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Uczciwość to jest normalność.
Prowadzimy Polskę ku jej wielkości i
pomyślności. Zaczynamy dziś wielką drogę po
Polsce i wielką rozmowę z Polakami; Polacy
muszą wiedzieć, że ciągle o nich pamiętamy i
chcemy im zapewniać nową pomoc, która ich
wzmocni – oświadczył prezes PiS Jarosław
Kaczyński. Podkreślił, że przedstawiciele
Zjednoczonej Prawicy muszą być „ludźmi bez
skazy”. Zaczynamy dziś wielką drogę po Polsce
i wielką rozmowę z Polakami
Potężne uderzenie PiS. Opozycja ma się czego
bać
Zmiany w PIT i CIT, "Mama+", pieniądze
dla emerytów i bony dla młodzieży. PiS
przygotowało społeczną bombę przed wyborami
samorządowymi. Rząd idzie ścieżką, która
zaprowadziła go do władzy.
M. Morawiecki: 9 proc. CIT dla MSP,
wyprawka dla uczniów, mniejszy ZUS dla
małych firm
Mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie
CIT dla małych i średnich firm do 9 proc.,
wyprawka w wysokości 300 zł dla uczniów, 23
mld zł na program dla seniorów Dostępność+,
nowy fundusz dróg lokalnych - to 5 nowych
projektów, których wprowadzenie zapowiedział
premier Mateusz Morawiecki.
B. Szydło: Będzie premia za szybkie
urodzenie drugiego dziecka,
Premia za szybkie urodzenie drugiego
dziecka, darmowe leki dla kobiet w ciąży oraz
bon przeznaczony na zajęcia kulturalne i
sportowe dla młodych ludzi – to niektóre z
projektów prorodzinnych przygotowanych przez
rząd, o których poinformowała wicepremier
Beata Szydło.
Premier Morawiecki odwiedził Grójec
Morawiecki zapowiedział również
kompleksowy program dla rolników oraz
dodatkową, minimalną emeryturę dla kobiet,
które „osiągnąwszy wiek emerytalny nie mają
minimalnej emerytury, a urodził co najmniej
czwórkę dzieci”. Pierwsze z cyklu spotkań z
wyborcami odbyło się w liceum
w Grójcu. W spotkaniu uczestniczyli m.in.
premier Mateusz Morawiecki, szef gabinetu
politycznego premiera Marek Suski oraz
marszałek Senatu Stanisław Karczewski.
Morawiecki ocenił na spotkaniu, że obietnice
wyborcze PiS z 2015 r. zostały „w ogromnym
stopniu” zrealizowane. Pochwalił w tym
kontekście swoją poprzedniczkę Beatę Szydło za
to, że „bardzo pięknie przeprowadziła” to, do
czego zobowiązywała się w ramach
prowadzenia prac rządu.
Nowe opodatkowanie galerii handlowych i
dużych biurowców
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Ministerstwo Finansów planuje zmiany w
przepisach dotyczących podatku dochodowego
od nieruchomości komercyjnych, by uszczelnić
system. Premier Mateusz Morawiecki
poinformował, że KE zgodziła się z
argumentami Polski i będzie nowe
opodatkowanie galerii handlowych i dużych
biurowców.
Eksperci: Obniżka wieku emerytalnego nie
ma większego wpływu na rynek pracy
Ponad 85 proc. badanych pracodawców
przyznaje, że zmiany emerytalne nie wpłynęły
negatywnie na ich funkcjonowanie - wynika z
badania Kantar Millward Brown na zlecenie
Work Service.
Luka VAT się zmniejsza. W 2017 r. wyniosła
ok. 14 proc. potencjalnych wpływów
W 2017 r. luka podatkowa z tytułu VAT
zmniejszyła się i jest równa ok. 14 proc.
potencjalnych wpływów - wynika z informacji
MF. Dodano, że w latach 2015 i 2016 wynosiła
ona odpowiednio 24 proc. i 20 proc.
potencjalnych..
Ryzyka finansowe dla Polski są najniższe od
dekady
Koszt ubezpieczenia polskiego długu spada
do poziomów niewidzianych od 10 lat.
