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Polska musi iść własną drogą.
Unia Europejska jest podmiotem, który sam ze
sobą jest w stanie wojny – powiedział w sobotę
w Krakowie politolog z USA George Friedman.
Ocenił też, że Polska musi iść własną drogą i
idzie własną drogą. Podkreślał także przyjazne
stosunki pomiędzy Polską, a USA. Friedman
dodał, że USA tak jak UE ma problemy. Ocenił
też, że obecnie sercem Europy jest Europa
Wschodnia, a nie Zachodnia, która jest już
„zmęczona‖. W swoim wystąpieniu Friedman
poświęcił sporo miejsca pojęciu „nacjonalizm‖.
Według niego nacjonalizm jest potrzebny,
sprawia, że naród decyduje o swoim losie,
tworzy swoją konstytucję; język i historia są
fundamentami nacjonalizmu. Friedman jest
zdania, że to nie nacjonalizm był przyczyną II
wojny światowej, ale Niemcy i Związek
Radziecki. Było to szaleństwo niemieckie –
koncepcja superczłowieka, aryjczyka, i to
szaleństwo sowieckie – koncepcja proletariusza
górującego nad światem. I żaden z tych krajów
nie wyobrażał sobie, że ich ludzie będą
nienawidzili innych ludzi. Chodziło tu o
koncepcje imperializmu. George Friedman
krytycznie o sytuacji w UE. Polska musi iść
własną drogą.
Z. Krasnodębski: Żeby ocalić naszą pamięć,
musimy zmienić Europę
Jeżeli będziemy budować narrację tylko w
Polsce, to będziemy się jedynie izolować. Żeby
wygrać, ocalić naszą pamięć, musimy zmienić
Europę - powiedział wiceprzewodniczący PE
Zdzisław Krasnodębski, który w
niedzielę w Gdyni wziął udział w debacie nt.
kapitału moralnego narodu.
Premier: będziemy rozwijać całą Polskę
Mateusz Morawiecki w Radzyniu
Podlaskim: odeszliśmy od polityki wspierania
głównie dużych miast. Mateusz Morawiecki
podziękował mieszkańcom Radzynia
Podlaskiego za ich patriotyzm. „Bo to jest to, od
czego się wszystko zaczyna. Mogą być ludzie,
którzy są trochę bardziej prawicowi, trochę
bardziej lewicowi. Zresztą - co to wszystko
znaczy? Najważniejsze, żebyśmy byli wszyscy
w służbie Polski i społeczeństwa polskiego‖ stwierdził. Premier zacytował słowa księcia
Adama Jerzego Czartoryskiego o tym, że znał on
tylko dwie partie: polską i antypolską. „My na
pewno jesteśmy partią polską‖ - podkreślił.
Kaczyński "Mieć pieniądze to jeszcze za
mało. Trzeba mieć też wolę i umiejętności"
Chcemy politykę zrównoważonego rozwoju
prowadzić. Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że
potrafi zbierać środki, że potrafi naprawiać
system podatkowy, że potrafi budować potężny
budżet i dobrze go wykorzystywać—
zaznaczył Kaczyński.Jak podkreślił, do
prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju
potrzebna jest umiejętność współpracy miedzy
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samorządem i rządem.Czy te środki to wszytko?
Nie to za mało. Mieć pieniądze to jeszcze za
mało. Trzeba mieć też wolę i umiejętności.
Ważną umiejętnością jest współpraca między
samorządami różnych szczebli(…) między
władzami gminnymi a władzami
samorządowymi województwa i wreszcie ta
bardzo ważna współpraca między władzami
samorządowymi i rządowymi.
Mateusz Morawiecki poznaje Amerykanów z
polskim tygrysem gospodarczym
Polska gospodarka przeżywa boom, co
pozwala nam zadbać o tych, którym powiodło
się najmniej - pisze w artykule na portalu
amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal"
premier Mateusz Morawiecki. Tekst nosi tytuł
"Meet the Polish tiger" ("Poznajcie polskiego
tygrysa").
Szewczak: Schetyna potrafi w każdej sprawie
zmieniać zdanie o 180 stopni.
Poglądy pana Schetyny i pani Lunbnauer na
kwestie ekonomiczne są infantylne, kompletnie
nieprofesjonalne i są podyktowane
neoliberalnym dogmatem, z którym zerwał już
właściwie cały świat.
Te odklejone od rzeczywistości, kosmiczne
pomysły w stylu prof. Balcerowicza, budzą już
jedynie uśmiech. A oni trwają nadal przy tym
darwinizmie ekonomicznym i społecznym. I
trudno się dziwić, że będą
schodzić ze sceny politycznej, ponieważ idzie
czas na nowe widzenie rozwoju gospodarczego,
rodziny, jej finansowania i kwestii
demograficznych. I to jest wprowadzane obecnie
przez polski rząd.
Aktywa sektora bankowego w Polsce wynoszą
1,8 bln zł. To równowartość ok. 90 proc. PKB
Aktywa sektora bankowego w Polsce
wynoszą 1,8 bln zł, co stanowi równowartość
ok. 90 proc. PKB - mówił we wtorek
wiceminister finansów Piotr Nowak. Zaznaczył,
że jednym z największych wyzwań dla branży.
