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Trzymamy się faktów, chodzimy po
ziemi.
To pierwszy element spójności, bardzo ważny,
bo jeśli spojrzeć na wyniki badań i rozmów, to
Polacy, jeśli tylko na chwilę zapomniano o
intensywnych różnicach politycznych, które
prowadzą do konfliktów w rodzinach, myślą
podobnie, chcą podobnych rzeczy. Chcemy, by
Polska była krajem, w którym żyje się lepiej, bo
w centrum tego programu jest człowiek i jego
los. Ten program jest zintegrowany z tymi
przedsięwzięciami, które są prowadzone w skali
kraju – z działaniami infrastrukturalnymi.
tłumaczył Jarosław Kaczyński. Dla Polski
musimy wszystkie te wybory wygrać!
Uczciwość, jedność, wizja rozwoju czy brudne
knucie, afery i podziały…
Ogromnie ważna jest uczciwość. (…)
Ogromną wartość naszej pracy dla Polski ma
jedność, jedność polskiej prawicy, jedność w
działaniu na rzecz Rzeczypospolitej. (…)
Idziemy razem, idziemy ku zwycięstwu, idziemy
ku Polsce lepszej, dużo lepszej niż tej która jest
dziś. Idziemy ku temu, byśmy za 15-20 lat mogli
powiedzieć: w Polsce jest tam samo jak na
zachód od naszych granic. To będzie wielkie
osiągnięcie w skali 1050 lat naszej Ojczyzny, bo
nigdy jeszcze tak nie było. Prawo i
Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica jest w
stanie do tego doprowadzić. Musimy być razem,
być uczciwi– mówił na konwencji Prawa i
Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński.
Premier o walce z mafiami VATowskimi:
"Serce rośnie"
Pokazaliśmy, że wygrywając z mafiami
VAT-owskimi, z przestępcami podatkowymi;
jesteśmy w stanie zdobyć środki i na politykę
społeczną i na politykę rozwojową jednocześnie
- powiedział w niedzielę premier.
Premier: sklejamy i scalamy Polskę silną
gospodarką i mocniejszą rodziną
Słowa „co nas podzieliło, to się już nie sklei‖
traktujemy, jako wyzwanie; to jest nasze
najważniejsze zadanie i zwyciężymy na tym
polu; sklejamy i scalamy Polskę silną
gospodarką i mocniejszą rodziną – powiedział
premier Mateusz Morawiecki.
"Ciepły dom", "Najbliższa okolica". Premier
przedstawił pięć nowych propozycji PiS
Premier Mateusz Morawiecki przedstawił
pięć nowych propozycji programowych Prawa i
Sprawiedliwości na wybory samorządowe.
Koszt wszystkich rozwiązań wyniesie kilka
miliardów złotych. Start programu
termomodernizacyjnego; 500 mln zł na budowę
placów zabaw, siłowni w gminach; 300 mln zł
na wsparcie budżetów obywatelskich w
samorządach - to część gospodarczych
propozycji rządu.
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Koalicja Obywatelska przedstawiła swoje
propozycje programowe
Nowoczesna szkoła, darmowy bilet dla dzieci i
młodzieży, Polska bez smogu, czy kontynuacja
programu "schetynówek‖ – m.in. takie
propozycje programowe z tzw. sześciopaku
przedstawili dziś na konwencji w Warszawie
liderzy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.

Połowy tygodnia (36.)
Tydzień temu PiS miał swój zjazd wyborczy, w
tym tygodniu ma opozycja. Pierwsza różnica to
w rozmachu. Druga różnica w treściach. Obie na
korzyść tych pierwszych. Zauważyłem jeszcze
trzecią różnicę: na zjeździe PiS nie mówiono w
zasadzie o PO, natomiast na zjeździe PO
mówiono o PiS...

Zdaniem eksperta BCC ocena resortu
finansów wydaje się realistyczna
Wzrost PKB w relacji rok do roku na
poziomie 5,1 proc. w drugim kwartale roku przy
tempie 5,2 proc. w pierwszym kwartale oznacza
kontynuację dobrej koniunktury - ocenia prof.
Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC.

Schetyna ze sowim Lubnałerem wiedli pierwsze
skrzypce. Łatwiejszy do skomentowania jest
Lubnałer. PiS zbliża się do naszych domów,
zagląda za firanki. powiedział i to w zasadzie
cały program nowoczesnej.

Teresa Czerwińska: Przygotowanie na
trudniejsze czasy jest dla nas wyzwaniem
Minister Finansów w rozmowie z DGP
podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy,
opowiada o rozwiązaniach, jakie rząd
przygotował na nadchodzący czas spowolnienia
gospodarczego.
Maluch plus: Będzie większe dofinansowanie
dla samorządów. Budżet to 450 mln zł
W ramach programu "Maluch plus" w 2019 r.
zwiększy się dofinansowanie dla samorządów
chcących utworzyć nowe miejsca w żłobkach i
klubach dziecięcych – zapowiedziała szefowa
ministerstwa.
1,5 roku mamy wzrost gospodarczy.
