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3 lata pracy dla Polski.
W pierwszą niedzielę Adwentu w naszych
domach i kościołach, pojawiają się wieńce
adwentowe, w których umieszcza się cztery
świece. Są one symbolem światła,
podarowanego światu przez narodziny Jezusa w
noc Bożego Narodzenia. Okrągły kształt wieńca
adwentowego rozumiany jest symbol okręgu
Ziemi, wieczności oraz symbol Boga. Wieńce
adwentowe poświęca się w sobotę przed
pierwszą niedzielą Adwentu. Od niedzieli
zapalamy świece w adwentowym wieńcu
"Praca dla Polski". PiS podsumowuje 3 lata
rządów
Polska zmieniała się w ostatnich latach, ale za
mało te zmiany były dopasowane do potrzeb
zwykłego człowieka. My staramy się to
zmieniać - mówił podczas konferencji "Praca dla
Polski" premier Mateusz Morawiecki. Obóz
rządzący podsumował 3 lata u władzy, chwaląc
się przede wszystkim wzrostem gospodarczym,
niskim bezrobociem i stabilnym budżetem.
Premier: wypełniliśmy nasze zobowiązania
wyborcze; zapraszamy opozycję do
współpracy
Wypełniliśmy nasze zobowiązania wyborcze;
piąty kwartał wzrost gospodarczy wynosi pięć
lub więcej procent, a deficyt i bezrobocie są
jednymi z najniższych po 1989 r. Jesteśmy
obozem politycznej zmiany, który rozumie
potrzebę stabilizacji; chcemy zmniejszyć
napięcie polityczne, nie chcemy, by walki
polityczne przypominały walki plemienne,
zapraszamy do merytorycznej współpracy także
opozycję - powiedział w sobotę premier Mateusz
Morawiecki.
Kancelaria Premiera: Bezrobocie od 2015
roku spadło niemal dwukrotnie
Niemal dwukrotny spadek bezrobocia od
2015 r., najniższy w historii deficyt sektora
instytucji rządowych i samorządowych oraz
stabilny wzrost PKB. Obniżyliśmy CIT dla
małych i średnich przedsiębiorstw z 19 proc. do
9 proc. A także szereg innych uproszczeń w
prawie podatkowym i gospodarczym, dzięki
którym w kieszeniach przedsiębiorców zostanie
przez 10 lat blisko 5 mld zł. Polska gospodarka
spisuje się na piątkę i coraz częściej chwalą ją
międzynarodowe instytucje - wśród nich
Komisja Europejska,
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, OECD,
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Bank
Światowy, nazywając nas gospodarczymi
liderami regionu. Każda z tych instytucji
podwyższa nam prognozy wzrostu PKB, który
od pięciu kwartałów oscyluje wokół 5 proc. i
jest jednym z najwyższych w całej UE.W 2017
roku Polska miała najniższy w historii deficyt
sektora instytucji rządowych i samorządowych 1,4 proc. Z kolei Międzynarodowy Fundusz
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Walutowy prognozuje stały spadek deficytu
strukturalnego z 2 proc. w tym
roku do 1,5 proc. w 2021 r. Pomimo wydatków
na programy prorodzinne i prospołeczne takie,
jak 500
plus, 75 plus, czy Dobry Start, zmniejsza się
realne obciążenie podatkowe Polaków.
Przywilejami inwestycyjnymi zostało objęte
niemal 100 proc. terenów inwestycyjnych w
kraju - podczas gdy do tej pory tzw. Specjalne
Strefy Ekonomiczne zajmowały tylko 0,08 proc.
powierzchni Polski. Około 50 mld zł z
uszczelnienia podatków.
Inflacja najniższa od dwóch lat. Ceny
przestały rosnąć.
W listopadzie ceny były średnio o 1,2 proc.
wyższe niż rok wcześniej -wynika z
najnowszych danych Głównego Urzędu
Statystycznego. To oznacza wyhamowanie
podwyżek w stosunku do października, gdy
wskaźnik inflacji wskazywał na 1,7 proc.,
września (1,9 proc.) i sierpnia (2 proc.). W
porównaniu z październikiem ceny ani drgnęły.
Wskaźnik z listopada jest najniższy od prawie
dwóch lat, tj. od stycznia
2017.
PKB rośnie powyżej 5 proc.Inwestycje
ruszyły z kopyta
Z komunikatu GUS wynika, że w trzecim
kwartale głównym czynnikiem wzrostu
gospodarczego był popyt krajowy. W skali roku
wyniósł 6,2 proc., w porównaniu do 4,4 proc. w
drugim kwartale i 6,6 proc. w kwartale
pierwszym. Jak widać największe znaczenie ma
konsumpcja indywidualna, ale wyraźnie
duży skok widać w inwestycjach. Te wzrosły o
aż 9,9 proc. rok do roku, co jest dobrym
prognostykiem na przyszłość. Wzrost
gospodarczy ma solidniejsze podstawy. To
najwyższe tempo inwestycji od pierwszego
kwartału 2015 roku.
