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Jasnogórskie Śluby Narodu. Jestem,
Pamiętam, Czuwam.
Nowenna i uroczystość mają przede wszystkim
charakter dziękczynienia za szczególną rolę
Maryi w dziejach całego Narodu . „Odczuwamy
obecność Maryi w dziejach naszego Narodu,
która dawała wiele razy dowody swej matczynej
obecności i troski, również w wymiarze
odzyskiwania niepodległości i gospodarzenia tą
niepodległością‖. – To stało się siłą wielką dla
wielu pokoleń Polaków, ale i jest siłą wielką
także dla naszego pokolenia – dodaje rzecznik
Jasnej Góry. Podczas uroczystości ponowione
zostaną Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego
napisane przez prymasa Wyszyńskiego
Komańcza, 16 maja 1956 .
Premier: Nasz program to Polska i wszystko
to, co robimy. Chcemy o tym rozmawiać
Chciałbym, żebyśmy w wyniku tej kampanii
byli numerem 1. Dzięki temu będziemy mogli
zmieniać Polskę na lepsze. Tak, jakrobimy to z
rządem— mówił premier.Będzie szereg
ułatwień. Wiem, że bardzo
potrzebujecielokalnych dróg. Będzie sześć razy
więcej środków na drogi lokalne, niż w czasach
PO/PSL— mówił premier. Kluczowe dla nas
jest wejście w dyskusję na programy.Niech
pokażą, jaki mają program, co mają do
zaoferowania ludziom. Ich programem jest to, że
chcą cofnąć wszystko to, co my
wprowadziliśmy.Ta syrena nie jest
programem— powiedział premier, odnosząc się
do wyjącej w tle syreny, która miała zakłócić
jego wystąpienie.Chcemy rozmawiać o
programie, bo my mamy nasz program.Nasz
program to Polska i wszystko to, co robimy,
Jesteśmy wiarygodni. Dotrzymaliśmy słowa w
rządzie, dotrzymamy też w naszych małych
ojczyznach - w gminach i w miastach —
podkreślił premier.
Szewczak:Opozycja powinna mieć program?
Przecież go ma.
Faryzeusze i ignoranci ekonomiczni z PO,
Nowoczesnej czy FOR prof. Balcerowicza
kompletnie nie wiedzą już, co jeszcze wymyślić,
skrytykować i zohydzić, bo już nawet na brak
inwestycji w Polsce
wypłakiwać się w TVN, GW i niemieckich
mediach się nie da. Widać, że totalni robią co
mogą i jadą na przysłowiowych oparach.
Przestali nawet mówić już o katastrofie
gospodarczej, choć dopiero
po 3 latach sukcesów budżetowych rządów PiS,
po wzroście i rekordach prawie wszystkich
wskaźników i najniższych od lat deficytów
budżetu (ok. 21 mld zł) deficytu sektora
finansów publicznych, jak i deficytu ZUS-u ( na
razie mniejszy o 5 mld zł). To, że jednak
większość Polaków
takiego programu antypolskości i
antyracjonalności nie kupuje, widać po
najnowszym sondażu CBOS i życzymy sobie,
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by PO, PSL i Nowoczesna przy tak
absurdalnych programach pozostały przez wiele
najbliższych lat i kadencji.
Szef sztabu wyborczego PiS: dobra zmiana
dotrze również do regionów
Jeżeli wygramy te wybory (…) to jestem
przekonany, że mając dobre propozycje na
poziomie rządowym, dobra zmiana dotrze
również do regionów – ocenił szef sztabu
wyborczego PiS Tomasz Poręba. Czeka nas
bardzo trudna kampania wyborcza, bowiem po
drugiej stronie mamy agresywnego, wściekłego i
niemerytorycznego przeciwnika, który nie jest
zainteresowany żadną rozmową czy
konfrontacją na programy, tylko awanturą—
ocenił . Będziemy jednak robić wszystko, aby
zmobilizować naszych wyborców, bo nie jest
tak, że już wszystko wygraliśmy. Musimy dalej
bardzo ciężko pracować, walczyć, by tę
kampanię samorządową wygrać. Naszym celem
jest, aby rządzić po tej kampanii w jak
największej liczbie regionów. To jest dla nas
najważniejsze.
