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Opozycja nie ma żadnego programu
poza LGBT+ i nienawiścią do PiS.
Tam, gdzie Polacy słyszą słowa PO,
Nowoczesna i Koalicja Europejska powinni
natychmiast słyszeć w tle – deprawacja,
demoralizacja i drożyzna. Opozycja gwałtownie
optuje za przyjęciem euro. Wprowadzenie euro
to możliwość ograbienia Polaków z rezerw
walutowych. Ponad 100 miliardów euro naszych
rezerw zdeponowanych w banku centralnym
przejąłby Europejski Bank Centralny we
Frankfurcie— twierdzi poseł Szewczak. Bardzo
dobrze, że opozycja mówi otwarcie co planuje
dla Polaków jeżeli przejmie rządy w Polsce. Jak
wygrają, wprowadzą wiele szkodliwych
rozwiązań.
Jarosław Kaczyński na konwencji PiS
"Stawką tych wyborów jest przyszłość
naszego narodu"
Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS w
Katowicach. Tydzień temu w Rzeszowie
rozmawialiśmy o ważnych sprawach.
Przedstawiliśmy dwanaście punktów naszego
planu działań w UE; o stawce tych wyborów, o
sprawach rozwoju gospodarczego, wreszcie o
sprawach rodziny i ochronie dzieci. Liczyłem, że
w ciągu tych siedmiu dni usłyszymy z drugiej
strony jakieś konkrety, chociaż zarys programu.
Ale w dalszym ciągu mamy tylko szczególnego
rodzaju ideologię. Ja siedem dni temu
dziękowałem za szczerość. Dziś muszę znów
podziękować panu wiceprezydentowi
Warszawy. Postawił sprawę jasno, nie chodzi o
żadną tolerancję, o afirmację związków
jednopłciowych, aby miało prawo adoptować
dzieci.— powiedział prezes PiS.
Po 5-punktowym planie Kaczyńskiego,
12-punktowa Deklaracja Europejska
Obowiązkiem parlamentarzystów wybranych z
list Prawa i Sprawiedliwości, będzie zabieganie
o sprawiedliwą politykę klimatyczną,
uwzględniającą polskie interesy, w tym fakt, że
nasz kraj jeszcze przez wiele lat będzie miał
energetykę opartą na węglu. Podstawą silnej UE,
powinien być zrównoważony rozwój
finansowany w ramach polityki spójności z
budżetem nie mniejszym niż w obecnej
perspektywie
finansowej, UE powinna także stwarzać równe
szanse wszystkim swoim członkom, nie może
być różnych standardów w traktowaniu
poszczególnych jej państw. W ten sposób do 5punktowego planu Jarosława
Kaczyńskiego dołączona została 12-punktowa
Deklaracja Europejska, dobitnie pokazująca,
jakiej Unii chce Zjednoczona Prawica i o jakie
zmiany w jej funkcjonowaniu, będą zabiegać
europarlamentarzyści wybrani
z jej list.
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Premier: Każdy z punktów deklaracji
europejskiej PiS, to emanacja europejskości
w praktyce
Każdy z punktów przedstawionej podczas
sobotniej konwencji deklaracji europejskiej
Prawa i Sprawiedliwości, to emanacja
europejskości w praktyce - podkreślił premier
Mateusz Morawiecki.
Piątka PiS nie zagraża polskim finansom.
PFR jest spokojny o ratingi
Około 30 mld zł zdaniem prezesa Polskiego
Funduszu Rozwoju ma kosztować realizacja
nowych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. To
mniej niż zakładał premier, który mówił o 42
mld zł. Paweł Borys zapewnia także, że nie
widzi ryzyka obniżenia ratingu. Od 42 mld zł
trzeba odjąć zwiększone wpływy podatkowe,
ponieważ choćby emerytury są opodatkowane, a
środki z 500plus przeznaczone na konsumpcję
zwiększą
wpływy z VAT. Netto koszt będzie bliżej 30
mld zł .
Szef KPRM: Opozycja nie ma żadnego
programu, dlatego próbuje rozpętać wojnę
ideologiczną
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
powinien wycofać się z deklaracji LGBT+ i
mam nadzieję, że to zrobi; opozycja nie ma
żadnego programu, żadnej oferty dla Polaków i
polskich rodzin, dlatego próbuje rozpętać wojnę
ideologiczną- mówił szef KPRM, poseł PiS
Michał Dworczyk.
Jerzy Kwieciński: nie chodzi tylko o to, by
wydać pieniądze
Mamy wysoki i zrównoważony wzrost
gospodarczy i przygotowujemy bufory, które
mają sprawić, by nadchodzące spowolnienie
miało jak najłagodniejszy charakter - mówił
minister inwestycji i rozwoju Jerzy
Kwieciński podczas Forum Zmieniamy Polski
Przemysł Warszawie.
Polska z drugim najwyższym wzrostem
produkcji przemysłowej w UE.Eurostat dane
za styczeń
Wyrównana sezonowo produkcja
przemysłowa w Polsce wzrosła o 6,1 proc. r/r w
styczniu 2019 r. - podał Eurostat.