Czerwińska o budżecie na 2019 r.: "Jest
realny, nawet w obliczu trudniejszych
czasów"
Zaproponowany przez rząd projekt budżetu
jest realny, nawet w obliczu trudniejszych
czasów - powiedziała minister finansów Teresa
Czerwińska, przedstawiając w czwartek w
Sejmie projekt ustawy budżetowej na rok 2019.
Polski Fundusz Rozwoju został właścicielem
BGK Nieruchomości
Polski Fundusz Rozwoju (PFR) został
właścicielem spółki BGK Nieruchomości,
realizującej inwestycje w ramach programu
Mieszkanie Plus - dowiedziała się PAP ze źródeł
zbliżonych do BGK Nieruchomości.
Premier: Przeznaczymy wiele miliardów
złotych więcej na naukę i służbę zdrowia
Rząd podjął trudną decyzję, żeby w czasie,
gdy „budżetowa kołderka jest trochę za krótka‖,
przeznaczyć „wiele miliardów złotych więcej‖
na naukę i służbę zdrowia – powiedział
premier Mateusz Morawiecki.
M. Morawiecki: W ciągu ostatnich 25 lat z
Polski wyjechało 25-30 tys. lekarzy
Cd.Str.2.

Połowy tygodnia (40.)
"Onet" piórami swoich najlepszych
publicystów (nowe pokolenie
Żakowsko-Paradowskich) "ujawnił" taśmy z
Morawieckim znane od kilku lat. Taśmy
Morawieckiego niech będą przestrogą dla tych,
którzy kiedyś atakowali swoich oponentów
powiedział Tusk z lekką wyższością, wiedząc że
na niego samego nagrań nie ujawniono. Ale na
jego kolegów jak najbardziej...
Dlaczego "onet" to przypomniał? A dlatego, że
trwa kampania samorządowa. Atak na
Morawieckiego jest na rękę i PO i PSL. Bardziej
PSL. PSL twitem Piechocińskiego od razu
poszedł w zaparte twierdząc, że ci co nagrywali
byli blisko PIS. Oskarżony o zorganizowanie
nagrań, Falenta szybko odpowiedział: bliżej
byłem z Waldemarem Pawlakiem i
@KosiniakKamysz, któremu firma w której
miałem mniejszościowe udziały robiła kampanię
w internecie jak się okazało za pieniądze
ministerstwa rolnictwa. Kontrakt załatwiał
@BuryJanek
Na tych taśmach nie ma niczego co
kompromituje Morawieckiego, ba są dość trafne
przewidywania na temat najazdu Hunów (dziś
tzw. Syryjczyków) i trochę grubych
przekleństw. Jedyne co Morawieckiego
kompromituje, to przebywanie w orbicie
ówczesnej władzy, ale za usprawiedliwienie
może służyć fakt bycia prezesem dużego
banku...
Nie ma więc znaczenia zawartość nagrań, ma
znaczenie greps: taśmy Morawieckiego...
W kampanii obserwujemy zażartą walkę. PO
pogrąża samą siebie (np. z burmistrzem
Legionowa i jego prostackimi dowcipami czy z
listą kandydatów w Gliwicach, gdzie Budka
usunął jednych, by wstawić innych w tym swoją
żonę) i próbuje pogrążać razem z TVN i
"Wyborczą" PIS (np. z obwodnicą w Radomiu,
której co prawda nie ma, ale jakby była, to na
pewno pisowski przekręt w mieście rządzonym
przez PO) itp. W ogólnym rozrachunku sondaże
obywatelskim spadają, a rządzącym nie.
I mnie to nie dziwi. Wysłuchałem dziś dwóch
przemówień: Schetyny i Kaczyńskiego.
Pierwszy o PISie drugi o Polsce. Pierwszy
ledwo czytał (jak słyszałem) ze swadą ucznia
logopedy, drugi mówił (jak słyszałem) ze swadą
logopedy. I to jest różnica.
Tymczasem rząd przyjął projekt budżetu na
rok przyszły. Tzw. budżet ostrożnościowy z
rekordowo niskim niskim deficytem. Dobry
budżet, ale wydatki stałe (i w sumie na cele
społeczne) to blisko trzy czwarte. Z jednej
strony dobrze...
„tu.rybak―
.http://blogmedia24.pl/node/80724

W ciągu ostatnich 25 lat z Polski
wyjechało 25-30 tys. lekarzy; oznacza to, że
„wychodząca z czasów PRL-u biedna Polska
finansowała bogatym krajom Zachodu naszych
znakomitych lekarzy‖ – powiedział .
Morawiecki: W drugim półroczu tego roku
będzie 5 mld zł z VAT
Przeanalizowaliśmy wpływy podatkowe we
wrześniu i w sierpniu - w II półroczu tego roku
będzie to z samego tylko VAT-u 5 miliardów
złotych więcej - poinformował w piątek premier
Mateusz Morawiecki.
Premier: Dzięki pieniądzom odebrany
mafiom VAT-owskim m.in. rozwijamy drogi
lokalne
Dzięki pieniądzom odebranym mafiom
VAT-owskim mamy pieniądze między innym na
remonty i budowę dróg lokalnych - powiedział
w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas
uroczystości otwarcia drogi
powiatowej nr 1615L Zaliszcze-Podedwórze .
