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Czyja będzie Polska?
"Pomóżcie mi wnieść w dom nasz pochodnię
Bożą i umieścić na wysokim miejscu, aby
świeciła wszystkim, którzy są w domu , aby
rozświeciła mroki i zakątki, umysłów i serc, by
naród, który trwa jeszcze w ciemności, ujrzał
światłość wielką. Z każdym z was, dzieci moje,
pragnę wołać: światła, więcej światła! Więcej
Bożego światła! W jego promieniach
dostrzeżemy, żeśmy przecież dziećmi Bożymi,
żeśmy braćmi i siostrami, żeśmy wspólnotą
rodzinną, domową, ojczystą , żeśmy zrośnięci
sercami, zwarci dłońmi w trudzie codziennej
pracy‖. Obchody 70. rocznicy ingresu kard.
Wyszyńskiego
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II i wybory
czerwcowe.
"Będziemy proponować połączenie
warszawskich obchodów dwóch rocznic 2 i 4
czerwca" - poinformował wiceminister kultury
Jarosław Sellin. Przypomniał, że 2 czerwca
przypada 40. rocznica pierwszej pielgrzymki
papieża Jana Pawła II do Polski, a 4 czerwca 30. rocznica obchodów wyborów czerwcowych.
Gontarczyk o Okrągłym Stole: Może lepiej,
gdyby go w ogóle nie było
Gdyby nie było rozmów Okrągłego Stołu,
system skończyłby się dużo szybciej, dużo
bardziej gwałtownie i byłoby mniej jego
negatywnych skutków – mówi PAP dr Piotr
Gontarczyk z Biura Badań Historycznych IPN.
30 lat temu, 6 lutego 1989 r., rozpoczęły się
obrady Okrągłego Stołu.
Premier M. Morawiecki: Perspektywy
wzrostu są w dalszym ciągu bardzo
obiecujące
W 2018 r. polska gospodarka pokazała swoją
siłę i znów zadziwiliśmy niedowiarków – mówił
premier Mateusz Morawiecki. Mamy cztery
główne części polskiej gospodarki, czyli
stabilność makroekonomiczną, rosnącą
wydajność, poprawę infrastruktury i – jak
mówią ekonomiści – kapitał ludzki, czyli po
prostu pracowników; ludzi, którzy coraz
wydajniej pracują. To państwu zawdzięczamy
to, że polska gospodarka tak dobrze się rozwija i
jednocześnie perspektywy wzrostu są bardzo
obiecujące – podkreślił Mateusz Morawiecki.
MFW ocenił stabilność sektora finansowego
w Polsce
Odporny na szoki makroekonomiczne,
rynkowe i płynnościowe - tak ocenia polski
system bankowy Międzynarodowy Fundusz
Walutowy w raporcie z przeglądu gospodarki
Polski. Pozytywnie oceniono w nim także
zmniejszenie ekspozycji w zakresie kredytów
hipotecznych nominowanych w walutach
obcych.

Świetne prognozy dla Polski. Jednak na
horyzoncie gromadzą się ciemne chmury
Najnowsze dane Międzynarodowego
Funduszu Walutowego wskazują, że polskie
zadłużenie w relacji do PKB spadnie poniżej 45
proc. w 2020 r.To o niemal 9 pkt proc. mniej,
niż szacowano jeszcze półtora roku temu i
znacznie lepiej, niż prognozowała Rada
Ministrów w pierwszej połowie 2018 r.
Polskę czeka spowolnienie wzrostu PKB, co
wynika z światowego cyklu koniunktury
Polskę czeka spowolnienie wzrostu PKB,
wpisujące się w ogólnoświatowy cykl
koniunkturalny - oceniła w komunikacie
przesłanym PAP minister finansów Teresa
Czerwińska dane z raportu Międzynarodowego
Funduszu Walutowego. Pracujemy nad
rozwiązaniami wspomagającymi stabilny rozwój
naszej gospodarki - dodała.
Podsycanie społecznych nastrojów
Ostatnie tygodnie w polskiej polityce to
wzajemne przerzucanie się odpowiedzialnością
za szerzenie tak zwanej mowy nienawiści. To
podsycanie nastrojów społecznych zbiera już
swoje negatywne żniwo. W
sobotę demonstrujący przed TVP zaatakowali
dziennikarkę tej stacji Magdalenę Ogórek.
Min. M. Dworczyk: D. Tusk podgrzewa
atmosferę, ma zasługi w kształtowaniu mowy
nienawiści
Szef Rady Europejskiej Donald Tusk
podgrzewa atmosferę, jest jedną z osób, które
mają zasługi w kształtowaniu mowy nienawiści
w Polsce - tak szef KPRM Michał Dworczyk
odniósł się do poniedziałkowego
wpisu Tuska na Twitterze.
Jesteśmy coraz bardziej zadowoleni z życia
[INFOGRAFIKA]
W ubiegłym roku w złych warunkach żyło 5
proc. gospodarstw domowych. Pod uwagę brane
były jakość mieszkania, poziom wyposażenia
oraz brak możliwości zaspokojenia ze względów
finansowych różnego
rodzaju.
