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59 proc. badanych uważa, że PiS
wywiązuje się z obietnic wyborczych.
W słowie „Polska” zawierały się dla niego
wszystkie wartości najwyższe. Wymienię trzy z
nich: naród, niepodległość, państwo –
powiedział bp Michał Janocha podczas mszy
żałobnej w intencji zmarłego b. premiera Jana
Olszewskiego. Polska była jego wiarą, jego
nadzieją, jego miłością.
B. Nizieński: odszedł od nas człowiek prawy i
odważny, gorąco kochający Polskę
Odszedł od nas człowiek prawy i odważny,
gorąco kochający Polskę – powiedział żegnając
b. premiera Jana Olszewskiego sędzia Bogusław
Nizieński, przewodniczący kapituły Orderu Orła
Białego, przewodniczący Rady do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
J. Kaczyński: Rząd Olszewskiego był rządem
przełomowego znaczenia
Rząd Jana Olszewskiego był rządem
przełomowego znaczenia. Mimo że trwał krótko,
to jednak wyznaczył pewna drogę; ta droga
została zatrzymana aż na 13 lat, ale pozostała
częścią polskiej polityki i została znowu podjęta
Morawiecki: Na kontynencie jest tyle różnych
interesów, że nigdy nie będziemy mogli stać
się Stanami Zjednoczonymi Europy
Premier Mateusz Morawiecki w obszernym
wywiadzie udzielonym francuskiemu
dziennikowi "Le Figaro" mówił, że Europa
Środkowa lepiej rozumie rosyjskie zagrożenie,
że trzeba na nowo przemyśleć model rozwoju
gospodarczego i wyjaśniał polskie stanowisko
wobec UE ws. migracji i reformy wymiaru
sprawiedliwości.
Wzrost PKB lepszy od oczekiwań
Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2018
roku wzrósł o 4,9 proc. rdr wobec wzrostu na
poziomie 5,1 proc. rdr w III kw. - wynika z flash
szacunku GUS. Kdk PKB wzrósł o 0,5 proc.
O ile wzrosły wynagrodzenia w 2018 roku?
GUS podał najnowsze dane
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
gospodarce narodowej wzrosło realnie o 5,1
proc. r/r i wyniosło w ub.r. 4 585,03 zł, podał
Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Płace w Polsce nie rosły tak szybko od 10 lat.
Ministerstwo triumfuje
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce
narodowej w 2018 r. wyniosło 4585,03 zł (ok.
3260 zł na rękę) - podał Główny Urząd
Statystyczny. Jest to kwota o 313,52 zł wyższa
od tej, którą odnotowano za rok 2017, co
oznacza wzrost o 7,34 proc. Realnie, czyli po
uwzględnieniu inflacji, pensje wzrosły o 5,3
proc. To najlepszy wynik od 2008 r.
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Koniec socjalu, czas na niższe podatki. W
kieszeniach obywateli zostanie 10 mld zł
W PiS panuje przekonanie, że socjalnych
bonusów już wystarczy. Teraz trzeba wyciągnąć
rękę do pracujących. Są ku temu dwa powody:
wybory i dobra sytuacja budżetu.
Niemcy kupują od nas coraz więcej. GUS
podał dane o eksporcie za 2018 rok
Eksport wzrósł o 7 proc. r/r do 221 mld euro w
styczniu-grudzień 2018 r., zaś import wzrósł w
tym okresie o 9,7 proc. r/r do 226,1 mld euro,
podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Program wyborczy realizowany z żelazną
konsekwencją - od 1 marca emerytury
matczyne
W tym roku w budżecie państwa
zarezerwowano na realizację tej ustawy ponad
800 mln zł i są to środki zarówno na wypłatę
świadczeń jak i opłaty na rzecz ZUS i KRUS,
które będą wypłacały te świadczenia. Przyjęcie
w tak krótkim czasie ustawy o tzw. emeryturach
matczynych i zapewnienie jej budżetowego
finansowania, tylko potwierdza, że program
wyborczy Prawa i Sprawiedliwości jest wręcz
realizowany z żelazną konsekwencją.
Połowa Polaków dobrze ocenia działania PiS
po ponad trzech latach władzy. SONDAŻ
51 proc. badanych dobrze ocenia
dotychczasowe działania PiS po trzech latach
sprawowania władzy przez tę partię;
krytycznych jest 40 proc. -wynika z sondażu
CBOS. 59 proc. badanych uważa ponadto, że
PiS wywiązuje się z obietnic wyborczych;
przeciwnego zdania jest 31 proc.
Emeryci dostaną zwrot podatku. Nawet
kilkaset złotych dodatku już w marcu
W marcu emeryci nie tylko otrzymają
zwaloryzowane świadczenia, ale mogą również
liczyć na zwrot podatku. Jeśli ich dochody nie
przekroczyły 13 tys.
Senior plus: Za dofinansowanie w wysokości
62,6 mln zł może powstać prawie 250
placówek
Prawie 250 nowych domów i klubów dla
seniorów może powstać dzięki dofinansowaniu z
tegorocznej edycji programu Senior plus poinformowała we wtorek minister rodziny,
pracy i polityki społecznej Elżbieta
Rafalska.
