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Po³owy
w nas samych i wokó³ nas.
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Niech siê tak stanie - pilnujcie Polski
Kiedy zaczynaliśmy nasze kibicowskie pielgrzymowanie, inne było nasze środowisko, inna też
była Polska. Jedno pozostało niezmienne - Bóg i ewangeliczne wskazania, które pozostawił nam
po to, abyśmy umieli pokonywać wszystkie życiowe przeciwności, zwalczać grzech w nas samych, ale przede wszystkim patrzeć z nadzieją w przyszłość - że razem z Panem Jezusem wszystko możemy w naszym życiu zmienić.

M

ówił w homilii ks. Jarosław Wąsowicz,
dziękując kibicom za wszystkie dobre inicjatywy ostatnich 10 lat. Nawiązując do hasła
tegorocznej pielgrzymki „Dla Niepodległej”,
oraz jubileuszu 100-lecia polskiej niepodległości, duszpasterz kibiców zaakcentował, że „wymarzona i wymodlona przez pokolenia Polaków niepodległość” od jej zarania wymagała
obrony i walki - także po 1945 r., kiedy - jak
mówił - „wolny świat i ci, którzy wówczas decydowali o jego losach, pozwolili na kolejne w historii zniewolenie Polski”. Przywołujemy z dumą
postaci narodowych bohaterów, dla
których hasło Bóg, honor, ojczyzna
to nie tylko hasło ze sztandarów, ale
życiowe motto; rzeczywistość, którą
w zabieganiu o wolną Polskę mieli
wyrytą w sercach. Od nich chcemy
uczyć się miłości do Polski, do Kościoła. Ks. Wąsowicz wskazał, że
„wolnej Polski trzeba strzec - to jest
testament pokoleń walczących o
naszą wolność”.
Schetyna obiecuje b. szefowi WSI
przywrócenie emerytur. Kierownictwo PO obiecało przywrócenie emerytur ludziom dawnej bezpieki PRL.
Deklaracja padła podczas spotkania
Grzegorza Schetyny z Markiem Dukaczewskim i Marianem Janickim.
O sprawie poinformował sam Janicki podczas protestu byłych esbeków
przed Sejmem 11 I 2018. Na spotkaniu byłem ja, byli generałowie Marek
Dukaczewski i Adam Rapacki. Uzyskaliśmy od przewodniczącego
Grzegorza Schetyny zapewnienie,
że PO przywróci ustawowo takie emerytury,
jakie były kiedyś. PO przygotowała ustawę,
która przywróci nam godność - mówił Janicki.
Macierewicz pożegnał się z MON. „Stworzenie WOT uczyniło polską armię kompletną”.
Dzięki zmianom w armii w ciągu ostatnich
dwóch lat, mogła się zmienić także Polska; po
raz pierwszy od dziesięcioleci, Polacy mogli
powiedzieć, że czują się bezpieczni - powiedział dotychczasowy szef MON Antonii Macierewicz podczas przekazania resortu obrony
Mariuszowi Błaszczakowi.
Kaźmierczak z ZPP: polityka gospodarcza
stanie się spójna. Skład personalny resortów

gospodarczych gabinetu Mateusza Morawieckiego świadczy o tym, że polityka gospodarcza będzie spójna, dotąd różnie z tym bywało powiedział prezes Związku Przedsiębiorców i
Pracodawców (ZPP) Cezary Kaźmierczak.
Drużyna Morawieckiego musi szybko ruszać do boju. Oto największe wyzwania dla rządu. Rozwiązanie problemów w zdrowiu, wygaszenie konfliktów z Brukselą, lepsze wydawanie środków unijnych to główne wyzwania, z

którymi muszą się uporać już na starcie nowi
szefowie resortów. Ale nie jedyne.
Szewczak: Zwykli obywatele będą czuli, że
jest trochę więcej. Sejmowa komisja finansów
publicznych pozytywnie zaopiniowała w środę
kilkadziesiąt poprawek PiS do budżetu, złożonych podczas drugiego czytania projektu. Negatywne opinie uzyskały wszystkie wnioski
przygotowane przez opozycję. Komisja poparła
natomiast jedną poprawkę podpisaną przez posłów wszystkich klubów, dotyczącą przeznaczenia 1,2 mln zł na na utworzenie nowej rezerwy
związanej z powstaniem Śląskiego Ośrodka
Kliniczno-Naukowego Zapobiegania 2