Min. J. Kwieciński: Gospodarka polska jest w
dobrej kondycji
Gospodarka polska jest w dobrej kondycji;
wiele wskazuje na to, że w całym roku PKB
Polski urośnie o około 5 proc. - ocenia dla PAP
minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński
w komentarzu do
piątkowych danych GUS. Dodał, że wzrost
inwestycji w czwartym kwartale powinien być
dwucyfrowy.
Więcej osób będzie mogło skorzystać z
Mieszkania Plus
Kryteria społeczne, określające preferencje
dla osób ubiegających się o najem mieszkań w
ramach programu, ustali rada gminy. Będzie ona
mogła wybrać z określonego w ustawie
katalogu, komu w pierwszej kolejności będą
wynajmowane mieszkania objęte możliwością
stosowania dopłat. Rząd
przewiduje, że pierwsze dopłaty zostaną
przyznane w 2019 r. Z budżetu państwa na ten
cel przewidziano 400 mln zł, w 2020 roku - 800
mln zł, w 2021 roku - 1,2 mld zł, w 2022 roku 1,6 mld zł, a począwszy od 2023 roku do 2028
roku - 2 mld zł rocznie. Projekt nowelizacji
ustawy o KZN został skierowany do
rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady
Ministrów. MIiR planuje, że nowelizacja KZN-u
wejdzie w życie do końca tego roku.
Cd.Str.2.

Połowy tygodnia (48.)
Nie mamy ostatnio szczęścia do kobiet
ambasadorów. Był nieudany eksperyment z
ambasador Izraela, teraz trwa z ambasador
Stanów Zjednoczocnych. O tej ostatniej głośno z
powodu listu do premiera Morawieckiego. Obok
żenującej formy, żenująca treść. W skrócie
chodziło o ręce precz od TVN, bo wolność
mediów itp...
To stało się głośne, ale warto przypomnieć,
że podczas wizyty w Sejmie pani ambasador
miała życzenie żeby pokazywać jej projekty
ustaw, to od razu na etapie tworzenia będzie
mogła nanosić uwagi, co dla nas jest korzystne.
To, że kobieta dba o interesy firm
amerykańskich mnie nie dziwi, ale mogłaby to
robić z mniejszą ostentacją...
Policja kupiła trzy Black Hawki. Jak Tusk
kupował francuskie Caracale, to dostał za to
wsparcie od Francuzów po drodze na europejską
fuchę. A co my mamy za Black Hawki? List
amerykańskiej ambasador...
Na opozycji rozliczenia po sukcesie
wyborczym. Z Nowoczesnej jedni odchodzą,
inni są wyrzucani. Biedroń się tworzy, SLD się
rozpada. A to pokazuje skalę tego sukcesu...
Wyszły nowe rzeczy związane z byłym
szefem KNF. Okazuje się, że pierwsze przekręty
robił jeszcze kilka lat wstecz co stawia pod
dużym znakiem zapytania jakość sprawdzania
życiorysów osób wskazywanych na ważne
posady publiczne. To nie do pomyślenia. Ów
Ch. dostał areszt dwumiesięczny, co nie oznacza
nic ponad próbę wydobycia jak największej
ilości informacji. Co będzie, to zobaczymy.
Komisja ds. wyłudzeń VAT skierowała
wnioski do prokuratury z podejrzeniami dla
Vincent Rostowskiego i dla Nowaka. Coś mi się
wydaje, że wnioski te są stworzone wyłącznie
pod publikę w ramach walki z oburzeniem pt.
swoich wsadzacie, a tamtych?. Fakt, tamci
ciągle mają się całkiem nieźle...
Dziś w tej świętej Eucharystii dziękujemy
Panu Bogu za lata bycia prezydentem naszego
miasta, Warszawy, pani Hanny
Gronkiewicz-Waltz. Kładziemy te kolejne
kadencje, cały jej wysiłek, na ołtarzu, aby Panu
Bogu podziękować za to wszystko, co stało się
w tym czasie, pod jej kierownictwem i z jej
inspiracji powiedział kardynał Kazimierz Nycz,
a cytuję za KAI. Ale to nic, ów kardynał dodał
również, że Gruba Hanka potrafiła już tu na
ziemi budować Królestwo Boże.
Oczywiście intencje mszy mogą być niemal
dowolne. Modlić się można w intencji każdego.
Ale robić sobie takie ordynarne jaja, to
kardynałowi nie przystoi. Ciekawe czy na mszy
dziękczynnej były ofiary tzw. reprywatyzacji, bo
że ci od marszy pedałów to nie wątpię....
„tu.rybak"
http://blogmedia24.pl/node/81026

Prof. K. Pawłowicz: PiS robi krok do
tyłu, ale to nie znaczy, że odchodzimy od
reformy
Polska jest uwikłana organizacyjnie,
finansowo w różnego rodzaju zależności. Przez
to działa w warunkach szantażu, ponieważ
usłyszeliśmy od organów unijnych, że Polska w
różny sposób będzie zmuszana do takich
działań, które chce Unia .
Agencja Fitch: Decyzja Polski ws. Sądu
Najwyższego pozwala uniknąć dalszych szkód
Decyzja polskiego rządu, by zastosować się
do werdyktu Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (TSUE) dotyczącego Sądu
Najwyższego pozwala uniknąć "dalszych
bezpośrednich szkód" w relacjach z Unią.
