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¯eby Polskê zmieniæ do koñca po latach
tygodnia
Po³owy
komuny i III RP potrzeba wielu lat,
Po³owy
tygodnia
co najmniej trzech kadencji
Sędziowie, b. ministrowie, a nawet były premier Donald Tusk znaleźli się na celowniku prokuratury badającej, kto pomagał VAT-owskim oszustom. Śledztwo ma najwyższy priorytet. Prowadzi
je zespół prokuratorów oraz funkcjonariuszy CBA i ABW. Prokuratorzy badają, czy rząd PO-PSL
przyzwalał na działanie przestępców, którzy w kilka lat wyłudzili z budżetu co najmniej 232 mld
zł. Trwa śledztwo ws. wyłudzeń VAT.
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rof. W. Modzelewski: W latach 2009-2016
traciliśmy rocznie 50 mld zł. W latach 20092016 przeżyliśmy największą w historii katastrofę
systemu fiskalnego w okresie pokoju. W tym czasie udział dochodów budżetowych PKB spadł o 3
pkt proc., co oznacza 50 mld zł rocznie.
Janecki o wzroście poparcia dla PiS: Wreszcie państwo jest poważne. Pierwszy
to jest taki, że wreszcie państwo jest poważne i realnie rządzi tak w kraju, jak i za granicą.
Od czasów tego co mówił Bartłomiej Sienkiewicz dużo się
zmieniło. Druga rzecz, to jest
różnica między tym, co mówi
opozycja, a co się realnie dzieje. Ludzie widzą niewspółmierność między straszeniem
przez opozycję, a faktami, które wynikają z liczb. Trzecia
sprawa, to różnica w sposobie
traktowania władzy. Mamy
dwie komisje śledcze, Amber
Gold i Weryfikacyjną, która pokazuje ogromną skalę korupcji i skuteczne państwo, które
z tym walczy i ma sukcesy.
Walka z mafią VATowską
i dziką reprywatyzacją przynosi efekty. Nic tak
nie działa na wyobraźnię jak wyprowadzanie „białych kołnierzyków” za wielomilionowe przekręty.
Społeczeństwo docenia skuteczność. O decyzjach politycznych przesądza ocena własnego
bytu i bezpieczeństwa. Zablokowanie fali imigracji, któremu towarzyszyła aktywna polityka społeczna (chwalona nawet przez działaczy skrajnej
lewicy) stworzyła poczucie stabilizacji. A dla wyborców to nieoceniona wartość. Kluczowe były jednak działania na polu rozliczeń. To właśnie aktywność wicepremiera Morawieckiego w walce z mafią
VAT-owską, która zapewniła wielomilionowe wpływy do budżetu, czy dobicie reprywatyzacyjnej hydry w Warszawie sprawiły, że obóz rządzący może
chlubić się etykietą skutecznego. Nie potrzeba
zbędnej erystyki, wystarczą fakty. Odzyskane mienie państwowe jest najpotężniejszym działem, jakie mogą wytoczyć rządzący. I właśnie ta sztuka
udała się Zjednoczonej Prawicy.
Chcemy podjąć sprawę ordynacji, by zabezpieczyć wybory przed fałszowaniem. Podczas Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”, prezes PiS,

Jarosław Kaczyński, podkreślał, że niedługo minie dwa lata rządów PiS w Polsce i jest to czas,
by zastanowić się nad dalszymi planami. Na najbliższy czas prezes Kaczyński przewidział zmianę w trzech istotnych kwestiach. - Chcemy podjąć sprawę ordynacji wyborczej zarówno w wybo-

