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11 listopada ma być eksplozją naszego
patriotyzmu w następne lata.
"Niepodległość została wymodlona,
wypracowana i wywalczona przez Polaków,
którzy stali się wewnętrznie wolnymi,
ugruntowanymi w wierze i odpowiedzialnymi za
naród". "Dziś należy o tym pamiętać, gdy
obchodzimy 100. rocznice odzyskania
niepodległości po 123 latach zaborów. Dziś
należy o tym pamiętać, jeśli chcemy, aby Polska,
nasza Ojczyzna, rozwijała się pomyślnie.
Musimy szczególnie pamiętać o tych, którzy
zostali wierni Ojczyźnie i być im wdzięczni".
Podprzeor Jasnej Góry przestrzegał także przed
zbyt szybkim zakończeniem świętowania
100-lecia niepodległości. "To, że tutaj jesteśmy,
to, że w Polsce tyle mówi się o tej
niepodległości, że wywieszamy flagi, że są
różne akademie i przedstawiania oraz że dzieją
się różne akcje, to dobrze. Ale będzie bardzo
ważne, żeby ten nasz patriotyzm nie zamknął się
do 11 listopada 2018 r. To ma być eksplozja
naszego patriotyzmu w następne lata"
Wymodlona i wywalczona wolność
Niepodległość odzyskana 100 lat temu nie
jest dana Polskiemu Narodowi raz na zawsze.
Wymaga ona od każdego pokolenia Polaków
troski o Ojczyznę. Obchodzona rocznica skłania
nas do refleksji nad obecnym stanem Polski i
zagrożeniami dla jej suwerennego bytu.
Odstępowanie od wiary katolickiej i
chrześcijańskich zasad jako podstawy życia
rodzinnego, narodowego i funkcjonowania
państwa, to najpoważniejsze z zagrożeń, które
doprowadziły już raz w przeszłości do upadku
Rzeczypospolitej. Szerzące się zniewolenia
szczególnie wśród młodej generacji Polaków –
alkohol, narkotyki, pornografia, zagrożenia
płynące z Internetu, hazard, itd., prowadzą do
osłabienia moralnego i duchowego narodu.
Spośród wad narodowych coraz bardziej
dochodzą do głosu prywata, egoizm jednostek i
całych grup, brak troski o dobro wspólne,
szkalowanie i znieważanie wiary katolickiej,
polskiej tradycji narodowej i tego wszystkiego,
co stanowi naszą Ojczyznę. Bolesna historia
naszej Ojczyzny powinna wyczulać nas na
zagrożenia duchowej wolności i suwerenności
narodu.
J. Kaczyński: Idziemy do przodu, zmieniamy
Polskę
Idziemy do przodu, zmieniamy Polskę,
likwidujemy patologie, prowadzimy uczciwą
politykę społeczną - mówił lider PiS Jarosław
Kaczyński. Potrzebna jest nam narodowa zgoda.
Podkreślił, że PiS robi to,
co zapowiada i nie jest uwikłane w różnego
rodzaju związki, które uniemożliwiają realizację
dobrej polityki.

"Przegrał program anty, tego ciągłego
jazgotu, awantury, ciągłych wyjazdów do
Brukseli"
3 lata temu Polacy odpowiedzieli na pytanie,
czyja ma być Polska – sitw i grup
uprzywilejowanych czy wszystkich Polaków. Z
większych, mniejszych miast i terenów
wiejskich. Padła odpowiedź, że chcemy innej
Polski, prawdziwie demokratycznej i wolnej w
innym znaczeniu tego słowa. Polski, która
rozumie politykę rozwojową i gospodarczą. I te
zmiany od 3 lat wdrażamy — zaznaczył szef
rządu.
Przegrał program anty, tego ciągłego
jazgotu, awantury, ciągłych wyjazdów do
Brukseli i innych stolic. My naruszamy różne
grupy interesu, które mają gdzieś swojego
protektora. (…) To program, który przegrał i
mam nadzieję, że będzie przegrywał, a my
mamy program pro – pro rozwojowy i
proeuropejski — mówił Morawiecki.
Polityka społeczna polskiego rządu coraz
lepiej oceniana w innych krajach Europy
Świadczenia wychowawcze w kwocie 500 zł
miesięcznie czy domy dziennego pobytu dla
seniorów – to tylko niektóre z aspektów pomocy
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Polska polityka społeczna jest coraz
lepiej oceniana w innych krajach europejskich.
Jak mówiła minister Elżbieta Rafalska, nasza
polityka społeczna musi być polityką
solidaryzmu społecznego.
Ryzyko biedy najszybciej maleje w Polsce
Aż o 11 punktów proc., najsilniej w krajach
Unii Europejskiej, zmalało w Polsce od 2008 r.
ryzyko biedy i społecznego wykluczenia. Od
2015 r. jest ono poniżej średniej w UE.