Szef KRS: Rada wysłała do TK wniosek o
zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy
o KRS
We wtorek do TK wysłana została uchwała
z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności
przepisów ustawy o KRS dot. sposobu
powoływania sędziów - członków Rady i
możliwości odwołania do SN od uchwał KRS
dot. przedstawiania prezydentowi wniosków o
powołanie sędziów - przekazał PAP szef Rady
Leszek Mazur.
Raport UE: Polska jest największą ofiarą
drenażu mózgów w Europie
Blisko 580 tys. Polaków po studiach w
minionym roku mieszkało w innym niż rodzinny
kraju UE. To najwięcej spośród 28 państw Unii
– wynika z raportu nt. drenażu mózgów, który
przygotowano dla Europejskiego.
Eurostat: Relacja podatków do PKB w
Polsce: 35,1%, średnia UE: 40,2% w ub.r.
Relacja podatków do PKB wzrosła w Polsce
do 35,1% w 2017 r. z 34,5% rok wcześniej,
natomiast średnia dla Unii Europejskiej
wyniosła odpowiednio: 40,2% wobec 39,9%,
podał Eurostat.
Polska flaga na Marsie
W poniedziałek (26 listopada) tuż przed 21
czasu polskiego udanie osiadła na Marsie sonda
NASA InSight. Realizuje ona pierwszą w
historii ludzkości misję poświęconą badaniom
głębokiego wnętrza Marsa. Będzie to możliwe
m.in. dzięki lądownikowi z mechanizmem
wbijającym się w grunt o nazwie Kret HP3,
który skonstruowały i wykonały polskie firmy
pod kierunkiem spółki Astronika z Warszawy.
Policja przeznaczy miliony na
cyfrowe wdrożenie
Oferta konsorcjum spółek Dimension Data
Polska (lider konsorcjum) i Atende o wartości
54,4 mln zł brutto, była jedyną ofertą złożoną w
postępowaniu dla Komendy Głównej Policji,
dotyczącym modernizacji i
wdrożenia nowych rozwiązań oraz e-usług w
Systemie Zintegrowanej Komunikacji
Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej
numeru 112.
Dwa Black Hawki zostały przekazane policji.
Morawiecki: To był krok konieczny w
modernizacji
Pierwsze dwa śmigłowce Black Hawk zostały
zaprezentowane i oficjalnie przekazane policji
na warszawskim lotnisku na Bemowie. Jeszcze
jeden taki śmigłowiec ma zostać dostarczony w
ciągu kilku miesięcy.-
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Nowoczesny sprzęt jest czymś bardzo ważnym
w budowaniu bezpieczeństwa –zaznaczył
premier Mateusz Morawicki. – To
supernowoczesne śmigłowce polskiej produkcji.
Wyprodukowane tu, w Polsce, w Mielcu –
podkreślił.
Polska policja z nowym sprzętem
Kolejne trzy śmigłowce Black Hawk mogą
trafić do polskiej policji w przyszłym roku.
Pierwszy być może w marcu. Jak powiedział
Joachim Brudziński - wtedy polska policja
będzie wyposażona w najnowocześniejszy
sprzęt i będzie jedną z najnowocześniejszych
formacji w Europie.
Udany lot prototypu polskiej rakiety
suborbitalnej
Pierwszy lot rakiety suborbitalnej na
wysokość 15 km przeprowadzono na poligonie
wojskowym w Drawsku Pomorskim
(Zachodniopomorskie) - poinformowała we
wtorek Polska Agencja Kosmiczna. Test rakiety
BIGOS 4 przebiegł wzorcowo - poinformowała
projektująca konstrukcję firma.
MON: Nowoczesne Roboty
Patrolowo-Przenośne – podpisanie umowy
Przedmiotem umowy, o wartości 80,74 mln
zł, będzie dostawa 35 kompletów Robotów
Patrolowo-Przenośnych (RPP) wraz z pakietem
logistycznym i szkoleniowym, a także zestawem
amunicji, pocisków i
materiałów eksploatacyjnych. Terminy dostaw
zostały określone na lata 2019-21. Robot
Patrolowo-Przenośny (o masie w przedziale
50-75 kg) ma być platformą wykorzystywaną
przez pododdziały inżynieryjne w czasie
prowadzenia zadań wykrywania, usuwania,
podejmowania lub neutralizacji min,
niewypałów i niewybuchów oraz
improwizowanych urządzeń wybuchowych w
ramach działań bojowych i misji
stabilizacyjnych poza granicami kraju.
Polski bicz na drony eksportowym hitem.
Działa już nawet na Bliskim Wschodzie
Firma Advanced Protection Systems
stworzyła system służący do neutralizacji
dronów. Czujniki skanują chronioną przestrzeń i
neutralizują bezzałogowe obiekty latające.
Polska przyspiesza z zakupem
myśliwców nowej generacji
Szef MON Mariusz Błaszczak polecił
Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
przyśpieszenie realizacji programu zakupu
samolotu myśliwskiego nowej generacji poinformowało Centrum Operacyjne resortu
obrony.
