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Ukrócenie patologii jest niezbędne.
Pytanie
CBOS
zadane
respondentom
brzmiało: „Czy obecnie, za rządów PiS,
Polska jest krajem bardziej sprawiedliwym,
niż była za poprzednich, czy też nie?”. TAKodpowiedziało 46 proc. badanych, NIE- 29
proc. 15 proc. badanych twierdzi, że sytuacja
nie zmieniła się, a 10 proc. podkreśliła, że
trudno powiedzieć.
Coraz mniej rodzin pod opieką pomocy
społecznej. Ubywa też skrajnej biedy
Spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń i
program 500+ ograniczyły polską biedę. W
ubiegłym roku 1 mln 64 tys. rodzin korzystało
ze środowiskowego wsparcia ośrodków pomocy
społecznej. To o 6 proc. mniej niż w roku
ubiegłym.
Maleje ryzyko biedy i wykluczenia
O 540 tysięcy zmalała w Polsce w zeszłym
roku liczba osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym – wynika z nowych
danych Eurostatu. Od 2008 roku udział
zagrożonych biedą zmalał z 30,5 do 21,9 proc.
Morawiecki: Mam ogromny żal do
poprzedników, że państwo było traktowane
jak piąte koło
W rozmowie padło również pytanie, o co
minister
rozwoju
ma
żal
do
poprzedników.Program TVP Info trwa 24 godz.,
więc nie starczyłoby mi na to wszystko czasu.
Generalnie o abdykację wszystkich instytucji
państwa, co widzimy w aferze Amber Gold i
przy gigantycznym ubytku podatku VAT i CIT.
Za pieniądze zabrane mafiom przekazaliśmy je
polskim rodzinom, polskim emerytom. Odniósł
się również do postulatów PO. Wszystkie ich
pomysły przypominają o 200 mld zł, które
przeciekło między palcami. Teraz opozycja ma
wspaniałe pomysły, jak wydać pieniądze, które
my odzyskaliśmy. O to mam ogromny żal, że
państwo było traktowane jak piąte koło u wozu,
nocny stróż, a nie nasza wielka wartość —
podkreślił.
Wildstein: Rozumiem racje prezydenta ws.
sądów, ale namawiam go na dalej idący
kompromis
Sytuacja
z
polskim
wymiarem
sprawiedliwości jest chyba największą bolączką
w naszym kraju; on działa źle, jest
wyalienowany i uważa się za ostatecznego.
Repolonizacja mediów odłożona. Elżbieta
Kruk wskazuje na spór o sądownictwo
Zapowiadana od kilkunastu miesięcy tzw.
repolonizacja mediów zostaje wstrzymana.
Poinformowała o tym poseł PiS, a zarazem
członek Rady Mediów Narodowych Elżbieta
Kruk.
UOKiK bierze się za media. Po Polska Press
przyszedł czas na Polsat i TVN
UOKiK zainteresował się polskimi mediami.
W ciągu dwóch dni zaczął się przyglądać po
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kolei grupie Polska Press, Polsatowi, Tvn i
Agorze. A to wszystko w momencie, gdy PiS
wstrzymuje zapowiadaną od
kilkunastu miesięcy tzw. repolonizację mediów.
Jacek
Karnowski:
Pałac
prezydencki
celebruje swoją taktyczną przewagę,
W sprawie prezydenckich wet Prawo i
Sprawiedliwość bardzo się stara. Widać, że to
sprawa absolutnie priorytetowa dla partii
rządzącej. Każda propozycja prezydenta Dudy
przyjmowana jest z atencją i starannie
analizowana. Do tego Nowogrodzka stale
wysyła jeden komunikat: rozmowy są dobre,
porozumienie jest bliskie, jesteśmy w stanie
ustąpić i ustępować dalej, oczywiście pod
warunkiem, że reforma będzie gwarantowała
zmianę. Prezydentowi zależy na tym, by
Krajowa Rada Sądownictwa - czyli serce
wymiaru sprawiedliwości - było pluralistyczne.
Prawo i Sprawiedliwość podkreśla jednak, że
pluralizm nie może oznaczać paraliżu.
Wymieszanie zwolenników zmiany i status quo
oznacza przecież zablokowanie reformy.
Szewczak o nieobecności HGW na konwencji
PO
Myślę, że to dramatyczne przyznanie się do
winy, do błędów, do złodziejstwa tych kamienic,
do mafijnej reprywatyzacji. Nie ma wątpliwości,
że tak jest -Janusz Szewczak. Teraz będą
naprawiać i rozdzielać pieniądze spółek na
obywateli. To wyraz kompletnego braku
odpowiedzialności — dodał. Poseł PiS odniósł
się również do wyzwań, jakie stoją przed
obozem
„dobrej
zmiany”.
Powinniśmy
porządzić do 2031 roku. Mam pocieszenie dla
PO i pana posła, że te 20-kilka lat minie jak z
bicza strzelił mówił z ironią Janusz Szewczak.
Parlamentarzysta przypomniał, jak wyglądał
proces wyłudzania podatku VAT za czasów
rządów koalicji PO-PSL.W jednej kawalerce
można było zarejestrować 800 firm. Czym się
zajmowały? Wyłudzaniem VAT. (…) Nikogo to
nie interesowało . Wszystkiego nie da się zrobić
w 2 lata, oni rządzili przez 8 lat i co zrobili?