Inflacja w lutym wyniosła 1,2 proc.,
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w
lutym 2019 r. wzrosły rdr o 1,2 proc., a w
porównaniu z poprzednim miesiącem ceny
wzrosły o 0,4 proc. - podał Główny Urząd
Statystyczny. W styczniu, po przeszacowaniu
koszyka wag, ceny w stosunku do ubiegłego
roku wzrosły o 0,7 proc., a do poprzedniego
miesiąca spadły o 0,2 proc.
MF: wyłudzanie VAT na masową skalę stało
się niemal niemożliwe
Wyłudzanie VAT z budżetu państwa na
masową skalę stało się niemal niemożliwe mówił w piątek w Sejmie wiceminister finansów
Filip Świtała. Poinformował, że zgodnie z
szacunkami MF zeszły rok zamknął się luką w
VAT w wysokości - 1,1 proc. PKB.
Cd.Str.2.

Połowy tygodnia (11.)
Wiceprezydent Warszawy postawił sprawę
jasno. Nie chodzi o żadną tolerancję, chodzi o
afirmację związków jednopłciowych (...) My
chcemy jasno powiedzieć: tu mówimy nie, a już
w szczególności jeżeli chodzi o dzieci. Wara od
naszych dzieci powiedział Kaczyński.
Ów wiceprezydent Warszawy to Rabiej,
homoseksualista, który niedawno w udzielonym
wywiadzie przedstawił własną sprawę etapowo:
oswojenie ze zboczeniem, związki partnerskie i
adopcja dzieci. Krótko mówiąc ujawnił plany
środowisk homoseksualnych w sprawie walki z
rozbiciem rodziny i - patrząc dalej społeczeństwa...
Biedny Rabiej nie zdaje sobie sprawy, że jego
własne zboczenie jest wykorzystywane w walce
z normalnym społeczeństwem. Pragnę
zauważyć, że nie adopcja dzieci przez pary
jednopłciowe jest groźna, groźne są już tzw.
związki partnerskie. To one są celem
neobolszewików i bynajmniej nie chodzi im o
pederastów, chodzi im o rozbicie rodziny w
ogóle...
Nawiasem mówiąc związki małżeńskie różnego
stopnia miały już miejsce w historii i nic
dobrego nie przyniosły...
W Koalicji Europejskiej pod przewodnictwem
Schetyny doszło do tarć. Huebner i Boni obrazili
się na propozycje dalszych miejsc na listach i
postanowili służyć Polsce w inny sposób. Swoją
drogą jakby mogli już przestać służyć Polsce
byłbym zobowiązany...
No, ale jak w Warszawie jedynką na liście PO
ma być Cimoszewicz, to ja cię nie mogę...
"Radio Zet" i "Onet" toczą walkę na innym
froncie. Wyciągają afery, które juz na pierwszy
rzut oka aferami nie są i doprawdy trzeba
zwolennika KODu, żeby powielał to na
facebooku jako dowód na korupcję władzy. To
nie jest nawet śmieszne...
Broniarz, czerwony dowódca ZNP przelicytował
grożąc: Strajk to nie wszystko. Mamy w ręku
potężny oręż jakim jest promocja uczniów. Jeśli
go wykorzystamy to edukacji grozi kompletny
kataklizm. Chcielibyśmy, żeby rząd miał tego
świadomość...
Trzeba przyznać, że i Broniarz i Rabiej
pracują na rzecz zwycięstwa wyborczego PIS.
Oby tak dalej!
Neosamoobrona - abstrahując od częściowo
słusznych żądań - protestowała rozsypując
jabłka na placu Zawiszy. Durnowata kalka z
działań francuskich socjalistów w Polsce nie ma
racji bytu, gdyż u nas pamięta się jeszcze głód i
bardzo dużą biedę...
„tu.rybak―
http://blogmedia24.pl/node/81558

Centralna ścieżka projekcji NBP
zakłada 4-proc. wzrost PKB
Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada
wzrost PKB w 2019 r. na poziomie 4,0 proc., a
wzrost cen (inflacja CPI) na poziomie 1,7 proc. wynika z najnowszej, marcowej projekcji NBP.

W marcu ruszył nabór wniosków o udzielenie
preferencyjnych kredytów w programie
Społecznego Budownictwa Czynszowego poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego.
W wiosennej edycji naboru do rozdysponowania
jest 1,2 mld zł - dodano.

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do
3,4 proc. w tym roku i do 3,2 proc. w 2020 r.
Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 3,4
proc. na koniec tego roku i dalej do 3,2 proc. na
koniec 2020 r. oraz do 3 proc. na koniec 2021 r.
(wobec 3,8 proc. na koniec 2018 r.),

Budżet zdrowy, NFZ z zadyszką. Mimo
miliardowej dotacji szpitale grożą buntem
Nawet 2 mld zł więcej na leczenie może
spłynąć w tym roku z samej składki.
Uruchomiona została właśnie miliardowa
dotacja dla NFZ. Mimo to szpitale grożą
buntem, a chorzy nie dostawali terapii.

Projekcja NBP: Inflacja CPI wyniesie 1,7
proc. 2019 r. i 2,7 proc. w 2020 r.