Kwieciński: "Tego nie ma w żadnym innym
kraju UE"
Już półtora roku mamy stabilny wzrost
gospodarczy; tego nie ma w żadnym innym
kraju UE - powiedział w środę minister
inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Zagrożonych jest 1,3 mld euro unijnych
funduszy dla regionów
Część województw musi przyspieszyć
inwestowanie funduszy unijnych -zagrożonych
jest 1,3 mld euro, poinformowało Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju (MIR).
Opieszałość w wykorzystaniu środków
unijnych to przykład upolitycznienia
samorządów
To robienie na złość rządowi świadczące,
niestety, o głupocie środowisk opozycyjnych,
które zdominowały w poprzednich wyborach
organa samorządowe— powiedział Szewczak.
Jako
przykład podał województwo lubelskie, gdzie
władze marszałkowskie wycofały się z
renowacji pałacu w Radzyniu Podlaskim, która
miała być częściowo finansowana z funduszy
UE. Nie chcą tego robić, bo burmistrzem jest
człowiek z PiS — wyjaśnia. Szewczak
powiedział również, że „owszem, w poprzedniej
perspektywie samorządy szybciej wydawały
pieniądze, ale wiele z tych inwestycji było
nieuzasadnionych ekonomicznie‖. Jako przykład
podał termy w Lidzbarku Warmińskim. Jego
zdaniem, najgorsze w rankingu wykorzystania
środków unijnych samorządy powinny
wzmocnić zespoły doradcze i bardziej myśleć
kategoriami dobra wspólnego, a nie partyjnego.
Potrzebna jest polityczna mobilizacja, jeśli jej
nie będzie, część pieniędzy wróci do Brukseli —
dodał.
Cd.Str.2.

Schetyna zaczął od inwokacji: Barbaro, Ty i
Twoi współpracownicy reprezentujecie coś, co
jest równie ważne, jak nowoczesność i wolność
gospodarcza. Według Schetyny Nowacka i jej
towarzysze spod znaku tęczy i czarnej macicy
reprezentują wrażliwość społeczną...
Niestety zapowiedział więcej. Koniec z
dwuwładzą w województwach. Nie będzie
dublowania kompetencji urzędów wojewódzkich
i marszałkowskich. Będzie jeden gospodarz,
samorządowy. Zdanie to można tłumaczyć
dwojako: albo jako zapowiedź zdecydowanego
zwycięstwa PiS w samorządach albo - i to
tłumaczenie jest złowrogie - jako zapowiedź
zmian ustrojowych i stworzenie podwalin pod
rozbicie dzielnicowe. Miejmy nadzieję, że to
drugie się nie ziści...
Zrezygnował kolejny rzecznik prezydenta,
Łapiński. Podobno dlatego, że przechodzi do
własnego biznesu pijarowego. Biorąc pod uwagę
sposób odejścia nie wróżę Łapińskiemu sukcesu,
ale wcale mi go nie żal. Oczywiście chodziło o
to, że Łapiński chciał być ważniejszy niz
podstawka pod mikrofon, a zgody na to nie
dostał. Skądinąd słusznie, bo burak...
Ze Stanów dowieziono do Polski
Przywieczerskiego, byłego szefa "Uniwersalu",
ponoć głównego machera od FOZZ. W to
ostatnie nie wierzę, Przywieczerski było tylko
słupem. Czy cos powie? Nie sądzę, zapewne
chce żyć. Przesiedzi te dwa lata i wróci do
normalnego życia. Trzeba by pytać Rosatiego,
Misiąga i Balcerowicza. Ale nikt ich nie pyta...
Tuleja przerwała proces bandytów, dokładniej
odłożyła, bo sądząc wpadła na pomysł, że nie
może sądzić, gdyż w Polsce demokracja jest
zagrożona i wysłała zapytanie do TSUE. Taka to
opozycja, taka to stuleja...
Prezydent Duda przedstawił nowego rzecznika i
przedstawiając zarekomendował jako człowieka
z małej wsi co odniósł sukces bo trafił do
Pałacu. Superduda...
„tu.rybak―
http://www.blogmedia24.pl/node/80563

Platforma zadłużyła także przyszłe
pokolenia
Mówimy o aferze VAT, która swoim
rozmiarem przerasta wszystkie inne afery
finansowe razem wzięte, jakie znamy z
najnowszej historii Polski – stwierdza dr Marian
Szołucha. Z osławionych 262 miliardów złotych
– wyliczonych przez firmę PwC, podane później
do wiadomości także przez Ministerstwo
Finansów można by sfinansować przez 10 lat
program „Rodzina 500+‖, wybudować setki
kilometrów autostrad, wydatnie dozbroić polską
armię innymi słowy, zmienić naszą
rzeczywistość. Możemy zatem powiedzieć, że
przestępcy podatkowi nie byli – przynajmniej
nie w pierwszej kolejności – wrogami budżetu
państwa, co wrogiem nas wszystkich uczciwych
podatników oraz uczciwych przedsiębiorców.