rach samorządowych, jak i parlamentarnych, także jeśli chodzi o przedsięwzięcia techniczne, które proponowaliśmy, a których celem jest zabezpieczenie przed fałszowaniem wyborów. Druga
istotną sprawą jest reforma mediów. Mamy zupełnie nieprawidłową sytuację rynkową w świecie mediów. Różne grupy, koncerny, duże firmy
medialne kontrolują całe rynki, bo duży rynek
medialny jest podzielony na mniejsze. To jest we
wszystkich państwach demokratycznych regulowane. Trzeba uregulować sprawę polskich służb
specjalnych. Są gotowe ustawy, ale na razie czekamy, aż będą uchwalone inne. Ustawy mają charakter porządkujący. Chociaż jako żywo nie ma
tam cienia czegokolwiek, co by w jakikolwiek sposób zagrażało demokracji, to i tak będzie straszny krzyk, że my robimy coś złego- stwierdził Jarosław Kaczyński. Żeby Polskę zmienić do końca
po latach komuny i III RP potrzeba wielu lat, co
najmniej trzech kadencji.
Prezes PiS o postulatach prezydenta: Przyjęliśmy właściwe wszystkie. Właściwie wszystkie główne postulaty prezydenta
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a staram się walczyć o uznanie, że osoby
LGBT w ogóle mają prawa powiedział
rzecznik polskiego oddziału Kominternu Bodnar, sugerując w ten sposób, że wzmiankowani żadnych praw nie mają. Co jest oczywistą
nieprawdą, bo ich prawa są takie same jak
osób normalnych. Rozumiem, że nie można go
szybko odwołać, więc może zlikwidować ten
zupełnie niepotrzebny urząd?
 Ja się bardziej obawiam rządów partii Jarosława Kaczyńskiego niż Putina oznajmił były lider
polskiego oddziału Kominternu Michnik. Powiedział to Czechom, ale dla nas ktoś przetłumaczył.
Michnika odwoływać nie trzeba, przeszedł na
umysłową emeryturę...
 Przejęte przez państwo w PRL-u kamienice
popadały w ruinę, nie było pieniędzy w budżecie,
aby je odbudowywać. Pojawiali się w sądach ludzie z kapitałem, którzy odkupili roszczenia i byli
gotowi te kamienice wyremontować. Mamy do
wyboru: zachowanie substancji mieszkaniowej lub
jej zniszczenie powiedziała redaktorka gazety
polskiego oddziału Kominternu Siedlecka. Warto
zauważyć, że to pierwszy bezinteresowny głos
oddany za mafią...
 To ostatnie współgra z aktualnie wyświetlaną
reklamą w warszawskim metrze. Reklamuje się
Gruba Hanka wymieniając czego to nie zrobiono
dla Warszawiaków. Między innym wyświetlany jest
slajd: Oddaliśmy mieszkańcom 20000 mieszkań.
Bez slajdu, że tylko niektórym...
 Strajkują tzw. rezydenci. Światłe głosy
twierdzą, że należy im się dużo więcej, bo mają
ciężką pracę i mieli ciężkie medyczne studia.
Oczywiście inni tuż po studiach mieli łatwe studia i mają lekką pracę. Nie mówiąc już o tych co
pracują bez wyższego wykształcenia. Lekarstwem na bolączki rezydentów nie jest podwyżka, a likwidacja korporacji lekarskiej i co za tym
idzie likwidacja pewnego rodzaju niewolnictwa.
To samo dotyczy prawników a nawet dowolnych
doktorantów... Te trzy sektory: nauka, prawo i
medycyna czekają na Herkulesa...
 Strajk wsparli postępowi studenci i artyści. Ci
sami co wspierają wolne sądy i szybki seks. Powodzenia...
 Minister Jaki przedstawił założenia ustawy reprywatyzacyjnej. Według PO to kopia ich ustawy,
którą przez osiem lat cyzelowali. No i dobrze, podsumował Jaki, zapewne zagłosują „za”...
 To nie wszystkie wiadomości z PO. Nie wiedzą
kto będzie ich kandydatem na prezydenta Warszawy. Rozstrzygnąć ma sondaż. No, proszę,
kiedyś cały naród miał pisać program ich partii,
teraz cały naród wybierze im kandydata. A jak to
będzie Gruba Hanka?
„tu.rybak”, 14/10/2017
http://blogmedia24.pl/node/78747
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Andrzeja Dudy ws. reformy sądownictwa
zostały przyjęte; mam nadzieję, że przy kolejnym
spotkaniu będziemy mogli powiedzieć, że się porozumieliśmy.
Jest nas coraz więcej. „Wzrost liczby urodzeń można wiązać z programem 500+”. „W
pierwszej połowie tego roku w Polsce przyszło na
świat 200 tysięcy dzieci. To aż o 14 tysięcy więcej
niż w roku poprzednim”.
Polska w czołówce pod względem udziału
polityki spójności w inwestycjach publicznych.
W opublikowanym raporcie Komisji Europejskiej
Polska znalazła się na czwartym miejscu pod
względem udziału polityki spójności w inwestycjach publicznych. Raport to przegląd sytuacji w
regionach UE i przygotowanie gruntu pod politykę spójności po 2020 r.
LG wybuduje w Polsce fabrykę baterii do
aut. Będzie największa w Europie. LG Chem
Wrocław dostała zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej podstrefy ekonomicznej. - Bateria co dziewiątego samochodu elektrycznego jeżdżącego po Europie
będzie mogła pochodzić z Polski - oświadczył w
czwartek wicepremier Mateusz Morawiecki przy
okazji wręczenia koreańskiej firmie zezwolenia na
prowadzenie działalności.
Taką broń produkują Polacy. Już wkrótce
do polskiej armii trafi pierwsza partia z ponad 53
tysięcy sztuk karabinków Modułowego Systemu
Broni Strzeleckiej MSBS. Karabinki produkuje
Fabryka Broni Łucznik-Radom. Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu
Obronnego w Kielcach zaprezentowano nową
nazwę karabinka, który teraz nazywa się „Grot”.
Chemia z Polski robi furorę w Niemczech.
Eksport przyśpieszył. W sierpniu nasz eksport
rósł szybciej niż import. Co ciekawe, choć u nas
popularna jest „chemia prosto z Niemiec”, to okazuje się, że działa to też w drugą stronę. Niemcy
sprowadzają od nas coraz więcej produktów chemicznych. Opłaciła się też wizyta Trumpa w Polsce. Czesi wcale nie na żywność wydają u nas
najwięcej, a Francuzi są ważnym klientem KGHM.
Nikt nie stracił pracy w wyniku reformy
edukacji. Nikt nie stracił pracy w wyniku reformy
edukacji - powtórzyła w poniedziałek minister edukacji Anna Zalewska. Dodała, że w wyniku przekształceń powstanie 10 tys. dodatkowych miejsc
pracy, a zwolnienia nauczycieli to efekt niżu demograficznego.
Podwyżki dla nauczycieli od kwietnia 2018
r. Wcześniej bilans kadrowy reformy oświaty.
Podwyżki dla nauczycieli rozpoczną się w kwietniu 2018 r. -poinformowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. W ciągu trzech lat wynagrodzenia nauczycieli mają wzrosnąć o 15 proc.
4,8 mln zł czeka na wypłatę ofiarom nawałnicy w woj. pomorskim. 4,8 mln zł jest na kontach gmin i czeka na wypłatę osobom poszkodowanym podczas sierpniowej nawałnicy na Pomorzu - zapewnił wojewoda pomorski. Do tej pory
na zasiłki przekazano gminom 17 mln zł. Na terenach, które ucierpiały podczas kataklizmu brakuje fachowców.
W przyszłym roku wydatki na cele społeczne sięgną 75 mld zł. W przyszłym roku wydatki
na cele społeczne sięgną 75 mld zł, pieniądze na
to udało się znaleźć dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego - mówił we wtorek w Sejmie wicepremier Mateusz Morawiecki.
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Wzrost cen masła, jabłek i mleka. Sprawę
bada UOKIK. UOKiK sprawdzi dlaczego masło
jest takie drogie. I nie tylko. Na podstawie ustawy
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej prowadzonych jest 12
spraw.
Wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów i stażystów wzrosną w 2018 roku o 40 proc. W 2018
r. pula na wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów i
stażystów wzrośnie o ponad 40 proc. w porównaniu do wydatków realizowanych przez naszych
poprzedników - powiedziała premier Beata Szydło.
Pieniądze dla rezydentów: Rząd PO-PSL w 4 lata:
70 mln zł Rząd PiS w 2 lata: 360 mln zł – to 5 razy
więcej w 2 razy krótszym czasie.
Kluczowa ustawa dla służby zdrowia. Nakłady na nią mają wzrosnąć do 6 proc. PKB.
Pracujemy nad ustawą, która ma zagwarantować
zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6
proc. PKB. Ustawa jest praktycznie gotowa, w najbliższym czasie będzie mogła być skierowana do
uzgodnień.
Rząd zasypuje ogromną dziurę niedofinansowania służby zdrowia, czego domagają się
protestujący. Od 2015 do teraz, praktycznie rzecz
biorąc, o ok 40 proc. zwiększyliśmy już nakłady
na wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów. Nie
zapominamy o tej ważnej grupie.
Nakłady na ochronę zdrowia wzrosną w
tym roku o 8 mld zł. Jeśli chodzi wzrost nakładów na ochronę zdrowia, to rząd jest jak najbardziej za. Najlepszym tego dowodem jest to, że
prawdopodobnie rok 2017 będzie rekordowym,
jeśli chodzi o nakłady. Jeszcze się nie zakończył,
ale na dzisiaj można już z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że nakłady w tym roku
wzrosną o ponad 8 mld zł. To bezprecedensowa
sytuacja . Zwrócił uwagę, że w tym roku prawdopodobnie na ochronę zdrowia przeznaczy się
ponad 4,7 proc. PKB. – To także jest sytuacją
absolutnie rekordową . Niektóre kolejki się nie
zmniejszyły. Niektóre się zmniejszyły. Z całą pewnością mamy duże szanse, aby w tym roku ograniczyć kolejki, te najbardziej długie, do niektórych
procedur . Rząd priorytetowo traktuje zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia; przeznaczono
na to m.in. 3 mld zł z nadwyżki budżetowej –
oświadczył Radziwiłł. Radziwiłł, odnosząc się postulatu zwiększenia nakładów państwa na ochronę zdrowia przypomniał, że w tym roku na ten cel
przekazanych będzie ok. 88 mld zł.
„Fake newsy” to jedna z najważniejszych
broni naszego głównego przeciwnika. Infekując internet fałszywymi wiadomościami można
manipulować całymi społeczeństwami, to jedna z
głównych broni naszego przeciwnika -powiedział
szef MON Antoni Macierewicz.
Blokowanie aneksu do raportu WSI niekorzystne dla Polski. Prezydent Andrzej Duda powinien zwrócić Służbie Kontrwywiadu Wojskowego aneks do raportu z weryfikacji WSI ze względu na zawarte w nim, a potrzebne kontrwywiadowi wojskowemu informacje - uważa minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
Dyplomacja to „chore dziecko” polskiej administracji bardzo mocno umocowane w PRL.
Dariusz Sobków w TV Trwam zaznaczył, że w polskiej dyplomacji zasiadają potężne klany, m.in. trzecie pokolenie Bolesława Bieruta. Dyplomata wskazał, że powołanie Rady Służby Zagranicznej pozwoliłoby oczyścić administrację z takich osób.