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019
r. Najniższa emerytura wyniesie 1100 zł
Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019
r. wyniesie 102,86 proc. - wynika z komunikatu
podpisanego we wtorek przez minister rodziny,
pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską.
Minimalny wzrost emerytury to 70 zł.
W latach 2016-2019 samorządy zyskają
dodatkowe 25 mld zł z PIT i CIT
Ponieważ samorządy mają duże udziały we
wpływach z obydwu podatków dochodowych
(CIT i PIT), to wzrost wpływów z obydwu tych
tytułów w ciągu ostatnich 3 lat o ponad 55 mld
zł w sporej części trafił do gmin, powiatów i
samorządów województw.
Cd.Str.2.

Połowy tygodnia (7.)
Norwedzy, dzis bogaci, a niedawno wyłącznie
drwale i rybacy, wydalili naszego konsula. Stał
się dla Norwegów osobą niepożądaną.
Dlaczego? Bo walczył z ichniejszą jaczejką
komunistyczną, Barnevernetem. Przy
norweskim Barnevernecie niemieckie
Jugedamnty jawią się jako przytułki dla dzieci
prowadzone przez siostry...
No więc nasz konsul walczył o prawa polskich
rodziców i przegrał. Przegrał z komunistycznym
państwem nadopiekuńczym (to takie
omówienie). Naszemu konsulowi należy się
medal, przynajmniej próbował. Choć tak
naprawdę, Norwedzy wzięli rewanż za
przyznanie jednej ichniejszej obywatelce azylu
w Polsce, co to uciekła przed Barnevernetem... I
to bolszewików zabolało...
Trzy dni w Warszawie były wyjęte z
komunikacji, bo Izrael zrobił sobie konferencję
pokojową z Arabami przeciwko Iranowi. Czy
jakoś tak. Mam nadzieję, że coś z tego dla nas
będzie, jeszcze nie wiem co, ale może w
przyszłości...
Na pewno jest coś teraz. Jedna amerykańska
dziennikarka, nazwiskiem Mitchell (żona
Amerykanina Greenspana) z konferencji nadała,
że w powstaniu w Getto żydzi przez miesiąc
walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu
reżimowi.
Zaś amerykański sekretarz stanu Pompeo nie
tylko wspomniał Blaichmana jednego z
żydowskich partyzantów, którzy ryzykowali
życiem, przeciwstawiając się nazistowskiej
machinie wojennej. Jego życie było
świadectwem niezłomności polskiego ducha i
oddania amerykańskim ideałom, ale również
wspomniał, że Stany Zjednoczone oczekują od
Polski rozwiązania w sprawie zwrotu mienia
pożydowskiego. Dodatkowo żydowska gazeta
zacytowała ichniejszego premiera Netanjachu
mówiącego że Polacy kolaborowali z nazistami i
nie znam nikogo, kto zostałby pozwany za takie
stwierdzenie...
Warto jednak zauważyć, że ów Blaichman
lepiej wspominał Niemców niż Polaków i był
czerwonym pracownikiem UB, zaś USA już
dawno zobowiązały się do pokrycia
wspomnianych wyżej roszczeń.
Co prawda owa dziennikarka i ambasador
Izraela w Polsce sprostowali "omyłki", Pompeo
oczywiście nie, ale niesmak pozostał.
Pogrzeb śp. Jana Olszewskiego zgromadził
tysięce osób, było to bardzo wzruszające. Ale
nic w tym dziwnego...
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/81413

...W roku 2019 udziały dla samorządów
będą wyższe od tych z 2018 roku przynajmniej o
1 mld zł z CIT i kolejne 5 mld z PIT, co
oznacza, że przez 4 lata rządów PiS do
samorządów trafi około 25 mld zł więcej niż w
roku 2015. nie ulega wątpliwości, że wszystkie
jednostki samorządu terytorialnego w ciągu
ostatnich 4 lat osiągną dodatkowe wpływy
podatkowe w wysokości
prawie 25 mld zł,
Zwiększenie kar i współpraca z policją. KE
przekazała Polsce zalecenia ws. nielegalnego
uboju
Komisja Europejska przekazała Polsce
zalecenia w związku ze stwierdzeniem
przypadku nielegalnego uboju bydła; dotyczą
one m.in. potrzeby zwiększenia kar za taki
proceder - poinformował w poniedziałek.
Ardanowski: Aby walczyć z ASF, trzeba w
Polsce zmniejszyć liczbę dzików
Trzeba w Polsce zmniejszyć liczbę dzików,
żeby skutecznie walczyć z ASF -powiedział w
poniedziałek w Świeciu (Kujawsko-Pomorskie)
minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.
GUS: Ponad 5 mld euro deficytu w obrotach
towarowych handlu zagranicznego
Deficyt w obrotach towarowych handlu
zagranicznego wyniósł w ubiegłym roku nieco
ponad 5 mld euro – poinformował Główny
Urząd Statystyczny.