Przywieczerski związany nie tylko z FOZZ,
także BIG Bank. Szewczak:
Ekstradycja Przywieczerskiego, jeśli będzie
chciał złożyć obszerne zeznania, nie tylko
otwiera szansę na wyjaśnienie prawdziwych
„mózgów‖ FOZZ-u w tej sprawie i jej
decydentów. Rzuca również światło na początki
prywatyzacji sektora bankowego w Polsce. Bo
przypomnę, że zarówno
Universal, jak i pan Przywieczerski wraz z
czołówką firm związanych z późniejszym SLD
byli udziałowcami i założycielami pierwszego
istotnego banku. Był nim Bank Inicjatyw
Gospodarczych, czyli BIG Bank. O ile pamięć
minie nie myli jednym z udziałowców był tam
również pan Andrzej
Olechowski, założyciel Platformy
Obywatelskiej. Pamiętajmy także, że ministrem
finansów był wówczas prof. Leszek
Balcerowicz, prominentny działacz Unii
Wolności.
RPP pozostawiła stopy proc. NBP na
niezmienionym poziomie, referencyjna 1,50
proc.
Rada Polityki Pieniężnej na środowym
posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP
na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa
procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50
proc. w skali rocznej - podała RPP w
komunikacie.
Morgan Stanley: stopy procentowe w Polsce
bez zmian do końca 2019 r.
Stopy procentowe w Polsce pozostaną na
obecnym poziomie do końca 2019 roku -ocenili
w czwartkowym raporcie analitycy Morgan
Stanley. Bank podwyższył prognozę dynamiki
PKB Polski na 2018 r. do 4,9 proc. z 4,5 proc.
MF: na koniec sierpnia br. na rachunkach
budżetowych było 50,6 mld zł
Na koniec sierpnia br. na złotowych i
walutowych rachunkach budżetowych było 50,6
mld zł wobec 46,5 mld zł na koniec lipca br. poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów
w dokumencie "Plan finansowania potrzeb
pożyczkowych budżetu państwa i jego
uwarunkowania".
Na koniec sierpnia średnia zapadalność długu
ogółem wyniosła 4,47 - MF
Na koniec sierpnia 2018 r. średnia
zapadalność długu krajowego wyniosła 4,47
wobec 4,49 na koniec 2017 r. a długu ogółem
wyniosła 5,03 vs. 5,12 na koniec 2017 r. podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.
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Rząd szuka nowych narzędzi do ściągania
podatków. Plany robią wrażenie
7,5 mld zł chce w 2019 r. uzyskać resort
finansów z uszczelniania systemu. Choć to
mniej, niż zakładano w tym roku , kwota nadal
robi wrażenie.
Algorytmy uszczelnią system zdrowia. NFZ
będzie śledził nieprawidłowości
NFZ rusza z projektem analogicznym do
szukania oszustów podatkowych. Śledzenie
nieprawidłowości ma przynieść miliardowe
oszczędności. Fundusz chce, by pierwsze
kontrole ruszyły od nowego roku.
Szydło: przygotowujemy propozycje, by
zachęcić Polaków do powrotu do kraju
Chcemy, żeby Polacy mieszkający za granicą
wracali do kraju, dlatego przygotowane będą
specjalnie dedykowane dla nich propozycje
ułatwienia przy zakładaniu firm w Polsce powiedziała w czwartek w Krynicy.
"FT": Polska chce dla siebie większej roli w
EBI
Dziennik „Financial Times‖ pisze w
czwartek, że „Polska zagraża planowi
kapitałowemu dla Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, żądając dla siebie większej
roli‖ w tej instytucji.
Polska wśród europejskich liderów powiązań
gospodarczych
Międzynarodowe powiązania gospodarcze
rozumiane jako handel, inwestycje, migracje,
technologie komunikacyjne czy sieć
transportowa stawiają Polskę wśród liderów w
Europie - wynika z raportu Banku.
KE: Unia Europejska zainwestowała 320 mln
euro w infrastrukturę drogową w Polsce
Ponad 255 mln euro z funduszy unijnych
zainwestowano w budowę odcinka drogi
ekspresowej S5 między miejscowościami Nowe
Marzy, Świecie i Bydgoszcz. Kolejne 64,6 mln
euro przeznaczono na budowę odcinka drogi
ekspresowej S17 między węzłami Zakręt i
Lubelska - podała KE.
IUNG: susza nie odpuszcza, najbardziej
dokuczliwa na zachodzie Polski
W zachodniej części Polski nadal występuje
znaczny niedobór wody, największa susza jest w
okolicach Poznania. Najbardziej brakuje wody w
uprawach roślin strączkowych oraz krzewów
owocowych - poinformował w środę Instytut
Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa.
Ardanowski: polski eksport żywności
wyniesie w tym roku ponad 28 mld zł
W tym roku polski eksport żywności
wyniesie ponad 28 mld euro. To naprawdę duża
kwota, ale wciąż musimy szukać nowych
rynków zbytu, bo to warunek rozwoju polskiego
rolnictwa – powiedział PAP w środę w
kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy
minister rolnictwa.
Eurostat: Sprzedaż detaliczna w Polsce
wzrosła o 7,7% r: r w lipcu
Eurostat: Sprzedaż detaliczna w Polsce
wzrosła o 7,7% r: r w lipcu.W całej Unii
Europejskiej sprzedaż detaliczna nie zmieniła się
w ujęciu miesięcznym, zaś w ujęciu rocznym
wzrosła o 2% r/r.

