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2017 był rokiem 300-lecia Koronacji
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Rok 2017 to był czas wielkiego
dziękczynienia za obecność Maryi pośród nas i
impuls do przemiany życia każdego z nas podsumowuje przeor częstochowskiego
klasztoru. Był czasem wielkiego dziękczynienia
za szczególną rolę Maryi w dziejach naszego
Narodu a nade wszystko przypominania, że
posiadamy największą królewską godność
synów i córek Bożych pod berłem Jasnogórskiej
Pani. Rok 2017 na Jasnej Górze czasem
wielkiego świętowania
Rzecznik KEP podsumowuje 2017 r.:
"Ukazał charyzmat maryjny naszego
narodu"
W ramach programu Caritas Polska „Rodzina
Rodzinie” objętych zostało ok. 9 tys. syryjskich
rodzin, na łączną sumę ponad 30 mln zł.
Abp Głódź podczas pasterki: Polskich spraw
nie rozstrzygnie ani ulica, ani zagranica
Polskich spraw nie rozstrzygnie ani ulica, ani
zagranica, ani ręka podniesiona w Brukseli powiedział podczas Pasterki w Katedrze
Oliwskiej w Gdańsku, abp Sławoj Leszek
Głódź. Ani ręka podniesiona w Brukseli i
wymierzona przeciw rozporządzeniom w Polsce.
Ani poklask dla decyzji, które negują
suwerenność naszego ustawodawstwa.
Grupa polskich naukowców w liście do
Timmermansa
Prawdziwym powodem działania KE jest chęć
obalenia rządu PiS. Proponowane w naszym
sądownictwa zmiany są takie same lub bardzo
podobne do tych, które istnieją w krajach
zachodnich od
dziesięcioleci- napisali polscy naukowcy.
Polska potrzebuje dziś silnych przywódców i
opatrzności Bożej, a nie przymusowej
relokacji
Rządzenie takim krajem, jak Polska, z tak
wrogą i nikczemną opozycją to nie będą
przelewki, również w 2018r., że Polacy oczekują
na koniec bezkarności tzw. elit, a zwłaszcza
wyjaśnienia afer poprzedniego rządu PO-PSL,
wskazania i ukarania winnych miliardowych
afer i marnotrawstwa publicznego grosza. Unia
dziś niestety opiera się na zupełnie innych
wartościach, a właściwie pseudowartościach,
głównie lewicowo-liberalnych i
antychrześcijańskich innych niż nasza czy
węgierska wspólnota narodowa. To przecież już
koniec 2017r. roku dobrego dla Polski i
Polaków, nie tylko ze względu na sensacyjnie
pozytywne wyniki gospodarcze, finansowe i
budżetowe. To rok, w którym Polacy zobaczyli
trochę więcej pieniędzy w swoich portfelach,
zwłaszcza rodziny wielodzietne, rok w którym
nieco łatwiej o pracę.
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Radości, którymi warto się dzielić
i Przyjaciół z którymi warto być.
Niech w nadchodzącym roku 2018
spełnią się Wasze wszystkie marzenia.
Do siego roku życzy
Redakcja Blogmedia24.pl

zwykłym ludziom, zwłaszcza tym wykluczonym
i zaniedbanym przez ostatnie lata. To rok
wielkiego, bardzo oczekiwanego i z wielkim
trudem osiągniętego sukcesu w reformie
polskiego sądownictwa, realnego uszczelnienia
systemu podatkowego, ukrócenia rabunku
polskiego majątku narodowego i początku
repolonizacji gospodarki i finansów. Dziś coraz
bardziej widać, że warto być Polakiem, choć
lekko nie będzie.
Morawiecki: Zmiany w rządzie poznamy po
święcie Trzech Króli
Jeżeli chodzi o rekonstrukcję rządu to po
święcie Trzech Króli, w krótkim terminie po tej
dacie, będziemy mogli poznać już wszystkie
możliwe zmiany w ramach Rady Ministrów mówił premier Mateusz Morawiecki.
M. Morawiecki: Zdrowie jest dla nas
priorytetem, ale też szansą rozwojową
Zdrowie jest dla nas priorytetem, ale też
szansą rozwojową; w Polsce 70 proc. leków,
które kupujemy pochodzi z zagranicy i tę
zależność chcemy zmienić; chcemy, aby leki
były coraz tańsze i coraz
częściej polonizowane - mówił premier Mateusz
Morawiecki.
Janusz Szewczak: Nie chcemy być półkolonią
gospodarczą.
Malejące bezrobocie i rosnące wynagrodzenia
to dobry znak dla naszego kraju. I nie
powiedzieliśmy ostatniego słowa w tej kwestii.
Pamiętajmy też o świetnym wskaźniku urodzeń.
Widać jakie efekty daje program Rodzina 500+.
Wśród Polaków jest poczucie odzyskiwania
godności. Nie ma już „murzyńskości” PO-PSL,
o której opowiadał minister Sikorski. A to, że
wybijamy się na suwerenność gospodarczą i
chcemy odbudowywać polski przemysł,
repolonizować banki, budzi zrozumiałe
niezadowolenie tych, którzy do tej pory mieli tu
prawdziwe eldorado. Sprawa ustaw
zmieniających system sądowniczy w Polsce
ciągnęła się zbyt długo. Całe szczęście znalazło
to swój szczęśliwy finał. Ale w mojej ocenie do
tych zmian powinno dojść szybciej. To były
jednak niezwykle intensywne dwa lata. W
samym 2017 roku Komisja Finansów odbyła
300 posiedzeń. Ale wciąż czekamy na reformę
medialną. Ten rynek jest kompletnie
skolonizowany przez obcy, głównie niemiecki,
kapitał. Przed nami też reforma służb
specjalnych
Cd.Str.2

