CO NOWEGO NA BLOGACH

SERWIS NR 397 - 26.02.2018
TYGODNIOWY SERWIS BLOGERÓW
I KOMENTATORÓW
..........................................................................
Kochajcie swoją ziemię ojczystą.
Kochajcie swoją święta wiarę i tradycję
własnego Narodu.
Przyszłość dialogu z Komisją Europejską
zależy od tego, jak Komisja podejdzie do
przygotowanej przez rząd „białej księgi” ws.
zmian w sądownictwie –oświadczył premier
Mateusz Morawiecki. W Brukseli szef polskiego
rządu uczestniczył w nieformalnym szczycie
unijnych przywódców. Premier poinformował,
że 8 marca w Brukseli spotka się z
Jean-Claude’em . Dodał, że wcześniej powinna
być opublikowana „biała księga”, w której
pokazana zostanie rzetelna analiza podejścia
rządu do wszystkich rekomendacji i uwag KE
ws. reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Rozmowa odbędzie się już po rozpoczęciu prac
w ramach art. 7 unijnego traktatu przez Radę UE
i przyjęciu przez Parlament Europejski kolejnej
rezolucji ws. Polski. Dialog z KE zależy od tego,
jak Komisja podejdzie do „białej księgi”
Morawiecki: Pokazywaliśmy, że warto
pomagać na miejscu
Podając przykłady pomocy na miejscu, Polska
chce pokazać, jak rozumie solidarność powiedział premier Mateusz Morawiecki, który
w piątek w Brukseli uczestniczył w konferencji
na temat wsparcia dla krajów Sahelu.
Czaputowicz: suwerenność i integralność
terytorialna to polskie priorytety
Polska przywiązuje wagę do przestrzegania
zasad suwerenności i integralności terytorialnej;
uważamy, że nie są to tylko kwestie historyczne
– mówił w środę w Nowym Jorku na briefingu z
dziennikarzami minister spraw zagranicznych,
Jacek Czaputowicz.
Szewczak o negocjacjach ws. budżetu UE
Jeszcze jest sporo czasu, moim zdaniem te
decyzje teraz nie zapadną, w maju będziemy
wiedzieli dużo więcej. Zalecam Polsce godność i
stanowczość swojej postawy. Fakty z ostatnich
lat pokazują, że to Polska i Węgry miały rację w
wielu kwestiach. To nie może być tak, że UE w
razie problemów będzie swoje błędy naprawiać
robieniem nieuprawnionych oszczędności na
krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dajemy
na armię 2 proc. PKB mimo mniejszego od
niemieckiego budżetu. Od początku mówiliśmy
też otwarcie, że nie zgadzamy się na przyjęcie
migrantów. Bezprawnym i niezgodnym z
traktatami byłoby więc wiązanie sprawy
pomniejszenia funduszy spójności i funduszy
wspólnej polityki rolnej z przestrzeganiem
praworządności przez niektóre kraje, skierowane
wyraźnie pod adresem Polski czy Węgier. To
jest takie alibi dla problemów finansowych UE.
A te powstały w związku z wyjściem Wielkiej
Brytanii z UE, którą przecież nie zatrzymywano
na siłę. To jest ubytek 10, a nawet 14 miliardów
euro rocznie, czyli w budżecie będzie mniej o
70-80 miliardów tylko z powodu opuszczenia
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UE przez Wielką Brytanię. Po drugie UE
kompletnie sobie nie radzi z walką z
wyłudzeniami podatku VAT, to jest absolutna
katastrofa. Eurobiurokraci z panem
Timmermansem, czy Junckerem powinni
przyjechać do Polski i zobaczyć jak się go
uszczelnia.
Minister Teresa Czerwińska: mocny złoty to
efekt silnej gospodarki
Polska ma silne fundamenty gospodarcze i
bardzo dobry rynek pracy, jest więc podstawa do
umocnienia złotego - mówiła minister finansów
Teresa Czerwińska agencji Reutera.
M. Dworczyk: Jedna z sal w KPRM otrzyma
imię rtm. Witolda Pileckiego
28 lutego br. – w przeddzień Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” –
najważniejsza i najbardziej reprezentacyjna z sal
w Kancelarii Premiera otrzyma imię rtm.
Witolda Pileckiego: kawalerzysty, polskiego
patrioty, osoby, która była gotowa poświęcić
swoje życie dla Polski, czemu dał wyraz
wielokrotnie – w czasie II wojny światowej i po
jej zakończeniu” – poinformował Michał
Dworczyk. Chodzi o Salę Obrazową, czyli
miejsce, gdzie przyjmuje się delegacje
zagraniczne, i gdzie organizowane są
konferencje premierów i ministrów. Michał
Dworczyk poinformował, że w sali zostaną też
umieszczone informacje o Pileckim i tablica z
cytatem z jednego z listów
rotmistrza:„Kochajcie swoją ziemię ojczystą.
Kochajcie swoją święta wiarę i tradycję
własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru,
zawsze wierni uznanym przez siebie
najwyższym wartościom, którym trzeba służyć
całym swoim życiem”.
