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korzeniach i wiemy, sk¹d nasz ród
oraz tradycje
o nieudanym marszu miliona platformerGospodarka polska jest w bardzo dobrej kondycji - oceniła premier Beata Szydło, odnosząc się do potwierdzenia przez agencję Moody’s ratingu dla Polski.
Według niej program PiS przynosi efekty i „będzie jeszcze lepiej”. Polska jest
bezpiecznym stabilnym państwem z dobrym klimatem dla gospodarki.

P

amiętamy o naszych chrześcijańskich
korzeniach i wiemy, skąd nasz ród oraz
tradycje. Powiedział podczas homilii wygłoszonej w Toruniu, ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz. Ks.
biskup zapytał, czy po nas, nasi potomkowie będą
w stanie stwierdzić, że to pokolenie, które my stanowimy, ustrzegło Boga w sercach i ziemi.– Nic
więc dziwnego, że Ojciec Święty Jan Paweł II
bardzo często zwracał
się do mieszkańców
wsi, pracowników leśnych, myśliwych „z
wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę
przed tymi, którzy
przez wieki użyźniali
tę ziemię potem czoła,
a gdy trzeba było stawać w jej obronie, nie
szczędzili również
krwi. Z tą samą
wdzięcznością i szacunkiem zwracam się
do tych, którzy dziś podejmują ciężki trud
służby ziemi.
„Polska w ostatnim czasie się rozwija i nie podoba się to
w niektórych gremiach”. Jestem zaskoczony tempem realizacji,
tego co już się udało zrobić. Bezrobocie najniższe
w historii, wzrost produkcji, konsumpcji, znakomite
przyspieszenie. 39 proc. Polaków, najwyżej od 89 r.
twierdzi, że ich sytuacja jest bardzo dobra, nastąpiła redukcja ubóstwa dzięki programowi 500+. Cieszy sytuacja, z którą mamy do czynienia w gospodarce, czynniki, które wpływają na wskaźniki
to np. 500+ - mówił Mateusz Morawiecki. Wicepremier zwrócił uwagę, że szybki rozwój Polski staje
się dla niektórych solą w oku . Z powodu, że Polska w ostatnim czasie się rozwija, nie podoba się
to w niektórych gremiach - zaznaczył.
Polska waluta gwiazdą w Europie. Umocnienie złotego. Złoty, obecnie najbardziej zyskująca waluta w Europie, może się jeszcze umacniać. Spodziewany wzrost gospodarczy Polski ma
utrzymać ten trend, co ma też wpłynąć na decyzję banku centralnego – uważają analitycy.
5,5 mld zysku z przymkniętej luki podatkowej. Luka podatkowa w Polsce została przymknięta na ok. 5,5 mld zł. Z przedstawionego
przez Ministerstwo Finansów raportu wynika, że

największa część z tej kwoty pochodzi z podatku VAT. Sytuacja idzie w bardzo dobrym kierunku. Wyniki finansowe są sensacyjnie pozytywne, lepsze niż spodziewało się wielu optymistów.
To będzie oznaczało, że da się pokryć bezproblemowo wydatki społeczne jak np.: Rodzina
500 plus, Mieszkanie plus, czy leki dla osób powyżej 85. roku życia. To wszystko pokazuje, że

P

sów Schetyna Grzegorza skrytykował
Tusk Donald, pisząc Się Schet rozluźnił. To rozluźnienie było aż nadto widoczne. I może tabletki z węglem by pomogły, gdyby...
 ...gdyby nie cztery pytania zadane przez PIS.
Ani odkrywcze, ani podstępne. I wtedy Schetyna
Grzegorz rozluźnił się jeszcze bardziej. Otóż okazało się, że obywatelscy nigdy nie byli za przyjmowaniem Syryjczyków. Nigdy.
 Po prostu nowe, stare i starsze wypowiedzi
obywatelskich na ten temat zostały sfabrykowane przez Kaczyńskiego. Taka jest prawda czasu i
ekranu jednocześnie...
 Część zwolenników Giętkiego Grzegorza straciła kompas. Oczywiście ta część bardziej „wyrobiona”, bo zwykłemu antypisowcowi z Wilanowa czy
spod Piaseczna jest wszystko jedno. Ma takie poglądy, jakie aktualnie prezentuje Schetyna Grzegorz. Ot, taki Zinowiewowski homo sovieticus...
 I przez tych Syryjczyków nikt nie zauważył innej perełki Schetyna Grzegorza. Otóż na pytanie
o „500 plus” odpowiedział propozycją odebrania
pieniędzy biednym, a dania wyłącznie bogatym.
To już nie homosos, to agent Kaczyńskiego...
 Żeby się ratować Schetyna Grzegorz zaproponował debaty. Specjalistów z PO (żart?) z aktualnymi ministrami. Ta wypowiedź dość zabawna, choć
w sposób niezamierzony, nie wywołała żadnego
oddźwięku. Musiał się Schetyna Grzegorz zdziwić,
bo onegdaj Tusk Donald wyłącznie proponował
debaty. Tak, ale Schetyna Grzegorz nie zauważył,
że Tusk wtedy w ten sposób rządził...

