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Morawiecki: Bieda, bezrobocie, brak
mieszkań oraz zapóźnienia w służbie zdrowia
to cztery kluczowe choroby
Będzie to rząd kontynuacji; naszym punktem
odniesienia będzie bezpieczna rodzina, godna
praca i mieszkanie dostępne dla jak największej
liczby osób - powiedział premier Mateusz
Morawiecki.
Morawiecki: "To będzie rząd kontynuacji.
Punktem odniesienia jest rodzina, praca i
mieszkanie"
Prezes PiS: suwerenna, wolna demokratyczna
Polska to nasz cel
Suwerenna, wolna, demokratyczna, przyzwoita i
uczciwa Polska to nasz cel, ten cel zostanie
zrealizowany w tym pokoleniu, zwyciężymy zapewnił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Mówił, że kiedy patrzymy na obecny kształt
naszego życia publicznego i społecznego,
musimy pamiętać, że pojawiło się w nim bardzo
wiele zła. "Bardzo wiele zła, coraz bardziej
bezczelnego, coraz bardziej agresywnego, coraz
bardziej mającego poczucie bezkarności" podkreślił. "I temu też trzeba się przeciwstawić"
- dodał.
Wielki sukces Polski w walce z ubóstwem
według Eurostatu
"Polska na wysokim, 12-tym miejscu na skali
deprywacji materialnej i społecznej w UE,
powyżej średniej UE" - napisał Jacek
Saryusz-Wolski.
Eurostat: zamożność Polaków sięgnęła 74
proc. średniej unijnej.
PKB per capita w 2016 r., wyrażony według
standardów siły nabywczej (PPS), osiągnął w
Polsce 68 proc. średniej unijnej - wynika z
najnowszych danych Eurostatu. Z kolei
zamożność polskich gospodarstw domowych
(AIC) sięgnęła 74 proc. średniej unijnej.
Agencja S&P: Bardzo mocny wzrost PKB w
Polsce.
Pogorszenie się sytuacji w otoczeniu
politycznym w Polsce jest już uwzględnione w
ratingu Polski i jego perspektywie - powiedział
w środę trakcie webcastu Frank Gill, analityk
agencji S&P Global Ratings.
Morawiecki: "Zabieramy pieniądze mafiom,
a dajemy je ludziom"
Mateusz Morawiecki, któremu prezydent
powierzył misję sformowania rządu po
odwołaniu premier Beaty Szydło, zapowiedział,
że polityka społeczna pozostanie "najważniejszą
częścią" działań jego
gabinetu. Jej przejawem ma być podniesienie
wysokości ulg i zwolnień. Naszą latarnią,
naszym punktem odniesienia będzie rodzina bezpieczna rodzina, praca - godna praca,
mieszkanie – bezpieczne mieszkanie dostępne
dla jak największej liczby osób - wyliczał. - To
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są cele społeczne, które można realizować, kiedy
kwitnie gospodarka, kiedy rozwijają się
wszystkie filary gospodarki. I na tym będziemy
się koncentrować .Z całą pewnością będziemy
dbać o zachowanie tożsamości kulturowej
Polski. Jaj unikalnej kultury, dziedzictwa i
unikalnej możliwości realizacji zadań w
przyszłości.
Janusz Szewczak "Musimy wrócić do
sprawy reindustrializacji polskiej
gospodarki"
Bardzo się cieszymy, że pojawiają się u nas
duże firmy z Zachodu. Jest to potrzebne. Ale
najważniejsza jest odbudowa przemysłu i to
szczególnie na terenach polski wschodniej. Tam
jest pustynia jeśli chodzi o uprzemysłowienie.
Od Białegostoku po Rzeszów trzeba zbudować
nowoczesne, innowacyjne przedsiębiorstwa.
Wyzwań nam nie brakuje. Myślę, że premier
Morawiecki będzie chciał sprowadzać do Polski
wielki kapitał amerykański. Ta oś geopolityczna
się odwraca i wyrastamy na największego
sojusznika USA w Europie. To by sugerowało,
że należy się otworzyć na wielki biznes
amerykański. Dwa rekiny już mamy - Goldman
Sachs i JP Morgan. Ale musi być ktoś, kto
będzie tych rekinów pilnował, by nie zjadły
mniejszych ryb. Potrzebny jest wielki impuls
inwestycyjny, ale też ludzie, którzy będą
pilnować polskie biznesu.
Expose Mateusza Morawieckiego: Chcemy
dokonać wielkiej modernizacji Polski
Rząd, na którego czele staję, jest ten sam,
kierunek działania jest ten sam, wartości są te
same. Jest więc rządem kontynuacji, który
będzie realizował politykę wspierania polskich
rodzin - mówił w Sejmie premier Mateusz
Morawiecki.
