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My Polacy rozumiemy s³owo solidarnoœæ
tygodnia
Po³owy
Po³owy
Dziś elementy propagandy stosowane są za
Morawiecki na szczycie V4 w Budapesz- tygodnia
pomocą różnych technik, wśród których dominują techniki manipulowania świadomością.
One są najtrudniejsze do wykrycia.

N

ajczęściej stosowane są dwie techniki angażujące zmysły wyższe, czyli wzrok i
słuch. Nazywane są wyższymi, ponieważ mają
decydujący wpływ na myślenie człowieka, na
rozwój intelektu. Najczęściej stosowanymi
technikami propagandowymi w reklamie są
technika wstecznego zapisu oraz technika jednej klatki. Ks.bp A. Lepa.
”Rozumiemy słowo solidarność. Damy więcej pieniędzy na uchodźców niż musimy”. - My
rozumiemy słowo solidarność. Możemy i chcemy inicjować wartościowe działania. Będziemy wykładać na to więcej pieniędzy niż jesteśmy zobowiązani - mówi w rozmowie z money.pl Mateusz Morawiecki. Premier podkreśla, że podczas
rozmowy z kanclerz Angelą Merkel
poinformuje, że Polska zamierza
pomagać uchodźcom w Libanie.
Morawiecki zapewnia też, że będzie
za wszelką cenę walczył z gazociągiem Nord Stream 2. - Oby refleksja w Europie nie przyszła za
późno - dodaje.
Morawiecki w wywiadze dla
CNN: „Ludzi z Donbasu traktujemy,
jakby byli uchodźcami”. Premier
Mateusz Morawiecki, który uczestniczy w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, mówił w czwartek w wywiadzie dla CNN o podejściu Polski do kwestii uchodźców,
akcentując zaangażowanie naszego kraju.
Rex Tillerson: Polska jest wielkim demokratycznym sprzymierzeńcem USA. Polska, jak wszyscy wiedzą, jest wielkim demokratycznym sprzymierzeńcem Stanów Zjednoczonych. Nasze więzi sięgają jeszcze amerykańskiej rewolucji, kiedy polscy oficerowie pomagali nam, kiedy my walczyliśmy o naszą niepodległość” – oświadczył na konferencji prasowej Rex Tillerson po spotkaniu z premierem
Mateuszem Morawieckim. Jak mówił, sobotnie
rozmowy dotyczyły m.in. ubiegłorocznej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie. Mieliśmy bardzo otwartą, produktywną
rozmowę w kluczowych stosunkach dwustronnych oraz kwestiach wagi regionalnej i globalnej. Polska i USA są przeciwne Nord Stream
II, który podkopuje całościowe bezpieczeństwo
i stabilność energetyczną Europy, zapewniając Rosji jeszcze jedno narzędzie upolitycznienia energetyki – powiedział Tillerson.

cie: Unia Europejska powinna wrócić do korzeni. Brak marek narodowych, uzależnienie od
zachodniego kapitału i niskie marże oraz ataki
na swobody, z których korzysta Polska - to
tematy, które premier Mateusz Morawiecki poruszył podczas szczytu V4 w Budapeszcie.
Morawiecki i Rafalska zajmą sie seniorami. Przedstawili dokument. Polska ma stać się
państwem opiekuńczym. Tak przynajmniej
wynika z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który prezentował założenia rządowej strategii polityki senioralnej. To dokument
ważny, kompleksowy i ambitny. Oparty jest na
trzech filarach: bezpieczeństwie, uczestnictwie
i solidarności.
Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terrory-