Znamy kierunki rozwoju polskich sił
zbrojnych. Flanka wśród priorytetów
Wzmocnienie potencjału bojowego oraz
doskonalenie zdolności operacyjnych, w tym
priorytetowe traktowanie północno-wschodniej
flanki poprzez m.in. przyspieszenie
formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej,
wzrost ukompletowania 16. Dywizji i
odtworzenie pułku przeciwpancernego w
Suwałkach - to główne założenia Programu
Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017- 2026.
MON przyjęło program rozwoju sił
zbrojnych
Program rozwoju sił zbrojnych do roku 2026
został przyjęty; minister obrony Mariusz

Błaszczak podpisał zarządzenie ustanawiające
program –poinformowało w środę MON.
Coraz bliżej przełomowego kontraktu. USA
zatwierdziły sprzedaż Polsce wyrzutni
HIMARS
Departament Stanu zatwierdził sprzedaż
Polsce systemu mobilnych wyrzutni HIMARS,
czyli rakiet, które są zdolne razić cele na
odległość do 300 km; to duży krok w stronę
finalizacji tego przełomowego dla Wojska.
Patrioty - "wielki finał" pod koniec roku
Do końca roku producent patriotów
sfinalizuje kluczowe kontrakty offsetowe w
Polsce związane z pierwszym etapem programu
„Wisła” i uzgodni projekt końcowej umowy na
jego drugą fazę. Za trzy-cztery lata do wojska
powinny trafić rakiety i wyrzutnie z polskich
fabryk – powiedział John Baird, wiceprezes
Raytheon.
Skarb państwa stracił 100 mln złotych,
podejrzanego zatrzymało ABW
Funkcjonariusze ABW zatrzymali mężczyznę
podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie
przestępczej zajmującej się praniem brudnych
pieniędzy. Straty, jakie w wyniku działania
grupy miał ponieść skarb
państwa, to co najmniej 100 mln zł.
KAS i CBŚP rozbili grupę wyłudzającą VAT.
Straty mogą sięgać nawet 15 mln zł
Wspólne działania funkcjonariuszy i
pracowników podkarpackiej KAS i CBŚP
doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej
wyłudzającej VAT -poinformowała w
poniedziałek rzeczniczka prasowa Izby
Administracji.
Chojna-Duch: Luka VAT była wielkości
rocznego budżetu państwa
Luka VAT była wielkości rocznego budżetu
państwa i wynieść mogła około 250 mld zł powiedziała w środę w RMF FM była
wiceminister finansów z rządu PO-PSL Elżbieta
Chojna-Duch.
Daniluk: Nie przypominam sobie większych
zaniechań w poborze podatków
Nie przypominam sobie większych zaniechań
w poborze podatków – zeznał przed komisja
śledczą świadek. Jak dodał, nie zajmował się
procesami uszczelnienia systemu podatkowego.
Jak dodał, problem karuzeli podatkowej, czy
uchylania się od podatków jest powszechny na
świecie. Dariusz Daniluk, który był
wiceministrem finansów w latach 2008–2011.
Potem przed oblicze komisji stawić się ma
Ludwik Kotecki,
który w latach 2008–2012 był wiceministrem
finansów, w latach 2009–2012 pełnomocnikiem
rządu do spraw wprowadzenia euro, a w latach
2012–2015 radcą generalnym i głównym
ekonomistą Ministerstwa Finansów.
Od 20 do 35 proc. luki VAT to unikanie
płatności i oszustwa.
Od 20 do 35 proc. luki VAT to unikanie
płatności i oszustwa - mówił we wtorek przed
komisją śledczą ds. VAT b. wiceminister
finansów Ludwik Kotecki. Stwierdził także...
„Maryla“
Czytaj całość:
http://blogmedia24.pl/node/81027

Piąta Kolumna
Jakoś nie widać porządnych, głębszych analiz
groźnego zjawiska w życiu politycznym
dzisiejszej Polski jakim jest obecność i burzliwy
rozwój Piątej Kolumny. Nie zanosi się też, by
ktoś zaczął pisać książkę na ten temat. Nie
zastąpią tego ważne książki na temat Targowicy.
Donoszenie do wrogów Ojczyzny jest tylko
częścią zjawiska. Polskojęzyczni zasrańcy,
politycy, dziennikarze itp. prowadzą różnorodną
działalnoiść. Póki co, w oczekiwaniu,
przypomnę niemiecką wersję Quinta Colonna
Facciola z czasów III Rzeszy.
Ideologiczna podstawa włączania wszystkich
Niemców żyjących poza granicami państwa
niemieckiego była koncepcją wspólnej krwi w
odniesieniu do Niemców żyjących w Europie
Środkowej oraz wspólnej rasy obejmującej
wszystkie kraje. Ta poza-środkowo-europejska
kategoria objęła między innymi "utracone
plemiona" takie jak Skandynawowie czy
Holendrzy.Taki Super Naród przekraczający
granice państwowe Hitler nazwał w
Norymberdze w 1937 r. "Rzeszą Germanską
Narodowości Teutonskiej". Ten koncept
polityczny był oczywiście skierowany
przeciwko słabszym państwom. Silniejsze
mogły spać spokojnie, choć wraz z biegiem
wypadków zaczynały podejmować stosowne
kroki obronne.