POŁOWY TYGODNIA (52)
To był tydzień świąteczny, w zasadzie bez
polityki. Piszę w zasadzie, bo znaleźli się tacy co
polityką się zajmowali. Kto? Według
nomenklatury "Gazety Wyborczej" główne
ruchy protestu...
Na Wigilie postanowili się zwołać za pomocą
Internetów. Zwołujących się były tysiące, ale
rzeczywistość okazała się być bardziej brutalna.
W Wigilię pod pałacem prezydenckim zeszło się
ich kilkadziesiąt. Jak miejscowa idiotka z
tutejszym kretynem. Jeden z lewicowych
autorytetów moralnych, Żakowski, zagrzmiał
ludzkim głosem: Politycy opozycji - co wyście,
do jasnej cholery, robili w Wigilię o 15.30?
Mieszaliście kapustę?
A skąd Żakowski ma wiedzieć co się zwykle
robi w Wigilię?
To przypomina jako żywo pewien dialog z
"Rozmów kontrolowanych":
- Gdyby towarzysz generał zechciał dać się
zaprosić na tradycyjną wigilię.
- Bardzo chętnie. Kiedy urządzacie?
- Dwudziestego czwartego.
- Aha, znaczy jeszcze przed świętami
Innym z głównych ruchów protestu wzięło się
na porównania rządzących do faszystów czy
Czerwonych Khmerów, a teraźniejszej Polski do
Polski z czasów stanu wojennego czy do
państwa policyjnego. Co pokazuje ich potęgę
intelektualną...
Nie byłoby takich wypowiedzi, gdyby nie
media głównych ruchów protestu. Co więcej ich
rola nie ogranicza się do udostępniania miejsca
opozycyjnym celebrytom, ale coraz jawniej
posuwają się do kreowania fałszywych
informacji. Ostatnia była o tym jak to
Macierewicz odebrał samolot Dudzie, by ten
ostatni nie mógł polecieć do Kuwejtu na
spotkanie z polskimi żołnierzami.
Ale żeby tak nic oryginalnego nie wymyślić?
Toż to trzeba być z głównych ruchów protestu
Pewne zamieszanie ze strony rządzących
wywołały przebąkiwania o imigrantach.
Rozpoczął Kornel Morawiecki a pociągnęli dalej
Gowin i Bielan mówiąc coś o korytarzach
humanitarnych. Premier zdementował te
informacje, ale niesmak pozostał. Ostatnia
aktywność Bielana i Gowina pokazuje, że ich
lojalność koalicyjna nie jest najwyższej próby...
Pozornie nic się nie wydarzyło, ale jednak coś
widać. Po pierwsze główne ruchy protestu stały
się poślednimi ruchami protestu i po drugie w
koalicji rządzącej trwa walka o pozycje.
A co będzie dalej, zobaczymy w następnym
odcinku...
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/79196