zmu. Rząd przyjął projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu - poinformowało we wtorek CIR.
Nowe przepisy m.in. dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w UE, m.in.
Prokuratura bez ręcznego sterowania. Ministerstwo wysyła mało instrukcji. 21 w ciągu prawie dwóch lat. Tyle łącznie osobistych instrukcji trafiło z gabinetu Zbigniewa Ziobry i jego zastępców na niższe szczeble prokuratury od
momentu wejścia w życie pisowskiej reformy.
Nagły wzrost „nawróceń” na Zjednoczoną
Prawicę. Nie tylko wśród parlamentarzystów.
Politycy powinni zdawać sobie sprawę,
że przyjmowanie cudownie „nawróconych”
w nadziei na otwarcie się na mityczny elektorat centrum jest zabiegiem ryzykownym.2
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owelizacja ustawy o IPN, a raczej jej fragment mówiący o penalizacji za używanie
zwrotu o polskich obozach zagłady spotkała się
z niezwykle ciepłym przyjęciem w Izraelu. Chodzi głównie o to, że zdaniem Żydów zapis ten
wymazuje z historii udział Polaków w Holokauście. Premier Izraela polecił w tej sprawie ambasadorowi spotkać się z naszym premierem.
Żydzi co prawda wiedzą, że wymyślono to w
Niemczech, ale setki tysięcy Żydów zostały
zamordowane, nie spotykając niemieckiego
żołnierza. Były polskie obozy śmierci i żadne
prawo tego nie zmieni...
To miłe, że polskie ustawodawstwo spotyka się z szerokim uznaniem nie tylko w Brukseli czy w Stanach, ale również w Izraelu...
 Nowoczesna i PO zjednoczyły się. Po prostu pod kinem miejscowa idiotka z tutejszym
kretynem. Szczęście malujące się na twarzy
Lubanauera po wyjściu z narady zjednoczeniowej ze Schetyną jest nieporównywalne z niczym.
I niczym się też skończy, ale skąd Lubnauer
może to wiedzieć? Przecież ona zajmuje się
polityką od niedawna. Za to jakże zabawnie...
 Media postępowe rozpoczęły nagonkę po
audycji TVN pokazującej kilku czubków świętujących urodziny Hitlera. Podobno Hitler urodził się jakieś pół roku wcześniej niż TVN pokazał, ale sami wiemy jak długo mogą
trwać dziennikarskie śledztwa. I wtedy się zaczęło. Niemcy nawet zorganizowali debatę o
polskim faszyzmie. W przerwie oczywiście
między marszami własnych hitlerowców, których mają około 24 tysięcy, a marszy kilkaset
rocznie. Groźny jest faszyzm nad Wisłą. Pomylili z faszyną, czy co?
 Groźne natomiast jest to, że polskie władze
i polski Sejm zajęły się tym na serio. Odnotowujemy więcej poważnych i odrażających zdarzeń i wtedy jakoś polskie władze nie przedstawiają spektakli jak psy Pawłowa. Powinny
normalnie zadziałać policja i prokuratura. I to
w dwóch sprawach: samych wiejskich głupków świętujących urodziny Hitlera oraz w sprawie TVN. Chciałbym wiedzieć kto stał za prowokacją TVN. Ale tego się oczywiście nie dowiemy...
 Do Polski przyjechał sekretarz stanu Tillerson. Spotkał się z prezydentem, z premierem i z Kaczyńskim. To - w połączeniu ze spotkaniem Trumpa z Dudą dzień wcześniej w
Davos (i ogólnie bardzo dobrymi relacjami z
Davos ze spotkań Morawieckiego) - pokazuje
całkowitą izolację Polski na arenie międzynarodowej...
Obyśmy bardziej się izolowali...
„tu.rybak”, 27/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79374
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Prof. Krystyna Pawłowicz wystosowała
na Twitterze ostrzeżenie co do licznych konwersji na prawicowość w parlamencie. Zjawisko
można dostrzec nie tylko przy ul. Wiejskiej.
Nie ma mowy o żadnym dogadywaniu się z
siłami, które od lat traktowały Polskę jako swój
prywatny łup. Prezes Kaczyński: Nie zmieniamy kursu. Być może czasami przyjdzie nam
iść do celu nico krętą drogą - taka jest polityka
- ale cel się nie zmienia.
Ci, którzy odeszli z partii w ciągu ostatnich
trzech lat, nie mogą być na naszych listach wyborczych. Jest takie zjawisko, że co niektórzy,
nawet usunięci karnie z partii działacze, dzisiaj
próbują dostać się do innej partii sojuszniczej.
Rada Polityczna PiS podjęła w sobotę uchwałę,
że ci którzy w ciągu ostatnich trzech lat zmienili przynależność z PiS na jakąś inną partię, nie
mogą być umieszczani na listach PiS w wyborach samorządowych - poinformował lider ugrupowania Jarosław Kaczyński.
Co kryje się za reformą szkolnictwa wyższego 2.0? Oddanie władzy nad uczelniami
oligarchicznym grupom pod hasłami wzmocnienia autonomii uczelni. Reforma szkolnictwa
wyższego pod hasłami zrównoważonego rozwoju ukrywa rozwiązania trwale niszczące
uczelnie regionalne i ich regiony.
Urlopy rodzicielskie dla doktorantów i ujednolicony wiek emerytalny. Zrównanie wieku
emerytalnego dla naukowców do 65 r. życia
oraz urlopy rodzicielskie dla doktorantów to
nowe rozwiązania zawarte w projekcie ustawy
o szkolnictwie wyższym i nauce.