Wyniki obrotów towarowych handlu
zagranicznego 2018 r. należy uznać za bardzo
dobre
Zważywszy na spowolnienie wzrostu PKB i
popytu zagranicznego naszych głównych
parterów handlowych czy niepewności w
zakresie polityk celnych i wyjścia Wielkiej
Brytanii z UE, wyniki obrotów towarowych
handlu zagranicznego 2018 r. należy uznać za
bardzo dobre - oceniła.
Raport o imigracji: marginalne bezrobocie,
niższe od Polaków zarobki
ZUS pierwszy raz opublikował obszerne
opracowanie dotyczące imigrantów w Polsce.
Wynika z niego, że imigranci zarabiają mniej niż
obywatele naszego kraju.
Od transformacji Polska pędzi jak szalona.
Wielki sukces naszej gospodarki
Polska znalazła się na drugim miejscu
zestawienia 20 krajów wychodzących z
komunizmu, których wzrost PKB na mieszkańca
w przeliczeniu na siłę nabywczą pieniądza był
największy w latach 1989-2016 – wynika z
najnowszych obliczeń Groningen Growth and
Development Centre (Maddison Project
Database 2018).
W 2019 r. będą kolejne umowy na zakup
sprzętu wojskowego
Umowa na zakup dywizjonu artylerii
rakietowej HIMARS, którą podpiszemy w środę
13 lutego, z całą pewnością nie będzie ostatnią
umową, którą podpiszemy w tym roku poinformował minister obrony
narodowej Mariusz Błaszczak.
W Warszawie podpisano umowę na dostawę
amerykańskiego systemu artylerii rakietowej
W środę w Warszawie została podpisana
umowa na dostawę amerykańskiego systemu
artylerii rakietowej HIMARS. Cena za 20
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wyrzutni z amunicją, kupowanych w ramach
programu Homar, to 414 mln dolarów.
Ranking: Polska jest bardziej zglobalizowana
od Japonii i Kanady
- Polska znajduje się na 36. miejscu na świecie
pod względem poziomu globalizacji,
zmierzonego dla 169 państw przy pomocy
wskaźnika Global Connectedness Index (GCI),
podała firma DHL, która jest autorem badania.
Polski przemysł ma się bardzo dobrze.
Zdecydowanie gorzej jest z unijną
- Wyrównana sezonowo produkcja
przemysłowa w Polsce wzrosła o 2,7% r/r w
grudniu 2018 r. (po wzroście o 5,3% r/r w
poprzednim miesiącu), podał unijny urząd
statystyczny Eurostat.
GUS podał dane o inflacji za styczeń. Czy
była zgodna z prognozami?
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w
styczniu 2019 r. wzrosły rdr o 0,9 proc., a w
porównaniu z poprzednim miesiącem ceny
wzrosły o 0,1 proc. -podał w piątek we
wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny.
BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji obniżył się
w lutym o 0,2 pkt
Wskaźnik Przyszłej Inflacji, prognozujący z
kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek
zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, w
lutym tego roku obniżył się o 0,2 punkty wobec
stycznia - podało Biuro.
Emilewicz: Polska ma szansę na 4 proc.
wzrostu PKB w 2019 r.
Sytuacja gospodarcza w Polsce będzie w tym
roku nieco trudniejsza, ale dynamika wzrostu
PKB ma szansę wynieść 4% wobec 5,1%
zanotowanych w 2018 r., uważa minister
przedsiębiorczości i technologii
Obajtek: niebawem w Możejkach ruszy
instalacja produkcji propylenu
Niebawem w należącej do PKN Orlen rafinerii
w Możejkach na Litwie zostanie uruchomiona
instalacja produkcji propylenu - poinformował w
wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes PKN
Orlen Daniel Obajtek.
CPK będzie kurą znoszącą złote jaja?
Centralny Port Komunikacyjny ma być
największą inwestycją infrastrukturalną w
historii Rzeczypospolitej. Budowa portu będzie
miała pozytywne następstwa dla budżetu.
Resort obrony wyremontuje kolej w
Zachodniopomorskiem
W środę w Szczecinie podpisano - wartą
ponad 135 mln zł netto -umowę na modernizację
odcinka linii kolejowej nr 410. W efekcie ma
być przywrócony ruch na obecnie nieczynnym
fragmencie tej linii, między
Grotnikami Drawskimi a Drawnem.
Setki mlionów zł rocznie może zaoszczędzić
polska zbrojeniówka na konsolidacji
Dzięki realnej konsolidacji Grupa zaoszczędzi
nawet kilkaset mln zł rocznie - powiedział
prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej
Witold Słowik. Konsolidacja ma wyeliminować
zjawisko rywalizacji między
spółkami, co pozwoli Grupie być bardziej
konkurencyjnym i spójnym partner dla MON i
dla rynku zbrojeniowego - dodał.

Rozpoczyna się wycinka drzew pod przekop
Mierzei Wiślanej.