ten kierunek zmian jest dobry – podkreślił Janusz Szewczak. Pozytywne efekty zmian w prawie widać również w akcyzie. Resort finansów
wyliczył, że do budżetu państwa wpłynęło z tego
tytułu dodatkowo około jednego miliarda złotych.
Eksperci zwracają uwagę, że korzyści odnotowuje nie tylko kasa państwa, ale również przedsiębiorstwa produkujące towary akcyzowe.
To ma być koniec prania brudnych pieniędzy. Resort finansów mówi „dość”. Polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu ma być efektywniejszy i lepiej dostosowany do rekomendacji
międzynarodowych - zakłada resort finansów,
który przygotował projekt nowej ustawy w tym
zakresie.
Docelowo ma powstawać kilkanaście tysięcy „Mieszkań Plus” rocznie. Program
Mieszkanie Plus ma pobudzać cały rynek, a my
jesteśmy docelowo w stanie oddawać kilkanaście tysięcy mieszkań rocznie -poinformował w
rozmowie z portalem wnp.pl Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomości. 2

 Kiedy powstała komisja weryfikacyjna, CBA
zdjęło kilku facetów od przekrętów mieszkaniowych w Warszawie, w tym biznesmena Marcinkowskiego z synem mecenasem i byłego wiceszefa kancelarii Wałęsy Kozakiewicza. Nawet w
garażach mieli grubo...
 I wtedy Gruba Hanka powiedziała, że przed
komisją nie stanie, bo komisja jest bolszewicka.
Należy zwrócić uwagę, że według Mucha Joanny
(minister sportu w rządzie PO i PSL) PIS działa
po bolszewicku, bo większością przegłosowuje
ustawy. I jak to zrozumieć nie będąc kodziarzem?
Jak? Ponadto nikt jeszcze Grubej Hanki nie wołał,
widać gore czapka...
 Agencja Moody’s podniosła ratingi dla Polski.
Nie usłyszałem w tej sprawie komentarzy Schetyna Grzegorza, Petru Rumuna i ich mediów. A
przecież rok temu głosili, że Polska gospodarczo
upadnie. Najdalej w rok.
A tu proszę, nie zginęła...
„tu.rybak”, 13/05/2017
http://blogmedia24.pl/node/77626
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Większe wpływy z podatku bankowego. Wpływy z podatku bankowego w 2017 r. mogą
być wyższe o 10 proc., niż założono w budżecie
– ocenił Wiesław Janczyk. W ustawie budżetowej na bieżący rok założono, że kwota z tytułu
podatku od instytucji finansowych wyniesie 3,9
mld zł. Wiceminister przypomniał, że w 2016 r.
przychody budżetowe z tytułu podatku bankowego wyniosły 3,5 mld zł. Dodał, że nie potwierdziły
się zarzuty, iż po wprowadzeniu tej daniny
wzrosną opłaty za usługi dla klientów instytucji finansowych. – Podsumowanie ubiegłego roku
pokazuje, że aż o 6 proc. spadły przychody z tytułu prowizji opłat w bankach – zaznaczył. Janczyk dopytywany o to, co się dzieje z zapowiadanym przez rząd podatkiem od sklepów wielkopowierzchniowych, przyznał, że dyskusja na ten temat „stanęła w martwym punkcie”, po tym jak
Komisja Europejska nakazała zawieszenie tego
podatku. Dodał, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości UE danina ta
nie zostanie wprowadzona.
Prof. J Szyszko: Realizujemy program
zrównoważonego rozwoju. Polska pod rządami
Prawa i Sprawiedliwości realizuje program zrównoważonego rozwoju – powiedział w Toruniu minister środowiska Jan Szyszko, który uczestniczy
w konferencji „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”.
Podkreślił różnorodność gatunkową występującą
w polskich lasach. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wykłady, dotyczące m.in. znaczenia Kościoła dla wsi i wsi dla Kościoła, walki wsi o
Polskę czy roli leśnictwa i łowiectwa dla wsi. Organizatorami przedsięwzięcia są m.in. Ministerstwo Środowiska, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Lasy Państwowe.
Gościem konferencji oprócz ministra Szyszko jest
szefowa kancelarii prezesa Rady Ministrów Beata Kempa. Bierze w niej udział kilka tysięcy leśników z całego kraju.
Morawiecki: Górny Śląsk wkrótce powinien
stać się polską „Doliną Krzemową”. Górny
Śląsk, utrzymując górnictwo jako bardzo ważną
gałąź przemysłu, jest już dziś także silnym ośrodkiem nowych technologii, a wkrótce powinien stać
się polską „Doliną Krzemową”.
WOT przetestuje automat Łucznika. Szansa na wielki kontrakt dla fabryki w Radomiu.
Kilkadziesiąt pierwszych karabinów automatycznych MSBS przetestują żołnierze WOT z Podkarpacia. Udane próby mogą otworzyć przed Fabryką