Prof. P. Jaroszyński: Konstytucja dla Nauki
zagrożeniem dla szkolnictwa wyższego. Konstytucja dla Nauki jest zagrożeniem nie tylko dla
szkolnictwa, ale także narodu. Wykładowca
dodał, że projekt ustawy przygotowany w resorcie wicepremiera Jarosława Gowina „został
opanowany przez ideologię utylitaryzmu”.
Prof. W. Polak: Ustawa 2.0 niszczy polską
tradycję akademicką. Rujnuje autonomię wewnętrzną wyższych uczelni. Spowoduje upadek wielu małych uczelni.
Nie ma odwrotu od e-zwolnień. Elektroniczne zaświadczenia o niezdolności do pracy będą
obowiązywać od 1 lipca 2018 r. – powiedziała
minister Elżbieta Rafalska, odnosząc się do
stanowiska niektórych lekarzy.
Szumowski: negocjacje z rezydentami przyniosą rozwiązanie dobre dla pacjentów. Dobra
wola i życzliwość z obu stron zbliżają nas do
porozumienia. Szef MZ zapowiedział „bardzo
poważną reformę” kształcenia specjalizacyjnego lekarzy. Finansowanie in vitro czy zmiana obowiązującej ustawy dotyczącej aborcji nie
są, w tej chwili, moim priorytetem. Mam w tej
chwili wiele naglących problemów, które muszę rozwiązać.
Sejm: minister zdrowia poinformował o kierunkach i strategii planowanych działań resortu. Moim priorytetem jest zadbanie, żeby pieniądze, które zasilą system, były dobrze wydane – zaznaczył szef resortu zdrowia Łukasz
Szumowski. Minister podczas obrad sejmowej
Komisji Zdrowia mówił o kierunkach i strategii
planowanych działań resortu.
Maria Ochman o przyszłości służby zdrowia: Po expose ministra zdrowia jestem dobrej
myśli. Mam nadzieję, że ministrowi Łukaszowi
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Szumowskiemu uda się zrealizować tę listę
priorytetów, którą wczoraj przedstawił. Obszar
tych działań jest bardzo duży. Potrzebna do
tego będzie determinacja oraz współpraca środowiska medycznego – mówiła Maria Ochman,
przewodnicząca Krajowego Sekretariatu
Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.
Zalewska: „Troszczymy się o zwiększenie
nakładów na oświatę”. Troszczymy się o zwiększenie nakładów na oświatę, od 1 kwietnia płace nauczycieli wzrosną o 5 proc. Ze względu
na ograniczenia budżetowe podwyżki dla nauczycieli muszą być rozłożone na trzy lata,
przyznała jednocześnie, że tej grupie zawodowej należy się podniesienie wynagrodzeń.
Forum Ekonomiczne w Davos Janusz Szewczak. Davos się skończy, ale problemy gospodarcze i społeczne świata nie znikną, jak za
dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Niewątpliwie nasza reprezentacja na Forum Gospodarcze w Davos jest wyjątkowo silna; prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szef NBP Adam Glapiński, szef KNF Marek Chrzanowski, prezes Pekao SA Michał
Krupiński, i wielu innych przedstawicieli polskiego świata gospodarczego to dowód na rosnącą pozycję Polski, nie tylko w Europie. I kto
jak kto, ale właśnie Polska w Davos zaledwie
po 2 latach nowego rządu PIS ma się czym
pochwalić: w tym ewidentnymi sukcesami
w walce z wyłudzeniami podatków, będąc prawdziwym europejskim liderem w walce z mafiami VAT-owskimi, mając silny wzrost gospodarczy na poziomie ok. 5 proc., ogromne i skutecznie wdrażane programy społeczne i socjalne, dla rodzin, dzieci i osób najmniej zamożnych, unowocześniająca swoją armię i system
obronny, podejmująca walkę z tzw. rajami podatkowymi czy wykazująca się coraz większą
troską o etyczny i wspólnotowy wymiar biznesu nad Wisłą. To Polska dziś właśnie najskuteczniej wprowadza dziś w Europie zasady
społecznej gospodarki rynkowej, stając się
coraz bardziej liczącym się krajem, mającą
dziś znacznie bardziej sprawiedliwą wizję stosunków społeczno-gospodarczych i podziału
efektów wzrostu gospodarczego niż w latach
minionych. To dobra okazja dla Polski i polskiego rządu, by pokazać światowym celebrytom, że to z Polski można dziś właśnie czerpać wzorce do naśladowania, również te w kwestii praworządności, wykazać, że opinie o Polsce kształtowane przez wrogie ośrodki zagraniczne i wewnętrzną opozycję są z gruntu fałszywe, a biznes w kraju nad Wisłą ma się świetnie czego dowodem są liczne i sensacyjnie pozytywne wskaźniki makroekonomiczne i biznesowe i że liczymy na nowe kontrakty i wszechstronną współpracę, ale na partnerskich zasadach, a nie strzyżeniu tubylców do gołej skóry.
Ustawa Ziobry o konfiskacie rozszerzonej
odniosła niemały sukces. Organizacje biznesowe obawiały się, że opracowane przez resort Zbigniewa Ziobry przepisy mogą okazać
się niebezpieczne nie tylko dla przestępców,
ale także dla uczciwych przedsiębiorców.
Przez 9 miesięcy obowiązywania ustawy czarne scenariusze nie potwierdziły się .
Nieprawidłowości u 71 proc. firm serwujących posiłki w szkołach i szpitalach. Inspekcja
Handlowa wykryła nieprawidłowości u 59 (71,1