W polskich rękach jest już ponad połowa
sektora bankowego
Ponad połowa sektora bankowego znajduje się
w polskich rękach. Jeszcze 2,5 roku temu udział
ten był o kilkanaście punktów procentowych
niższy. Wszystko dzięki repolonizacji sektora
bankowego.
Rot z PKO BP: odczyty koniunktur sygnałem
wyraźnego ożywienia gospodarczego
Dane o koniunkturze mówią o wyraźnym
ożywieniu gospodarczym - ocenił ekonomista z
PKO BP Michał Rot. Jego zdaniem gospodarka
jest u szczytu możliwości, jeśli chodzi o zasoby
ludzkie i możliwości wzrostu w krótkim.

Połowy tygodnia (8.)
Ostatnio zauważyłem, że słowo "żyd" przestało
być słowem wstydliwym i uznałem to za plus
nowelizacji ustawy o IPN. A teraz żałuję, bo jest
ono wszędzie, nawet jak czytam o zawodach
olimpijskich. I to już jest przesada...
Z tym, że należy się szacun naszym władzom,
bo po emisji antypolskiego filmu w Stanach nie
powołały specjalnego zespołu ds. walki w
filmem. Nie wiem czy to niedopatrzenie, czy
refleks szachisty i za jakiś czas powstanie...
Ale po "wyroku" euro-trybunału ws. trucia przez
polskie władze Polaków w latach 2007 - 2015
władza powołała specjalny komitet. W ramach
walki ze smogiem i biurokracją. Opozycja
tryumfalnie ogłosiła, że wyrok należy się
PISowi jak psu buda. Dopiero po kilku
godzinach od pojawienia się newsa opozycja
zorientowała się, że sami siebie ganią...
To dość zabawne. Podobno UE ogłosiła, że z
powodu smogu w Polsce umiera 40 tys. osób.
Opozycja i jej media podchwyciły (bądź
spreparowały) tę informację i tryumfowali: PIS
zabija ludzi! A przecież, gdyby ta bzdura była
prawdą, to znaczyłoby to, że PO i PSL
uśmierciły 360 tys. osób w trakcie swoich
rządów. Fakt, to jest jakieś osiągnięcie...
O dziwo wraz z sondażami bardzo przychylnymi
PIS wróciła Platforma. Jako organizator zjazdu
reszek. Zaprosili swoje byłe gwiazdy
Sikorskiego i Bieńkowską. Pogratulować
pomysłu, ale jak to się mówi na bezrybiu i rak
ryba. Schetyna mówił jak zwykle o wadach PIS i
o przeszłych sukcesach, nic jednak nie
wspominając o liczbie uśmierconych Polaków.
Pojawił się nareszcie zalążek programu partii:
PO ma do wykonania dwie misje: recenzowanie
rządów PiS i podjęcie działań na rzecz
niwelowania skutków ich polityki. To dużo
mniej niż zamierzenia "Planu Petru", ale być
może szyte na miarę...
Tusk też się włączył w dialog. Na konferencji
prasowej powiedział, że poradził
Morawieckiemu, by ten zatrzymał falę
antysemickich wypowiedzi, oraz że sam dba o
dobre imię Polski w rozmowach z unijnymi
przywódcami. To pierwsze niezwykle
przenikliwe, a na to drugie przykładów nie
podał...

NBP: W styczniu 2018 r. mniejsza podaż
pieniądza
W styczniu 2018 r. podaż pieniądza
zmniejszyła się o 14,8 mld zł - podał w czwartek
w komunikacie NBP. Najwięcej zmalały
depozyty i inne zobowiązania banków wobec
przedsiębiorstw oraz funduszy zabezpieczenia
społecznego - informuje bank centralny.

Sąd Najwyższy uniewinnił sędziego co ukradł i
co cała Polska widziała. Ponoć przez
roztargnienie. Jak ja bym w domu śmieci nie
wyniósł przez roztargnienie...

Sondaż: PiS z ponad 50-procentowym
poparciem. Nowoczesna dziś nie weszłaby do
Sejmu
Ponad połowa respondentów deklaruje chęć
oddania swego głosu w wyborach do Sejmu na
Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu
pracowni Estymator.

„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/79569
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Tymczasem CBA zgarnęła kolejne osoby, co mi
się nawet podoba. Ciągle jednak czekam na
byłych przywódców...

Na drugim miejscu plasuje się Platforma
Obywatelska z 22,9 procentowym poparciem.
Do Sejmu wszedłby także ruch Kukiz’15, na
który chce zagłosować 7,3 proc. respondentów,
SLD Z 5,9 proc. poparcia i PSL z 5,2 proc.
poparcia
Nowy sondaż poparcia dla partii
politycznych: 47 proc. dla PiS
Niemal połowa Polaków deklaruje, że w
wyborach oddałaby głos na PiS. Takie są wyniki
sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań
Pollster.
Polska gospodarka się przegrzewa?