Hub gazowy, program dla seniorów i powroty
z emigracji.Obietnice i deklaracje z EXPOSE
To rząd kontynuacji, który będzie realizował
politykę wspierania polskich rodzin; rozwój i
sprawy społeczne to jedno i to samo; kwitnąca
gospodarka jest warunkiem prowadzenia
szczodrej polityki
społecznej - powiedział w czasie swego expose
Mateusz Morawiecki. Jesteśmy świadkami
rewolucji technologicznej, która oznacza nowe
rozdanie w gospodarce światowej. Powinno
odbywać się ono z udziałem Polski. Dzisiejsza
polityka gospodarcza decyduje, czy Polska
będzie za 10 lat producentem technologii, czy
rynkiem zbytu dla zachodnich koncernów.
Jarosław Kaczyński: rekonstrukcja rządu w
styczniu; zmiany będą dosyć głębokie
Jestem niemal pewien, że rekonstrukcja rządu
zostanie przeprowadzona na początku
przyszłego roku - w styczniu; wydaje mi się, że
zmiany będą dosyć głębokie.W tej chwili
zmieniamy jednego bardzo dobrego premiera
Beatę Szydło, na drugiego – jestem przekonany też świetnego premiera. Wynika to z pewnej
zmiany sytuacji, ale nie możemy zapomnieć, że
w ciągu tych dwóch bardzo ciężkich lat,
zdeterminowanym i odważnym premierem była
właśnie Beata Szydło - powiedział prezes PiS.
Tchórzewski: zmiany w rządzie wynikają z
potrzeby pokrycia kosztów polityki
społecznej
Cd.str.2

POŁOWY TYGODNIA (50 )
Ciekawa jest obserwacja niezadowolonych ze
zmian w Polsce. Z jednej strony jest ich coraz
mniej, z drugiej strony ich działania są coraz
bardziej agresywne. Oprócz niedużych już
protestów ulicznych dochodzi do niszczenia
lokali PIS, zakłóceń uroczystości, rzucania
jajami w samochody kancelarii prezydenta...
W trakcie - uwaga - obchodów rocznicy
Grudnia 70 przemówienie prezydenta było
zakłócane okrzykami przez niedużą ale
nagłośnioną grupkę zwolenników "wolnych
sądów". To pokazuje jak w soczewce stan
skołowanych zwolenników opozycji: mało i bez
sensu. A co do istoty pokazuje zwykłe
chamstwo, gdyż chodzi o ważną rocznicę
tragicznych wydarzeń.
Początek tygodnia przyniósł wraz ze zmianą
premiera zmianę w sondażach. Otóż PISowi
wzrosło. Pierwsze zmiany rządowe mają
podobno nastąpić w styczniu. Te o których
prawie wiadomo, to wymiana ministrów
edukacji i spraw zagranicznych. Ta druga
zmiana wskazuje, że rząd podbiera wartościowe
postaci z kancelarii prezydenta, co - jak
uważałem wcześniej - może być sygnałem dla
prezydenta...
A jak będzie to się okaże...
Przez Sejm i Senat przeszły zmiany w
ustawach o KRS i SN. Zwolennicy wolnych
sądów i szybkiego seksu ze dwa razy zwołali się
na ulice. Zwołujących i deklarujących udział na
facebooku było kilka tysięcy. Na ulicach
spotkało się ich kilkuset. Jakby zostali tylko na
facebooku mogliby mieć lepsze samopoczucie...
Na konferencji prasowej Putina pojawił się
wątek katastrofy smoleńskiej. Putin spytany o
wybuchy wypowiedział się o Polakach z dużą
pogardą i lekceważeniem. Niby to sprawa
międzynarodowa, ale też jak najbardziej polska.
Putin nie mówił sam z siebie, odpowiedział na
zadane pytanie. A kto zadał pytanie? A gość z
TVN, co pokazuje, że opozycja próbuje
wzniecić w kraju konflikt smoleński myśląc, że
przysporzy to jej zwolenników. Pokazuje to, że
zestaw pomysłów mają dość ograniczony.
A właściwie czego można się po nich
spodziewać? Zdziwienie marną jakością
intelektualną opozycji dziwi wielu polityków i
publicystów, a ja się pytam dlaczego dziwi?
Widzieliśmy te tuzy intelektu jak rządziły
(nazwisk wymieniać nie trzeba), to niby
dlaczego miałoby im się poprawić? No?
Dlaczego?
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/79135

Tchórzewski: zmiany w rządzie wynikają z
potrzeby pokrycia kosztów polityki
społecznej
PiS spełniło swoje obietnice wyborcze z
zakresu polityki społecznej i dla pokrycia tych
wydatków potrzebne są działania z zakresu
gospodarki; twarzą tej ofensywy jest premier
Mateusz Morawiecki - powiedział minister
energii Krzysztof Tchórzewski.
CBOS: 46 proc. Polaków uważa, że sytuacja
w kraju zmierza w dobrym kierunku
W grudniu polepszyły się nastroje społeczne: z
44 w listopadzie do 46 proc. obecnie zwiększył
się odsetek Polaków uważających, że ogólna
sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku; z
40 do 38 proc. spadł odsetek.
4,5 proc. wzrostu PKB w 2017 roku. Credit
Agricole podniósł prognozę dla Polski
Tempo wzrostu PKB w 2017 r. wyniesie 4,5%
r/r wobec wcześniej przewidywanych 4,1%, zaś
w 2018 r. będzie równe 3,8% (bez zmian w
porównaniu do poprzedniej prognozy) i w 2019
r. spowolni do 3,3%.