Broni w Radomiu drzwi do wielkich kontraktów.
Śmigłowce dla sił specjalnych - negocjacje ze wszystkimi oferentami. Inspektorat Uzbrojenia MON ocenił wstępne oferty w postępowaniu na osiem śmigłowców dla sił specjalnych i rozpoczyna negocjacje ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli dokumenty.
Ustawa uwłaszczeniowa już od lipca? Resort szacuje, że skorzysta 1,5 mln Polaków.
Projekt zakłada, że Polacy, którzy są wieczystymi
użytkownikami gruntów, staną się ich właścicielami. - Za ziemię zapłacą opłatę przekształceniową, rozłożoną na 20 rocznych rat.
Ponad 10 krajów myśli podobnie jak Polska ws. pakietu zimowego. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski ocenił, że ponad 10 unijnych państw ma w sprawie propozycji tzw. pakietu zimowego stanowisko podobne do Polski, która – jak przypomniał wiceminister – wszczęła tzw.
procedurę żółtej kartki wobec pakietu.
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Prezydenci Polski i Niemiec będą rozmawiać o kwestiach międzynarodowych. Polityka
wschodnia, przyszłość UE, relacje transatlantyckie
i dwustronne to tematy, które prezydent Andrzej
Duda poruszy podczaswizyty prezydenta Niemiec
Franka-Waltera Steinmeiera w Polsce -zapowiada
Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski.
Sprzedaż części Parku Skaryszewskiego
w Warszawie pod lupą CBA. Centralne Biuro
Antykorupcyjne analizuje działania miejskiej spółki
w sprawie sprzedaży części terenu Parku Skaryszewskiego w Warszawie. Analiza nie przesądza
o dalszych losach sprawy.
CBA w PTE PZU. Chodzi o dane ws. Ciechu. Funkcjonariusze CBA zabezpieczają we wtorek dane elektroniczne w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym PZU S.A. w Warszawie; ma to
związek ze śledztwem dotyczącym prywatyzacji i
zbycia akcji CIECH S.A.
Wyłudzili 11,5 mln zł VAT, wystawiając fikcyjne faktury. Policja zlikwidowała grupę przestępczą, która poprzez fikcyjny obrót paliwami
wyłudziła blisko 11,5 mln zł podatku VAT i „wyprała” ponad 25 mln zł. Pięć osób - dwóch liderów i
trzech członków grupy usłyszało zarzuty i zostało
aresztowanych na trzy miesiące.
Nikt nie zakładał, że inwestycja Amber Gold
w linie lotnicze to oszustwo. Nikt nie zakładał,
że inwestycja Amber Gold w przewoźników lotniczych ma na celu oszustwo czy wyprowadzenie
środków ze spółki - mówiła we wtorek przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold Katarzyna Mętrak-Wacięga, b. naczelnik wydziału w ULC.
Śledztwo ws. służb specjalnych za rządów
PO-PSL. Prokuratura wyjaśnia działania służb specjalnych z czasu, gdy rządziła PO. Zawiodło państwo, służby, które miały zapobiegać zaistnieniu
takich przestępstw. Została stworzona mityczna
tarcza antykorupcyjna Donalda Tuska, która miała
zapobiegać przestępstwom korupcyjnym, a nie
zapobiegła – powiedział szef Prokuratury Krajowej.
Podkreślił, że jeśli działania prokuratury ujawnią
patologie w służbach specjalnych, śledczy będą
konsekwentni i doprowadzą do przedstawienia
zarzutów i skierowania aktów oskarżenia do sądu.
Obecnie prowadzonych jest już kilkanaście śledztw,
które dotyczą działań SKW, CBA, ABW za rządów
PO. Prokuratorzy wyjaśniają zachowania także szefów służb specjalnych.
Osiem osób zatrzymanych w związku z tzw.
dziką reprywatyzacją. Na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zatrzymano osiem
osób - m.in. adwokatów i rzeczoznawców.
Straty związane z mafią reprywatyzacyjną
w Warszawie. W wyniku działania mafii w Warszawie osoby prywatne i Skarb Państwa mogły
stracić nawet kilka miliardów złotych. Ziobro wyraził nadzieję, że winni trafią do więzienia.
„Robimy wszystko, aby pokazać, że podjęliśmy państwo z kolan”. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki jest szefem komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Jaki zachęca do składania wniosków do komisji by zajęła się konkretnymi nieruchomościami. Chce by każdego miesiąca komisja badała kolejną sprawę.
Reprywatyzacja w Warszawie. Prokuratura
Regionalna we Wrocławiu złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie dla sześciu osób podejrzanych w śledztwie w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Sąd ma rozpatrzyć wnioski w sobotę.

