliwości. To jego
odpowiedź na krytykę projektu ustawy o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
Pozwoli ona nakładać na firmy kary, sięgające
nawet 30 mln zł.
Sejm przyjął nowelizację ustawy o Inspekcji
Ochrony Środowiska
Sejm przyjął nowelizację ustawy o Inspekcji
Ochrony Środowiska, która ma pomóc
przeciwdziałać m.in. porzucaniu odpadów
komunalnych i niebezpiecznych w miejscach do
tego nieprzeznaczonych. Ustawa trafi.
Soboń: Przekształcenie użytkowania
wieczystego we własność gruntu stanie się z
automatu
Jak mówił Soboń w PR24, projekt ustawy
przewiduje, że nie będzie „żadnej konieczności
cokolwiek zgłaszać czy wnioskować” o takie
przekształcenie. „Po prostu stanie się to z
automatu” - mówił. Dodał, że każdy otrzyma od
starosty, burmistrza czy prezydenta
zaświadczenie o takim przekształcaniu. W
projekcie zaproponowano, że od 1 stycznia 2019
r. prawo użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi i
wielolokalowymi zostanie przekształcone w
prawo współwłasności gruntu na rzecz
właścicieli domów i lokali położonych na takich
gruntach.
Dworczyk: komisja zbada okres, w którym
przyrost luki VAT-owskiej był najwyższy
W 2007 r. Polska była liderem Unii
Europejskiej z najniższą luką VAT-owską, a w
2015 r. ta luka była jedną z najwyższych w Unii
- mówił w sobotę szef KPRM Michał
Dworczyk. Dodał, że komisja śledcza zbada
właśnie ten okres, gdyż przyrost luki VAT był
wtedy największy.
Dworczyk: mandaty sędziów, którzy nie
złożyli oświadczeń, wygasły 4 lipca;
Do tej pory sędziowie przechodzili w stan
spoczynku w wieku 70 lat, a teraz - w wieku 65
lat, tak jak wszyscy Polacy. Sędziowie nie są
żadną inną grupą - powiedział szef KPRM
Michał Dworczyk. Wyraził nadzieję, że
sędziowie, którzy ukończyli 65 lat a nie złożyli
oświadczeń, uszanują to.
NFZ obiecuje pieniądze dla ratowników
medycznych z SOR
W planie finansowym Narodowego Funduszu
Zdrowia na rok 2019 znajdują się środki na
zapłatę za świadczenia udzielane przez
ratowników poza systemem ratownictwa
medycznego – powiedział PAP prezes NFZ.
Kancelaria Premiera przeznaczyła ponad
milion zł dla medycznego Zespołu
Ratunkowego
Ponad milion złotych przeznaczyła Kancelaria ...
„Maryla“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80287

Pani Małgorzata Gersdorf pilotem
polskiego Dreamlinera
Czy pani Małgorzata Gersdorf może latać
samolotem? Nie, to nie jest zgodne z
Konstytucją. Pokażcie choć jeden artykuł
Konstytucji, który jasno i jednoznacznie nadaje I
Prezesowi Sądu Najwyższego prawo latania
samolotem. Ale Konstytucja także nie nie
zawiera ani jednego artykułu, który
ustanawiałby jednoznaczny obowiązek
posiadania przez I Prezesa Sądu Najwyższego
licencji pilota oraz badań medyczno-lotniczych
uprawniających I Prezesa Sądu Najwyższego do
latania samolotem. Widać jasno, że obecny
konstytucyjny stan prawny nie zabrania Pani
Małgorzacie Gersdorf latania
szerokokadłubowymi samolotami pasażerskimi
w charakterze pilota, ponieważ Konstytucja
interpretowana wprost nie ustanawia dla I
Prezesa Sadu Najwyższego obowiązku
posiadania odpowiedniego zdrowia oraz
kwalifikacji lotniczych.
Wniosek jest oczywisty - Artykuły
Konstytucji stosowane wprost nie zezwalają
Pani Małgorzacie Gersdorf na latanie
samolotami w charakterze pasażera, ale nie
zabraniają jej latania w charakterze pilota.