Fitch: Zadłużenie zagraniczne netto Polski
spadnie do 28% PKB na koniec 2019 r.
Fitch Ratings spodziewa się, że zadłużenie
zagraniczne netto Polski spadnie do 28% PKB
na koniec 2019 r. z obecnych 32% PKB,
poinformował ISBnews dyrektor w Zespole
Ratingów Państw w agencji Fitch Ratings
Arnaud Louis.
Państwowy Dług Publiczny w III kw. spadł o
0,5 proc. kdk do 972,2 mld zł - MF
Państwowy Dług Publiczny w III kwartale
spadł o 0,5 proc. kdk do 972.207,5 mln zł podało Ministerstwo Finansów.
100 korzystnych zmian dla firm.Kilka z nich
to rewolucja
Ministerstwo Rozwoju dotrzymało słowa.
Pakiet „100 zmian dla firm” nie był tylko
polityczną obiecanką. To w sumie 115
uproszczeń dla sektora małych i średnich firm.
Już w tej chwili działa ponad 100 z
nich.
Zatrudnienie w Polsce w III kw. wzrosło o 1,4
proc. rdr - Eurostat
Zatrudnienie w III kwartale w Polsce wzrosło
o 1,4 proc. rdr, po wzroście o 1,9 proc. w II
kwartale - podał w środę Eurostat.
Produkcja przemysłowa w Polsce w X
wzrosła o 10 proc. rdr - Eurostat
Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana
dniami roboczymi, wzrosła w październiku o 10
proc. rdr, po wzroście o 6,7 proc. rdr we
wrześniu -podał Eurostat.
Produkcja przemysłowa w eurolandzie w X
wzrosła o 0,2 proc. mdm; prognoza 0,0
Produkcja przemysłowa w strefie euro w
październiku wzrosła o 0,2 proc. mdm, podczas
gdy poprzednio spadła o 0,5 proc., po korekcie z
-0,6 proc. -poinformował w komunikacie urząd
statystyczny Eurostat
Inflacja przyspiesza.GUS podał dane za
listopad
Inflacja konsumencka wyniosła 2,5% w ujęciu
rocznym w listopadzie 2017 r. (wobec 2,1% r/r
w październiku), podał Główny Urząd
Statystyczny . Ministerstwo Rozwoju oczekuje,
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że w grudniu wskaźnik inflacji CPI spadnie do
2,2 proc. rdr - wynika z komunikatu MR. W
całym 2017 r. ceny mają wzrosnąć -wg MR - o
2,0 proc.
Sprzedajemy coraz więcej.GUS podał dane o
eksporcie
Eksport wzrósł o 10,5% r/r do 168 538,3 mln
euro w styczniu-październiku 2017 r., zaś import
wzrósł w tym okresie o 11,5% r/r do 166 377,8
mln euro, podał Główny Urząd Statystyczny.
Obroty w przemyśle na koniec III kw.
wzrosły rdr o 7,1 proc. - GUS
Obroty w przemyśle w Polsce na koniec III
kwartału wzrosły rdr o 7,1 proc. wobec wzrostu
o 3,1 proc. rok wcześniej, a obroty na eksport i
wywóz wzrosły o 10,3 proc. wobec wzrostu o
7,5 proc. rok wcześniej - podał GUS w
opracowaniu kwartalnym.
NBP: Inflacja bazowa w listopadzie wyniosła
0,9 proc.
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i
energii wyniosła 0,9% r/r w listopadzie br. w
ujęciu rocznym wobec 0,8% r/r w październiku
2017 r., podał Narodowy Bank Polski .
Szef PFR: Jest szansa na wzrost inwestycji w
2018 roku o 7-10 proc.
Jest szansa na wzrost inwestycji w 2018 roku
o 7-10 proc. - powiedział szef Polskiego
Funduszu Rozwoju Paweł Borys.
Polski dług w rękach Polaków? Morawiecki:
Kupujcie obligacje
Resort finansów sprzedaje coraz więcej
papierów klientom detalicznym. Ale w
promowaniu tego sposobu oszczędzania daleko
nam do Węgrów.
MF po odkupie sfinansowało 13,8 proc.
potrzeb pożyczkowych na '18 - MF
MF, po ubiegłotygodniowym odkupie
obligacji od BGK sfinansowało 13,8 proc.
potrzeb pożyczkowych na 2018 rok - podał
resort w komunikacie przesłanym PAP.
Kantar: na PiS chce głosować aż 50 procent
Polaków. Opozycja daleko w tyle
Badanie zostało przeprowadzone 11 grudnia, a
więc już po decyzji o zmianie premiera.
Platforma Obywatelska. popiera 17 procent
pytanych i jest to spadek aż o 6 pp. Dalej
uplasowali się
Kukiz‘15 z poparciem 11 procent (wzrost o
3pp.) oraz Nowoczesna -9 procent.
Zarobki Polaków pójdą jeszcze w górę. Co z
inflacją i stopami procentowymi?