Polska utrzymuje 2 miejsce wśród krajów UE
o najniższym poziomie bezrobocia
Polska znalazła się na drugim miejscu
(razem z Niemcami) wśród krajów o najniższym
poziomie bezrobocia w UE (w liczbach
bezwzględnych wyniosło ono poniżej 600
tysięcy osób i było o ponad 200 tysięcy niższe
niż na koniec września 2017 roku). Najniższe
bezrobocie na koniec września 2018 roku
Eurostat odnotował w Czechach -2,3 proc., na
drugim miejscu Polska i Niemcy, bezrobocie na
poziomie 3,4 proc.,
MRPiPS: W połowie listopada rusza nowa
edycja programu Maluch Plus
W połowie listopada rusza nowa edycja
programu Maluch Plus –zapowiedziało
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Jest to program skierowany przede
wszystkim do samorządów, na których terenie
nie ma żadnej instytucji opieki nad dzieckiem do
3. roku życia. Samorządy będą mogły otrzymać
30 tys. zł na utworzenie jednego takiego
miejsca.
Rząd planuje podwyżki w 2019 r. Najniższa
emerytura osiągnie wysokość 1100 zł
Rząd planuje jednorazowe podwyższenie
najniższych rent i emerytur w 2019 roku podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.
Trwa ogólnopolskie badanie seniorów –
PolSenior 2
Na terenie całego kraju trwa badanie
starszych osób – PolSenior 2. Celem akcji jest
ocena kondycji seniorów.
Cd.Str.2.
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Połowy tygodnia (44.)
Siłę propagandy opozycji i jej mediów pokazuje
zamówiony sondaż, w którym ankietowani
pytani są o to kto ich zdaniem wygrał wybory
samorządowe. Okazuje się, że w sondażu wygrał
- tak jak w rzeczywistości - obóz rządzący. Na
zdrowy rozum, jeśli mamy wyniki wyborów, to
gołym okiem widać kto zdobył większość. A tu
nie, a tu trzeba rzecz dopchnąć sondażem i to
tylko dlatego, że opozycja twierdzi że wygrała...
Oczywiście teraz będzie tura dogrywek,
potem będą kształtowane koalicje na wszystkich
szczeblach, tak że dopiero przed świętami
Bożego Narodzenia będziemy wiedzieć kto i
gdzie rządzi. Ale nawet kiedy PIS nie powiększy
stanu posiadania z dziś, to i tak było widać, że
wygrał. I może wygrać bardziej...
Ciekawe czy wtedy też będzie sondaż kto
rządzi i gdzie?
Chociaż w takiej Warszawie już wiemy kto
rządzi. Oczywiście wiemy że Czaskoski wygrał,
ale teraz już wiemy że rządzić będą ci sami co
rządzili dotychczas. Można się spodziewać, że
Czaskoski da jakąś fuchę Grubej Hance po to
tylko, żeby mogła odmawiać stawiania się przed
komisją Jakiego powołując się na okoliczność
bycia osobą urzędową...
Mijający tydzień nie obfitował w zasadzie w
żadne wydarzenia polityczne. Jedyne co można
było odnotować, to ataki odstawionych od
władzy i ich akolitów. Nie będę cytował kto i co
powiedział, gdyż nie warto upowszechniać treści
prymitywnych, wulgarnych czy agresywnych.
Sami sobie wystawiają świadectwo...
Opozycja żyje Marszem Niepodległości.
Fala bełkotu o białej rasie, o faszystach i
homofobach narasta i będzie narastała aż do 11
Listopada. Potem przez kilka dni będziemy
jeszcze czytali doniesienia z tzw. zachodniej
prasy i z Brukseli...
W Warszawie ruchem antypolskim steruje
"Gazeta Wyborcza" i jestem pewien że
dotychczasowy stek kłamstw i pomówień nie
jest jej słowem ostatnim. Mają jeszcze tydzień,
nie jedną rzecz wymyślą...
"Obywatele", niedobitki "KOD", różne
lewactwo brunatne i tęczowe już zwołują
swoich, by Marsz zatrzymać. Zwołują się
głównie na "facebooku"...
Ale nie tylko opozycja żyje Marszem
Niepodległości. Okazało się, że rządzący, w tym
prezydent, w marszu udziału nie wezmą.
Podobno z braku czasu i z powodu niepewności
co do wymowy haseł i transparentów. Ale jak
był Marsz Żywych do Auschwitz, to prezydent
czas znalazł...
„tu.rybak―
http://blogmedia24.pl/node/80872

Deficyt wysokości 0,4 proc. PKB? To
byłby najniższy poziom w historii
Rząd szykuje się na gorszy okres w
gospodarce. W spowolnienie mamy szansę
wejść z rekordowo niską luką w wysokości 0,4
proc. PKB.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wzrost
PKB w 2018 r. będzie wyższy niż 4,6 proc.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że
dynamika PKB w 2018 r. w Polsce będzie
wyższa od 4,6 proc - napisała minister finansów
Teresa Czerwińska w roczniku "Polski Kompas
2018".
MFW: Deficyt w Polsce wyniesie 0,3 proc.
PKB
Strukturalny deficyt sektora publicznego w
Polsce wyniesie w tym roku ok. 1,25 proc. PKB,
zaś deficyt nominalny (headline deficyt)
osiągnie rekordowo niski poziom 0,3 proc. PKB,
prognozuje MFW.
