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Bóg, Honor, Ojczyzna to hasło, które
Was prowadziło. Bóg Wam dał siłę, Honor
kazał Wam walczyć, a Ojczyzna jest Wam
wdzięczna
„Pod mur postawili tą kobietę w ciąży i tego
Idziego (Piszczałkę) i innych. Ja to widziałem.
Ile tam było, dwadzieścia, trzydzieści metrów.
Na tą egzekucję KBW przyszło podpite. I nie, że
sędzia odczytał wyrok. Wyprowadzili, oczy
zawiązane i karabinami jak tylko mogli, tak
siekli. W trakcie brutalnej egzekucji ranna
Helena Motyka miała głośno krzyczeć: 'Mamo,
mamo, dobij!' Więźniowie, słyszący i
obserwujący dramatyczny przebieg
rozstrzeliwania skazanych, rzucili się wówczas
do okien i zaczęli walić w miski. Był to ich
protest.”
Premier Mateusz Morawiecki: Walka o
pamięć jest fundamentem naszej przyszłości
"Bóg, Honor, Ojczyzna to hasło, które Was
prowadziło. Bóg Wam dał siłę, Honor kazał
Wam walczyć, a Ojczyzna jest Wam teraz
wdzięczna"– powiedział szef rządu podczas
uroczystego Apelu Pamięci upamiętniającego
żołnierzy powojennego podziemia
niepodległościowego. Podkreślił, że bohaterska
postawa naszych braci i sióstr tamtych lat
zasługuje na sprawiedliwość i pamięć. Jak dodał,
"to Wy doprowadziliście nas do wolności".
KE: Polska przeżywa dobry okres
gospodarczy. Poprawia się stan finansów
publicznych
Stan finansów publicznych w Polsce poprawia
się - informuje Komisja Europejska w
opublikowanym w środę raporcie. Wskazuje, że
utrzymanie poprawy ściągalności podatków jest
ważne, jeśli Polska ma sfinansować.
Ponad 6,6 mld zł nadwyżki w państwowej
kasie. Ale kolejne miesiące nie będą tak dobre
Po styczniu budżet był na plusie. Ale w
Ministerstwie Finansów radzą się do tego
zbytnio nie przyzwyczajać.
KE: wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski
w lutym 2019 wzrósł do 104,4 pkt.
Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce
(Economic Sentiment Indicator - ESI) w lutym
2019 r. wyniósł 104,4 pkt., czyli o 1,4 pkt.
więcej niż w styczniu 2019 r. - wynika z
opublikowanych w środę danych Dyrekcji
Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych
(DG EcFin)
KE o nierówności ekonomicznej: Zła sytuacja
we Włoszech, na Cyprze i w Grecji
W trzynastu państwach członkowskich UE
występują nierównowagi ekonomiczne, a w
trzech: na Cyprze, w Grecji i we Włoszech te
nierównowagi są znaczne - wynika z
opublikowanego w środę raportu.
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Raje podatkowe istnieją wewnątrz Unii
Europejskiej
Specjalna komisja PE zajmująca się walką z
unikaniem opodatkowania przyjęła w środę
raport wskazujący, że siedem unijnych krajów:
Belgia, Cypr, Węgry, Irlandia, Luksemburg,
Malta i Holandia ma cechy raju
podatkowego i ułatwia agresywne planowanie
podatkowe.
Nowe obietnice PiS. "Dzięki tym pieniądzom
ludzie odzyskują godność"
500 zł na każde dziecko i dodatkowe 20 mld zł
z budżetu. Dzięki tym pieniądzom ludzie
odzyskują godność .Wprowadzenie 500+ już na
pierwsze dziecko, "trzynastka" dla emerytów w
wysokości 1100 zł, zmiany podatkowe oraz
przywrócenie połączeń autobusowych w Polsce
- obietnice PiS zaprezentowane podczas
sobotniej konwencji partii z pewnością były
wydarzeniem weekendu. Rocznie koszt nowych
obietnic PiS szacowany jest na 30-40 mld zł.
Zerowy PIT-u do 26 roku życia i waloryzacja
kwoty wolnej - jeszcze w tym roku
Prace ustawowe nad propozycją zerowego
PIT-u do 26 roku życia, jak i waloryzacją kwoty
wolnej od podatku trwają i mają szansę wejść w
życie jeszcze w tym roku podatkowym, wynika
ze słów minister.
J. Kwieciński: Dobre zarządzanie gospodarką
pozwala nam na realizowanie naszych
obietnic
To gospodarka jest źródłem finansowania
ambitnych programów Zjednoczonej Prawicy powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy
Kwieciński. Zapowiedziane na sobotniej
konwencji PiS przez prezesa
Jarosława Kaczyńskiego programy mają
kosztować 30-40 mld zł.
Minister Rafalska: Koszt 13-tki dla emerytów
to ok. 8-9 mld zł w 2019 roku
Około 9 mln polskich emerytów i rencistów
skorzysta z 13-tki w wysokości minimalnej
emerytury obowiązującej od 1 marca br., czyli 1
100 zł. Szczegóły tych rozwiązań poznamy
wkrótce. Wszystkie dotychczasowe
rewaloryzacje i dodatki dotyczyły pełnej grupy
emerytów i rencistów z tytułu częściowej i
całkowitej niezdolności do pracy. W moim
przekonaniu, będzie dotyczyło to wszystkich
tych grup" - powiedziała Rafalska . Rafalska
oszacowała, że "zwiększenie wypłaty na
pierwsze dziecko w tym roku to 10 mld zł,
wypłata dodatkowego świadczenia dla emerytów
i rencistów od 1 maja br. ok. 9 mld i to jest
chodzi łączny koszt wypłaty świadczeń w tym
roku".
Min. T. Czerwińska: Zapowiedziane zmiany
podatkowe obniżą klin podatkowy
Tzw. zerowy PIT dla młodych ludzi,
zwiększenie kosztów uzyskania przychodu oraz
obniżenie PIT z 18 do 17 proc., to impulsy
prorozwojowe dla gospodarki, na których mi
zależało – powiedziała w rozmowie z PAP
minister finansów Teresa Czerwińska.
Wicepremier B. Szydło: Ze wzrostu
gospodarczego mają prawo korzystać
wszyscy