Śledztwo ws. korupcji przy prywatyzacji
przedłużone. Czempiński zamieszany w aferę. Gromosław Czempiński brał udział w prywatyzacji przedsiębiorstwa energetycznego
STOEN. Oficjalnie spółka byłego szefa UOP-u
(The Quest)otrzymała za doradztwo przy tej
transakcji w sumie 1,2 mln euro.
PO chce likwidacji IPN i CBA. Po raz kolejny Platforma Obywatelska zapowiedziała likwidację Instytutu Pamięci Narodowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Takie deklaracje Grzegorza Schetyny wybrzmiały w odpowiedziach na pytania Prawa i Sprawiedliwości
ws. programu Platformy Obywatelskiej.
Kuźmiuk: „12- tysięczna klapa”. Zapowiedzi organizatorów „Marszu Wolności” głównie Platformy, ale także Nowoczesnej, PSL-u,
KOD-u, ZNP i wielu innych, były ogłaszane
przez wiele dni z wielkim rozmachem, ”będzie
nas, co najmniej 100 tysięcy”. Już od godzin
porannych na portalach społecznościowych
posłów Platformy pojawiały się zdjęcia i filmy z
autokarów jak to „naród ciągnie do Warszawy”,
ale już po frekwencji tam prezentowanej widać
było, że nie będzie z nią najlepiej. I rzeczywiście, jak podała później oficjalnie warszawska
policja, z Placu Bankowego, z którego marsz
ruszył, wyszło około 9 tysięcy uczestników, a
na Placu Konstytucji, gdzie protest się zakończył, w kulminującym momencie było 12 tysięcy uczestników.
Min. Macierewicz w TV Trwam: Rozrosła
się atmosfera nienawiści. Rozrosła się atmosfera nienawiści, która w ostatnich dniach doprowadziła do zjawisk, które grożą tym, że
może dojść do bardzo brutalnych działań –powiedział w cotygodniowym, czwartkowym felietonie „Głos Polski” na antenach Radia Maryja i
TV Trwam minister obrony Antoni Macierewicz.
ONZ otrzymało raport nt. stanu praw
człowieka w Polsce. W ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ, Polska przedstawiła na forum Rady Praw Człowieka w Genewie raport na temat stanu praw człowieka w
Polsce, wskazując między innymi na programy
„Za życiem” oraz „Rodzina 500 Plus”.
„Polska była jedynym narodem, który nie
kolaborował z sowieckim ani z niemieckim
zaborcą”. W tamtych czasach nie chciano pamiętać o wielkim wkładzie narodu polskiego w
obronę światowego pokoju. W 72. rocznicę zakończenia II wojny. Polska była jedynym państwem, które nigdy nie kolaborowało ani z sowieckim, ani z niemieckim zaborcą - mówił
szef MON Antoni Macierewicz.
Z. Krasnodębski: KE zaczyna zajmować
rozsądne stanowisko ws. Polski. Wydaje się,
że Komisja Europejska w końcu zaczyna zajmować rozsądne stanowisko. Głosy rozsądku w polskiej sprawie wśród europejskich polityków zaczynają się mnożyć – zauważa prof. Zdzisław
Krasnodębski odnosząc się do słów wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa.
Prezydent Chin: Chcemy strategicznego
partnerstwa z Polską. Polska jest ważnym
partnerem Chin w Europie Środkowo-Wschodniej i Unii Europejskiej - powiedział podczas
spotkania z premier Beatą Szydło w Pekinie
prezydent Chin Xi Jinping.
„Maryla”, 13/05/2017
http://www.blogmedia24.pl/node/77625