MFW: wzrost PKB w Polsce będzie zwalniał
W perspektywie kilku lat wzrost
gospodarczy Polski zwolni, spadnie deficyt i
dług - ocenia Międzynarodowy Fundusz
Walutowy. Według MFW, dobra sytuacja
gospodarki pozwala zmierzyć się z takimi
wyzwaniami jak
starzenie się społeczeństwa czy niska wydajność
pracy.
Minister finansów: prognoza MFW dla Polski
ambitna, ale realistyczna
Ocena MFW potwierdza, że konsolidacja
fiskalna jest w dużym stopniu wynikiem
podejmowanych przez rząd działań
systemowych w zakresie dochodów i wydatków.
Przedstawiona prognoza jest ambitna, ale
realistyczna - uważa minister finansów Teresa
Czerwińska.
Prognoza wzrostu polskiej gospodarki
podwyższona
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski na
2018 r. do 4,7 proc. rdr, a na 2019 r. do 3,6 proc.
rdr, o odpowiednio: 0,7 i 0,3 pkt. proc.
względem prognoz z maja - podał bank w
raporcie.
PKO BP i Pekao wśród banków najbardziej
odpornych na potencjalny kryzys w Europie
PKO Bank Polski SA oraz Pekao SA
znajdują się w ścisłej czołówce banków
najbardziej odpornych na negatywne scenariusze
makroekonomiczne w Europie – wynika z
kolejnej edycji europejskich testów.
Resort finansów: Dochody z VAT po
wrześniu wyższe o 4,7 proc. rdr
Dochody z podatku VAT po wrześniu były
wyższe o 4,7 proc. rdr, czyli o ok. 5,5 mld zł poinformował w środę resort finansów. Dodano,
że dochody z akcyzy i podatku od gier były
wyższe o 5,1 proc. rdr, tzn. o ok. 2,6 mld zł.
Resort finansów: Nadwyżka budżetu po
wrześniu 2018 r. wyniosła 3,2 mld zł
Nadwyżka budżetowa po wrześniu 2018 r.
wyniosła 3,2 mld zł - poinformował MF w
komunikacie. W okresie od stycznia do września
dochody wyniosły 272,9 mld zł (76,7 proc.
planu), a wydatki 269,7 mld zł..
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Japońska agencja R&I potwierdziła rating
Polski na poziomie "A-". Perspektywa w górę
Japońska agencja Rating and Investment
Information potwierdziła w poniedziałek rating
Polski w walucie obcej na poziomie "A-" i
podwyższyła jego perspektywę do stabilnej z
negatywnej - podano w komunikacie.
Relacja krótkoterminowego zadłużenia zagr.
do rezerw na koniec II kw. wyniosła 73,3
proc. Relacja krótkoterminowego zadłużenia
zagranicznego do oficjalnych aktywów
rezerwowych na koniec II kw. 2018 r. wyniosła
73,3 proc. i w porównaniu z I kwartałem 2018 r.
pogorszyła się o 0,4 pkt. proc. - wynika z
opublikowanego przez NBP raportu o bilansie
płatniczym za II kwartał.
Inflacja niższa niż przed miesiącem. GUS
podał szybki szacunek za październik
Inflacja wyniosła 1,7% w ujęciu rocznym w
październiku br. (wobec 1,9% r/r we wrześniu),
podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w
szybkim szacunku tych danych.
Kwieciński: Wysoki wzrost PKB i niska
inflacja to bardzo dobra kombinacja
Wysoki wzrost PKB i niska inflacja to
bardzo dobra kombinacja dla gospodarki
-powiedział PAP minister inwestycji i rozwoju
Jerzy Kwieciński, komentując opublikowane w
środę dane GUS ws. szacunku flash inflacji.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej pracuje nad połączeniem Stoczni
Szczecińskiej i Morskiej Stoczni Remontowej
Gryfia -wynika z informacji przekazanych PAP
przez resort gospodarki morskiej.
MRPiPS: Asystenci medyczni są już
przygotowywani do zawodu
Pierwsi asystenci medyczni są już
przygotowywani do zawodu –informuje
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Chodzi o osoby, które w imieniu
lekarzy będą mogły wystawiać e-zwolnienia.
Pozwala na to ustawa podpisana przez
prezydenta na początku ubiegłego miesiąca.
Połowa rolników otrzymała zaliczki na poczet
dopłat bezpośrednich
Blisko 650 tys. rolników otrzymało już
zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich za 2018
r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wypłaciła rolnikom z tego tytułu 2,27
mld zł Wojsko chce kupić mosty do przerzutu
sprzętu pancernego
Rozkładane mosty samochodowe chce kupić
Inspektorat Uzbrojenia. Mają one udźwignąć
najcięższy czołg w polskiej armii - Leopard
2A5. Inspektorat przewiduje kupno nawet 10
takich mostów.