proc.) spośród 83 skontrolowanych firm cateringowych szykujących jedzenie dla: szpitali, szkół, przedszkoli, żłobków, sanatoriów, domów opieki społecznej.
Polska, która najwięcej wycierpiała podczas II wojny światowej, jest fałszywie oskarżana. Jest piętnowana, jest pokazywana jako
przykład odradzającego się nazizmu. Ci ludzie, którzy dają do tego pretekst - z PO i
Nowoczesnej - nie tylko powinni się wstydzić,
ale raz na zawsze powinni być jako politycy
wyeliminowani z polskiej sceny politycznej.
Ktoś, kto występuje przeciwko własnej Ojczyźnie, przeciwko własnemu narodowi, nie
zasługuje na to, by reprezentować Polskę powiedział Antoni Macierewicz.
Sejm przegłosował zakaz propagowania
banderyzmu oraz kary za przypisywanie Polsce zbrodni nazistowskich Niemiec. Grzywna, a nawet 3 lata więzienia za przypisywanie
Polsce zbrodni nazistowskich Niemiec oraz
kary za negowanie zbrodni ukraińskich nacjonalistów - takie zmiany w prawie uchwalił
dziś Sejm.
MEN wesprze dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Chodzi m.in. o uczniów
dotkniętych eurosieroctwem. O zjawisku rozmawiali wczoraj członkowie sejmowej Komisji
Łączności z Polakami za Granicą.
KE chce powiązać dostęp do funduszy UE
z praworządnością. „Ryzyko starcia z Polską”
KE chce zaproponować, by w przyszłej siedmioletniej perspektywie finansowej UE uczynić praworządność warunkiem dostępu do
środków budżetowych, czym ryzykuje starcie z Polską - poinformował w poniedziałek
na swej stronie internetowej „Financial Times”.
Morawiecki w „Die Welt”: Polskie sądownictwo bardziej niezawisłe niż niemieckie. Premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym
w czwartek wywiadzie dla „Die Welt” ocenił,
że polski wymiar sprawiedliwości jest bardziej
niezawisły niż niemiecki. Podkreślił, że Polska nie zamierza ustępować w sporze z UE o
uchodźców i reformę sądownictwa.
Kaczyński: Jeżeli taki kraj jak Niemcy,
udzielają nam porad, to po prostu szczyt bezczelności. Z sekretarzem stanu USA Rexem
Tillersonem rozmawialiśmy o wszystkich
ważnych sprawach polsko-amerykańskich; to
była dobra, pożyteczna rozmowa - powiedział
w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński po
spotkaniu z Tillersonem.
Premierzy V4 przyjęli wspólne oświadczenie w sprawie przyszłości UE. Szefowie
państw Grupy Wyszehradzkiej przyjęli w Budapeszcie wspólne oświadczenie w sprawie
przyszłości Unii Europejskiej. Wyrazili w nim
m.in. gotowość i wolę pracy na rzecz „wzmocnienia jedności Wspólnoty oraz zapobiegania
jej podziałowi”.
10 państw Rady UE za dyrektywą przeciw
Nord Stream 2. 10 państw w Radzie Unii Europejskiej opowiada się za dyrektywą wymierzoną w budowę Nord Stream II. Nowelizację
popierają: Chorwacja, Dania, Estonia, Litwa,
Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja
i Wielka Brytania. Przeciwne są: Austria,
Belgia, Holandia oraz Niemcy.
„Maryla”, 27/01/2018
http://www.blogmedia24.pl/node/79373
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Dlaczego do Studio Polska zaprasza się ciągle
młodego człowieka, który liznąwszy nieco propagandowej wiedzy, dostaje połowę czasu antenowego na swoje niedoważone wypowiedzi.
To samo było z audycją z udziałem Żurka (tu
dało odczuć jakiś nadmierny szacunek do niego ze strony M. Ogórek).