Wyjątkowo niskie bezrobocie i głód rąk do
pracy prawdopodobnie wymuszą na firmach
podwyżki. Agencja Fitch ocenia, że doprowadzi
to do szybszego wzrostu cen, niż chce tego
NBP, a w
NBP: W październiku dodatnie saldo
rachunku bieżącego i kapitałowego
Łączne saldo rachunku bieżącego i
kapitałowego w październiku br. było dodatnie i
wyniosło 5,0 mld zł - wynika z opublikowanych
przez NBP w czwartek wstępnych danych
bilansu płatniczego Polski.
NBP: Eksport liczony w euro wzrósł w
październiku o 15,4 proc.

Eksport towarów z Polski wzrósł w
październiku br. o 15,4% r/r do 17 914 mln euro,
zaś import wzrósł o 12,9% r/r do 17 317 mln
euro, wynika z danych przedstawionych przez
Narodowy Bank Polski .
Adamczyk: musimy zrealizować Narodowy
Program Mieszkaniowy
Musimy stworzyć warunki dla młodych
Polaków, młodych rodzin, aby nie szukali
przyszłości poza granicami kraju. Musimy
zrealizować Narodowy Program Mieszkaniowy powiedział minister infrastruktury i
budownictwa Andrzej Adamczyk.
Wiceminister energii: Przejęcie aktywów
EDF przez PGE było konieczne
Przejęcie aktywów EDF przez PGE to jedna z
największych transakcji na rynku fuzji i przejęć
w Europie w ostatnim czasie. To decyzja, która
ma sens ekonomiczny i jednocześnie chroni
zasoby energetyczne o krytycznym dla nas
znaczeniu.
MZ: opt-out wypowiedziało ok. 10 proc.
rezydentów, 4 proc. wszystkich lekarzy
Klauzulę opt-out wypowiedziało ok. 10 proc.
lekarzy rezydentów; jeśli chodzi o wszystkich
lekarzy skala wynosi ok. 4 proc. – podała w
środę wiceminister zdrowia Józefa
Szczurek-Żelazko. Przekazała, że w konkretnych
szpitalach jest to kilka, kilkanaście osób, w
niektórych –kilkadziesiąt.
Będzie więcej lekarzy z Ukrainy? Radziwiłł
rozważa ułatwienie podejmowania pracy w
Polsce
Zamierzam zmniejszyć te ograniczenia i
utrudnienia, które nie wydają się dziś konieczne
- tak odniósł się do możliwości zatrudniania
lekarzy zza wschodniej granicy minister zdrowia
Konstanty Radziwiłł w wywiadzie udzielonym.
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
przedłużą umowy z NFZ
Lekarze zrzeszeni w Porozumieniu
Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) i w
Porozumieniu Zielonogórskim poinformowali
PAP, że przedłużą umowy z NFZ do połowy
przyszłego roku. Zapowiedzieli, że w
najbliższych miesiącach będą prowadzili dalsze
rozmowy z Funduszem.
Macierewicz: cena za Patrioty będzie w
granicach, o których mówiliśmy od początku
Rząd USA wskazał górny pułap tego, za jaką
sumę Polska może kupić system antyrakietowy
Patriot. Nie jesteśmy zainteresowani wszystkimi
jego możliwościami, w związku z tym cena za
system będzie w granicach, o których od
początku mówiliśmy - oświadczył szef Antoni
Macierewicz.
Janusz Szewczak: Trzęsą się portki pętakom.
Trzęsą się portki pętakom i niektórzy – jak
mam nadzieję Jan Vincent Rostowski –
obawiają się komisji śledczej, która powstanie.
Trudno wskazać drugie państwo, w którym szef
rządu tak otwarcie wypowiadał się o wierze. To
ewenement, zwłaszcza gdy dodamy do tego
odniesienia do bohaterskich kart naszej historii.
„Maryla“
Cztaj całość:http://blogmedia24.pl/node/79130

Kontratak odparty! Wygraliśmy bitwę
walną.
Teoretyk wojny Clausewitz twierdził, że wojna
zawsze rozstrzyga się w trakcie „bitwy walnej”.
Jednego starcia, które zmienia obraz wojny.
Chyba mamy je właśnie za sobą.
Jeżeli zastanawiamy się, co się stało w
ostatnich dniach, to przypomnijmy sobie
początek kampanii prezydenckiej , co miało
miejsce w 2014 roku.
Otóż mało kto wierzył wtedy w możliwość
sukcesu Dudy. Raczej większość spodziewała
się porażki. Traktowali Dudę jako kandydata
zastępczego, „do odstrzału”, po nieudanej
kampanii. Nie tylko po stronie mainstreamu było
przekonanie o w zasadzie pewnym sukcesie
Komorowskiego. Nawet „nasi” ( w tym i na tym
portalu) byli zawiedzeni tą kandydaturą i
wróżyli jej sukcesu.
Wyznaczono więc na szefa „mocno
ryzykownej” kampanii Dudy, będącego wtedy
trzeciorzędnym posłem, osobę w zasadzie na
marginesie władz PiS. Funkcja skarbnika partii,
którą pełniła Szydło, nie jest funkcją polityczną
a jest bardzo trudną funkcją techniczną.