Deficyt najniższy od 1998 roku. Ministerstwo
oficjalnie podsumowało wykonanie budżetu
Deficyt budżetu państwa wyniósł 10,4 mld zł.
Był niższy o prawie 15 mld zł w stosunku do
2017 roku - wynika z najnowszych danych
ministerstwa finansów. - Wstępne dane
wskazują, że w 2018 roku zredukowaliśmy
deficyt budżetu państwa do 10,4 mld zł, tj. 25,1
proc. wartości planowanej w ustawie
budżetowej. To najniższy deficyt budżetowy od
1998 roku, o 14,9 mld zł niższy niż w roku
ubiegłym.
Nowy program rządu. "Posiłek w szkole i w
domu" dla dzieci z ubogich rodzin
2,5 mld zł w ciągu pięciu lat ma kosztować
program "Posiłek w szkole i w domu", który we
wtorek na wspólnej konferencji prasowej
zaprezentowali premier Mateusz Morawiecki,
minister rodziny Elżbieta Rafalska oraz szefowa
MEN Anna Zalewska.
Deszcz pieniędzy spadł na gminy. I wsiąkł
W tym roku z samego PIT i CIT dostaną o 20
mld zł więcej niż w roku 2015. PiS uważa, że to
jego sukces, ale lokalne władze i opozycja tak
tego nie widzą.
Cd.Str.2.
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Połowy tygodnia (6.)
Umarł Jan Olszewski. Właściwie wszystko
zostało już napisane, mogę tylko powiedzieć, że
w mojej świadomości utkwiły tylko dwa
przemówienia polskich polityków od ostatniej
wojny: Becka i właśnie Olszewskiego. Drugie
bardziej, bo oglądałem w telewizji
(Romaszewski transmitował na żywo jak rząd
otrzymywał wotum nieufności)...
W grze jest pewien obraz Polski, jaka ona ma
być. Może inaczej. Czyja ona ma być? pytał
premier w mocnym nocnym przemówieniu a
zakończył słowami: ja chciałbym stąd wyjść
tylko z jednym osiągnięciem. Kiedy się to
wreszcie skończy, będę mógł wyjść na ulice tego
miasta, wyjść i popatrzeć ludziom w oczy.
Macierewicz powiedział wspominając
Mecenasa, że jego ostatnie słowa brzmiały nie
jestem w obowiązku, żeby się poddawać...
Trzeba trafu, że właśnie w tych dniach poszła
plotka jakoby Tusk w porozumieniu i za kasę
samorządowców będzie chciał stworzyć
trampolinę wyborczą pn. "Ruch 4 Czerwca".
Nazwa może nie tak idiotyczna jak te ostatnie,
ale idiotyczna jeśli chodzi o upamiętnienie
rocznicy oraz brzmi jak nazwa organizacji
terrorystycznej z lat sześćdziesiątych i
siedemdziesiątych (niemiecki "Ruch 2
Czerwca"). W sumie do Tuska pasuje...
No więc trzeba trafu, że wspomnienia o
Olszewskim musiały również przypominać co
się stało 4 czerwca. Może nie tego o którym
myślą postkomunisci, ale zawsze...
"Wyborcza" coraz bardziej idiotycznie grzeje
domniemany przekręt spółki "Srebrna" i wydaje
się, że jest to odwrotnie proporcjonalnie do
zainteresowania publicznosci. Już bardziej
interesujące są brukowe doniesienia o apetytach
Niesiołowskiego...
Okazało się, że ówczesny szef "Srebrnej" a dziś
szef FOŚ miał teczkę w zbiorze zastrzeżony jako
TW. Oczywiście nie donosił, a jak donosił to nie
skrzywdził, a jak skrzywdził to nieznacznie itp...
Co jak co, ale ta "afera" jest jednak aferą
wymierzoną w Kaczyńskiego: nie dość że
nagrany, nie dość że w rodzinie, to jeszcze
współpracownik agentem. No i jak ma go szlag
nie trafić?
"Solidarność" wycofała swoich przedstawicieli z
Rady ECS (wolna komórka obywatelska
Gdańsk) tak więc teraz w ECS są prezes z
Niemiec, wynajęte biuro dla Wałęsy, sala
spotkań dla Borusewicza i Frasyniuka. Niewiele
pozostało...
„tu.rybak―
http://blogmedia24.pl/node/81379

Morawiecki: UE i USA są filarem
pokoju i demokracji
Zgodziliśmy się, że w ramach rodziny
transatlantyckiej możemy się różnić, ale UE i
Stany Zjednoczone są filarem pokoju i
demokracji i chcemy jak najbliżej
współpracować ze sobą - powiedział premier
Mateusz
Morawiecki po szczycie V4 z udziałem kanclerz
Angeli Merkel. Zaznaczył, że kraje V4 są dla
Niemiec „najważniejszym partnerem
handlowym, i to znacząco ważniejszym niż np.
Francja albo Stany Zjednoczone, albo Chiny‖.
„To pokazuje, jaki jest dynamizm, jaka jest siła
tutaj, w krajach Grupy Wyszehradzkiej‖.