Cd.Str.2.

Połowy tygodnia (9.)
Do Koalicji tzw. Europejskiej dookoptował PSL,
co wzbudziło ogólną wesołość, a tłumaczenia
ich resortowego kierownika bynajmniej
wrażenia nie zniwelowały. Biedak tak uwierzył
Tuskowi, że zostanie premierem, że poszedł ze
Schetyną na całość...
Inny działacz PSL od zawsze, muzyk disco polo,
nagle z szumem rzucił legitymację partyjną,
gdyż nie po drodze mu z działaczami
Nowoczesnej i SLD. Podchwyciły to
tryumfalnie media, głównie rządowe. A
niesłusznie, gdyż żadne z nich nie zadało pytania
co gościu robił w PSL przez tyle dziesiątek lat
bez przerwy pod rękę z PZPR...
W każdym razie przyjęła się nowa nazwa dla
partii, czyli PSLGBT...
Warszawski oddział POLGBT pod dowództwem
Czaskoskiego pochwalił się podpisaniem
umowy na budowę Muzeum Sztuki
Nowoczesnej, co dało niektórym asumpt do
zajrzenia co się dzieje ze sztuką nowoczesną w
tymczasowej siedzibie. I jak się okazało szuka
nowoczesna jest jak najbardziej nowoczesna i
zajmuje się obrzydliwą walką z kościołem
katolickim. I to nie za własne pieniądze, tylko za
nasze...
Jak tylko POLGBT, w której imieniu działa
Czaskoski, podpisało homodeklarację z której
wynikać ma finansowanie hotelu LGBT oraz
edukatorów LGBT w każdej szkole
podstawowej było pełno śmiechu, dopóki nie
okazało się, że oznacza dość obrzydliwą
homoedukację od pierwszej klasy. Rozpoczęły
się protesty rodziców itp. a sam Czaskoski
zapowiedział, że będzie stanowczo reagował za
wprowadzanie w błąd opinii publicznej co do
moich intencji oraz skandaliczne i
niedopuszczalne manipulacje i pomówienia
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
sprowokował część opozycji - głównie z PZPR i
akolitów oraz z Nowoczesnej - do ataków na
żołnierzy i na samo święto. Atakujący powielają
w zasadzie te same teksty co bolszewicy po
wojnie: że bandyci, że antysemici i że faszyści.
I o ile ci pierwsi nie dziwią, gdyż wyssali te
brednie z mlekiem matki, o tyle ci drudzy
wskazują jak ważne jest wykształcenie, a raczej
jego brak...
Lubnałer, który przejął po Petru berło błazna
polskiej polityki, powiedziała że jej partia
zadecyduje o miejscu Polski w UE, ale też o
przyszłości Unii. Tyle że tej partii już nie ma i
nie będzie...
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/81491