Wyglądało to, jak zebranie ekipy ludzi, których
nie będzie żal stracić po przegranych wyborach.
Przypominam, mówię o 2014 roku! Właśnie
obawa o przegraną powstrzymała Ziobrę od
upierania się przy swojej kandydaturze na
prezydenta, co sam powiedział. Oczywiście
ważną przesłanką wyboru była chęć pobawienia
Kaczyńskiego funkcji lidera. Przypominam bunt
Ziobry, Kurskiego, Cymańskiego i Bielana,
spowodowany przekonaniem, że to oni są
„sercem Pis`u” - określenie Kurskiego. W końcu
to przez Prezesa tyle lat wielu dzielnych
pisowskich polityków było odseparowanych od
lukratywnych stanowisk i wyglądało na to, że to
się nie zmieni.
Wyszło jednak inaczej niż wielu się
spodziewało.
Jak tylko okazało się, że PiS może wygrać
wybory parlamentarne, ci wybitni politycy, co
byli w 2014 roku pewni innego wyniku
wyborów, zaczęli rozsiewać plotki, że Szydło
nie ma szans na premierostwo, bo są inni, lepsi
do niej kandydaci. Ponieważ sami byli w szoku
po wyborach, to nie działali zbyt skutecznie i
Szydło została jednak premierem.
Od tego czasu obóz zwalczający Szydło zaczął
się robić coraz silniejszy. Po tym jak do tego
obozu przystał Prezydent, dymisja Szydło
stawała się coraz bardziej prawdopodobna.
O co chodzi w tym całym sporze.
Otóż do tej pory politykę uprawiały elity,
każda w swojej formacji. Natomiast wyborcy
byli przedmiotem oddziaływania polityków.
Jarosław Kaczyński, po zamachu smoleńskim,
postanowił odwołać się do środowisk
okołopisowskich, by te wzięły na siebie ciężar
pamięci o zamachu i zaczął z tymi środowiskami
dialog.
Okazało się, że tzw, kapitał społeczny tych
środowisk jest całkiem pokaźny, że jest o realny
podmiot polityczny i społeczny.
Zanim doszło do zaproponowania Dudzie
kandydowania na Urząd Prezydenta odbył się
sondaż wśród liderów organizacji
okołopisowskich i te wskazały właśnie Dudę.
Później wszyscy wzięli się za propagandę.
Organizacje okołopisowskie zdawały sobie
sprawę z wpływu na społeczeństwo i były
bardzo wdzięczne Prezesowi, że nie desygnował
na kandydata na prezydenta swojego kota.
Takiego kandydata było by trudno wprowadzić
do Pałacu w tak w sumie krótkim czasie, a
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dobrze wychowanego Dudę, to bez problemu. I
tak się stało.
Jednocześnie, podczas kampanii okazało się
Beata Szydło jest bardzo sprawna i jest w
środowisku PiS istną perełką, w przeciwieństwie
do Dudy.
Nie ukrywam, że w środowiskach
okołopisowskich inspiracją dla wyboru Dudy
był film „Wystarczy być”, ale nikt nie miał
śmiałości o tym głośno mówić mimo, że
wszyscy widzieli podobieństwa między naszym
kandydatem a bohaterem filmu, były też i
różnice, to prawda i różnice znaczące ale nie nyo
ich za dużo, natomiast wszyscy byli pod
wrażeniem Pani Beaty Szydło. Jeszcze przed
wyborami prezydenckim wszyscy chcieli Beaty
Szydło na stanowisko premiera.
Wybory parlamentarne nie poszły jednak tak
jak chcieliśmy i tylko przez szczęśliwy zbieg
okoliczności PiS zdobył władzę ale nie zdobył
samodzielnej większości w Sejmie. Utrata bądź
Gowina, bądź Ziobry powoduje utratę
większości parlamentarnej.
Nie jest również tajemnicą, że powodem nie
dość dobrego wyniku PiS w wyborach
parlamentarnych było włączenie się w nią
„wybitnych polityków z centrali PiS”. Jedno
wystąpienie publiczne np. Lipińskiego
szacowałem na utratę ok. 0,7 do 1,5%
potencjalnego elektoratu! Inni nie byli ta
skuetaczni ale działali na elektorat podobnie. Na
szczęście mało było tych wystąpień.
Ale to „wesołe towarzystwo”, podobnie jak
PAD, wcale nie chciało zrezygnować z
pożądania władzy dla swej radości, więc
zwalczało Szydło jak mogło. Oczywiście Szydło
jest tylko typem, bo nie cierpią również i
Strasznego Antoniego, i Kamińskiego a teraz i
Błaszczaka, nie mówiąc o Rafalskiej, czy
Zalewskiej, które mieli za nic. Ich problem
polega na tym, że ci których oni mają za nic
osiągają sukcesy dla nich samych niedostępne.