Komentarz:
W czasie dzisiejszej konferencji prasowej
Pawła Muchy, ministra w Kancelarii Prezydenta
chyba wszyscy dziennikarze uczestniczący w tej
konferencji zadawali pytania wyraźnie
wskazujące na rozumienie pojęcia
konstytucyjności prawa w sposób identyczny do
zaprezentowanego wyżej. Konstytucyjne jest
tylko to, czego oni akurat chcą, by było
konstytucyjne, a niekonstytucyjne jest absolutnie
wszystko, co im jakaś fujara rozkaże.
Logika paranoika.
„michael“
http://www.blogmedia24.pl/node/80273
Stosunki polsko-żydowkie, kilka uwag
do przemyślenia dla zwiedzionych
Nagle, na początku tego roku dochodzi do
zaskakującego zwrotu w stosunkach Polski i
Izraela . Jeszcze podczas wizyty Premier B.
Szydło w Izraelu wszystko wydawało się iść w
dobrym kierunku i rzeczywiście tak było, aż
nagle wybuchł spór o IPN.
Treść nowelizacji ustawy o IPN była znana
Ambasadzie Izraela w Polsce a o ile wiem to i
izraelskim środowiskom politycznym .
Oczywiście, podobnie jak tu u nas, ustawa ta
wywoływała raczej uśmiech z powodu jej czysto
propagandowego charakteru, była bowiem tak
napisana, że zastosowanie jej do ścigania osób
szkalujących Polskę było praktycznie nie
możliwe. Taki typowy „ziobrzyzm” - dużo
emocji zero rozsądku. W sensie ogólnym jest to
w zasadzie powtórzenie dyspozycji art. 133
Kodeksu Karnego o penalizacji lżenia Polski i
Narodu Polskiego, a jedyną zamianą jest
wskazanie właściwości prokuratorów IPN do
oskarżania w tych sprawach, ale w zamian
bardzo utrudniała oskarżenie kogokolwiek.
Nowelizacja ta nakładała na prokuratora i sąd
obowiązek ustalenia prawdy historycznej oraz
stwierdzenie, że była ona znana oskarżonemu.
W praktyce przeprowadzenie takiego procesu
karnego i doprowadzenie do skutku w postaci
wyroku skazującego byłoby trudniejsze niż w
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przypadku oskarżenia z art 133 kk. Gdy
przyjmiemy za podstawę art 133 kk to
oskarżenie ma wykazać, że wypowiedź danej
osoby była niekorzystna dla Polski lub Narodu
Polskiego a oskarżony, by się bronić musi
udowodnić prawdę historyczną, udowodnić, że
mówił prawdę a nie chciał nam dopiec.
Oczywiście w trakcie procesu sąd powinien
sprawdzić, czy oskarżony dopełnił właściwej
staranności w zebraniu materiałów, ale ponieważ
wystarczy, że powoła się na jakiś autorytet, to
wtedy jest zwolniony z odpowiedzialności.
Autorytet jest osobą wymienioną w prawie
karnym i dopuszczony nawet do procesu a
poglądy autorytetu są dowodem w sprawie! Z
tych powodów artykuł ten nie jest używany do
obrony dobrego imienia Polski, bo
uniewinnienie osoby szkalującej nawet jeśli było
by na skutek stwierdzenia, że było to
niezamierzone, byłoby bardzo dla nas nie
korzystne. Tak więc ponieważ nowelizacja
ustawy o IPN te problemy tylko zwiększała
przenosząc ciężar dowodu prawdy historycznej
na sąd i IPN nikt się tą ustawą początkowo nie
przejmował.
Jednak w grudniu 2017 roku w USA weszła
w życie dość szeroko omawiana w Polsce
ustawa 447 o popieraniu roszczeń
międzynarodowych organizacji żydowskich za
utracone przez Żydów mienie. My zwracaliśmy
przede wszystkim uwagę na to, że rząd USA
będzie popierać roszczenia wobec Polski ale
środowiska polityczne w Izraelu zwracały
uwagę na inny aspekt tej ustawy. Otóż zgodnie z
tą ustawą jedynym urzędowym następca
prawnym Żydów zamordowanych w całej
Europie nie jest wcale państwo Izrael a
„międzynarodowe organizacje żydowskie” i to
one mają prawo do utraconego mienia … kogo ?