T

rzeba przyznać, że rok polityczny w Polsce rozpoczął się mocnym akcentem. Zamiany w rządzie były dość istotne, za to zupełnie niezrozumiałe. Jeśli porównać polskie życie
polityczne do recepty Hitchcocka o filmie: powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem
zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć, to czeka nas jeszcze sporo.
 I rzeczywiście. Jeszcze nie zakończyły się
dywagacje o zmianach w rządzie, a tu przyszły głosowania sejmowe ws. aborcji. Drugi
cytat, nieznanego mi autora, ale jakże trafny:
Polska jest jedynym krajem na świecie w którym zamiast rządu upadła opozycja. Nie poparli swojego projektu liberalizującego aborcję i projekt w Sejmie przepadł.
 Gruby Chińczyk rządzący Nowoczesną wyjaśnił, że oni są nowi w polityce i często nie
wiedzą za czym głosują. Kapelusze z głów po
takiej samokrytyce...
 Schetyna wyrzucił trójkę posłów za niegłosowanie według zaleceń partyjnych. Mimo, że
zaleceń takich nie było.
 Petru ujął się za aborcją. Jakoś następująco: Wyobraźmy sobie młodą dziewczynę, która zachodzi w ciążę (...) Ona tę aborcję usunie
w ten czy w inny sposób, tylko w podziemiu
aborcyjnym...
 Więc Schetyna wyrzucił troje posłów (wzruszyłem się), ale pozostałych ok. 20 nie wyrzucił, bo jakby wyrzucił to by sam został. Jak
jakiś Petru z tymi Joannami...
 Misiło (taki nowy Petru w Nowoczesnej, jeśli chodzi o sprawność intelektualną) zaapelował do Wesołego Ryśka: Jeśli chcesz odejść
z Joannami z Nowoczesnej, odejdź. To równie
piękny cytat jak poprzednio przywołane, niemal jak tytuł filmu: Odchodzący z Joannami...
 Nawiasem mówiąc w Nowoczesnej tak się
wkurzyli niektórzy, że się samozawiesili. Na
członkach. I to nie na godzinkę czy półtorej,
ale ponoć na miesiąc. I to błąd, bo za miesiąc
Nowoczesnej nie będzie i nie będą w stanie się
odwiesić. A zawiesili się, bo przestali wierzyć
politykom...
 Około 800 czarnych feministek protestowało pod Sejmem przeciwko tchórzliwej opozycji. No to się w głowie nie mieści. Jesteśmy
również pierwszym krajem na świecie, gdzie
powstaje opozycja do opozycji. Ale nie pierwszym gdzie protestują czarni...
 I jak Kaczyński poradzi sobie z tyloma opozycjami? A ile walki jeszcze przed Schetyną,
te wszystkie Petru odradzają mu się jak głowy
hydry jakiejś...
A to dopiero drugi tydzień roku...
„tu.rybak”, 13/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79294