PiS zwiększyło wpływy z VAT o 23 proc. "Za
rządów PO trwało święto mafii
VAT-owskich"
PiS potrafiło w ciągu trzech lat zwiększyć
wpływy z VAT do budżetu o 23 proc. pokazało, że jest partią skuteczną,
zdeterminowaną, która służy Polakom i Polsce;
za rządów PO trwało święto mafii VAT-owskich
Na koniec lipca w budowie było 792,9 tys.
mieszkań, o 4,3 proc. więcej rdr - GUS
Na koniec lipca 2018 r. w budowie było
792,9 tys. mieszkań, o 4,3 proc. więcej niż przed
rokiem - podał GUS. (PAP Biznes)
Premier Morawiecki: Od 1989 roku różne
media się przepoczwarzyły
W wyborach samorządowych musimy
pokazać, że będziemy dobrym gospodarzem w
małych ojczyznach; obecnie PiS rządzi w
jednym sejmiku wojewódzkim -mam nadzieję,
że przejmiemy rządy w znacząco większej
liczbie sejmików -podkreślił premier Mateusz
Morawiecki.
Premier: Polska Wschodnia jednym z
kluczowych obszarów inwestycji
infrastrukturalnych
Region Polski Wschodniej będzie jednym z
kluczowych regionów, gdzie będą lokowane
inwestycje infrastrukturalne - powiedział w
środę premier Mateusz Morawiecki.
Kwieciński: w sierpniu KE przekazała do
Polski prawie 246 mln euro
W sierpniu Komisja Europejska przekazała
do Polski prawie 246 mln euro -napisał na
Twitterze minister inwestycji i rozwoju Jerzy
Kwieciński. To efekt rozliczenia Regionalnych
Programów Operacyjnych przez kolejnych pięć
województw.
Dwucyfrowy wzrost przemysłu.Rzadko
bywało lepiej
W lipcu produkcja przemysłowa była o aż
10,3 proc. większa niż rok wcześniej - podał
Główny Urząd Statystyczny. Dane najlepsze od
października i dużo lepsze niż spodziewali się
tego ekonomiści.
Cd.Str.2.
...............................

Połowy tygodnia (34.)
KRS dokonała wyboru 12 sędziów do Izby
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Opozycja
jest niezadowolona. Niezadowolona, bo tych 12
sędziów nie zostało wybranych przez opozycję.
A cóż to oznacza? Oznacza tyle, że opozycja
uważa, iż sędziowie nie są bezstronni i
niezawiśli. Czyli tego bronią, nazywając to
demokracją...
Ogłosili z tej okazji czarną procesję na
facebooku, sądzę że może ich zalajkować
nieduże kilka tysięcy znajomych, co w języku
władz miasta oznacza blisko stutysięczny
pochód ulicami miasta...
A władze miasta wiedzą co mówią. W
szczególności ci od bezpieczeństwa. Okazało
się, że niejaka Gawor pracowała w MSW (jako
podporucznik). A w ratuszu warszawskim
odpowiada za bezpieczeństwo. Gawor lubi, jak
przyznała w wywiadzie, otaczać się pasjonatami.
Faktycznie, wśród jej podległych znalazło się
jeszcze kilku oficerów z MSW i ZOMO z
dawnych lat. Ech, ci pasjonaci...
I czemu się dziwić, że porucznicy z dawnego
MSW rozwiązują marsz upamiętniający
Powstanie Warszawskie? Gdyby mogli
wyjechaliby ciężkim sprzętem i z bijącym
sercem partii, ale wicie rozumicie, inne czasy i
sprzętu i oddziałów nie mają. I oby tak pozostało
jak najdłużej.
Po serii idiotycznych
obywatelsko-nowoczesnych bilbordów z
zeszłego tygodnia (o tym jak PIS zabiera
miliony) rządzący przeszli do równie
idiotycznego kontrataku. Wywiesili plakaty PIS
odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom. Co
za potęga intelektu. Zeszli do poziomu debili, a
jak wiadomo z głupkami się nie dyskutuje, bo
jako bardziej doświadczeni potrafią sprowadzić
do swojego poziomu i wygrać...
Czaskoski jest reaktywny w stosunku do
Jakiego i traci. A jak sam coś wymyśli, to traci
jeszcze więcej (np. ustawka z przypadkowo
poznaną kodziarką). We wspomnianj ustawce
Czaskoski jako "złota rączka" naprawia za
pomocą taśmy klejącej wypadającą szybę. Super
majster, współczuję jego żonie, jeśli takową
posiada. I to był temat samograj: od razu pojawił
się wysyp złośliwości pod hasłem robtyrafała, w
tym część istotnie zabawnych. I tak można było
potraktować bilbordy o PISie. Ale nie, jakiś
genialny strateg PIS podsunął pomysł na dialogi
z przedszkola...