Inflacja konsumencka wyniesie 1,7 proc. w
2019 r. i przyspieszy do 2,7 proc. r/r w 2020 r.,
by spowolnić do 2,5 proc. w 2021 r., wynika z
centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej
Narodowego Banku Polskiego.
550 mln zł w ciągu roku na dożywianie dzieci,
osób starszych i niepełnosprawnych
Rząd proponuje program pod hasłem „Posiłek
w szkole i w domu‖. Pieniądze z rocznej puli
550 milionów złotych samorządy mogą też
wydać na modernizację i doposażenie stołówek
szkolnych.
Od 1 marca świadczenie dla stulatków w
wysokości ponad 4 tys. zł
Ponad 4 tys. złotych brutto – tyle od 1 marca
wynosi comiesięczne honorowe świadczenie dla
stulatków. ,,Dodatkowa emerytura‖ dla osób,
które ukończyły sto lat, będzie wypłacana w tej
wysokości do końca
lutego przyszłego roku.
M. Dworczyk: Obowiązkiem państwa jest
afirmacja rodziny
Obowiązkiem państwa jest afirmacja rodziny,
która zgodnie z rozumieniem konstytucyjnym
jest tworzona przez mężczyznę i kobietę powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
Integracja polskich przewoźników
autokarowych przynosi efekty
Polonus, polski przewoźnik autokarowy ze
100 proc. udziałem Skarbu Państwa oraz
organizator sieci Polonus Partner, przewiózł w
2018 roku w komunikacji dalekobieżnej 4,5
miliona pasażerów, co jest najwyższym
wynikiem w historii firmy.
Polska nie straciła nawet jednego euro,
podczas gdy inni oddają setki milionów
Nie straciliśmy nawet jednego euro z
perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 oznajmił minister inwestycji i rozwoju Jerzy
Kwieciński. Jak dodał, wiele krajów, w tym
m.in. Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania,
Hiszpania i Włochy musiały oddać do Brukseli
po kilkaset milionów euro.
Rząd odniósł negocjacyjny sukces w sprawie
Centralnego Portu Komunikacyjnego
Wynegocjowaliśmy, że Centralny Port
Komunikacyjny będzie objęty transeuropejską
siecią transportową TEN-T - poinformowało 11
marca na Twitterze Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju, cytując ministra Jerzego
Kwiecińskiego.
Od marca 1,2 mld zł dla Społecznego
Budownictwa Czynszowego
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MZ: szpitale otrzymają dodatkowe 650 mln zł
Dodatkowe 650 mln zł zostanie
przeznaczonych na poprawę dostępności do
świadczeń zdrowotnych i wzrost finansowania
szpitali – poinformował w czwartek minister
zdrowia Łukasz Szumowski. Większość tej
kwoty – 350 mln zł –otrzymają szpitale
powiatowe.
Kolejny krok do budowy w Polsce wyrzutni
dla Patriotów
Wchodząca w skład Polskiej Grupy
Zbrojeniowej Huta Stalowa Wola SA i
amerykański koncern Raytheon Integrated
Defense Systems podpisały porozumienie
(Letter Subcontract), umożliwiające rozpoczęcie
przygotowań do produkcji i integracji 16
wyrzutni rakiet M903, podstawowych
elementów systemu obrony przeciwlotniczej i
przeciwrakietowej Wisła.Ten dokument
kontraktowy zostanie w nadchodzących
miesiącach poddany audytowi oraz akceptacji w
ramach procesu Foreign Military Sales (FMS).
NATO: Polska wśród 6 krajów Europy
wydających najwięcej na obronę w relacji do
PKB
Polska oraz pięć innych krajów europejskich Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa i Wielka Brytania
– osiągnęły w 2018 roku wyznaczony przez
Sojusz Północnoatlantycki cel 2 proc. PKB
wydatków na obronność – wynika
z opublikowanego w czwartek rocznego raportu
NATO.
Przed nami wielka reforma sądów
powszechnych.Resort przechodzi do drugiego
etapu
Pół miliona spraw przejmą sędziowie pokoju,
niekoniecznie prawnicy. Znikną sądy apelacyjne
- pisze w środę „Rzeczpospolita".
CBŚP rozbiło gang narkotykowy działający
na Mazowszu i Podkarpaciu
Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 11
osób podejrzanych o udział w gangu
narkotykowym. Grupa działała na terenie
Warszawy oraz województwa podkarpackiego;
jej członkowie wprowadzali do obrotu m.in.
marihuanę i amfetaminę.
W sprawie GetBack 11 osób jest w areszcie.
Zabezpieczono majątek wart 285 mln zł
W sprawie GetBack wobec 11 podejrzanych
osób zastosowano tymczasowe aresztowanie,
zabezpieczono majątek wart 285 mln zł - wynika
z przedstawionej we wtorek w Sejmie
odpowiedzi Prokuratora.
Były asystent polskiej komisarz UE
zatrzymany. Prokuratura: Kierował grupą
przestępczą

Wśród zatrzymanych w poniedziałek przez
CBA jest brat komisarz UE Elżbiety
Bieńkowskiej Jarosław M. oraz były asystent Lech B. dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do
śledztwa. CBA zatrzymało sześć osób m.in. w
sprawie wyłudzenia 2 mln zł na szkodę
Narodowego Centrum Badań .