MFW zapowiada znaczny spadek PKB Polski
w 2019 roku
Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje
wzrost gospodarczy w Polsce na 5,1 proc. w
2018 r. i spodziewa się spowolnienia do 3,6
proc. w 2019 r. oraz do 3 proc. w 2020 r. i do
2,8 proc. rocznie w latach 2021-2023.
MFW: Rada Polityki Pieniężnej powinna
reagować tylko na trwały wzrost inflacji
Rada Polityki Pieniężnej powinna utrzymywać
podejście oparte o bieżącą ocenę danych i
reagować tylko na trwały wzrost inflacji do celu
- ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
MFW prognozuje, że średnioroczna inflacja CPI
w Polsce wyniesie odpowiednio: 2,3 proc. w
2019 r.
Eurostat: Sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,9
proc.
Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo w
Polsce odnotowała wzrosła o 4,9 proc. r/r w
grudniu 2018 r. - podał unijny urząd
statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym
sprzedaż detaliczna w Polsce spadła o 0,4 proc..
W całej Unii Europejskiej sprzedaż detaliczna
spadła o 1,4 proc. w ujęciu miesięcznym, zaś w
ujęciu rocznym wzrosła o 1,2 proc. r/r.
MRPiPS podało najnowsze dane:rośnie
bezrobocie w Polsce
Stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,2
proc. i w porównaniu do grudnia ubiegłego roku
wzrosła o 0,4 pkt. proc. - poinformował w środę
PAP wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed.
UdSC: mniejszy wzrost liczby zezwoleń dla
cudzoziemców na pobyt w Polsce
W ubiegłym roku liczba cudzoziemców
posiadających ważne zezwolenia na pobyt w
Polsce zwiększyła się o 47 tys. osób poinformował PAP rzecznik prasowy Urzędu do
Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak. To o 12
tys. mniej niż w roku 2017 i o 7 tys. mniej niż w
roku 2016.
Słabnie napływ Ukraińców do Polski.
Z powodu zagranicznej konkurencji
Rok 2018 przyniósł pierwszy od lat spadek w
statystykach dotyczących migracji zarobkowej z
Ukrainy. Agencje zatrudnienia twierdzą, że
napływ Ukraińców nie zmalał, choć konkurencja
o nich rośnie.
Inwestycje prywatnych firm motorem
wzrostu gospodarczego w Polsce w 2019 roku
Wielu ekonomistów podkreśla, że wzrost PKB
w Polsce w 2019 roku, będzie zapewne niższy
niż w 2018 roku, ale właśnie ze względu na
wewnętrzne czynniki rozwojowe nie spadnie on
poniżej 4 proc. (w budżecie na 2019 rok rząd
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przyjął ostrożne założenie, że wyniesie on 3,8
proc.). Okazuje się, że to spodziewane
spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce
w 2019 roku może zostać zamortyzowane
inwestycjami firm prywatnych, bowiem
zapowiadają one inwestycyjną ofensywę. Tak
wynika z opublikowanego właśnie raportu firmy
Grant Thornthon, która przeprowadziła badania
aż wśród 10 tysięcy przedstawicieli dużych
i średnich firm z 35 krajów świata.
Port Solidarność może ruszyć już za osiem lat
Oddanie do użytku Portu Solidarność do 2027
roku jest realne -ocenił we wtorek wiceminister
infrastruktury i pełnomocnik rządu
ds.Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj
Wild. Przyznał, że jest to trudne zadanie, ale nie
niewykonalne.
M. Wild: Strategia dronowa może zostać
przyjęta przez rząd jeszcze w tym roku
Jest realne, by jeszcze w tym roku rząd przyjął
strategię dedykowaną rozwojowi sektora
dronowego w Polsce - ocenił we wtorek
wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild.
Według Polskiego Instytutu
Ekonomicznego rynek dronowy za 10 lat w
Polsce będzie warty ponad 3 mld zł.
Rok Daniela Obajtka w Orlenie: wielka fuzja,
ekspansja zagraniczna i miliardowe
inwestycje
Daniel Obajtek chwali się rocznicą objęcia
sterów w PKN Orlen. My sprawdzamy, jak
wyglądało minione 12 miesięcy menedżera w
fotelu prezesa największej polskiej firmy.
Eurostat: Ceny producentów w strefie euro
spadły w grudniu o 0,8 proc.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w
strefie euro spadły o 0,8% m/m w grudniu 2018
r. i wzrosły o 3% w ujęciu rocznym, podał
unijny urząd statystyczny Eurostat.
Ardanowski: chcemy powołać forum dialogu
o problemach rolnictwa
"Porozumienie rolnicze" - tak ma się nazywać
instytucja dialogu społecznego, która ma się
zająć rozwiązywaniem problemów rolnictwa.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 lutego poinformował w poniedziałek minister rolnictwa
Jan Krzysztof Ardanowski.
Inspektorzy KE badają sprawę polskiego
mięsa. "Raport w ciągu miesiąca"
"W poniedziałek inspektorzy Komisji
Europejskiej rozpoczęli w Polsce badanie
sprawy nielegalnego uboju krów. Ich misja
potrwa do piątku. W ciągu miesiąca powinien
być gotowy raport KE w tej sprawie" –
poinformowała w poniedziałek rzeczniczka KE
Anca Paduraru.