W piątek rano wojewoda pomorski wydał
zgodę na rozpoczęcie inwestycji -budowy
kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną mówi Dziennikowi Bałtyckiemu rzecznik
Urzędu Morskiego, Magdalena Kierzkowska. Po tej decyzji Urząd Morski, który jest
inwestorem, zawarł, zgodnie z przepisami,
porozumienie z Nadleśnictwem Elbląg, o
rozpoczęciu prac leśnych.Do wyrębu
przeznaczony jest pas o szerokości 800 metrów i
długości 1,5 km.
W PE upadła propozycja stworzenie raportu
nt. praworządności w Polsce
W komisji wolności obywatelskich
Parlamentu Europejskiego w poniedziałek
wieczorem upadł pomysł stworzenia raportu na
temat sytuacji dotyczącej praworządności w
Polsce.
Polska podtrzymuje w TSUE swoje
stanowisko w sprawie ustawy o SN
Polska podtrzymuje stanowisko w sprawie
ustawy o Sądzie Najwyższym; zmiany w
ustawie zakwestionowane przez KE nie
naruszają prawa unijnego –powiedział we
wtorek dziennikarzom w Luksemburgu przed
rozprawą w TSUE przedstawiciel Polski
Bogusław Majczyna.
Wyrok TSUE w sprawie SN może zapaść w
maju.
Tu nie chodzi o spór o sądownictwo, ale o to,
by przeciągnąć decyzję przed datę wyborów do
PE; by rozgrywać Polskę politycznie - ocenił
szef MS Zbigniew Ziobro odnosząc się do
wtorkowej rozprawy w TSUE. 11 kwietnia ma
być wydana opinia rzecznika generalnego TSUE
w sprawie skargi KE.
700 wakatów orzeczniczych.Bez nominacji
sądy toną
700 wakatów orzeczniczych – takie braki
kadrowe zgłaszają sądy. W efekcie na wyroki
czeka się coraz dłużej. A prezydent z
powołaniami się nie śpieszy. W 2018 r.
zdecydował się na to tylko w przypadku… 38
sędziów sądów powszechnych.
W przyszłym tygodniu kolejni świadkowie
przed komisją ds. VAT
Były wiceminister finansów i szef Służby
Celnej Jacek Kapica, a także były rzecznik rządu
Paweł Graś to kolejni świadkowie wezwani
przez komisję śledczą ds. VAT. Będą zeznawać
w przyszłym tygodniu.
Zatrzymanie byłego prezesa Orlenu. Poszło o
miliony złotych z imprezy
Według najnowszych doniesień Centralne
Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego
prezesa Orlenu Jacka K. i dwóch byłych
dyrektorów spółki w wyniku śledztwa
dotyczącego nieprawidłowego rozliczenia
imprezy
organizowanej na Stadionie Narodowym w
Warszawie w 2014 roku. W ich efekcie szkoda
majątkowa Orlenu miała przekroczyć 3 mln zł.
CBA zatrzymało przedsiębiorcę z grupy
podejrzewanej o wyłudzenie ponad 30 mln zł
VAT
„Maryla“
Czytaj całość: http://blogmedia24.pl/node/81411

Zależność rodzi władzę
Mały festiwal na konferencji bliskowschodniej
w Warszawie z udziałem interesów żydowskich
okazał się bardzo pożyteczny także dla mnie.
Prosty bloger dostrzegł, że do zestawu
poruszanych tematów będzie musiał dodać
jeszcze jeden. Oby nie okazał się być
najważniejszym.
Zacieśniające się stosunki z władzami
amerykańskimi niewątpliwie są mądrym
kierunkiem polityki zagranicznej Polski.
Wspólne interesy powodują, że wzrasta
bezpieczeństwo naszego kraju. Tyle, że w
interesy amerykańskie mocno wplecione są
interesy żydowskie i izraelskie. A to budzi
niepokój, gdyż mogą one być sprzeczne z polską
racją stanu.
Przed zakupami przez MON różnych broni od
Stanów Zjednoczonych relacje były dość proste.
Przykładowo, wymiana gospodarcza pomiędzy
oboma krajami nie była zbyt ożywiona.
Najbardziej wydatnym problemem we
wzajemnych stosunkach było zniesienie wiz dla
polskich obywateli udających się za ocean. Pięć
głównych zakupów w dziedzinie uzbrojenia:
F-16, Patriot, JASSM, HIMARS i w mniejszym
stopniu Sky Hawks zmieniło sytuację - Polska
uzależniła się od sprzymierzeńca. Kosztowna
broń będzie wymagała współpracy z
producentami. Przykładowo, amunicja
precyzyjna jest tak kosztowna, że jej wartość
może przekraczać nawet połowę wartości
nabytku. Dla systemu HIMARS zakupiliśmy
amunicję na jeden dzień walki. Co więcej,
supernowoczesna broń wymaga środków
rozpoznania dalekiego zasięgu włączającego
satelity. Bez wsparcia amerykańskich
skomplikowanych systemów rozpoznania nasza
broń będzie ślepawa.