Rafalska: Stopa bezrobocia rejestrowanego
spadła w sierpniu do poziomu 5,8 proc.
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła
5,8 proc. w sierpniu 2018 r. wobec 5,9 proc. w
poprzednim miesiącu, wynika z szacunków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej (MRPiPS), jak poinformowała
minister.
Polska na 6. miejscu na świecie pod względem
umiędzynarodowiania gospodarki
Polska znalazła się na szóstym miejscu na
świecie pod względem umiędzynarodowiania
gospodarki – powiedział w Krynicy wiceprezes
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof
Senger. W ostatnim raporcie UNCTAD
(Konferencji Narodów Zjednoczonych ds.
Handlu i Rozwoju - PAP) Polska znalazła się na
szóstym miejscu na świecie pod względem
umiędzynarodowiania gospodarki" – zaznaczył
Senger. Jego zdaniem jest to m.in. efekt
inwestycji zagranicznych, które szacuje na ok.
12 mld euro rocznie.
ZUS: w ramach e-składki do ZUS wpłynęło
ponad 170 mld zł
Ponad 170 mld zł wpłynęło od stycznia na
indywidualne numery rachunków składkowych
w ZUS; to o blisko 13 mld zł więcej niż w tym
samym okresie ubiegłego roku - poinformował
rzecznik prasowy
Zakładu Wojciech Andrusiewicz.
Podwyżki w służbie cywilnej. O ile wzrosną
wynagrodzenia?
W przyszłym roku wszyscy członkowie
korpusu otrzymają podwyżki. Po zwiększeniu
kwoty bazowej wynagrodzenie wzrośnie średnio
o 260 zł.
Nowe przepisy dotyczące sprzedaży
odziedziczonych mieszkań
Korzystne zmiany dla spadkobierców,
wdowców czy rozwodników. Ministerstwo
Finansów przygotowało przepisy, które pozwolą
sprzedać nieruchomość szybciej niż teraz i nie
płacić podatku.
Polska dostanie 25 mln euro na owoce,
warzywa i mleko dla szkół.
Polskie szkoły na programach unijnych
zyskują krocie. W wykorzystaniu unijnych
funduszy do propagowanie zdrowych nawyków
żywieniowych wśród dzieci jesteśmy w
europejskiej piątce.
Polska służba zdrowia stoi przed ogromnym
wyzwaniem.
Polska wydaje na służbę zdrowia coraz
więcej, kształci też coraz więcej lekarzy i
pielęgniarek. Wkrótce zaś czeka nas w tym
obszarze elektroniczna rewolucja - mówił
premier Mateusz Morawiecki podczas Forum
Ekonomicznego w Krynicy.
Podwyżki dla rezydentów. Minister zdrowia
obiecuje podpisanie rozporządzenia
Minister Łukasz Szumowski zapowiada, że w
czwartek podpisze rozporządzenie, dzięki
któremu w końcu lekarze i rezydenci będą mogli
dostać podwyżki.
„Maryla―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80562

Jan Paweł II na Westerplatte cz. 7
ostatnia
Dla komunistycznego aparatu homilia z
Westerplatte musiała oznaczać realne zagrożenie
dekonstrukcji całej mozolnie zbudowanej wokół
miejsca pamięci narracji. W ramach czynionych
przez lata zabiegów, żołnierski patriotyzm i
poświęcenie z czasów wojny przekładano na
wymogi spokojnej pracy w pokojowej,
socjalistycznej Polsce, a na polu „dziejowych
doświadczeń‖ trud westerplatczyków miał
znajdować kontynuatorów i mścicieli w postaci
bohaterów I Brygady Pancernej, która wraz z
Armią Czerwoną wyzwalała Wybrzeże i
zdobywała stolicę III Rzeszy.
Wykorzystując medialny monopol komuniści
próbowali różnych metod walki z autorytetem
Papieża. Jak pisał Głowiński „zdecydowano się
(…) na rozwiązanie, które wypraktykowano
poprzednio (zwłaszcza w roku 1979),
zdecydowano się na pisanie o niczym, na
watowanie tekstów opisami miejsc, w których
rozgrywają się wypadki, informacjami
historycznymi, jak z przewodnika
turystycznego; z przemówień Papieża przytacza
się fragmenty najbardziej konwencjonalne, nie
niosące własnych treści, najczęściej incipity,
odnoszące się właśnie do miejsc odwiedzanych.
(…) Podkreśla się we wszystkich relacjach to, że
Jan Paweł II przyjmowany był na Westerplatte
według zasad, jakie obowiązują wówczas, gdy
przybywa głowa państwa, rozpisano się o
salucie armatnim oddanym na rozkaz ministra
Siwickiego, realizującego zalecenie samego
Jaruzelskiego. Relacja koncentruje się na
detalach nic nie znaczących, opisuje się szeroko
to, jak Papież przybywa i odjeżdża, wita się i
żegna, a więc traktuje się go w ten sposób, jakby
był kimś w rodzaju gwiazdy filmowej,
spotykającej się ze swoimi wielbicielami. W
konsekwencji powstaje coś w rodzaju
absurdalnej kroniki towarzyskiej. Najbardziej
rozbudowane są jednak te części, które dotyczą
miejsc odwiedzanych. <Trybuna Ludu>
rozpisuje się o Westerplatte, przywołuje
wydarzenia z roku 1939 (powszechnie znane), a
relacja niekiedy staje się tak patetyczna, jakby
dziennikarz chciał napisać poemat prozą w stylu
epigonów modernizmu. Podobnie dzieje się w
telewizji‖[1].