I

jeszcze (chyba dwa tygodnie temu) też
„młodej damie”, która chyba przegadałaby
nawet przekupkę z bazaru Różyckiego - ponad
połowę czasu antenowego dała pani MO. Wracając do wspomnianego młodego człowieka też byłem taki mądry po maturze; po kilkudziesięciu latach studiów - potwierdzam zasadniczą
myśl Sokratesa...
Przez przynajmniej pięć tysięcy lat wmawiano ludziom, że ideałem są kobiety chude jak
szczapa. Zrobił malutki wyłom Tycjan, trochę
większy Rubens. Dopiero na podstawie werdyktu sądu wiemy, że ideałem kobiecego wdzięku i
sex appealu jest Venus z Willendorfu...
Wojtunik udowodnił ponad wszelką wątpliwość, ze nie jest dżentelmenem; nie okazał
odpowiedniego szacunku przewodniczącej
Komisji zarówno jako przesłuchującej, jak i
jako kobiecie. Nieustannie przerywał, nie odpowiadał na pytania, mówił tylko to co jest mu
wygodne. Jest współwinny.
W CBA jest zatrudnionych 880 osób, budżet na 2017 planowano na 158,2 mln. Zgodnie
z prawem Parkinsona - w urzędzie zatrudniającym 1000 osób jest tyle wewnętrznych spraw
i uzgodnień, że wszyscy pracownicy pracując
intensywnie ledwo to ogarniają. Oczywiście, o
żadnej zewnętrznej działalności mowy być nie
może, nie ma takiej możliwości. Słuchając zeznań byłego szefa CBA i szefa gdańskiej delegatury utwierdzam się w przekonaniu, że Parkinson miał 100 proc. racji. Wprawdzie brak
jeszcze tych 120 osób, ale przy powszechnym
tumisiwizmie (patrz nagrania Wojtunika z Bieńkowską - ale jaja, ale jaja)za czasów PO-PSL
to i tak wystarczy te 880 osób.
Dzisiaj przesłuchanie „anonimowego”
świadka - funkcjonariusza ABW; pomimo
wszelkich zabezpieczeń - widać z odległości
kilometra, że facet drży przed OMERTĄ. Tak
to bywa w mafijnych strukturach - nikt nie sypnie - trup ściele się gęsto. Po 10.IV - ok. sto
śmiertelnych „wypadków”.
„Janusz40”, 25/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79360
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Ostatnio kilku idiotów fetowało Adolfa Hitlera,
jednego z największych zbrodniarzy XX w. Oczywiście od razu „Salon 3ciej RP”, skojarzył te
wybryki z ruchem patriotyczno-narodowym.

D

laczego pojęcie narodu jest obecnie sekowane? Ano dlatego że tzw. „państwo narodowe” spełniło swoją misję w tworzeniu totalitaryzmu a nową mądrością etapu jest totalitaryzm międzynarodowy. Jak to eufemistycznie
ujął niemiecki min. Schauble - „Państwo narodowe już sto lat temu osiągnęło swoje granice
odnośnie monopolu regulacyjnego.”
Model „państwa narodowego” jaki postał w
XIX w. jest z definicji socjalistyczny. Pojęcie
„naród” (w tym kontekście) wbrew pozorom nie
jest pojęciem „prawicowym”, a służy jedynie
celom socjalistycznym czy totalitarnym, czyli
podporządkowania jednostki jakiejś grupie (nazywanej „narodem”, „społeczeństwem”, etc).
„Naród” (w tym kontekście) nie jest pojęciem
naturalnej wspólnoty powstałej w wyniku historycznego procesu interakcji ludzi na danym
terytorium i posiadającym wspólną kulturę, ale
czymś stworzonym sztucznie - po to by ten
„naród” w demokratycznej narracji mógł stać
się suwerenem. (Czy np. nazwa Rzeczpospolita Obojga Narodów nie istniała zanim pojawił
się XIX w. nacjonalizm ze swoją własną definicją „narodu”?)
Jak pokazałem w notkach dotyczących rewolucji francuskiej, utworzenie Zgromadzenia
Narodowego (sic!) miało na celu stworzenie
sprawnej (ale nie koniecznie „prawnej”) legislatywy, by odejść od modelu prawa tworzonego ewolucyjnie zgodnie z etyką katolicką czy
panującym obyczajem.
Od Oświecania (a być może od Renesansu) władza państwowa dąży do stania się totalitarną. Właśnie dlatego filozofia Oświecenia
postulowała zerwanie z wiarą i kusiła człowieka, by sam zaczął tworzyć sobie prawa wg własnego widzimisię. Czy przyniosło to nam więcej wolności? Wysokie podatki i mnogość
ustaw regulujących najdrobniejsze ludzkie
sprawy jest przerażająca.
„Narodowy” socjalizm był dla Adolfa Hitlera tylko taktycznym krokiem, gdyż „naród” nie-
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miecki, „naród”, który dopiero w XIX w. został
zjednoczony, gdy protestanckie Prusy narzuciły siłą katolickiej Bawarii unię celną, nie był
gotowy na międzynarodową (marksistowską)
wersję socjalizmu.
Jeśli ktoś czytał „Niemcy” Zychowicza, to
spotkał się z jego interpretacją, że dla Niemców
mordowanie Żydów mogło nie być niczym innym jak eutanazją. Żydzi zamknięci w gettach i
pozbawieni możliwości zarobkowania stali się
balastem dla „narodu” niemieckiego, tak jak obecnie niektóre środowiska próbują wmawiać nam,
że balastem są emeryci. To jest to samo utylitarne, zbrodnicze myślenie. Teraz promują je lewicowi „antyfaszystowscy” „postępowcy”.
No ale patologiczne ośrodki władzy „cywilizacji śmierci” tego Czytelnikowi nie powiedzą.
Będą krytykować każde odwołanie do narodu,
tym bardziej kiedy rozumiany jest jako pewna
wspólnota interesów i kultury ukształtowana w
procesie historycznym, a nie wytrych do niewolenia obywateli. Będą budować międzynarodowe - w imię globalizmu - struktury, nie po
to, aby istniał „wolny handel”, albo „świat bez
granic”, ale po to by nas jeszcze bardziej niewolić. Z drugiej strony będą sabotować obecnie istniejące państwa odwołując się do „samorządności”, „praworządności”, czy atomizując społeczeństwa/narody w imię fałszywie
rozumianej „wolności”. Skoro Locke w czasach
Oświecenia postulował tolerancję dla innych
wyznań, ale nie dla katolików - nie powinno
teraz dziwić, że istnieją podwójne standardy
„tolerancji” dla „islamistów”, jak i katolików.
(Jak i w ogóle podwójne standardy traktowania
różnych państw w UE.) Skoro drugi, jeszcze
większy zbrodniarz Józef Stalin, był dla Roosevelta wujkiem Joe i pomógł Zachodowi wygrać ze zbrodniarzem Hitlerem, to nic dziwnego, że komunizm nie jest na Zachodzie piętnowany na równi z faszyzmem (jak nazywany
jest potocznie nazizm).
Podsumowując - nazizm („narodowy” socjalizm) dla tzw. „elit” stał się passe, bo wypełnił swoją misję, a mądrością etapu jest internazizm (międzynarodowy socjalizm).
„hrponimirski”, 22/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79346