Prezydent Donald Trump ma bardzo kupieckie
podejście do spraw, którymi się zajmuje. za
nową broń zakupiona od Amerykanów
zaplaciliśmy solidnie. Nie bylo jakichś
przyjacielskich ulg. Tak jak w przypadku
ewentualnego Fortu Trump, koszt może być
bardzo wysoki. Tymczasem Amerykanie mają
tysiące baz i instalacji na świecie, które sami
opłacają. Kiedyś przed częścią z nich
odbywały się protesty miejscowych (Japonia,
Korea Pld. Niemcy). Teraz atakują je fanatycy w
samochodach wypełnionych materiałami
wybuchowymi.
Polska znalazła się w układzie wymiany ze
Stanami Zjednoczonymi. Na konferencji w
Warszawie ambasadorzyca Georgetta
Mosbacher użyła sformułowania: "Polska
zostanie nagrodzona". Potwierdza to, że ta
wymiana nie jest oparta na równości. To Polska
jest uzależniona od USA a nie odwrotnie.
Tymczasem ZALEŻNOŚĆ RODZI WŁADZĘ.
Dla wyjaśnienia konieczne jest krótkie
przywołanie jednego z podejść w teorii władzy.
Otóż jednym z nurtów poszukiwania źródeł
władzy w socjologicznym sensie tego slowa, jest
oparty na socjologicznej teorii wymiany.
Rodowodu wiązania władzy z zależnością
można szukać w pracach z lat 60-ych XX wieku.
R.E.Emerson w artykule pt. "Power-Dependence
Relations" (American Sociological Review,
vol.27,1962,p.31-41) w postaci równań wyraził
bezpośredni związek zachodzący między władzą
i zależnością. Władza z zależności wypływala.
Koncepcje Emersona rozwinał P.M.Blau
("Exchange and Power", Wiley, New York
1964) dostrzegając możliwości tkwiące w
schemacie Blau'a. Dzięki prostemu zabiegowi
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odwrócenia przeformulował schemat
zarysowujący warunki zdobywania i
utrzymywania władzy w schemat osiągania
niezależności. O ile więc władczy podmiot stara
się nie niwelować przyjmowaniem świadczeń
likwidujących władzokretaywną zależność od
podporządkowanego podmiotu, to ten ostatni,
chcąc uzyskać niezależność dąży do
rekompensowania dóbr otrzymywanych od
posiadacza władzy, poprzez dostarczanie innych
dóbr. W przypadku zastępowalności władczy
podmiot dąży do monopolizacji dóbr, ponieważ
warunkiem niezależności jest występowanie
alternatywnych źródeł otrzymywania tych dóbr.
Trzeci element schematu obejmuje z jednej
strony wymuszanie dóbr, a z drugiej utrzymywanie prawa i porzadku. Czwarty
element wskazuje, jako warunek niezależności,
wartości negujące niezbędność świadczeń,
podczas gdy strategia posiadacza władzy polega
na podtrzymywaniu wartości nadających
dostarczanym przez siebie dobrom statusu
niezbędnych.
Mechanizm przeradzania się zależności w
podporządkowanie czy uzależnienie kogoś we
władzę nad nim ma, w świetle teorii wymiany,
charakter bezpośredni. Zależność daje władzę
potencjalną. By stała się ona rzeczywista,
zależność musi się zaktualizować, to znaczy
muszą zostać dostarczone. Władza jest tu
dobrem wymienianym za inne dobra. Przy czym
jest to dobro o tyle lepsze od innych, że ma
właściwosci samopowiększania się.
„Tymczasowy“
http://www.blogmedia24.pl/node/81409
Inicjatywa Polityczna 4 czerwca - czyli
Pieśń o niszczeniu Polski
Promotorzy tej inicjatywy z pewnością myślą o
świętowaniu rocznicy największego fałszerstwa
politycznego w polskiej historii - daty wyborów
kontraktowych 4 czerwca 1989.
Myślę, że inicjatorzy tego projektu nie byliby
dalecy od uczczenia rocznicy historycznego
sukcesu innego politycznego gangsterstwa,
skutecznie popełnionego 4 czerwca 1992 roku.
Kiedyś, całkiem nie tak dawno, w
historycznych czasach, zaledwie kilka tygodni
po katastrofalnej klęsce w wojnie
sześciodniowej 1967 roku, sowiecka grupa KGB
i Armii Czerwonej pod kierunkiem Jurija
Andropowa i Michaiła Gorbaczowa odnowiła
stary projekt Lwa Trockiego, realizowany od
1918 roku.
Był to plan wrogiego przejęcia światowych
elit, a następnie zniszczenia państwowych
systemów demokratycznych w krajach Zachodu.