Mogę jednak powiedzieć, że ten drugi rok
naszych rządów był bardzo szczęśliwy dla
Polski. Nie tylko wyniki gospodarcze są
sensacyjnie dobre. Rozpoczęliśmy wielkie
dzieło naprawy polskiego państwa. Chodzi nam
o sprawność i uczciwość państwa. Nasza praca
zaczyna przynosić owoce. Ukręciliśmy łeb
złodziejskim mafiom reprywatyzacyjnym i
vatowskim. Jest to gigantyczne osiągnięcie,
które daje kilkadziesiąt miliardów dochodów
budżetowych.
W 2017 roku wzrost PKB będzie aż o punkt
procentowy wyższy niż planowano
Zbigniew Kuźmiuk: Na początku grudnia
Eurostat podał dane dotyczące wzrostu
gospodarczego w poszczególnych krajach
członkowskich, z których wynikało, że Polska
należy do pierwszej czwórki najszybciej
rozwijających się gospodarek w Unii
Europejskiej. Jak podał GUS motorami wzrostu
PKB w Polsce w III kwartale były już
tradycyjnie dwa silniki: konsumpcja oraz
eksport – konsumpcja gospodarstw domowych
wzrosła o 4,8% w ujęciu r/r, a eksport wzrósł aż,
o 7,8%, ale powoli do nich dołącza silnik trzeci,
czyli inwestycje, które wzrosły o 3,3%. Ten
wyraźnie wyższy niż planowano w budżecie
wzrost PKB, przekłada się w sposób oczywisty
na wyraźnie lepsze niż planowano dochody
podatkowe, w jednej części wynikają one z
uszczelnienia systemu podatkowego, w drugiej
właśnie z dużo wyższego wzrostu
gospodarczego.
Kwieciński: PKB w IV kw. wzrośnie o ok. 4,9
proc., inwestycje o 5-6 proc.
Wzrost PKB w IV kwartale powinien
utrzymać się na poziomie zbliżonym do III
kwartału, kiedy to wyniósł 4,9 proc. Inwestycje
z kolei wzrosną o 5-6 proc. - poinformował w
piątek dziennikarzy wiceminister rozwoju Jerzy
Kwieciński.
Nadwyżka w obrotach bieżących w III kw.
wyniosła w Polsce 112 mln euro - NBP
Nadwyżka w obrotach bieżących w III
kwartale wyniosła w Polsce 112 mln euro wobec
deficytu 799 mln euro w II kwartale - podał w
piątek NBP.
NBP: Zadłużenie zagraniczne spadło kw: kw
do 313,11 mld euro na koniec III kw.
Zadłużenie zagraniczne Polski ogółem
wyniosło 313,11 mld euro na koniec III kw.
2017 r. wobec 320,04 mld euro kwartał
wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).
Na koniec III kw. 2016 r. zadłużenia
zagraniczne wynosiło 316,52 mld euro.
Co czeka naszą gospodarkę w 2018 roku?
Ekonomista: Dużo będzie zależało od USA
2018 rok zapowiada się ciekawie, mam
nadzieję, że dobrze, ale są pewne zagrożenia –
powiedział PAP ekonomista Marek Zuber.
Według niego sytuacja gospodarcza na świecie
będzie zależeć od USA,
Inwestorzy nie wierzą dziś w sankcje i polexit,
ale nasza pozycja może osłabnąć
Spór na linii Warszawa – Bruksela w zakresie
art. 7 unijnego traktatu nie odbije się szybko na
naszej wiarygodności, ale problem pojawi się
przy rozmowach o budżecie UE po 2020 r.
Złoty najmocniejszą walutą świata.
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Prof. Żyżyński: "Zahamowano odpływ za
granicę części naszego dochodu
narodowego"."Bardzo dobrym
odzwierciedleniem tego kursu jest coś, co
nazywa się Kursem Big Maca, który jest
publikowany przez 'The Economist'".
Ekspert: wzrost PKB w 2018 roku będzie
nadal silny. Jeśli ruszą realne inwestycje
Silny wzrost gospodarczy utrzyma się w
Polsce w 2018 r., jeśli ruszą realne inwestycje w
przedsiębiorstwa, czyli będą tworzone lepiej
wydajne miejsca pracy, uważa członek Rady
Polityki Pieniężnej Jerzy Żyżyński.
Luksemburg wciąż najbogatszy,Polska wśród
państw, których gospodarki rosły najszybciej
W połowie grudnia Eurostat poinformował, że
PKB per capita w 2016 r., wyrażony według
standardów siły nabywczej (PPS), osiągnął w
Polsce 68 proc. średniej unijnej. Z kolei
zamożność polskich gospodarstw domowych
(AIC) sięgnęła 74 proc. średniej unijnej. PKB
liczone na mieszkańca UE - według siły
nabywczej - wahał się między 49 proc. średniej
UE w Bułgarii i 258 proc. w Luksemburgu. A
jeżeli chodzi o zamożność gospodarstw
domowych, to wskaźnik średniej unijnej w ub.r.
wahał się między 53 proc. - w Bułgarii i 132
proc. - w Luksemburgu.
Rośnie eksport żywności z Polski.
Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2017
roku polskie firmy sprzedały za granicę
produkty spożywcze za niemal 20 mld euro, a
według resortu rolnictwa do końca roku wartość
ta ma wzrosnąć o kolejnych 5 mld euro. Eksport
jest szansą także dla firm rodzinnych na zbyt
nadwyżek produkcji i dalszy rozwój.
Podatki w ostrzejszej wersji
Nowelizacja ustawy o CIT, PIT i
zryczałtowanym podatku dochodowym
wprowadza liczne obostrzenia podatkowe. Np.
wprowadzone zmiany w zakresie podatku CIT
dotyczą m.in. ograniczenie możliwości
zaliczenia do kosztów wydatków na niektóre
usługi niematerialne.
Niszczyciele min i okręt ratowniczy za prawie
2 mld zł. Marynarka Wojenna zyska
Dostawę dwóch nowoczesnych niszczycieli
min wraz z trzema pakietami wsparcia
logistycznego oraz jednego okrętu ratowniczego,
z opcją zamówienia drugiego - zakłada umowa
warta niemal 2 mld zł. W Ministerstwie
Obrony Narodowej podpisano dziś umowy na
dostawę okrętów dla Marynarki Wojennej.
Pierwsza obejmuje dwa nowoczesne
niszczyciele min wraz z trzema pakietami
wsparcia logistycznego, a druga druga okręt
ratowniczy z opcją zamówienia kolejnego.
MON: w tym roku zostanie wybrany partner
w produkcji okrętów podwodnych
W tym roku zostanie wybrany nasz partner w
produkcji okrętów podwodnych. Ostateczny
wybór nastąpi w ciągu najbliższego czasu
-powiedział w środę w Krakowie szef MON
Antoni Macierewicz.
Antoni Macierewicz: trudne rozmowy w
sprawie artylerii rakietowej Homar
Rozmowy z koncernem Lockheed Martin w
sprawie elementów systemu artylerii rakietowej
Homar są trudne - przyznał w środę szef MON
Antoni Macierewicz. Zapewnił, że resort ma