Sąd: Ruszył proces dot. „dzikiej
reprywatyzacji” w stolicy
We wtorek przed stołecznym sądem
okręgowym rozpoczął się proces dot. tzw.
"dzikiej reprywatyzacji" warszawskich
nieruchomości, w którym oskarżonych jest
siedem osób, w tym zajmujący się skupowaniem
roszczeń biznesmen Maciej M. Wartość
wyrządzonych przez nich szkód to prawie 300
mln zł.
KAS i ABW rozbiły grupę
przestępczą wyłudzającą VAT
Funkcjonariusze podkarpackiej KAS i
delegatury ABW w Lublinie rozbili grupę
przestępczą wyłudzającą VAT - poinformowało
we wtorek biuro prasowe Krajowej
Administracji Skarbowej.
Afera W. Investments. Jeden z najbogatszych
Polaków aresztowany
Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie
Piotra W., założyciela Domu Maklerskiego WI
oraz funduszu W Investments. Zdaniem
śledczych fundusze działały jak piramida
finansowa. Zatrzymani zarządzali w sumie
czteremafunduszami zamkniętych aktywów
niepublicznych - poinformowało CBA. Za ich
sprawą ponad 2 tys. osób straciło 600 mln zł.
Szkody w mieniu funduszy oszacowano na co
najmniej 90 mln zł.
Akcja CBA. Alior Bank komentuje
zatrzymania
W środę przed południem CBA zatrzymało 12
byłych i obecnych pracowników jednego z
banków,
który w latach 2012-17 oferował swoim
klientom produkty piramidy finansowej. W
sprawie poszkodowanych jest około 2000 osób
na kwotę 600 mln złotych.
CBA: 4 zatrzymanych. Wyłudzone blisko 29
mln zł
Blisko 29 mln zł zostało wyłudzone na szkodę
firmy specjalizującej się w budowie i remontach
infrastruktury kolejowej poprzez fikcyjne
umowy i faktury. Kolejne cztery osoby
zatrzymane przez CBA.
Prokuratura Krajowa: Kolejne zatrzymania i
zarzuty
W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że
zorganizowana grupa przestępcza działała w
okresie od 2012 do 2015 roku na terenie
Warszawy. W tym czasie członkowie grupy
doprowadzili do powstania znacznej szkody
majątkowej w wysokości blisko 40 milionów
złotych na szkodę Przedsiębiorstwa Napraw
Infrastruktury sp. z. o. o.
Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej:
NATO gwarantem naszego bezpieczeństwa
NATO pozostaje gwarantem bezpieczeństwa,
a kraje regionu wnoszą wkład ...
„Maryla―
Czytaj całość: http://blogmedia24.pl/node/81557

Układ
Opór a nawet walka z władzą PiS w Polsce jest
bardzo widoczna. W przestrzeni publicznej
pojawiają się podmioty o różnym statusie
jednak właśnie walka z władzą w jakiś sposób je
łączy. Rodzi się pytanie o źródla i strukturę tej
całości. Z całą pewnością nie jest to całość
amorficzna o słabo zdefiniowanych podmiotach
i zarysowanych powiązaniach. To jest coś
więcej. Jednak nie na tyle, by twierdzić, że sily
przeciwne PiS-owi stanowią zwarty system z
centralnym ośrodkiem sterującym. Przeciwnik w
tych kategoriach pojmowany mieści się gdzieś
pomiędzy tymi dwoma krańcami. Wypada
przyjrzeć się temu i być może coś ciekawego z
tego wyjdzie.
Poważna siła, ktoórą stać na spektakularne
pokazy są różne kategorie zawodowe,
pielęgniarki, górnicy i inni. Jednakże łatwo jest
zauważyć, że są one stałym elementem gry
politycznej w Polsce. Bez względu na to kto
rządzi, różne grupy zawodowe walczą o swoje
interesy, co oznacza wyższe płace i lepsze
waruki pracy. Jakkolwiek zdziwienie może
budzić postawa nauczycieli i przewodzącego im
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Poprzednia
władza zamroziła płace nauczycielskie przez
całe pięć lat, co jest długim okresem czasu i
mimo to strajków nie bylo. Obecnie nauczyciele
dostają podwyżki a mimo to rwą się do strajku w
niezbyt dobrym czasie dla rządzacych.
Prawdopodobnie jest to efektem pogladów
politycznych zdecydowanej większości
nauczycieli. Świadczy też o tym utrzymywanie
we władzach związku ludzi pozytywnie
nastawionych do dawnej wladzy, a negatywnie
do nowej. A jeżeli jest to prawda, to uleganie
wygórowanym żądaniom wyrażanym przez ZNP
nie zmieniłoby sytuacji w czasie wyborów
parlamentarnych. Ci ludzie i tak będa głosowali
zgodnie z głosem serca.
Dodatkowych uwag wymaga sądownictwo.