Dodatkowo niższa od oczekiwań inflacja
powoduje, że rentowności obligacji wyraźnie się
obniżają, co umożliwia redukcję kosztów
obsługi.
Spadł deficyt sektora instytucji rządowych i
samorządowych. GUS podał dane za 2017 rok
Deficyt sektora instytucji rządowych i
samorządowych (tzw. general government)
wyniósł 44,08 mld zł 2017 r. wobec 45,87 mld
zł w 2016 r., podał Główny Urząd Statystyczny
.To najlepsze statystyki od kilku lat. W 2010
roku przekraczał 100 mld zł.
CBOS: Ponad połowa Polaków uważa, że żyje
na przeciętnym poziomie
53 proc. ankietowanych żyje na przeciętnym
poziomie, to znaczy wystarcza im pieniędzy na
co dzień, ale muszą oszczędzać na poważniejsze
zakupy. 26 proc. ocenia, że wystarcza im na
wiele bez specjalnego oszczędzania
78 proc. Polaków nie boi się biedy [SONDAŻ]
Odsetek osób, które deklarują, że żyje im się
dobrze lub bardzo dobrze, jest najwyższy z
dotychczasowych. Większość badanych (53
proc.) uważa, że żyje na średnim poziomie,
jednocześnie zdecydowana większość (78 proc.).
Polska pożądana przez inwestorów.W UE
ustępujemy tylko Czechom
Polska zajęła drugie miejsce po Czechach w
tegorocznym rankingu atrakcyjności
inwestycyjnej państw europejskich – wynika z
zaprezentowanej w środę Ankiety
Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby.
Znakomite prognozy dla polskiej gospodarki.
S&P podnosi prognozę PKB do 4,5 proc.
Agencja S&P Global Ratings podwyższyła
szacunek dynamiki PKB Polski na 2018 r. do
4,5 proc. z 3,8 proc i obniżyła prognozę długu
gg do 49,5 proc. PKB z 51,8 proc.- wynika z
porównania danych S&P.
Cd.Str.2.

Połowy tygodnia (15.
Najsamprzód o gospodarce. Agencje ratingowe
(dawniej złe, dziś niezłe) dobrze oceniają nas na
teraz i na przyszłość. Musi to martwić
Petrusków, ale normalnie martwić nie może...
PIS zwołał się na kongres, poprzemawiał i
zapowiedział: obniżka podatku CIT z 15 do 9
procent dla małych firm, opłata na ZUS
zmniejszona, 300 zł wyprawki dla dziecka do
szkoły i nowe Schetynówki (czyli drogi). A
podobno to nie wszystko, jak powiedział któryś
działacz PIS. Czyli co? Reszta jest tajemnicą?
W tym czasie PO i Nowoczesna zwołały
swoją zbiórkę. Ich program jest mniej
skomplikowany i wymaga mniej nakładów
finansowych: Musimy przywrócić Polsce
wolność i suwerenność. Dziś musimy
powiedzieć: pogonimy PiS powiedział Schetyna
i zawiązał koalicję z Nowoczesną. Według mnie
to porwie ludzi. Na strzępy...
Tymczasem Sejm pozwolił na tymczasowy
areszt dla Gawłowskiego (gensek PO). Ma
zarzuty, a jego obrońcą jest Giertych. Podobno
chodzi nie tylko o zegarki, zarzuty dotyczą
korupcji. Sam jestem ciekaw czy to tylko
zadęcie, czy pójdzie siedzieć...
Podobnie z Neumannem. Jemu to się należało
tak po prostu, za chamstwo, ale rzecz jest z
czasów kiedy był wiceministrem zdrowia,
prywatną lecznicą, podwójnym finansowaniem i
usunięciem szefowej NFZ - to piękna sprawa i
jeszcze większa niż Gawłowskiego. Oby
Neumann poszedł siedzieć...
Obaj są oczywiście ofiarami upolitycznionej
kaczystowskiej prokuratury.
Była szefowa SN Gersdorf zwołała z bólem
posiedzenie KRS. Zauważyła przy tym, że z tej
okazji miała wielki problem moralny. Ale
rozstrzygnęła zgodnie z nakazem prawnym, ale
w głębi duszy się nie zgadzała. Taki na przykład
Żurek (z danego KRS) powiedział że jest
rozczarowany. On by tak nie postąpił.