Rządzimy 2 lata i nasze wyniki są sensacyjnie
wysokie — podkreślił.
Różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn w
Polsce należy do najniższych w Europie
Żyjemy dłużej, ale na starość zdrowie nam
nie dopisuje tak, jak mieszkańcom Europy
Zachodniej. Nie pijemy tyle alkoholu, na ile
mógłby wskazywać stereotyp Polaka. Ale też nie
jesteśmy fanami sportów. GUS i Eurostat
opublikowały dane – z podziałem na płeć, z
których można nakreślić portret Polaka na tle
innych krajów europejskich.
Kamiński walczy z korupcją: wzmacnia
CBA,projekt ustawy o jawności życia
publicznego
Zwiększenie transparentności państwa i
większa kontrola nad władzą – to główne
założenia projektu ustawy o jawności życia
publicznego. Obowiązek prowadzenia jawnego
rejestru umów cywilnoprawnych, uregulowanie
statusu sygnalisty oraz nowy wzór oświadczenia
majątkowego
to
główne
założenia
przedstawionego projektu ustawy o jawności
życia publicznego. Jednolite oświadczenia
majątkowe dla wszystkich funkcjonariuszy
publicznych. Większy budżet i wzrost
zatrudnienia w CBA. Wysokie kary nawet do 10
mln zł dla przedsiębiorców za działania
korupcyjne.
Szewczak o ustawie o przejrzystości życia
publicznego

Połowy tygodnia (43.)
Wyszkowski ponownie musi przeprosić Wałęsę
za Bolka. Nie ma znaczenia o co chodzi, ważny
jest fragment z uzasadnienia wyroku. Jakaś
kauzyperda z - a jakże - Gdańska stwierdziła:
pojawiające się co jakiś czas doniesienia o
agenturze powoda, niestwierdzone dotychczas
przez powołane do tego instytucje, są wyjątkowo
dotkliwe dla osoby nagrodzonej Pokojową
Nagrodą Nobla oraz byłego prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, podważając jego
wiarygodność w opinii publicznej.
Chodzi o to, że sędzina wie, że był kiedyś
jeden wyrok, równie sprawiedliwy, który
stwierdzał że Wałęsa nie donosił. I to jej
zdaniem załatwia sprawę. Zakładając nawet, że
tamten wyrok na korzyść Wałęsy na mocy
przepisów obowiązuje, to widać gołym okiem
jak bardzo obowiązujące prawo i prawnicy
oddalili sie od sprawiedliwości...
Gronkiewicz-Waltz zaskarżyła nałożoną na
nia grzywnę przez komisję weryfikacyjną. I oto
WSA uchylił postanowienie o nałożeniu
grzywny i na dodatek zasądził od komisji na
rzecz Prezydenta m.st. Warszawy kwotę 580 zł
tytułem
zwrotu
kosztów
postępowania
sądowego. Czyli to nie Gruba Hanka będzie
płacic, tylko my będziemy płacić Grubej Hance
za każde niestawienie się przed komisję...
W obecnym stanie prawnym ewentualna
grzywna mogła być nałożona tylko na stronę,
czyli na m.st. Warszawę (...) Prezydent m.st.
Warszawy, ani tym bardziej piastun tego organu
Hanna Gronkiewicz-Waltz, nie jest i nigdy nie
była stroną postępowania. To uzasadnienie
pokazuje jak bardzo sprawiedliwość urządzona
przez prawników jest niesprawiedliwa.
Sędzia, który ukradł kobiecie 50 zł na stacji
benzynowej, a wszyscy to widzieli na
nagraniach monitoringu, nie będzie tak szybko
osądzony. Otóż Sąd Najwyższy rzecz odroczył,
potrzebna jest opinia psychologów. Bo obrona
przedstawiła
wyniki
prywatnych
badań
oskarżonego wykrywaczem kłamstw. Mają one
dowodzić, że sędzia zabrał pieniądze omyłkowo.
To tylko kwestia naszej ułomnej percepcji,
po prostu sądy korygują doznania naszej
wyobraźni...
Rzecznik prezydenta zakomunikował, że
prezydent nie jest hamulcowym, bo przecież tak,
jak obiecał, w dwa miesiące przygotował i
przedstawił projekty ustaw o Sądzie Najwyższym
i Krajowej Radzie Sądownictwa...
„tu.rybak“
http://www.blogmedia24.pl/node/78831

To poważny krok w kierunku praworządności i
jawności życia publicznego w Polsce. Po
wejściu w życie przepisów nie będziemy musieli
dowiadywać
się
dzięki
dociekliwym
dziennikarzom, jaki majątek posiadają prezesi
Astronomiczne długi podatkowe: 95 mld zł
nie do odzyskania.
Fiskus wykrywa coraz więcej oszustw, ale
budżet na tym nie korzysta. Miliardy złotych
wyciekają za granicę. Tylko w pierwszym
półroczu tego roku udało się namierzyć
nieprawidłowości w wysokości 10 mld zł wynika z zestawienia Ministerstwa Finansów.
Problem w tym, że skarbówka odzyskuje

znikomą część tego zadłużenia. Jak wyliczył
NIK, w 2016 r., udało się wyegzekwować
zaledwie 3,3 mld zł .