Anna Pawełczyńska w eseju o istocie
tożsamości narodowej pisała, że kształtuje się
ona wokół „spójności postaw społecznych,
polegających na zgodności pomiędzy wyborem
wartości, deklaracjami na ten temat i
zachowaniami. Postawy takie są zarówno
wyrazem pamięci aksjologicznej, jak też
tworzywem budującym historyczną
kontynuację‖. Zdaniem Pawełczyńskiej licznych
przykładów takich sytuacji dostarczało
międzywojenne dwudziestolecie, „w którym
wolność ojczyzny była wartością cenioną
powszechnie, wyrażaną słowem i czynem.
Gromadnemu świętowaniu narodowych rocznic
towarzyszyła powaga i radość z odzyskania
niepodległości. Były to przeżycia i postawy
ludzi różnych pokoleń‖. Stąd autorka wysuwa
diagnozę, że właśnie „Jan Paweł II przywrócił
nam aksjologiczną pamięć takich
wspólnotowych zrywów. Dla wielu ludzi słowa
papieża: <Nie lękajcie się> stały się
przełomowe. Wzbudziły wiarę i nadzieję w
możliwość niepodległości narodu i prawo do
wolności sumienia‖[2].
Wolno uważać, że na Westerplatte, podczas
trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny w 1987 r.,
zostały przez Jana Pawła II wyartykułowane
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treści, które przywróciły Polakom wiarę w
możliwość wytrwania przy wartościach i
przymiotach podzielanych przez ich przodków,
więcej – uczyły ich walczyć o nie tak wytrwale,
jak walczyli żołnierze na Westerplatte[3].
[1] M. Głowiński, op. cit., s. 116-117. Z
reakcją samego gen. Jaruzelskiego Jan Paweł II
spotkał się dopiero podczas pożegnania na
lotnisku 14 czerwca. „Przemówienie
Jaruzelskiego - ocenił Michał Głowiński - nie
było niczym innym jak dawaniem odporu
Papieżowi, ledwo tylko ukrytą polemiką z nim.
Jaruzelski użył słowa <solidarność> w celach
bez ogródek polemicznych. (…) Jego sens był
taki: naprawdę liczy się tylko solidarność z tymi,
którzy cierpią od kapitalistów, od wyzysku
kolonialnego, od rasizmu itp. Jest oczywiste, że
Jaruzelski chciał przywrócić tradycyjne
komunistyczne użycie tego słowa, które przez
lata należało do nowomowy (…). Papież mówi o
solidarności ludzi pracy w Polsce, o jej
moralnym i po prostu ludzkim znaczeniu, mówi
o związku zawodowym, które z niej uczynił
swoje hasło naczelne, trzeba więc temu
przeciwdziałać. (…) Kazania Jana Pawła II nie
ukrywające, po której stronie są jego sympatie, i
nie pozostawiające wątpliwości, że jednym z
jego celów jest utrzymanie ducha w narodzie,
stanowiły – jak się zdaje – zaskoczenie dla
komunistów. Poprzedzająca wizytę propaganda
świadczy o tym dobitnie, że spodziewali się z
jego strony jakichś gestów, sądzili, że
pielgrzymka ta stanie się aktem aprobaty, jeśli
nie wypowiedzianej expressis verbis, to
pośrednio, dla tego, co w języku oficjalnym
nazywa się normalizacją. Wizyta ta w
przeciwieństwie do poprzednich, zakończyła się
nie dającym się ukryć czy zatuszować
zgrzytem‖. Ibidem, s. 117-118.
[2] A. Pawełczyńska, O istocie narodowej
tożsamości, Lublin 2010, s. 78.
[3] Jeszcze po wielu latach Jan Paweł II
wspominał wizytę w Trójmieście. Z listu
Czesława Nowaka do autora bloga (17 II 2012):
„O tym, że Papież przeżył mocno spotkanie
modlitewne z młodzieżą świadczą słowa jakie
wypowiedział po 13-tu latach do mnie podczas
audiencji pielgrzymki gdańskiej w dniu 4
listopada 2000 r. Ks. Bryk przedstawiając mnie
powiedział <Ojcze Święty to jest poseł Czesław
Nowak z Gdańska, który przywracał krzyż na
Westerplatte>. Ojciec Święty powiedział:
<Pamiętam. Wspominam Westerplatte>. Była to
wielka nagroda nie tylko dla mnie, ale dla
wszystkich, którzy wraz ze mną byli
zaangażowani w tę sprawę‖.
Ostatnią lekturą Jana Pawła II było Wolne
miasto Mieczysława Jałowieckiego (wyd.
Warszawa 2002), w której autor opisał swój
pobyt w Gdańsku w latach 1919-1921 i swój
udział w nabyciu przez odrodzoną
Rzeczpospolitą terenu Westerplatte.