Żydów. Tak więc, po pierwsze państwo Izrael
nie jest zgodnie z tą ustawą spadkobiercą Żydów
europejskich! Ich spadkobiercą są
„międzynarodowe organizacje żydowskie”.
Powstaje więc pytanie skąd się wzięło Państwo
Izrael i jaka jest jego legitymacja do istnienia.
Jest to oczywiście pierwszy krok do
przehandlowania Izraela przez
„międzynarodowe organizacje żydowskie”.
Dlaczego doszło do jej uchwalenia skoro jest
antyizraelaska. No, z tego samego powodu dla
którego po proteście ambasady Izraela
natychmiast znowelizowano ustawę o IPN.
Dla zrównoważenia antyizraelskiego aktu
prawnego, w lutym 2018 roku Trump
oświadczył, że Ambasada USA zostanie
przeniesiona do Jerozolimy i to w trybie bardzo
pilnym, bo w ciągu 3 miesięcy. Praktycznie jest
to szybciej niż są możliwe do wykonania prace
budowlane związane z adaptacją odpowiedniego
budynku, a o wiele za mało na postawienie
nowego i urządzenie nowego.
Tak więc kontekstem dla sprawy nowelizacji
ustawy o IPN jest po pierwsze kwestia dobrego
imienia Narodu Polskiego ale i w sumie istnienie
Państwa Izrael. Podjęcie przez Izrael negocjacji
w sprawie ustawy o IPN i fakt, iż my uznaliśmy
państwo Izrael za stronę w negocjacjach dało
nam podstawy polityczne do odrzucenia
roszczeń „międzynarodowych organizacji
żydowskich” jako podmiotu nie uprawnionego
do obycia stroną w sporze. Z drugiej strony
również i państwu Izrael dało podstawy do
zakwestionowania ich następstwa prawnego
wobec zamordowanych Żydów. Dodatkowo
Państwo Izrael uznało nasze spojrzenie na
historię II wojny światowej. Szczególnie zaś
ważne jest uznanie istnienia Polaków

pochodzenia żydowskiego, czyli Żydów,
których następcą prawnym jest państwo polskie
i to ono dziedziczy ich mienie.
To zaś otwiera drogę nie tylko do używania
w przyszłości art.133 KK do ochrony naszej
godności ale i daje podstawy do odrzucenia
wszelkich roszczeń z tytułu ustawy 447. Tak
więc osiągnęliśmy w zasadzie 100% tego co
chcieliśmy. Czyli mamy otwartą drogę do
penalizowania określenia „polskie obozy”, do
penalizowania zarzutów o kolaborację narodową
i innych bzdur oraz do odrzucenia
nieuzasadnionych roszczeń finansowych.
Jednak mówiąc o ustawie 447 trzeba
wspomnieć o drugim jej aspekcie. Otóż jest to
pierwszy, o ile mi wiadomo akt prawa
państwowego, który zobowiązuje jakieś państwo
do służenia prywatnym organizacjom
międzynarodowym. Jeżeli zastanowimy się nad
istotą sporu politycznego w Polsce i w USA to
uderza jedno podobieństwo. Zarówno PiS jak i
Trump chcę służyć swojemu krajowi, chce by
administracja służyła państwu. Natomiast
postępaki chcą, ogólnie mówiąc, by to państwo
służyło rozmaitym środowiskom, by rozmaite
środowiska były nadrzędne nad państwem i
wskazywały mu listę zadań do wykonania. Im
chodzi o to, by każdy kto utożsamia się z jakimś
środowiskiem lub korporacją opuszczał państwo
wobec którego ma obowiązki a nabywał prawo
do ich nakładania na państwo.
Jednym z takich środowisk są
„międzynarodowe organizacje żydowskie”,
które nie są zainteresowane w ogóle istnieniem
państwa Izrael, bo wypada im je popierać a
czasem lepszy interes można zrobić wbrew
interesowi tego państwa, czy w ogóle Narodu
Żydowskiego. Przykłady takiej postawy
pokazała historia II wojny światowej ale są to
przykłady szczegółowe postawy powszechnej na
całym Zachodzie.