Morawiecki: Największy sukces PiS to
uszczelnienie luki w VAT.
W
tym
roku
zobaczymy
więcej
ściągniętego VAT o dwadzieścia kilka mld zł
-powiedział wicepremier, minister rozwoju i
finansów Mateusz Morawiecki. W tamtych
czasach deficyt budżetowy sięgał 7,5 proc., a
nawet prawie 8 proc., 110 mld zł. W naszych
czasach, mimo wielkich wydatków społecznych,
o 50 kilka mld większych niż nasi poprzednicy,
porównując 2018 r. do 2015 r. mimo wszystko
my tę lukę domykamy i deficyt budżetowy jest
niższy – powiedział.
Rekordowo wysokie oceny stanu polskiej
gospodarki: 43 proc. Polaków uważa, że jest
dobrze
43 proc. Polaków uważa, że sprawy w
Polsce idą w dobrym kierunku, podczas gdy
odwrotne zdanie ma 36 proc. badanych, a 21
proc. nie ma zdania na ten temat - wynika z
badania Kantar Public.
PKO BP: wzrost PKB Polski w 2018 r.
wyniesie 4,3 proc.
Wzrost PKB w Polsce w tym roku wyniesie
4,2 proc., a w 2018 r. sięgnie 4,3 proc. prognozują analitycy PKO Banku Polskiego. Ich
zdaniem, wzrost inwestycji ogółem w 2018 r.
będzie stymulowany głównie inwestycjami
publicznymi, przy stopniowym ożywieniu
prywatnych.
Obroty w handlu detalicznym we IX wzrosły
o 6,4 proc. rdr - GUS
Obroty
w
handlu
detalicznym,
niewyrównane sezonowo, we wrześniu wzrosły
o 6,4 proc. rdr, po wzroście o 6,7 proc. w
sierpniu - podał GUS.
Kolejny spadek bezrobocia. GUS podał dane
za wrzesień
Stopa bezrobocia zarejestrowanego na
koniec września 2017 r. wyniosła 6,8%, czyli
spadła o 0,2 pkt wobec danych z sierpnia br.,
podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). We
wrześniu 2016 r. stopa ta wyniosła 8,3%.
GUS: Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły
o 7,3% r: r we wrześniu
Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o
7,3% r/r we wrześniu 2017 r. po wzroście o
13,7% r/r miesiąc wcześniej, podał Główny
Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu
miesięcznym odnotowano wzrost o 11,2%
(wobec wzrostu o 4,5% m/m miesiąc wcześniej),
podał Urząd.Zamówienia na eksport i wywóz
zwiększyły się we wrześniu br. o 2,3% r/r (i
wzrosły o 9,4% m/m).
GUS pokazuje nowe dane o urodzeniach. Są
najlepsze od 2010 roku
W pierwszych trzech kwartałach tego roku
urodziło się 306 tys. dzieci.Przyszło ich na świat
więcej niż w analogicznych okresach sześciu
poprzednich lat.
Program "Maluch plus". Rafalska: w 2018 r.
przeznaczymy 450 mln zł
Szefowa MRPiPS zwróciła uwagę, że
wzrost dotacji na program "Maluch plus" w
porównaniu z poprzednimi latami jest znaczący.
Rząd na czwórkę z plusem. "Tego nikt
PiS-owi nie odbierze"
Pod
względem
społecznym,
decyzji
prospołecznych niewątpliwie jest to najlepszy
rząd od co najmniej dwóch dekad - podkreślił
szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Rafalska: termin likwidacji OFE - w gestii
ministerstw rozwoju i finansów
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Ustalenie przewidywanej daty wejścia w
życie projektu ws. likwidacji OFE leży w rękach
ministerstw rozwoju i finansów - podkreśliła w
środę w Sejmie minister Elżbieta Rafalska.
Lepsze czasy dla emerytów? Sytuacja FUS-u
nie była tak dobra od 2001 roku
Wskaźnik
sfinansowania
wydatków
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami
ze składek osiągnął w pierwszym półroczu br.
rekordowy poziom 79,1 proc, a w kolejnym
kwartale - 79,8 proc. To wynik nienotowany od
2001 r.
Rafalska o reformie emerytalnej: nie
sprawdzają się czarne scenariusze
Nie spełniły się czarne scenariusze tych
osób, które uważały, że przywrócenie wieku
emerytalnego będzie oznaczało odpływ setek
tysięcy pracowników z polskiego rynku pracy powiedziała w czwartek w Sejmie szefowa
MRPiPS Elżbieta Rafalska.
MON chce szkolić wojskowo studentów ochotników
Oferty ochotniczego szkolenia wojskowego
dla 10 tys. studentów przygotowało w tym roku
akademickim Ministerstwo Obrony Narodowej
w ramach programu Legia Akademicka.
Program ma zwiększyć liczbę rezerwistów
niezbędnych polskiej armii.
Waszczykowski: Otwarcie granic na falę
migracyjną było nieodpowiedzialne.
Otwarcie granic na falę migracyjną było
nieodpowiedzialnym działaniem polityków
-powiedział w środę włoskim dziennikarzom w
Rzymie szef MSZ Witold Waszczykowski,
wskazując przy tym na kanclerz Niemiec
Angelę.