Totalna opozycja goni
za w³asnym ogonem

Sensacyjny coming-out Schetyny
jako "polskiego patrioty"

W prawicowej blogosferze od półtora roku słyszymy biadania nad wizerunkowymi wpadkami PiS. Nikt natomiast nie dostrzega prawdziwej wizerunkowej klęski, jaka stała się udziałem tzw. „totalnej opozycji”.

Grom z jasnego nieba właśnie trafił ludność
„tenkraju” - bo PO ustami G. Schetyny zmienia o 180 stopni podejście do kwestii przyjmowania imigrantów - i już „nie chce, aby oni do
nas przyjeżdżali”.

S
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zczególnie widoczna stała się ona w ostatnich sześciu dniach. Najpierw, 6 maja, mieliśmy widowiskową klapę „Marszu Wolności”, który zgromadził najwyżej kilkanaście tysięcy uczestników zamiast stu tysięcy. Wczoraj, 10 maja, powiązani z opozycją „Obywatele RP” wywołali burdy podczas miesięcznicy smoleńskiej. Jeden z
nich uderzył Adama Borowskiego w twarz. Przekonało to elektorat, iż zwolennicy opozycji to zwykli
chuligani - typy spad ciemnej gwiazdy.
Co więcej, dziś [11.05.2017] posłowie opozycji przynieśli do Sejmu białe róże na znak poparcia dla „Obywateli RP” i zachowywali się bardzo
agresywnie na sali sejmowej. Nic tak nie szkodzi
opozycji jak ta maniera popisywania się agresją.
Powoduje ona, ze mało kto chce uczestniczyć w
jej ulicznych demonstracjach. Potencjalni manifestanci nie chcą być utożsamiani z chamstwem.
Co więcej okazuje się, że ta strategia nie jest własnym pomysłem opozycji. Podobnie postępowali
macedońscy socjaldemokraci walczący z konserwatywnym rządem w Macedonii. Można podejrzewać, iż był to pomysł organizacji Sorosa.
Cała ta „totalna opozycja” nie jest w stanie
sformułować jakiejkolwiek myśli. Widać to było
wczoraj, gdy PO usiłowała odpowiedzieć na cztery
proste pytania, jaki zadało jej PiS. Grzegorz Schetyna nagle zaczął twierdzić, ze Po nie chce przyjmować uchodźców, ani podwyższać wieku emerytalnego. Było to całkowicie sprzeczne z tym, co
PO twierdziła jeszcze parę tygodni temu. Co więcej, o tej wolcie nie poinformowano nawet własnej partii, w wyniku czego jedna z jej posłanek
mówiła, ze Schetyna tylko żartował, a Tomasz
Siemoniak z powagą twierdził, że PO zawsze była
przeciw przyjmowaniu imigrantów.
W tej sytuacji PiS nie musi się zbytnio przejmować swoimi wpadkami. Jakie one by nie były „totalna opozycja” na pewno zrobi coś jeszcze
głupszego.
„elig”, 11/05/2017
http://blogmedia24.pl/node/77611

łyszycie ten brzdęk? To właśnie się posypały
nowe, piękne zęby przewodniczącego, gdy
wspólnie z Platformą wyrżnęli paszczękami o
glebę...
Bo kontakt z rzeczywistością może być bardzo bolesny - bo tak naprawdę to mało kto popiera tę nieustanną błazenadę totalnej opozycji - ani
jej formę, ani treść - i ta brutalna prawda właśnie
do nich dotarła.
Skoro sondaże w postkomunizmie zawsze
były i nadal są dęte, to podawane w nich „pobożne życzenia sponsorów” mają, zaklinając rzeczywistość, aktywnie kształtować preferencje opinii
publicznej - a nie stanowić jej obiektywne odzwierciedlenie.
Dlatego każdej postkomunistycznej partii zawsze b. dobrze robi skonfrontowanie tych nadmuchanych liczb – czyli ogromu pragnień i medialnego zaangażowania zaprzyjaźnionych redakcji
- ze skalą rzeczywistego poparcia - jak np. podczas ostatniego weekendu w stolicy... a gdy do
tego już nie ma co liczyć na „ruskie serwery”, to
wyjście jest tylko jedno - „ratuj się, kto może”!!!
Bo tak naprawdę to żaden postulat opozycji totalnej nie ma dziś sensu (bo wszystkie są przecież
nie tylko antypolskie, ale przede wszystkim antyrozwojowe!!!) - i jedyną sensowną opcją jest po