Wreszcie zmusili Kaczyńskiego do wymiany
premiera. Musimy bowiem pamiętać, że z
czasem każdemu spada ilość „stopni swobody
decyzyjnej”. Młody człowiek może w życiu
robić co chce, ale z wiekiem, gdy ma już jakiś
dorobek, to potrzeba jego chronienia z jednej
strony a z drugiej starzenie się powoduje, że
musi kontynuować wcześniejsze działania. Nie
może sobie pozwolić na utratę dorobku i
sprawienie zawodu swoim ludziom, a każdy z
nich ma jakieś plany. To samo dotyczy i
Kaczyńskiego. Owszem, jest on przywódcą PiS i
liderem społecznym, ale z każdym rokiem staje
coraz bardziej przewidywalny, bo ma coraz
mniejszy wybór dróg postępowania.
Intryga polegała na tym, żeby zmusić
Kaczyńskiego do objęcia urzędu Premiera, tylko
po to, by musiał on z niego zrezygnować pod
presją, czy to Gowina , czy Ziobry. Oznaczało
by to początek utraty przywództwa w PiS i
oswobodzenie „wesołego towarzystwa” od
jakichkolwiek obowiązków publicznych. Nie
mogą bowiem oni mu darować, że związując się
z organizacjami okołopisowskim wykazał ich
mizerię. Znakiem utraty przez Kaczyńskiego
władzy miało być usunięcie z rządu i
skierowanie na boczny tor chronionej przez
niego Beaty Szydło.
Gdy taka groźba stała się realna włączyły się
środowiska okołopisowskie i okazało się, że są
w stanie przedłożyć „wesołemu towarzystwu”
„usilną prośbę” i została ona uwzględniona.
Jeszcze nie dawno PAD mówił publicznie, że
nie wyobraża sobie powołania „Strasznego
Antoniego” do rządu a teraz jakby mu

wyobraźni przybyło. Jeszcze nie dawno,
dosłownie kilka dni temu, Premier Szydło była
nieudolnym szefem a teraz stała się najlepszym
premierem ćwierćwiecza.
Okazało się, że środowiska okołopisowskie ,
lud pisowski stał się czynnikiem decydujący o
polityce PiS a „wesołe towarzystwo” utraciło
władzę.
Jeszcze nie dawno PAD grzmiał, że nie
zaakceptuje w zasadzie żadnych poprawek w
podobno swoich ustawach o sądownictwie a
teraz mówi, że w zasadzie wszystkie główne
idee zostały przez Sejm uwzględnione mimo, że
zostały zmienione.
Można więc powiedzieć, że PiS z partii
realizującej nasze postulaty zaczyna się stawać
„naszą partią”, naszą to znaczy zakotwiczoną w
społeczeństwie na tyle silnie, że społeczeństwo,
a przynajmniej ta jego część, która popiera PiS
może wpływać na bieżące decyzje polityczne.
Przestaliśmy być zwoływanym co kilka lat
stadem pożytecznych idiotów a powoli stajemy
się obywatelami.
„UPARTY“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79090
Caracal a praworządność według
Wojciecha Jaruzelskiego i Grzegorza
Schetyny
Jeśli prawo pozwala na taką praworządność,
jeśli prawo legalizuje zbrodnię i pozwala na
krzywdę, jeśli prawo ignoruje zło i jest obojętne
na czyny niegodne, to trzeba zmienić to prawo.
Jeśli ktoś popełnia zbrodnię - nie ma prawa
zasłaniać się prawem ani uciekać się pod
ochronę prawa. Jest to stara zasada prawa
rzymskiego, która została złamana przez lewicę.
Tylko lewica stanowi amoralne prawo, które
pozwala na zbrodnię i krzywdę w imieniu prawa
- dura lex, sed lex - w Auschwitz i na naszych
ulicach:
Wczoraj przedstawiciele organu stołecznego
miasta Warszawy pani Prezydent Hanny
Gronkiewicz Walz stanęli w obronie czyścicieli
kamienic [link] szukając ochrony prawnej, a
może nawet immunitetu bezkarności dla
łotrostwa czyścicieli kamienic.
A wtedy, w czasie brutalnej napaści na
kradzione nieruchomści, wtedy kiedy czyściciele
kamienic dręczyli, prześladowali i eksmitowali
mieszkańców, wtedy wszyscy, dosłownie
wszyscy urzędnicy władzy Platformy
Obywatelskiej odwracali głowy, nie widzieli nic,
nie podejmowali żadnych działań. Państwo
udawało, że nic nie widzi, o niczym nie wie.
„michael“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79120
Admirał Unrug może wrócić do
Ojczyzny.
Po 1989 r. do Polski sprowadzono prochy
kilku zasłużonych dla Ojczyzny Polaków,
jednak wielu z nich wciąż znajduje się poza
granicami. Należy do nich wiceadmirał Józef
Unrug, dowódca obrony Wybrzeża, który
skapitulował jako jeden z ostatnich 2
października 1939 roku. Zgodnie z jego wolą i
honorem powrót, oficjalny pogrzeb w Polsce jest
jedynie możliwy, jeśli uprzednio lub
równocześnie zostaną podobnie uczczeni jego
koledzy, oficerowie Marynarki Wojennej RP,
którzy niewinnie straceni lub zmarli w
więzieniu, a następnie pośmiertnie

zrehabilitowani, mają prawo do pamięci Narodu.