Banki będą mieć trzy lata, by odłożyć środki
na pokrycie zagrożonych kredytów
Państwa unijne porozumiały się w środę ws.
propozycji, które zobowiązują banki do
tworzenia specjalnych rezerw na pokrycie
zagrożonych kredytów. Dekadę po kryzysie ich
wartość jest tak wysoka, że mogą one

MON kupi zestawy artyleryjsko-rakietowe
Zawarto aneks do umowy między
konsorcjum PGZ - Pilica a Inspektoratem
Uzbrojenia MON na dostawę w latach
2019-2022 sześciu Przeciwlotniczych Systemów
Rakietowo-Artyleryjskich (PSR-A) Pilicy.
Potwierdza on realizację kolejnej fazy umowy produkcję i integrację systemu przeznaczonego
dla Sił Zbrojnych RP.

Resort finansów: Dochody z VAT po
wrześniu wyższe o 4,7 proc. rdr
Dochody z podatku VAT po wrześniu były
wyższe o 4,7 proc. rdr, czyli o ok. 5,5 mld zł poinformował w środę resort finansów. Dodano,
że dochody z akcyzy i podatku od gier były
wyższe o 5,1 proc. rdr, tzn. o ok. 2,6 mld zł.

Tłum chętnych na Mieszkania Plus
W ciągu kilku dni zgłosiło się blisko 1,7 tys.
chętnych na gdyńskie Mieszkanie Plus poinformował członek zarządu BGK
Nieruchomości Tomasz Górnicki. Nabór
chętnych na 172 lokale budowane w ramach
rządowego programu potrwa do końca listopada.

Prezes PKO BP o Chmurze Krajowej:
Przetwarzanie danych będzie robione na
terenie Polski
Dzięki Chmurze Krajowej przetwarzanie
danych polskich obywateli i polskich firm
będzie odbywało się na terenie kraju i w polskiej
jurysdykcji prawnej - podkreślił w rozmowie z
PAP prezes PKO BP.

Premier: inwestycja w Koksowni Przyjaźń
częścią Planu dla Śląska
Inwestycja w Koksowni Przyjaźń w
Dąbrowie Górniczej, gdzie kosztem ponad 345
mln zł modernizowana będzie bateria
koksownicza, jest częścią rządowej Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Planu dla
Śląska –podkreślał w środę w dąbrowskiej
koksowni premier Mateusz Morawiecki.

Transfery do Polski od emigrantów w II kw.
'18 wyniosły 3,9 mld zł - NBP
Transfery do Polski od emigrantów w II
kwartale 2018 r. wyniosły 3,9 mld zł, a
pracujący w Polsce wytransferowali 3,7 mld zł podał NBP.
NBP: liczba kart płatniczych w Polsce
przekroczyła próg 40 mln sztuk
Liczba kart płatniczych wzrosła w Polsce na
koniec drugiego kwartału tego roku do 40,2 mln,
czyli o 685 tys. więcej niż zanotowano na koniec
marca br.i oznacza wzrost o 1,7 proc. - wynika z
danych Narodowego Banku Polskiego.
Resort gospodarki morskiej pracuje nad
połączeniem stoczni

Ekstra pieniądze na leki dla seniorów.
50 mln zł – o tyle zwiększy się limit
pieniędzy na leki dla seniorów po 75. roku życia.
Chodzi o środki w tegorocznym budżecie.
Rosja rozmieszcza zestawy walki
radioelektronicznej w Kaliningradzie
Ministerstwo obrony Rosji opublikowało
dokumenty, z których wynika, że na obiektach
Floty Bałtyckiej w obwodzie kaliningradzkim
rozmieszczane są najnowsze zestawy walki
radioelektronicznej Samarkand.
„Maryla―
Czytaj całość: http://blogmedia24.pl/node/80871

Doprowadzanie do szaleństwa
Bardzo zaniepokoiła mnie okładka ostatniego
numeru tygodnika "Do Rzeczy" [nr 44/2018].
Widnieje na niej wielki napis wołami:
"DOPIERO TERAZ BĘDZIE WOJNA Wyborczy maraton zmusi PiS i anty-PiS do
zaostrzenia sporu". Wewnątrz numeru mamy
obszerne artykuły Piotra Semki oraz Rafała
Ziemkiewicza uzasadniające to proroctwo.
Wydawało mi się, iż natężenie propagandy
przed pierwszą turą wyborów samorządowych
osiągnęło poziom, którego nie da się już
przekroczyć.
O ile propagandzie PiS zarzucano, że jest
zbyt toporna i mobilizuje głównie Antypis, to z
propagandą tego ostatniego było znacznie
gorzej. Prawo i Sprawiedliwość specjalnie na
niej nie ucierpiało, ale zwolenników Antypisu
doprowadziła ona do szaleństwa. Najlepszy
tego dowód mieliśmy przedwczoraj
[31.10.2018]. Oto znany reżyser Andrzej
Saramonowicz napisał {TUTAJ} na Facebooku:
"Czytam, że Podkarpacie straszy, że zostanie
"strefą życia", czyli wprowadzi całkowity zakaz
aborcji, in vitro, zakaże mówienia o dżender,
mniejszościach seksualnych i jakiejkolwiek
edukacji seksualnej. Tak zrobią, bo - jak
twierdzą - mogą. I już.