„kazef―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80560
Kulturowe źródła niemieckiego
faszyzmu - II (Antysemityzm)
Niektórzy Żydzi opowiadaja, że Polacy
wyssali antysemityzm z mlekiem matki. A jeżeli
tak, to co powiedzieć o Niemcach, którzy bez
mrugnięcia oka, w ekspresowym tempie
wymordowali miliony Żydów? To rekord
świata, gdyż liczba ta jest znacznie większa niż
suma wszystkich Żydów wybitych w wielu
różnych krajach świata w ciągu dwóch tysięcy

lat. Było to możliwe dzięki ideologii budowanej
w Niemczech przez wiele lat. Gdzie tam
Polakom do nich! Polska była pod tym
względem bardzo zacofana w porównaniu z
Niemcami.
O tym jak bardzo był zakorzeniony
antysemityzm w Niemczech pisał między
innymi niemiecki Żyd George L. Mosse
(1918-1999). Urodzony w Berlinie w zamożnej
rodzinie żydowskich zażozycieli i wlaścicieli
potężnego imperium prasowego, do którego
należał również wpływowy Berliner Tageblatt.
Mosse wyemigrował do Stanów Zjednoczonych
w 1933 r. i wykładał tam historię na kilku
uniwersytetach: University of Iowa, University
of Wisconsin i Hebrew University. Napisał
kilkadziesiąt książek w tym o Żydach,
Niemcach, stosunkach pomiędzy nimi oraz
niemieckim faszyzmie.
Narodziny i dzieje niemieckiego
antysemityzmu Mosse zawarł między innymi w
szóstym rozdziale swojej książki zatytułowanej:
"The Crisis of German Ideology. Intellectual
Origins of the Third Reich" (The Universal
Library, New York 1964).Oto jego streszczenie.
Autor pominął antysemityzm zakorzeniony w
Niemczech przez wiele wieków. Swoje
rozważania rozpoczął od XIX w. napomykając
jedynie o dalszej przeszłości. Zaczął od
niemieckiego romantyzmu. Składał się nań także
poglżd, ze Żydzi są obcymi żyjącymi na ziemi
Niemców, którzy osadzeni byli głęboko w
chrześcijaństwie. Literatura popularna w
polowie XIX w. wprowadziła stereotyp Żyda,
który miał trwać w różnych formach przez sto
lat. Do pisarzy tworzących w tym duchu należał
między innymi Gustaw Frytag. Według niego
Zydzi nie mają duszy, brak im niemieckich cnót,
co prowadzi do wykorzenienia ze
społeczeństwa.
Inny pisarz, Johan Christian Dohm
nawoływał do emancypacji, dzięki której Żydzi
mogliby odrzucią swoja przeszłość, stać się
porządnymi ludźmi i zabrać się za uczciwą
pracę. Dohm, podobnie jak inni, sytuował
Żydow w tajemniczym, budzącym odrazę gettcie
typowym dla Żydów zamieszkujących Europę
Wschodnią. Żydzi znani Niemcom z pogranicza
byli dziwni i pozbawieni duszy. Zajmowali się
głównie handlem i lichwiarstwem, w czym
wykazywali się nieuczciwością. PoglŻdy te
wspierali sami Zydzi. Do nich należeli między
innymi Leo Herzberg-Frankel i Emil Franzos.
Obaj odrzucili swoją żydowską przeszłość. Co
więcej opisywali swoją nienawiść do niej. W ich
powieściach Żydzi żyli w brudnych gettach i
cechowało ich ubóstwo duchowe. Franzos nawet
użył terminu "pół-Azja". Takie wyznania bardzo
się Niemcom podobały i wzmacniały ich
przekonania na ten temat.
Niebezpieczny dla Żydów wątek wprowadził
Hermann Godsche piszący pod pseudonimem
Sir John Redcliffe. W swojej powieści "Biarritz"
(1868) przedstawił Żydów konspirujących na
cmentarzu w gettcie żydowskim w Pradze
przeciwko gojom, czyli światu.
Bardzo wpywowa okazała się praca księdza
prof. Augusta Rohlinga pt. "Der Talmud
Jude"(1871). Dowodził w niej między innymi,
że doktryna religijna Żydów zawiera mordy
rytualne. Pogląd ten był popularny w
Niemczech, Francji i w Cesarstwie Austriackim.
W tym ostatnim w latach 1867-1914 odbyło się
dwanaście procesów w tej sprawie.
Rozpowszechnianie przekonania o dokonywaniu
mordów rytualnych na gojach potwierdzało tezę
o planach żydowskich opanowania świata.
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Jude"(1871). Dowodził w niej między innymi,
że doktryna religijna Żydów zawiera mordy
rytualne. Pogląd ten był popularny w
Niemczech, Francji i w Cesarstwie Austriackim.
W tym ostatnim w latach 1867-1914 odbyło się
dwanaście procesów w tej sprawie.
Rozpowszechnianie przekonania o dokonywaniu
mordów rytualnych na gojach potwierdzało tezę
o planach żydowskich opanowania świata.
„Tymczasowy―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80544
A jeśli „kasta PIS” jest dużo lepsza od
„kasty peowskiej”?