MF opublikowało wykaz przedwojennych
nieruchomości, za które b. właściciele
otrzymali odszkodowania
Resort Finansów opublikował wykaz ponad
8 tys. przedwojennych nieruchomości, za które
byli właściciele otrzymali odszkodowania. Lista
zamyka drogę spadkobiercom do roszczeń.
Formalnym właścicielem tych
gruntów jest Skarb Państwa.
Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła w
sierpniu do 3,4 proc.
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w
Polsce wyniosła 3,4% w sierpniu br. wobec
3,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny
urząd statystyczny Eurostat. W sierpniu 2017 r.
wynosiła 4,8%.
Eurostat: Sprzedaż detaliczna w Polsce
wzrosła w sierpniu o 6,5 proc.
Sprzedaż detaliczna w Polsce w sierpniu
wzrosła o 6,5 proc. rdr, po wzroście o 7,7 proc.
rdr w lipcu - podał Eurostat. W ujęciu
miesięcznym sprzedaż spadła o 0,7 proc.
CPK, czyli czas polskich kontraktów
Centralny Port Komunikacyjny ma być
kołem zamachowym gospodarki. To szansa na
stworzenie usługowego Airport City. Pomoże
stworzyć pociągi dużych prędkości i rozwinąć
czempionów budowlanych
GUS: PKB w 2017 roku wzrosło o 4,8 proc.
Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2017 roku
o 4,8 proc. rdr wobec 4,6 proc. szacowanych
wcześniej - podał w środę Główny Urząd
Statystyczny.
Rafalska: Wskaźnik urodzeń w 2017 r. był
najwyższy od 20 lat
W 2017 r. urodziło się ponad 402 tys. dzieci,
co jest najlepszym wynikiem od lat powiedziała w piątek szefowa resortu rodziny i
pracy Elżbieta Rafalska. Jak dodała, w kraju
zarejestrowano też wzrost wskaźnika..
CBOS: w bieżącym roku odsetek wyjazdów
dzieci w wakacje najwyższy od 1993 r.
75 proc. uczniów w wieku szkolnym
wyjechało w te wakacje na co najmniej
tygodniowe wczasy. To najwyższy odsetek od
1993 roku – podaje CBOS w badaniu "Letnie
wyjazdy wypoczynkowe uczniów 2018".
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Od 1 października wzrastają kryteria
dochodowe . Wzrośnie zasiłek stały i kilka
innych świadczeń
701 zł dla osoby samotnej i 528 zł na osobę
w rodzinie – tyle wyniosą w najbliższych trzech
latach progi dochodowe, od których zależy
przyznanie różnego rodzaju świadczeń i i innych
form wsparcia
zaliczanych do pomocy społecznej.
W 2019 r. wzrośnie dofinansowanie dla
samorządów na tworzenie miejsc w żłobkach
W 2019 r. wzrośnie dofinansowanie dla
samorządów na tworzenie miejsc w żłobkach w
ramach nowej edycji programu "Maluch plus" –
podała w czwartek minister rodziny, pracy i
polityki społecznej Elżbieta
Rafalska podczas konferencji prasowej
zorganizowanej w Zduńskiej Woli
MSWiA: w projekcie budżetu 3 mld 75 mln zł
na modernizację służb mundurowych
W projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.
na program modernizacji służb mundurowych
zaplanowano 3 mld 75 mln zł, w tym ponad 2
mld 35 mln zł dla policji – poinformował w
czwartek w Sejmie wiceminister spraw
wewnętrznych i administracji Krzysztof
Kozłowski.
Ceny rosną, ale wolniej.Inflacja spada
mocniej od prognoz
We wrześniu ceny były średnio o 1,8 proc.
wyższe niż rok wcześniej - wynika z
najnowszych danych Głównego Urzędu
Statystycznego. Choć ceny dosyć wyraźnie
rosną, dzieje się to w wolniejszym tempie niż
jeszcze miesiąc wcześniej.
"Posiłek w szkole i w domu". Z rządowego
programu skorzysta prawie 1,2 mln osób
Rząd przyjął we wtorek uchwałę w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu "Posiłek
w szkole i w domu". Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że z
programu skorzysta 2478 gmin .
Nawet 53 tys. zł ulgi termomodernizacyjnej.
Rząd przyjął projekt ustawy
Rząd przyjął projekt ustawy, w której
zaproponowano tzw. ulgę termomodernizacyjną
- podało we wtorek CIR. Ma to zachęcić osoby
fizyczne do przeprowadzenia termomodernizacji
jednorodzinnych.
ZUS zmniejszy tegoroczną dotację do FUS o
kolejne 3,3 mld zł
Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
zdecydował o zablokowaniu kolejnych 3,3 mld
zł dotacji z budżetu państwa do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych –poinformował we
wtorek PAP rzecznik ZUS Wojciech
Andrusiewicz. W 2018 r. ZUS zablokował już
8,5 mld zł dotacji. Powód to świetna sytuacja
finansowa zakładu dzięki nadspodziewanie
wysokim wpływom ze składek.