Wyróżnionymi celami stały się już mocno
osłabione komunistyczną infiltracją demokracje
USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec oraz
Włoch. Egzekucja światowej demokracji została
zlecona specjalnym siłom, utworzonym z armii
lewackich dysydentów, marksistowskich
celebrytów i setek młodych czerwonych
intelektualistów, sprytnie legendowanych jako
antykomunistyczna opozycja. W ten sposób, w
czasie zaledwie kilku tygodni, pod pozorem
nagłego wybuchu komunistycznego
antysemityzmu, osadzono w najwrażliwszych
miejscach Europy i Ameryki desant setek "quasi
nielegałów", demoralizując demokracje
Zachodu.
„michael“

Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81384
Chińscy komuniście jak
fake-narodowcy
Pekin obawia się tego co może przynieść wizyta
Pompeo na Węgrzech, Słowacji w Polsce, a
także obecność Pence’a w Warszawie. W
gazecie KPCh “Global Times” (chińskie
wydanie: “Huanqiu Shibao”) ukazał się artykuł
pt. “Europie Środkowo-Wschodniej”nie opłaca
się eliminacja Huawei by zaspokoić USA”.
Artykuł stwierdza, że z Polski i Czech płyną
sygnały, że w tych krajach może dojść do
bojkotu Huawei. Gazeta przedstawia współpracę
Węgier i Huawei jako bardzo głęboką – Huawei
planuje otworzyć centrum logistyczne na Europę
właśnie na Węgrzech.
Publikacja przedstawia Chiny jako siłę, która
może bronić interesów państw w Europie
Środkowo-Wschodniej (jak to wygląda
naprawdę wiemy) i dlatego nie ma potrzeby, by
państwa tego regionu podążały za Zachodem.
Ideologicznie jest to region, który od czasu do
czasu wykazuje się nieprzychylnością wobec
Chin, ale nie jest to mocne nastawienie,
stwierdza "Huanqiu Shibao".
Pojawia się też sugestia, że w świetle konfliktu
USA-Chiny, Europa Środkowo-Wschodnia
powinna być neutralna.
Publikacja zaznacza, że dążenie niektórych
państw do większej obecności USA, zwłaszcza
militarnej, w celu przeciwstawienia się Rosji, to
w kwestii celów strategicznych wyraz
niedojrzałości.
W chińskich mediach mamy więc narrację
podobną do tej jaką serwują środowiska
fake-narodowców o potrzebie neutralności RP i
błędnej strategii strategii stawiającej na sojusz z
USA.
Hania Shen
http://www.blogmedia24.pl/node/81392
Tanie gierki B.Netanjahu
Premier Izraela, B.Netanjahu ma pewien
niepowtarzalny styl, który trzeba przypomnieć
z okazji ostatniego incydentu na odbywającej się
w Warszawie konferencji bliskowschodniej.
Mianowicie kazał na siebie czekać godzinę
premierowi N.Morawieckiemu, umówionemu na
oficjalne spotkanie. Kiedyś upokorzył
prezydenta Polski A.Dudę, karząc mu czekać na
korytarzu też przez godzinę.
Dwukrotnie opisałem takie gierki Bibiego na
tym portalu. Najpierw w tekście pod tytułem:
"Coraz lepszy wynik meczu Obama-Netanjahu"
(21 V 2011), zaś później w:
"Netanjahu-Obama-Trump" (19 II 2018).
Streszczę ten drugi.
W marcu 2010 r. do Izraela przybył
wiceprezydent USA, J.Biden. Na wstępie
zwyczajowo zapewnił o gorącej przyjaźni. "Ale
Netanjahu zrobił mu niespodziankę. Co ja
mówię, upokorzył wiceprezydenta The Great
Country of United States of America. Premier
małego rozmiarami, lilipuciego państwa właśnie
zadecydował, że będzie wybudowane 1 600
domów we Wschodniej Jerozolimie. Niby nic,
ale coś! Akurat ten żydowski geszeft jest
zabroniony przez prawo międzynarodowe. Te
tereny nie należą do Izraela, są jedynie przez to
skorpionie państewko okupowane.

Na to wszystko Biden dał lekcje
rozemocjonowanym jak zwykle Izraelitom (to
Semici, jak Arabowie, machanie rękoma itp.).
Po prostu "spóźnił się półtorej godziny na obiad
z Benjaminem N". Z tym skrótem szło o to, że
właśnie w tym dniu aresztowano kilku bliskich
współpracowników Bibiego.W jego sprawie też
toczy się śledztwo. A to "N" byloby kiedyś "M",
bowiem premier Izraela urodził się w
Warszawie i nosił nazwisko Milejkowski.
Zostało ono zmienione przez ojca, prawicowego
syjonistę Benziona Netanjahu.
Dwa tygodnie później (24 III 2010 r.) Bibi
miał wizytę w Białym Domu. I się zawiódł.
Prezydent B.Obama tuż przed tą wizytą oglosił,
że na tamtych terenach powinny być dwa
państwa: palestyńskie i i izraelskie. Jego
zdaniem podstawa powinny być granice sprzed
wojny w 1967 r. Krótko mówiąc, walnął wcale
nie-poczciwych Izraelitów między rogi. Na to
Izraelici odpowiedzieli rytualnie, że obowiązuje
doktryna Abbe Ebana z 1969 r., według której
granice sprzed 1967 r. nie mogą obowiązywac,
bo 'PRZYWOŁUJĄ PAMIEĆ HOLOCAUST'U.