1
i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi.
Eksport polskiej żywności bije rekordy.
Produkty spożywcze o wartości nawet 27,5 mld
euro wysłaliśmy za granicę w 2017 r. To rekord, a zapowiada się kolejny. Na liście eksportowanych przebojów tradycyjnie króluje
mięso, ale i... papierosy.
Gruza: Mamy gotowy plan uproszczenia
podatków. Gotowy jest plan uproszczenia podatków, będzie realizowany w pierwszej połowie br. po zatwierdzeniu przez nową minister
finansów Teresę Czerwińską -powiedział w
Sejmie wiceminister finansów .
Zadłużona jest mniej niż połowa polskich
gospodarstw domowych. Zadłużone jest 40,5
proc. populacji, a ok. 14 proc. gospodarstw
domowych ma kredyt mieszkaniowy. Przeciętna wartość zadłużenia to ok. 10 tys., a kredyt
mieszkaniowego to 114,8 tys. zł” - poinformował Piotr Bańbuła z NBP.
Polski majątek gospodarstwa domowego to
58 proc. średniej strefy euro. Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego w Polsce
wyniósł 263,6 tys. zł w 2016 r. Majątek netto
przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce (60,6 tys. euro) stanowił ok. 58 proc. mediany majątku netto.
Dzięki „500 plus” w 2016 r. spadła liczba
osób korzystających z pomocy społecznej. W
2016 r., w porównaniu do poprzednich lat, znacznie spadła liczba osób, które korzystają z pomocy społecznej; duży wpływ miało na to wprowadzenie programu „Rodzina 500 plus” oraz
spadek bezrobocia - wynika z danych GUS.
Emeryci i renciści najwięcej wydają na żywność. 4 proc. żyje w skrajnym ubóstwie. W 2016
r. w gospodarstwach domowych emerytów i
rencistów przeciętny dochód na osobę to 1499
zł - wynika z danych GUS. Najwięcej w takich
gospodarstwach wydaje się na żywność, użytkowanie mieszkania lub domu.
Szydło: Komitet Społeczny RM przygotuje
programy wsparcia dla rodzin i seniorów. Programy demograficzne, programy pomocy dla
rodzin, a także kompleksowy program wsparcia dla seniorów - tym - według wicepremier
Beaty Szydło - zająć się ma kierowany przez
nią Komitet Społeczny Rady Ministrów.
Brak wykazów nieruchomości ze 177 starostw blokuje rozwój Mieszkania plus. Do Krajowego Zasobu Nieruchomości nie wpłynęły
wykazy nieruchomości ze 177 starostw - dowiedziała się PAP. Mimo tego, że zgodnie z
ustawą samorządom za każdy dzień zwłoki
grozi 500 zł kary.
NBP: przeciętny majątek gospodarstwa domowego w 2016 r. to 264 tys. zł. Przeciętny
majątek netto polskiego gospodarstwa domowego w 2016 r. wyniósł około 264 tys. zł - wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce”.
Zróżnicowanie majątku jest większe niż w przypadku dochodów.
M. Błaszczak: w 2017 roku spadła liczba
przestępstw kryminalnych. Liczba przestępstw
kryminalnych w 2017 roku wyniosła 490 tys.,
rok wcześniej było to 518 tys. - podkreślił szef
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak po naradzie kadry
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kierowniczej policji, która odbyła się w
Szczytnie.
Szef MSWiA: 89 proc. Polaków uważa, że
jesteśmy bezpiecznym krajem. 89 proc. Polaków uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym; to jest zasługa policjantów i ich codziennej służby - powiedział w poniedziałek szef
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podczas narady
kadry kierowniczej policji w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie.
MZ: sztywne określanie liczby lekarzy dyżurujących na oddziale - zbyt kosztowne. Sztywne przypisanie do każdego oddziału określonej liczby lekarzy powoduje nadmierne koszty
- powiedział wiceminister zdrowia Zbigniew
J.Król, komentując projekt MZ dający szpitalom więcej swobody w planowaniu całodobowej opieki lekarskiej.
MZ: prawie 3,5 tys. lekarzy wypowiedziało
klauzulę opt-out. Klauzulę opt-out wypowiedziało 1890 rezydentów i 1567 innych lekarzy poinformował resort zdrowia, powołując się na
dane z piątku. Oznacza to, że w minionym tygodniu o 90 spadła liczba specjalistów rezygnujących z nadgodzin, nie zmieniła się natomiast liczba protestujących rezydentów.
Posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej z
udziałem ministra zdrowia. Minister zdrowia
Łukasz Szumowski bierze udział w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej. Środowisko
medyczne oczekuje, że przedstawi on rozwiązania palących problemów, z którymi nie poradził sobie jego poprzednik. Wśród nich jest
protest lekarzy rezydentów i realizacja ich postulatu większego finansowania służby zdrowia.
Jan Szyszko: Przyszłość Polski to geotermia, węgiel i gaz łupkowy. Celem porozumienia paryskiego jest neutralność klimatyczna, a
więc tyle emitować, co pochłaniać. To jest także cel Polski. Myślę, że jest to cel do osiągnięcia - uważa minister środowiska Jan Szyszko.
M. Wójcik: chcemy, by dzieci były umieszczane w rodzinach, w których zachowają tożsamość. Chcemy, by Unia Europejska przyjęła
regulację, która spowoduje, że dzieci zawsze
będą umieszczane w rodzinach zastępczych,
w których będą mogły zachować swoją tożsamość językową, kulturową i religijną – powiedział wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości
Michał Wójcik.
Rząd chce zbudować bezpieczną sieć dróg
wspierająca rozwój Polski. Celem rządu jest
budowa drogowego systemu komunikacji, który zapewni bezpieczeństwo podróży i jednocześnie będzie przyczyniał się do zrównoważonego rozwoju Polski - powiedział w piątek
minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Piotr Naimski: Druga nitka Rurociągu Pomorskiego doczeka się specustawy. PERN po
połączeniu z OLPP to duży podmiot, który będzie coraz bardziej istotny, w takim samym
wymiarze jak istotne są Gaz-System czy PSE
- podkreśla Piotr Naimski, sekretarz stanu w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
CBŚP rozbiło grupę oszukująca na paliwach. Skarb Państwa mógł stracić nawet 20
mln zł. Policjanci z Gdańska i pomorska KAS