Min. E. Rafalska: Polityka senioralna jest dla
nas bardzo ważna
Podczas otwarcia nowej siedziby Klubu
Senior plus w Szlichtyngowej w woj.lubuskim
minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Elżbieta Rafalska zapewniała, że dla rządu
polityka senioralna jest bardzo ważna.

Wskazywała, że w rządowym programie Senior
plus corocznie na tworzenie takich placówek jest
80 mln zł.
Sąd apelacyjny: Troje podejrzanych w aferze
reprywatyzacyjnej może wyjść za kaucją z
aresztu
Wrocławski sąd apelacyjny zdecydował, że
b. urzędniczka Marzena K., biznesmen Janusz P.
i b. dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie Grzegorz M., podejrzani ws.
warszawskich reprywatyzacji, mogą opuścić
areszt po wpłaceniu kaucji. Prokuratura
zapowiedziała zażalenie na tę decyzję.
Podejrzani ws. afery reprywatyzacyjnej
opuścili areszt po wpłaceniu milionowej
kaucji
B. urzędniczka Marzena K. i biznesmen
Janusz P. opuścili już areszt po wpłaceniu kaucji
w wysokości miliona złotych. B. dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
Grzegorz M. jest w trakcie postępowania
kaucyjnego i prawdopodobnie dziś też wyjdzie
na wolność.
„Rzeczpospolita”:Handlarze roszczeń już nie
zarobią
Opracowano wykaz ponad 8 tys.
przedwojennych nieruchomości, za które byli
właściciele dostali odszkodowania – pisze dziś
„Rzeczpospolita‖.
Komisja weryfikacyjna ds. warszawskiej
reprywatyzacji podjęła decyzję ws. Skorupki
6
Komisja weryfikacyjna ds. warszawskiej
reprywatyzacji podjęła decyzję ws. dwóch
adresów – Skorupki 6 i Otwockiej 10.
Rozstrzygnięcie zapadło podczas posiedzenia
niejawnego.
Małopolskie: śledczy rozbili dwie grupy
handlarzy narkotyków
Gang trudniący się handlem narkotykami rozbili
śledczy w Małopolsce. Sześć osób zostało
skazanych. Badając ich sprawę śledczy rozbili
też inną grupę. Przestępcy mieli sprzedać nie
mniej niż 51 kg
marihuany – podała krakowska prokuratura.
P. Jaki: W sobotę prezentacja raportu ws. strat w
wyniku warszawskiej reprywatyzacji
W sobotę przedstawiony zostanie raport
pokazujący, ile środków Warszawa straciła w
wyniku afery reprywatyzacyjnej - poinformował
PAP przewodniczący komisji weryfikacyjnej
Patryk Jaki. Według nieoficjalnych źródeł w
komisji, straty miasta miały wynieść co najmniej
kilkanaście miliardów złotych.
CBŚP: Zlikwidowano międzynarodowy kanał
przemytu narkotyków
Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało
cztery osoby podejrzane o udział w grupie
przestępczej przemycającej narkotyki. Środki
odurzające miały trafiać z Polski do Norwegii,
gdzie tamtejsza
policja zatrzymała kolejną osobę związaną ze
sprawą. Zabezpieczono narkotyki warte pół
miliona złotych.
„Maryla―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80723

Wybór sędziego B.Kavanaugha
To jest historyczne wydarzenie w prawdziwym
sensie tego slowa. Wybór Sędziego Bretta
M.Kavanaugha do Sądu Najwyższego Stanów
Zjednoczonych przeorze nie tylko Amerykę, ale
i sąsiednią Kanadę, Europę i kraje na inych
kontynentach. Po najbliższych 25-30 latach
systematycznego brania za pysk coraz bardziej
oszalałego postępactwa świat bedzie lepszy.
Warto zapamietać sobie czas tego Wielkiego
Przełomu - sobota 6 października 2018 r..
Jedynie 20 minut pomiędzy 15:30 i !6:00.
W dniu 9 VII 2018 r. prezydent Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Donald
Trump zaproponował świetnie wykształconego,
bardzo inteligentnego i bardzo doświadczonego
(12 lat piastowania funkcji Sędziego w DC
Circuit Court of Appeals) Sędziego Bretta
M.Kavanaugha na miejsce w Sądzie
Najwyższym opuszczone przez Sędziego
Kennedy'go. Ten ostatni wprawdzie był
mianowany ptzez republikańskiego prezydenta,
ale w swoim orzecznictwie przyjmował postawę
umiarkowaną, co rzadko się zdarzało w tamtym
gronie w ostatnich latach. Obecność Kavaaugha,
sędziego o poglądach konserwatywnych
oznacza, że na bardzo długi czas decyzje Sądu
Najwyższego przestaną byż dokonywane pod
dyktanto postępackich grup interesu, np.
homoseksualistów,ateistów czy Murzynów.
UzasadnieNie optymizmu jest takie, Że
Kavanugh ma dopiero 53 lata i poŻyje długo. W
dodatku niebawem powinna odejść jedna
staruszeczka i jeden staruszeczek. Mowa o
mianowanych przez prezydenta Demokratę
B.Clintona 85-letniej Ruth Bader Ginsburg oraz
80-letniego Stephena Breyera. Pamiętać też
należy, że pierwszy sędzia wybrany przez
D.Trumpa Justice Neil Gorsuch ma 51 lat.