pro- stu przyjęcie zdroworozsądkowego i propolskiego - ale niestety, p-i-s-o-w-s-k-i-e-g-o!!! - punktu widzenia - ALE WTEDY TAKA OPOZYCJA NIKOMU DO NICZEGO NIE JEST POTRZEBNA!!!
Już niedługo nastąpi – moim zdaniem – gremialny odwrót zbankrutowanych peowców od
wcześniej wyznawanych poglądów – bo one przecież nijak się mają do potrzeb i oczekiwań Polaków (bo też przy ich formułowaniu polski interes
rzadko kiedy był brany pod uwagę...)
Liwidacja IPN i CBA?
Podniesienie wieku emerytalnego? / już nieaktualne ;-) /
Ograniczenie programu 500+?
Masowy napływ islamistów? / już nieaktualne ;-)/
A kwestie migracyjne to tylko malutki kamyczek uruchamiający lawinę…
No bo po co sięgać po podróbkę - kiedy dostępny jest oryginał?
I ta straszna prawda też już do nich dotarła.
Nadchodzące totalne samozaoranie się opozycji
totalnej - po wcześniejszym samozaoraniu się szKOD-ników - niewątpliwie ułatwi wchodzenie Polski w Nowy Złoty Wiek - którego pierwsze jaskółki
powinniśmy dostrzec już w przyszłym roku.
PS. ”Nowa propolska Platforma” ma tylko jeden
malutki problemik - nazywa on się wiarygodność.
No cóż, nie tak łatwo będzie wymazać z ludzkiej pamięci te wszystkie lata służenia obcym…
„Docent zza morza”, 10/05/2017
http://blogmedia24.pl/node/77596
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=============================
Komunikat
agencji PAPA
11.05. Warszawa (PAPA) - czy Grzegorz zaprzeczy zaprzeczeniom?

W

związku z bałaganem wywołanym sekwencją
wypowiedzi prominentnych działaczy Blatformy na temat mega projektu z dziedziny handlu żywym towarem (kryptonim operacyjny „Ucho dźcy”), Agencja informuje, że nie
może o niczym poinformować, gdyż ewentualni rozmówcy na widok mikrofonu uciekają, a jak
nie mają dokąd, to połykają wszystkie dokumenty, jakie mają przy sobie.
Agencji nie udało się do chwili obecnej ustalić, kto jest autorem opinii „Grzesiek był na…ny
jak odpowiadał reporterowi i teraz nie wiadomo co z tym zrobić, bo szambo wybiło” i czy
takie słowa w ogóle padły, bo gorąca linia Blatfor-

===========================================================
my z Berlinem się przegrzała i instrukcje dopiero
jadą Beroliną. Podobnie nie udało się dotrzeć do
autora wypowiedzi: „Kontrakty uzgodnione, zaliczki pobrane a ten (…) chce po złości cały
biznes w powietrze wysadzić, bo go stara zgaga na rozdzielniku nie uwzględniła”, a na temat
tożsamości wspomnianej starej zgagi w Blatformie jest tyle opinii, co jeszcze niedawno miejsc
przy korycie.
Agencja jest natomiast prawie pewna, że
Grzegorz powiedział to co powiedział, po konsul-

tacji z Prezesem (TYM Prezesem), bo jak słychać
– „nie po to w implanty zainwestował, żeby teraz iść w zastępstwie Rudego do pierdla”.
Agencja nie może obiecać, że będzie o dalszym rozwoju sytuacji informować, ponieważ sytuacja się ewidentnie zwija i niewykluczone, że
aktualne hasło programowe Blatformy to
„sztandar wyprowadzić!”
Bogdan Rzetelny (PAPA)
„Ewaryst Fedorowicz”, 11/05/2017
http://blogmedia24.pl/node/77604
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K³amstwo
schetyñskie

Macedoñski scenariusz w Polsce

Czy „Gazeta Wyborcza” chce wojny między
Polską a Francją?