I myślę, że jeśli tak się rzeczywiście stanie, to
my - strefa wielkomiejskiego bezeceństwa i
rozpusty - powinniśmy tam przestać jeździć na
wakacje letnie i zimowe. Zostawiajmy kupę
naszego szmalu poza "strefą życia" po prostu.
I powinniśmy też przestać kupować produkty
pochodzące z Podkarpacia. Zrobimy sobie listę
firm stamtąd i zaczniemy je - jedna po drugiej konsekwentnie bojkotować.
I zobaczymy, komu pierwszemu rura
zmięknie.".
Ten zdumiewający wpis doczekał się
różnych reakcji. Część internautów go
wyśmiała {TUTAJ}, ale uczestnicy dyskusji na
Facebooku byli skłonni popierać
Saramonowicza. Najdalej posunął się w tym
Sebastian Żukowski {TUTAJ}. Porównał on
Donalda Trumpa i Jarosława Kaczyńskiego do
Hitlera. Saramonowicz bronił swego
stanowiska w tej dyskusji, pokazując, że nie był
to przypadkowy lapsus:
"Niech pan nie bredzi. To nie jest dzielenie.
To jest nieuleganie szantażowi obskuranckiej
tłuszczy. Na każdą akcję jest reakcja. I szaleńcy
muszą mieć tego świadomość.
Nie. Sam mam rodzinę na Podkarpaciu. Ale nie
widzę powodu, by patrzeć spokojnie na to, jak
idioci zamieniają Polskę w kraj ciemnoty. Więc
jak Podkarpacie chce iść za swoimi
bezmyślnymi radnymi, niech wie, że to może
przynieść także inne konsekwencje.
A jeśli nie chce, niech protestuje przeciw
idiotyzmom. Nikt za Was nie załatwi Wam
wolności, łaskawa Pani.
Ja się nie czuję rodakiem kogoś, kto mi mówi,
że nie jestem Polakiem.".
„elig―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80867
Niestety boję się tego samego
(komentarz)
Pierwszy problem jest w ogólnie mówiąc w
czymś co nazywa się "modelem aktywności
społecznej". W zasadzie wszyscy specjaliści
uważają, że w życiu społecznym najważniejsze
jest pojęcie "stołeczności". Chodzi o to, że idee i
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poglądy rozprzestrzeniają się ze stolicy na
prowincję. Najpierw jakieś zjawisko pojawia się
w stosownej do jego istoty "stolicy" a ludzie
żyjący poza stolicą, na prowincji, ją naśladują,
bo naśladują stolicę. Weryfikacja skutków idei
zgodnie z tym modelem następuje w stolicy!
W przypadku polityki, zgodnie z tym modelem
poglądy dominujące w wiodących miastach
powinny rozchodzić na resztę kraju.
Praktyka polityczna, zgodnie z tym modelem,
powinna więc polegać na tym, że jakiś pogląd
najpierw jest reprezentowany przez liderów
opinii w "stosownej stolicy", później staje się
poglądem stołecznym, a następnie poglądem
powszechnym. Czyli, jeśli uda się przekonać
liderów opinii do jakiegoś poglądu, to już
wystarczy by dany pogląd, podobnie jak każda
moda, rozprzestrzenił się w całym
społeczeństwie.
Jeżeli jednak popatrzymy na wyniki
ostatnich wyborów w gminach i porównamy je
wynikami sprzed 4 lat, to okaże się, że ten
model nie opisuje sytuacji w Polsce. Mimo, że
duże miasta są zdominowane przez Antypis, to
jednak nie ma to wpływu na resztę kraju.
Wynika z tego, że polityka uprawiana w ten
sposób, że najpierw przekonuje się do czegoś
autorytety a te pozwalają przekonać do czegoś
resztę ludzi nie działa. Okazuje się więc, że
ogólnie mówiąc postępaki nie mają skutecznego
narzędzia do uprawiania polityki. Muszą więc
zmienić narzędzie. Jak się wydaje jedynym
dostępnym im narzędziem jest przemoc. Na
początku polityczna np. ze strony krajów
sąsiednich, później ekonomiczna a jak to nie
pomoże to i każda inna.
Drugim problemem jest widoczny sposób
rozprzestrzeniania się pisizmu wydaje się, że a
rebus to ten sam problem, ale to nie opisuje
zjawiska. Częściowo tak, ale tak na prawdę to co
innego.
Powstaje bowiem zwarte terytorium, gdzie
dominuje pisiszm i poszatkowane terytorium,
gdzie występuje antypisizm. Natomiast zgodnie
z ich wiedzą o zjawiskach społecznych tak być
nie powinno. Gminy pisowskie i antypisowskie
powinny ze sobą przemieszane wszędzie, a nie
są. Powinno być tak, ze na każdym skrawku
danego terytorium powinny występować
obydwie postawy polityczne ale 100% "gęstość"
jednej z nich nie powinna mieć miejsca, bo jest
nieprawdopodobna statystycznie. Oznacza to, że
mają oni źle definiowane "czynniki
opiniotwórcze", że powstała nie znana im i nie
możliwa nie tylko do kontroli a nawet do
monitorowania, nowa i nieznana im jakość w
życiu społecznym a najgorsze w tym jest to, że o
tym już wiedzą.