Straty producentów bydła mogą sięgnąć 600
mln zł w 2019 r. przez ujawniony skandal
Po ujawnieniu procederu nielegalnego uboju
krów, ceny wołowiny zaczęły spadać; jeśli ten
trend się utrzyma, to straty rolników i
hodowców mogą w 2019 r. sięgnąć 600 mln zł ocenił prezes Polskiego Związku Hodowców .
Rząd przyjął projekt ustawy o oznakowaniu
produktów bez GMO
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o
oznakowaniu produktów wytworzonych bez
wykorzystania organizmów genetycznie
zmodyfikowanych (GMO) jako wolnych od tych

organizmów, przedłożony przez ministra
rolnictwa i rozwoju wsi, podało Centrum
Informacyjne Rządu (CIR). Nowe przepisy mają
wejść w życie 1 stycznia 2020 r.
MF: woda m.in. z wodociągów nadal z 8-proc.
VAT
Woda dostarczana m.in. wodociągami będzie
nadal objęta 8-proc. VAT, taka była intencja
resortu finansów - zapewnił PAP w piątek
rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Paweł
Jurek. Aby nie było wątpliwości uzupełniony
zostanie załącznik nr 3 do ustawy.
Zalewska podpisała podwyżkę dla
nauczycieli. Pensje wzrosną o 166 zł brutto
To druga z trzech zapowiadanych przez MEN
podwyżek dla nauczycieli. Kolejna ma być we
wrześniu. Nie tego jednak oczekiwali
nauczycielskie związki zawodowe. Ile będzie
więc zarabiał nauczyciel w Polsce? Z nowej
tabeli minimalnych stawek wynika, że po
podwyżce stażysta otrzyma 2538 zł brutto,
kontraktowy 2611 zł, mianowany 2965 zł, a
nauczyciel dyplomowany 3483 zł.
Prywatna opieka medyczna to katastrofa.
Jest prawie tak źle, jak w NFZ
Komercyjna opieka medyczna przejęła
najgorsze cechy państwowej: długie kolejki,
wielomiesięczne oczekiwanie na wizytę,
wydzwanianie na infolinię z nadzieją, że dziś się
uda.
Najnowszy ranking najbezpieczniejszych
krajów świata. Jaki wynik uzyskała Polska?
Global Finance sporządził ranking
najbezpieczniejszych krajów świata. Ranking
bierze pod uwagę 182 krajów. Uwzględniono w
nim m.in. czynniki gospodarcze, społeczne oraz
przyrodnicze, które wpływają na
jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców. W
czołówce znalazły się wysoko rozwinięte kraje
Europy, które cieszą się stabilną gospodarką,
sytuację społeczną, niskim ryzykiem klęsk
żywiołowych oraz rozwiniętym systemem
opieki medycznej. W pierwszej trójce znalazły
się Finlandia, Szwajcaria i Islandia. Polska
wypada w zestawieniu pozytywnie. Nasz kraj
znalazł się na 27 miejscu w rankingu.
Prześcignęły nas Czechy (miejsce 14.), Niemcy
(miejsce 20.), Litwa (miejsce 25) czy Słowacja
(miejsce 26.). Niemniej pozostawiliśmy daleko
w tyle takie kraje jak Francja, Ukraina, Rosja
czy Izrael.
"Czas na wdrożenie cyberplanu". Powstanie
Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni
Czas na wdrożenie cyberplanu, tworzymy
nową strukturę - mówił we wtorek szef MON
Mariusz Błaszczak, który przedstawił informacje
dotyczące budowy Wojsk Obrony
Cyberprzestrzeni. Błaszczak podkreślił, że
powołanie tych wojsk jest realizacją wytycznych
Parafianowicz przed komisją ds. VAT: Przez
wiele lat tworzono fikcję i nagle zrobiła się
zaległość w miliardach
W resorcie finansów było zrozumienie
problemu płac w Urzędach Kontroli Skarbowej;
entuzjazm, by poprawić sytuację płacową
UKS-ów ...
„Maryla―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81380

Nie żyje Jan Olszewski.
Nie żyje Jan Olszewski, b. premier, obrońca
opozycjonistów w procesach politycznych w
okresie PRL - poinformował w piątek PAP
Antoni Macierewicz.
Cześć Jego pamięci!
Macierewicz: Premier Olszewski był
najwybitniejszym polskim mężem stanu XX
wieku
Premier Olszewski był niewątpliwie
najwybitniejszym polskim mężem stanu XX
wieku - podkreślił Antoni Macierewicz. Był
twórcą polskiego ruchu niepodległościowego, tą
osobą, która przez całe lata, począwszy od lat
50. pracowała nad ukształtowaniem zespołów
ludzkich, które we właściwym momencie
byłyby zdolne podjąć działania
niepodległościowe - powiedział Macierewicz.