Po ogłoszeniu decyzji prezydenta w
Ameryce wyszły z piekieł liczne szatany a z
norek różne obrzydliwe plazy. Jakkolwiek nie
wszystkie. Żydówka Dianne Feinstein robiąca w
Senacie wysunęła swój odwlok z jadowitym
żądłem, jak to mówią, o godzinie 11-ej, czyli
tuż przed zakończeniem procesu oceny
kandydata. Wynaleziona została czy sama się
wcześniej zgłosila niejaka Dr Christina Blasey
Ford, z zawodu psycholożka. Po 35 latach
doznała Niespodziewanej Iluminacji.
Przypomniała sobie, że w 1982 r. brała udział w
młodzieżowej "party". Tam 15-latka spotkała
17-letniego Bretta Kavanaugha. Jak twierdzi ze
zgrozą starszy kolega w pewnym momencie
przycisnął ją do siebie. Nie było tam żadnego
całowania czy rozbierania. Jak dziś sobie
przypomina, musiał to być zamach na jej cnotę.
Nastolatki się rozstały i nikt o Strasznym
Wydarzeniu się nie dowiedział, włącznie z
najbliższą wówczas koleżanką o nazwisku
Keyser. Troche jest to dziwne, bo nastolatki
zwykły ćwierkać nieustannie.
Jednak zanim pojadę nie odówię sobie
omówienia - z przeskokiem- załączonego
poniżej video (wpis#4) Material pohodzi z CNN
i nosi tytuł: "Zapłakana kobieta konfrontuje
Senatora Flake'a w windzie". Jak się okazuje ta
przypadkowa osoba jest 39-letnią "organizatorką
społecznosci" z Nowego Jorku. To jakiś nowy
zawód w Ameryce. Kieruje Center for Popular
Democracy. Anna Archilla przypadkiem pewnie
przebywała przez tydzień w Waszyngtonie.
Przypadkiem też znalazła się wsród hord
wpuszczonych przez różne Feinstein w celu
ścigania republikańskich senatorów. Właśnie
wraz z koleżanką Marią Gallagher dopadła
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Senatora Flake'a. Stanęła w drzwiach windy i
dokonała "performance". Senator nie miał
żadnych szans poza wysłuchaniem i
powiedzeniem na koniec: "Dziękuję" .Niechby
spróbował coś więcej - nawet za to "Dziekuję"
mu się dostało. Na sytuację można popatrzeć jak
na typowy ostatnio model. Atakują lewackie
kobiety. Stosują wzór murzyński, czyli atakują
stadnie, wrzeszczą, nie dają dojsśc do głosu i
wymachują prowokująco rękoma przed twarzą
ofiary. Zamiast murzyńskiego: "You know what
I'm saying" wrzeszczą: "Look at me when I'm
talking to you" (Patrz na mnie, gdy do ciebie
mówię). Krótko mówiąc, mamy do czynienia z
postępackim wynalazkiem znanym w Polsce
pod nazwą "nienawistnego milczenia". Tu
wiecowi prokuratorzy stawiają zarzut
"niepatrzenia". Jak daleko ten obłęd się jeszcze
posunie?
CDN
„Tymczasowy―
http://www.blogmedia24.pl/node/80721
Szaleństwo eurokratów
W ostatnim numerze "Gazety Polskiej" jest
obszerny wywiad z George Friedmanem
zatytułowany "Polska to wschodząca potęga"
[3.10.2018,str. 28-31, dostęp SMS - {TUTAJ}]
Zacytuję jedną z wypowiedzi Friedmana:
"Europejska biurokracja jest zdesperowana.
Jej celem jest nie tylko ocalenie jedności Unii,
chce to zrobić, wymuszając na wszystkich
państwach jednorodność. Sama idea, że Polska
przestaje być liberalną demokracją w momencie,
kiedy próbuje zmienić system kadencyjności
sędziów, jest szaleństwem.".
Tak - "szaleństwo" to dobre słowo. Dobrze
charakteryzuje ono całokształt polityki
eurokratów w ciągu ostatnich trzech lat. Wciąż
kontynuują oni utarczki z Węgrami, zapewniając
Orbanowi trzecią kadencję i większość
konstytucyjną. Tę samą metodę zastosowali
wobec rządu PiS w Polsce z podobnym
skutkiem. Wymachiwanie artykułem 7 nikogo
już nie przeraża, a i TSUE wkrótce zostanie
zdewaluowany. Co więcej, eurokraci otworzyli
dwa nowe fronty walki - z Włochami {TUTAJ}
i z Rumunią {TUTAJ}. W przypadku Włoch,
chodzi o ich nowy budżet, w przypadku
Rumunii o reformę sądownictwa.
Jedynym sukcesem eurokratów jest pewne
załagodzenie kryzysu greckiego {TUTAJ}.
Poza tym - same porażki. Widowiskową klapą
zakończył się program tzw. relokacji
uchodźców. Bruksela była całkowicie bezsilna
wobec kryzysu imigracyjnego. Zmniejszenie
napływu imigrantów jest wyłącznie zasługą
działań poszczególnych państw, Węgier, Austrii,
Włoch i Niemiec [porozumienie z Turcją], a nie
Unii jako całości. Rokowania w sprawie
Brexitu też zmierzają w stronę klęski {TUTAJ}.