Autokontrola
podatkowa
coraz
popularniejsza
Eurocash sam koryguje podatki, CCC
rezygnuje z amortyzacji, na cenzurowanym
znalazły się m.in. Emperia Holding, LPP, TVN i
Cyfrowy Polsat. Optymalizacja podatkowa w
Polsce powoli przechodzi do historii,
przedsiębiorcy wolą nie kombinować z
obniżaniem zobowiązań, bo coraz bardziej boją
się ludzi ministra finansów Mateusza
Morawieckiego. Jednym z głównych celów
rządu Beaty Szydło jest uszczelnienie systemu
podatkowego, na pierwszej linii tego frontu są
urzędnicy fiskusa. Z nowymi uprawnieniami i
większą determinacją.
Morawiecki: nasz rząd w Brukseli broni
zasad wolnego rynku
"Dbamy o realne działania, które mają
zwiększyć rzeczywistą konkurencyjność w
systemie gospodarczym Polski, jednocześnie
walcząc o ekspansję polskiego kapitału" powiedział wicepremier.
Ordynacja
podatkowa
po
nowemu.
Ministerstwo Finansów ma projekt
Nowa
Ordynacja
podatkowa
zacznie
obowiązywać 1 stycznia 2019 r. -przewiduje
projekt ustawy wprowadzającej nową Ordynację
podatkową
opublikowany
na
stronie
internetowej resortu finansów.
Pakiet "100 zmian dla firm". Co cztery dni
jedna dobra zmiana Prawie 90 proc. pakietu
"100 zmian dla firm" działa, a jedna dobra
zmiana dla biznesu wchodzi średnio co cztery
dni w życie - pisze wicepremier, minister
rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki na
łamach
wtorkowego, specjalnego wydania "Dziennika
Gazety Prawnej".
Powstanie Fundacja Platforma Przemysłu
Przyszłości - W Rządowym Centrum Legislacji
pojawił się projekt ustawy o Fundacji Platforma

Przemysłu Przyszłości, przygotowany przez
Ministerstwo Rozwoju. Miałaby ona rozpocząć
działalność w pierwszym kwartale 2018 roku.
Radziwiłł: wzrost wydatków na służbę
zdrowia możliwy bez podniesienia podatków
Mówimy o ponad 100 mld zł dodatkowych
środków do 2025 r. Zapewniam, że to jest
możliwe bez podwyższania podatków - mówi w
wywiadzie dla DGP minister zdrowia Konstanty
Radziwiłł.
Strajk rezydentów. Radziwiłł: wynagrodzenia
w formie stypendium
Rozważamy
(...)
opcję
żeby
wynagrodzenia na rezydentury były wypłacane
w formie stypendium. Ale byłby jeden warunek
- lekarze musieliby potem pracować w Polsce mówi szef resortu zdrowia.
NFZ i prezydent za podniesieniem składki
zdrowotnej. Resort zdrowia jest przeciw
Pomysł NFZ i Pałacu Prezydenckiego
zakłada, że składka rosłaby sukcesywnie w
ciągu czterech lat po pół punktu proc.
Lista leków refundowanych. W projekcie
m.in. nowe leki dla pacjentów z rakiem
prostaty
W ramach programu leczenia, opornego na
kastrację, raka gruczołu krokowego na listę
wpisano dwa nowe leki: Xtandi (enzalutamid)
oraz Xofigo (dichlorek radu-233).
Deficyt będzie znacząco niższy niż górny limit
zapisany w ustawie budżetowej
Aktualna sytuacja budżetowa jest bardzo
dobra. To zasługa zwłaszcza uszczelniania
systemu podatkowego i walki z mafiami
VAT.Po ośmiu miesiącach 2017 roku
odnotowaliśmy nadwyżkę budżetu państwa w
wysokości niemal 5 mld PLN, co jest
rekordowym wynikiem. Nie oznacza to jednak,
że na koniec 2017 roku nie będzie deficytu
budżetowego. Będzie on jednak znacząco
niższy, niż zapisany w ustawie budżetowej
górny limit wynoszący niemal 60 mld zł. Czym
innym jest natomiast deficyt całego sektora
finansów publicznych, w skład którego wchodzą
też np. samorządy czy sektor ubezpieczeń
społecznych. Ministerstwo Finansów regularnie
raportuje Komisji Europejskiej prognozy
dotyczące deficytu sektora publicznego. Ostatnia
konserwatywna prognoza przewiduje, ze
wyniesie on 51 mld PLN. To około 2,6 proc.
„Maryla“
http://blogmedia24.pl/node/78835
PAD i Katalonia
Pamiętacie
Państwo
paneuropejskie
referendum konstytucyjne, tę największą
porażkę lewactwa w XXw? Chcieli bowiem oni
zlikwidować wreszcie państwa narodowe z
całym ich dorobkiem i kulturą wyrosłą z
chrześcijaństwa by zastąpić je dobieraną według
ich zasad biurokracją unijną. Nie dało się, więc
wygląda na to, że przystąpiono do dekompozycji
państw narodowych. Nagle, z ruchów
folklorystycznych zaczęły powstawać partie
polityczne nastawione na podział obecnych
państw. W Wielkiej Brytanii zaczęto mówić o
separacji Szkocji, w Belgii Frankowie i
Walonowie nagle utracili możliwość stworzenia
wspólnego rządu, we Włoszech powstała Liga
Północna chcąca podziału Włoch na odrębne
państwa, w Polsce powstał RAŚ i zaczęto
wspominać Wolne Miasto Gdańsk a we Francji
zaczęto bardzo dziwnie lokować uchodźców.