Trzeba też jasno powiedzieć, że (Olszewski) był
zupełnie jednoznacznym przeciwnikiem tego, co
nazywano umowami Okrągłego Stołu" zaznaczył polityk. Dla niego polska myśl
państwowa była zawsze najważniejsza,
współpracował i współkształtował polskie
organizacje niepodległościowe w latach 60. i 70.
Był inicjatorem wejścia Polski do NATO, a
także wielkim zwolennikiem współpracy,
ukształtowania, współdziałania Polski w ramach
Międzymorza, włącznie oczywiście ze
współpracą z Ukrainą - powiedział Macierewicz.
J. Kaczyński o śmierci Jana Olszewskiego:
Polska poniosła wielką stratę, odszedł
człowiek wybitny
Polska poniosła wielką stratę. Odszedł Jan
Olszewski człowiek wybitny, zasłużony dla
niepodległości, jeden z liderów obozu
patriotycznego - podkreślił w piątek prezes PiS
Jarosław Kaczyński .
Jan Olszewski był osobą krystalicznie
uczciwą i wierną swoim poglądom, a
jednocześnie ogromnie odważną. Udowadniał
swoją niezłomność wielokrotnie - najpierw
podczas II WŚ, później okresu PRL oraz w III
RP. Rzeczpospolita poniosła dziś
niewyobrażalną stratę. Cześć jego pamięci

podłych. Jak ktoś się podlił to dla tego, że
chciał! On jest prwidłowym punktem odniesiea
pozwalającym wartościować ludzi. To bezcenne
dla życia społecznego. Pozwala odróżnić dobro
od zła.
W sensie politycznym jego chyba
największym dorobkiem było sprawa dla nas
dość oczywista, ale bez niego taka by nie była.
Chodzi mi o to skąd się bierze interes narodowy.
My się nad tym nie zastanawiamy, bo jest dla
nas oczywiste,że z tradycji naszej suwerenności
i ma on chrakter nie finansowy a bierze się z
godności. A najważniejsze, że nasz rząd
powinien też tak uważać i jest to możliwe.
Zwróćmy bowiem uwagę, że lewactwo uważa
inaczej. Dla nich interes to bierzący dochód.
Te dwie arcyważne rzeczy już są w naszej
historii dzięki niemu i co więcej, zostały na stałe
jako Jego osobisty wkład w naszą tożsamość.
Kolejna, wielka postać naszej najnowszej
historii odeszła, a na nas spoczywa obwiązek jej
upamiętnienia.
„UPARTY―
http://www.blogmedia24.pl/node/81377
Czarna propaganda to wyłącznie
działanie głupców a nie polityków. Jan
Olszewski (RIP)
Jan Olszewski nie był głupcem. Nie skupiał się
na rozgrywce personalnej, ale umiał twardo
negocjować. Był strategiem, dlatego też
rozumiał, że rozgrywki personalne mają
drugorzędne znaczenie. Uczucia osobiste nigdy
nie były dla niego najważniejszym
wyznacznikiem.
Czyja będzie Polska?
To pytanie jest ciągle ważnym pytaniem. Z tym
pytaniem, jako spadkiem, zostawił nas Jan
Olszewski. Taki człowiek zostawia
zobowiązanie i to zobowiązanie będzie dla nas.
"Nie jestem w obowiązku, żeby się poddawać" to zdanie, które przed śmiercią powtarzał.
„michael―
http://www.blogmedia24.pl/node/81376
Mądrzy i dalekowzroczni autorzy
Okrągłego Stołu

— żegna premier Mateusz Morawiecki.
„Maryla―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81370
Co nam zostanie po Janie Olszewskim?
Jeżeli by się zastanowić co było najważniejszym
dorobkiem Jana Olszewskiego, to trudno się
zdecydować czy była to jego postawa moralna i
społeczna, czy jego działnia polityczne.
Bo zważmy na to, że J.Olszewski zrobił
karierę polityczną, został premierem, a nigdy nie
poszedł na współprace, ani z koministami, ani z
czerwonymi z opozycji. Dlaczego podkreślam
kwestię kariery?
Bo u nas nie ma narracji, iż każdy z nas był
jakość uwikłany w socjalizm, że nie można tych
mocniej uwikłanych bardziej potępiać, bo to
była tylko różnica ilościowa. Nie, przykład Jana
Olszeskiego pokazuje, że można było nawet
zrobić wielką karierę bez zaprzedania swojej
osoby. Jak można było zrobić nawet taką karierę
jak Jan Olszewski to o ile łatwiej było żyć sobie
godnie bez odstępstwa od zasad moralnych.
Czyli, czasy wcale nie wymuszały działań
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Kiedyś polski Sejm stwierdził w swojej
uchwale: "Sejm wyraża uznanie dla mądrości i
dalekowzroczności autorów ówczesnych
przemian". Potem nastąpiła burza oklasków.
Stwierdzenie było niewątpliwie słuszne, gdyż
autorzy przemian rzeczywiście wykazali się
bardzo dużą sprawnością. Czy jednak to w
polskim Sejmie należało składać im
podziękowania i nagradzać gromkimi brawami?