wspólnie rozpracowały przestępców handlujących na hurtową skalę oszukanym olejem
napędowym. Bandyci odbarwiali w tym celu
olej opałowy. W sprawie zatrzymano 9 podejrzanych, ale jak podkreśla CBŚP - to może
być dopiero początek zatrzymań.
Lewica domaga się przywrócenia byłym
funkcjonariuszom SB wyższych emerytur. Do
Sejmu trafił projekt ustawy, który ma przywrócić wyższe emerytury dla byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Przy
wsparciu Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego pod projektem
zebrano 250 tys. podpisów.
Proces ws. organizacji lotu do Smoleńska
z 2010 r. w końcowej fazie. Proces w sprawie
organizacji lotu polskiej delegacji do Smoleńska w 2010 roku wkracza w końcową fazę.
Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoczął zaliczanie materiału dowodowego.
Chcieli wyłudzić 160 mln zł zwrotu podatku VAT - staną przed sądem. Prokuratura w
Pabianicach oskarżyła dwóch mężczyzn o
próbę wyłudzenia zwrotu podatku VAT w kwocie 160 mln zł. Podstawą zwrotu miała być
faktura wystawiona przez jednego z nich dotycząca sprzedaży dwudziestu obrazów o
wartości ponad 2 mld zł. Grozi im kara do 10
lat więzienia.
Ponad miliard zł. odszkodowania za nieruchomości za prezydentury Gronkiewicz-Waltz.
Za czasów prezydentury Hanny GronkiewiczWaltz w stołecznym Ratuszu wypłacono 1,230
mld zł za niezwrócone w naturze nieruchomości -poinformował w piątek członek komisji
weryfikacyjnej Paweł Lisiecki.
Morawiecki i Juncker spotkają się ponownie, by rozmawiać ws. praworządności w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki i szef KE
Jean-Claude Juncker wydali we wtorek wieczorem wspólne oświadczenie, w którym informują, że spotkają się ponownie, by kontynuować dyskusję ws. praworządności. Jak zaznaczyli, ma ona przynieść postępy do końca
lutego.
Kolejny atak Donalda Tuska na Polskę.
Szef Rady Europejskiej Donald Tusk po raz
kolejny atakuje Polskę. Były premier Polski
stwierdził, że nie mamy do czynienia ze sporem o to, jaka ma być Europa, tylko ze sporem o to, czy Polska ma być dalej jej częścią.
Donald Tusk udzielił wywiadu „Tygodnikowi
Powszechnemu”. Jest on opatrzony tytułem
„Śpieszmy się kochać Unię”.
Przywódcy siedmiu państw południa UE
za jednolitą polityką migracyjną. Przywódcy
siedmiu państw południowej Europy: Włoch,
Hiszpanii, Francji, Portugalii, Malty, Grecji i
Cypru opowiedzieli się za jednolitą polityką
UE w sprawie migracji. Stwierdza to dokument ogłoszony w środę w Rzymie, gdzie odbył
się szczyt siódemki.
W lutym unijni ministrowie będą dyskutować ws. Polski nad art. 7. W lutym unijni ministrowie ds. europejskich podejmą pierwszą
dyskusję ws.Polski. Rozmowy będą miały związek art. 7 unijnego traktatu, który Komisja Europejska uruchomiła wobec naszego kraju.
„Maryla”, 13/01/2018
http://www.blogmedia24.pl/node/79292

Deutsche Welle
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Zamieni³

stryjek

Różne są wersje, zwane hipotezami, na temat
kulisów rekonstrukcji rządu w Polsce. W Polsce może są jakieś rzeczywiste braki czegoś,
nigdy jednak nie brakowało różnych mędrków
wypowiadających się publicznie.

Koalicja rządząca zmieniła rząd, a przynajmniej
zasadniczą jego część. Częściowo zaskakujące, częściowo spodziewane jako konsekwencja zmiany premiera. Dobra zmiana? Nie mam
pojęcia, jak to powiedział ostatnio Wesoły Rysiek: po owocach zobaczymy.