Prawnicy nie wyróżniali się w grze politycznej
toczonej w Polsce. Wprawdzie wyroki sądowe
często wskazywaly, że poglądy polityczne
sędziów nie współgraja z poglądami formacji
ideologicznej i politycznej, która w 2015 r.
znalazła sie u władzy, ale nie bylo mowy o
jakimś ruchu masowym, który obecnie można
zaobserwować. Przyczyna jest prosta, nastąpiła
reforma sądownictwa zgodna z oczekiwaniami
społeczeństwa. Nie można powiedzieć, że
sędziowie byli kategorią ludzi powszechnie
znienawidzoną, ale oczywiste było nawet dla
zupełnie prostych ludzi, że w sądach źle sie
dzieje. Wyrazem tego bylo znane powiedzenie,
że do sądu nie idzie sie po sprawiedliwość, tylko
po wyrok. W dodatku nastąpilo zderzenie tych
reform naruszających wygodny dla prawników
status quo z trwającą od wielu lat w świecie i w
Polsce tendencją zwiększajacą wpływy trzeciej
władzy kosztem władz ustawodawczej i
wykonawczej. Chwilowo nastąpila cisza na tym
polu, jednak nie oznacza to, że nastapilo
zawieszenie broni. Raczej mamy do czynienia z
przerwą między rundami w walce. Zastój
nastąpil pewnie na skutek wyczerpania
skuteczności wykorzystywania europejskich
sędziow podleglych Brukseli. Tak czy inaczej
władza sądownicza nie ma szans w wojnie z
polłączonymi silami władz ustawodawczej i
wykonawczej.
Kiedyś liczącym się podmiotem gry
politycznej w Polsce było środowisko skupione
wokół "Gazety Wyborczej". Społeczenstwo
przez dluższy czas ulegało działalności
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wychowawczej przez nie prowadzonej. Z
różnych powodów siła tego aktora na scenie
znacznie osłabla. Wyrazem tego może być
spadek nakladu z pół miliona egzemplarzy do
obecnych 60 tys. (sprzedaż w kioskach). Tonący
starają się ratować hałaśliwymi kampaniami
wymierzonymi w rząd. Pomocy w tym udzielają
im media prawicowe, które systematycznie i
gromko je nagłaśniaja. Dowodem na
rozpaczliwa sytuacje wplywowego niegdyś
środowiska mogą być na przyklad nawoływania
do różnych akcji antyrządowych. Szczególnie
żalosny był apel jednego z dziennikarzy GW
skierowany do wojska i namawiający do buntu.
Było to wołanie na puszczy i tak też ten
dziennikarz został przez władze potraktowany.
Gdyby mial jakieś znaczenie, to zgodnie z
prawem powinien zostać aresztowany.
No i wreszcie wypada dać odpowiedź na
pytanie, które z całą pewnościa w czytelnikach
się zrodziło, dlaczego na pierwszym miejscu nie
postawiłem opozycyjnych partii politycznych.
Nie mogłem, gdyż zakłóciloby to jasność
myślenia. Partie opozycyjne są zjawiskiem
wtórnym. Wbrew pozorom nie są podmiotami
autonomicznymi. W 2009 r. gen.Gromoslaw
Czempinski rozpowiadał, że wlożyć musial dużo
wysiłku, by utworzyć partię o nazwie Platforma
Obywatelska. A Pan general, jak wiadomo, to
czlowiek slużb... Podobnie należy patrzeć na
wytrzepywanie z rękawa nowych partii
politycznych takich jak: Ruch Palikota,
Nowoczesna czy Wiosna. Najnowszym
dzieckiem tych samych rodzicow jest
AGROunia, czyli w zamierzeniu
Samoobrona-bis. Na jabłkowej demonstracji w
Warszawie pojawili sie ludzie powiązani z WSI.
Sprawe nagłośnily duże media
rosyjskie.Rolnicy-bojówkarze otwarcie
opowiadają się za zniesieniem sankcji wobec
Rosji. Jednak nie wchodzi się dwa razy do tej
samej rzeki, co widać choćby po klasie
wiejskiego chlopaczyny stanowiącego twarz tej
nowej firmy. Daleko mu do A.Leppera.Siła
tamtych partii nie tkwiła w mocnych,
terenowych strukturach, tylko w ogromnym
nagłośnieniu przez media wrogie obecnej
wladzy. U źródel powstania tych potentatów
leżaly fundusze należące do znanych
podmiotów, o których będzie za chwile.
Przejawem bezradności totalnej opozycji jest
klęska dwóch środkow/narzędzi, ktorymi starala
sie wojować z wielkimi nadziejami (zwycięstwo
tuż,tuż) przez ponad trzy lata.Pozostaly nawyki z
przedszkola czyli pokazywanie języka i grożenie
represjami po zdobyciu wladzy. Tyle, że przez
następną kadencje do władzy chlopcy nie wrócą,
zaś PiS będzie mial dużą swobode i wreszcie
będzie mógl skorzystać ze swoich mięśni, czyli
aparatu represji stanowiącego jeden z głównych
skladników władzy panstwowej.