Autorów przemian w Polsce należy szukać w
Moskwie. Najpierw była decyzja z kwietnia
1985 r. o wprowadzeniu "pieriestrojki" i
"glasnosti". Później zajęły się tym służby
sowieckie, które dały odpowiednie instrukcje
tajnym służbom w Krajach Demokracji Ludowej
oraz w republikach bałtyckich. Dowodów nie
brakuje. Najbardziej wyrazistych dostarcza
raport czeskiej "Komisji 17 listopada".
W Polsce przy Okrągłym Stole zasiedli
opozycjonisci wybrani przez służby. Wśród nich
nie brakowało tajnych agentów tych służb. Prof.
Zybertowicz nawet stwierdzil, że "usiadła tam
władza ze swoimi agentami". Jasne, że autor
zdaje sobie sprawę z przesady, gdyż wśród
uczestników byli też uczciwi ludzie.

Nie ulega wątpliwości, że ludzie pokroju
A.Michnika czujnie wsłuchiwali się w sygnły
plynące z Rosji. W żaden sposób nie można ich
krzywdzić zarzutem o naiwność. A jakie wieści
płynęły z Kraju Rad poddanego reformom
gorbaczewowskim? W IV 1988 r. powstaje
Estoński Front Ludowy, w VI 1988 r. Front na
Litwie nazywany "Sajudisem", a w X 1988 r.
Łotewski Front Ludowy. Były to masowe
organizacje w sposób zupełnie jawny
wspomagane przez władze komunistyczne. W
całej historii Związku Sowieckiego masowe
ruchy niezależne od władzy traktowane byly
jako zaraza, którą należy wypalić gorącym
żelazem. Teraz zachęcano, dawano dostęp do
środków masowego przekazu itd.
Później ruch nabiera tempa i zaczyna
wymykać się spod kontroli. Jest już jednak za
późno. W dniu 17 XI 1988 r. Estońska Rada
Najwyższa wydaje deklaracje o "suwerenności
republikańskiej". To jeszcze nie niepodległość,
ale niewątpliwie poważny krok w tym kierunku.
Wiosną 1989 r. odbyły się na Litwie wybory do
Kongresu Delegatów Ludowych. Sajudis zdobył
w nich 36 na 42 miejsc. Łatwo mógł zdobyć
jeszcze dwa, ale nie wystawił kandydatów w
okręgach wyborczych, w których startowali
komuniści Brazauskas i Biriezow. A i bez tego
osiągnięto wynik 86%. Jak się to ma dla
przyznanego łaskawie limitu 65% w wyborach
czerwcowych w Polsce?
Dynamika rewolucyjna sprawiła, że do głosu
dochodzą ugrupowania i działacze bardziej
radykalni i w dniach 13-14 V 1989 r. Fronty w
republikach bałtyckich ogłaszają, że ich celem
jest odzyskanie pełnej niepodległości i
wycofanie wojsk rosyjskich. W maju tegoż roku
Litwa ogłasza niepodleglość, a w lipcu dołącza
Łotwa. Nie jest to jeszcze pełna niepodleglość,
ale ta prawdziwa nadciąga szybkimi krokami.
Najpierw w dniu 11 III 1990 r. Litwa oglosiła
pełna niepodleglość, a potem dołączyly dwie
pozostałe republiki.
Dla przypomnienia, Polska zawsze miała
większą swobodę niż republiki bałtyckie.
Stamtąd wysyłano do łagrów. Co więcej, nasz
kraj zawsze był najweselszym barakiem w
obozie "demoludów". Pomijam Jugosławię i
później Rumunię, bo były to szczególne
przypadki.
Dziś dr Piotr Gontarczyk wyraził myśl, którą
warto zapamietać. Brzmi ona tak, w momencie,
kiedy na mocy porozumienia Okrągłego Stołu
prezydentem w Polsce był jeszcze Wojciech
Jaruzelski, ministrem Obrony Narodowej gen.
Florian Siwicki, a szefem MSW gen. Czesław
KIszczak, w tym samym czasie w Czechach
odbywały się wolne wybory i prezydentem był
już Vaclav Havel...Paradoksalnie więc umowy
Okrągłego Stołu znacznie zwolniły reformy
demokratyczne w Polsce. I dalej: "Gdyby nie
było rozmów Okrąglego Stołu, system
skończyłby się dużo wcześniej, dużo bardziej
gwałtownie i byłoby mniej jego negatywnych
skutków".
Aktorzy występujący przy Okrągłym Stole
jak nieszczęsny "Bolek" wygrali los na loterii.
Przegrał Naród i mimo upływu prawie
trzydziestu lat nie może się jeszcze z tego
otrząsnąć.
„Tymczasowy―
http://www.blogmedia24.pl/node/81364
Dlaczego nas nienawidzą?

Obiektywnie rzecz biorąc nienawiść jest
uczuciem nie mającym podstaw racjonalnych ale
psychologicznie można ją jakoś tam uzasadnić.
Psychologicznym powodem nienawiści jest
fakt, iż ktoś spowodował u drugiego negatywne
emocje, np. poczucie wstydu, zawodu, itp. Jak
ktoś wyrządził szkodę rzeczową, to
poszkodowany najczęściej chce pieniędzy lub
innego „świadczenia rzeczowego‖ a osoba
szkodzącego raczej nie wywołuje tak silnych
emocji jak przy szkodzie emocjonalnej.