Otóż w wielu miejscowościach we Francji
uchodźców w ogóle nie ma! Mam znajomych,

którzy wyemigrowali przed laty do Francji i
kilkoro z nich stwierdziło, że choć w ich
miejscowości uchodźców nie ma to jednak jest
okropnie. Nie wiem jak jest teraz, ale jeszcze
dwa lata temu okazało się np. w Wersalu pod
Paryżem uchodźcy się nie przyjęli i takie
„placki” wolne od uchodźców są w całej Francji.
Wygląda to wszystko na to, jakby ktoś starając
się zmienić pochodzenie etniczne dominującej w
danej miejscowości ludności chciał doprowadzić
do powstania wyraźnego kryterium podziału
kraju.
W Anglii zaś przed kilku laty wybuchły
zamieszki na tle rasowym i postulatem
buntujących się bodajże Hindusów, może
Pakistańczyków było wyłączenie ich dzielnic
spod
panowania
angielskiego
prawa
powszechnego, czyli podział kraju. Gdy okazało
się, że ani Szkocja nie odłącza się od Anglii, ani
siły odśrodkowe nie dzielą państwa, to doszło do
wywołanego przez Brukselę Brexitu!
I teraz nasze sprawy. Otóż mimo wielkich
wyzwań w Hiszpanii Parlament Europejski
będzie się dalej zajmować Polską a nie
Hiszpanią. Z pozoru wygląda na na podwójne
standardy, ale to chyba nie prawda. Bo gdyby
była debata o Hiszpanii, to Parlament Europejski
musiał by zająć jakieś stanowisko. Gdyby poparł
separatystów, to mogło by to doprowadzić do
wyjścia z Unii jeszcze nie podzielonej Hiszpanii,
gdyby zaś potępił separatyzm to utrudnił by
wzrost nastrojów separatystycznych w innych
krajach. Tak więc lepiej z ich punktu widzenia
zajmować się próbami odbudowy naszego
państwa, co jest działaniem w poprzek
opisanych wyżej tendencji. Bo przecież w
Polsce nastąpił już podział państwa, choć wg
innego klucza niż w innych krajach. O ile tam ,
na zachodzie, podział jest przede wszystkim
terytorialny o tyle w Polsce funkcjonalny.
Poszczególne korporacje zawodowe, prawnicy,
lekarze, ale nie tylko raczej chcą się afiliować w
Brukseli niż w Warszawie ignorując istnienie
państwa. Komisja Europejska wprost mówi, że
sędziowie w Polsce nie są polskimi sędziami a
sędziami unijnymi. To ten sam proces co w
Hiszpanii ale rozpoczęty z innej strony.
Katalończycy też wypowiedzieli posłuszeństwo
własnemu państwu, w tym oczywiście i lokalni
sędziowie i policjanci. Różnica jest tylko taka,
że obecnie rząd centralny w Hiszpanii zdaje się
być zepchnięty do defensywy, więc procesy
separatystyczne będą narastać a rząd albo się
obroni albo i nie ale ruchów separatystycznych
na pewno nie pokona. Dodatkowo wielkim
problemem dla rządu Hiszpanii są kwestie
budżetowe. Każdy spór wymaga pieniędzy a
tych rząd Hiszpanii nie ma, bo budżet trzeszczy
w szwach o wiele bardziej niż u nas. U nas rząd
jest aktywny i to raczej ruchy separatystyczne są
w defensywie.
Tak więc patrząc na nasze sprawy krajowe
widzimy, że dekompozycja państwa przez
koalicję PO-PSL wcale nie była skutkiem
ubocznym ich rządów a raczej ich celem, że to
„wpisywanie się w Europę” to po prostu
realizacja dominującej tam obecnie ideologii.
Oczywiście to nic nowego, ale mało kto
zdawał sobie sprawę z tego, że zamieszki w
Anglii, ruchy separatystyczne w Hiszpanii i bunt
prawników w Polsce to ta sama struktura
organizacyjna i co przykre nasz PAD i pewna
starsza pani widzi potrzebę respektowania ich
interesów.
Pocieszające w tym jest tylko to, że jak
mamy zdefiniowane zagrożenie, to łatwiej jest
się jemu przeciwstawić a nawet może uda się je
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pokonać, bo można opisać dokładnie jego cechy
i znaleźć najsłabsze miejsca ale lepiej jest
patrzeć na tą sprawę całościowo.
I teraz wisienka na torcie. Otóż na pewno
wszyscy zwrócili uwagę, że opozycja
najbardziej obawia się, że na skutek działania
PiS`u odbudowującego państwo dojdzie do
opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej. Z
pozoru wydawało się to być jakąś aberracją, ale
jeżeli
zdają
sobie
oni
sprawę,
że
uniemożliwienie dekompozycji Anglii było
powodem jej wypchnięcia z Unii, to by
znaczyło, że oni niszcząc państwo działali
całkowicie świadomie, wręcz celowo! Mamy
więc
zarzut
ogólny
wobec
każdego
przedstawiciela ich formacji, mamy jasne
kryterium podziału na „naszych” i „obcych” i co
więcej kryterium ogólne pozwalające ocenić
każde ich nawet drobne działanie lub
zaniechanie.