„Tymczasowy―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81549
Kilka słów o sytuacji w Polsce II
Po warszawskiej konwencji PiS, która odbyła się
dwa tygodnie temu, zauważyłem, że jeżeli w
ciągu kilku dni Postępaki nie odpowiedzą na
zgłoszone przez PiS propozycje to znaczy, że
przegrały trzyletni spór z PiS`em. Wydaje się, że
chyba rzeczywiście tak jest.
Do tej pory Platforma starała się pokazać, że
nie ma różnic jakościowych między nią a
PiS`em, że obie partie chcą w zasadzie tego

samego a różnice są tylko w rozłożeniu
akcentów. Zauważali też, że PiS nieudolnie
rozkłada akcenty, bo zraża do siebie i dalej do
całej Polski liczne środowiska zwłaszcza w UE.
PO zaś jest skuteczniejsze, bo nikogo nie zraża,
a też dba o sprawy ekonomiczne, bo mają w
swych szeregach wielu światowej sławy
specjalistów.
Cały ten obraz sceny politycznej wykreowany
przez mainstream właśnie legł w gruzach.
Okazało się, że PiS zajmuje się sprawami
materialnymi, gospodarką, pozycją Polski w
Europie, dochodami ludzi a reszta sceny
politycznej zajmuje się …. życiem seksualnym!
Środowiska, których emanacją polityczna jest
PO są chyba świadome obecnego stanu rzeczy i
nie bardzo wiedzą, co z nim zrobić.
Po konwencji PiS, na której Kaczyński ogłosił
dalsze programy stymulowania fiskalnego
gospodarki , oni zamilkli będąc przekonanymi,
że dyskusją będzie wokół nieuchronnej ich
zdaniem nowelizacji budżetu. Jak tylko pojawi
się zapowiedź takiej nowelizacji to wtedy chcieli
podnieść lament, że PiS odstąpił od swojego
programu naprawy państwa a zaczął zajmować
się jego demolowaniem w swoim interesie
wyborczym. Okazało się jednak, że jednak nie
ma potrzeby nowelizacji budżetu i nie ma
początku całej narracji. W sumie ich zachowanie
to mimo wolnie nic innego jak tzw. „milczący
akcept‖ polityki PiS`u. Milczący akcept jest to
pojęcie znane z prawa cywilnego opisujące
sytuacje, w której brak sprzeciwu jest
akceptacją, najczęściej roszczeń ale nie tylko,
drugiej osoby. Czyli przynali milcząco, że to co
robi PiS jest jedynym słusznym programem
ekonomiczno-politycznym, bo innego nie ma, a
akcenty są w sumie nieistotne. Zwłaszcza, że
Orban stwierdził iż te osoby, które są naszymi
przeciwnikami w UE robią to za pieniądze a nie
dla tego, że są przekonane o swojej racji. Ostatni
gwóźdź do ich trumny wbił Paweł Śpiewak,
który przyznał, że mówiąc o rzekomej
wypowiedzi znanego piłkarza o Polsce kłamał i
nie widzi w tym nic złego. Tak więc okazało się
z tego, że postęptak coś mówi nic nie wynika, bo
nie widzi nic złego w kłamstwie. Ta wypowiedź
jest równie dużym błędem co podpisanie karty
LGBT przez Trzaskowskiego a może nawet i
większym, ale jeszcze tego Postępaki nie widzą,
choć na pewno zobaczą.
Po konwencji PiS Postępaki uznały
kompetecje PiS`u w sprawch
polityczno-gospodarczych i stwierdzili, że nie
mają w nich nic do powiedzenia a jedynym
przedmiotem sporu stały się sprawy seksualne,
które w zamiarach miały być zapewne „wisienką
na torcie‖ a nie daniem głównym.
To po prostu klęska.
Mniej więcej w dwa dni po tym jak PiS
ogłosił, że nie ma potrzeby nowelizowani
budżetu i nie będzie więc ponownie dyskusji o
programie ekonomicznym w Warszawie zaczął
być kolportowany następujący dowcip:
„Jeden profesor ekonomii mówi do drugiego:
Słuchaj! Nie rozumiem tego a tego! Drugi
odpowiada: Ależ zaraz ci powiem jak to
wytłumaczyć. Pierwszy mu jednak przerywa
mówiąc: Nie o to chodzi, wytłumaczyć to i ja
potrafię.‖
To bardzo gorzki dowcip, ale mi się podoba.
„UPARTY―
http://www.blogmedia24.pl/node/81532
LIBERALIZM TOTALITARNY

Totalitaryzm nigdy nie był i nigdy nie będzie
liberalny. Współczesny liberalizm po prostu jest
totalitarny. Klajstrowanie totalitaryzmu jest bez
sensu. Zbrodnia jest zbrodnią. Sformułowanie
"liberalizm totalitarny" albo "totalitaryzm
liberalny" jednoznacznie stwierdza
przynależność współczesnego liberalizmu do
formacji totalitarnej. A więc z jednej strony
mamy do czynienia z tautologią, w której
"liberalizm" i "totalitaryzm" stają się
synonimami. Niestety, z drugiej strony jest to
diagnoza definiująca pojęcie liberalnego
totalitaryzmu jako współczesnego, bardzo
groźnego wzorca cywilizacyjnego. Po raz
pierwszy zauważyła ten fakt pani profesor Anna
Pawełczyńska w wywiadzie Wojciecha
Chmielewskiego dla Nowego Państwa nr
1/2005), w którym powiedziała, cytuję:
"Totalitaryzm prowadzi do
ubezwłasnowolnienia człowieka i każdej
samorządnej wspólnoty, po to by tego człowieka
lub wspólnotę podporządkować całkowicie
(totalnie) interesom grupy sprawującej władzę i
żerującej na podległych społeczeństwach. Cele
te mogą być osiągane środkami twardymi i
środkami miękkimi, czyli głównie manipulacją.