Z rzeczy ważnych nic się nie stało. No, może to
że rząd przyjął projekt budżetu na 2019 r. z
najniższym w historii deficytem (tak w liczbach
bezwzględnych jak i w relacji do PKB). Niby
cieszy, ale co będzie z budżetem w 2019 r. to
jeszcze czas pokaże...
„tu.rybak―
http://blogmedia24.pl/node/80505

Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła o
9,3 proc. rdr.
Sprzedaż detaliczna w lipcu 2018 r. wzrosła o
9,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu
miesięcznym spadła o 0,3 proc. - podał w środę
Główny Urząd Statystyczny.
Średnie zarobki w Polsce. Jest miasto, gdzie
sięgają 6,6 tys. zł
Według GUS średnia pensja w 2017 r. w
Polsce wynosiła 4528 zł brutto. Jak to wygląda
w rozbiciu na miasta? Jastrzębie Zdrój jawi się
jako miasto marzeń, za to z Piotrkowa
Trybunalskiego lepiej uciekać.
Ukraińcy są już w co piątej firmie. Wiadomo,
ile zarabiają
Od 2,5 do 3,5 tys. zł netto miesięcznie
zarabia 60 proc. Ukraińców pracujących w
Polsce. Dane w ramach „Barometru Imigracji
Zarobkowej" przygotowali eksperci Personel
Service we współpracy z
Pracodawcami RP.
Składki na ZUS wpływają, więc dotacja z
państwa będzie sporo mniejsza
Zakład Ubezpieczeń Społecznych o 5,2 mld
zł zmniejszy tegoroczną dotację budżetową do
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Zablokowanie takiej sumy środków możliwe jest
w związku z lepszym spływem do Funduszu
składek na ubezpieczenie społeczne.
GUS: nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw
po I półr. wzrosły o 10,3 proc. rdr
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw po I
półroczu wzrosły o 10,3 proc. rdr, do 54,4 mld zł
- podał w środę Główny Urząd Statystyczny.
Plan dla wsi według PiS: Polska wieś może
być lokomotywą wzrostu gospodarczego w
Polsce
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
opublikowało spot "#PlanDlaWsi - Ochrona,
Wsparcie, Rozwój" promujący propozycje rządu
Prawa i Sprawiedliwości dla rozwoju rolnictwa.
"Polskie rolnictwo, polska wieś.
Nowelizacja Krajowego Zasobu
Nieruchomości ma zachęcić do udziału w
Mieszkaniu plus
Nowelizacja Krajowego Zasobu
Nieruchomości ma zachęcić państwowe
podmioty do udziału w Mieszkaniu plus powiedział PAP ekspert portalu
RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński.
Sprawdzamy, gdzie powstaną Mosty+
Ruszył nabór wniosków w ramach
rządowego programu Mosty dla Regionów. W
ciągu kilku lat rząd zamierza zbudować
przeprawy w 9 województwach za kwotę 2,3
mld zł.
Wakacyjny rekord. Dzięki 500+ i pogodzie
Padł wakacyjny rekord. Na obozy i kolonie w
tym roku wyjechało 1,25 mln dzieci. To zasługa
pogody, ale i 500+. Najwięcej z nich, bo 1,1 mln
odpoczywało w kraju. Łącznie zorganizowano
blisko 30 tys. wyjazdów.
Morawiecki: Polska nigdy nie była tak wolna,
jak obecnie
Tym, którzy krzyczą o wolności, chcę
powiedzieć, że Polska nigdy przez ostatnie 30 lat
nie była tak wolna, jak obecnie, bo nigdy polskie
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rodziny nie były tak wolne - od bezduszności
urzędniczej, od
bezduszności władzy czy od skrajnego ubóstwa powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Bezrobocie na koniec 2018 r. wyniesie 6,2
proc., a na koniec 2019 r. spadnie do 5,6 proc. wynika z uzasadnienia do projektu budżetu na
2019 r.

Niższa 9-proc. stawka CIT coraz bliżej.
Resort finansów chce wprowadzić wcześniej
zapowiadane istotne zmiany. Z 15 do 9 proc.
zostanie obniżony CIT dla małych spółek
kapitałowych. Resort minister Czerwińskiej chce
z kolei zaliczyć
przychody z obrotu walutami wirtualnymi do
przychodów z kapitałów pieniężnych.