Wicepremier B. Szydło: Ze wzrostu
gospodarczego mają prawo korzystać
wszyscy
Ze wzrostu gospodarczego mają prawo
korzystać wszyscy;proponujemy kolejne
rozwiązania, które mają wspierać różne grupy
-powiedziała wicepremier Beata Szydło. W ten
sposób wiceszefowa rządu
odniosła się do krytyki tzw. piątki
Kaczyńskiego, która została przedstawiona
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Jerzy Kwieciński: coraz więcej pieniędzy
pozostaje w rękach Polaków
Wzrost wynagrodzeń znajduje się na tym
samym poziomie co produktywność, a to
przekłada się na konsumpcję. Coraz więcej
pieniędzy zostaje w rękach ludzi, a to świetny
sygnał dla biznesu, bo ludzie
zaczną kupować produkty - powiedział minister
inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Od piątku wzrastają emerytury i renty
Do 1100 zł wzrosły od piątku najniższe
emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności
do pracy, renty rodzinne i socjalne. Najniższa
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
wynosi 825 zł.
450 mln zł na rządowy program Maluch Plus
450 mln zł – tyle przeznaczy w tym roku rząd
na program Maluch Plus. W 2019 roku
powstanie blisko 28 tys. nowych miejsc opieki
dla dzieci do lat trzech.
1 marca wchodzi w życie program "Mama 4
plus" o tzw. matczynych emeryturach
Od 1 marca wchodzi w życie program "Mama
4 plus". W jego ramach matki, które urodziły i
wychowały przynajmniej czworo dzieci, zyskają
prawo do minimalnej emerytury – 1100 zł
brutto. Wnioski o przyznanie świadczenia.
"Nowa 5-tka PIS" zaprezentowana, cud
gospodarczy nad Wisłą jeszcze potrwa
Mimo, że rząd PO-PSL pozostawił po sobie
prawdziwą „kamieni kupę”to dinozaury nie
tylko nie padły, ale tak się zmobilizowały, że
pozamiatały przedwyborczą scenę polityczną.
Ten „straszliwy” PIS znowu postanowił zrobić
coś sensownego i korzystnego dla Polaków (
500 Plus na 1-sze dziecko, „13-tka” dla
emerytów, zwolnienia z podatku PIT dla
młodych do 26 roku życia, obniżenie kosztów
pracy i przywrócenie PKS-ów) czego mu
Zjednoczona Totalna Opozycja (ZTO) nie może
wybaczyć. Totalna Koalicja Europejska i
podobno zarazem Obywatelska czuje się
zdruzgotana i sparaliżowana, lewacko-liberalne
szaleństwa i pomysły pokroju małżeństw
homoseksualnych, likwidacji konkordatu czy
opodatkowania kościelnej tacy już tak nie
błyszczą. Takie spowolnienie jak 4 proc. wzrost
PKB w Polsce w 2019r. Niech się towarzystwo
„totalnych” nie zamartwia „katastrofą
gospodarczą” nad Wisłą z powodu „5-tki
J.Kaczyńskiego”, bo to nie są ostatnie
propozycje programowe, atrakcyjne dla Polaków
i polskich rodzin, kolejne mogą przecież się
pojawić jesienią b.r. i niech się nienawistnicy z
Koalicji Europejskiej nie dziwią, że naszą
receptą na zwycięstwo wyborcze i na dalsze
rządzenie jest większa zasobność portfela
polskich rodzin, emerytów czy młodych
pracowników. Miejmy nadzieję, że przyjdzie
wkrótce czas na wsparcie polskich
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przedsiębiorców, bo budżet państwa ma być dla
Polaków, a nie dla obcych, tak jak to dawniej
bywało.
Mazowiecka KAS: w 2018 r. uzyskała ok. 170
mld zł dochodu
Skuteczny pobór należności podatkowych i
celnych oraz zapobieganie i zwalczanie
przestępczości gospodarczej
http://www.blogmedia24.pl/node/81489pozwolił
o na uzyskanie blisko 170 mld zł dochodów do
budżetu tj. o ok. 10 proc. więcej niż rok
wcześniej -poinformowała Izba Administracji
Skarbowej w Warszawie.
Rynek apteczny w Polsce wzrósł o 11,4 proc.
rok do roku
Wartość sprzedaży na aptecznym rynku
farmaceutycznym wzrosła o 11,4 proc. rok do
roku
i wyniosła 3 307 mln zł w styczniu, wynika z
danych PEX PharmaSequence. Firma
prognozuje, że na koniec 2019 roku sprzedaż.
KNF: PKO BP spełnia wymogi do wypłaty
dywidendy do 50 proc. zysku za 2018 r.
PKO Bank Polski otrzymał indywidualne
zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
dotyczące zwiększenia funduszy własnych
poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 50
proc. zysku wypracowanego w 2018 r.
Morgan Stanley: RPP nie podniesie stóp w
reakcji na zapowiedziane luzowanie fiskalne
Analitycy Morgan Stanley sceptycznie
oceniają możliwość podwyżki stóp proc. w
Polsce, mimo zapowiadanej przez PiS znacznej
stymulacji fiskalnej –wynika z
poniedziałkowego raportu banku.
Premier M. Morawiecki: Chcemy zapobiegać
terroryzmowi i kolejnym falom migracyjnym
Chcemy zapobiegać terroryzmowi i kolejnym
falom migracyjnym, a rozmowy na szczycie
mają doprowadzić do powstrzymania migracji
m.in. z północnej Afryki - mówił premier
Mateusz Morawiecki podczas briefingu przed
rozpoczęciem szczytu UE-Liga Państw
Arabskich w Szarm El-Szejk.
Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła
w styczniu 3,7 proc.
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w
Polsce wyniosła 3,7% w styczniu 2019 r. wobec
3,7% w poprzednim miesiącu, podał unijny
urząd statystyczny Eurostat. W styczniu 2018 r.
wynosiła 4,2%.
Eurostat podał najnowsze dane nt.
bezrobocia w strefie euro
Stopa bezrobocia w strefie euro w I 2019, po
uwzględnieniu czynników sezonowych,
wyniosła 7,8 proc., wobec 7,8 proc. w
poprzednim miesiącu, po korekcie z 7,9 proc. poinformował w komunikacie Eurostat,
Dworczyk: koszt rozszerzenia 500 plus to ok.
18,5 mld zł
Roczny koszt programu odbudowy lokalnych
połączeń autobusowych to ok. 800 mln zł,
zwolnień z PIT do 26. roku życia - 2-3 mld zł;
wyższych kosztów uzyskania przychodu 7-10
mld zł; 13. emerytury - 9-10 mld zł, a...
Co szósty badany Polak oszczędził na zakazie
handlu. Kto najwięcej?