Ekonomiści alarmują, że polska gospodarka
zaczyna się przegrzewać. Zaniepokoił ich ponad
pięcioprocentowy wzrost w czwartym kwartale
2017 r. Jednak ostatnie dane gospodarcze
pokazują zupełnie coś innego. Tempo rozwoju
faktycznie w czwartym kwartale było wysokie najwyższe od 2008 r. Choć danych
szczegółowych o strukturze wzrostu jeszcze nie
ma, to ekonomiści wskazują, że nie tylko
konsumpcja, ale i inwestycje skoczyły ostro w
górę - prawdopodobnie nawet w tempie
dwucyfrowym. Co trzeba podkreślić, zarówno
inwestycje państwowe, jak i prywatne.
Wskaźnik koniunktury gospodarczej w lutym
rośnie
Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury
gospodarczej GUS (SI) w lutym 2018 r.wynosi
114,1 i kształtuje się na poziomie wyższym od
notowanego przed miesiącem oraz przed rokiem
- poinformował w czwartek GUS.
GUS stwierdził wzrost bezrobocia w Polsce
Stopa bezrobocia w styczniu 2018 r. wyniosła
6,9 proc. w porównaniu do 6,6 proc. w grudniu
2017 r. - poinformował Główny Urząd
Statystyczny.
Sprzedaż usług w transporcie i przewozy
ładunków poszły wyraźnie w górę
Przewozy ładunków w styczniu 2018 roku
zwiększyły się o 16,1 proc. w stosunku rocznym
i wyniosły 46,8 mln ton - poinformował Główny
Urząd Statystyczny. Zwiększyła się tez sprzedaż
usług w transporcie.
Nowe zamówienia w przemyśle większe o
ponad 12 proc. Wzrosła też wydajność
W styczniu 2018 r. nowe zamówienia w
przemyśle wzrosły w stosunku rocznym o 12,6
proc., po spadku o 14 proc. w poprzednim
miesiącu -poinformował Główny Urząd
Statystyczny.
Walka ze smogiem. Rząd przeznaczy na nią
nawet 20 mld zł
Od 10 do 20 miliardów złotych chce
przeznaczyć rząd na walkę ze smogiem. Premier
Mateusz Morawiecki szykuje wielki program, w
który zaangażowanych będzie kilka ministerstw.
Rąbka tajemnicy uchylił we wtorek minister
środowiska Henryk Kowalczyk.
Rekordowe zamówienia dla polskich firm.
Tak dobrze nie było od 14 lat
Zarówno przemysł, jak i budownictwo nabrały
szalonego rozpędu na początku roku. Wskaźniki
koniunktury wskazują na największe
zamówienia odkąd GUS analizuje takie dane.
Sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła w
styczniu o 8,2 proc. rdr
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Sprzedaż detaliczna w styczniu 2018 r.
wzrosła o 8,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu
miesięcznym spadła o 20,5 proc. - podał GUS.
Polska jedną wielką SSE. Rząd przyjął
projekt przełomowej ustawy
Preferencje podatkowe w nowej SSE
uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru
i jakości tworzonych miejsc pracy; premiowane
inwestycje w miastach średnich, tracących
funkcje gospodarcze i społeczne .
Mieszkanie+ "absolutnym priorytetem
rządu".Szybka budowa 100 tysięcy mieszkań
Mamy plan, żeby do przyszłego roku
uruchomić budowę 100 tysięcy mieszkań deklaruje minister inwestycji i rozwoju Jerzy
Kwieciński. Jak dodaje, po dwóch latach, w
których rząd skupiał się na realizacji programu
500+, teraz budowa mieszkań jest "absolutnym
priorytetem".
Janusz Szewczak:Polski rząd odnosi duże
sukcesy, co może komuś przeszkadzać.
Dziś wszyscy przeżywają ataki na Polskę ze
strony Izraela, które są niesprawiedliwe,
nieuczciwe. Jednak być może jest tak, że Polsce
zaczyna się zbyt dobrze powodzić i niektórzy po
prostu nam źle życzą. A w Polsce dzieje się
wyjątkowo dobrze. Mamy naprawdę
fantastyczny początek 2018 roku, co jest
kontynuacją świetnych wyników gospodarczych
z zeszłego roku.
Premier: Polska jest w dobrej pozycji
wyjściowej ws. budżet UE
Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej jeśli
chodzi o negocjowanie przyszłego budżetu
unijnego - mówił w piątek premier Mateusz
Morawiecki, dodając, że Polska opowiada się za
powiększeniem składek do unijnego budżetu
nawet do poziomu 1,2 proc. dochodu
narodowego brutto.
Upiory wyszły z szafy, żeby szkodzić Polsce.
Upiory Tuska, Sikorskiego,Thun i
Bieńkowskiej
Obecność Bieńkowskiej na partyjnej imprezie
PO łamie wszelkie reguły i odbiera jej prawo
reprezentowania Polski. A Elżbieta Bieńkowska,
realizująca mandat polskiego komisarza,
pomogła na seminarium „Młodzi liderzy
lokalnych społeczności”(zorganizowanej 21-25
lutego w Krakowie i Wieliczce przez
niezawodną Fundację Konrada Adenauera oraz
European Democrat Students, czyli studencką
przybudówkę Europejskiej Partii Ludowej),
gdzie mówiła m.in.:Sytuacja
w Polsce nie jest normalna. To nie jest kraj, o
jakim marzyłam przez wiele lat. I to się dzieje w
środku Europy. (…) Sytuacja w Polsce jest
znacznie większym problemem niż Brexit.