2,4 mld zł na podwyżki dla budżetówki
Wzrost płac w budżetówce nie będzie
równomierny, ale fundusz wynagrodzeń
zwiększy się o inflację, czyli 2,3 proc. To
pozwoli dysponentom budżetowym
rozdysponować wśród pracowników około 2,4
mld.

Zadłużenie Skarbu Państwa maleje
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca
2018 r. spadło o 1 proc. w porównaniu do stanu
na koniec czerwca.
Zapadalność długu zagranicznego w '18, wg
stanu na koniec czerwca, wynosi 1.630 mln
euro
Zapadalność zadłużenia zagranicznego,
według stanu na koniec czerwca, w 2018 roku
wynosi 1.630 mln euro - wynika z raportu MF.
Zapadalność zadłużenia krajowego w '18 na
koniec czerwca wynosi 38 mld zł - MF
Zapadalność zadłużenia krajowego w
obligacjach skarbowych, według stanu na koniec
czerwca, w 2018 roku wynosi 38 mld zł wynika z raportu MF.
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca
wyniosło 947,1 mld zł
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca
wyniosło 947,1 mld zł, czyli o 9,1 mld zł (1,0
proc.) mniej mdm - szacuje Ministerstwo
Finansów.
Polskę czeka znaczne ożywienie
Dwucyfrowy wzrost produkcji może być
symptomem oczekiwanego i spodziewanego
ożywienia inwestycyjnego wśród inwestorów
prywatnych - poinformowała profesor SGH
Elżbieta Mączyńska komentując najnowsze dane
Głównego Urzędu Statystycznego.
Polska pobiła rekord dotyczący inwestycji z
Planu Junckera
Drugi kwartał 2018 roku był rekordowy, jeśli
chodzi o liczbę, finansowanych z Planu
Junckera, nowych inwestycji małych i średnich
firm - wskazują informacje Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju.
W 2019 r. PKB ma rosnąć o 3,8 proc., a
deficyt budżetu wyniesie 28,5 mld zł
Rada Ministrów przyjęła we wtorek wstępny
projekt budżetu na 2019 rok; założono wzrost
PKB o 3,8 proc., deficyt budżetowy nie większy
niż 28,5 mld zł i deficyt sektora finansów
publicznych na poziomie 1,8 proc. PKB poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.
Wzrost gosp. w '19 oparty na popycie wewn. i
na wzroście roli inwestycji - uzasad. budżetu
Wzrost gospodarczy w 2019 roku oparty ma
być na popycie wewnętrznym i na wzroście roli
inwestycji - napisano w uzasadnieniu do
projektu budżetu na 2019 r. Realne tempo
wzrostu inwestycji ogółem wyniesie 9,1 proc. w
2018 r. i 8,4 proc. w 2019 r. W latach 2020-2022
realne.
Bezrobocie na koniec '18 wyniesie 6,2 proc.,
na koniec '19 : 5,6 proc. - uzasad. budżetu '19

Czerwińska: Wykonanie deficytu budżetu w
'18 może wynieść 60-70 proc.
W tym roku wykonanie deficytu budżetu
może wynieść 60-70 proc.; na przyszły rok
zaplanowaliśmy 28,5 mld zł deficytu poinformowała w poniedziałek minister
finansów Teresa Czerwińska.
Polacy kupili już detaliczne obligacje za 7
miliardów
Obligacje skarbowe sprzedają się najlepiej w
historii. Przez 7 miesięcy bieżącego roku Polacy
kupili te papiery za kwotę wyższą niż w całym
2017 roku.
Czerwińska: Dług publiczny w 2019 r.
zostanie zredukowany o 1,7 pkt proc.
W 2019 r. dług sektora instytucji rządowych i
samorządowych zostanie zredukowany o 1,7
pkt. proc. - zapowiedziała w czwartek minister
finansów Teresa Czerwińska. Dodała, że Polska
ma bardzo niski dług,
Czerwińska: Exit tax to sprawiedliwe
rozwiązanie
Chcielibyśmy, aby od przyszłego roku w
Polsce funkcjonował tzw. exit tax
-poinformowała w czwartek minister finansów
Teresa Czerwińska. Dodała, że nowy podatek
ma dotyczyć podmiotów gospodarczych, które
chciałyby.