Te postawy są problemem państwowców
zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech, w USA,
w Izraelu i wielu innych krajach. To jest powód
dla którego wielu ludziom przeszkadza państwo
Izrael. Zmienia ono bowiem umiejscowienie
społeczne „międzynarodowych środowisk
żydowskich” i może spowodować, iż
przeciwstawianie się nie będzie
antysemityzmem, a sporem ideologicznym.
Skoro z Żydami z Izraela nie ma sporu, to spór z
„międzynarodowymi organizacjami
żydowskimi” nie jest sporem narodowym a ich
przeciwnicy nie są antysemitami.
Ta wspólna deklaracja premierów Polski i
Izraela jest istotnym krokiem do stworzenia
międzynarodowego środowiska państwowców
jako przeciwwagi dla postępaków.
„UPARTY“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80269
Notatka Komisji Europejskiej, czyli
fake news
Po tym, jak w całej Polsce wybuchły protesty
internautów przeciwko projektowi dyrektywy o
jednolitym rynku cyfrowym, okrzykniętym
wkrótce „ACTA2”, Komisja Europejska na
swoim facebookowym profilu zamieściła
notatkę „wyjaśniającą”, że ten cały rwetes
spowodowany jest „fake newsem” i że nie ma
się czego obawiać.
Ponieważ wielu ludzi uwierzyło tej notatce,
postanowiłem sam wyjaśnić, że to właśnie ona
jest propagandowym „fake newsem” szerzącym
nieprawdę.

Oto, co napisał urzędnik Komisji
Europejskiej:
„Spokojnie! Memy są bezpieczne. Tak samo
jak karykatury, pastisze, parodie (w tym filmiki
parodiujące) i wszystko co podpada pod satyrę.
Od 17 lat obowiązują przepisy, które pozwalają
Wam (i nam) tworzyć i udostępniać memy.
TEGO NIE ZMIENIMY.”
NIEPRAWDA.
Wprawdzie faktycznie od 2015 roku obowiązuje
w Polsce rozszerzone pojęcie „dozwolonego
użytku” zezwalające na korzystanie z utworów
objętych prawami autorskimi (np. zdjęć czy
grafik) „na potrzeby parodii, pastiszu lub
karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami
tych gatunków twórczości”, ale:
1) Takiego zezwolenia nie ma w prawie kilku
państw UE (Bułgarii, Grecji, Portugalii i
Węgier), ponieważ dyrektywa 2001/29/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22
maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych
aspektów praw autorskich i pokrewnych w
społeczeństwie informacyjnym (zapewne te
przepisy, o których jest mowa w notatce KE) nie
nakazują państwom członkowskim robić takiego
wyjątku, a jedynie na to zezwala. W związku z
tym memy parodystyczne uznane za legalne w
Polsce mogą być nielegalne w innych państwach
UE i usługodawcy świadczący usługi
użytkownikom również w tych państwach (czyli
również Facebook, Twitter, Youtube) w obliczu
(narzuconego nową dyrektywą (art. 13) i
przepisami ją implementującymi w państwach
członkowskich) ogólnego obowiązku
uniemożliwiania dostępu do materiałów
objętych prawem autorskim będą starali się
uniemożliwiać również dostęp do takich
memów.
2) Korzystanie z utworu objętego prawami
autorskimi w ramach dozwolonego użytku jest
dozwolone pod warunkiem podania źródła i
autora dzieła (w tym przypadku zdjęcia, grafiki
itp. użytego w memie) – w Polsce reguluje to
art. 34 ustawy o prawach autorskich i prawach
pokrewnych i dotyczy również wykorzystania
„na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury”
(choć dyrektywa 2001/29/WE nie narzuca
takiego obowiązku). Większość memów nie
spełnia tego warunku, a więc i z tego powodu
jest możliwe, że usługodawcy w obliczu
(narzuconego nową dyrektywą (art. 13) i
przepisami ją implementującymi w państwach
członkowskich) ogólnego obowiązku
uniemożliwiania dostępu do materiałów
objętych prawem autorskim będą starali się
uniemożliwiać dostęp do takich memów, choćby
z uwagi na przepisy polskie.