===========================================================
No właśnie... Trzeba być skończonym
Socjalizm (niekoidiotą, żeby kupić pociąg, którego prędkość
niecznie narodowy)
będzie ograniczona przez jakość torów.
w praktyce
Należy zadać więc sobie pytanie – czy więk„Trzeba być [...] skończonym idiotą, żeby przebierać się w mundur ssmana i w lesie zjadać
tort z wafelków ze swastyką...”

B

odajże tego samego
dnia, którego Joachim
Brudziński wypowiedział te
znamienne słowa podczas
debaty na ten temat w parlamencie (a widać to był temat
palący), w TV pojawił się
reportaż o chybionej decyzji poprzedniej ekipy jaką
był zakup pendolino.

szym zagrożeniem dla przeciętnego obywatela jest „narodowy” socjalista, który gdzieś kryje się w lesie i gada głupoty, czy „państwowy”
socjalista, który robi głupoty jawnie, marnotrawi pieniądze tegoż obywatela-podatnika oraz
sabotuje jakość niezbędnych obywatelowi
usług, czyniąc różne chybione inwestycje w
ramach państwowego planowania?
„hrponimirski”, 27/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79370
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jest niezależną inicjatywą grupy użytkowników
portalu http://blogmedia24.pl. 
Serwis przygotowali: „Maryla”, „Morsik”, „Natenczas”, „tu.rybak”.

Skutki zniewolenia
w wolnej Polsce

Kiedy korytarze humanitarne
dla polskiej klasy politycznej?

Ostatnio media podniosły larum wobec lewackiej polityki kadrowej na uczelniach zastosowanej w stosunku do poseł Krystyny Pawłowicz i red. Tomasza Terlikowskiego.

W dzisiejszym, nowoczesnym świecie wielkie
(i pewne) pieniądze robi się na handlu energią,
bronią, narkotykami i ludźmi.