alternatywne rozwiązania i program będzie
realizowany.
Żadne komisje i próby interwencji w sprawy
Polski nie zahamują budowy niepodległego
państwa
Jeżeli tak, jak dotąd będziemy w stanie
przeciwstawić się wszelkim zewnętrznych
zagrożeniom, jeżeli jasno będziemy opowiadali
się za wartościami chrześcijańskimi i
narodowymi - to nie ma takich
niebezpieczeństw, które mogłyby stanąć nam na
drodze. Żadne komisje i próby interwencji w
sprawy Polski nie zahamują budowy
niepodległego państwa - akcentował Antoni
Macierewicz
Dzięki ustawie w ciągu 10 lat dodatkowo 547
mld zł na zdrowie
Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł,
komentując publikację nowelizacji ustawy, która
stopniowo zwiększa nakłady na ochronę zdrowia
do 6 proc. PKB w 2025 roku, ocenił, że jest to
"historyczna chwila". -To jest sytuacja zupełnie
wyjątkowa - powiedział w czwartek minister.
O ponad 17 tys. wzrosła liczba nauczycieli
zatrudnionych na pełny etat
W roku 2017 o ponad 17 tys. wzrosła liczba
nauczycieli zatrudnionych na pełny etat –
wynika z Systemu Informacji Oświatowej. W tę
liczbę wliczeni są jednak także nauczyciele
przebywający na różnego rodzaju urlopach.
Dane przeanalizowano na prośbę „Dziennika
Gazety Prawnej”.
Soros kolejny raz miesza się w polską
politykę.Sponsoruje protesty przeciwko
reformie
"Czy wiesz, że… reforma edukacji skróciła
okres obowiązkowej edukacji z 9 do 8 lat? (...)
Projekt finansowany przez Fundację im. Stefana
Batorego" - podał na swoim portalu Kongres
Kobiet.
Resort edukacji ostrzega: Szkoły mają być
wolne od polityki. Opozycja: To cenzura
Kuratoria oświaty zarzucają posłom i
samorządowcom agitację polityczną na terenach
placówek oświatowych. Opozycja alarmuje o
cenzurze.
Wiceszef MKiDN: ustawa o dekoncentracji
mediów może być nowym otwarciem w
mediach
Ustawa o dekoncentracji mediów może być
nowym otwarciem, które pozwoli na nowo
ukształtować rynek mediów, zgodnie z zasadami
wolnorynkowymi i pluralizmu opinii –
powiedział wiceminister kultury Paweł
Lewandowski. Dodał, że w tej sprawie czeka
obecnie na "decyzję polityczną".
Realny termin zakończenia prac komisji
śledczej ds. Amber Gold to jesień 2018 roku
Mamy zaplanowanych świadków do końca
marca, ale zdaję sobie sprawę, że będziemy
musieli uzupełnić listę osób o kolejnych
funkcjonariuszy ABW. Przed nami jeszcze co
najmniej pół roku pracy. Obecnie
zawiadomienia do prokuratury zostały złożone
wobec kilkunastu osób – podkreślił Jarosław
Krajewski, poseł PiS i członek komisji śledczej
ds. Amber Gold,
„Maryla“
Czytaj całość: http://blogmedia24.pl/node/79194