Pozytywny wpływ zakazu handlu na wzrost
oszczędności widzi co szósty badany, wynika z
badania "Wpływ niedziel wolnych od handlu na
budżet domowy" przeprowadzonego przez firmę
Quality Watch dla Rejestru.
Z polskiego przemysłu płyną optymistyczne
dane
Nowe zamówienia w przemyśle w styczniu
2019 roku wzrosły w ujęciu rocznym o 9,1
proc., po wzroście o 16,6 proc. w grudniu 2018
roku -poinformował Główny Urząd
Statystyczny.
Wysoka dynamika wzrostu płac pozwoli nam
doganiać kraje Zachodu
Spośród 21 państw przebadanych przez
ekonomistów, Polska pod względem dynamiki
wzrostu pensji znalazła się na 5. pozycji.
Warszawa wśród 20 najbogatszych regionów
UE. Trzy polskie województwa wśród
najbiedniejszych
Stolica Polski znalazła się na 19 miejscu
wśród najbogatszych regionów UE z PKB per
capita wynoszącym 152 proc. średniej unijnej.
Wśród najbiedniejszych obszarów "28" są
jednak aż trzy polskie województwa:
Polska na 29. miejscu w Indeksie
Odpowiedzialnego Rozwoju. Wyprzedziliśmy
Chiny
Polska zajęła 29. miejsce w Indeksie
Odpowiedzialnego Rozwoju wyprzedzając np.
Portugalię czy Chiny - wynika z
przedstawionego w czwartek przez Polski
Instytut Ekonomiczny badania.
PKB Polski w górę o 4,9 proc. Gospodarka
zaczyna hamować?
Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany
sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku
poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2018 roku o 4,9
proc. rok do roku wobec 5,1 proc. wzrostu rok
do roku w poprzednim kwartale.
Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych
podpisany. Jego wartość to 185 mld zł
Wśród naszych priorytetów jest budowa
polskiego systemu przeciwlotniczego i zakup
samolotów wielozadaniowych piątej generacji;
chcemy zakupić 32 takie samoloty poinformował szef MON.
Rząd przyjął projekt reformy prawa
rodzinnego
Alimenty natychmiastowe, przeciwdziałanie
utrudnianiu rodzicowi kontaktów z dzieckiem
oraz wprowadzenie postępowania
informacyjnego dla rozwodzących się
małżonków posiadających dzieci - to główne
założenia projektu zmian w prawie rodzinnym,
który we wtorek przyjął rząd.
Prezydent powołał prezesów dwóch izb Sądu
Najwyższego
Prezydent Andrzej Duda powołał we wtorek
sędzię SN Joannę Lemańską na stanowisko
prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych oraz sędziego SN Tomasza
Przesławskiego na stanowisko prezesa Izby
Dyscyplinarnej -poinformowała Kancelaria
Prezydenta RP.
„Maryla“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81489