Zwiększenie populacji niemieckiej z 67
milionów mieszkających w granicach III Rzeszy
do propagandowych 100 milionów wymagało
oczywiście zorganizowania. Niemcy żyjący
poza granicami państwa niemieckiego
(Auslandsdeutsche) objęto siecią organizacyjną
składającą się na prowincje (gau) rządzoną przez
Ernsta Bohle, gubernatora prowincji. Kierowała
nimi Organizacja Zagraniczna NSDAP. Miała
ona oficjalne zakotwiczenie w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych. Bohle był szefem
Organizacj Zagranicznej w MSZ.
Niemców posiadających zagraniczne
obywatelstwa określano jako Volksdeutsche.
Zajmowała sie nimi Volksbund fur das
Deutschtum im Ausland (VDA). Starała się ona
działać dyskretnie. Jej zawołaniem było "Volk
Heil" w odróżnieniu od wewnątrzniemieckiego
"Heil Hitler".
Centrum akywności folksdojczowskiej byl
Stuttgart, a dokładniej instytut kierowany przez
dr Stroelina, który jednocześnie był burmistrzem
tego miasta> Instytut miał bibliotekę
zawierającą 45 000 książek, prenumerował 400
niemieckich gazet i 400 magazynów.Jego
korespondenci pracowali w różnych krajach
całego świata.
Prowincja zagraniczna swoim zasięgiem
obejmowała okolo 3 mln. folksdojczów oraz 70
000 marynarzy. Podstawą prawną była zasada,
że Niemcy popełniający przestępstwa poza
granicami kraju podlegają jurysdykcji
niemieckiej.
Organizacyjne centrum znajdowało się w
Berlinie. Biuro centralne miało 32 oddziały.
Wśród 8 regionalnych biur znajdowały się
między innymi biuro północnoamerykańskie i
rosyjskie. W krajach o mniejszej liczebności
obywateli niemieckiego pochodzenia działały
organizacje regionalne kierowane przez swych
przywodców (Landesgruppenleiter).
Oficjalnie organizaja VDA zajmowała się
niewinną pracą jak inne kluby i
stowarzyszenia. Nieoficjalnie głównym celem
byla twarda walka o przyłączenie "każdego
ucziwego Niemca" do ruchu. Wiązało się to
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między innymi z wypieraniem wcześniej
istniejących organizacji.
Kadrę VDA stanowili wybrani organizatorzy
szkoleni w Zagranicznej Szkole politycznej
założonej przez Alfreda Rosenberga.
Przechodzili przez nią prawnicy, handlowcy,
naukowcy itp.. Po ukończeniu 6-miesięcznego
kursu trafiali do dyplomacji, niemieckich
przedsiebiorstw zagranicą. Do nich należało
między innymi organizowanie nagradzania dla
lojalnych Niemców i karanie w postaci bojkotu
organizacji i przedsiebiorstw opornych.
Najbardziej opornych karano pozbawieniem
niemieckiego obywatelstwa i pozbawieniem
tytułów naukowych uzyskanych w Niemczech.
Od 1937 r. zagrożone kraje podejmowały
dzialalność prewencyjną obejmującą nie tylko
ludzi i organizacje zwiazane z NSDAP.
Bywało, że szły w kierunku traktowania
"swoich" Niemców w sposób w jaki traktowano
Żydów w Niemczech. W slabszych panstwach
okazala sie ona nieskuteczna.
Na dzialalnosc V Kolumny wydawala III
Rzesza wiecej pieniedzy niz na dzialalnosc
szpiegowska. zwrocilo sie to im wielokrotnie.
Atakowane kraje byly rozpoznane z duza
szczegolowoscia, a pomoc wyszkolonych
Niemcow w pierwszych dniach wojny okazala
sie bezcenna. W decydujacym momencie do
zagrozonych krajow przybywali wojskowi
fachowcy udajacy turystow, handlowcow,
sportowcow itp. i przejmowali dowodzenie
istniejacymi strukturami. W ten sposob niemcy
odniesli szereg efektownych sukcesow.
Luksemburg zostal zajety przez "turystow" z
bronia maszynowa. W Holandii miejscowi
bojowkarze pomogli niemieckim komandosom
w dotarciu wiozacych ich barek rzecznych w
odpowiednie miejsca. przejeto lotniska, mosty,
cale obszary w Hadze i Rotterdamie.
„Tymczasowy“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81017
Nie drażnić tygrysa, który działa
zespołowo
To jest hasło, które doradza wszelkiej
antypolskiej swołoczy, aby odczepiła się od PIS,
bo ten wreszcie zareaguje jak tygrys. Jeszcze nie
wiem, który wariant tego hasła wybiorę, ale ten
jest już zastrzeżony. Myślę nie tylko o tych
hasłach, ale przede wszystkim o strategicznej
sytuacji w której znajduje się "dobra zmiana".
Wiem tylko jedno, jeśli teraz, w czasie
najbliższych miesięcy dobra zmiana
zjednoczonej prawicy nie poradzi sobie i nie
odniesie sukcesu, to Polska ma przechlapane na
zawsze.