Zmarły admirał oczekiwał ustalenia winnych i
ich osądzenia oraz ekshumacji komandorów:
Zbigniewa Przybyszewskiego, Jerzego
Staniewicza oraz Stanisława Mieszkowskiego
skazanych w latach 50. jako ofiary rzekomego
spisku w wojsku, a także uroczystego ich
pochowania. Zostali zastrzeleni w mokotowskim
więzieniu – kmdr Staniewicz 12 grudnia 1952 r.,
a kmdr por. Przybyszewski i kmdr Mieszkowski
16 grudnia 1952 r. Ich ciała wrzucono do dołów
śmierci na cmentarzu powązkowskim. Rodziny
nie zostały poinformowane o miejscu
pochówku. Dodatkowymi karami była utrata
praw publicznych i konfiskata majątku. Rodziny
skazanych zostały więc pozbawione mieszkań.
Uroczystość pogrzebowa komandorów jest
dwudniowa. Pierwsza część jest związana z
Helem,gdzie służyli komandorzy. W tamtejszym
kościele wystawiono trumny oficerów, skąd
nastąpiło ich przemieszczenie w kondukcie do
portu na Oksywiu. Dzisiaj została odprawiona
Msza św. pogrzebowa w kościele
garnizonowym .Spodziewany jest udział
delegacji z różnych miejsc w kraju. Uroczystości
przygotowały: Komitet Organizacyjny z
udziałem rodzin komandorów, BBN,IPN, MON,
MSZ, MKiDN i UdsKiOR.

W ten doskonały sposób przekaziory głównego
ścieku tzw. opozycyjnego odseparowują się od
społeczeństwa i popadają w coraz bardziej
doskonalszą paranoję - co widać po ich leadach i
prognozach. Ostatnio wymyśliły nowy sposób
walki z "kaczyzmem".
Jest to podkręcanie nastrojów społecznych w
kierunku atakowania służb rozmaitych. Zasada
Januszy mówi, że nigdy nie atakuje się policji,
wojska czy straży - z prostego powodu. SĄ
zawsze i SĄ przydatni. Jak widać parówkowe
portale i inne wirtualne paskudztwa zapomniały
o tym. I bardzo dobrze! Im więcej świrowania
tym lepiej dla rządzących ;) Swoją drogą niech
się przekaziory cieszą, że u nas demokracja i
człek naprawdę wolno oddycha bo gdzie indziej
dorobiliby się tak upragnionego statusu
męczenników i...zapadłaby cisza. Pies z kulawą
nogą by się o nich nie upomniał. Bo przecież
odjechali. A lista celebrytów z białym proszkiem
w nosku krąży ;-)
Edit: Cieszy mnie ta kara dla TVN. Oby
więcej! Martwi niestety poziom komentarzy
przeróżnej maści idiotów. Paski TVP też są
drażniące ale jednak to nie ta skala...

Byli wierni swojej przysiędze. Swojemu
dowódcy adm. Unrugowi. Rzucono ich do
dołów śmierci i wgnieciono w ziemię, a z nimi
honor Polaków. Przypominamy Polakom jaką
cenę zapłacili ich przodkowie za wolność, za
godność - powiedział przy Pomniku Obrońcom
Helu min. MON Antoni Macierewicz.
Przywołujemy ich nazwiska, imiona, pamięć, by
Polacy wiedzieli, jak wielką cenę ich
przodkowie zapłacili za wolność. Stanowią
symbol naszej niepodległości .Minister
Macierewicz podczas uroczystości patriotycznej
z wojskową asystą honorową przed pomnikiem
Obrońcom Helu, przy trumnach ze szczątkami
oficerów, przypomniał, że oficerowie Marynarki
Wojennej RP byli „wierni swoim rodakom i
przysiędze wojskowej” za co spotkała ich
śmierć:– I czekali wrzuceni do dołów śmierci
pod Cmentarzem Powązkowskim w Warszawie.
Bo tam wrzucono ich po latach męczarni, tortur,
prześladowania i zakopano tak, by ich imię
nigdy nie zostało przypomniane. Tak, by ich
męczeństwo nikomu nie było znane. Tak, by los
Marynarki Wojennej, los Polski, los polskich
oficerów, tych którzy byli wierni ojczyźnie,
został na zawsze zapomniany. By nie pamiętano,
czym jest Polska, by nie pamiętano, czym jest
godność oficera polskiego.65 lat obrońcy
polskiego wybrzeża, zamordowani w
zdradziecki sposób, czekali na ten moment;
dzisiaj wreszcie możemy ich pożegnać z
honorami należnymi bohaterom
Rzeczypospolitej - powiedział

Apolityczny Uniwersytet Jagielloński
razem z partią RAZEM
Słynący z apolityczności Uniwersytet
Jagielloński na wniosek Partii Razem odwołał
konferencję „Prawo dziecka do życia”. [Piotr
Ogórek 12 grudnia 2017 której organizatorami
miały być Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w
Krakowie oraz Instytut Pediatrii Wydziału
Lekarskiego CM UJ Czytaj więcej:
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/kr
akow-razem-nie-chce-pseudonaukowej-konferen
cji,12761156/ ] co stanowi niezbity dowód na
trzymanie standardów apolitycznych, a przy tym
etycznych, najstarszej polskiej uczelni,
matki-rodzicielki pozostałych, i stanowiącej dla
nich niedościgniony wzór cnót wszelakich.