3) Rozpowszechnianie memów
przedstawiających wizerunek jakiejś osoby, o ile
nie jest to osoba publicznie znana i wizerunku
nie wykonano w związku z pełnieniem przez nią
funkcji publicznych, jest w Polsce nielegalne
bez zezwolenia tej osoby i wynika to z art. 81
ustawy o prawach autorskich i prawach
pokrewnych. Podobnie wygląda to np. w prawie
autorskim obowiązującym w Niemczech czy
Włoszech. Prawdopodobnie jest tak w
większości, jeśli nie we wszystkich państwach
Unii. Jest więc możliwe, że usługodawcy w
obliczu (narzuconego nową dyrektywą (art. 13) i
przepisami ją implementującymi w państwach
członkowskich) ogólnego obowiązku
uniemożliwiania dostępu do materiałów
objętych prawem autorskim będą starali się
uniemożliwiać dostęp do takich memów,
przynajmniej w przypadkach, gdy osoby,
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których wizerunek został użyty w memie wskażą
go jako materiał chroniony prawem autorskim.
(Źródła analizujące legalność memów w
odniesieniu do aktualnego prawa polskiego:
źródło 1 i źródło 2).
4) Nie każdy mem może być
zaklasyfikowany jako „parodia, pastisz lub
karykatura”. Wiele memów ma charakter
informacyjny lub propagandowy. Te nie będą
podlegały wyjątkowi w ramach dozwolonego
użytku, a więc usługodawcy mogą starać się
uniemożliwiać dostęp i do nich.
„sierp“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80266
Najliczniejsze armie świata fascynujący pokaz slajdów
Ukazał się on na stronie amerykańskiego
Newsweeka {TUTAJ}. Czytamy:
"THESE ARE THE WORLD'S LARGEST
ARMIES
This list gives a comprehensive insight not just
into army size, but funding, future potential, and
how big a part the military plays in national
culture.".
Zestawienie to obejmuje 75 najliczniejszych
armii świata. Miejsce 75 zajmuje armia
Portugalii a numer 1 to oczywiście chińska
armia, najbardziej liczna w świecie. Slajdy
zawierają fotografię omawianych oddziałów
oraz krótkie zestawienie danych na ich temat.
Oprócz liczebności są to: wielkość rezerw, ilość
ludzi zdolnych do służby wojskowej, wielkość
budżetu wojskowego i ,co najciekawsze i
szczególnie ważne - ilość pieniędzy
przypadającą na jednego żołnierza.
Postanowiłam sporządzić skrót owego
zestawienia, uwzględniając tylko liczebność
wojsk oraz ilość pieniędzy na żołnierza [w
USD]:
75. Portugalia - 35 tys., 108,571 USD, 74.
Tunezja - 38150, 14,416 USD, 73. Ekwador - 40
tys., 60 USD, 72. Serbia - 40075, 20,711 USD,
71. Holandia - 42705. 230,417 USD, 70. Jemen 43500, 33,103 USD, 69. Boliwia - 44800,
7,031 USD, 68. Armenia - 44800, 11,428 USD,
67. Uganda - 45 tys., 6,222 USD, 66. Albania
- 50 tys., 2,68 USD 65. Dominikana - 50925,
2,176 USD, 64. Uzbekistan - 56500, 1,238
USD, 63. Białoruś - 56500, 12,831 USD, 62.