IX. Kościół katolicki -budowniczy
cywilizacji Zachodu
Przez ostatnie kilkaset lat uczony Ciemnogród
przyjmował, że rozciągający się tysiąc lat okres
od upadku Cesarstwa Rzymskiego do Wielkich
Odkryć Geograficznych to jedna wielka zła
ciemność. Nazywano go Ciemnymi Wiekami
(Dark Ages). Czarnym charakterem tego
tysiąclecia zań współodpowiedzialnym miał
być Kościół katolicki. W ostanich
kilkudziesięciu latach, wraz z postępem badań
historycznych, obraz ten uległ radykalnej
zmianie. Najpierw stopniowo skracały się
Ciemne Wieki a powiększał okres nazywany
późnym Średniowieczem. Proces ten chyba
dobiegł kresu wraz z ograniczeniem Ciemnych
Wieków do jedynie VI i VII wieku, czyli całe
osiem pozostałych wieków zaliczono do
normalności. Jednocześnie, coraz wiecej
materiałów wskazywalo na bardzo pozytywną
rolę Kościoła w Średniowieczu. Uznać go
musiano za podwalinę cywilizacji Zachodu
zbudowanej na ziemiach dzisiejszych Niemiec,
Francji i Wysp Brytyjskich.
W czasie gdy runęło Cesarstwo Rzymskie
podbite przez barbarzynców rodził się zalążek
nowej cywilizacji - zakon benedyktynów. W
szczytowym okresie istnialo 37 000 klasztorów.
To w nich zachowywano dorobek cywilizacji
grecko-rzymskiej oraz rozwijano naukę i
krzewiono oświatę. Klasztory i kościoły były
grabione i palone przez
barbarzynców-analfabetów, a duchowni byli
zabijani. Nawet gdy ze stu zniszczono 99, to i
tak pozostawał jeden, który przechowywał wiarę
i budował dalej nową cywilizację. Część
mnichów znalazła schronienie w odludnych
obrzeżach Irlandii, Kornwalii i na Hybrydach.
Na przyklad w 550 r. do Cork przybyła łódź z 50
mnichami. Im i innym udało się zbudować
liczne społeczności klasztorne na skalistych
wysepkach i przechować wiarę katolicką oraz
dorobek dawnych wielkich kultur. W
klasztorach tłumaczono dzieła antyczne. Dość
powiedzieć, że do dziś zachowało się tylko kilka
rękopisów dzieł łacińskich. Reszta, która jest
dziś znana, zachowała się dzięki pracy tłumaczy,
między innymi tych z klasztorów położonych na
obrzeżach Wysp Brytyjskich. Co więcej, tam
wlaśnie zachowano i później przekazano na
kontynent czysty język łacinski. A gdy nastala
przyjazna Kościołowi dynastia Krolingów
rozkwitł tzw. Renesans Karoliński (przelom VIII
i IX w.). Nic to, że później hordy Vikingów i
Madziarów niszczyły jego dorobek. Jego część
przetrwała.
Mimo nadejścia tej drugiej fali barbarzynców
dalej trwały ośrodki chrześcijanstwa na
Wyspach Brytyjskich oraz w południowych
Niemczech (klasztory Saint Gall, Reichenau i
Tegernsee). Trwający wieki analfabetyzm w
Europie starano się przezwyciężać tworząc sieć
szkolnictwa. Na przykład zalecał to synod w
Bawarii (798) i lokalne rady w Chalons (813) i
Aix (816). Theodulf, biskup Orleanu i i opat
klasztoru Fleury nakazywal: "We wsiach i
miastach księża mają zakladać szkoły". Jasne, że
była to syzyfowa praca. Jeszcze w XII, XIII
wieku, nawet na dworach królewskich, całe
towarzystwo włącznie z władcami nie potrafiło
ani pisać, ani czytać. Te umiejętność posiadali
jedynie duchowni. Oto jak zwracłl się niemiecki
król Otton III w liście do najtęższego umysłu
ówczesnej Europy, Gerberta z Aurillac,
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późniejszego Papieża Sylwestra II: "Jestem
ignorantem. Moja edukacja została calkowicie
zaniedbana. Przyjedź i pomóż mi. Popraw moje
błędy i poradż mi jak rzadzić Cesarstwem.
Zedrzyj ze mnie Saksońskie prostactwo i
wydobądź ze mnie wszystko, co odziedziczyłem
po moich greckich przodkach. Wytlumacz mi
treść książki z arytmetyki, ktorą mi przysłałeś".
Kościół katolicki nie tyle przyczyniał sią do
powstania nowej, wielkiej cywilizacji - on ją
budował. Przez długie wieki Średniowiecza
Kosciół uczestniczyl w rozwijaniu wszystkiego
co ważne: "myślenia ekonomicznego, prawa
międzynarodowego, nauki, uniwersytetów, idei
religijnych, sztuki i moralności".
Pierwsze uniwersytety były szkołami
kościelnymi. Uniwersytety w Paryżu i Bolonii
były szkołami katedralnymi. Natomiast Oxford i
Cambridge były najpierw dość luźnymi
zgromadzeniami mistrzów i uczniów. Tak czy
inaczej, pierwsze uniwersytety powstały już w II
polowie XII w. W odróżnieniu od akademii
greckich, gdzie w każdym przypadku
dominowała jedna szkola myślenia, tutaj
występowala duża swoboda myślenia, pluralizm
pogladów. Dzięki temu można dziś powiedziec,
że u źródeł Rewolucji Naukowej leżała
dzialaność Koscioła. Co więcej, szereg księży
stało się ojcami różnych dyscyplin naukowych.
Ojciec Nicolaus Steno - geologii, O.Athanasius
Kircher - egiptologii, a Jezuici zdominowali
badania nad trzęsieniami Ziemi, że nazwano tę
dyscypline "nauką Jezuitów". Trzydzieści pięć
kraterów na Ksieżycu nosi nazwiska Jezuitów.
Dodać należy finansowanie badań, na przyklad
w ciagu 600 lat aż do Oświecenia Kosciół dał
więcej pieniędzy na badania astronomiczne niż
wszyscy inni sponsorzy.
Prawo kanoniczne było pierwszym
nowoczesnym systemem prawa w Europie.
Wyrafinowany i spójny zastąpil mozaikę
prymitywnych zwyczajów. Zaś prawo
międzynarodowe rodziło się w XVI-wiecznych
uniwersytetach w Hiszpanii.
„Tymczasowy“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79185
Najbogatsi stają się jeszcze bardziej
bogatsi
Miliony mnożą się jak świnie, jak to mówił
Kronenberg, a co dopiero miliardy, o których on
nie miał jeszcze wtedy pojecia. Tutaj tkwią
ogromne mozliwości wzrostu. Dzisiaj ukazała
się następna zaktualizowana klasyfikacja
majątku 500 najbogatszych miliarderów na
świecie, według stanu posiadania na koniec
grudnia 2017.
O miliarderach i milionerach tego świata
pisałem niedawno w naszym blogu (
http://www.blogmedia24.pl/node/78769).
Wspomniałem, że ich liczba w tym roku
wynosiła ponad 2000. Tutaj piszę o pierwszej
piećsetce w klasyfikacji miliarderów według
danych pochodzących ze służb informacji
finansowych Bloomberga (Bloomberg
Billionaires Index, tez Die Reichsten der
Reichen sind 1 bilion $ reicher, FAZ, Die
27.12.2017). Okazuje się, że majątek złotej
pięćsetki zwiększył się w tym roku prawie o 1
bilion $. Ich całkowity majątek wzrósł z 4,4
bilionów na 5,3 bilionów. Taki gwałtowny