J

W

ak za przeproszeniem, L. Warzecha robiący za dziennikarza. Ja tam rutynowo,
jako notoryczny, bezwzględny, wyzyskiwacz
intelektualnego proletariatu świata, który zrobi
wszystko, by się przetłumaczyć na angielski,
ssie ich do oporu. No i któż taki dziś mi się
trafił? Pewnie, że ofiara moich poczynań poznawczych, które natychmiast zamieniam na
publicystyczne?
Samo DEUTSCHE WELLE! Kto ma takie
poroże nad kominkiem w swoim salonie? A ja,
jako ja, mam! nawet kilka znanych likierów na
tę cześć zaraz wypiję. Pewnie, że alpejskie,
myśliwskie, bardzo ziołowe i za dużo nie da
się wychylić w trakcie jednego posiedzenia
(session). W dwóch anonimowych artykułach
zapodano sytuacje w Polen. Streszczając mędrków, mimo wszystko, idzie na NOWY POCZATEK nazywany tez ŚWIEŻYM STARTEM.
Co niby to miało znaczyć, nie zapodali.
Jednakowoż, zgrabnie, z wdziękiem Prusaka, wyzionęli news. Premier M. Morawiecki zmienił skład Rady Ministrów, by uniknąć sankcji.
Nie do mnie należy ocena, na ile to jest głupie.
Nie chce się wymądrzać. Tupu, tupu! Eksperci
zastąpili ideologów??? Jasne, nowi ministrowie
to „uznani profesjonaliści” DOPRAWDY.
Jest też drugachna okoliczność przyrody,
tą razą wewnętrzna. Nastąpiła transakcja szachu-machu, Pan Presidente zapłacił za przesuniecie z prawicy do centrum akceptując „kontrowersyjną legislację reformującą sądownictwo”. Jednakowoż, nie utracił Duda cnoty, bowiem potwierdził, że opanował na poziomie podstawowym („basics”) „ideały polityczne”.
Te Niemce, kochające Polskę na swój sposób, jakby streściły jak chłopu na miedzy stanowisko Dudego: „Nie chcemy być dogmatycznie, doktrynalnie czy ekstremalnie rządzeni”.
Jak ja to lubię, prowadzić argumentację typu
„ad absurdum”. Trudno z nią Prawdzie wygrać.
Może inaczej, jako subtelny (najczęściej)
myśliciel, tylko za to zdanie wypowiedziane w
obecnej sytuacji politycznej w Polsce, daję
dwóję/faję niedouczonemu krakowskiemu doktorkowi prawa. Jeżeli to nie jest pipek, to kto
pipkiem jest? Żeby nie było wątpliwości dla
tych, którzy przeceniają swoje siły - mam w
swojej biblioteczce trochę dziel Starożytnych,
a Platona w całości. I więcej, więcej...
Dla porządku, „ordnung...” sprawdziłem
okoliczne mendy. Brytyjska blac BBC - nic.
Reuters - nic. Amerykańska CNN- tym bardziej.
To niby rzeczywistość się zaczyna, gdy Gówniana zionie g...? A jak Mignighk (to taki przedziwny gnom) powie, że Ziemia jest okrągła, to
co będzie? Dyskusja?
A niby jakiej rangi miało to „wydarzenie” czy
„wydażenie” czy jeszcze lepiej? Za przeproszeniem, czy ktoś zna nazwę tego stawu? Ja tam
jestem człowiekiem światowym i nie mam czasu na głupoty. Na stawy nie ma miejsca, a bardzo dokładnych map świata mam bez liku. 
„Tymczasowy”, 10/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79268

normalnym kraju (a nie wiem czy taki istnieje) nazwisk ministrów, czy nawet pierwszego ministra, przeciętny obywatel nie zna.
Bo obywatel żyje swoim życiem, a nie polityką. Dopóki w mediach nie pojawią się informacje o przekręcie urzędnika za 400 euro, dopóty nazwisko tego urzędnika nie jest powszechnie znane. I zdaje się taką normalność
ma na horyzoncie koalicja rządząca. Czy to
realne, o tym potem.
Wydaje mi się - szczegółów nie znam - że
są trzy powody zmian: wybory za dwa lata i
osiągnięcie normalności, o której było powyżej, konflikt między prezydentem, a koalicją
rządzącą oraz konflikty wewnątrz koalicji. Nie
napawa mnie to zadowoleniem.
Powód pierwszy miałby rację bytu, gdyby
nie totalna opozycja. Moim zdaniem nie da się
zachowywać normalnie dopóki nienormalna
opozycja ma narzędzia prowadzenia wojny. A
jeszcze ma i jeszcze nie jest normalna. To jest
tak, jakby wewnątrz skostniałej instytucji o wielu
departamentach w jednym tylko wprowadzić
jakieś nowoczesne metody premiowania. Będzie bunt, bo uzus w otoczeniu jest inny... Tu
podobnie, nie da się zachowywać normalnie,
jeśli otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne normalne nie są...
Drugi powód zmiany to konflikt prezydent rządzący. Oczywiście prezydent nie jest silny
swoją siłą, może być odstawiony na bok, z
ewentualną stratą w następnych wyborach prezydenckich - w sensie - ani Dudy, ani swojego
prezydenta (bo Duda stałby się drugim wyborem Polaków nowoczesnych i obywatelskich).
Być może Duda przyklepał umowę zgody na
wszystko w zamian za Macierewicza. I być
może - czego Duda nie wie - w następnych