„UPARTY―
Czytaj całość komentarza:
http://www.blogmedia24.pl/node/80867#comme
nt-400462
.........................................................
Fałszywa prawda i bezczelna
faszystowska obelga
60.000 faszystów, to według Guy Verhofstadta i
Grzegorza Schetyny obchody polskiego święta
Niepodległości. Obaj panowie natychmiast po
11 listopada 2017 jednym głosem nazwali polski
Marsz Niepodległości marszem faszystów. To
nie jest żaden przypadek. To nawet nie jest déjà
vu. Wykluczam taką diagnozę. To jest normalna
dobrze przygotowana hitlerowska albo
stalinowska metoda prowadzenia kampanii albo
lepiej gry operacyjnej antypolskiej propagandy.

Spokojnie i metodycznie, z zimną
nienawiścią i pogardą prowadzona gra wojenna
przeciwko Polsce. Publiczne kopanie polskich
patriotów po nerach. Urzędowe plucie Polsce w
twarz.
Zauważmy, dzień 11 listopada jest od stu lat
jednym z najważniejszych polskich świąt
narodowych. To jest dzień powagi i radosnych
obchodów wspaniałej rocznicy odzyskania
naszej polskiej Niepodległości. Dzień dumy
narodowej, dzień spełnienia marzeń, dzień
polskiego sukcesu. Chyba każdy naród świata
ma swój dzień dumy i chwały. W takie dni
nawet ostatnie bydlę, patentowany cham cofa się
przed pluciem świętującym w twarz.
Takim świętem dla Francuzów jest ich 14
Juillet, święto zdobycia Bastylii, rocznica
wybuchu francuskiej rewolucji. Czy ktokolwiek
na świecie miałby czelność powiedzieć choć
jedno złe słowo o nacjonalistycznej albo
faszystowskiej naturze obchodów tego święta?
A amerykański Independence Day albo
Fourth of July czyli dzień 4 lipca? Kto miałby w
sobie tyle bezczelnosci i chamstwa aby
wystartować tego dnia z plugawymi obelgami
przeciwko tłumom radosnych Amerykanów?
A polski 11 Listopada? Nie jest możliwe by
Guy Verhofstadt, Grzegorz Schetyna, Joanna
Kluzik-Rostkowska [link], Kazimierz
Marcinkiewicz [link], Frans Timmermans albo
Grzegorz Furgo nie zdawali sobie sprawy z
paskudnie obelżywej zniewagi, nie wyobrażam
sobie stopnia nienawistnej pogardy zawartej w
ich antypolskim pluciu nam w twarz. Uważam,
że Oni doskonale wiedzą o bezczelnym
chamstwie tego co robią.
Każda ze wspomnianych osób jest zębatym
kółeczkiem, wredną zapadką maszynerii
antypolskiej gry operacyjnej, przemysłu
antypolskiej pogardy. Przez ostatni rok, od 11
listopada 2017 do dzisiaj, do 11 listopada 2018
mamy jeden konsekwentny i nigdy nie milknący
ciag antypolskich ataków o bardzo podobnym
charakterze. Można na przykład spodziewać się,
że pani Ewa Gawor szefowa Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu m. st. Warszawy na kilka dni przez 11
listopada 2018 roku wyda zakaz Marszu
Niepodległości pod dowolnym pretekstem,
dokładnie tak jak to zrobiła z Marszem
Powstania Warszawskiego. TO BYŁA
DOKŁADNIE TAKA SAMA PROWOKACJA.
Pamiętamy cały ich łańcuch tylko jednego dnia
11.11.2011, jeszcze nie uleciały z ludzkiej
pamięci wszystkie ubeckie nękania i zakazy
obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja, rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego albo Święta Niepodległości od
11 listopada 1944 poczynając.
„michael―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80849
Duszenie policji przez
"wielokulturowych"
Jak ja to lubię, jakiś niby ciemiężony ledwie
złapie wiatr w żagle i już się nie certoli - "idzie
na wydrę". Tak się dzieje z palaczami
marijuany. Ledwie ją zalegalizowano, przed
sklepami stanęły długie kolejki i zabrakło "leku"
na wiele dni. Narkomani, bo jak ich nazwać, od
razu zwrócili się do Trybunalu Praw Człowieka
- to taki kanadyjski "sąd kangurzy", w którym
zawsze racje mają skarzący się - ze skargą, że
naruszone zostały ich prawa obywatelskie.

Podobnie jest z kolorowymi i innymi
uciemiężonymi. Nasi ludzie z Kongresu
Polonii Kandyjskiej dawno temu próbowali
chodzić na spędy różnych rad wielokulturowych.