wzrost o ponad 20% był spowodowany przez
nieprzerwany jak dotad trend wzrostu kursów
papierów wartościowych, głównie akcji.
Świadczą o tym wykresy rozwoju największych
indeksów akcji na całym świecie (Dow Jones,
NASDAQ; DAX, itd. )
Najbogatszym człowiekiem na swiecie stał się
Jeff Bezos (100 milirdow $), założyciel i
największy akcjonariusz kolosa w handlu
internetowym Amazon. Wartość jego udziałów
(16%) wzrosla tylko w tym roku o 34 miliardy.
"En passant“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79175
Armia i przemysł zbrojeniowy
Wielkie, potężne państwa, z którymi wszyscy
się liczą mają potężne armie; nawet państwa
neutralne - Szwajcaria miała w czasie II WW
przeszkolone wojskowo i uzbrojone
społeczeństwo - Hitlerowi wytłumaczono, że nie
stać go na pokonanie tego kraju, wymagałoby to
zaangażowania ogromnej armii.
Powszechnie wiadomo, że US wydaje rocznie na
armię ponad 600 mld. dolarów, na drugim
miejscu są Chiny (ok. 200 mld), później Rosja,
Arabia Saudyjska, Indie, Francja, Wielka
Brytania, Japonia, Niemcy, Korea Płd.
Wydatki państw od 3 do 10 miejsca są rzędu ok.
65 mld. dol. do 35 mld.
dol.
Polska na tle tych potentatów wygląda dość
kiepsko; wyprzedzają nas jeszcze Włochy,
Turcja, Kanada, Brazylia, Australia, Hiszpania
oraz takie "małe" państwa jak Izrael, Holandia,
Zjednoczone Emiraty Arabskie i nawet
upadająca" Grecja. To pokłosie określonej
polityki rządów PO-PSL - wg słów premiera
Tuska: "Nam silna armia nie jest potrzebna, nikt
nie zagraża naszym granicom". To właściwie
powtórzenie słów hetmana wielkiego koronnego
Ksawerego Branickiego wygłoszonych na
Sejmie Wielkim: "Po co nam zaciężne wojska
panowie bracia, w razie wojennej potrzeby jak
chwycimy za szable, jak zaczniemy rąbać, to kto
nam się oprze?" Ten targowiczanin oparł się... o
kolana carycy. Rosja i Prusy miały milionowe
zaciężne armie.
Za czasów Tuska i Rostowskiego budżet MON
był rezerwą finansową, z której rząd korzystał w
razie potrzeby (potrzebami były m.in.
fanaberyjne wydatki na durne mistrzostwa
Europy w piłkę i jeszcze durniejszą oprawę tzw.
prezydencji UE w wykonaniu Tuska.)
Ogółem z budżetu MON - rząd PO-PSL zabrał
ponad 11 mld. zł. Przy czym tylko raz uzyskał
zgodę sejmu na sumę ok 3 mld. zł.
Tegoroczne wydatki (i przyszłoroczne) na
MON, to sumy rzędu 40 mld./rok zł. Za
poprzednich rządów było to kilkanaście mld.
rocznie (do 20 w ostatnim roku roku PO- PSL).
Zaniedbania są ogromne i trzeba kilku lat by je
odrobić. W tym czasie nastąpił oczywiście
dalszy postęp techniczny uzbrojenia i sprzętu
wojskowego.
Warto sobie uświadomić, że w okresie komuny
Polska była zmuszona do dużego wysiłku na
utrzymanie prawie 300 tysięcznej armii i jej
odpowiedniego wyposażenia. Konsekwencją
tego było rozwinięcie wszechstronnego
przemysłu zbrojeniowego. Oczywiście,