Rafalska: W budżecie na 2019 r. są
zabezpieczone środki na emerytury dla matek
W budżecie na 2019 r. mamy zapewnione
finansowanie programów społecznych takich jak
"Rodzina 500 plus" czy "Dobry start". Mamy też
zabezpieczone środki na emerytury matczyne powiedziała w czwartek.
Minister Rafalska o projekcie budżetu:
prospołeczny, zdyscyplinowany i
odpowiedzialny
Przyjęty przez rząd wstępny projekt budżetu
na 2019 rok jest prospołeczny, rozważny,
zdyscyplinowany i odpowiedzialny; zabezpiecza
wszystkie istotne rządowe programy społeczne oceniła w piątek minister rodziny, pracy i
polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Inwestycje w drogi lokalne w 2018 r. i 2019 r.
dwa razy większe niż za rządów PO i PSL
Inwestycje w drogi lokalne w roku 2018 i
2019 będą dwukrotnie wyższe niż w ciągu
ośmiu lat rządów koalicji Platformy
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego - powiedział premier Mateusz
Morawiecki w czwartek podczas wizyty w
gminie Śliwice .
„Maryla―
Czytaj całość:
http://blogmedia24.pl/node/80504

PO w obronie gangsterów na
prezydenckich fotelach w samorządzie
Wyobrażam sobie międzynarodową awanturę,
po pierwszym naszym ruchu w sprawie reformy
ustroju samorządu terytorialnego. Pierwsza
testująca ten układ propozycja ograniczenia
ilości kadencji prezydentów spotkała się z
twardym oporem. A my nie możemy mnożyć
konfliktów...
Mogę powiedzieć dwie rzeczy:
Pierwszym narzędziem
bolszewickiego komunizmu jest sieć lokalnych,
zdemoralizowanych sitw, układów i mafii - tak
było od 1945 roku. Słowo "układ" było w
bolszewickich czasach słowem kluczem,
określającym możliwość działania. Masz układ
w Komitecie Powiatowym - przechodzisz. Nie
masz układu - odpadasz.
Klasyczna komunistyczna mafia.
W 1981 roku, w czasie I Zjazdu Solidarności
pomysł "Polska Samorządowa" był jednym z
ważniejszych projektów, którego celem miało
być zneutralizowanie komunistycznej
wszechwładzy. Wtedy, w 1981 roku nikomu do
głowy nie przychodziło, aby pokonać
komunistyczną dyktaturę. Każdy pomysł na
skruszenie ich mafijnej potęgi był dobry.
Prawdopodobnie komunistyczni mafiozi już
w 1944 roku wiedzieli w czym rzecz i zabrali się
za wrogie przejęcie ówczesnego samorządu
terytorialnego, instytucjonalizując lokalne mafie.
Ktokolwiek pamięta na własnej skórze historię
Polski po 1945 roku wie, że nadawanie
lokalnym układom instytucjonalnej formy,
pozorowanie uspołecznienia metodą wrogiego
przejęcia tradycyjnych i sprawdzonych instytucji
więzi społecznej jest globalną strategią
komunizmu. Na świecie w ten sposób komuniści
przejmują i/lub korumpują globalne struktury
organizacji pozarządowych (NGO) i
równocześnie uruchamiają wrogie przejęcia
wszelkich instytucji publicznych tam gdzie to
jest możliwe. Dotyczy to struktur lokalnych,
akademickich, państwowych i
międzynarodowych.
W Polsce w ten sposób ukradziono Polakom
ruch spółdzielczy, instytucje samorządu
gospodarczego, terytorialnego (tzw Rady
Narodowe), a także NGO itd.
KONSTYTUCJA 1997 ROKU
USTABILIZOWAŁA WROGIE PRZEJĘCIA
INSTYTUCJI OBYWATELSKICH, KTÓRE
OD TEGO CZASU STAŁY SIĘ
INSTYTUCJAMI WŁADZY.
W ten sposób ukradziono nam nasze życie.
Na przykład:
Dlaczego pani Hanna Gronkiewicz-Walz albo
Paweł Adamowicz są nieusuwalni?
Ano dlatego, że samorząd terytorialny,
zgodnie z konstytucją, jest ostoją lokalnych
mafii i różnych układów, a ich faktyczna
nieusuwalność jest gwarantowana przez
konstytucję.
Dlatego Oni tak zażarcie bronią tej konstytucji.