M. Gróbarczyk: Światowe Dni Morza będą
okazją dla rozwoju polskiej gospodarki
morskiej
Światowe Dni Morza, które zostaną
zorganizowane w Szczecinie w dniach 13-15
czerwca, będą szansą do zaprezentowania
polskiej gospodarki morskiej - powiedział
Marek Gróbarczyk, minister gospodarki
morskiej i żeglugi śródlądowej. Za zgodą
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)
Polska będzie w tym roku gospodarzem, po raz
pierwszy w historii krajów leżących nad
Morzem Bałtyckim, Światowych Dni Morza
(ŚDM).

Wielkie zmiany w Mieszkaniu+.Rząd szykuje
nowe dopłaty
Mieszkanie Plus miało być programem, który
odmieni sytuację mieszkaniową Polaków. Były
huczne zapowiedzi, ale przez dwa lata niewiele
się działo. Obecnie wiadomo, że kwoty za
czynsz za wynajem, które podano jesienią 2016
roku, mogą być wyższe niż wcześniej zakładano.
Portal money.pl dowiedział się, że mimo to
obietnice mają zostać spełnione - najemcy nie
zapłacą więcej.
Rafalska o styczniowym bezrobociu i
ograniczeniu handlu w niedziele
Wzrost stopy bezrobocia w styczniu nie
niepokoi i związany jest ze zjawiskiem
sezonowości - tak szefowa resortu pracy
Elżbieta Rafalska skomentowała dla PAP
piątkowe dane GUS o bezrobociu. Uważa, że
przepisy ograniczające handel w niedziele nie
pogorszą statystyki bezrobocia.
Rekompensata za zaprzestani chowu świń ze
względu na ASF
Rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii
nakazał zaprzestanie chowu świń z powodu
nieprzestrzegania zasad bioasekuracji, będą
mogli dostać rekompensatę - przewiduje projekt
rozporządzenia Rady Ministrów, który trafił do
konsultacji społecznych.
Pensje pedagogów do przeliczenia. Zasady
będzie określać Karta nauczyciela
Od września to Karta nauczyciela, a nie
samorządowe uchwały, będzie określała wymiar
uśrednionego pensum osób wykonujących
różnego rodzaju zajęcia w szkole w ramach
jednego stosunku pracy
Projekt ustawy o wprowadzeniu e-recepty
został skierowany do Sejmu
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w
związku z wprowadzeniem e-recepty, który
m.in. umożliwić wystawienie recepty po
zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności.
Eksperci: system opieki nad seniorami w
Polsce trzeba pilnie poprawić
Zwiększenie liczby geriatrów,
współfinansowanie przez państwo opieki
domowej nad seniorami, stworzenie specjalnej
ścieżki leczenia bardzo starych osób –to tylko
niektóre ze zmian koniecznych do poprawy
opieki nad osobami starszymi, przekonują
eksperci.
W styczniu w Polsce urodziło się 34,2 tys.
dzieci.
W styczniu 2018 r. urodziło się ponad 34 tys.
dzieci - poinformowała w minister rodziny,
pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Podkreśliła, że dane są wstępne i opierają się na
systemie
PESEL.
Wiceszef Min.
Sprawiedliwości:Uniewinnienie sędziego M.
Topyły – zdumiewające
Uniewinnienie sędziego M. Topyły od zarzutu
kradzieży 50 zł jest zdumiewające i zasmucające
„Maryla“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79571

Reinkarnacja a rok 68
Reinkarnacja to według słownika PWN – «w
większości wschodnich doktryn religijnych:
wielokrotne odradzanie się człowieka po śmierci
przez wstępowanie jego duszy w ciało innej
istoty»
Zdumienie zatem człowieka ogarnia jak widzi
cały Kraków obwieszony plakatami o wykładzie
– 4 marca w Auditorium Maximum najstarszej
polskiej uczelni – na temat reinkarnacji, co
trudno nie uznać za promocję wschodnich
doktryn religijnych na uczelni, bądź co bądź
uważanej za naukową i finansowaną na działania
naukowe.
Przestrzegając podobno wysokich standardów
naukowych, ta jedna z najlepszych polskich
uczelni, odwoływała np. wykłady na temat
szkodliwości aborcji, a to ze względu na
rzekomy brak odpowiednich standardów
naukowych tej materii. A reinkarnacja ma chyba
je spełniać, skoro jest tak reklamowana
publicznie.
W Polsce problem reinkarnacji nie jest
całkiem nieznany, a jeden z bardziej znanych
dziennikarzy – Piotr Lisiewicz- przedstawiający
się w przestrzeni publicznej jako żywe wcielenie
Lenina, był nawet kilkanaście lat temu sądzony
za to, że podobno umyślnie wprowadził w błąd
funkcjonariusza policji, co do tożsamości
własnej, podając, iż nazywa się Włodzimierz
Iljicz Lenin, gdy faktycznie nazywa się Piotr
Lisiewicz.