wyjątkami były zbrojenia atomowe, rakiety (od
taktycznych do strategicznych), okręty
podwodne i samoloty bojowe. Wszystko inne
produkowaliśmy i to na światowym poziomie.
Armia miała na wyposażeniu samoloty (Migi 29
- do dzisiaj), także rakiety operacyjno-taktyczne
(ogromna siła bojowa uzyskiwana stosunkowo
tanim kosztem), także okręty podwodne.

systematyczna rehabilitacja jest jedyną formą
leczenia mogącą spowolnić rozwój choroby.

Polski przemysł zbrojeniowy, to produkcja
czołgów i bojowych wozów piechoty, artylerii i
artylerii rakietowej, radiolokacji i sprzętu
łączności, sprzętu saperskiego, broni strzeleckiej
i wielkokalibrowej. Polskie celowniki laserowe
były najlepsze w UW (to była polska tajemnica).
Polskie małe radary były poszukiwane przez
amerykańskich (i nie tylko) producentów
jachtów. Bojowe wozy piechoty - MTLB w
ilości ok 700 szt/rocznie (produkcji Huty
Stalowa Wola) szły do ZSRR, my musieliśmy
kupować gorsze BWP od Czechosłowacji. Także
zbudowaliśmy kilkadziesiąt okrętów, które szły
głównie do radzieckiej marynarki wojennej...

Numer w formacie NRB: 08 1940 1076 3157
8644 0000 0000

Przy okazji warto sobie uświadomić, że HSW to
jedna z najlepszych hut na świecie - produkująca
także broń artyleryjską, bojowe wozy typu BTR
i BRDM, czy teraz Rosomaki, znajdujące się w
czołówce światowej armato-haubice KRAB i
mobilne moździerze RAK.

Pozdrawiam

Ale nie tylko uzbrojenie i sprzęt wojskowy także najlepszy na świecie od lat
wielozadaniowy ciągnik - znany skądinąd
Harvester - jest dziełem HSW. To wprawdzie
amerykański projekt, tylko w US nie
zrealizowany. W trakcie wdrożenia wyszły
zresztą pewne błędy, które trzeba było
udowodnić. Między HSW a renomowanymi
hutami z Pittsburgha stanął zakład dotyczący
klasy stali austenitycznej. HSW pokonała
Yankesów z kretesem.
„Janusz40„
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79179
1 % w zeznaniach za 2017
Wiem że jest dużo miejsc dla których można
przekazać ten 1 % – Takie organizacje jak nasza
mamy tylko przychody z 1 % w za to
organizujemy turnus rehabilitacyjny.
No i ważna rzecz na Naszą chorobę nie ma
jeszcze leków

„Ataksja rdzeniowo -móżdżkowa jest chorobą
genetyczną, która oprócz ingerencji w organizm
osób chorych, ingeruje również mocno w życie
ich rodzin, przyjaciół i bliskich. Chcemy, by
osoby,które widzą nas na ulicy, nie spostrzegały
nas jako osoby nietrzeźwe, tylko chore. By
miały świadomość, że mimo choroby i mniejszej
sprawności fizycznej jesteśmy tacy sami.”
Pomóż nam
„Przekaż swój 1% podatku, na rehabilitację
chorych na rzadką chorobę neurologicznąataksję rdzeniowo – móżdżkową.
Choroba doprowadza do ciężkiej
niepełnosprawności ruchowej. Ciągła i
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Możesz wesprzeć Stowarzyszenie , wpłacając
pieniądze na konto:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
O/Warszawa

Numer w formacie IBAN: PL 08 1940 1076
3157 8644 0000 0000

iroslaw-dakowski/] który mnie czyta i propaguje
http://www.dakowski.pl/ [ tak, tak są jeszcze
tacy profesorowie ! I znajdują na to czas ! ]
przesłałem papiery do Urzędu Kombatantów, a
ten nie wysłał siepaczy, aby skutecznie i
ostatecznie ściąć mi głowę, lecz przysłał decyzję
o przyznaniu mi statusu działacza opozycji
antykomunistycznej.
Czy może być lepszy prezent pod choinkę, kiedy
inni – także ci, z którymi od lat jestem solidarny
– nawet na rozmowy na ten temat nie mieli
czasu, nie mówiąc o mobilizacji ? Takie to
mamy to krakowskie kombatanctwo.
Kombatanci są – mobilizacji brak !