Marsz Żywych, czyli marsz rozwydrzonej
młodzieży żydowskiej w tym roku uświetnili
prezydenci Polski i Izraela. Prezydent Izraela,
jak to od niedawna oni mają w zwyczaju, w
Auschwitz nawrzucał nam, żeśmy
współpracowali z Niemcami w eksterminacji
Żydów. Podobno tak nie powiedział. Ale
podobno tak powiedział. Duda powiedział, że
nie słyszał. Ale ja się pytam: to nikt nie słuchał,
że nikt nie może stwierdzić powiedział czy nie
powiedział?! Z resztą wszystko jedno. W świat
poszło, że powiedział.
Czy nie można zakazać im przyjeżdżać do
Polski, a do Auschwitz w szczególności?
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/79857

Długa lista ciężkich grzechów PO. O czym
chcą zapomnieć aferzyści?
Totalna opozycja, wsparta pomocą potężnych
agencji PR-owych i przyjaznych jej mediów,
histerycznie zaprzecza oczywistym faktom.
Najwyraźniej boi się rozliczenia gigantycznych
afer, jakie miały miejsce za jej rządów.
Sparaliżowana własnym strachem, przerzuca je
na społeczeństwo, wzmacniając coraz bardziej
agresywny przekaz. Co ma na sumieniu?
Przypomnijmy wybrane pozycje z długiej listy
afer, przekrętów i antyobywatelskich działań.
Donald Tusk - Ojciec Chrzestny wszystkich
afer rządu PO-PSL
Premier Tusk wspólnie z byłym MSP
Aleksandrem Gradem wymogli i przeprowadzili
niezwykle kosztowną, wielomiliardową tzw.
Ugodę z firmą Eureko, związaną ze skandalem
prywatyzacyjnym - największej i bardzo
dochodowej spółki ubezpieczeniowej PZU
SA.To przecież rząd kierowany przez premiera
Donalda Tuska wyraził zgodę na ryzykowną i
nieracjonalną ekonomicznie, a zarazem
przynoszącą ogromne straty inwestycję
zagraniczną KGHM SA w Chile - Sierra Gorda,
jak i w Kanadzie gdzie łącznie transfer polskich
pieniędzy zagranicę, związany z inwestycjami,
koncesjami i kredytami zaciągniętymi w
zagranicznych bankach kosztowały narazie
polskiego
podatnika jak i udziałowców KGHM-u ok. 16
mld zł i będą nas jeszcze długo i słono
kosztować.
Od maja podwyżki dla funkcjonariuszy służb
mundurowych
Od 1 maja funkcjonariusze służb
mundurowych otrzymają podwyżki. Pieniądze
trafią do nowo zatrudnionych funkcjonariuszy i
tych, którzy zarabiają najmniej. W przyszłym
roku planowane są kolejne podwyżki.
W Toruniu powstanie 324 lokali w ramach
„Mieszkanie plus”
W ramach rządowego programu „Mieszkanie
plus” w Toruniu powstaną 324 lokale. W
imieniu gminy inwestycję zrealizuje Toruńskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Bezrobocie w marcu znowu spadło.Ma być
tylko lepiej
Stopa bezrobocia w marcu w porównaniu do
lutego spadła o 0,2 pkt. proc. i wyniosła 6,6
proc. - poinformowała w poniedziałek szefowa
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Elżbieta Rafalska. W jej ocenie
dobra.
Sejmowa komisja śledcza w sprawie
wyłudzeń VAT zacznie pracę już w maju.