Na rozprawę w sądzie w Poznaniu starał się
dostać wnoszony przez kolegów w szklanym
sarkofagu, tłumacząc, że jest zmumifikowanym
wodzem rewolucji. Ostatecznie sąd po kilku
miesiącach rozprawiania się z jego
wcześniejszym wcieleniem, nie skazał
dziennikarza, gdyż ten posiadał dowód osobisty
na nazwisko Piotr Lisiewicz, więc miał
dokumentację swojego wcielenia.
Jak wiadomo człowiek u nas winien mieć
duszę i dowód osobisty. Dusza może wstępować
w kogoś innego- jak wierzą ci od reinkarnacji –
ale dowód osobisty trzeba mieć przy sobie, aby
uniknąć skazania..
Problem reinkarnacji to zatem nie tylko
problem naukowy, ale i sądowy, co stanowi
jeszcze jeden z argumentów na przenikanie się
nadzwyczajnych kast ludzi – tej sądowej i tej
akademickiej.
Tym razem – już niebawem – problem
reinkarnacji zostanie zaatakowany podobno
naukowo w murach szacownej uczelni.
Zobaczymy co z tego wyniknie ? Będzie sąd,
czy nobilitacja wykładowcy ?
Ja myślę, że to drugie, bo przenikanie się w
Krakowie kadr sądowych i akademickich jest
wręcz znakomite.
Na 8 marca na UJ planowane są ponadto „Dni
Gender w fizyce”, aby zwiększyć równość płci
w fizyce, jakkolwiek informacje nie podają, w
którym to wcieleniu.
8 Marca mnie się bardziej kojarzy z rokiem
68, od którego upływa już 50 lat. Rok dla mnie
jest pamiętny, ale zauważyłem, że wielu
znacznie młodszych, nawet tych co byli
wówczas w pieluszkach, czy krótkich
spodenkach, a także ci, których jeszcze w
obecnym wcieleniu nie było nawet na świecie,
ten rok znakomicie też pamiętają [ we wcieleniu
poprzednim !?] , znacznie lepiej niż lata 80-te.
Z tą reinkarnacją zapewne jest coś zatem na
rzeczy, stąd takie zainteresowanie także na
uczelni, która i po roku 68 przeszła chyba
reinkarnację, jak i wiele pozostałych.Jak
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niedawno objaśniał min. Gowin, dokonujący
reformy obecnego wcielenia uczelni, w tymże
pamiętnym 68 roku doszło podobno do ostatniej
– w ich dziejach – czystki na uczelniach, która
mocno je osłabiła intelektualnie, stąd do dnia
dzisiejszego nie są w stanie się pozbierać – w
nowym wcieleniu.
Józef Wieczorek
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79568

Pomnik gen. Maczka na Królewskiej
Mili
Niebawem w szkockim Edynburgu będzie
drugi już pomnik upamiętniający naszych
żolnierzy walczących w czasie II wojny
światowej. Pierwszym był pomnik Żolnierza
Wojtka odslonięty w 2015 r. w Priness Street
Gardens, całkiem dobrym miejscu. Upamiętnia
niedźwiadka przygarniętego na Bliskim
Wschodzie w 1943 r. i zmarłego w ZOO w
Edynburgu w 1963 r. Finansował go Wojtek
Memorial Fund założony przez panią Aileen
Orr.
O nowym pomniku poinformowała też
kobieta, Katie Fraser z Funduszu stworzonego w
tym właśnie celu. Upamietniać będzie
gen.Stanislawa Maczka i polskich żołnierzy,
którzy po II wojnie światowej osiedlili się w
Szkocji.
Władze miejskie przyznały miejsce na pomnik
na dziedzińcu Rady Miejskiej znajdującej się na
trasie Królewskiej Mili, zabytku klasy
światowej. Trasa biegnie w dół od znajdującego
się na szczycie wulkanicznej góry, Zamku do
Palace of Hollyroodhouse. Oba obiekty są
królewskimi rezydencjami. Między nimi
znajduje się wiele wartych zobaczenia obiektów,
min. Katedra St.Giles i pominiki filozofa
D.Hume'a oraz ekonomisty, Adama Smitha. Tuż
przy palacu królowej znajduje się obrzydliwy, za
to nowoczesny, budynek Parlamentu Szkocji
(2005 r.)
Zadziwiająca jest architektura ulicy. W XVI
wieku Edynburg był światowej klasy miastem.
Zachowało się sporo ówczesnych wieżowców,
czyli 10-pietrowców.
Na Królewskiej Mili stale trwa ruch. Widać
turystów z całego świata. służy im liczna sieć
sklepów z pamiątkami (kaszmir, wełna, tweed)
oraz szkocka whisky. Ceny tego trunku są tam
mocno przesadzone. Do tego wiele restauracji.