B

ewne dlatego, że ten handel odbywa się
przy zaangażowaniu najważniejszych
państw, które ustalają reguły i gwarantują bezpieczeństwo transakcji, pod warunkiem, że
handluje kto trzeba i z kim trzeba. O, taki Kadafi próbował się usamodzielnić i natychmiast
został przez połączone siły francuskich i brytyjskich kontrahentów wyeliminowany z obiegu. Trwale wyeliminowany, dodajmy. Ale żeby
handel miał sens, musi być ktoś, kto sprzedaje
i ktoś kto kupuje, a przynajmniej płaci. Stąd
mający do opchnięcia broń wszelkiego rodzaju czy surowce energetyczne globalni macherzy wywołują wojny. A bywa, że wywołują je, by
kontrolę nad złożami takich surowców uzyskać.
Narkotyki podlegają podobnym regułom,
bo kto kontroluje, ten rządzi. Żeby naprawdę
zarobić na handlu ludźmi nie wystarczy wstawić do niemieckich czy włoskich burdeli kilku
tysięcy dziewczyn z Europy Wschodniej. Tu trzeba uruchomić ruch na skalę milionową. Ale co to
dla globalnych graczy? Wystarczy wywołać
wojnę i już się ma w ofercie miliony tzw. uchodźców, pod którym to znakiem towarowym należy
rozumieć wszystkich, którym zależy na zmianie swojego miejsca pobytu na lepiej rokujące.
Ale skoro jest podaż, to musi być i popyt, a
z tym krucho, bo żaden normalny człowiek nie
chce, żeby jakiś dzikus zgwałcił i/lub zaszlachtował jego nieletnią córkę lub pełnoletnią żonę
i przed zasponsorowaniem takiego transferu
ludności pod każdym względem obcej się
wzbrania. Ale od czego tzw. mechanizmy? Najskuteczniejszy jest szantaż: od politycznego
(bo pozbawimy was prawa głosu w jakichś instytucjach), po finansowy (sankcje ekonomiczne), a jak potrzeba to i szantaż emocjonalny,
czego przykładem jest dzisiejsze wystąpienie
szefa państwa watykańskiego, który przy okazji uroczystości religijnej podjął najzwyklejszą
próbę wymuszenia na ludziach uznających jego
autorytet w kwestiach religijnych, zgody na
przyjęcie do swoich krajów i na swoje utrzymanie klientów mafii kontrolujących hurtowy
handel ludźmi. Ktoś powie: nie ma się czym
przejmować, bo to człowiek stary i schorowa-

ardzo słusznie, bo to pokazuje, że mimo
autonomii szkół wyższych, tak naprawdę politykę kadrową na uczelniach kształtują aktywiści lewicowi np. p. Wanda Nowicka, która chyba awansowała na swoistą kadrową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wystarczył
jej wpis na Twitterze i dr Tomasza Terlikowskiego nie zaangażowano na Uniwersytet.
Oburzenie mediów uzasadnione, ale czy
takie ekscesy na uczelniach czasem nie są
spowodowane długotrwałym milczeniem wobec
polityki kadrowej, z której wyłoniły się obecne
kadry akademickie.
Przed transformacją ustrojową wyeliminowano setki, o ile nie tysiące pracowników naukowych. To była Wielka Czystka Akademicka, weryfikacja kadr przeprowadzana pod batutą PZPR i SB i realizowana przez posłuszne
wobec systemu kłamstwa władze uczelniane.
Komisje weryfikacyjne na podstawie zarzutów np. o negatywne oddziaływanie na młodzież
akademicką, o niewłaściwą postawę obywatelską i etyczną, o niewłaściwy charakter negatywnie oceniały niewygodnych, a rektorzy posłusznie opinie akceptowali i usuwali ich z uczelni. Jak się okazuje czasem dożywotnio.
To, że Polska jest wolna na uczelniach, ale
od antykomunistów, nonkonformistów, ludzi niewygodnych dla towarzyszy, oportunistów, karierowiczów, lewków itp. o odmiennym systemie wartości, pomija się milczeniem. W wolnej
Polsce zniewolenie moralne i intelektualne na
uczelniach pozostało, choć przygotowano „Konstytucję dla nauki”, która chyba ten stan rzeczy ma sankcjonować. Czemu zatem zdziwienie, że wobec K. Pawłowicz, czy T. Terlikowskiego stosuje się taką politykę kadrową? Skoro się milczało, to na takie poczynania było
przyzwolenie - nieprawdaż? Milczenie wobec
bezprawia/podłości prowadzi do eskalacji takich poczynań, do upowszechnienia nędzy
moralnej środowiska akademickiego.
Nazwisko „kadrowej” WUM jest już znane
ale przecież takich kadrowych była moc, ale
nikt nie chce ich poznać, ani ministerstwo (nie
ma kompetencji), ani uczelnie (nie mają mocy
intelektualnych, ani moralnych), ale media, Solidarność, czy inne organizacje społeczne, kombatanckie, też nie mają czasu/ochoty/woli, aby
tym się zajmować - więc jak może być inaczej?
Skala bezprawia nie jest dokładnie znana,
ale była i jest wielka. Kto zatem kształtował
politykę kadrową uczelni - rektor, czy jakiś magister z zakamuflowanego departamentu bezpieczeństwa uniwersyteckiego? Toczy się obecnie walka o zachowanie hierarchii akademickiej, bez uwzględnienia tego, jak ta hierarchia
się kształtowała.
Czystki akademickie zrobiły swoje - wyrzucenie jednego akademika, który wprowadzał
do systemu akademickiego wielu nowych i to
na dobrym, międzynarodowym poziomie powoduje straty nie jednostkowe, lecz pokoleniowe
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- osłabienie intelektualne i moralne, i to na
pokolenia instytucji/dziedziny naukowej …
Jak się tyle lat milczało, a nawet aprobowało te ekscesy, to nie może być inaczej niż
jest, tym bardziej, że nadworni historycy pisali
fałszywe historie i je do przyswojenia polecali.
Nawet jak badali czasy komunistyczne na
uczelniach, to tak, aby nie poznać tego co badali, co chyba było warunkiem pozostawania
na etatach i robienia karier akademickich.
Jeśli nie zmieni się fundamentów posadowienia systemu akademickiego w ramach jego
reformowania, to każda konstrukcja systemu
się pogrąży/osunie/rozpadnie jak wszelkie budowle na niewłaściwych fundamentach wznoszone.
„Józef Wieczorek”, 27/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79371