MON przekazało do Prokuratury Krajowej
materiały uzupełniające ws. Donalda Tuska.
MON przekazało do Prokuratury Krajowej materiały uzupełniające marcowe zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę RP przez b. premiera Donalda Tuska. Chodzi o decyzje dot. sposobu badania katastrofy
smoleńskiej.
Autostrada Wielkopolska i państwo na
wojennej ścieżce. Spółka nie zamierza oddać
1,2 mld zł. Koncesjonariusz odcinka A2 w kierunku Niemiec nie zamierza oddać 1,2 mld zł.
Planuje strategię: skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz polskich sądów.
Święczkowski ws. reprywatyzacji: 81
śledztw w Warszawie i 35 we Wrocławiu. Warszawska prokuratura regionalna prowadzi obecnie 81 śledztw ws. reprywatyzacji w stolicy, prokuratura regionalna we Wrocławiu - 35 - podał
w czwartek prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Jak dodał, w sprawach wrocławskich podejrzanych jest łącznie 21 osób; 11 zostało
aresztowanych.
Ziobro: Powołamy zespół ds. analizy wyłudzeń nieruchomości w Łodzi. W najbliższym
czasie powołany zostanie - podobny do działającego już w Krakowie - zespół do analizy spraw
związanych z wyłudzaniem nieruchomości na terenie Łodzi - poinformował minister .
Afera goni aferę w Warszawie. Ale nowa
ustawa przynosi efekty. Samorząd przejął już
33 nieruchomości, ratując je przed dziką reprywatyzacją. Wkrótce jednak może wybuchnąć kolejna afera dotycząca planów miejscowych dla
centrum miasta. Mowa o uchwalanym od siedmiu lat planie miejscowym dla części Śródmieścia, zakładającym kilkumiliardowe inwestycje.
D. Tarczyński złoży na forum Rady Europy wniosek o przesłuchanie Niemiec. O
przesłuchanie Niemiec na forum Rady Europy
ws. polityki migracyjnej będzie dziś wnioskował poseł PiS Dominik Tarczyński. Odpowiedni
dokument w tej sprawie polityk złoży na posiedzeniu Komisji Prawnej Zgromadzenia Parlamentarnego RE.
Rada Europy przyjęła rezolucję ws. praworządności w Polsce. Przeciwko naszemu
krajowi głosowali parlamentarzyści PO i Nowoczesnej! Wartość tego typu dokumentu jest równa wartości papieru, na którym został wydrukowany. Autorem wniosku i sprawozdawcą projektu rezolucji był niemiecki poseł Bernd Fabritius, wiceszef komisji prawnej i praw człowieka
Zgromadzenia Parlamentarnego RE. Jak argumentował podczas debaty, projekt powstał, bo
w niektórych krajach zagrożone są normy prawne. Przyjęta rezolucja dotyczy oprócz Polski
także Bułgarii, Mołdawii, Rumunii i Turcji. Dokument wzywa państwa członkowskie Rady
Europy do pełnego wdrożenia zasad państwa
prawa.
Witold Waszczykowski o rezolucji ZP
Rady Europy: nieuprawniona ingerencja. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski ocenił w czwartek, że rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie
praworządności w niektórych krajach Europy, w
tym Polsce, to „nieuprawniona ingerencja instytucji zewnętrznych”.
„Maryla”, 14/10/2017
http://blogmedia24.pl/node/78748