Sądzę, że dzisiaj jesteśmy świadkami
tworzenia się nowej formacji totalitarnej, która
ma wiele podobieństw do poprzednich, lecz
więcej do komunizmu niż faszyzmu. I jest to
kolejna forma zła. Wymierzona również w
naturalne więzi społeczne oparte na
tradycyjnych wartościach."
Cała subtelność operowania tym pojęciem
bierze się z precyzyjnego zrozumienia i
umiejętności odróżnienia istoty totalitaryzmu od
jego narzędzi. Pani profesor słusznie zauważyła,
że istnieją i środki miękkie i twarde. I szubienica
i propaganda. Znowu cytuję:
"Nie opłaca się już stosować tortur, gdy
można odebrać rozum. Tak jest taniej. Do tego
wystarczy socjotechnika, psychotechnika i parę
innych zabiegów propagandowych czy
terapeutycznych. (...)
"W lewicowym wariancie liberalizmu
wolność (w praktyce samowola) jednostki
stawiana jest ponad dobrem naturalnej grupy
społecznej. Totalitaryzm liberalny ma wiele
wspólnego z takimi sposobami myślenia, dla
których przeszłość i tradycja są balastem. Są to
projekty społeczeństwa oderwane od historii.
Ważne, że jest to projekt światowy,
nieuwzględniający odrębności narodów i kręgów
kulturowych, w czym objawia się jego
totalitarny charakter i skłonność do niszczenia
dorobku pokoleń. W "Solidarności" na kilka
milionów ludzi dobrej woli było kilka setek
tysięcy ludzi złej woli. Możemy się winić nie
tylko za to, że daliśmy się w taką sytuację
wmanewrować, ale przede wszystkim, że
daliśmy się jako naród nabrać na brak
dekomunizacji."
Dla celów dezinformacji i manipulacji
zostało zniekształcone pojęcie tolerancji. Hasło
tolerancji miało tu oznaczać również brak
sprzeciwu wobec zła. Zmarnowano siły
społeczne, które były wówczas zdolne
uruchomić proces regeneracji moralnej. (...)
"Dziś w Polsce trwa władza lumpenelit.
(...) Rządząca w Polsce lumpenelita nie rozumie
postawy służby społecznej. Ich działania są
motywowane przez antywartości. W wyniku
trwającego od pół wieku procesu degradacji
wyłoniła się elita finansowo-polityczna, której
socjologiczne podobieństwo do
lumpenproletariatu jest zaskakujące."
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Moim zdaniem we współczesnym świecie
XXI wieku podział ustrojowy i polityczny na
lewicę i prawicę zupełnie utracił swój sens.
Wszelkie istotne ustrojowo formacje polityczne
dzielą się na dwa typy:
Typ demokratyczny lub solidarnościowy, w
którym decydujący jest interes obywateli i ich
solidarność. Przywiązywałbym dużą wagę do
pojęcia solidarności nawiązujacego do polskich
korzeni współczesnej formacji społeczeństwa
czerpiącego garściami z chrześcijańskiej tradycji
cywilizacji Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
pontyfikatu Jana Pawła II oraz antytotalitarnego
dorobku historycznej polskiej Solidarności.
Typ totalitarny, w którym decydujący jest
interes władzy, przeciwko obywatelskiej
solidarności. Pojęcie totalitaryzmu wymaga
zdecydowanej rekonstrukcji i bardzo uważnego
przyjrzenia się faktom, tak aby możliwe było
jego ponowne zdefiniowanie i osadzenie w
historycznej rzeczywistości jako skutecznego
narzędzia nauki.
„michael―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81551
Sędzia pokoju
Polskie władze zamierzają dokonać bardzo
ważnego kroku na polu reformy sądownictwa jest nim powoływanie sędziów pokoju. Szkoda,
że tak długo z tym czekano. Mają się oni
zajmować sprawami drobnymi, których rocznie
trafia do sądów powszechnych około pół
miliona. Można sobie wyobrazić jak bardzo sądy
zostaną odciążone. A pozbawienie tak dużego
obszaru pracy będzie musiało prowadzic do
odchudzenia sądów. Sędziowie będą musieli
szukać pracy i będa pokorniejsi. Idzie trudny
czas dla kasty nadzwyczajnych ludzi.
Z instytucją sędziego pokoju spotykałem się
kilkakrotnie w Kanadzie. Najpierw gdy
przychodziła propozycja do Kongresu Polonii
Kanadyjskiej byśmy wytypowali naszego
przedstawiciela. Takie stanowisko wiązalo się z
bardzo dobrymi zarobkami oraz pracą do bogatej
emerytury. W sumie z Polonii kandyjskiej do tej
instancji sądownictwa trafiło w ciągu
kilkudziesięciu lat kilku dzialaczy. Mowa tylko
o prowincji Ontario, a przecież są i inne. Takze
są obdarzone apetytem inne grupy etniczne.