Nie zapomnę, jak eurokraci zareagowali w
czerwcu 2016 na wieść o tym, iż Brytyjczycy
postanowili opuścić UE. Cieszyli się jak goły
w pokrzywach. Dopiero po dłuższym czasie
dotarło do nich, że nie jest to bynajmniej sukces
wspólnoty. W tej sytuacji jedyną szansą na
dalsze trwanie UE są przyszłoroczne wybory do
Europarlamentu. Mogą one zmienić sytuację
polityczną i wysłać owych nawiedzonych
eurokratów na zieloną trawkę. To się okaże za
niecałe 200 dni.
„elig―

http://www.blogmedia24.pl/node/80717
Układ USA-Meksyk-Kanada
Właśnie podpisany został nowy układ wolnego
handlu pomiedzy Stanami Zjednoczonymi,
Meksykiem i Kanadą. Nosi on nazwe USMCA i
jest modyfikacją starego ukladu NAFTA
(Północnoamerykańskiego Układu Wolnego
Handlu), który wszedł w życie w 1994 r. i był
największym na świecie obszarem wolnego
handlu. Przywódcy układających się państw
zgodnie wyrazili swoje zadowolenie z
osiągniętego rezultatu trwających 18 miesięcy
trudnych negocjacji. Przy tej ważnej okazji póki
co nie mówi się za dużo o innym, czwartym
kraju, dla którego USMCA absolutnie nie jest
obojetny. Ten kraj to Chiny. No właśnie,
wyprzedząjac wydarzenia, rzućmy na to okiem.
W dniu 1 X 2018 r. na łamach
internetowego wydania kanadyjskiej CBC
ukazał się tekst zatytułowany: "With its new
trade, Canada surrenders sovereignty to a bully:
Neil Macdonald" (Wraz z nowym układem
Kanada rezygnuje ze swojej suwerenności na
rzecz prześladowcy słabszych:Neil Macdonald).
Idzie o paragraf 32 ograniczający swobodę
zawierania umów gospodarczych z krajami
trzecimi, tzn. nie należącymi do do USMCA.
Przykładem, nie bez kozery wybranym,
mogłyby to być Kanada i Chiny. Kanada
zobowiazana jest do poinformowania USA o
swym zamierzeniu przynajmniej trzy miesiące
wcześniej. Następnie musiałaby bardzo
szczegółowo informować o przebiegu rozmów i
osiągniętych rezultatach. Nie tylko tekst umowy
musiałby zostać Amerykanom dostarczony, ale
także załączniki i wszelkie inne informacje.
Władze amerykańskie dokonałyby oceny. Brak
akceptacji i upór Kanady mógłby prowadzić do
wyrzucenia tego kraju z USMCA. Pewien
prawnik uczestniczący kiedyś w rozmowach na
temat NAFTY skomentował to brutalizacją
partnera, obrażaniem go i waleniem pałką, co
uznał za typową metodę postępowania
D.Trumpa.
Patrząc na nową NAFTE z tej strony można
uznać, że Stany Zjednoczone właśnie oczyściły
sobie pole do dalszej rozgrywki z Chinami.
Różne mądrale, szczególnie z Brukseli, będą
mniej ochoczo podskakiwały ze swoimi radami
by w razie amerykańskich obostrzeń w handlu
chwycić w łapki oręż dywersyfikacji.
Pod omawianym tekstem rozwinęła się
ożywiona dyskusja, w której wzięło udział jak
dotąd mnóstwo osób zamieszczając 1 183
uwagi. Są one interesujące ze względu na to, że
CBC jest niemal tak samo postępacka jak dawno
temu chodząca w aureoli obiektywności
angielska BBC, a dziś zupełnie się stoczyła.
Opinie są niemal zgodne poza jednym czy
dwoma trollami, którzy bez przerwy powtarzają
to samo. Doug Hooker napisał, że Kanada
zaakceptowala wojnę z Chinami. Carol Becker
stwierdziła, że Trudeau i Freeman wrzucili
Kanadę pod most, zaś Joe Gall, że USA pobiła
Kanadę jak wypożyczonego muła. Greg
Robbinsza zadał retoryczne pytanie: "Mamy
nauczyciela aktorstwa w szkole średniej i drugiej
klasy dziennikarkę bez stałego etatu (freelace)
negocjujących międzynarodowe umowy
handlowe z profesjonalistami, to niby co z tego
miałoby wyjść?" Ten wątek rozwinął Ron
Battison, dziennikarz i wydawca: "Były
Nauczyciel Aktorstwa bez najmniejszego
doświadczenia businessowego zrobił złą umowę
z multimilionerem robiącym miliardowe

interesy. mamy szefową Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, która nigdy nie prowadziła
żadnego businessu. Stąd Donald Trump wygrał,
a Kanada przegrała. Ten błąd dodaje się do
innych 30 dużych błędów, które Trudeau
popełnił od czasów wyborów w 2015 r.".