Proponowane zmiany
w s¹downictwie,
to tylko kosmetyka...

Lekarze rezydenci - kolejna, nadzwyczajna kasta

Wszyscy szermują pojęciem trójpodziału władzy, a mało kto przeczytał co napisał na ten
temat twórca tej idei - genialny myśliciel francuski Charles de Montesquieu.
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tóż w dziele swego życia De l’esprit des lois
(O duchu praw) przewidywał dla władzy sądowniczej rolę służebną wobec demokracji. Demokracje uważał za najlepszy ustój państwowy,
ale widział jego słabości.
Owe słabości wynikają z ludzkiej natury - każdy chce być ważniejszy od innych, każdy - może
ze względu na pracowitość, wykształcenie, urodzenie itp. uważa, że należy mu sie więcej. Nie
brakuje takich, co to po trupach do sukcesu, władzy i pieniędzy... Stąd konieczność ochrony demokracji i stąd powołanie władzy sądowniczej,
która by ową zakładaną (ale sprzeczną z ludzką
naturą) równość zapewniała.
Taki trzon władzy - Władza sądownicza nie
byłaby potrzebna w społecznościach, w których
poszczególne osobniki pozbawione są ambicji. W
naturze takie społeczności występują - to społeczność mrówek i pszczół...ale nie ludzi. W żadnym
wypadku filozof ten nie planował dominacji władzy sądowniczej nad jej pozostałymi dwoma filarami. Tymczasem konstytucja ustawiła władzę
sądowniczą jako nadrzędną w stosunku do pozostałych filarów. Choćby z racji powoływanie nie
przez powszechny wybór, także z racji dozgonności sprawowania urzędu.
Wszyscy obywatele muszą nieustannie zdawać egzamin z przydatności dla społeczeństwa,
wszyscy muszą zabiegać o angaż, o zlecenia, o
zamówienia - także parlamentarzyści co 4 lata
stają w szranki i walczą o głosy. Natomiast sędziowie nie muszą zabiegać o poparcie suwerena, oni się sami wybierają i sami muszą się zgodzić na ich odwołanie - co praktycznie ma miejsce niezmiernie rzadko - tylko w przypadku jawnych kryminalnych przestępstw. I tak nie ma chyba w Polsce przypadku, by były sędzia siedział
za kratkami (choćby miał wyrok).
Proponowana „głęboka” zmiana wymiaru
sprawiedliwości w istocie jest nadzwyczaj płyciutka. Normalność polegałaby na kadencyjności i wyborach powszechnych przez lokalna społeczność,
nie rzadziej niż co 2 lata. Nie tylko zresztą sędziów, także prokuratorów. Takie rozwiązania są
stosowane w niektórych stanach US. Oczywiście,
także winna istnieć ława przysięgłych. To nadzwyczaj prosta rzecz, ale rządzący (bo palestra, to
oczywiście z punktu takie logiczne rozwiązanie
odrzuca) jakoś nie idą w tym kierunku (chcą mieć
jednak wpływ na wybór sędziów).
Jednak. Dobrze, że się coś robi, tylko warto
sobie uświadomić, że to dopiero początek, iż kasta jest tak mocno usadowiona w swojej twierdzy
możliwości i przywilejów, że bez walki tego wszystkiego nie odda. Tym bardziej zadanie obozu postępu jest utrudnione, że chce wyzwolić Polskę z
jarzma unijnego postkolonializmu i wiele sił światowego lewactwa wspiera wszystkich, co sypią
piach w tryby DOBREJ ZMIANY...
„Janusz40”, 10/10/2017
http://www.blogmedia24.pl/node/78710