Kod SWIFT / BIC: AGRIPLPR
Wszystkim darczyńcom z całego serca
dziękujemy.
http://www.ataksja.org
O mojej chorobie kiedyś pisałem

„Franek“
http://www.blogmedia24.pl/node/79186
A jednak są oznaki dobrej zmiany !
Pomyślności w Nowym Roku !
A jednak są oznaki dobrej zmiany !
Pomyślności w Nowym Roku !
Jakoś tak okres Świąt Bożego Narodzenia
kojarzy mi się z atakami sił nieludzkich. 31 lat
temu dostałem przed Wigilią wyrok -jak się
okazało dożywocia pozauniwersyteckiego- i
mimo że o tym nieraz wspominałem – także
kombatantom – nie uznawano tego za represję
komunistyczną, choć dokonany przez
anonimową, zorganizowaną grupę przestępczą
realizującą program zbrojnego związku
przestępczego.
Tak to już jest, że etatowi antykomuniści
uważają chyba, że komunizm był wszędzie, ale
nie na uniwersytetach, więc tam represji
komunistycznych nie było ! A jeśli byli
partyjniacy, to oni selekcjonowali materiał
ludzki pozytywnie i nikomu dobremu niczego
złego nie zrobili. Taki niestety jest stan
mentalny i moralny sporej części
opozycjonistów [wobec prawdy ?].
Przed kilkunastu laty [ rok 2004] kiedy
umieszczałem w przestrzeni publicznej nieco
swoich opinii na temat tego co się działo i nadal
dzieje na uniwersytetach i uruchomiłem
Niezależne Forum Akademickie, rektorzy
zatrwożeni rodzeniem się wolnej myśli
próbowali ściąć mi głowę korzystając z
gościnnych łamów najpopularniejszej wówczas,
szczególnie na uniwersytetach gazety.
[https://blogjw.wordpress.com/2008/12/20/jasel
ka-akademickie-z-rektorem-uw-w-roli-heroda/ ]
Moja głowa jednak nie spadła, nadal trzyma się
prosto, ale rektorzy i ich milusińscy, mimo że
stoczyli się na samo dno, prestiżu wśród
gawiedzi -nie tylko akademickiej – nie stracili !
Tym razem w roku 2017 r. na nic dobrego nie
liczyłem, ale zmobilizowany przez prof.
Mirosława Dakowskiego [legenda opozycji
antykomunistycznej, tak w PRL jak i III RP –
https://lustronauki.wordpress.com/2014/04/09/m

Dobrze, że chociaż nie zwierają szeregów
przeciwko mnie, co czyniła niegdyś jagiellońska
„solidarność’ [ z komunistami], abym czasem
nie wrócił na uniwersytet, gdzie obecność, tak
tajnych, jak i jawnych współpracowników
komunistycznego systemu kłamstwa wcale im
nie przeszkadzała i nie przeszkadza do dziś ! To
ja im przeszkadzałem i przeszkadzam, mimo że
– a może właśnie dlatego – jestem solidarny z
krzywdzonymi. [ np.
https://nfapat.wordpress.com/,
https://nfamob.wordpress.com/category/poradni
k-mobbingowy/]
I tak się dziwię, że do tej pory tacy solidarni z
moimi prześladowcami, nie wystąpili aby nadać
im status opozycji represjonowanej – przez
takich jak ja.
W końcu na początku tzw. transformacji
ustrojowej bronili towarzysza – dyrektora, który
na początku stanu wojennego przebił nawet
Jaruzelskiego ogłaszając, że nie ma już
„Solidarności” i chyba za to ta ‚solidarność’ tak
go polubiła [ nie musieli strajkować !] .
To ja – osobnik o niewłaściwym charakterze i
psuj młodzieży akademickiej – miałem podobno
represjonować ukochanych partyjniaków.
Podobno w PRLu byłem kimś na kształt
dyktatora ujotowskiej uczelni, który
nomenklaturowych kierowników podobno
zmieniał jak rękawiczki ! – oskarżającym nawet
nie przeszkadzał fakt, że rękawiczek nie noszę,
co paradoksalnie powodowało, że takie
absurdalne oskarżenia były zgodne z prawdą i
tylko one były!
Dziś niektórzy z tych solidarnościowych
opozycjonistów chodzą w marszach, w obronie
‚demokracji’ przed takimi jak ja ‚faszystami’,
‚nacjonalistami’, co to jeszcze – o zgrozo – pro
publico bono takie ekscesy i takich ‚patriotów’,
‚opozycjonistów’ dokumentują.
Nie bez przyczyny nadzwyczajna kasta
sędziowska i jej kasta-matka – nadzwyczajna
kasta akademicka nie zamierzają przestać mnie
grillować, także w nadchodzącym roku. [
rozprawa apelacyjna od niesprawiedliwości – 1
lutego !]
Józef Wieczorek
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79193
........................................................
„Co nowego na blogach"jest niezależną
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