Ulubionym zajęciem speców od mieszania
Polakom w głowach jest zamazywanie różnic
pomiędzy dwoma najważniejszymi partiami
politycznymi w kraju. Bo jeśli ...
...a wtedy - po diabła wybierać „mniejsze
zło‖ w postaci partii przynajmniej nieśmiało
próbującej reformować chory system, ...skoro i
tak „będzie jak było‖?
Fałsz tej podstępnej narracji powinien być
dziś oczywisty dla każdego, ale chyba nie dla
„konstruktywnej opozycji‖, usilnie
legendowanej na „koalicjanta Zjednoczonej
Prawicy‖ oraz „najlepszych przyjaciół pana
prezydenta‖, którzy ciągle grzmią o zgubnej
„partokracji‖, wciskając nam obraz
demonicznego duopolu PO-PIS.
Celnie podsumował ich J.Kaczyński:
„Kukiz mówi jak PIS, ale głosuje jak Platforma‖
Ci to dopiero dali nam by wszystkim popalić,
doszczętnie ośmieszając i blokując ideę wybicia
się Polaków na prawdziwą niepodległość... (jak
już się odsłonili, majstrując przy prezydenckich
wetach z roku 2017 i 2018).
A skoro zmiany wprowadzane przez PIS, jak
np. reforma sądownictwa, w najlepszym razie,
mają jedynie polegać na kosmetycznym i
niegroźnym dla fundamentów systemu
skorygowaniu zastanych patologii, to skąd to
potępieńcze wycie „totalnej opozycji‖?
Dlaczego więc reforma ta atakowana jest jako
proste zastąpienie dotychczasowych „słusznych‖
(i nadzwyczajnych) kadr, niegodnymi kadrami
„pisowskimi‖ – jak to np. ujęła blogerka
„Kataryna‖ w felietonie „Kasta za kastę‖(„Do
Rzeczy‖, nr 36/2018)?
Bo jeśli faktycznie by tak było i żadnych
różnic pomiędzy tymi wrednymi „pisowcami‖, a
„ludźmi rozumnymi‖ nie dałoby się dostrzec - to
o co tu kruszyć kopie...?
I ten oto sposób wszelcy „symetryści‖ z
hukiem wpadają we we własną pułapkę...
Bo dziś chodzi o dostosowanie naszego
wymiaru sprawiedliwości do standartów „starej
unii‖
– gdzie sędziowie są wybierani przez
polityków,
co zapewniło tam instytucjonalne
wzmocnienie państwa,
gwarantujące krajowi rozwój
zgodny z wolą wyborców
i marginalizujące zakulisowe prawnicze
lobby,
chętnie sabotujące wolę wyborców oraz
szantażujące rządzących wsadzeniem kolejnego
kija w szprychy...
Bo w gruncie rzeczy chodzi dziś o to, by
wreszcie przekształcić pomagdalenkową Polskę
z „państwa prawników‖ w państwo prawa,
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wyrywając kontrolę nad nim z rąk
„nadzwyczajnej kasty‖...
A uporczywa narracja o braku różnic
pomiędzy PIS i PO ma m.in. na celu
zamaskowanie faktu, że reforma wymiaru
sprawiedliwości wreszcie ma wyposażyć
Polskę w instytucjonalne gwarancje rozwoju,
jakie doprowadziły„starą unię‖ na jej dzisiejszy
poziom – społeczny, kulturalny i gospodarczy.
A do tego „stara unia‖ nie może przecież
dopuścić
– bo nadal widzi w nas jedynie ubogich
krewnych, zasób taniej siły roboczej oraz rynek
zbytu,
„Docent zza morza―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80559
Zwinięty parasol ochronny CIA nad
byłymi informatorami ze służb PRL?
Dariusz Przywieczerski skazany w 2005 r. w
aferze FOZZ na 3,5 roku więzienia i
poszukiwany listem gończym, został zatrzymany
w USA. Wkrótce ma zostać deportowany do
Polski. Do Stanów Zjednoczonych udali się już
policjanci z wydziału konwojowego KGP.
Wyjaśnienie i rozliczenie tzw. afery FOZZ Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego
skupującego polskie zadłużenie z lat PRL - jest
powinnością państwa i leży w polskim interesie
- powiedział rzecznik prasowy ministra
koordynatora służb specjalnych Stanisław
Żaryn.
Co z ekstradycją Edwarda
Mazura?Przypominam tekst: Jako jedyny
miałem wystąpić jako świadek oskarżenia
przeciwko E. Mazurowi .
Afera FOZZ określana jest jako "Matka
wszystkich afer". W jej wyniku doszło do
wyprowadzenia ogromnych sum pieniędzy na
prywatne konta. Lista tajemniczych śmierci jest
długa, a na niej m. in. kontroler NIK Michał
Falzmann, jego przełożony Walerian Pańko oraz
ówczesny dyrektor Biura Informacyjnego
Kancelarii Sejmu. W działania FOZZ
zaangażowani byli politycy lewicy, w tym
obecny europoseł Platformy Obywatelskiej,
Dariusz Rosati.