5 maja 2017, w Salonie24 ukazała się notka Bazylego1969 „Macedończycy rządzą nad Wisłą!”.
Autor zacytował w niej fragment opracowania „Soros i najbardziej przemilczana kolorowa rewolucja” pióra Mariusza Agnosiewicza. Zostało ono opublikowane w portalu Racjonalista.pl .

S

J

pytam krótko, czy istnieje gdzieś na świecie
wrogie Polsce i Francji mocarstwo, które
chciałoby doprowadzić do zerwania stosunków
dyplomatycznych, a następnie do wojny pomiędzy tymi krajami? Czy publicznie prezentowanie
fałszywych „casus belli”, z których każde z osobna, gdyby miało być uznane za prawdziwe, mogłoby spowodować radykalne pogorszenie relacji polsko-francuskich, włącznie ze skutkami, o
których napisałem na początku?
A więc, jeśli istnieje gdzieś mocarstwo, które
chce wojny pomiędzy Polską a Francja, to zapewne ono było sponsorem publikacji „Gazety Wyborczej” pt. „Kto kogo nauczy jeść widelcem” z 6
maja 2017 roku autorstwa Bartosza Wielińskiego. Ta właśnie publikacja stała się przedmiotem
oficjalnej odpowiedzi polskiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w sprawie nieprawdziwych
informacji zawartych w tym artykule.
Stosowanie prowokacji politycznych, obelżywie skonstruowanych kłamstw, wrogich reinterpretacji zdarzeń oraz tworzenie wydarzeń, które nigdy nie miały miejsca jest typową znaną historii
jątrząca praktyką politycznego terroryzmu, która
w wielu konkretnych sytuacjach była przyczyna
prawdziwych wojen, w których ginęli ludzie.
Przykładów takich kłamstw i bandyckich prowokacji, które stały się później trwałą przyczyną
wieloletniej destrukcji relacji międzynarodowych i
długotrwałych konfliktów politycznych jest wiele.
Wystarczy przypomnieć „kłamstwo oświęcimskie”,
„kłamstwo katyńskie” albo „prowokację gliwicką”.
„Kłamstwo schetyńskie” polega na przypisywaniu Polsce nieprawdziwego zamiaru wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej i następnie wykorzystywanie tego kłamstwa do fałszywej reinterpretacji zdarzeń politycznych z zamiarem destrukcji relacji pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. To „schetyńskie kłamstwo”
jest przez ostatnie dwa lata systematycznie stosowane przeciwko integracji europejskiej oraz
przeciwko polskiej polityce zagranicznej. Wykorzystywanie tego kłamstwa nie tylko do nieudanych na szczęście burd ulicznych, fałszywego
uzasadniania wielkich demonstracji i innych prowokacji politycznych, ale także jako groźnego
narzędzia służącego dezintegracji relacji europejskich jest naganne i powinno być powstrzymane.
Informacja o antyunijnej kampanii politycznej
wykorzystującej „kłamstwo schetyńskie” powinna
dotrzeć do światowej opinii politycznej.
„michael”, 08/05/2017
http://blogmedia24.pl/node/77581

===========================
co nowego na blogach

jest niezależną inicjatywą grupy użytkowników
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ak twierdzi Agnosiewicz, podjęta przez „to
talną opozycję” próba zablokowania polskiego Sejmu i uniemożliwienia uchwalenie budżetu
oraz okupacja sali obrad zwana „ciamajdanem”
nie była wcale autorskim projektem PO i Nowoczesnej. To dosłowna powtórka takiego samego
postępowania macedońskich socjaldemokratów
pragnących obalić konserwatywny rząd Mikołaja
Gruewskiego. Miało to miejsce w grudniu 2012.
Agnosiewicz pisze: „Pierwszy akt kolorowej
rewolucji rozegrał się w grudniu 2012, kiedy opozycja postanowiła zablokować uchwalenie budżetu, rozpoczynając okupację parlamentu połączoną
z rozróbami aktywistów przed parlamentem. Początkowo postanowili sparaliżować budżet składając do niego 1126 poprawek i domagając się
obcięcia wydatków o 11 proc. Rząd zgodził się na
obcięcie wydatków o 3 mln euro a nie 204 mln jak
chciała opozycja. Macedonia jest jednym z naj-