Prawdą jest, że premier Kanady, butny postępak,
synek swojego tatusia, na pracy się nie zna.
Dorywczo pracował na pół etatu w szkole
średniej nauczając aktorstwa. Wybrano go
między innymi głosami kobiet, bo to ładny
kochaś. Jak pisze inny internauta, Peter
LeTourneux:"Tak to jest gdy wybiera się "ładną
fryzurkę i selfie" do rządzenia krajem".
J.Trudeau znajduje się w coraz większych
opałach i to mnie bardzo cieszy. Po trwającym
ponad dwa lata miodowym miesiącu usłanym
różami przez zakochane media głównego nurtu
następują raz po raz wydarzenia dające nadzieję,
że Piękniś poprzestanie na jednej kadencji.
Najpierw największa prowincja Kanady, Ontario
zmiotła w wyborach Partię Liberalną po 15
latach jej rządów polegających na
marnotrawieniu pieniędzy wyciągniętych z
kieszeni podatnika. Straciła ona status partii i
pieniądze z tym związane. Nowy premier
D.Ford natychmiast wszedł w zwarcie z
probującym go ośmieszyć Trudeau. Wśród kilku
frontów być może najważniejszymi są sprawy
uchodzców i klimatyczne. Na wojnie przeciwko
Trudeau póki co jest sojusz premierów Ontario i
Saskatchewan. Za imi pójdą inni i nastąpi to
dość szybko.
„Tymczasowy―
Czyytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80705
Oświadczenie Akademickiego Klubu
Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie filmu
„Kler”
Jako członkowie Akademickiego Klubu
Obywatelskiego z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wejście na ekrany polskich kin
filmu „Kler‖.
Film ten wpisuje się w ideologiczną wojnę z
Kościołem katolickim w Polsce. Jest
antyklerykalną agitką, której celem jest
wzbudzenie złych emocji. Jednostronne, od
początku do końca przewidywalne, dyktowane
złą wolą ujęcie tematu czyni z filmu nie dzieło
artystyczne lecz kolejną maczugę
propagandową.
Ubolewamy, że uznani artyści zdecydowali
się być narzędziem w ideologicznej walce.
Uczestniczą w mowie nienawiści, w
eskalowaniu antyklerykalizmu, uderzają przy
tym w środowisko o wielkich zasługach dla
kultury polskiej. O znaczeniu polskiego
Kościoła w oporze przeciw zaborcom i
totalitaryzmom nie trzeba przecież przypominać.
O kulturotwórczej roli religii katolickiej w
mozolnym procesie budowania demokratycznej
Europy – również.
Nie kwestionujemy prawa artystów do
wolności krytyki każdej sfery społecznego życia.
Kwestionujemy natomiast posługiwanie się
fetyszem owej wolności do rozbudzania złych
emocji i serwowania stereotypowego obrazu w
celach jednoznacznie ideologicznych.
Jako klub zrzeszający ludzi nauki,
wierzących i niewierzących, nie godzimy się z
praktykami manipulacyjnymi niszczącymi
demokrację przez emocjonalną stygmatyzację.
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Ubolewamy ponadto, że film powstał z
publicznym dofinansowaniem, co cofa nas do
minionych czasów, gdy pieniądze podatników
wykorzystywano do walki ze społeczeństwem.
Tu niestety „dobra zmiana‖ nie zapobiegła
sprzeniewierzeniu publicznych środków.
Do wszystkich mediów szanujących swoją
reputację i swoich odbiorców apelujemy, by w
odpowiedzi na film utworzyły specjalne rubryki
poświęcone przedstawianiu pozytywnych
aspektów pracy polskich duchownych. Ze
znalezieniem licznych przykładów nie będzie
najmniejszego kłopotu.

Tekst wraz z podpisami znajduje się na stronie
internetowej http://ako.poznan.pl/8704/.
Można tam dołączyć do grona sygnatariuszy.
Redakcja Blogmedia24.pl
http://www.blogmedia24.pl/node/80702
Murzyni - Żydzi
Miarka się przebrała! Ucho dzbana się urwało,
czara goryczy się przelała a słomka (last straw)
przełamała grzbiet wielbłąda. Najpierw uderzyła
mnie w kanadyjskiej służbie zdrowia akcja od
wielu lat już lat obecna w filmach z Hollywood
oraz w reklamach telewizyjnych. Idzie o to, że
Czarni są na potęgę nadreprezentowani i
upozytywniani. Najpierw dostrzegłem to w
"kryminalnych" serialach TV. Roi się tam od
różnych czarnych szefów policji i FBI oraz
czarnoskórych prokuratorek stawaiających na
baczność białych podwładnych. Azjatów, np.
Amerykanów pochodzenia orientalnego jakoś
nie widać, choć jest ich statystycznie rzecz
biorąc bardzo dużo. Podobnie jest w
telewizyjnych redakcjach publicystycznych. W
reklamach Czarni robią za menadżerów
udzielających kredytu Białym. Przecież w
bankach prawie nie ma Czarnych, tam jest
bardzo dużo Chinek. No i w tych miesiącach
liczne wizyty w kanadyjskich przychodniach
zdrowia postawiły mnie twarzą w twarz z
plakatami, na których czarny obłapia
uśmiechniętą Chinkę. Napis brzmi: "Your
symptoms matter?" Może ta Chinka jeszcze nie
wie, że ten Czarny już ją okradł? Wypada
przypomnieć tę niezbitą prawdę, że jeden na
trzech murzyńskich mężczyzn w Ameryce
siedział w więzeniu, obecnie siedzi albo będzie
siedział w przysłości.