Uwag po konwencji PiS ciąg dalszy.
Po pierwsze, nie ma żadnej odpowiedzi na
program PiS`u. Porównując to do meczu
tenisowego, oznacza to nieodbitą przez Antypis
piłkę. Różnica jest jednak taka, że sprawy
polityczne to jakby mecz tenisowy ale
prowadzony do pierwszego potknięcia. Po tym
oczywiście mogą być następne mecze i zapewne
będą, ale ten jest wygrany.
Dla zatarcia wrażenia porażki Antypis bardzo
zradykalizował swój przekaz medialny.
Widzimy to przez bardziej nachalną promocję
LGBT , przy okazji komentarzy Dnia Żołnierzy
Wyklętych a prawdopodobnie zobaczymy też
przy następnych okazjach.
Po drugie, rząd PiS`u przełamał
dotychczasowa niemoc w protestach przeciwko
oskarżeniom Polski o zbrodnie niemieckie w
czasie II wojny światowej. Okazało się, że jest
łatwiejsze niż powszechnie sądzono, bo
wystarczyło spróbować a od razu znaleźli się
sojusznicy, nawet wśród Żydów, więc te ataki są
co prawda są przykre jak poprzednio, ale nie są
tak groźne.
Po trzecie. Krucjata antychrześcijańska też nie
powinna zaszkodzić PiS`owi. Aczkolwiek PiS
jest ruchem katolików, to jednak nie jest
związany z Kościołem Instytucjonalnym. Raczej
paradoksalnie ludzie wierzący zrażeni do kleru,
przynajmniej w części zaczną poszukiwać innej
wspólnoty wiernych aktywizując swoją
obecność w niekościelnych ruchach katolickich,
takich jak PiS.
Mamy więc zarysowany dość dokładnie
podział społeczno-narodowy.
Zacznę od ostatniego punku, czyli od krucjaty
antykościelnej. Ruchy laickie są oczywiście
ruchami religijnymi ale ciekawym ich rysem jest
antyklerykalizm. Wbrew pozorom, z punktu
widzenia rozwoju laickości antyklerykalizm jest
trochę bez sensu. Ma jednak sens polityczny.
Chodzi o to, że zawiedzeni Kościołem katolicy
są jakby mostem łączącym ruchy laickie ze
środowiskiem chrześcijańskim bardzo
ułatwiającym przejście do katolików do
laickości. Zawiedzeni katolicy są elementem
utrzymującym ciągłość struktur społecznych.
Katolicy, a jednak słuchający propagandy
libertyńskiej. Oczywiście najważniejsze jest
pokazanie, że hierarchowie Kościoła też są
libertynami, ale oczekiwanym skutkiem jest
wzmocnienie ich formacji społecznej przez
obniżenie autorytetu hierarchów. Tyle tylko, że
dla środowiska pisowskiego, ci hierarchowie już
od dawna autorytetu nie mieli, bo podjęli
niesłuszne wybory polityczno-moralne. Więc to,
czy taki lub inny ksiądz dodatkowo ma dzieci
lub kochanków jest dla nas obojętne, bo i tak się
z nim nie utożsamiamy, bo i tak nie jest nasz.
Jeśli tylko punktualnie i na trzeźwo odprawia
msze święte, to już jest dobrze a reszta jego
światopoglądu jest w zasadzie obojętna. Przecież
tyle bzdur przyszło nam wysłuchiwać na
kazaniach, że o jakimkolwiek autorytecie z
definicji nie ma mowy. Owszem są autorytety
wśród księży, ale są to autorytety, że tak
powiem, prywatne. Do kościoła chodzimy dla
nas samych i dla naszych sąsiadów a nie dla
księdza. Nawiasem mówiąc taki stosunek do
obrzędów religijnych jest dokładnie zgodny z
zaleceniami św. Pawła. Czyli jakby cała ta akcja
antyklerykalna w naszej rzeczywistości jest
całkiem chybiona.
Co do Żydów to sprawa też jest na dobrej
drodze. Do tej pory nikt z Żydami się nie kłócił
o prawdę, głównie dla tego, że we wszystkich
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krajach zachodnich i w Rosji jest przekonanie o
ich wszechmocy. Bierze się ono moim zdaniem
głównie z nieznajomości Żydów, z pewnej
tajemniczości ich kultury. Nieznane zawsze
wydaje się groźne. Dla nas natomiast Żydzi nie
stanowią żadnej tajemnicy, bo tylu wiekach
bardzo intensywnej symbiozy społecznej kultura
polska świetnie opisuje judaizm pozwalając go
zrozumieć. Patrzymy więc na nich realnie a nie
mitycznie. Stąd jako pierwsi oparliśmy się
biznesowi odszkodowań za holokaust, nawiasem
mówiąc jako ostatni - inni już zapłacili, oraz
jako jedyni z zachodu sprzeciwiamy się ich
propagandzie bez agresji wobec nich. Po prostu
adwersarz jak każdy inny. Czyli pokazujemy, że
Żydzi to nic nadzwyczajnego i tym
doprowadzamy wielu z nich do wściekłości.
„UPARTY“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81487
Pętla na szyi Demokratów
Z wielką przyjemnością można patrzeć jak
Partia Demokratyczna w USA zakłada sobie
pętlę na szyję. Prawdziwa uczta dla sadysty.
Przede wszystkim jest to coraz bardziej
nagłaśniany i zdobywający poparcie u polityków
liberalnych program Zielony Nowy Ład (Green
New Deal). Ostatnio dziennikarz z liberalnego
The Washington Post nazwał trucizną kapłankę
tej religii, Ocasio-Cortez. Do tego doszła sprawa
reparacji dla Murzynów za krzywdy poniesione
w czasach niewolnictwa. W sumie sznur
konopny dla wisielca jest pewny i mocny.
O odszkodowaniach dla byłych niewolników
mówiło się już w czasach Wojny Domowej w
Stanach Zjednoczonych. I wtedy był na to czas.
Nawet podjęto pewne inicjatywy, które jednak
nie wypaliły. Mowa o kilku akrach ziemi, chacie
i jednym mule dla każdego wyzwolenca. Później
idea pobrzmiewała w życiu publicznym, ale
nigdy nie została formalnie przez władze
zaakceptowana.
Najbardziej uporczywie starał się o te
reparacje członek Izby Reprezentantow z
Michigan, J.Conyers Jr., który od 1989 r. przez
ponad ćwierć wieku rok w rok składał w Izbie
propozycje ustawy (H.R. 3745). Nigdy
propozycja ta nie zostala przyjęta, choć w tym
czasie bywało, że Partia Demokratyczna
sprawowała rządy w kraju. Przeciwko
reparacjom był rownież Mulat B.Obama.
Drugą poważną inicjatywą było stworzenie w
2002 r. Zespołu Gwiazd murzyńskich
prawników i akademików. Podali oni do sądu
kilkanaście firm zarzucając im, że kiedyś
korzystaly z niewolnictwa. Znalazly się wśród
nich bogate olbrzymy: J.P. Morgan Chase
Manhattan Bank,New York Life, Aetna, AIG
czy Fleet Boston Financial Group. Wiadomo,
tam są pieniądze, ale jak się włamać do ich
przepastnych sejfów?
Łakomstwo skłania do wyliczeń. Kiedyś
Harper's Magazine wyliczył, że Murzynom
należy się 97 trylionów dolarów. Po prostu
oszacowano, że w latach 1619-1865 niewolnicy
przepracowali 222 505 049 godzin, za które im
nie zapłacono. Suma za ten okres rosła w
temopie 6% rocznie, bo takie oprocentowanie
przyjęto do wyliczeń. Innym ślinka ciekla mniej
i wyszło, że do zapłacenia jest $1.4-$4.7
tryliona. A gdyby tak, to dziś w razie sukcesu,
na łeb przypadłoby $142 000. Płaciłby nawet
biedak pracujący za minimalną stawkę w
Walmarcie. Także potomkowie Chińczyków,