***
To jest powód dla którego powinniśmy się
mocno zastanowić nad tym, co mamy do
zrobienia. Jawni i ukryci wrogowie Polski,
wszelkie schetynoidy i timmermansoidy mają w
d... jakikolwiek nasz wspólny interes, mają w
nosie Polskę, Polaków i wszystkich
Europejczyków. Nie rozumieją i nie chcą
rozumieć żadnej kultury, tradycji i aspiracji
narodów Europy. Jednym słowem, ich
imperialne "wielkie interesy" wywodzą się z
archaicznych niemiecko-francuskich rojeń,
rodem z kongresu wiedeńskiego 1815 roku,
świetnie pasujących do ideologii globalnej
komunistycznej międzynarodówki.
Jedno wielkie totalitarne cesarstwo Europy.

To co teraz robi Władimir Putin, to przykład
żałosnej próby ratowania własnej skóry przez
totalitarnych genseków. Ani Władimir Putin, ani
Angela Merkel ani Emmanuel Macron za grosz
nie rozumieją czym jest nowoczesność, bladego
pojęcia nie mają o tym jakie wyzwania stawia
przed nami globalna rzeczywistość.
Cała ich .nowoczesność jest identyczna z
lubnaueropodobnym światopoglądem ludzi,
którym wydaje się, że cały postęp XXI wieku
polega na wolności pieprzenia bez sensu.
Zwracam uwagę na to, że owo pieprzenie bez
sensu jest głęboko intelektualną przenośnią
literacką. Dotyczy całej filozoficznej i
politycznej ideologii schetynoidalnych
timmermansoidów, którym chodzi tylko o jedno.
Im zależy tylko i wyłącznie na jakości spawu
pomiędzy ich tyłkiem,
a stołkiem, na którym siedzą.
Założę się o to, że żaden z tych szemranych
timmersoidalnych schetynoidów nigdy nie
czytał, ani nawet nic nie wie o opisywanych
niedawno przez En passant przestrogach BIS
(Bank for International Settlements) [link] oraz
[link]. Oni nie tylko ani chwili nie myślą o ich
odpowiedzialności za los narodów, które
skutkiem ich decyzji są wplątywane w piekło.
Tym ludziom realna przyszłość Europy po
prostu wisi.
Dlatego w tej chwili musimy ograniczyć
naszą strategiczną myśl o naszej przyszłości do
racjonalnego programu naszej polskiej
przyszłości, od której być może zależy
późniejsza przyszłość narodów Europy. A
aktualni europejscy przywódcy, jak do tej pory,
grają sobie i dla siebie, w politycznego
cymbergaja.
***
Od zaraz potrzebujemy przemyślenia i nowego
zrozumienia rzeczywistości - to jest prosty fakt,
wręcz elementarny i musi to dotyczyć
wszystkiego co widzimy. Szczególnie starannie
musimy zastanowić się nad każdym faktem, z
którego próbujemy zbyt porywczo wyciągać
przedwczesne wnioski, z ogromna szkodą dla
polskiej sprawy. A szerokość frontu zdarzeń jest
ogromna i dotyczy najprzeróżniejszych sytuacji.
Kilka przykładów, takich od Sasa do lasa,
podam prawie od ręki, bez specjalnego wyboru,
a nawet zastanowienia:
Sprawa oświadczenia „Specjalnej
Sprawozdawczyni Narodów Zjednoczonych w
dziedzinie praw kulturalnych” po wizycie w
Polsce, ulepionego z najbardziej skrajnych i
absurdalnych teorii środowisk
liberalno-lewicowych. Polsce powinno bardzo
zależeć na odkłamaniu koszmarnej gęby
dorabianej w czarnej antypolskiej propagandzie.
Wrogowie Polski robią wszystko, zwijają się jak
w ukropie, wciskają się wszędzie, nie marnują
żadnej okazji by jeszcze dorzucić choć naparstek
antypolskiej trucizny. A tymczasem ekspert
ONZ, pani Karima Bennoune może spokojnie
napisać, że szef MSZ (Jacek Czaputowicz) oraz
minister kultury (wicepremier Piotr Gliński) nie
chcieli się z nią spotkać [link]. Nic dziwnego, że
pani Karima ma zwichnięty obraz
rzeczywistości.
RPO Adam Bodnar, Rzecznik Praw
Obywatelskich czyli polski urzędnik państwowy
współorganizuje antyrządowe szkolenie polskich
sędziów - "W imieniu Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka uprzejmie zapraszam Państwa do
udziału w praktycznych warsztatach na temat
formułowania pytań prejudycjalnych do
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Warsztaty odbędą się w ramach II Kongresu

Praw Obywatelskich organizowanego przez
Rzecznika Praw Obywatelskich (14 grudnia
2018 r., 11.40-13.10, Muzeum Historii Żydów
Polskich)" [link].
Istota państwa teoretycznego już ujawniona
przez pracę trzech komisji: Partyka Jakiego
(warszawska dzika prywatyzacja), Małgorzaty
Wassermann (afera AmberGold) oraz komisji
Marcina Horały (afera wyłudzeń VAT - 250
miliardów). Istota i źródło polskiego
nieszczęścia polegającego na zupełnym zaniku
odpowiedzialności i równoczesnym
rozproszeniu tej odpowiedzialności na całe
zbiory urzędników, którym wszystko wisi i nic
ich nie obchodzi. Bez serca, bez empatii, bez
sumienia, bez zrozumienia celu pracy za którą
biorą pieniądze. Każdy z nich może sobie
pozwolić na drobny udział w powszechnej
znieczulicy i obojętności na ludzką krzywdę,
nikt z nich nie poczuwa się do żadnej
odpowiedzialności za swój osobisty udział w
bezczelnej grabieży naszego polskiego dobra
narodowego.