Obydwaj urzędnicy posługiwali się zarówno
danymi resortu finansów jak opracowaniem
firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers
(PwC), dotyczącymi poboru podatku VAT w
latach 2007-2017, z których jednoznacznie
wynika, że koalicja PO-PSL przez 8 lat swoich
rządów doprowadziła wręcz do destrukcji
systemu poboru tego podatku. Według danych
PwC luka podatkowa w podatku VAT na koniec
2007 roku, a więc w momencie przejęcia władzy
przez rząd PO-PSL wynosiła 7,1 mld zł (9%
potencjalnych dochodów z tytułu tego podatku),
a na koniec 2015 roku (w momencie przejęcia
władzy przez rząd Zjednoczonej Prawicy)
wynosiła już 50,4 mld zł (27% potencjalnych
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dochodów), a więc wzrosła ponad 7-krotnie. W
innym ujęciu (w % PKB) w momencie oddania
władzy przez rząd PiS w grudniu 2007 roku luka
w VAT wynosiła zaledwie 0,6% PKB, a na
koniec grudnia 2015 już aż 2,8 % PKB. W tej
sytuacji według danych PwC i ministerstwa
finansów, skumulowany poziom luki w podatku
VAT w latach 2008-2015, wyniósł aż 262 mld
zł.
CBA ujawniło przekręty na ponad 1,7 mld.
zł! Raport z działań za rok 2017
W 2017 r. w efekcie działań CBA
przedstawiono blisko 2,5-krotnie więcej
zarzutów niż w 2016 r. Wobec podejrzanych,
podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej
stosowano poręczenie majątkowe i dozór Policji.
W 2015 roku postawiono zarzuty 1528 osobom,
a w 2017 usłyszało je 3031 osób. Jakość pracy
funkcjonariuszy doceniały także sądy. W 2015
roku, w wyniku działań
biura, sądy 29 razy zastosowały wobec
zatrzymanych tymczasowe aresztowanie. W
2017 roku takich decyzji wydano aż 121. To aż
trzykrotny wzrost. W trakcie czynności
operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariusze
CBA w 2017 r. ujawnili szkodę w mieniu
Skarbu Państwa w wysokości 899 mln zł.
Wartość ujawnionych korzyści majątkowych
wyniosła 194,5 mln zł oraz
37,5 tys. euro.
Polskie koszty pracy w ogonie krajów Unii
Jak poinformował Eurostat koszty pracy w
gospodarce Unii Europejskiej, z wyłączeniem
rolnictwa i administracji publicznej w 2017 roku
wzrosły rok do roku o 2,3 procent do 26,8 euro,
a w strefie euro o 1,9 procent do 30,3 euro.
Odrodzenie Stoczni Wojennej
Kierowana przez Konrada Konefała spółka z
grupy PGZ zagospodarowuje majątek przejęty
od syndyka i kontynuuje prace upadłej
poprzedniczki. Szykuje się też do połączenia z
Nautą.
Polska niedługo będzie krajem starych ludzi.
Dramatyczne dane demograficzne
Jeszcze 20 lat temu na 100 wnuków
przypadało 50 dziadków, teraz jest ich grubo
ponad 100, a za 30 lat będzie ich 220.
Wskaźnik dzietności rośnie, ale pokolenia nie
zastąpimy
Od 20 lat nie mieliśmy tak wysokiego
wskaźnika dzietności. Niestety, daleko nam
jeszcze do sytuacji, w której można by mówić o
zastępowalności pokoleń.
B. Szydło: Musimy zadbać, by rodziło się
coraz więcej dzieci
Dzieci i rodzina to fundament Polski; musimy
zadbać o to, żeby rodziny były bezpieczne, by
godnie żyły i by w Polsce rodziło się coraz
więcej dzieci – mówiła dziś wicepremier Beata
Szydło. To jest dzisiaj nasze największe
wyzwanie – dodała.
Rafalska: Z naszych danych nie wynika, że
bezrobocie wśród kobiet wzrasta
Bierność zawodowa wśród kobiet nie jest
nowym zjawiskiem i nie pojawiła się wraz z
wprowadzeniem programu "Rodzina 500 plus" powiedziała w piątek szefowa MRPiPS Elżbieta
Rafalska.

Czerwińska: "Sprawy VAT w latach
ubiegłych wymagają wyjaśnienia"
Sprawy związane z mechanizmem
funkcjonowania VAT w latach ubiegłych z
pewnością wymagają wyjaśnienia – powiedziała
w piątek minister finansów Teresa Czerwińska.
Zadeklarowała gotowość współpracy resortu .