B. dyrektor Funduszu Obsługi Zadłużenia
Zagranicznego Grzegorz Żemek, "bohater"
największej afery III RP, był skazany na 12 lat
więzienia; koniec jego kary upływał w lipcu
2014 r. Wyszedł na wolność w marcu 2013 r.SA
uznał, że wobec skazanego zachodzi pozytywna
prognoza, że nie wróci na drogę przestępstwa, a
jego zachowanie w więzieniu jest wzorowe.
Sędzia podkreśliła też, że cały jego majątek jest
zajęty przez komornika, a nie ma on środków,
by spłacać zasądzone należności. Sąd oddał
Żemka na trzy lata pod nadzór kuratora.
Prokuratura był przeciwna zwolnieniu Żemka.
Portal TVP Info poinformował, że
Przywieczerski miał się ukrywać na Białorusi.
"Kiedy jednak okazało się, że wymiar
sprawiedliwości bada kilka kolejnych powiązań
biznesmena z FOZZ, ten miał uciec za ocean. W
czasie swojej +tułaczki+ Przywieczerski miał
utrzymywać stały kontakt z kilkoma politykami
lewicy. W kwietniu 2006 r. Interpol namierzył
biznesmena w USA. Prowadził tam kilka firm,
w tym m.in. hurtownię gwoździ. Polskie władze
wystąpiły o ekstradycję. W lipcu Sąd Okręgowy
w Warszawie wystosował do Departamentu
Stanu USA wniosek o ekstradycję
Przywieczerskiego. W grudniu Amerykanie
poprosili o uzupełnienie dokumentów. Sprawa

zaczęła się ciągnąć i wkrótce o niej zapomniano"
- podkreślił portal. Przywieczerski po upadku
komunizmu został prezesem Centrali Handlu
Zagranicznego Universal. Podmiot ten był
większościowym udziałowcem spółki wydającej
"Trybunę", miał także posiadać 20 proc.
udziałów w prywatnej telewizji Polsat.
https://finanse.wnp.pl/mozg-afery-fozz-zatrzyma
ny-w-usa-bedzie-deportacja,329974_1_0_0.html
„Maryla―
http://www.blogmedia24.pl/node/80546
Polska tweetowa polityka
Przez trzy tygodnie udało mi się całkowcie
oderwać od polityki w polskim wydaniu. Jakaż
to ulga! Zerkałem na ekran telewizora i na
miejscowe gazety w prownicjach kanadyjskich:
Quebec, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja i
Wyspa Księcia Edwarda. Tak czy inaczej, to
kawał świata.
Wszędzie to samo. Dominują wiadomości
lokalne, np. rocznica katastrofa szwajcarskiego
samolotu w Peggy Cove, NS. Później trochę
wiadomości federalnych, wiadomo, Kanada
negocjuje nową NAFTE z USA. Europa daleko
przez ocean. Prawie zero wiadomości. I tak
właśnie jest w innych kanadyjskich prowincjach
i amerykańskich stanach. Niech wyświechtami
oszuści nie pierniczą, że
"cały świat patrzy". To taki objaw
parafiańszczyzny polskiej i europejskiej.
Z tweetowaniem spotkałem się tylko raz w
ciągu trzech tygodni. Jasne, ze tweet był
prezydenta Trumpa. Żadnych innych nie
cytowano. Natomiast w polskiej kulturze
politycznej tweety zajmują stanowczo zbyt wiele
miejsca. Może to wytlumacze. Jak wiadomo,
każdy techniczny środek komunikacji narzuca
nie tylko formę, ale nawet i treść. Co tu
tlumaczyć, wystarczy popatrzeć na piękną
sztukę epistologtrafii, która legła w gruzach.
Sprawcą były telefony.
Tweety dobre są dla chlopców z piaskowncy,
ktorzy lubię sie przezywać. Przyjdzie nastrój, na
przykład trochę sie zanietrzeźwi i już walą
cepem. Rezultatem jest kaleka kultura
polityczna. Przeglądając strony internetowe z
różnych krajów nie widzę tego natęńenia
szalenstwa co w Polsce. Gdyby tak poświęcić
trochę czasu temu problemowi, to dałoby się to
powiązać z występami "Rudej" z KOD-u,
której żaden mężczyzna nie przyłożył, a zrobiła
to Pani Dominika Arendt-Wittchen.
Czy ktoś może przytoczyć jakąś wiadomość z
internetu na temat jakiegoś "Tryzuba", "Rudej"
czy bohaterów z Krakowskiego Przedmieścia w
czasie modlitw z okazji Zbrodni Smoleńskiej?
Ja, jako ja, znam odpowiedź na pytanie
dlaczego mordziaści z PO, makolągwy z
Nowoczesnej i wspierający ich ulicznicy czują
się tak swobodnie. Po prostu wiedzą, że nie
można ich zamknać do ZOO z banalnego zgoła
powodu - STANOWILIBY ZAGROŻENIE
BEZPIECZENSTWA DLA ZWIERZĄT.
„Tymczasowy―
http://www.blogmedia24.pl/node/80541
.....................................
„Co nowego na blogach" jest niezależną
inicjatywą grupy użytkowników portalu
Blogmedia24.pl
Serwis przygotowali: „Maryla‖, „Morsik‖,
„Natenczas‖, „tu.rybak‖.