Pierwszy raz zetknąłem się tą zasadą czytając
„Trzech Muszkieterów‖ Dumasa.
Otóż zaraz na początku jest scena, w której
d’Artagnan wpada na ulicy na niejakiego
Portosa w ten sposób, że odchyla mu płaszcz,
czy inną część garderoby i wszyscy w około
mogli zobaczyć, że ta część garderoby nie jest
wcale tak droga jak by się to wydawało z
zewnątrz, że de facto tylko udaje, jak byśmy to
dzisiaj powiedzieli, jest tylko podróbką.
Ponieważ Pan Portos wcześniej się chwalił
swoją garderobą, to ujawnienie jej lichości jest
szkodą emocjonalną nie możliwą już do
naprawienia. Jedyne co mu zostało, to próba
zabicia lub przynajmniej zranienia sprawcy
szkody w pojedynku, który był zawsze wyrazem
wręcz śmiertelnej nienawiści.
Obraza też jest szkodą emocjonalną nie
możliwą do naprawienia i nienawiść do sprawcy
też była bardzo częstym powodem pojedynków,
czyli próby zabicia obiektu nienawiści.
To jest bardzo ważne, nienawiść zawsze
prowadzi do chęci zabójstwa, bo tylko śmierć
wroga może ją ukoić.
Jak to się ma do naszej współczesności? Co
takiego żeśmy ujawnili, że nas nienawidzą?
Zrobiliśmy to samo, co d`Artagnan Portosowi.
Zajrzeliśmy pod spód tego co mówią i okazało
się, że oni wszyscy są podróbkami. Okazało się,
że ich poglądy nie są wcale poglądami na naszą
rzeczywistość, że tej rzeczywistości na pewno
nie rozumieją, a ich poglądy to tylko
powtarzanie zasłyszanych za granica zdań. Nie
są więc oni w stanie zarządzać skutecznie
sprawami krajowymi, bo ich nie rozumieją, nie
widzą więc związków przyczynowo skutkowych
między swoimi działaniami a stanem
społeczeństwa.
Upowszechnienie się tej obserwacji jest dla
nich bardzo niebezpieczne, bo eliminuje ich z
życia publicznego. Dotyczy to nie tylko
polityków ale przedewszystkim elektoratu, który
nie wie kogo wybrać i czego chcieć bo nie
rozumie świata wokół.
Śmiejemy się, że obraz kultury naszego
społeczeństwa jaki mają to orszak sześciu króli
pod wodzą Belzebuba rzucający kamieniami w
dinozaury w czasie Powstania Warszawskiego w
1980 roku.
Tak naprawdę to oni nie są w stanie zrozumieć
co robią. Jak więc oni mogli w ogóle sprawować
władzę, czy nawet wypowiadać się w sprawch
publicznych?
Wbrew pozorom to jest dość proste. Wyjaśnię
to na przykładzie władzy komunistycznej.
Podstawą władzy komunistycznej jest plan.
Władza to pieniądze, a pieniądze to gospodarka
a gospodarka to plan.
Działało to w ten sposób, że osoby zajmujące
się działalnością gospodarczą, czy jakąkolwiek
inną zostały zobowiązane na samym początku
do sformułowania planów na następny okres
rozliczeniowy. Jednak do wykonania tych
planów każdy potrzebuje kooperacji z innymi.
W przypadku produkcji to będzie zaopatrzenie,
w przypadku działalności naukowej to będzie
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zamówienie badań, w przypadku działalności
literackiej to była kwestia papieru i ołówka
(mówię o początkach socjalizmu, czyli latach
40-tych).
I teraz konieczność posiadania warunków do
wykonania własnych zobowiązań powoduje
dobrowolne uzależnienie się od władzy
politycznej, która była władna do ich
zablokowania lub nie blokowania.
Spójrzmy teraz na to z drugiej strony.
Podstawowym narzędziem sprawowania władzy
typu ogólnie mówiąc lewicowego, jest
możliwość zablokowania ludziom zdolności do
realizacji własnych planów. W produkcji to
może być brak prądu, surowców, czy
niemożność zatrudnienia odpowiedniej liczby
osób, brak zamówień na badania w przypadku
działalności naukowej i brak ołówka jeśli ktoś
chce być literatem, a farb jeśli chce być
malarzem.
Czy dalej ten system trwa, bo przecież
gospodarka planowa już się skończyła.
Nie, ten system dalej trwa w postaci planu
spłaty rat kredytowych. Jakiekolwiek zaburzenie
bieżącego wpływu pieniędzy powoduje
katastrofę wywołaną niemożnością wypełnienia
własnych deklaracji dotyczących przyszłości.