Na takie coś prezydent Obama odpowiedział
ustami jakiegoś tam urzędnika, który w New
York Timesie zagroził, że może stać się tak, jak
na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ,
187 krajów będzie głosowało za uznaniem
państwa palestyńskiego, a tylko dwa przeciw.
Rzekł co następuje: "Byłoby to źle dla Izraela i
USA".
No i Bibi przybywa do Białego Domu wraz z
towarzyszącą mu delegacją. W czasie jej trwania
prezydent Obama wyszedł sobie na godzinkę i
kazał czekać Izraelitom. Chodziły słuchy, że
gospodarz spotkania udał się na obiadek.
"Pewnie, że Żydzi dali odpór, tyle, że w swoim
stylu...Wrzasnął pośledni człek, brat trzeciej
żony Bibiego, Sary, która podobno nim rządzi.
człek nazywał się Hagai Ben-Artzi. W
wywiadzie radiowym poopluwał prezydenta
Obamę. Oczywiście, że bez zarzutu
antysemityzmu obejść się nie mogło. W prasie
izraelskiej napisano, że Bibi został potraktowany
jak jakiś prezydent Gwinei Równikowej...
Z tymi rozemocjonowanymi ludźmi z Południa,
ale też i Wschodu, trzeba postępować twardo.
Inaczej nie pojmą".
„Tymczasowy
http://www.blogmedia24.pl/node/81407
Dawid wobec Goliata, czyli nokaut
koryfeusza
Dawid wobec Goliata, czyli nokaut koryfeusza
Mój znamienity kolega Herbert Kopiec ,
opisując w styczniowym numerze WNET
[Nawrócenie marksisty ? ] przypadek prof.
Piotra Sztompki, zaciekawił się, iluż to
skromnych doktorów – rzec by można Dawidów
– poważyło się stanąć w akademickiej debacie
wobec koryfeusza socjologii, którego podniósł
do rangi olbrzyma – istnego Goliata.
Byłoby nietaktem, abym nie podjął się
zaspokojenia ciekawości mojego kolegi. Nie
wiem, czy by mi wybaczył.
Otóż przed pięcioma już laty, po zapoznaniu
się z tezami prof. Sztompki odnośnie kryzysu
uniwersytetu, co ujawnił po zakończeniu
Kongresu Kultury Akademickiej, poważyłem
się, i to bez wahania, stanąć w akademickiej
debacie wobec tego Goliata.
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Krok po korku rozprawiałem się z kolejnymi
tezami prof. Sztompki w tej materii kryzysowej,
rzecz jasna, to rozprawianie przesyłając
autorowi tez, z nadzieją na podjęcie walki o
swoje racje, bo debata to sens życia
akademickiego – tak Dawidów, jak i Goliatów.
Niestety – nic z tego. Ja w debacie stanąłem, a
Goliat nawet nie wyszedł do walki. Z 10 tezami
Goliata rozprawiłem się w 10 rozprawkach – bez
reakcji, bez ruchu obronnego Goliata ! Rzec by
można – wyliczyłem Goliata do 10, a on ani
ręką, ani głową nie ruszył , czyli w języku
bokserskim – nokaut !
Moje argumenty zebrałem w rodzaj 82
stronicowej broszury, obdarzając ją tytułem
„Kryzys uniwersytetu w ujęciu polemicznym z
Prof. Piotrem Sztompką” i umieściłem na moim
Blogu akademickiego nonkonformisty, licząc na
debatę po odzyskaniu przytomności
intelektualnej. Niestety do debaty nie doszło i
nawet nie wiadomo, czy przytomność
intelektualna powróciła.
Mimo upływu 5 lat i wejścia w życie
„Konstytucji dla nauki”, moje argumenty nie
straciły na aktualności, stąd nadal zachęcam do
zapoznania się z moją internetową broszurą i do
debaty nad moimi argumentami, a dla zachęty
przytoczę fragment tekstu, w gruncie rzeczy
pochwalnego dla prof. Sztompki, bo
zatytułowanego „Prof. Sztompka chyba wreszcie
coś zrozumiał”
„Prof. Sztompka podsumowuje osiągnięcia
Kongresu:„Za nieporozumienie uznano wiarę, że
przyśpieszenie karier uniwersyteckich może
dokonywać się poprzez ciągłe obniżanie
wymogów i ułatwianie procedur doktorskich czy
habilitacyjnych. Efektem są kariery pozorne,
deprecjacja tytułów i stanowisk, obniżanie
standardów w procedurach doktorskich,
habilitacyjnych i profesorskich, a w efekcie
uzasadnione załamanie się zaufania społecznego
do profesury…..”.