którzy kiedyś placili haracz za pozwolenie
zamieszkania w Ameryce, a później byli
niemiłosiernie wykorzystywani, nawet ponosząc
śmierć, np. przy pracy budując koleje sięgające
od Atlantyku do Pacyfiku.
Dziś idea wypracowana przez postępowych
akademików i rozpropagowana przez takież
media, dotarła do kręgów politycznych i to
najwyższych. Dwie Demokratki prowadzące w
wyścigu przedwyborczym na fotel prezydencki,
Elizabeth Warren i Kamala Harris opowiedziały
się za przyznaniem odszkodowań finansowych
murzynom za czasy niewolnictwa. Motywacja
jest prosta - głosy Czarnych wyborców. Nic to,
że nawet wśród nich 35% jest przeciwko, a
jeszcze więcej (47%) wśród latynoskiego
elektoratu Partii Demokratycznej. Zaś w skali
kraju, 77% obywateli opowiada sie przeciwko
reparacjom.
„Tymczasowy“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81479
O żydowskiej księżniczce zakochanej w
Patricku Swayze
Jako że film "Dirty Dancing" (1987, reż. Emile
Ardolino) jest wciąż powtarzany na
telewizyjnych ekranach budząc zainteresowanie
młodej widowni, jak i sentyment wśród widzów
starszych, warto szerzej opisać, czym jest ten
obraz i dlaczego władcy dusz nie ustają w
epatowaniu nim kolejnych pokoleń. Przyjrzyjmy
się ideologii ukrytej w hollywoodzkim hicie.
Na wstępie zaznaczmy, że opowieść
wpisywała się w aktualne potrzeby rewolucji
seksualnej, przenosząc problematykę spraw
męsko-damskim z lat 80. w rzeczywistość
ekranową lat 60. (akcja dzieje się w 1963 r.).
Twórcom zależało na wykoślawieniu pamięci o
obyczajowości początku lat 60. wśród rodziców
nastolatek, które na "Dirty Dancing" wybierały
się w roku 1987. Chodziło o to, aby film
wywołał międzypokoleniową więź i akceptację
dla obyczajowych wzorów i zachowań
narzucanych w końcu lat 80., które udawać
miały podobieństwo do wzorców z lat 60.
Rodzice mieli zrozumieć i akceptować seksualną
niezależność swoich córek i pomyśleć: "a może
to ja byłam w młodości zbyt pruderyjna, gdy
inni zachowywali się bez takich zahamowań?"
Oglądana na ekranie historia miała ich w tym
utwierdzić
Fabuła "Dirty Dancing" była dziełem
scenarzystki Eleanor Bergstein, która opisała
swoje osobiste przeżycia podczas pobytu w
domu wczasowym. W tworzeniu scenariusza
pomagał jej Emile Ardolino, reżyser włoskiego
pochodzenia. Początkowo do głównej roli
szukano aktora o włoskim typie urody
(przymierzano Billego Zane'a), w końcu
wybrano Patricka Swayze, który miał twarz
ckliwego romantyka i oczy skrzywdzonego
wrażliwca, chociaż na Włocha nie wyglądał.
Odtwórców głównych ról dobierano bardzo
starannie, zakładając, że staną się obiektami
zbiorowej fascynacji. Jennifer Grey miała 27 lat
gdy zagrała 17-letnią "Baby" (!), Patrick Swayze
34 lata - zagrał 24-letniego (!) chłopaka.
"Dirty dancing" to historia nastolatki nazwanej
"Baby", przyjeżdżającej do ośrodka
wypoczynkowego Kellerman’s razem z
rodzicami i siostrą. Poznaje tu Johnny’ego
Castle’a, tancerza, który za dnia dorabia w domu
wczasowym jako instruktor tańca, a wieczorem
pracuje jako żigolak, umilając czas po kolacji