W jednym ze sklepów natknąłem się na Ducha
Czasów w postaci Hindusa,sprzedawcy,
zachowującego się jak wlaściciel. Starałem się
coś kupić, a ten bez przerwy coś wrzeszczał do
telefonu komórkowego. Zauważył mnie, gdy
chcialem mu zapłacić. Takiego zachowania nie
spotkałem w żadnym sklepie w Kanadzie.
Gdyby się uprzeć, to można byłoby do tych
dwóch pomników dodać połowę trzeciego.
Tenże nazywa się The Manuscript of Monte
Cassino. Zaprojektowany przez Włocha stanął
w 1991 r. przed Katolicką Katedrą na Picardy
Place. Od strony plastycznej trudno jest
odczytać jakieś historyczne przesłanie. Może ma
jakiś związek ze sławną bitwą, w której brali
udzial Polacy?Pomnik składa się z trzech części:
ręki, stopy i jakiegoś czegoś. Na tej pierwszej
wygląda na to, że dwa metalowe świerszcze
odbywają stosunek seksualny. Już wolę
tradycyjne w ksztalcie pomniki, których w
stolicy Szkocji jest obfitość, np. wojskowy
pomnik Royal Scots Greys.

Szkoci stają się dla mnie coraz bardziej bliżsi.
A, że czasy mamy dziś w Polsce jakieś takie
"żydowskie", to zastanawiam się jak w Izraelu w
imię 1000-letniego współżycia
narodów:polskiego i żydowskiego, władze
opiekują się śladami polskości. Jak slyszałem
grobami polskich żolnierzy opiekują się siostry
zakonne. Może rabini i inni tacy mają to
zabronione?
„Tymczasowy“
http://www.blogmedia24.pl/node/79562
Kto dolewa oliwy do ognia?
Rzekomy konflikt wraca na właściwe miejsce i
w przewrotny sposób potwierdza
polsko-izraelską jedność - po obu stronach jest
to ten sam konflikt ideologiczny. Prawica
przeciwko światowemu lewactwu. Po obu
stronach granicy ten sam konflikt ideologiczny. I
w Polsce i w Izraelu - po jednej stronie My, a po
drugiej ZOMO.
Ktoś niebywale skrupulatny może kruszyć
kopie o zamysł związany z użyciem słowa
"perpetrators", ktoś może dociekać co miał na
myśli premier, a nawet zastanawiać sie nad tym
czego nie powiedział. Czy tak użyte słowo
"sprawcy" odnosiło się tylko do sprawców
konkretnych czynów, czy miało oznaczać
"sprawców" całego Holocaustu?
Jest niewątpliwe, że premier odpowiadając na
prowokacyjne pytanie Ronana Bergmana,
postawione w ogniu konferencji prasowej
odpowiedział dokładnie i nawet precyzyjnie to
co należy:
"Pan Ronan Bergman nie musi obawiać się
żadnej kary, jego wolność słowa nie jest
zagrożona, wszyscy mają pełną wolność
wypowiadania się o wszystkich
"perpetratorsach" bez względu na narodowość."
Reszta jest albo nieporozumieniem albo
nadinterpretacją czynioną w złej wierze. Dlatego
uważam, że "Oświadczenie Związku Gmin
Wyznaniowych Żydowskich w RP: Słowa
Morawieckiego oznaczają przekroczenie
granicy, za którą jest już tylko obłęd" [link]
może być traktowane jako właśnie taka
nadinterpretacja, poczyniona w złej wierze.
Można by zastanawiać się nad miarą tej złej
woli, ale treść tego oświadczenia, nadająca
interpretacji Związku Gmin Żydowskich
ekstremalnego charakteru, "graniczącego z
obłędem" nie budzi wątpliwości.
A po zapoznaniu się z poniższym ogłoszeniem,
tych watpliwości jest jeszcze mniej.
Prawica przeciwko światowemu lewactwu.
Po jednej stronie My, a po drugiej ci od
Mazguły.
„michael“
http://www.blogmedia24.pl/node/79538
Poprawi się na froncie unijnym
Polska uwikłana jest w dwie duże wojny i kilka
mniejszych. Sytuacja na frontach różna i
zmienna. Dziś da się dostrzec kilka
pozytywnych okoliczności.
Na froncie żydowskim dziś wybija się
wiadomość o antypolskim filmiku
sfinansowanym przez jakąś fundację z Bostonu.
Szkoda, że podając tę wiadomość dziennikarze
nie zauważyli, że jeżeli ta fundacja w czasie
kampanii prezydenckiej w USA produkowała
filmiki przeciwko przyszłemu prezydentowi
D.Trumpowi, to jej możliwy wpływ na politykę
zagraniczną USA jest żaden. Jej filmiki nie
przeszkodziły Trumpowi w wygraniu wyborów.

Pozytywnym momentem jest, że środowiska
żydowskie znow się obnażyły i w Polsce
przysłużyły się rzadowi.