Drugie uderzenie, to film pt. "Hart's War" z
udziałem Bruce'a Willisa i Farrella. Już pominę
różne idiotyzmy w rodzaju wypadu
amerykańskich jeńców z obozu w celu (udana
akcja) wysadzenia w powietrze niemieckiej
fabryki amunicji. Otóż do obozu, który
najwyraźniej jest jednocześnie oflagiem i
stalagiem (?) osadzono dwóch zestrzelonych
amerykańskich lotników w randze poruczników.
Noszą piękne skórzane kurtki z bojowymi
insygniami. Tylko pozazdrościć. Mówię bez
żartów. Niebawem zrobię to, co powinienem
zrobić w czasie zwiedzania londyńskiego War
Museum. Tam w sklepie są do kupienia piękne
kurtki skórzane brytyjskiego RAF-u. A ci dwaj
Murzyni to bardzo dzielni i sympatyczni
ludzie. W przeciwieństwie do innych więźniów,
jak np. białoskóry sierżant sztabowy Vic
Bedford. Bez wdawania się w szczegóły, Czarni
osiągają Himalaje moralności, podczas gdy
Biali, wręcz odwrotnie. Pułkownik (Bruce
Willis) nawet sobie strzela w łeb na samym
końcu filmu. Takiego problemu nie miał czarny

porucznik Archer, na którym dokonano
niesłusznie egzekucji w wyniku rasistowskiej
prowokacji. Tak dla porządku, w czasie II wojny
światowej Czarni jako niepełnowartościowy
materiał obslugiwali tyły (kwatermistrzostwo). I
słusznie, wojna została wygrana. Natomiast w
Wietnamie Czarnych było jak psów- również
marijuany.
Wojna przegrana. Wojny z
Irakiem- Czarnych niewielu i wojna wygrana.
Prawdą jest, że w czasie II wojny światowej , na
zasadzie eksperymentu, dopuszczono trochę
Murzynów do lotnictwa (332 Fighter Group i
477 Bomber Group), ale nie było ich zbyt wielu.
Nazywano ich "Tuskagee" od bazy
szkoleniowej. wyszkolono 992 pilotów z czego
355 trafiło na front. Tylko 32 stało się POW
(jeńcami). I trzeba było twórcom filmu
wygrzebywać z dna takie coś. Dla porównania,
już na początku wojny w 1941 r. w US Army
Air Corps służyło 152 125 żołnierzy, a średnio
w czasie wojny ginęło dziennie 220
amerykańskich lotników.
W takich to okolicznościach przyrody
musiałem wreszcie tę sprawę sobie wyjaśnić.
Nie wdając się w szczegóły, choć ich garść
podam, wyjaśnienie zawarte jest w
analizie/apelu poczynionym w 1912 r. przez
Israela Cohena (1879-1961), który kierował
Światową Organizacją Syjonistyczną w latach
1922-1939. Leci to tak:
"Musimy zdać sobie sprawę, że
najpotężniejszą bronią naszej partii są napięcia
rasowe. Wbijając w świadomość
ciemnoskórych, którzy przez wieki byli uciskani
przez białych, możemy ukształtować ich zgodnie
z naszym programem.W naszej propagandzie
muszą znaleźć się terminy "kolonializm" i
"imperializm". W Ameryce będziemy dążyli do
zwycięstwa rozpalając mniejszość murzyńską
przeciwko białym. Natomiast białym wpoimy
kompleks winy z powodu dokonanej przez nich
eksploatacji Negrów.Pomożemy Murzynom w
zajęciu czołowych stanowisk. Dzięki
osiągniętemu prestiżowi Murzyni będą mogli
mieszać się z białymi i rozpocząć proces, który
doprowadzi do osiągnięcia naszych celów".
Zaś rabin Abraham Feinberg tak napisał w
Jewish World: "...wielkim celem judaizmu
jest...aby cały świat został nasycony nauczaniem
Żydów i aby w Powszechnym Braterstwie
Narodęw - w tym wiekszym judaizmie, zanikły
wszystkie odrębne rasy i narody". Przekonywal,
ze dzięki mieszankom rasowym statek zacznie
się przechylać na stronę kolorowych i dzięki
temu będzie ułatwiona żydowska dominacja nad
światem.
Sprawdzałem dalej. Okazuje się, że Żydzi
nadzwyczaj gorliwie wspierali różne ruchy
murzyńskie. Na przykład żydowscy prawnicy
bronili w sądzie 21 terrorystów "Czarnych
Panter" (1969), oskarżonych o zamachy
bombowe. Pieniądze na ten cel zbierali znani
Żydzi: L.Bertnstein (muzyk), J.Simon (TV0 i
S.Lumet (rezyser filmowy). A dziś Żyd Soros
finansuje destrukcyjny dla Ameryki ruch "Black
Lives matter".
„Tymczasowy―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80688
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