Oman - 57300, 117,190 USD, 61. Australia 60 tys., 438,333 USD, 60. Kanada - 64 tys.,
256,250 USD, 59. Zjednoczone Emiraty
Arabskie - 64 tys., 224,609 USD, 58. Chile 65 tys., 84,353 USD, 57. Azerbejdżan - 67 tys.,
23,880 USD, 56. Kuba - 69500, 10,071 USD,
55. Singapur - 72 tys., 134,722 USD, 54.
Rumunia - 72750, 30,103 USD, 53. Kazachstan
- 74500, 32,684 USD, 52. Argentyna - 75 tys.,
57,733 USD, 51. Poludniowa Afryka - 78050,
59,064 USD, 50. Nepal - 95 tys., 2,210 USD,
49. Liban - 96 tys., 18,072 USD, 48. Peru 100830, 25,389 USD, 47. Jordania - 105600,
14,204 USD, 46. Angola - 107 tys., 38,785
USD,
45. Polska - 109650, 85,362 USD, 44.
Malezja - 110 tys., 42,727 USD, 43.
Wenezuela - 115 tys., 34,782 USD, 42. Nigeria
- 124 tys., 18,790 USD, 41. Hiszpania 124100, 93,473 USD, 40. Kambodża - 125 tys,.
1,536 USD, 39. Demokratyczna Republika
Konga - 144625, 1,120 USD, 38. Syria - 154
tys., 12,155 USD, 37. Bangladesz - 160 tys.,
99,375 USD (?), 36. Grecja - 161500, 40,495

USD, 35. Etiopia - 162 tys., b.d., 34. Irak 168 tys., 36,041 USD, 33. Izrael - 170 tys.,
117,647 USD, 32. Filipiny - 172500, 17,391
USD, 31. Sudan - 177150, 13,942 USD, 30.
Niemcy - 178641, 253,021 USD, 29. Ukraina 182 tys., 26,813 USD, 28. Południowy Sudan 197500, 2,759 USD, 27. Wielka Brytania 197730, 252,870 USD, 26. Maroko - 198 tys.,
17,171 USD, 25. Afganistan - 200 tys,. 57,500
USD, 24. Sri Lanka [Cejlon] - 202500, 7,407
USD, 23. Francja - 205 tys., 195,121 USD,
22. Arabia Saudyjska - 231 tys., 245,562 USD,
21. Japonia - 247157, 178,024 USD, 20.
Włochy - 247500, 152,323 USD, 19. Tajwan 257500, 41,650 USD, 18. Meksyk - 273575,
25,587 USD,
17, Brazylia - 334500, b.d., 16. Tajlandia 335425, 87,593 USD, 15. Turcja - 350 tys.,
29,142 USD, 14. Kolumbia - 369100, 32,904
USD, 13. Mjanmar [Birma] - 406 tys., 5,911
USD, 12. Indonezja - 435750, 15,834 USD,
11. Wietnam - 448500, 7,592 USD, 10. Egipt 454250, 9,686 USD, 9. Algieria - 520 tys.,
20,326 USD, 8. Iran - 534 tys., 11,797 USD,
7. Korea Południowa - 625 tys., 64,000 USD,
6. Pakistan - 637 tys., 10,989 USD, 5. Korea
Północna - 945 tys., 7,936 USD, 4. Rosja 1013628, 46,368 USD, 3. USA - 1281900,
504,719 USD, 2. Indie - 1362500, 34,495
USD, 1. Chiny - 2183 tys., 69,170 USD.
Zachęcam jednak do zapoznania się z
oryginalnymi slajdami - link wyżej. Warto przy
tym zastanowić się nad kształtem dzisiejszego
świata.
„elig“
http://www.blogmedia24.pl/node/80272
Obchody 75. rocznicy Zbrodni
Wołyńskiej
W 75. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej Instytut
uczestniczy w obchodach rocznicowych
upamiętniających ofiary, m.in. w Gdańsku,
Toruniu, Grudziądzu, Krakowie, Lublinie i
Warszawie. IPN jest także organizatorem i
współorganizatorem przedsięwzięć naukowych i
edukacyjnych. Przygotowano konferencje
naukowe, pokazy filmów i spektakle teatralne,
wystawy oraz warsztaty dla nauczycieli i
uczniów.
Polecamy portal edukacyjny
zbrodniawolynska.pl

http://www.blogmedia24.pl/node/80274
................................
„Co nowego na blogach" jest niezależną
inicjatywą grupy użytkowników portalu
Blogmedia24.pl
Serwis przygotowali: „Maryla”, „Morsik”,
„Natenczas”, „tu.rybak”.
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