ny, i według wszelkiego podobieństwa niedługo umrze, ale sama próba rekietu pod pretekstem religijnym jest czymś wręcz niebywałym.
Mały Krzyś/Jaś/Natalka jest ciężko chory.
Bardzo ciężko. Do tego stopnia ciężko, że jego
polscy rodzice, z których polski rząd (każdy udecki, postkomuszy, platformiasty, zeteselowski, pisowski - każdy) miesiąc w miesiąc zdziera haracz na tzw. NFZ, są przez lekarzy i urzędników informowani, że owszem, może ich polskie dziecko być leczone lekami niegwarantującymi wyleczenia albo - mogą zebrać miliony
na operację/leki/terapię, której zastosowania
politycy i urzędnicy w ramach opłacanego miesiąc w miesiąc haraczu nie przewidują.
Krótko mówiąc; albo użebrzesz te miliony albo niech to twoje polskie dziecko zdycha. Oj,
co za fochy! Oczywiście, że nie umiera, bo
umiera się, gdy już WSZELKIE sposoby na
uratowanie życia zawodzą. A bez należnej (bo
opłaconej latami ze wspomnianego haraczu)
pomocy się nie umiera a zdycha. No to żebrzą.
I czasem użebrzą, a czasem – nie.
I wychodzi taki wicepremier Gowin i ogłasza w TVP info, że chciał się dogadać z biskupami „na temat korytarzy humanitarnych.
Przeczytałem ostatnio, że grupa dzieci z Aleppo, chorych na nowotwory, wyjechała leczyć
się w szpitalach Europy Zachodniej. Ja bym
chciał, aby następna taka grupa trafiła do polskich szpitali.”
Cóż, pan Gowin znany jest z tego, że chętnie daje. Spokojnie - mnie o kasę chodzi: o - tu
w tekście z marca 2016 pt. „Sponsor Gowin
daje, czyli koryto z napisem Polska” opisałem,
jak dał wybitnej naukówce Środzie Magdalenie (to nie epitet – to parytet) 1 mln zł. na myk
zatytułowany: „Kartografie obcości, inności i
w(y)kluczenia. Perspektywa filozofii i sztuki
współczesnej”. Pozwoliłem sobie na stwierdzenie, że nie rozumiem, dlaczego min. Gowin z
między innymi moich podatków tej… pani tzw.
grant przyznał? Jak tak p. Środę lubi, niech jej
ze SWOICH, PRYWATNYCH pieniędzy przyznaje! No, ale pan Gowin nie jest idiota, bo
skoro dorwał się do dystrybutora z moimi (i
Pani, i Pana) pieniędzmi, to znaczy, że nie jest,
i ze swojej kasy wyskakiwał nie będzie.
Jak już WSZYSTKIE POLSKIE dzieci
będą miały pieniądze na niezbędne im leki i nie
będą czekały miesiącami na operacje, to wtedy możecie sobie nawet pingwiny z Antarktydy
sprowadzać, ale nie wcześniej!
Ja sądzę, że czas najwyższy powtórzyć
to, o czym najwyraźniej kasa polityczna (co ta
moja klawiatura wyprawia - odmawia wstukanie litery „l” - wredna taka, ale przecież wiadomo o kogo chodzi), a zatem kasa polityczna zapomniała, bo się dorwawszy do dojnego cyca z
grantami, fundacjami, stowarzyszeniami i czym
tam jeszcze konsumpcją zajęła: jak się wam
korytarza humanitarnego zachce, to ani się obejrzycie, jak wam SUWEREN taki korytarz humanitarny przez wyjściem z sejmu ustawi, że się
będziecie bali przezeń przejść: bo taki humanitarny korytarz to ścieżka zdrowia się nazywa!
„Ewaryst Fedorowicz”, 23/01/2018
http://blogmedia24.pl/node/79349