Nord Stream 2 to projekt polityczny, UE
powinna więc dać mu odpowiedź polityczną
Kanclerz Niemiec Angela Merkel nazwała
projekt budowy gazociągu Nord Stream 2 tak,
jak Polska nazywa go od lat - projektem
politycznym. Skoro tak, to nasi partnerzy w UE
powinni dać temu projektowi adekwatną
polityczną odpowiedź - powiedział PAP
wiceminister energii Michał Kurtyka.
Dostawa ropy z Iranu dla PKN
Orlen dociera właśnie do Naftoportu
Dostawa ropy z Iranu dla PKN Orlen realizowana największym tankowcem, który jest
w stanie przepłynąć Kanał Sueski - dociera
właśnie do Naftoportu w Gdańsku, podał Orlen.
Sejm zmienił ustawy o KRS, SN i sądach
powszechnych.
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację
ustaw: o ustroju sądów powszechnych, SN i o
KRS autorstwa PiS. Zmiany zakładają m.in., że
pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu
stanowiska przewodniczącego Rady może
zwołać najstarszy wiekiem członek KRS będący
sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.
PiS złożył w Sejmie projekt ustawy ws.
obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów
PiS złożył w Sejmie projekt ustawy ws.
obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów o 20
proc.; Sejm ma się nim zająć na kolejnym
posiedzeniu - poinformował w piątek szef klubu
PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.
CBOS: PiS - 46 proc. , PO - 16 proc., SLD - 6
proc. a Kukiz'15 - 5 proc.
Gdyby wybory parlamentarne odbywały się
na początku kwietnia, na PiS zagłosowałoby 46
proc. deklarujących udział w głosowaniu, PO
uzyskałaby 16 proc. poparcia, do Sejmu
weszłyby też SLD (6 proc.) oraz Kukiz'15 (5
proc.) - wynika z sondażu CBOS
Ministerstwo Zdrowia chce upaństwowić
ratownictwo.Ma być z korzyścią dla
pacjentów
Zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa
jest podstawowym obowiązkiem państwa;
sprawny
system ratownictwa medycznego - gwarantujący
jakość i ciągłość świadczeń - jest jego
elementem
Polska z wyraźnym deficytem handlowym.
Import wzrósł o 8,3 proc.
Eksport towarów z Polski wzrósł w lutym
2018 r. o 5,7% r/r do 16 271 mln euro, zaś
import wzrósł o 8,3% r/r do 16 844 mln euro,
wynika z danych przedstawionych przez
Narodowy Bank Polski
Agencja S&P potwierdziła rating Polski.
Perspektywa w górę do pozytywnej
„Maryla“
Czytaj całość: http://blogmedia24.pl/node/79858

Co to jest "praworządność"?– czyli
prawo Godwina rozszerzone
Podejrzewam, że jak w filmie Miś, nikt nie wie,
więc nikt nie zapyta. Jednak min. Czaputowicz
popsuł zabawę i zapytał. Było to po słowach
Franca Timermansa, który powiedział ni mniej
ni więcej – "no to mamy kompromis, wy sobie
tam róbcie, a my wam potem potem powiemy,
czy jest OK". Na co pan minister, że my z góry
chcemy wiedzieć jakie są oczekiwania. Ale to
już było ponad intelektualne możliwości Franca,
no albo on robi tak specjalnie, żeby móc nas
krytykować. Albo też poważniejsze siły
zatrudniły takiego faceta, bo taki nieogarnięty
człowiek akurat nie będzie miał skrupółów, że
coś robi nie tak. (Jak ktoś oglądał wczoraj film o
Smoleńsku, to ta dziennikarka – tylko do
kwadratu. Jej przełożony, cośtam jej powiedział
ona od razu to łykała.) Bo żeby do głosu doszło
sumienie, najpierw trzeba rozumieć, co się robi.
Jeśli zdefiniujemy sobie grupę abelową –
jako zbiór (np. liczb) z działaniem i to działanie
jest łączne, istnieje element neutralny, którego
działanie nie zmienia innego elementu i istnieje
element odwrotny i dodatkowo działanie jest
przemienne. To możemy łatwo sprawdzić, że
zbiór liczb rzeczywistych z dodawaniem stanowi
grupę abelową. (a+b)+c=a+(b+c) – więc
działanie "+" jest łączne. Zero (0) jest
elementem neutralnym a+0=a (dla każdego "a").