Z frontu izraelskiego dociera niezwykle
ważna wiadomość. Tyle, że nie widać jej w
polskich mediach. Streścić ją można tytułem
tekstu z czołówki Haaretza: "Ostatnie dni
rządów Netanjahu". Najwyraźniej coś pękło w
śledztwach toczonych przeciwko premierowi
Izraela i jego rodzinie, szczególnie jego trzeciej
żonie Sarze. Tama zostala przerwana. Pęka
bliskie otoczenie Netanjahu. Nie chce go dalej
kryć. Mowa o wysokim oficerze policji oraz
Shlomo Filberze, byłym dyrektorze
Ministerstwa Komunikacji. Mówi się już wprost,
że Netanjahu i jego otoczenie to organizacja
kryminalna. Podobno tak dużego skandalu
korupcyjnego nie było w Izraelu od początku
istnienia tego państwa.
Tenże Netanjahu ma spotkać się z Trumpem w
Białym Domu w dniu 5 III. Blogier E. Barbur,
fałszywy wobec Polski osobnik, już zaciera
łapki,bo Netanjahu ma się spotkać z
reprezantantami Żydów nowojorskich. Co za
wizyta defraudanta, prawie kryminalisty. Komu
będzie wstyd?
Zwiększa się nacisk na Izrael w sprawie
traktowania Palestyńczyków. Dla mnie jednym z
przejawów tego był ksztalt wiadomości w stacji
TV CNC. Ponad połowa była poświęcona
Gazie i Izraelczykom. Bili jednostronnie jak w
bęben.
Zbliża się wiosna, a w kwietniu olbrzymie
manewry na 220 000 zolnierzy
poludniowokoreańskich i amerykańskich. Do
tego czasu skutki sankcji przyniosą zamierzone
skutki. Także reżim dopracuje swoje rakiety
balistyczne. Pachnie nasileniem konfliktu, a
może nawet wojną, w którą nie chcialbym
wierzyć. Tak czy inaczej, będzie gorąco.
Amerykanie będą też mieli więcej zajęcia w
Syrii. Turcja wpakowała się na tereny kantonu
Afrin i po miesiącu niby wielkiej ofensywy
zajęła jedynie 10 % terytorium. Teraz włączyły
się iranskie formacje szyickie walczące po
stronie rządu w Damaszku. Dziś w
wiadomościach Russia Today był festiwal
przezydenta Turcji Erdogana. Jechał po
Amerykanach bez ogródek winiąc ich za
zbrojenie "terrorystów" kurdyjskich. Ten
narwaniec "musi" wygrać w Afrin ze względu
na opinię publiczną w kraju.
A najprzyjemniejsze wydarzenie czeka na nas
w przeddzień wizyty upadłego premiera Izraela.
Odbędą się wybory parlamentarne we Włoszech.
Wyjce już wyja, że wygrają eurosceptycy. No i
postępaki mają rację. Według badań opinii
publicznej Prawica Berlusconiego (Forza Italia)
ma dostać 38.6% glosow, Ruch Pieciu Gwiazd
B..Grillo - 26.8%, a rządzący socjalisci, czyli
Partia Demokratyczna, tylko 22.1%.
W czasie ostatnich wyborów na Sycylii (16 XI
2017) było jeszcze lepiej. Koalicja
centro-prawicowa zlożona z : Forza Italia, Ligi
Północnej i Braci Włochów zdobyła 39.9 %
głosów i ruch Pięciu Gwiazd - 34.6%. W sumie 74.5 %. Zaś Partia Demokratyczna tylko 18.5%.
Dla przypomnienia, w wyniku wyborów
przeprowadzonych w lutym 2013 r. w Izbie
Deputowanych zasiadło 345 posłów z koalicji
L.Bersaniego (Partia Demokratyczna,
Lewica,Ekologia,Wolność, Centrum
Demokratyczne i Partia Ludowa Południowego
Tyrolu), 125 posłów centroprawicy
Berlusconiego (Ludzie Wolności, Liga Północna
i Bracia Włosi) oraz 109 posłów Ruchu Pięciu
Gwiazd.
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Wygląda na to, że kolejny po Austrii kraj
będzie wyzwolony. Tym łatwiej będzie
polskiemu rządowi w Unii Europejskiej.
„Tymczasowy“
http://www.blogmedia24.pl/node/79549
Żydzi, czytajcie własne książki! (1)
Polski Żyd oskarża Zachód:
Henryk Schönker – „Dotknięcie anioła”[1]
Są to wspomnienia urodzonego w Krakowie
polskiego Żyda ocalałego z Holocaustu,
Henryka Schönkera, syna żydowskiego malarza
Leona Schönkera. Henryk urodził się w 1931
roku w Krakowie, skąd w 1937 r. jego rodzina
przeniosła się do Oświęcimia, gdzie senior rodu
Schönkerów, Józef, prowadził dobrze
prosperującą fabrykę nawozów sztucznych
„Agrochemia”. Rodzina ta była szanowana w
Polsce i dobrze ustosunkowana, m.in. znali się z
późniejszym prezydentem Polski Ignacym
Mościckim, również znakomite portrety ludzi z
krakowskiego towarzystwa, wychodzące spod
pędzla Leona, przyczyniły się do dobrej sławy,
jaka otaczała Schönkerów.