„UPARTY―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81353
Socjalizm w ramię z konfucjanizmem
nas uratują
Tak à propos orędzia Trumpa i jego jasnej
deklaracji, że "Ameryka nigdy nie będzie
socjalistycznym państwem" : jakiś czas temu
mieszkający od lat w Kanadzie chiński finansista
Chen Sijin wydał w Chinach książkę pt. "Tylko
socjalizm może uratować USA". Książkę
rekomenduje min. Li Yan, która, jak podaje
reżyser filmu w "Imię Konfucjusza" (koniecznie
trzeba obejrzeć ) Doris Liu, kieruje Instytutem
Konfucjusza na University of Waterloo w
Kanadzie, a w latach 80-tych pracowała dla
agencji Xinhua....wychodzi na to że świat ocali
socjalizm i konfucjanizm; choć chińscy
internauci przed tym ocaleniem ostrzegają i
polecają zesłanie autora pozycji do Wenezueli.
Hania Shen
http://www.blogmedia24.pl/node/81374
Dlaczego nas nienawidzą II
W poprzednim wpisie pt „Dlaczego nas
nienawidzą‖ pisałem, że przyczyną nienawiści
do nas jest niemożność zrozumienia otaczającej
rzeczywistości społecznej, że oni nie są w stanie
przewidzieć skutków swoich poglądów i
działań. Jeżeli miała by to być prawda, to w
oparciu o jakie kryteria funkcjonuje stworzona
przez nich administracja państwowa?
Przed wielu laty, był to może 2008 rok,
słyszałem w jakiejś telewizji dyskusję prof.
Rosatiego ( wtedy z SLD) z Panią Bieńkowską –
która wtedy była ministrem. Otóż Pan Rosati
krytykował jakieś rozporządzenie
rozporządzenie podpisane przez Panią
Bieńkowską a ona w ogóle nie rozumiała, o co
Rosatiemu chodzi. W końcu użyła argumentu
ostatecznego „przecież PiS też wydawał
rozporządzenia‖ . Rosati na to odpowiedział, że
nie chodzi mu o to, że Ministerstwo wydaje
rozporządzenie a o to, że jest ono głupie. To

wprowadziło Panią Bieńkowską w kompletny
stupor i zamilkła.
Gdy w tym roku przed Komisją Sejmową ds
VAT był przesłuchiwany Pan Rostowski,
przewodniczący zwrócił uwagę, że jedno
rozporządzenie było wydane po kilku latach od
rozpoczęcia nad nimi pracy a drugie po chyba
trzech miesiącach. Pierwsze miało uszczelniać
VAT a drugie otwierało furtkę do kantów
vatowskich.
W odpowiedzi Pan Rostowski ze złością
stwierdził, że jak to, najpierw jest zarzut, że
rozporządzenie jest przygotowywane długo a
teraz , że szybko? Jeśli słuchacz był naszej
orientacji, to wypowiedź Rostowskiego
traktował jak figurę retoryczną, oni zaś jego
wypowiedź traktowali jako poważny zarzut do
Komisji Sejmowej. Przecież minister nie może
wiedzieć jakie skutki przyniesie dane
rozporządzenie! Dlatego zarówno Pani
Bieńkowska jak i Pan Rostowski w ogóle
abstrahowali od skutków tych rozporządzeń? Bo
ten aspekt był poza ich kompetencją, poza ich
zainteresowaniem. Taka postawa jest logiczna i
spójna z ich postawami. Bo jak Oni nie
rozumieją co to jest skutek społeczny działania,
nie wiedzą nawet, że coś takiego może istnieć, to
jak mogą to brać pod uwagę. Nie mogą, więc nie
biorą.
Najpierw zastanówmy się jak zgodnie z
poglądami Antypisu (lewicy) są podejmowane
decyzje przez administracje państwową a w
szczególności przez ministerstwa. To bardzo
ciekawe.
Zgodnie z precedencją i regulaminem
kancelaryjnym.
Gdy pojawia się jakaś sprawa, czy to na
wniosek zainteresowanego, co jest najczęstsze,
lub z innego źródła, czyli po prostu wpłynie
stosowne pismo zostaje ono skierowane do
odpowiedniego referatu właściwego dla sprawy
departamentu.
Tam referent gromadzi materiały do sprawy.
Wysyła zapytanie do innych znanych mu
zainteresowanych daną tematyką, przeprowadza
kwerendę dokumentów etc. Gdy teczka jest już
odpowiednio gruba i są wszystkie wymagane
ustawą podkładki przygotowuje treść decyzji
oraz jej uzasadnienie, a następnie przekazuje ją
odpowiedniemu dyrektorowi departamentu za
pośrednictwem swego kierownika. Kierownik
referatu ma obowiązek sprawdzić zgodność
propozycji z zawartością teczki. Nie mniej sama
teczka z dokumentami po przekazaniu projektu
decyzji dalej jest „w referacie‖. W kompetencji
kierownika nie leży sprawdzenie uzasadnienia,
bo za nie odpowiada referent! Odpowiedni
dyrektor departamentu albo sam wydaje decyzje
zgodną z przedstawionymi propozycjami (
zmienić nic nie może, bo nie ma dokumentów!)
albo przekazuje ją zgodnie z zasadami
precedencji (sic!) odpowiedniemu ministrowi,
jeśli wydanie stosownej decyzji jest w jego
kompetencjach.
„UPARTY―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81358
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