wyborach kandydatem PIS będzie Szydło, tyle
że Duda dowie się o tym w ostatniej chwili.
Obym się nie mylił...
Trzeci powód zmiany, to wewnątrzkoalicyjne walki i Gowin. Taka na przykład Emilewicz, dziś pani minister, szlify ideowe dostała
od Gowina, a polityczne - pracując jako radca
w kancelarii Millera i Belki. Ja rozumiem, że
ludzie się mogą zmieniać, ale w Polsce jest
nas ponad 30 milionów i nie wszyscy muszą
mieć nieciekawy życiorys. A sam Gowin? Nie
ma o czym mówić, ja bym na wino z nim nie
poszedł. Po co Gowin? Przecież w Polsce
jest ponad 30 milionów obywateli i tylko znaczna mniejszość była w jednej partii z Tuskiem
i Palikotem...
Błaszczak za Macierewicza. To smutny
żart, urzędnik partyjny na czele ministerstwa
obrony. Tu potrzebny jest facet z jajami, tu jest
wymagana odpowiedzialność za bezpieczeństwo i za wydawane miliardy. Urzędnik nie jest
predestynowany do takiego stanowiska. Urzędnik umie antyszambrować czekając na podkładkę z podpisem...
No chyba, że ma go zastąpić szef BBN
Soloch (urzędnik MSZ i MON za Pawlaka, Suchockiej, Buzka, Oleksego, Cimoszewicza i
Buzka)...
Krótko mówiąc nie podoba mi się to. Co
prawda - ze względów osobistych - stan znanych przeze mnie ministrów pozostał bez zmian
(ubyło jeden przybyło jeden), to całość mi się
nie podoba. Ja bym rozumiał próbę osiągnięcia stanu normalności w normalnym otoczeniu, ale w czasie przeprawy nie zmienia się
koni, tak uważam...
PS. Jak zmieniali się ministrowie za rządów PO - PSL nie obchodziło mnie to zupełnie.
Jeden zastępował drugiego w myśl powiedzenia wart Pac pałaca... Tymczasem dzisiejsze
zmiany obeszły mnie, co oznacza, że jednak
mi żal...
PS2. Oczywiście, mogą być rzeczy o których nie wiem, ale skoro tak to powinienem się
o nich dowiedzieć, a się nie dowiedziałem...
„tu.rybak”, 09/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79267

===========================================================
Podsumowanie dwóch lat dobrej zmiany
Po nieco ponad dwóch latach PiS obronił możliwość sprawowania władzy w Polsce, choć bardzo
dużym kosztem. Sojusz Gowina i Dudy spowodował, że PiS nie mając odpowiedniej większości
parlamentarnej nie może samodzielnie sprawować władzy, musi cały czas lawirować. Prawdę
powiedziawszy to cud, że tak długo mu się to udawało.

N

iewątpliwie zapędy Dudy i ambicje Gowina zmusiły PiS do rozważenia, czy ważniejsze jest utrwalenie zmian nie tylko w oświacie i sądownictwie, czy lepiej doprowadzić do
rozpadu koalicji i rozpisać nowe wybory. Nie
ma jeszcze uchwalonego budżetu, więc Gowin
jest jeszcze potrzebny.
Ujawnienie kulisów ostatnich decyzji personalnych zapewne zmusiło by PiS do zajęcia
nieustępliwego stanowiska, a to zapewne doprowadziłoby do upadku rządu.
Najważniejsze jest przygotowanie wyborów samorządowych. Trzeba wprowadzić nowych ludzi, nauczyć ich sprawowania władzy i
zobaczyć kto do czego się nadaje i oczywiście
zmniejszyć dostęp Antypisu do pieniędzy samorządowych.

Prezydent Duda w lipcu chciał doprowadzić
do konstruktywnego wotum nieufności i wtedy
Gowin się nie zgodził, ale to nie oznacza, że
rząd został przez nich zaakceptowany. Duda chce
mieć wpływ podobny do tego jaki miał Wałęsa na resorty siłowe i MSZ, Gowin zaś na cała
resztę. Dlatego została wymuszona na Kaczyńskim rekonstrukcja rządu. Na szczęście te najważniejsze ministerstwa, czyli MON i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostały w dyspozycji PiS. Pamiętajmy o tym, że celem wymuszenia zmiany ministrów nie było wcale usunięcie,
czy to Waszczykowskiego, czy Macierewicza
z ich stanowisk a obsadzenie tych stanowisk
ludźmi nie związanymi z PiS. O Szczerskim
wiadomo, bo się on sam o stanowisko Ministra
Spraw Zagranicznych przymawiał.  4
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Jak to
z "najwiêkszym"
politykiem
wszech czasów by³o
Donald Tusk opublikował swoją opinię (oczywiście skrajnie krytyczną) wobec obecnych władz
Polski. Zamieszczam do niej swój komentarz:

D

onald Tusk wmawia Polakom, że za jego
czasów Polska liczyła się w Europie. Tak,
Polska była przewidywalna (czyli posłuszna).
Kanclerz Merkel była spokojna o to, że ze strony Polski nie będzie protestów kiedy szło o
interesy Niemiec. Obecny przewodniczący
Rady Europy „zapracował” na to stanowisko.
Na europejskich salonach przymilał się do
możnych. Już w chwilę po objęciu funkcji premiera pojechał do Paryża, by podpisać skrajnie niesprawiedliwy w stosunku do Polski Pakiet ENERGETYCZNO-klimatyczny (nie mylić z „klimatycznym”). Rzecz w tym, że ów
pakiet przewidywał kary za emisję CO2 z polskich elektrowni węglowych. O wiele większe
emisje CO2 z Niemiec, Anglii, Francji i Włoch karami nie były obłożone. Ale Tusk zyskał jakże cenne klepnięcie w plecy od Sarkozy’ego.
Tusk skutecznie sabotował (na ok 3,5 lat)
budowę gazoportu. Potrzebny był spektakularny sukces (odblokowanie rosyjskiego embarga na eksport jabłek i mięsa do Rosji). Pawlak
podpisał i Polska zyskała na handlu, a że kilkakrotnie więcej straciła płacąc najwyższą w
Europie cenę za rosyjski gaz, to było mniej
widoczne. Tusk powiedział, że „mistrzostwa
Europy EURO 2012, to prawdopodobnie najważniejsze wydarzenie w całej historii Polski”. W
ślad za tym nie żałowano grosza (kilkunastu
miliardów na fanaberyjne stadiony i infrastrukturę). Polska liczyła się w Europie, tylko Polacy
niewiele z tego mieli. Bogacili się aferzyści spod
znaku hazardu, nieopodatkowanego importu
paliw, zwycięscy rządowych przetargów, administracja działająca przy wyprzedaży narodowego majątku itd. Kto miał w tym określoną „dolę”
- można się domyślić. Młodzi wykształceni Polacy (kosztem polskiego podatnika) pracowali
na rzecz bogatych zachodnich państw.
Jeszcze taka ciekawa cecha charakteru
„polskiego” reprezentanta w UE. Przyrównuje
się z upodobaniem do największych...
W czasie amerykańskiej kampanii prezydenckiej napisał (niby to powiedziała jego żona);
„W polityce wystarczy jeden Donald”. To dokładnie przypomina zdarzenie w życiorysie
Woltera - otóż nazajutrz po towarzyskim spotkaniu arystokratów paryskich (w którym na
zasadzie maskotki-trefnisia brał udział młody
Wolter) - ów napisał w jakiejś paryskiej gazecie: „Każdy z nas był tam księciem lub poetą”.
Ten opis tak się owym książętom podobał, że kazali Woltera kijami obić. Teraz we
wczorajszej wypowiedzi ten chłoptaś nadzwyczaj spolegliwy wobec europejskich mocodawców przyrównuje się do marszałka Piłsudskiego. To już ekstremalne sodogłowie.
Ciekawe, czy znajdzie się Polak, dla którego
D. Tusk ma wymiar prezydenta US i marszałka Piłsudskiego jednocześnie?
„Janusz40”, 10/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79270
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Ró¿a Thun kontra
Ryszard Czarnecki
- czyja racja?
Eurodeputowana Róża Thun uważa że jest obrażona przez wiceprzewodniczącego Parlamentu europejskiego Ryszarda Czarneckiego i ma
zamiar złożyć wniosek do PE o odwołanie Go z
tej funkcji.

P

isze by wskazać jakieś zdanie przez nią
wygłoszone, czy napisane, które nie byłoby prawdziwe. Właśnie takie zdanie znalazłem
bez większego trudu: „Uważam, że to jest rząd,
który dąży do autorytaryzmu albo do dyktatury.
Jeśli się niszczy trójpodział władzy, to jest
koniec z demokracją.” To zdanie wygłoszone
(napisane) przez eurodeputowaną jest nieprawdziwe i obraźliwe dla polskiego rządu wyłonionego w demokratyczny właśnie sposób. Poza
tym, rzeczywiście - jeśli się niszczy trójpodział władzy, to kończy sie demokracja. rzecz
w tym, że większość polityków mylnie wyobraża sobie ów trójpodział; wg tych, którym odpowiada dotychczasowy status quo - trójpodział
tak, ale władza sądownicza sama się wybierająca i pozostająca poza wszelką kontrolą, dozgonna i nie wybieralna przez społeczeństwo
ani przez gremia demokratycznie wyłonione.
W większości cywilizowanych państw (np,
w Niemczech, a szczególnie w US) - władza
sądownicza jest wyłaniana bezpośrednio, lub
pośrednio przez suwerena a nie przez multiplikację. W niektórych stanach US prokuratorzy i
sędziowie są wybierani na krótkie (kilkuletnie)
okresy w lokalnych bezpośrednich wyborach.
W przypadku nie uzyskania mandatu do sprawowania tych urzędów - szukają sobie pracy
jak każdy obywatel - żadnych przywilejów co do
odpraw, czy przedwczesnych emerytur. To jest
ideał władzy sądowniczej; to co z trudem przeprowadza obecna władza w Polsce, to dopiero
drobna kosmetyka patologicznego układu.