Element odwrotny jest -a.
I dodatkowo działanie jest przemienne
a+b=b+a. (Chyba, że o czymś zapomniałem i
coś przekręciłem. Nie jestem zawodowym
matematykiem, po prostu wziąłem losową
definicję matematyczną z losowej książki, żeby
pokazać, że jak jest ścisła definicja łatwo
sprawdzić warunki).
Ja od kilku miesięcy słyszę, że Polska nie jest
krajem praworządnym i nie wiem, co to znaczy.
Franc wspomniał coś, że musi istnieć trójpodział
władzy. OK – to Polska jest krajem
praworządnym, bo istnieje władza
ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. A
chyba nie ma jakiś eurowytycznych jakie są
relacje pomiędzy wladzami. I chyba nie ma
sensownej definicji...
Wiki (jako last resort) podaje, że władze
muszą być oddzielnymi ciałami i podaje 2
koncepcje - tę od Monteskiusza (ale i od naszego
ulubionego Locke'a):
"Monteskiusz, zainspirowany dziełami
Locke'a, w swoim dziele O duchu praw
stwierdził, że posiadanie władzy skłania do jej
nadużywania i łamania praw obywatelskich.
Warunkiem zachowania wolności politycznej
obywateli jest podział władz między różne,
niezależne, wzajemnie dopełniające, hamujące i
kontrolujące się podmioty"
Czyli jak parlament będzie kontrolował sądy
wg nowej ustawy to chyba dobrze.
I cytat z samego Monteskiusza (za wiki):
"Kiedy w jednej i tej samej osobie lub w
jednym i tym samym ciele władza prawodawcza
zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności,
ponieważ można się lękać, aby ten sam
monarcha albo ten sam senat nie stanowił
tyrańskich praw, które będzie tyrańsko
wykonywał..."
I dalej wiki pisze, że władzę wykonawczą
miałby sprawować monarcha.
No i tu dochodzimy do sedna, że to co
wymyślił Monteskiusz jest zupełnie bez sensu.
Nie miało to kompletnie sensu, kiedy to pisał i
nie ma sensu to dziś. Dziś nie ma to sensu, bo w
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dawnych czasach monarcha stał w opozycji do
parlamentu – więc faktycznie te dwie władze
mogły sie kontrolować – natomiast dziś władza
często pochodzi od jednej partii. W czasach
Monteskiusza to co napisał też nie miało sensu,
bo jak doprowadziły nas rozważania o rewolucji
antyfrancuskiej – król musiał tak czy siak w
wielu przypadkach pytać się albo swoich wasali
albo potem stany o zgodę. Więc Monteskiusz
nie wymyślił nic nowego.
Wiki dalej staje na wysokim poziomie i
konkluduje:
"Współcześnie z tej koncepcji wyprowadza
się następujące wnioski: władza ustawodawcza,
wykonawcza i sądownicza są wyodrębnione i
sprawowane przez osobne organy państwowe,
łączenie kompetencji organów i stanowisk
różnych władz jest niedopuszczalne, władze te
mają wzajemnie oddziaływać na siebie i się
hamować. Jednak postulaty podziału i równości
władz są trudne do ścisłego przestrzegania."
Czyli nawet wiki przyznaje, że trójpodział władz
nie jest możliwy.
Franc wspomniał też, że równouprawnienie
jest ważnym składnikiem praworządności. Co
ciekawe chodzi o zrównanie wieku
emerytalnego kobiet i mężczyzn – ale tylko jeśli
chodzi o sędziów (jeśli dobrze pamiętam). Więc
a) czy te kobiety są zadowolne z takiej
praworządności, że będa musiały dłużej
pracować i b) co to za praworządność jak nie
dotyczy wszystkich kobiet?
Na razie sam Franc dochowuje norm
równouprawnienia, bo zachowuje się, jak
(stereo)typowa kobieta. Czegoś chce a facet
musi się domyślić. I strzela focha, że się nie
domyśla. Może sprawę, by po prostu rozwiązał
bukiet kwiatów.
„hrponimirski“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79826
"Polscy aktorzy poszli na całość. I jest
problem" O antypolskim, wszechobecnym
procederze w mediach
Przy okazji rocznicy Smoleńska chciałbym się
podzielić z Państwem i odwiedzającymi
Blogmedia24 pewną refleksją.