„michael―
http://www.blogmedia24.pl/node/80487
Kulturowe źródła niemieckiego
faszyzmu - I
Faszyzm w III Rzeszy i jego źródła był
opisywany i wyjaśniany tysiące razy. Niestety
niemal zawsze analizowany był
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powierzchownie. No chyba, że ktoś zestawianie
dat, wydarzeń i osób zaangażowanych w
tworzenie ruchu narodowo-socjalistycznego,
mechanizm, zdobywania władzy politycznej
czy psychoanalityczne analizy jego przywódcy,
Adolfa Hitlera chce traktować jako myślenie,
które można uznać za głębokie. Wówczas
faszyzm jakby spadł niespodziewanie jak grom
na nieprzygotowane, nadzwyczaj cywilizowane
społeczeństwo niemieckie. Niezwykle rzadko
sięga się do głębszych źródeł i wtedy wychodzi
na to, że ideologia faszystowska trafiła na żyzną
glebę historii Niemiec, wartości społeczeństwa
niemieckiego, jego kulturę i wreszcie - tkankę
społeczną. Sumując, była ona tworem
niemieckiej zbiorowej "psyche", potocznie
mówiąc, duszy niemieckiej. Tak od ręki,
najlepszym dowodem na to jest fakt, że
hitleryzm przyjął się najchętniej i najmocniej
wśród niemieckiej inteligencji. Tak tej właśnie,
która zrodziła twórców do dziś pozostających
wśród najwybitniejszych w historii ludzkości.
Wyrastali oni z mas ogólnie szanowanych,
porządnych ludzi. Natomiast to robotnicy
stanowiący masowy trzon ruchu
komunistycznego w Niemczech byli najbardziej
oporni.
Książka George'a L. Mosse pt. "The Crisis
of German Ideology. Intellectual Origins of the
Third Reich" (The Universal Library, New York
1964) była jedną z pierwszych
przedstawiających sprawę w wyżej
przedstawionym duchu. Nie była tłumaczona na
język polski, więc tym bardziej zasługuje na
szersze przedstawienie. Już na wstępie podaje,
że fundamenty ideologii faszystowskiej w
Niemczech stanowiły: Romantyzm, idea "Volk",
niemiecka religia, Nowy Romantyzm, odkrycie
starożytnych Germanów,niemieckie utopie,
rasizm i antysemityzm. Już to wystarczy, by
zrozumieć skąd wzięły się różne dziwactwa III
Rzeszy, które przedstawił szerszej publiczności
reżyser Spielberg w kilku filmach.
Kulturowe filary hitleryzmu przedstawię w
kolejnych odcinkach. Oczywiście po powrocie z
dwutygodniowych wakacji. Jako pierwszy z
nich pokażę antysemityzm. Powód jest taki, że
Autor, Niemiecki Żyd z pochodzenia znał ten
problem dogłębnie z racji osadzenia swojej
rodziny na szczytach życia publicznego, w
sensie środków masowego przekazu, w
przedwojennym Berlinie. Informacje, które
podaje zaskoczyły mnie, człowieka
interesującego się tym problemem od dawna.
A na koniec będzie o instytucjonalizacji
ideologii, w której wybitną rolę odegrały
organizacje młodzieżowe, studenci i
wykładowcy uniwersyteccy. Po zapoznaniu się z
tym wszystkim jasnym się stanie, że trzeba
wyjść poza schemat, choć sluszny, genialnej
maszynki politycznej stworzonej przez Hitlera i
jego ludzi. Uprawnione jest twierdzenie, że miał
on podane na tacy. Gdyby nie on, to zrobiliby to
inni. Do tego prowadziła ideologia dawno
przed Hitlerem tworzona oraz pewne "twarde"
procesy historyczne. Nie może być prawdą, że ta
ideologia miała charakter sztafażu,
subintelektulnej zasłony instrumentalnie
stworzonej i używanej przez twórców III
Rzeszy.
Schemat myślowy Autora jest dość
przejrzysty i prosty. Mianowicie zderza on
tkwiące głęboko w świadomosci społeczeństwa
niemieckiego pragnienie jedności narodowej z
dwoma, nazwijmy je "twardymi", procesami. Są
to: proces przekształcenia Niemiec z
pół-kolonialnego zbiorowiska różnych

podmiotów administracyjnych (księstwa, miasta
itd.) w nowoczesny organizm państwowy oraz
proces industrializacji zmieniający Niemcy z
kraju rolniczego na uprzemysłowiony.Szybkie
tempo tych procesów sprawiło, że
społeczeństwo nie przyjęło ich jak należy.