Tak
więc
decyzja
Parlamentu
Europejskiego o kolejnej debacie o Polsce jest w
sumie dla nas korzystna, bo działa jak kontrast
pozwalający zobaczyć rzeczywistość.
Tylko co teraz zrobi PAD?
P.S.
Dowcip w żaden sposób nie związane z wpisem!
Pamiętacie państwo stary dowcip o Pani Zosi ?
Kolega zadał Pani Zosi pytanie:
„Co to jest długie, czerwone i często staje?”
Pani Zosia oburzyła się na swego kolegę a ten
odpowiedział jest spokojnie „tramwaj”.
Pani Zosia bardzo się uśmiała i w raz ze
swoim przyjacielem Jędrusiem poszła do ich
kierownika zapytać:
„Jarku! Czy wiesz co to jest: długie czerwone i
często się pręży”
Nieco skonfundowany kierownik Jarek
odpowiedział pytaniem: „Ja wiem, ale jak
zrobicie Państwo z tego tramwaj?”.
„UPARTY“
http://www.blogmedia24.pl/node/78830
KORZENIE
I
STRUKTURY
ANTYPOLSKIEJ AGENTURY
Pisząc o służbach specjalnych mam także
na myśli środki masowego przekazu pełniące
specjalną
służbę
na
froncie
"wojny
ideologicznej" prowadzonej przeciwko polskiej
administracji rządowej oraz przeciwko polskiej
kulturze i tradycji narodowej. Zwykle myśląc o
antypolskiej agenturze automatycznie nasuwa
sie skojarzenie z WSI. Tymczasem od formalnej
likwidacji tej postsowieckiej służby upłynęło już
bardzo dużo czasu, w którym "resortowe
środowisko" z cała pewnością bardzo mocno się
"zreintegrowało" i przeformowało kadrowo,
strategicznie i ekonomicznie. Możemy się tylko
domyślać jak to teraz wygląda i naprawdę warto
się nad tym zastanawiać.
Za czasów PRL, przed rokiem 2010
mieliśmy zdecydowana dominację służb typu
kompradorskiego, często dumnych ze swojej
polskości
i polskich osiagnięć, choć na
sowieckiej służbie.
Teraz mamy już coś zupełnie innego czysty, antypolski business zarabiający grube
pieniądze na prowadzeniu międzynarodowej
wojny przeciwko systemom państwowym starej
cywilizacji białego człowieka. Teraz jest
globalna wojna aksjologiczna, prowadzona
przez współczesny komunizm. Nie miejmy
żadnych
złudzeń,
aksjologiczna
wojna
prowadzona w formie sabotażu oraz dywersji

informacyjnej w każdej chwili może przejść w
fazę wojny militarnej. Spróbowałem zastanowić
się nad tym co i jak oni robią i to czego się
domyślam, by zapisać to w formie ich
najprawdopodobniejszego programu.
Oczywiście nie dziwię się, że totalitarna
opozycja unika publikowania tego programu.
Celem prowadzonej przeciwko Polsce
"wojny ideologicznej" jest zniszczenie struktur
polskiej administracji rządowej, poprzez ciagłe
prowadzenie
gier
operacyjnych
dezorganizujących państwowe i społeczne
funkcje Polski w następujacych obszarach:
Pierwszym
zadaniem
tych
"służb
specjalnych" jest prowadzenie energicznych
działań wojennych przeciwko polskiemu
społeczeństwu - w tej fazie jeszcze bez
bezpośredniego zaangażowania militarnego.
Celem tych zadań bojowych jest niszczenie
świadomości narodowej Polaków, dezintegracja
wszelkich więzi społecznych oraz intensywne
prowadzenie antypolskiej polityki historycznej
w sposób, który możliwie najskuteczniej
zdemoluje jakość samooceny Polaków i
zniszczy tradycyjne formy więzi społecznej.
Środkami
działania
tych
"służb
specjalnych", są bezpośrednio aktywne "środki
masowego przekazu" oraz wszelkie narzędzia
czarnej propagandy takie jak dezinformacja,
kłamstwo,
oszustwo,
prowokacja,
organizowanie zamieszek i buntów, a nawet
krwawe zamachy.
Wyodrębnionymi środkami działania są
organizacje dywersji ideologicznej i politycznej
legendowane jako wszelkiego typu organizacje
pozarządowe (NGO), powiązane organizacyjnie
z koordynującymi ośrodkami dowodzenia i
finansowania położonymi poza granicami
państwa polskiego - (SSS).
Następnym
szczególnym
zadaniem
wskazanych wyżej "służb specjalnych" są
wszelkie
działania
przeciwko
polskiej
gospodarce. ["FINEZJA DEMOLKI" - link].