Są to stwierdzenia oczywiste, wręcz banalne i
znane od dawna tym, których na kongres nawet
nie zapraszano (może właśnie dlatego). Co
więcej, z tych, którzy te oczywistości od lat
upowszechniali, całkiem uniwersytety oczyścili i
z pamięci oraz z uniwersyteckich archiwów
wymazali, aby nikt nigdy nawet się nie domyślił,
że ktoś przed Kongresem mógł podobne,
uprawnione faktami opinie wygłaszać. Prof.
Sztompka i uczestnicy Kongresu chyba jednak
nie zrozumieli, że poza murami ‚etatowych’
uniwersytetów istnieją też uniwersytety bez
murów i etatów, gdzie bez profesorskiej cenzury
można było już od lat takie niepoprawne opinie
zamieszczać i rozpowszechniać, a w dobie
internetu do końca wykluczanie prekursorów
podobnych myśli nie jest możliwe.
Józef Wieczorek
http://www.blogmedia24.pl/node/81401
Chiny na niewidocznej stronie Księżyca
Niewidocznej z Ziemi - oczywiście. Mało kto o
tym pamięta, ale w tym roku minie dokładnie 50
lat od pierwszego lądowania człowieka na
Księżycu [20 lipca 1969]. Przypomniał o tym
w ostatnim numerze "PlusMinus" z 9 lutego
2019 Marek Oramus zamieszczając obszerny
artykuł "Zdobyty za wcześnie" [zajawka
{TUTAJ}]. Opisał w nim amerykańskie loty na
naszego satelitę, kończąc tekst stwierdzeniem:
"Dziś zastanawia to nagłe przejście od fali
entuzjazmu do otwartej niechęci wobec
finansowania dalszych wypraw. Księżyc

okazał się drogą zabawką: gdy ciekawość ludu i
wola decydentów zostały zaspokojone, a z areny
zniknął główny konkurent, pospiesznie
zamknięto astronautyczny sklepik. (...)
Katalizator polityczny sprawił, że Księżyc został
zdobyty niejako za wcześnie, a zdobywcy byli
do tego faktu słabo przygotowani koncepcyjnie,
Jeśli głównym trofeum każdego lotu okazywała
się kupa kamieni księżycowych, dość
podobnych do ziemskich, to istotnie kosztowały
one dość drogo. Okazało się, że pieniądze nie
tylko rządzą światem ziemskim, ale także
Księżycem i nikt na to nic nie poradzi.".
Rzeczywiście Amerykanie lądowali na
Księżycu zaledwie 6 razy, ostatnio w 1972 roku.
Jeszcze w 1976 wylądowała tam sowiecka
automatyczna sonda, która przywiozła na Ziemię
próbki gruntu księżycowego. Potem nastąpiło
37 lat [aż do roku 2013], kiedy to żaden obiekt
stworzony na Ziemi nie lądował na
powierzchni Księżyca. Zmieniło się to dopiero
za sprawą Chińczyków. W roku 2013 miękko
wylądowała tam sonda Chang'e [chińska bogini
Księżyca] i wypuściła łazik Yutu [jadeitowy
królik]. Od tego czasu odbyły się już dalsze
podobne chińskie misje. Ostatnia sonda
Chang'e 4 [z łazikiem Yutu 2] wylądowała 3
stycznia 2019 na niewidocznej stronie Księżyca.
Nikt przedtem tego nie próbował, W artykule
Krzysztofa Kowalskiego {TUTAJ} czytamy:
"W przeciwieństwie do jasnej strony Księżyca,
skierowanej cały czas ku naszej planecie, żadna
sonda ani żaden moduł eksploracyjny nigdy
jeszcze nie dotknął powierzchni Księżyca po
jego drugiej stronie. Chiny przygotowywały się
od lat do tej operacji, wyjątkowo trudnej pod
względem technicznym. Jednym z największych
wyzwań było nawiązanie łączności z
księżycowym robotem: niewidoczna strona
Księżyca, cały czas skierowana w przeciwna
stronę niż Ziemia, nie ma „bezpośredniej linii
łączności” umożliwiającej transmisję danych
(...) Dlatego w maju 2018 roku Chiny wysłały
satelitę telekomunikacyjnego Queqiao, który
dotarł do punktu libracyjnego L2 Ziemi i
Księżyca za ciemną stroną Srebrnego Globu.
Punkt libracyjny to takie miejsce w układzie
dwóch ciał związanych grawitacją, w którym
trzecie ciało o niewielkiej masie (w tym
przypadku chiński satelita) może pozostawać w
spoczynku względem większych obiektów.
Punkt L2 umożliwia przekazywanie danych z
ciemnej strony na Ziemię. (...) Pierwszym
zadaniem lądownika było wzniecenie z
powierzchni pyłu potrzebnego do
przeprowadzenia analiz jego składu. Na
pokładzie Chang’e 4 znajduje się małe
laboratorium chemiczne.
W trakcie misji zostaną też przeprowadzone
badania związane z produkcją żywności na
potrzeby baz załogowych na Księżycu – na
pokładzie lądownika znalazły się specjalnie
przygotowane sadzonki ziemniaków i jaja
jedwabników. (...)
„elig“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81397
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