Szczególne zdziwienie budzi rezerwa wobec
politycznego zjednoczenia Niemiec przez
Bismarcka po wojnie niemiecko-francuskiej.
Problem nadmiernych chyba oczekiwań narastał
od czasu rozkwitu nacjonalizmu w
poniewieranych przez Napoleona Niemcach.
Kongres Wiedeński jedności politycznej nie
przyniósł. Później Wiosna Ludów w 1848 r.
rozbudziła nadzieje, których nie spełniła.
Dlaczego jednak silne, zjednoczone państwo
niemieckie pod Cesarzem, którym zostal król
Prus, też zawiodło oczekiwania? Jak pisze
Autor, ta upragniona jedność sięgała głębiej niż
płaszczyzna polityczna. Szło o jedność
kulturową, budowaną w opozycji do obcych.
Idea ta skłaniała do rozważań nad
przeznaczniem, misja narodową.
Bismarckowska jedność odczuwana była jako
coś pospolitego, nie budziła żadnych nastrojów
mistycznych, ekstazy nacjonalistycznej. Nie
została w pełni wykorzystana dynamika
zjednoczenia.
Industrializacja już w pierwszych latach po
unifikacji przyniosła kryzys gospodarczy. Miało
być społeczeństwo dobre dla wszystkich, a
okazało się, że dla jednych jest lepsze, dla
innych gorsze. Co więcej, industrializacja
niszczyła starodawne tradycje germańskie, które
były jednym z czynników pracych do unifikacji.
Już ten krótki zarys problemu wskazuje na
unikalność społeczeństwa niemieckiego, która
tłumaczy dlaczego mimo występowania idei i
ruchów faszystowskich w różnych krajach
europejskich właśnie w Niemczech rezultat był
tak przygniatający, a później ponury. Kulturowe
fundamenty były budowane głęboko i przez
długi okres czasu. Frustracje Niemców po
przegranej I wojnie światowej uruchomiły
"nieuchronny" proces. Jak wiadomo samo
zajście jakiegoś zdarzenia jest najlepszym
dowodem na jego konieczność. Taki dowcip
właśnie przyszedł mi do głowy.
„Tymczasowy―
http://www.blogmedia24.pl/node/80473
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego
napisane przez prymasa Wyszyńskiego
Komańcza, 16 maja 1956
Komańcza, 16 maja 1956
Wielka Boga-Czlowieka Matko!
Bogarodzico-Dziewico, Bogiem sławiona
Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo!
Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w
którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci
Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi
przodków naszych, stajemy znów przed Tobą,
pełni tych samych uczuć miłości, wierności i
nadziei, jakie ożywiały ongiś ojców naszych.
My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, lud
nabyty zbawczą krwią Syna Twojego,
przychodzimy, Maryjo, znów do tronu Twego,
Pośredniczko łask wszelkich, Matko
miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.
Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe
wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi
Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu
posłannictwu Narodu, omytego w wodach
chrztu świętego.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i
wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i
domostwa, zagony polne i warsztaty pracy,
pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli
naszej, drgnienia serc i porywy woli.
Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś
była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród
chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów.
Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu
winy, że dotąd nie wykonaliśmy Ślubów i
przyrzeczeń ojców naszych.
Spojrzyj na nas, Pani łaskawa, okiem
miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych
głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie
z głębi serc wielomilionowych zastępów
oddanego Ci ludu Bożego.
Królowo Polski! Odnawiamy dziś Śluby
przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i
za Królową Narodu polskiego uznajemy.
Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie
polskie i wszystek lud polecamy Twojej
szczególnej opiece i obronie.
Wzywamy pokornie Twojej pomocy i
miłosierdzia w walce o dochowanie wierności
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi
świętemu i jego pasterzom, Ojczyźnie naszej
świętej, chrześcijańskiej przedniej straży,
poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i
Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko-Dziewico,
przed obliczem Boga na oddany Tobie Naród,
który pragnie nadal pozostać królestwem Twoim
pod opieką najlepszego Ojca wszystkich
narodów ziemi.
Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w
naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym
królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym
całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu
naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i
społecznym.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Matko łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w
każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła
Bożego życia.
Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce
uświęcającej i był świątynią Boga,
– aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego,
– aby stał się Domem Bożym i Bramą niebios
dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię
– pod przewodem Kościoła katolickiego – do
Ojczyzny wiecznej.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Święta Boża Rodzicielko i Matko dobrej rady!
Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w
Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy
na straży budzącego się życia.
Walczyć będziemy w obronie każdego
dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak
ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu,
płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy
raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać
bezbronnym.
Dar życia uważać będziemy za największą łaskę
Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb
Narodu.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Matko Chrystusowa i Domie złoty!
Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności
małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na
progu ogniska domowego, aby przy nim życie
Polaków było bezpieczne.
Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach
królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa,
bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w
umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości
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ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów
chrześcijańskich i ojczystych.
Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w
wierności Chrystusowi, bronić je przed
bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną
opieką rodzicielską.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Zwierciadło sprawiedliwości! Wsłuchując się w
odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci
kroczyć za Słońcem sprawiedliwości,
Chrystusem, Bogiem naszym.
Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w
Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły
w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju,
aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i
wyzysku.
Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie
plonami ziemi i owocami pracy, aby pod
wspólnym dachem domostwa naszego nie było
głodnych, bezdomnych i płaczących.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy
stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i
najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i
lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i
rozwiązłości.
Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i
sumienności, pracowitości i oszczędności,
wyrzeczenia się siebie i wzajemnego
poszanowania, miłości i sprawiedliwości
społecznej.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
Królowo Polski! Ponawiamy Śluby ojców
naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością
umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych
i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do
Ciebie, Bogarodzico-Dziewico, wsławiona w
tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej
jasnogórskiej stolicy.
Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości
każdy polski dom i każde polskie serce, aby
chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych
dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.
Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót,
Matko-Dziewico i Panno wierna, i z Twoją
pomocą wprowadzać w życie nasze
przyrzeczenia.
[Lud mówi:] Królowo Polski, przyrzekamy!
W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe
wotum Narodu, milsze Ci od granitów i brązów.
Niech nas zobowiązują do godnego
przygotowania serc naszych na Tysiąclecie
Chrześcijaństwa Polski.
W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu
naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza
wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z
niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w
obronie maluczkich i łaknących i okazałaś
światu Słońce sprawiedliwości, Chrystusa, Boga
naszego.
Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką
naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim
obliczu macierzyńskim najpewniej
rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas
wiedziesz niezawodną dłonią.
Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w
sercach naszych i złóż przed oblicze Boga w
Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie
składamy naszą przeszłość i przyszłość, całe
nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna
Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu.

Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemię polską
do bram Ojczyzny niebieskiej. A na progu
nowego życia sama okaż nam Jezusa,
błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.
„Maryla―
http://www.blogmedia24.pl/node/48785
Matka Boska Częstochowska
Jan Lechoń
Matka Boska Częstochowska, ubrana perłami,
Cała w zlocie i brylantach, modli się za nami.
Aniołowie podtrzymuję Jej ciężką koronę
I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone.
Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe,
Obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na
Warszawę.
O Ty, której obraz widać w każdej polskiej
chacie
I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie,
W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło
świeci.
Która perły masz od królów, złoto od rycerzy,
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie
wierzy,
Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad
nami!
Daj żołnierzom, którzy idą, śpiewając w
szeregu,
Chłód i deszcze na pustyni, a ogień na śniegu,
Niechaj będą niewidzialni płynący w
przestworzu
I do kraju niech dopłyną, którzy są na morzu.
Każdy ranny niechaj znajdzie opatrunek czysty
I od wszystkich zagubionych niechaj przyjdą
listy.
I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w
Twoją stronę,
Matko Boska Częstochowska, pod Twoją
obronę.
Niechaj druty się rozluźnią, niechaj mury pękną,
Ponad Polską, błogosławiąc, podnieś rękę
piękną,
I od Twego łez pełnego, Królowo, spojrzenia
Niech ostatnia kaźń się wstrzyma, otworzą
więzienia.
Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną,
Matko Boska Częstochowska, za Twoją
przyczyną.
Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała,
A wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako
skała.
I Tyś była też mieczami pogańskimi ranną
A wciąż świecisz ponad nami. Przenajświętsza
Panno.
I wstajemy wciąż s popiołów, z pożarów, co
płoną,
I Ty wszystkich nas powrócisz na Ojczyzny
łono.
......................
Podniesiemy to co legło w wojennej kurzawie,
Zbudujemy Zamek większy, piękniejszy w
Warszawie.
I jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy
słuchali
Tego dzwonka sygnaturki, co Cię wiecznie
chwali.
.....................................
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