Od tamtego dramatycznego wydarzenia
obserwuję w mediach, i szerzej w kulturze,
pewien przenikający przestrzeń proceder.
Aleksander Ścios wielokrotnie pisał na blogu
@bezdekretu o podziale na Polaków i obcych.
Otóż przekształcanie Polaków w obcych odbywa
się na szeroką skalę i ogarnia swoją mocą
odbiorców mediów - zwłaszcza internetowych.
Natężenie tych praktyk zaobserwowałem zaraz
po Smoleńsku (widocznie było to wówczas na
gwałt potrzebne), a dziś ten stan jest niestety
smutną i powszechnie stosowaną
(zadekretowaną?) praktyką.
Spisałem swego czasu tytuły ze strony
głównej jednego z najpopularniejszych portali
informacyjnych (13.02.2018, godz. 21.48).
Wybór czasu i portalu całkowicie przypadkowy;
mógłbym powtórzyć to doświadczenie w
każdym momencie, z tym samym efektem. Oto
te tytuły:
- Okładka Vogue w ogniu krytyki. Co tak
zabolało Polaków. Ujawniono okładkę
pierwszego, historycznego numeru polskiej
edycji magazynu "Vogue". Polakom się nie
podoba.
- Polscy aktorzy poszli na całość. I jest
problem.

- Nowe surowe prawo wchodzi do Polski.
Straszą więzieniem.
- Znamy nazwisko nowej ambasador USA w
Polsce
- Polska ma nowa gwiazdę biegów.
- Kolejne problemy Polaków na K2
- Tak relaksują się Polacy. Kot dodał zdjęcie
- Życiowy sukces Polaka
Czy Państwo widzą, co tu się odbywa? Słowa
„Polska”, „Polacy”, „polski” używane są tutaj
tak, jakby dotyczyły OBCEJ nacji. Tu nie ma
miejsca na narodową, wspólnotową
identyfikację i przynależność. Proszę wstawić w
miejsce „Polska”, „Polacy” dowolną inną grupę:
„Rosjanie”, „Francuzi”, „Ukraina”, „Belgia” itp.
Wciąż pasuje, prawda? Więcej – pasuje nawet
bardziej! A dlaczego? Bo struktura semantyczna
tych zadań zwyczajowo odpowiada użyciu tam
słów związanych z obcą nacją.
Gdyby wyłączyć zastosowaną manipulację,
mówilibyśmy o „życiowym sukcesie naszego
biegacza”, „kolejnych problemach naszych
alpinistów na K2”, „mamy nową gwiazdę
biegów”, „znamy nazwisko nowej ambasador
USA” (dodawanie „w Polsce” jest zbyteczne” –
przecież w Polsce jesteśmy!). Itp. Dodać trzeba,
że używanie słów „Polska”, „Polacy”
permanentnie ma miejsce zwłaszcza tam, gdzie
Polacy mają jawić się jako ludzie zacofani,
zakompleksieni, gdzie Polska ma uchodzić za
kraj wymagający unowocześnienia, za który ci
„okropni Polacy” powinni się wstydzić. Tak jest
w przypadku trzech pierwszych podanych wyżej
tytułów. Nie trzeba wspominać, że w tekstach,
które opatrzono tymi tytułami, aż się roi od
rożnego rodzaju manipulacji. Ale pozostańmy na
poziomie tytułów – na szybkim, migawkowym
prześliźnięciu się wzrokiem po fotkach i tytułach
pozostaje większość użytkowników sieci.
„kazef“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79834
Po ostatniej miesięcznicy - co
wygraliśmy?
Stanął pomnik kompromisowy ale jednak
"nasz". Zrobiliśmy pierwszy krok ale przed nami
długa droga. Upamiętnia ten pomnik ludzi i
zdarzenie, ale nic nie mówi o przyczynach ich
śmierci, o motywach zamachowców o znaczeniu
politycznym śmierci kierownictwa PiS i jego
otoczenia.
Bo przyczyny zamachu w swym wymiarze
politycznym nigdy nie były pokazane. Czerwoni
bowiem zostawili nam podstępną konstytucje.