Ponadto - warto przeczytać jak wyobrażał
sobie trójpodział władz jego twórca - genialny
francuski myśliciel Charles de Montesquieu.
Określę to w kilku zdaniach: Demokracja jest
najlepszym ustrojem państwa, ale zakładając
równość obywateli - jest zarazem słabym ustrojem, gdyż ludzie z natury są ambitni i każdy
chce być lepszy od drugiego a wielu chce większych przywilejów, niektórzy nawet po trupach
do władzy i pieniędzy Stąd jest właśnie potrzebne prawo i władza sądownicza, której zadaniem jest chronić demokrację przed zakusami tych „nadmiernie” ambitnych. Takiej potrzeby nie ma w niektórych innych społecznościach (pozbawionych nadmiernej ambicji i
działających bez szemrania dla dobra wspólnego) - niestety nie dotyczy to rodzaju ludzkiego - to społeczności np. pszczół czy mrówek.
Oczywiście ambicje są pożyteczne i generują
ogólny postęp; mówimy o nadmiernych - chorych ambicjach.
Uważanie, że władza sądownicza ma sprawować nadzór nad innymi filarami władzy jest
nieporozumieniem - władza sądownicza wg
Monteskiusza ma rolę służebną wobec demokracji, ma chronić władzę ustawodawczą i wykonawczą przed zakusami silnych w stosunku
do słabszych, przed tworzeniem sie uprzywilejowanych warstw, czy kast w społeczeństwie.
Wykorzystywanie skrajnie błędnych konstytucyjnych zapisów do stworzenia sobie enklawy władzy nadrzędnej w stosunku do
wszystkich, do samo wybierania się, do dozgonności i braku jakiejkolwiek odpowiedzialności - jest niewyobrażalną patologią, która
degraduje Polskę i nie pozwala na życie obywateli w wolnym i sprawiedliwym państwie.
Ten stan rzeczy dopiero zaczynamy zmieniać.
Oczywiście - uprzywilejowana kasta broni
swoich interesów jak niepodległości, bez walki nie odda swojej zawłaszczonej kosztem
społeczeństwa pozycji...
„Janusz40”, 13/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79290

===========================================================
Błaszczak nadaje się na szefa resortu Wniosek jest taki, że cel Dudy nie został osią3
siłowego, bo szefem MSW był całkiem niezłym,
więc pewnie i szefem MON też będzie niezłym.
Jeżeli zostawi na stanowiskach „harcerzy” Macierewicza , to proces zmian armii będzie kontynuowany. Kto był przez Dudę i Gowina widziany na stanowisku MON, tego nie wiem ale nie
był to Błaszczak. Jeżeli Ucho Prezesa dobrze
oddaje poglądy Antypisu na nasze środowisko,
to zapewne muszą oni dość do wniosku, że Kaczyński praktycznie sam objął to stanowisko z
czego można wnosić, że katastrofa smoleńska
zostanie jednak, przynajmniej od strony technicznej, wyjaśniona. Myślę bowiem, że pojawienie się Dudy na imprezie, na której szydzono ze
Smoleńska nie było przypadkowe. Było to pokazanie, że Katastrofa Smoleńska jest dla niego już faktem historycznym a nie politycznym.
To samo dotyczy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jacek Czaputowicz nie jest osobą
znaną powszechnie, ale jest znany w środowiskach związanych z NZS i pierwszą Solidarnością, przynajmniej w Warszawie. Nie wątpliwie jest tzw. „państwowcem”, widzi potrzebę
silnego państwa. Tak więc nie jest to, przynajmniej na pierwszy rzut oka zła kandydatura.

gnięty. Bałaganu narobił, ale nic nie zyskał.
Spotkał się co prawda z Klubem Parlamentarnym PiS, ale pod nieobecność Kaczyńskiego,
Błaszczaka i Brudzińskiego, czyli było to spotkanie towarzyskie a nie pokazanie, że Duda
jest współprzywódcą obozu.
Podsumowanie jest tego takie, że dużym kosztem ale jednak udało się PiS«owi przeforsować ustawy reformujące sądy bez konieczności utraty wpływu na inne dziedziny polityki
państwowej. Tak więc dobra zmiana nastąpiła.
Daliśmy radę! Katastrofa Smoleńska chyba
jednak będzie wyjaśniona i trzy duże reformy
(sądownictwo, oświata i reforma opieki socjalnej zwana 500+) zostały już dokonane a być
może uda się jeszcze wprowadzić sensowną
politykę mieszkaniową.
UPARTY, 10/01/2018
http://www.blogmedia24.pl/node/79269
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