Działania dywersyjne przeciwko polskiej
gospodarce realizowane są szerokim frontem
totalnej opozycji paraliżującej wszystko, co
może być sparaliżowane we wszelkich
dziedzinach,
w których
możliwe
jest
realizowanie zadań dywersji i sabotażu
blokujacych rozwój polskiej ekonomiki oraz
umożliwiajacych bezkarną eksploatację polskich
aktywów.
Specjalnym
środkiem
działania
prowadzacym do dezintegracji sprawnosci
ekonomicznej Polski jest paraliżowanie
sprawności polskiego wymiaru sprawiedliwości
wszelkimi dostępnymi środkami.
Kolejnym zadaniem jest niszczenie polskiej
zdolności do obrony ze szczególnym
imperatywem prowadzenia wszelkich działań
przeciwko polskiemu wojsku oraz innym
funkcjom obronnym państwa oraz organizacji
społecznych, które mogą sprzyjać wzrostowi
siły polskiej obronności.
Specjalnymi
środkami
działania
prowadzacymi do dezintegracji zdolnosci
obronnych
Polski
jest
paraliżowanie
rekonstrukcji systemów uzbrojenia i planowania
operacyjnego oraz dezintegracja systemów
strategicznego i operacyjnego dowodzenia i
szkolenia wojskowego.
Ogólne zadania dywersji i sabotażu
przeciwko sprawności politycznej i prawnej
Państwa Polskiego, których celem jest
dezintegracja i wprowadzenie chaosu we
wszystkich organach władzy państwowej i
samorządowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Specjalnym
środkiem
działania
prowadzacym do dezintegracji zdolności
rządzenia
w
organach
władzy
jest
sprowokowanie
możliwie
najostrzejszych
podziałów interesów i celów w polskich
środowiskach politycznych bezpośrednio i
pośrednio sprawujących funkcje w polskich
organach władzy ustawodawczej, wykonawczej,
sądowniczej oraz w odrębnym segmencie
władzy samorządowej. "Wszyscy przeciwko
wszystkim" - oto dewiza polityki divide et
impera prowadzonej przez totalitarną opozycję
w Polsce.
Szczególne zadania sterujące, logistyczne i
wywiadowcze powierza się antypolskim
agenturom "nielegałów" zlokalizowanym w
otoczeniu "środków masowego przekazu"
zarejstrowanych w Polsce lub poza granicami
Polski.
W powyższym opisie skorzystałem z
terminologii bliskiej ubeckiej mentalnosci
jeszcze
aktywnych
funkcjonariuszy
pochodzących z wszelkich antypolskiej partii
oraz "resortowych środowisk" dawnego PRL
oraz ich "resortowych dzieci". Na przykład:
- "środki masowego przekazu" zamiast
współczesnego terminu "media"
- "wojna ideologiczna" zamiast wspólczsnego
pojęcia "wojna informacyjna"
- "itd"
I mam nadzieję, że nasi wojenni przeciwnicy
głupio robią to co robią.
Najpewniej sami siebie prowadzą do katastrofy,
tak to widzę.
Ich własna pogarda, nienawiść i arogancja ich
zniszczy.
MANE TEKEL FARES
„michael“
http://www.blogmedia24.pl/node/78833
Niepokój
Uważałam lipcowe weta prezydenta Dudy
za błąd, ale nie histeryzowałam z ich powodu.
Sądziłam, że spotkania prezydenta z Jarosławem
Kaczyńskim to normalne konsultacje robocze.
Irytowała mnie tylko celebra, jaka im
towarzyszyła.
Traktowano je jak jakieś
negocjacje przywódców mocarstw. Prawdziwy
niepokój odczułam dopiero wczoraj - po
konferencji prasowej przywódców Zjednoczonej
Prawicy. Relacja PAP z niej zatytułowana była
"Kaczyński: Zjednoczona Prawica jest rodziną,
w której jest także prezydent" {TUTAJ(link is
external)}. Konferencja ta miała miejsce w
sobotę 21.10.2017 - dzień po czwartym
spotkaniu Dudy z Kaczyńskim, które nie
doprowadziło do porozumienia.
Według
informacji PAP:
"Zjednoczona Prawica jest rodziną, która
idzie drogą prowadzącą do sukcesu Polski;
jestem przekonany, że w tej jedności uczestniczy
prezydent Andrzej Duda - podkreślił prezes PiS
Jarosław Kaczyński. Jak ocenił nie wszystko, co
czyni obóz rządzący jest "doskonałe" i
zapowiedział "korekty". (...) Zapewnił, że obóz
rządzący jest "ciągle razem" i idzie tą drogą,
która została wybrana ponad dwa lata temu i
która - według niego - prowadzi do "sukcesu".
Jak zaznaczył, nie chodzi o sukcesy partii, tylko
o sukcesy Polski. Wskazał m.in. na rozwój
społeczny i poprawę sytuacji społecznej, rozwój
gospodarczy oraz porządkowanie "różnych
dziedzin" życia publicznego. "Robimy to i z
satysfakcją - a jednocześnie ogromną
wdzięcznością - zauważamy, że to ma społeczne
poparcie" - zaznaczył Kaczyński.
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Wyraził też przekonanie, że w jedności obozu
uczestniczy także prezydent Andrzej Duda.