pozostawionym samopas, znudzonym
mężatkom... (idealny kandydat na pierwszą,
nastoletnią miłość, prawda...?)
„Baby” to dziewczyna, z którą mają się
utożsamiać nastolatki oglądające film. Śmiało
wygłasza tezy na temat równouprawnienia i
praw kobiet, ideologicznie została już zresztą
uświadomiona zanim rozpoczęła się przygoda
oglądana na ekranie (a jakże!), choć inicjacja
seksualna, która przytrafi jej się tego lata,
dopiero nastąpi. "Baby" zaliczy najpierw
przyspieszony kurs zakazanego, tzw. brudnego
tańca (słynne „dirty” w tytule), a poten
sprawdzi, ile namiętności i erotyzmu kryje się w
wyzwolonych tańcem parach. Zafascynowane w
kinach nastolatki razem z nią będą przeżywać
narastające uniesienie, zwłaszcza gdy okaże się,
że partnerka Johnny’ego, Penny, nie może
wystąpić na pokazie mambo w pobliskim hotelu.
Odważna „Baby” nie zawaha się – jest gotowa ją
zastąpić.
Sprawy komplikują się, gdy w scenariuszu
pojawia się temat trudny: koniecznej i
wytłumaczalnej (jakżeby inaczej) aborcji.
Penny, która zaszła w ciążę (niechcianą),
decyduje się na pokątną aborcję (uwaga! - akcja
dzieje się w 1963, ale chodzi przecież o stan
świadomości nastolatek w końcu lat 80.).
Pierwszej pomocy po wykonanym zabiegu
udziela jej w poczuciu etycznego obowiązku ...
lekarz (!) - prywatnie ojciec „Baby”... Twórcy
filmu nie zdecydowali się na wybór takiego
rozwiązania, w którym aborcję wykonałby sam
doktor Houseman. To jeszcze nie ten etap
postępu indoktrynacji i historii kina.

prześladowaniami w miejscu swojego
pochodzenia. Polska Rzeczypospolita wielu
Narodów miała być i była schronieniem dla
muzułmańskich wojowników wywodzących się
z tatarskich plemion, była miejscem schronienia
dla Żydów wygnanych z rosyjskich wsi, albo
uciekających przed antysemickimi
prześladowaniami religijnymi w Hiszpanii,
Francji albo w Niemczech. Dla nas, w naszym
polskim odczuciu mamy w chwalebnej pamięci
wielu, bardzo wielu dostojnych Polaków,
zasłużonych lekarzy, prawników, matematyków,
historyków, pisarzy, oficerów wojska
należących do polskiej i żydowskiej kultury.
Polscy Obywatele różnych wyznań i
narodowości.
Słyszałem w swoim rodzinnym domu słowa o
antysemityzmie, rasizmie i prześladowaniach z
powodu religii czy języka jako o czymś bardzo
złym, słyszałem o antysemityzmie i
antypolonizmie rosyjskim, niemieckim,
hiszpańskim albo francuskim. Nigdy nie
słyszałem o polskim antysemityzmie. Taka jest
nasza polska pamięć historyczna. Słyszałem
natomiast o niemieckiej i rosyjskiej
propagandzie, słyszałem o zmowie polityków,
którzy przyczynili się do największych zbrodni...

z głowy zadawanie zbyt wnikliwych pytań oraz
podsuwają nam jedyne „racjonalne,
dopuszczalne i rozsądne” odpowiedzi.
A przecież cała ta „wielka troika” naszych
strategicznych inwestycji infrastrukturalnych
(bo tu dochodzi jeszcze droga ekspresowa „Via
Carpatia”) – jest b-a-a-a-a-rdzo
"kontrowersyjna" dla "Brukseli", Moskwy i
Berlina - bo nie ukrywajmy – ten potrójny
potencjał ma również służyć szybszemu
przerzutowi wojsk amerykańskich (natowskich)
do naszej części Europy.
Bo udrożnienie portu w Elblągu dostarcza po
prostu Amerykanom kolejnej logistycznej
alternatywy – bo transport morski (raczej nie
bezpośrednio z USA, bo statki transoceaniczne
to raczej się tam nie zmieszczą, ale te z portów
niemieckich, brytyjskich, duńskich czy
norweskich to już jak najbardziej) może okazać
się w razie konfliktu militarnego w Europie
jednym z niewielu faktycznie dostępnych – bo
wszystkie europejskie lądowe szlaki
komunikacyjne, a zwłaszcza ich mosty oraz
wiadukty drogowe i kolejowe, na pewno znajdą
się „pod troskliwą opieką” fachowców specnazu
(którzy być może są cały czas u nas rotacyjnie
obecni).