Najpierw kilka - jadąc Prezesem - „oczywistych
oczywistości”:
a całym świecie na medycynę się idzie, żeby
PO studiach doskonale zarabiać (między bajki włóżmy „judymowanie”, pliz)
Za naukę się PŁACI (za tę najważniejszą,
praktyczną - też), by PO nabyciu praktycznych
umiejętności móc być prawdziwym a nie malowanym fachowcem, toteż otrzymywanie za naukę zawodu wynagrodzenia na poziomie średniej krajowej nie jest niczym niesprawiedliwym
PO dolegliwym, ale niezbędnym okresie terminowania - KOSI się kasę, i bardzo dobrze, bo
fachowiec (prawdziwy, nie malowany) powinien
kasę kosić.
W 4RP studia (dzienne) są bezpłatne i zapewne dopóki w 4 czy 5 RP będzie obowiązywał socjalizm żoliborski - tak zostanie. Ale nawet
w żoliborsko-socjalistycznej RP za doskonalenie
kwalifikacji się płaci: gdy ktoś zrozumie, że do
uzyskania satysfakcjonującego go wynagrodzenia niezbędna jest znajomość języka obcego, to...
idzie do prywatnej szkoły językowej na kurs, za
który z własnej kieszeni PŁACI. A gdy się okaże,
że oprócz znajomości tego obcego języka potrzebne jest też prawo jazdy – to idzie do prywatnej
szkoły nauki jazdy i płaci za nabycie umiejętności
prowadzenia samochodu z własnej kieszeni.
Rezydentura to jest nic innego, jak doskonalenie kwalifikacji zawodowych, bo rezydentami
stają się lekarze, którzy:
a/ ukończyli rzecz jasna studia medyczne,
b/ zaliczyli staż,
c/ zdali egzamin lekarski,
czyli mogą sobie pracować w zawodzie aż do
emerytury za pieniądze, które sobie wynegocjują
u pracodawcy lub zarobią na własny rachunek.
Rezydentura jest zaś doskonaleniem kwalifikacji zawodowych, które polega na uzyskaniu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny, co = możliwości koszenia wieeelkiej kasy, ale jest doskonaleniem w formie szczególnej: bo lekarz-rezydent otrzymuje od Polskiego Podatnika swego rodzaju stypendium, które wynosi dziś ok 2,5 tys na
rękę, ale BEZ dyżurów, które - jak można się dowiedzieć z mediów - mogą być opłacane nawet
kwotą 2400 zł za DOBĘ.
Min. Radziwiłł zaproponował rezydentom podwyżkę tego stypendium o 1200 zł/mies, podwojenie do 2020 kwoty tego stypendium, ale głodujący domagają się 7 tys/mies od zaraz.
Kiedy się tak przyglądam tej wspieranej przez
komuchów od Zandberga akcji, zaczynam odnosić wrażenie, że rezydenci uważają się za kolejną,
nadzwyczajną kastę i łatwo mogę to wykazać: jak
podaje bankier.pl stypendia Prezesa Polskiej Akademii Nauk (tylko 10 na całą Polskę!) dla zatrudnionych w PANowskich instytutach młodych naukowców (jeszcze przed doktoratem) za WYBITNE osiągnięcia naukowe wynoszą... 25 tys zł....
ROCZNIE, czyli 2083 zł/mies.
Komunikacyjnie rezydenci już przegrali: Opinia Publiczna (a w 21 wieku tylko ta opinia się
liczy) jest przeciwko ich żądaniom, zachowaniu,
politycznym sponsorom. I znów się Prezesem,
tym razem najważniejszym w 4RP podeprę:
żadne płacze i krzyki nas nie przekonają, że białe … nie jest czerwone, jak drzewo genealogiczne Zandberga.