"Jesteśmy jedną rodziną, idącą w jednym
kierunku" - zaznaczył. Relacjonując piątkowe
spotkanie z prezydentem dotyczące projektów
prezydenckich ustaw o Krajowej Radzie
Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, Kaczyński
poinformował, że zwracając się do Dudy
powiedział "no cóż, jest między nami pewien
kryzys". Prezydent miał odpowiedzieć "nie, to
jest tylko taki mały spór w rodzinie".(...)
Również lider Solidarnej Polski, minister
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekonywał,
że Zjednoczona Prawica "jest razem" i dzięki
temu może realizować "wielki projekt dobrej
zmiany" w Polsce. (...)
Także lider Polski Razem, wicepremier
Jarosław Gowin podkreślił, że jedność
Zjednoczonej Prawicy jest faktem. Dodał, że
obóz rządzący nie tylko zachowuje jedność, ale
również się rozszerza.
Przypomniał, że na listopadowym kongresie
Polski Razem, Zjednoczona Prawica rozszerzy
się o nowe środowiska: republikańskie,
wolnościowe, chrześcijańsko-demokratyczne i
samorządowców,
które
"dostrzegają
w
działaniach rządu szansę dla swoich małych
ojczyzn". ".No dobrze, jeśli wszystko idzie tak
wspaniale, to po kiego grzyba trzeba było
organizować tę konferencję?
Jakoś przez
prawie dwa lata można się było obejść bez
takich "pokazówek"? Zaczęłam się martwić,
gdyż wydaje mi się, iż konferencja ta - to dość
rozpaczliwa próba zaklajstrowania realnych
podziałów w obozie władzy PiS. Chciałabym
się mylić, lecz takie właśnie jest moje zdanie.
„elig“
http://www.blogmedia24.pl/node/78796
Panie rezydencie, mi się wszystko z
komuną kojarzy
Gdy reżimowa telewizja karmi nas tzw.
propagandą sukcesu, stacje komercyjne
obwieszczają nadchodzącą katastrofę. Proszę
Państwa, Państwo nawet nie wiedzą, jak jest źle.
Po pierwsze, proszę Państwa, nie tylko
rezydenci głodują. Cały Naród głoduje… Cały
Naród głoduje rotacyjnie! Proszę Państwa, gdy
dany obywatel je śniadanie, to inny już jest po,
wychodzi do pracy i nie je. A jeszcze inny
jeszcze smacznie (nomen omen) śpi i też nie je!
Proszę Państwa nawet jak cała rodzina siada
w niedzielę do obiadu, to jakaś inna jest już po,
a w jeszcze innej dopiero obierają ziemniaki.
Proszę Państwa, ja to już widziałem za komuny
na stołówce zakładowej. Zanim ja skończyłem
stać w kolejce po zupę, to już część osób
kończyła jeść, a reszta jeszcze stała. Proszę
Państwa, powiedzą mi Państwo, że to
nieprawda, bo przecież są osoby, które ciągle
podjadają pomiędzy posiłkami. Proszę Państwa,
ale są też osoby, które trzymają się
wyznaczonych pór posiłków i jedzą tylko te
posiłki. Proszę Państwa – one cierpią za
miliony!
Proszę Państwa, pani Zofia Romaszewska
powiedziała, że żyła w systemie, w którym
Prokurator Generalny miał silną władzę i ona nie
chciałaby żyć znowu w takim państwie. Proszę
Państwa to naturalne, że prezydent powinien
mieć jak najwięcej uprawnień i silną władzę, bo
system prezydencki jest najlepszy. Ale, proszę
Państwa, ja żyłem w systemie, w którym
Bolesław Bierut mianował szefa Sądu
Najwyższego. Bolesław Bierut został potem
prezydentem, ale nominacji swojej nie odwołał,
więc jako prezydent pewnie postąpiłby tak
samo. Proszę Państwa, mi wybieranie sędziów

przez prezydenta kojarzy się z czasami
stalinowskimi i ja nie chciałbym żyć w
państwie, w którym prezydent mianuje czy
wybiera jakiś sędziów.
„hiponimirski“
czytaj
więcej:http://www.blogmedia24.pl/node/78800
Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych
Święty Jan Paweł II nauczał, że „Modlitwa za
zmarłych jest ważną powinnością, bowiem
nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z
Bogiem, być może potrzebują jeszcze
ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości
nieba".
Pisząc imiona zmarłych na kartkach
wypominkowych, a następnie je odczytując
wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w
Bożej księdze życia. Poprzez ceremonię
wyliczania imion wyrażamy więź wspólnoty i
miłości, łączącą wszystkich członków Kościoła
chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i
walczącego (żyjący).Polska tradycja nakazuje
odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich,
zapalenie zniczy, złożenie wieńców.

Pamiętajmy i o tych, którzy nie mają własnego
grobu, a zginęli, aby wywalczyć dla nas
wolność,
a
Ojczyźnie
niepodległość.
Szczególnie o tych, co zginęli bez broni, w
katowniach, zamęczeni na śmierć lub od strzału
w potylicę.
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie.
Bożemu miłosierdziu polecamy także Dusze
Zmarłych Blogerów, naszych Przyjaciół z
Blogmedia24.
„co nowego na blogach" jest niezależną
inicjatywą grupy użytkowników portalu
Blogmedia24.pl Serwis przygotowali:
„Maryla”, „Morsik”, „Natenczas”, „tu.rybak”.
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