„michael“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81464

„docent zza morza“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81468

CPK, port i Via Carpatia wzmacniają
nas i NATO – stąd furia Moskwy i obstrukcja
Berlina

Tak mi, Boże, dopomóż >>> czas na
chwilę z poezją,,,

„kazef“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81476

Miniony tydzień przyniósł nam dymisję szefa
budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego
oraz interwencję Komisji Europejskiej w
sprawie przekopu (a raczej jego zablokowania)
Mierzei Wiślanej.
Obie kwestie doprowadziły do ożywionej
dyskusji na temat sensowności i opłacalności
budowy tych wielkich przedsięwzięć
- => O CPK i
- => O porcie w Elblągu
Uśmiechnąłem się wtedy pod nosem, bo
przecież obie te inwestycje, mimo ich różnej
skali – ok. 30 mld złotych dla lotniska, przy
kosztach poniżej 1 mld dla przekopu – są
istotnym elementem nowej polskiej strategii
atlantyckiej.
Skierowałem więc do dyskutantów apel o
odrobinę logiki, bo, jak wiadomo, przy
fałszywych założeniach można jedynie dojść do
fałszywych wniosków.
A oni – „jak jeden mąż” – zawzięcie
analizowali "za i przeciw" lotniska i przekopu
wyłącznie w kontekście cywilnego ruchu
pasażerskiego oraz cywilnych przeładunków
portowych.
Ale co by też powiedzieli, jeśli np. ruch
pasażerski CPK (czyli jego funkcja jawna)
miałby być jedynie dodatkiem do jego roli
geopolitycznej i militarnej (funkcja faktyczna,
ale utajona)?
Podobnie podchodzi się do kwestii
sensowności przekopu Mierzei Wiślanej i
odblokowania portu w Elblągu – widząc i
debatując jedynie ich funkcję cywilną i
gospodarczą – i zupełnie nie biorąc pod uwagę
innych potencjalnych jego walorów – no, cóż,
ale tak już jesteśmy – i to wszędzie, w każdym
kraju i społeczeństwie!!! - tresowani przez
dominujący system – czyli zniechęcani do
samodzielnego myślenia, a już szczególnie –
najpierw szkola, a później media – wybijają nam

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że jestem jednym z milionów
Polaków, którzy nigdy nie czuli żadnej
antysemickiej nienawiści do Żydów, ani do
żadnego innego człowieka. Jestem pewien, że
takiej nienawiści nie czuli moi rodzice ani nikt z
pokolenia moich dziadków. Moja rodzinna
pamięć sięga kilku ostatnich stuleci. Mój Ojciec
urodził się w syberyjskiej wsi, ponieważ cała
moja rodzina po powstaniu styczniowym 1863
roku została ograbiona z majątku i zesłana na
Syberię. Mój Ojciec z całą rodziną mógł
powrócić do Polski dopiero w roku 1924.
Pamiętam moje dziecięce rozmowy z rodzicami,
a nawet z jeszcze żyjącą prababcią. Polacy
doznali wszelkich krzywd z powodu swojego
narodowego pochodzenia, byliśmy ofiarami
rosyjskiego i niemieckiego ludobójstwa z
powodu antypolskiej nienawiści, podobnie jak
Żydzi z powodu antysemickiej nienawiści. Tak
to pamiętam. Takie przekonanie wyssałem z
mlekiem mojej matki, takie opowieści słyszałem
od mojej prababki.
Słyszałem wiele słów o szacunku, o ludzkiej
tożsamości o kulturze i religii, słyszałem słowa
o chrześcijańskiej miłości bliźniego, o
miłosierdziu, ale nigdy nie było tam słowa
pogardy do żadnego z Narodów przyjmowanych
przez Naszą Ojczyznę. Żadnej nienawiści ani
ksenofobii.
Polska pamięć historyczna zachowuje obraz
Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako matki
wielu Narodów wszelkich wyznań. W naszej
Rzeczypospolitej znajdowali swoje rodzinnie
życzliwe miejsce ludzie różnych narodowości i
różnych religii, często uciekając przed
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Nawiązując do historycznej Antologii Odcienie
polskiej poezji 1918-2018
...w 100 rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę... wyjątkowo wyciosanej ławeczki, na której
przysiedliśmy Żywi i Zmarli
w wersach unoszących się w niebo, by sławić
Mowę Ojczystą
we wszystkich zakątkach Ziemi, w chwili tak
szczególnej jaką jest upływ 100 lat
od momentu powrotu na mapy świata Polski po
123 latach zaborów,
z przesłaniem na kolejnych lat sto i więcej,
zamieszczam wiersz...
JULIUSZ SŁOWACKI
TAK MI, BOŻE, DOPOMÓŻ /fragment/
Drugi raz pokój dany jest na ziemi
Tym, którzy miłość mają i ofiarę...
Dane zwycięstwo jest nad umarłemi,
Dano jest wskrzeszać tych, co mają wiarę...
Na reszcie trumien - Ja - pieczęć położę.
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!
Lecz tym, co idą - nie przez czarnoksięstwa,
Ale przez wiarę - dam, co sam Bóg daje:
W ich usta włożę komendę zwycięstwa,
W ich oczy - ten wzrok, co zdobywa kraje
Ten wzrok, któremu nic dotrwać nie może.
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!
Rena Starska
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81488
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