Konferencja została uznana za
pseudonaukową bo m. in. była przewidziana „
prelekcja pt.: „Obrońca życia-świadek wiary”,
którą miał wygłosić doktor inżynier
budownictwa lądowego Antoni Zięba, prezes
Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia
Człowieka, Współzałożyciel Krucjaty Modlitwy
w Obronie Poczętych Dzieci.
Referat ten nie spełnia wymogów naukowości
– nie jest prezentacją badań, nie przyczynia się
do rozwoju nauki (np. neonatologii czy
położnictwa), jest za to przedstawieniem
prywatnych poglądów wygłaszającego …”
UJ od lat walczący o swą i nauki
apolityczność, w swych wiekopomnych
‚Dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego’ , r.
2000 zrezygnował nawet z używania słowa
„komunizm” a także „stan wojenny”, aby
upolitycznienia nikt mu nie mógł zarzucić, dając
tym samym swój wyraz [ nie tylko prywatny]
niezłomnego spełniania wymogów naukowości,
przyczyniając się do rozwoju nauki ( historii,
językoznawstwa, socjologii politologii i nauk
wszelakich) a przede wszystkim trwania przy
prawdzie !
Z przyczyn politycznych, jak wiadomo nikt w
czasach komunizmu, stanu wojennego nie został
usunięty z UJ, bo przecież UJ był i jest
apolityczny, tak apolityczny, że nawet
komunizmu, ani stanu wojennego na nim nie
było, więc i strat wojennych też być nie mogło.

„Maryla“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79126
Odpał mainstreamowych mediów
Niestety dla dziwnych portali i portalików
często nazywających się mediami rewolucja ani
pucz nie wybuchły. Mimo starań i usłużnych
błagań o "ten kraj racz nam makrelo wrócić
jutro" nic nie wychodzi. Prośby, groźby, petycje,
akcje i montowanie wirtualnej rzeczywistości
jedynie nakręca spiralę nienawiści ale zwykłych
ludzi po prostu denerwuje.

4

„Unicorn“
http://www.blogmedia24.pl/node/79097

Józef Wieczorek
Czytaj
całość:http://www.blogmedia24.pl/node/79108
Przemówienia, oklaski i wrzaski lecą z
głośników, czyli....
totalny upadek "totalnej opozycji". Oto
dwie wypowiedzi Jerzego Kwaśniewskiego na
Twitterze. Pierwsza z nich powstała dziś
[12.12.2017] ok. godz. 19:00:
"Ciekawe. Usłyszałem wrzaski tłumu.
Poszedłem pod Sejm. Ale pod Sejmem na
manifestacji nie ma nikogo! Przemówienia,
oklaski i wrzaski lecą z głośników."
{TUTAJ(link is external)}.
Trzy godziny wcześniej - było tam trochę
ciekawiej:
"Obok Sejmu, pod oknami @OrdoIuris głośna
kilkunastoosobowa grupa demonstrantów
skandujących „WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ
DEMOKRACJA” (zmieścili się przy barierkach
kładki na tyłach Sejmu). Emocje najwyraźniej
opadły." {TUTAJ(link is external)}.
Również podczas expose Mateusza
Morawieckiego opozycja raczej siedziała cicho,
a w dyskusji nad nim nie miała wiele do
powiedzenia Wydaje się, że zamiana pani
premier Szydło na Morawieckiego była dla
"totalnej opozycji" jeszcze większym
zaskoczeniem niż dla elektoratu PiS. Opozycja
sądziła, że premierem będzie Kaczyński, a teraz
nie wie - co robić?
„elig“
http://www.blogmedia24.pl/node/79106
Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny wotum
dziękczynne za odzyskanie przez Polskę
wolności oraz pontyfikat Jana Pawła II
W kościele św. Brygidy w Gdańsku nuncjusz
apostolski w Polsce ks. abp Salvatore
Pennacchio poświęcił dziś Bursztynowy Ołtarz
Ojczyzny. W 2000 r. nieżyjący już proboszcz
kościoła św. Brygidy, kapelan „Solidarności” ks.
prałat Henryk Jankowski zainicjował powstanie
Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny. Projekt
obiektu stworzyli były rektor gdańskiej
Akademii Sztuk Pięknych Stanisław Radwański
oraz bursztynnik Mariusz Drapikowski. Jego
budowa rozpoczęła się rok później. Obecnie
liczy on 120 metrów kwadratowych.

http://www.blogmedia24.pl/node/79128#comme
nt-387784
„Co nowego na blogach"jest niezależną
inicjatywą grupy użytkowników portalu
Blogmedia24.pl
Serwis przygotowali: „Maryla”, „Morsik”,
„Natenczas”, „tu.rybak”.