Dygresja: Najbardziej zaszkodził rezydentom szef samorządu lekarskiego w Polsce, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, który ogłosił, że zwrócił się do międzynarodowych organizacji ws. protestu lekarzy rezydentów, aby wywarły presję na polski rząd.
Kolejny, który zagrał zgraną już kartą pt ulica i
zagranica. Wygląda na to, że prezesowi Hamankiewiczowi zamarzyło się przejście do historii,
nie wziął jednak pod uwagę faktu, że może do
tej historii przejść jako ten, który wykastrował z
uprawnień lekarski samorząd. Prezes Hamankiewicz pcha samorząd lekarski w konflikt z rządem, którego to konfliktu NIE wygra.
Z takim poparciem, jakie ma teraz PiS, Prezes Kaczyński, który się porwał na „znormalizowanie” KRS i SN, samorząd lekarski załatwi jednym - pardon - pierdnięciem, zabierając mu na
przykład prawo do sądownictwa korporacyjnego,
co będzie miało skutki dla lekarzy opłakane,
lub każąc TVP pokazywać co tydzień jeden przykład bezduszności, niekompetencji lekarzy, w
wyniku czego pacjent umarł lub został okaleczony. Po 10 tygodniach takich seansów Opinia Publiczna zażąda głów Hamankiewicza &consortes
i je na tacy dostanie.
Co dalej? Cóż, rozwiązaniem idealnym byłoby wprowadzenie przez rząd ODPŁATNOŚCI za
doskonalenie zawodowe: chcesz lekarzu wskoczyć o kilka pięter wyżej w hierarchii zarobków –
podpisuj kwit, że zobowiązujesz się zwrócić równowartość swojego zawodowego doskonalenia.
Np. milion (bańkę po waszemu). Nie podobają się
warunki? A, to jedź sobie zagranicę i tam zrób
swoją specjalizacją.
Skutek będzie jak to w życiu bywa: część wyjedzie, część zostanie, ale reguły przynajmniej jakieś normalne wydawania nadzwyczajnej kaście
pieniędzy Podatników zostaną nadane.
Że to niesprawiedliwe? A niby dlaczego? Gdy
w 1992 dostałem od P. propozycję pracy w kilkuosobowej grupie Polaków wybranych do otworzenia w Polsce rynku należących do tego mega koncernu fastfoodów, zostałem wysłany na kilkumiesięczne szkolenie do Kanady i Wielkiej Brytanii.
Ale wpierw musiałem podpisać kwit, że jeśli potem odejdę z P. przed ustalonym terminem, to będę musiał zwrócić co do grosza całą, wielką jak
na tamte czasy kwotę, na jaką został wyceniony
koszt mojego wyszkolenia. Nigdy tak nie dostałem w tyłek, jak podczas pracy w P. średnia tygodniowa to było 70 godz. pracy, a rekord – 104,5
godz., ale nie mam żalu, bo zarobiłem wtedy na
swoje pierwsze, własne mieszkanie.
Tak swoją drogą, to tych komandosów od
Zandberga chętnie bym zważył przed „głodówką”
i po. I jak nie stracili minimum 15 proc. wagi - won
z rezydentury za symulację!
Mam nadzieję, że rząd nie pęknie i postawi
im ultimatum: „albo bierzecie co daje Radziwiłł albo nie dostaniecie NIC”.
„Ewaryst Fedorowicz”, 15/10/2017
http://blogmedia24.pl/node/78751

===========================
co nowego na blogach
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Serwis przygotowali: „Maryla”, „Morsik”, „Natenczas”, „tu.rybak”.

Faszyzm nie
z konserwatyzmu
wyrasta³
Wszelkiego rodzaju postępacy, lewicowcy i liberalowie, mają wredny nałóg oskarżania prawicowców o faszyzm.