Ktoś mówi, że polityka to gra na wielu
fortepianach. Nieprawda! Nie można grać ani na
kilku, ani na kilkunastu, ani nawet na bardzo
wielu fortepianach. Trzeba grać na wszystkich.
Musimy grać na wszystkich, żadnego nie
pomijając. Ważne jest jednak co innego. Nie
wolno stawiać wszystkiego co mamy, na żaden z
nich, na żaden fortepian. Ani na Rosję, ani na
Niemcy, ani na Amerykę, ani nawet na Europę.
„michael“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81008
Burzliwe dwa tygodnie - 13-26.11.2018
W Polsce można odnotować trzy wydarzenia:
aferę KNF, nowelizację ustawy o Sądzie
Najwyższym oraz list pani ambasador USA do
premiera Polski. Dokładnie 13.11.2018 prezes
Komisji Nadzoru Finansowego podał się do
dymisji po ujawnieniu treści jego rozmowy z
biznesmenem, właścicielem trzech banków,
Leszkiem Czarneckim. Były prezes usłyszał
dziś [27.11.2018] zarzut przekroczenia
uprawnień. W dniu 23 listopada nowelizacja
ustawy o SN została uchwalona przez polski
parlament. Czeka teraz na podpis prezydenta.
Umożliwia ona powrót do orzekania sędziów
wysłanych uprzednio na emeryturę. Wczoraj
natomiast poznaliśmy treść listu pani ambasador
USA w Polsce do premiera Morawieckiego. W
dość obraźliwym i pouczającym tonie
przestrzega ona przed ingerowaniem w media
zagraniczne w Polsce. Można się domyślać, iż
chodzi jej o wsparcie amerykańskiego TVN,
która to stacja prowadzi od lat intensywną i
kłamliwą antyrządową propagandę.
Na świecie jest jeszcze ciekawiej. 13.10.2018
z Hondurasu wyruszyły na północ
kilkutysięczne kolumny imigrantów z różnych
państw Ameryki Łacińskiej. Przebyły one
Gwatemalę i Meksyk, docierając do południowej
granicy USA. Prezydent Trump zakazał im
wstępu na terytorium Stanów Zjednoczonych
obsadzając granicę wojskiem. Wczoraj
imigranci próbowali przedrzeć się przez nią siłą,
ale zostali odparci. We Francji rosnące ceny
paliwa i zapowiedź nowych podatków
spowodowały powstanie ruchu "żółtych
kamizelek" blokujących drogi Francji.
Rozpoczął się on od ponad trzystutysięcznej
manifestacji w sobotę, 17 listopada. Blokady
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trwały co najmniej 10 dni - do wczoraj. W
sobotę, 24 listopada, doszło do następnej
manifestacji. Według źródeł rządowych liczyła
ona ponad sto tysięcy uczestników. W Paryżu
doszlo do zamieszek i regularnej bitwy z policją.
Prezydent Macron mówił o "hańbie" i obwiniał
skrajną prawicę. Dziś jednak był już znacznie
bardziej ugodowy. Zaapelował o zakończenie
blokad i przystąpienie do trzymiesięcznych
negocjacji. Zaproponował stabilizację cen
paliw przy pomocy "płynnej akcyzy" - jeśli cena
ropy rośnie to akcyza zostaje zmniejszona i
odwrotnie: ceny spadają - akcyza rośnie.
W Niemczech pani kanclerz Merkel
oświadczyła, że "państwa narodowe powinny
być obecnie gotowe do oddania suwerenności"
na rzecz Unii.. Powiedziała to w środę,
21.11.2018 podczas debaty w Berlinie.
Wybrała na to dziwny moment - krótko po tym
jak wszystkie państwa Europy
Środkowo-Wschodniej obchodziły właśnie
stulecie swej niepodległości. Jeśli już jesteśmy
przy UE, to warto wspomnieć o tym, że w
niedzielę, 25 listopada, szczyt Unii Europejskiej
zatwierdził umowę w sprawie Brexitu, czyli
warunków na jakich Wielka Brytania opuści UE
na wiosnę 2019 roku. W tę samą niedzielę
Rosja zaatakowała zbrojnie okręty ukraińskie w
Cieśninie Kerczeńskiej, uprowadzając trzy z
nich, raniąc 6 marynarzy i przetrzymując w
sumie 23 osoby. Następnego dnia prezydent
Poroszenko wydał dekret o ogłoszeniu stanu
wojennego. Parlament Ukrainy go zatwierdzi.
Armia Ukrainy została postawiona w stan
pogotowia. Akcję Rosji potępiły NATO UE
oraz USA.
Jak widać z tego krótkiego przeglądu
wydarzeń, sytuacja na świecie daleka jest od
stabilizacji i w każdej chwili może zdarzyć się
coś nieoczekiwanego.