Kryteria naboru nie są wygorowane, ma to byc
rozgarniety działacz, choć nie zawodowy.
Absoluitnie nie prawnik. U nas trafił się raz
nawet ktoś będacy bardziej dziennikarzem
polonijnym niz działaczem. Ci ludzie otrzymują
pewne przeszkolenie i zdają egzaminy.
Kiedyś trafilem przed oblicze takiego
sędziego. Wyglądal na wysłużonego działacza
społecznosci filipinskiej. Trafilem za
niewinność. Otóż przez kilkanaście lat
wyjezdzałem z pracy trafiąjac zaraz na
skrzyżowanie. Zawsze skręcałem w lewo i zaraz
potem od ulicy odbijał w prawo wlot na
autostradę. Na odleglosci okolo 50 m. musialem
zmieniać trzy pasy. Dla kierowców było
oczywiste, że jeżeli ruch na skrzyżowaniu jest
zatrzymany, to najlepiej byloby gdyby
samochody z mojego pasa szybko rozpraszaly
sie po trzech pasach. Tymczasem jest taki
przepis ruchu drogowego , że w takim
przypadku zawsze należy skrecać na pas
najbliższy po lewej stronie. Miało to sens, na
ulicy dwupasmowej gdzie na ten drugi pas
mogly skrecac samochody jadace w kierunku
przeciwnym i też skrecajace w tym samym

kierunku. No i akurat trafil sie policjant-łapacz,
który wyskoczyl przed maskę mojego
samochodu i wlepil mi mandat w wysokosci
$150. Czułem sie niewinny a i później przez
dluzszy czas obserwowalem zachowanie
kierowcow w podobnych sytuacjach. Prawie
wszyscy czynili to co ja. Jedynie, ci, którzy
później po skrecie w lewo jechali troche prosto i
zaraz potem skrecali w lewo.
Na sali sadowej zgromadziło sie kilkadziesiat
osob. Najpierw do stolu z dwoma urzędnikami
podchodzili para-legalsi, czyli niby prawnicy
obsługujacy ludzi w drobnych sprawach. Każdy
mial teczke z dokumentami kilku swoich
klientow, którym nie chcialo sie przyjsc, a stać
bylo na zaplacenie takiego niby prawnika po
kursach. Po kolei załatwiali sprawy i przyszedl
czas na takich jak ja. Urzednik zapytal mnie czy
będę "plead guilty", to znaczy uznam swoją
wine. Jeżeli tak, to zredukuja mi mandat do $50.
Akurat to mi odpowiadało.
Następnie wszedł sędzia pokoju,
wzmiankowany Filipinczyk w sądowych
szatkach. Na komendę urzednika wszyscy
wstali, bo "sąd idzie". Sędzia po kolei pytal
wzywanych czy przyznają się do winy.
Następnie pytal czy pracuja. Pewnie pomagało
to mu w określeniu wysokosci zniżki, bo taką
wszyscy, włącznie ze mna,otrzymywali.
Odpowiedzialem, uznaje swoja winę i że
pracuje.
„Tymczasowy―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81545
Wygląda na to, że "pewne środowiska" nie
odpuszczają w sprawie znienawidzonych przez
nich "zaplutych karłów reakcji" . Domagają się
zmiany nazwy ulicy w Białymstoku noszącej od
roku imię mjra Zygmunta Szendzielarza
Łupaszki. Nie zgadzamy się z tym żądaniem.
Jesteśmy spadkobiercami myśli i patriotycznej
postawy pana Majora. Postaramy się nie
dopuścić do tego, by ten żołnierz Niezłomny
utracił swój żołnierski, oficerski HONOR bo
domagają się tego mentalni "dziedzice"
oprawców naszych Bohaterów.
Mjr Łupaszka to polski bohater narodowy,
który poświęcił życie Ojczyźnie w licznych
walkach z Niemcami i Sowietami - zawsze w
imieniu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Nigdy
nie zgodził się na sowietyzację, chciał Polski
wolnej, suwerennej i niepodległej.
Dla Niej poświęcił najwyższą wartość, jaką
jest życie. Jego dewizą była zawsze Bóg, Honor
i Ojczyzna. Kpt Stanisław Sojczyński Warszyc
w rozkazie nr 2 do żołnierzy Konspiracyjnego
Wojska Polskiego napisał: „ Do Polski wolnej,
suwerennej, sprawiedliwej i demokratycznej
prowadzi droga przez walkę ze
znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą.‖
Usiłowanie usunięcia patrona ulicy jakim jest
mjr Łupaszka, poczytujemy za nikczemne
zakłamanie i zdradę wartości, które zawsze
przyświecały Polakom w naszej historii a także
powrót do narracji stalinowskich historyków na
temat Żołnierzy Niezłomnych.
„Joanna K.―
http://www.blogmedia24.pl/node/81556
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