Zrezygnowali, bo dominowali Czarni i na
okrągło leciały sprawy rasizmu. W tych dniach
znowu zakwitł kwiatuszek z bogatego bukietu
wielokulturowości. Otóż jesienią 2017 r. została
rozwiązana założona w 2000 r. i działająca w
kanadyjskim mieście Ottawa Community and
Police Action Committee (COMPAC) - jedni z
tych, którzy w różnych miastach zajmują się
wiązaniem rąk miejscowej policji. Przybiera to
często agresywne formy. Widać COMPAC był
nie dość wojowniczy, więc na jakimś sabacie
czarownic postanowiono firmę wyostrzyć. Nowe
cudo nosi nazwę Ottawa Police Community
Equity Council (CEC). Jak widzimy terminy
"equity" czy "diversification" w nazwie jakiejś
rady czy komitetu, to wiadomo o co chodzi pieniądze dla "wielokulturowych" oraz dla
przedstawicieli preferowanych religii i Indian.
Przyjrzyjmy się nowopowołanym
osobnikom i osobniczkom mających szukać
okazji do oskarżania policji o rasizm i
zastępowaniem normalnych, dobrze
wyszkolonych policjantow rasy Białej różnymi
cudakami. Tak więc do Rady weszło kilku
muzułmanów/muzułmanek: Sahada Alolo z
Ottawa Muslim Women's Organization, Huda
Alsarraj z National Council of Canadian
Muslims (zajmuje się tam prawami człowieka)
oraz Jalil Marhnouj, prezydent Assunah Muslim
Association. Razem z nimi dołączyli: Malik
Ayass, Hodan Egale i Hector Addison,
założyciel African Canada Association of
Ottawa. Zwykle tacy ludzie są różnymi "project
co-ordinators" czy "executive directors", to
znaczy zajmują się wyciskaniem rządowych
pieniędzy na różne postępowe przedsięwzięcia.
Często też reprezentują jakieś mizerne,
szkieletowe organizacje powołane do służenia
ich interesom.
Nie obeszło się bez dekoracji w postaci
trójki "Starszych" reprezentujących Indian. Jak
trzeba będzie, to przyprowadzą trochę ludzi z
bębnami przebranymi za jakieś ptaki oraz
takichże tancerzy. Dadzą nagłośnienie jakiejś
postępackiej sprawie.
Szczególną uwagę zwraca typek o nazwisku
Severin Jr Cesar Ndema-Mousa. Ten
pretensjonalny ciąg wyrazów zdradza cwaniaka
z Karaibów. Tego Murzyna można zobaczyć na
załączonym video#1. To ten w czepku, z
kolczykiem w uchu, sukience i z dużym
zegarkiem. Przez 10 lat był wykidajłą. Karany
między innymi za defraudację $1500 należących
do klienta. Teraz "Dżunior Cesarz" będzie mógł
swobodnie lżyć policjantów, począwszy od
szefostwa.
Oficjalnie chodzi o budowę silnego
partnerstwa pomiędzy czarnymi,
muzułmanami,Indianami i homoseksualistami i
policją. Jak stwierdziła w wywiadzie Hodan
Egale, okutana w szmaty młoda Somalijka z
wydatnymi kłami, trzeba będzie odbudować
wzajemne zaufanie, "które zostało złamane".
Oczywiście, że przez policję. Czarni
kryminaliści mogą odstrzeliwać policjantów i
postępackie media nieodmiennie nazywają
nawet dwudziestokilulatków "kids", czyli
"dzieciakami".
Przeprowadzono badanie opinii policjantów.
W zdecydowanej większosci wyrazili oni
zaniepokojenie obniżeniem poziomu
bezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo widzą w
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nadciągajcym obniżeniu standardów tak w
polityce kadrowej, jak i procedurach.
„Tymczasowy―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80866
Fałszywe elity, zacofana nowoczesność
Mam projekt felietonu o kretyńskim odwróceniu
spleśniałego ze starości garnituru na lewą stronę,
zwaną "nowoczesnością". To jest temat rzeka,
zastanawiam się nad wyborem niszczących
argumentów, które mogą w bardzo prosty
sposób udowodnić, że przezwisko "elita" pasuje
totalitarnej opozycji jak pięść do nosa, a ta
"nowoczesność" śmierdzi zgniłym śmietnikiem
ideologicznych odpadów. Dowodów tego
totalnego anachronizmu jest do obrzydzenia,
jedna wielka ściema i totalny obciach.
Pierwszym argumentem przeciwko tym
nowoczesnym elitom jest ich ideologiczny duch
czasu, zaklęty w zaściankowej mentalności oraz
przestarzałym sposobie rozumowania i
działania. A wszystko co mają w głowie ma co
najmniej trzysta lat i jest to niestety bardzo
prymitywny bolszewizator.
Do niedzieli zbiorę kilka mocnych
argumentów, które przedstawię albo tutaj albo w
komentarzach. Mówiąc szczerze, niektórych
argumentów sam się boję, ponieważ w tych
mocno wątpliwych "elitach" widzę mnóstwo
dość paskudnych właściwości. Na przykład
pycha i pogarda. To jest katastrofalny duet pycha jest źródłem pogardy, pogarda utwierdza
pychę w chocholim tańcu nienawiści. Wystarczy
przypomnieć prymitywny mechanizm
wymyślony przez Adolfa Hitlera, polegający na
wykorzystaniu pychy niemieckich nadludzi
(Übermensch) rozkręcanej pogardą do masy
podludzi (Untermensch). To było prawdziwe
źródło zbrodni, pasożytujące na najniższych
ludzkich instynktach, działających jak koło
zamachowe gromadzące całą energię ludzkiej
nienawiści i pogardy krok po kroku zbliżające
ludzi do zbrodni, powiększające ludzką
odporność na zło. Aby odpowiedzieć na proste
pytanie gdzie to zło jest, konieczne jest
wyjaśnienie czym są tak zwane wartości
europejskie.