J

est to oszczerstwo, bo faszyzm właśnie w środowisku oszczerców wyrastał i do dziś trzyma
się tam bardzo mocno. Dobitnie pokazał to Jonah
Goldberg w swojej ksiażce pt. „ Liberal Fascism:
The Secret History of the American Left from Mussolini to the Politics of Meaning”, Broadway Books
2009. Dostępna jest w internecie. Wystarczy wrzucić: „Liberal Fascism 2.0 - Google Books). W listopadzie 2013 r. ksiażkę tę pod tytułem „Lewicowy
faszyzm” dało na polski rynek wydawnictwo „Zysk i
S-ka”. Goldberg wyjaśnia: „W skrócie, „faszysta” jest
współczesnym słowem oznaczającym „heretyka”,
wypalającym piętno na człowieku wyrzucającym go
z dziedziny polityki. Lewica używa także słów: „rasista”, „seksista”, „homofob” i „chrystianista” - w tym
samym celu, jednak te slowa nie są tak elastyczne
jak „faszyzm””. Tytuły rozdziałów książki dają dobre, ogólne pojęcie w czym rzecz: „2. Adolf Hitler:Człowiek Lewicy;3. Woodrow Wilson i narodziny Liberalnego Faszyzmu;4. Faszystowski New
Deal Franklina Roosevelta;5. Lata 1960-e: Faszyzm
opanowuje ulice”.
Idzie o obnażenie lewicowej hipokryzji. Mimo,
że wycierają sobie gęby równością, tolerancją i demokracją, to ich ideałem od zawsze było silne państwo rządzone przez silnego wodza. We Włoszech
był to Mussolini, w Niemczech - Hitler. Przekrętem
stulecia bylo ustawienie się Stalina i jego radzieckiego państwa w opozycji do tych dwóch. A przecież była to ta sama rodzinka. Wszyscy kropka w
kropkę podobni jak bliźniacy. Jak mu się to udalo?
Czy wlaśnie nie Lewica mu w tym pomogla?
Protoplastą byl prezydent Stanow Zjednoczonych Woodrow Wilson. Goldberg uważa go za
pierwszego w XX w. faszystowskiego dyktatora. Zaczęło się od tego, że miał problem ze skłonieniem
niechętnego wojnie spoleczeństwa do zaakceptowania interwencji w Wielkiej Wojnie, nazywanej
później I-ą. W tym celu stworzył pierwsze Ministerstwo Propagandy: The Committee on Public Information. Amerykanów poddano silnej indoktrynacji.
Obiektem ataku byli bezlitośni Hunowie. Udało sie.
A Amerykanów niemieckiego pochodzenia zaczęto prześladować.Wybuchła epidemia donosicielstwa. Zauważyłem, że wpływ dotarł do Kanady ontaryjskie miasto Berlin zamieniono na Kitchener
(to angielski generał). Wilson dał początki socjalistycznej dyktatury także poprzez tworzenie licznych
Rad (Boards). Regulowały wiele rożnych spraw,
głównie gospodarczych.
Wielki wplyw w rozwój idei faszystowskiej wniosła ikona amerykańskiej lewicy, Franklin D.Roosevelt. Skupił w swoim ręku olbrzymią wladzę. Stworzył National Recovery Administration, co równało
się centralnemu planowaniu. Civilian Conservation
Corps skupiały bezrobotnych z dużych miast. W
Korpusie panowała wojskowa dyscyplina. Podobny był do późniejszych niemieckich formacji.
Postępacy tamtego czasu uważali faszyzm za
postępowy ruch społeczny. Z kolei Mussolini i Hitler sądzili, że idą droga F.D.Roosevelta.
J.Goldberg starannie śledzi faszyzm w amerykanskim życiu politycznym. Od FDR przecho-
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"¯eby Polskê zmieniæ do koñca, po latach komuny
i III RP potrzeba wielu lat", bardzo wielu lat
Taka jest prawda. Polska NIEPODLEGŁOŚĆ została osiągnięta w roku 1918 jako wynik kilkudziesięciu lat pracy ustawicznej. Dzieło pracy
ludzi, którzy wierzyli w Polskę, dbali o polską
dumę narodową, pracowali nad tym, by ludzie
nie zapomnieli kim są.

B

yli też politycy, organizatorzy i przedsiębiorcy, którzy stwarzali fakty, przekuwali marzenia i aspiracje w rzeczywistość, budowali szacunek do polskiego dzieła. Ich wysiłek układał się w
konkretny wzór stabilnej strategii pracy u podstaw,
radzenia sobie z łajdactwem, zdradą i podłością
innych, którzy ani w Kraju, ani za granicą nie mieścili się w tej strategii.
Gdy piszę o strategii i o planowaniu działań,
które mogą pojawić się po wielu latach, mam na
myśli to, żeby Polskę zmienić do końca, bo po latach komuny i III RP potrzeba wielu lat pracy ustawicznej oraz determinacji i trudnej sztuki cierpliwego radzenia sobie z łajdactwem, zdradą i podłością tych, którzy są adwokatami polskiej nędzy.
Konieczność strategicznego myślenia na „co
najmniej trzy kadencje” widzę jako ciąg zdarzeń, o
których trzeba wiedzieć i przewidywać, by przez
wiele lat dostosowywać kroki do faktów i realnego
stanu rzeczywistości. Podam konkretny przykład:
REFORMA SĄDOWNICTWA
Najpoważniejszą przeszkodą w przeprowadzeniu reform jest nieodpowiedzialność funkcjonariuszy polskiej władzy, sądownictwa, polityki,
kultury i nauki za to, co robią we wszystkich instytucjach władzy i życia publicznego. Prezydent
Warszawy jest nieodpowiedzialna za wieloletnie
łajdactwo zbrodniczej „reprywatyzacji”. Sędziowie
skazują uczciwych policjantów na długoletnie więzienie za łapanie bandytów i uwalniają bandytów
od wszelkiej odpowiedzialności i sami nie odpowiadają za to, co paskudnego robią. Ta powszechna nieodpowiedzialność jest chroniona przez konstytucję kordonem immunitetów oraz autonomicznych korporacji zupełnie niezależnych od wszel-