„elig“
http://www.blogmedia24.pl/node/81006
Państwo w posiadaniu armii
Wojny wcale nie są stare jak świat. Najpierw
były jakieś starcia międzyplemienne
prowadzone na zasadzie rytuału czy zemsty.
Prawdziwe wojny zaczęły się jakieś 10 000 lat
temu wraz z powstaniem cywilizowanych
społeczeństw. Zaś prawdziwe armie wojskowe
zaczęto tworzyć wraz z powstawaniem państw.
Jak zauważył socjolog Charles Tilly, państwa
stwarzają wojny i odwrotnie, państwa są
tworzone i kształtowane przez wojny. Jednak
rzadko kiedy państwa były spenetrowane przez
wojsko czy wręcz zlewały się ze
społeczeństwem jak kiedyś w Sparcie i teraz
Korei Północnej.Wśród tych nielicznych
przypadków wybitne miejsce zajmują Niemcy.
Kiedyś książę Mirabeau (1754-1792)
skonstatowal: "Inne kraje mają armie, Prusy są
armia, której państwo jest własnością".
Zobaczmy jak do tego doszło i jak się to w ciągu
wieków kształtowalo.
Germanie przynajmniej od czasów początku
Średniowiecza byli bitnym/ymi
plemieniem/ami. Przez ponad tysiąc lat dawali
temu liczne dowody. Jadnak w XVII wieku w
czasie wojny trzydziestoletniej Niemcy poniosły
klęskę, a ich ziemie zostały gruntownie
zdewastowane. Minęło pół wieku i Niemcy, a
dokladniej Prusy zaczęły odgrywać w Europie
rolę potęgi militarnej. Zaczęło się od
gruntownych reform wojskowych
przeprowadzonych przez Fryderyka Wilhelma I.

W 1708 r. wprowadził on ustawę pozwalajacą na
swobodny werbunek. Między innymi był tam
fragment dotyczący wcielania do wojska ludzi
wysokich wzrostem i zasady dziedziczenia po
nich przez braci niższych wzrostem. Inna ustawa
z 1713 r. wprowadziła dożywotnią służbę
wojskową, zaś ustawą z 1733 r. podzielono
kraj na okręgi, do których przypisano pułki.
Okręgi podzielono na mniejsze rejony
przydzielone kompaniom.
Szczyt militaryzacji państwa nastąpił za
panowania króla Fryderyka II. Wśród
wprowadzonych przez niego elementów była
ścisła dyscyplina obejmująca wszystkie rangi
wojskowe. Najgorzej mieli szeregowcy, których
tresowali podoficerowie z kijami w reku. Tak się
zrodziła słynna pruska dyscyplina wojskowa.
Populacja Prus liczyła w 1786 r. 5.8 mln.
ludzi i była to wielkość trzynasta w Europie.
Natomiast armia licząca 195 000 stanowiła
trzecia co wielkości siła na kontynencie. Pewnie,
że musiało to kosztować. Społeczeństwo
niemieckie zaciskało pasa, ale za to miało dużą,
nowoczesną armię. Na cele militarne państwo
pruskie poświęcalo ponad dwie trzecie swoich
wydatków, podczas gdy normą europejską w
tym czasie bylo 20-30%.
Wojny napoleońskie nieomal starły z mapy
Niemcy na czele z Prusami. Ich wojsko okazało
się nie tylko mniej liczne, ale również słabsze i
gorzej dowodzone. Wprowadzono pewne
reformy. Wszystkich młodych mężczyzn objęto
obowiązkową 3-letnią służbą wojskową. Po jej
zakończeniu obowiazywała dwuletnia służba w
aktywnej rezerwie, a potem ten wyszkolony
material wojskowy trafiał do trwającej 14 lat
służby w wojskach terytorialnych (Landwehra).
Ustanowienie Żelaznego Krzyża dostępnego dla
wszystkich na dobre otworzylo armię dla
wszystkich klas społecznych. Reformy te dość
szybko przyniołly niezłe rezultaty. Wojsko
pruskie znalazło się w zwycięskiej koalicji, która
pokonała wojska napoleońskie, zaś w
zwycięskich bitwach pod Lipskiem (1813) i
Waterloo (1814) Landwehra stanowiła dwie
trzecie sił niemieckich.
Po pokonaniu Napoleona armię
zaniedbywano a i też nie nabierała ona
doświadczenia w wojnach. W 1861 r.
obserwujący ćwiczenia armii pruskiej francuski
oficer stwierdził: "Przynoszą oni wstyd profesji
wojskowej". Jednak w tym czasie wchodziły już
w życie głębokie reformy wojskowe
wprowadzone przez księcia Wilhelma. Wspierał
go minister wojny Albrecht von Roon. W 1857
r. szefem sztabu został bardzo zdolny oficer
Helmuth von Moltke. Na dobre w pruskiej myśli
wojskowej zaczęła dominować szkoła Carla von
Clausewitza (1780-1831), autora licznych dzieł
na czele z "O wojnie" (1832). W skrócie
traktował on wojnę jako racjonalne narzędzie
polityki państwowej. I ten racjonalny instrument
reformy wilhelminskie zaczęły cyzelować z
rezultatami wprost nie do uwierzenia. Armia
pruska w ciągu kilku lat pokonala trzy państwa:
„Tymczasowy“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81002
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