„michael―
http://www.blogmedia24.pl/node/80861
Kilka uwag o procesach
ekonomicznych w kontekście ostatnich
wyborów
Przy okazji moich uwag o wyborach
samorządowych w dyskusji stwierdzono, że fakt
braków towarowych w sklepach nie upoważnia
do stwierdzenia, że rynek ubożeje, że w USA też
w zasadzie wszystkie zakupy są robione przez
internet a centra handlowe i w ogóle firmy
handlowe upadają.
Jednocześnie kilka lat temu guru
postępaków niejaki Soros oświadczył, że
sprzedaje akcje ulubionej Coca-Coli, bo w
skrócie mówiąc firmy nastawione na rynek
masowy będą tracić na wartości.
Firmy handlowe znikają z rynku przede
wszystkim dla tego, że ludzi nie stać na ich
utrzymanie. Zakupy przez internet artykułów
jednostkowych wcale nie są wygodniejsze od
zakupów w sklepie ale wymagają o wiele
mniejszego kapitału handlowego więc są tańsze.
Po pierwsze w komputerach nie widać kolorów

zbyt dobrze. Po prostu paleta kolorystyczna
windowsa jest niepełna i jakość sprzętu nie
wiele tu zmieni. Po drugie nie widać w
komputerze faktury przedmiotu i brakuje obrazu
trójwymiarowego. Ja w internecie kupuje w
zasadzie tylko powtarzalne zakupy spożywcze w
znanych mi opakowaniach, wodę, masło, mleko,
itp. Co więcej zakupy te wcale nie zajmują
mniej czasu. Ponieważ muszę być w domu w
czasie dostawy, która zawsze następuje w
pewnym przedziale czasowym, to jak sobie to
policzyłem, czas potrzebny na to, by dany
produkt znalazł się na swoim miejscu u mnie w
domu jest krótszy jak pojadę do hipera niż jak
złożę zamówienie i poczekam na jego dostawę.
Jest to wygodniejsze o tyle, ze nie muszę tego
wszystkiego nosić. Natomiast zakup ubrań z
ryzykiem konieczności ich odesłania w
porównaniu do zakupów w sklepie jest wręcz
bez sensu. Czasami taki zakup może zająć i
kilka tygodni, bo rozmiar nie ten, bo kolor inny
albo w ogóle jest to nie to co chcieliśmy. Tyle
tylko, że ci klienci, którzy chcą kupować
wygodnie nie mają pieniędzy na sfinansowanie
zawsze częściowo niesprzedawalnego magazynu
towarów w sklepie a kiedyś mieli. W USA
realne wynagrodzenia od wielu lat rosną bardzo
wolno, dużo wolniej niż np. 30 lat temu. Rynek
detaliczny ubożeje i dla tego Soros sprzedał
udziały w firmach żyjących z rynku
detalicznego. Pierwszym sygnałem tego trendu
była sprzedaż Chińczykom oddziału produkcji
rynkowej IBM. Firma ta wycofała się z
produkcji zarówno komputerów osobistych jak i
laptopów.
Wiąże się to z zmianą sposobu emisji
pieniądza. O ile kiedyś praktycznie jedynym
sposobem wprowadzenia pieniędzy na rynek
było zwiększenie siły nabywczej ludzi o tyle po
wprowadzeniu systemu kredytowo-wekslowego
pieniądze na rynek są wprowadzane poprzez
firmy i często w ogóle na rynek detaliczny nie
docierają.
Zmiana, która nastąpiła w Polsce polegała
właśnie na tym, że pieniądze zaczęły być
wprowadzane w formie wypłat gotówkowych
dla ludzi. W rezultacie handel detaliczny ożył,
ale tylko handel artykułami podstawowymi,
prostą żywnością, tanimi ubraniami,
podstawowym sprzętem domowym natomiast
sprzedaż artykułów z tzw. wyższej półki bardzo
spadła. Tyle tylko, że marże na artykułach
podstawowych są bardzo niskie i po to by ich
sprzedaż była w ogóle możliwa musi być
masowa. Wyklucza to z tego rynku praktycznie
wszystkie mniejsze firmy , które nie są w stanie
dostarczać dużych ilości. Natomiast gospodarka
polska to głównie mikro firmy czasem zdarzy
się jakaś firma średnia. I te firmy są przez dobrą
zmianę poszkodowane, gdyż brakuje im
„zamożniejszego klienta‖, który chce się
wyróżnić. W rezultacie ten sektor teraz „cienko
przędzie‖.
„UPARTY―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80848
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