=============================
dzi do J.F.Kennedy’ego, B.Clintona i jego żony.
Odkrywa uderzające podobieństwo europejskich
klasyków faszyzmu do współczesnej lewicy. Dotyczy to roli rządu w gospodarce, kodach mowy
na uniwersytetach, aborcji, eutanazji, usuwania
chrześcijanstwa z życia publicznego, rasowe kwoty przy przyjmowaniu na studia. Pisze na przyklad: „Naziści prowadzili tą samą grę przeciwko
Żydom, jak dzisiejsza lewica wobec „białych”. Jeśli słyszysz uniwersyteckiego radykała mówiącego o „logice białych” czy „męskiej logice”, widać,
że stoi on ramię w ramię z Nazistą demaskującym „żydowską logikę’ i „żydowska chorobę”...Biały mężczyzna jest Żydem liberalnego faszyzmu”.
„Współczesnymi spadkobiercami tradycji faszystowskiej są: New york Times, Partia demokratyczna, profesorzy z Ligi Bluszczowej i liberalowie z Hollywoodu”.
„Jeżeli kiedykolwiek nastąpi przewrót faszystowski w Ameryce, to jego twarzami nie będą bojówkarze wyłamujący drzwi, lecz prawnicy i różni
opiekunowie socjalni, którzy ci powiedzą: „Jestem
z rządu i przyszedlem do ciebie z pomocą””.
Tymczasowy, 13/10/2017
http://www.blogmedia24.pl/node/78737

i plącze niezawisłość sądzenia ze skrajną osobistą nieodpowiedzialnością sędziów. Monteskiusz zaproponował trójpodział władzy, by osiągnąć równowagę odpowiedzialności trzech organów władzy. Komuniści w swojej konstytucji podzielili władzę na trzy autonomiczne korporacje,
by chronić ich wszechwładzę od jakiejkolwiek
odpowiedzialności, a w szczególności by uniemożliwić ich odpowiedzialność indywidualną i
korporacyjną przed Obywatelami Polski.
Dlatego przeprowadzenie kompletnej i w pełni efektywnej reformy jest w Polsce niemożliwe,
aż do chwili całkowitej zmiany konstytucji. Teraz
możemy podejmować tylko doraźne działania
zaradcze, poprawiać i korygować tyle, ile to jest
teraz możliwe w granicach praworządności takiej,
jaką wyznacza konstytucja, która niestety jest konstytucją niepraworządnej i nieodpowiedzialnej
władzy i trzeba koniecznie zastąpić ją konstytucją
praworządnych obywateli. Dlatego
STRATEGIA POLSKI powinna polegać na:
* stopniowym przeprowadzaniu dobrej zmiany tak
długo i cierpliwie, by obywatele uwierzyli w szczerość intencji i prawdziwą determinację rządzących w skutecznej pracy dla Polski, potwierdzanej konkretnymi wynikami i osiągnięciami w wewnętrznej i międzynarodowej przestrzeni społecznej, politycznej i gospodarczej. Celem pierwszej
kadencji jest utwierdzenie polskiej społeczności
narodowej w przekonaniu, że uczestniczą w budowie polskiego poważnego państwa.
* Wtedy możliwe będzie osiągnięcie stabilnej konstytucyjnej większości parlamentarnej, by możliwe było wypracowanie i uchwalenie obywatelskiej
Konstytucji prawdziwej Niepodległej i Sprawiedliwej Rzeczypospolitej Polskiej. Na to potrzebne są
kolejne cztery lata.
* A trzecia kadencja jest potrzebna by nie partia,
lecz prawdziwe prawo i szlachetna sprawiedliwość
mogły stać się ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej Polskiej, Ojczyzny Niepodległych i Wolnych Polaków. A antypolska partia będzie cały ten
czas przeszkadzać, bruździć, paszkwilić i zniesławiać - taka jej nieszczera mać.
Dlatego całkiem a propos i przy okazji, myślę
że warto przygotować i wydać ”Księgę adwokatów polskiej nędzy”, jako przyczynek do rozliczenia się naszej Ojczyzny z polskim łajdactwem.
Jako pierwszą osobę do tej księgi proponuję nie
znaną do tej pory symboliczną panią Katarzynę
Pikulską. Dlaczego? Dlatego, że pani Katarzyna
Pikulska jest tą osobą, która dokładnie w tej chwili, gdy polski rząd w projekcie najważniejszej z
ustaw - w ustawie budżetowej proponuje przeznaczyć najwięcej w polskiej historii pieniędzy na cele
społeczne oraz właśnie na finansowanie służby
zdrowia, na aparaturę i sprzęt medyczny, na leki i
płace dla lekarzy, gdy polski rząd stawia przed
Polska swoja wolę dobrej zmiany dla służby zdrowia - to właśnie wtedy Pani Katarzyna Pikulska
wszczyna dramatyczny protest.
Skoro polski rząd faktycznie działa w sprawie
dobrej zmiany w polskiej służbie zdrowia, a pani
Katarzyna Pikulska tak ostro i gwałtownie się sprzeciwia, to chce czy nie chce, staje się pierwszym
kandydatem do księgi adwokatów polskiej nędzy.
„michael”, 15/10/2017
http://blogmedia24.pl/node/78749