Spowodowało to, iż w pierwszych dniach
wojny, gdy na Polskę i miasto Oświęcim
spadła nawała niemiecka, Leonowi z
największym zaufaniem – i wbrew jego woli,
gdyż zdawał sobie sprawę z okrucieństw
czasów, które nadeszły – powierzono
stanowisko przewodniczącego Gminy
Żydowskiej w Oświęcimiu. To również temu
wyborowi – i mądrości Leona Schönkera, jego
umiejętności negocjowania z wrogiem a także
prawej, zdecydowanej postawie moralnej,
Oświęcim mógł z miasta Zagłady Żydów –
Auschwitz – stać się miastem ich ocalenia. Nie
udało się to, z powodu odmowy pomocy ze
strony państw zachodnich. Ta książka jest
świadectwem, jak Oświęcim przekształcił się w
Auschwitz – przy pomocy rządów przede
wszystkim USA [2], Anglii, Szwajcarii a także
nagłej bezczynności światowego lobby
żydowskiego – dotychczas wywierającego jakże
skuteczne naciski na wielu przywódców
światowych. Przypomnijmy postać niebywale
wpływowego Chaima Weizmanna, przywódcy
Światowego Ruchu Syjonistycznego i w
późniejszych latach pierwszego premiera
Izraela, mającego przez całe przedwojenne
dekady wstęp do gabinetów Roosevelta,
Churchilla a nawet do pałacu Buckingham o
każdej porze dnia czy nocy – wygląda na to, że i
jemu los Żydów polskich był najzupełniej
obojętny. Gdy w listopadzie 1936 r. USA
drastycznie zmniejszyło limity imigracyjne,
stwierdził jedynie, że dla 6 milionów Żydów ze
wschodniej Europy świat odtąd podzielił się „na
państwa, w których Żydzi nie mogą mieszkać i
te, które nie pozwolą im na przekroczenie swych
granic”. (
http://raportnowaka.pl/doc/….Emigracja%20zyd
Szyndler.pdf )
Założenie w Oświęcimiu Biura Emigracji do
Palestyny w październiku 1939 r.
W chwili wybuchu wojny, Henryk miał osiem
lat. Wiele lat później w Izraelu, spisując swe
wspomnienia posługiwał się również wojennymi
notatkami swego ojca oraz jego żywą i barwną
pamięcią. Całą rodzina Schönkerów przeżyła
wojnę, z wyjątkiem kuzyna Arie, który zmarł w
Bergen Belsen dosłownie w dniach wyzwolenia.
Wspomnienia Henryka, poza ich znakomitą
warstwą literacką – są jednak godne polecenia z
jeszcze innego względu. Otóż zawierają one

pewne niezwykłe świadectwo o możliwości
emigracji Żydów z Polski i uratowania setek
tysięcy z nich, a może milionów w pierwszym
okresie wojny, jeszcze zanim w kwietniu 1940
r. w niemieckich głowach narodziła się myśl o
pozbyciu się Żydów w prostszy sposób: przy
pomocy krematoriów Auschwitz-Birkenau. W
początkowym okresie II wojny światowej,
kwestię żydowską chciano bowiem rozwiązać
poprzez masowe deportacje do innych krajów,
m.in. w ramach dwóch planów
przesiedleńczych: tzw. planu Nisko (jesień
1939) i planu Madagaskar (1940; o tym
później).
Od października 1939 r. miasto Oświęcim –
którego nazwę zmieniono na Auschwitz –
wcielono do III Rzeszy Niemieckiej, jako część
powiatu bielskiego w rejencji katowickiej. W
tym też czasie powstało w Oświęcimiu Biuro
Emigracji Żydów do Palestyny. Założył je
jesienią 1939 r. na rozkaz niemieckich władz
wojskowych ojciec Henryka, Leon Schönker.
Placówkę te ulokowano w restauracji Szmula
Schnitzera, mieszczącej się w domu należącym
do rodziny oświęcimskiego przemysłowca
Haberfelda, a jego kierownikiem został
oświęcimski działacz syjonistyczny Józef
Mannheimer. Wiadomość o możliwości
emigracji do Palestyny rozeszła się lotem
błyskawicy i wkrótce do Oświęcimia ściągały z
całego Śląska tysiące ludzi w nadziei na ratunek.
Odbywało się to pod sprzyjającym okiem
Niemców, liczących na wielkie dochody w
postaci opłat emigracyjnych ze strony zarówno
uciekających Żydów, jak i organizacji
żydowskich za granicą, a także zagarnięcia
pozostawionych majątków. Plan ten by się
powiódł i historia Żydów w Polsce i Europie
mogłaby potoczyć się inaczej, gdyby nie stanęła
temu na przeszkodzie brutalna, bezwzględna
obojętność z jaką Zachód odniósł się do
emigracji Żydów środkowoeuropejskich do
Palestyny. Była ona wstrząsem dla samych
polskich Żydów, jak również zaskoczeniem dla
Niemców, spodziewających się wielkich
przesiedleń za granicę i związanych z tym
olbrzymich dochodów. (
http://www.nizkor.org/hweb/people/c/carmelly-f
elicia/international-aspects.html ).
"pokutujący łotr“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79547
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
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