mniej zadłużonych państw Europy. W reakcji przeszli do paraliżu fizycznego. Zaczęli torpedować
prace komisji, m.in. wyłączając mikrofon, okupując fotel przewodniczącego. Jednocześnie sprowadzili pod parlament tłumy agresywnych aktywistów, pod pretekstem zapobieżenia łamaniu
konstytucji przez rząd. Chodziło o to, że marszałek sejmu przeniósł procedowanie nad budżetem
bezpośrednio na obrady plenarne wobec sparaliżowania przez opozycję prac komisji. W trakcie
obrad plenarnych opozycja zaatakowała fizycznie marszałka sejmu. Wobec niemożności procedowania w sali plenarnej marszałek przeniósł
obrady do innej sali, gdzie budżet został uchwalony bez obecności posłów opozycji. Okupacja
parlamentu trwała ok. dwa tygodnie.”.
Prawda, że brzmi znajomo? Okazało się to
zresztą niezbyt skuteczne. Partia Gruewskiego
rządziła Macedonią przez 10 lat, aż do grudnia
2016, mimo nacisków ze strony socjaldemokratów, którzy grozili m.in. bojkotem wyborów samorządowych. Było to możliwe dzięki koalicji z partiami mniejszości albańskiej. W wyborach parla-

mentarnych pod koniec 2016 roku partia Gruewskiego zdobyła 50 mandatów, a socjaldemokraci
Zorana.Zaeva - 49. Socjaldemokraci zdołali jednak przeciągnąć na swoją stronę największa partie albańską i pozbawić Gruewskiego władzy.
W Macedonii wciąż nie jest spokojnie. W dniu
28.04.2017 doszło w Skopje do gwałtownych zamieszek spowodowanych wyborem Albanczyka
na przewodniczącego parlamentu. Demonstranci wtargnęli do gmachu parlamentu i pobili Zorana Zaeva. Agnosiewicz opisuje jak różne organizacje finansowane przez Sorosa zwalczały rząd
konserwatystów, popierając socjaldemokratów. W
tej chwili ludzie Sorosa robią to samo w Polsce,
walcząc z PiS. Agnosiewicz stwierdził, że: „można bowiem odnieść wrażenie, że nie tylko pewne
rzeczy macedońskie są powielane w Polsce, ale i
poprawiane, tak jakby Macedonia była poligonem
doświadczalnym dla Polski.”.
Mam jedną krytyczną uwagę: Agnosiewicz traktuje Sorosa jako samodzielnie działającą siłę, niezależną od nikogo. Jest to obraz fałszywy. Soros jest
przedstawicielem rodziny Rothschildów i realizuje cele części globalnej finansjery związanej z nimi. W portalu
Odbudowarp.pl ukazał się tekst „ Soros zdemaskowany w niemieckiej
TV! NWO ujawnione?!”. Czytamy w
nim: „Niemiecka stacja telewizyjna
kla.tv dokonała czegoś, co może obudzić świat z letargu – George Soros
zdemaskowany, wraz z żydowskim rodem Rothschildów! Tak odważnego posunięcia ze strony mediów nie spodziewał się chyba nikt.
Soros został przedstawiony w telewizji jako miliarder napędzający największe przemiany obecnego świata.
Usprawiedliwiając się promowaniem
„wolności” i „demokracji”, za pomocą
swoich kontaktów i pieniędzy wielokrotnie zmieniał losy historii. Już podczas zimnej wojny sporo kombinował, wspierając antyrządowe ruchy społeczne. Obecnie, 86-letni żydowski miliarder, posiada m.in. ogromną grupę organizacji proimigranckich (działających m.in. na terenie Polski!), a niektóre z nich wydają rocznie ponad MILIARD dolarów, by zmienić opinię społeczeństw
m.in. Polski i Węgier, do imigrantów z północnej
Afryki i Lewantu.
Telewizja przedstawiła wydarzenia z Rosji, z
ubiegłego roku. Wymiar sprawiedliwości tego kraju usunął z niego dwie organizacje Sorosa (z których m.in. jedna odpowiadała za szkolenie ludzi
protestujących na Ukrainie). Są to OSI Assistance
Fundation i Open Society Fundation. Rosja usprawiedliwia swoją decyzję tym, że obie organizacje
„są zagrożeniem dla zgodnego z konstytucją porządku Rosji i dla bezpieczeństwa państwa.”. Niemiecka telewizja usprawiedliwiła rosyjskie działania, informując o zbrodniczych działaniach Sorosa, którego „zatrudnia” rodzina Rothschildów.”.
„elig”, 09/05/2017
http://blogmedia24.pl/node/77591
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