Problem w tym, że prezydent ma silny mandat
pochodzący z bezpośrednich wyborów i bardzo
niejasne kompetencje. Jest więc rzeczą
naturalna, że tak sformułowana konstytucja
powoduje potrzebę tworzenia przez Prezydenta
nowego, w stosunku stanu sprzed wyborów,
ośrodka politycznego. Musi on sobie zapewnić
możliwości działania kosztem środowiska, z
którego został wybrany. Systwem polityczny
zakłada ciągłą destrukcję obozu najsilniejszego
w danym czasie!
W rezultacie środowisko to, najsilniejsze w
danym momencie, zaczyna się dzielić.
Zaczynają się spory wewnętrzne i związane z
tym działania autodestrukcyjne. Nie może się
ukształtować stabilna klasa polityczna. Każdy
spór kompetencyjny w formacji rządzącej siła
rzeczy rozbija i formację opozycyjną. Jedni za
największe zagrożenie uważają Mały Pałac a
inni Duży. Jedni uważają, że w sporze między

pałacami należy uczestniczyć w ten sposób by
np. go podsycać a inni wola zajmować się
budową swojego środowiska. W rezultacie
opozycja też jest zdezintegrowana. Tak więc
obecna konstytucja uniemożliwia sprawne
funkcjonowanie państwa i jego reprezentacji
politycznej. W rezultacie powstaje państwo
teoretyczne. Bo najpierw wydziela się sfera
prezydencka od sfery rządowej a w dalszej
kolejności powstają różne sfery zawodowe,
korporacyjne, terytorialne ( zwane układami
lokalnymi), ale początkiem tego wszystkiego
jest wygenerowany przez konstytucje konflikt
kompetencyjny między rządem a prezydentem.
Jest to dokładnie ten sam, znany z biologii,
mechanizm rozmnażania przez podział. W
rezultacie powstaje mnóstwo komórek nie
stanowiących jednak organizmu.
W 2005 roku powstała jednak sytuacja, której
konstytucja nie przewidywała. Prezydent i
Premier byli silnie ze sobą związanymi braćmi
bliźniakami i osobista więź między nimi
usuwała przyczynę strukturalnego konfliktu
miedzy organami władzy państwowej. Była
możliwość rozpoczęcia odbudowy silnego
państwa i ten początek nastąpił. Teraz wystarczy
go kontynuować, co jest łatwiejsze.
Była to sytuacja nie do zniesienia dla
zainteresowanych anihilacją państwa, zarówno
tych w Polsce jak i tych za granicą. I to był
polityczny motyw zamachowców.
Ale o tym nie wiem dlaczego mało się mówi,
może mało kto to rozumie?
Nie wiem w jakim stopniu sytuacja
wewnętrzna w Polsce kształtuje tendencje
federalizacyjne w Europie ale myślę, że w
niemałym. Dla tego też procesy zachodzące w
Polsce są obecnie jednymi z najważniejszych w
Europie. Z jednej strony na pewno separatyzmy
prowincjonalne ( np. w Hiszpanii czy w Belgii)
były jeszcze nie dawno bardzo wspierane przez
euroentuzjastów, którzy chcieli jednego państwa
europejskiego. Przecież Katalonia ma swoje
biura informacyjne we wszystkich krajach UE
ale najpierw powstała taka quasi - ambasada
przy Komisji Europejskiej, oczywiście za jej
zgodą! Jawnym celem Euroentuzjastów jest
podział Niemiec na osobne landy, z których
żaden nie będzie dość silny by nadawać ton w
całej Europie ale kosztem pozostałych państw
europejskim, zapewne by Niemcom nie było
przykro.
Z resztą w kierunku podziału Niemiec idą
myśli zarówno Polaków jak i Węgrów ale chcą
tego skutku inaczej. Orban w towarzystwie
Kaczyńskiego i Morawieckiego stwierdził, że
sojusznikami Węgrów są Polska i … Bawaria!
Myślę, że właśnie bycie świadkiem tej deklaracji
było powodem, że na Węgry udała się delegacja
w składzie Kaczyński i Morawiecki, którzy w
żaden sposób nie osłabili sensu tej wypowiedzi.
„UPARTY“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79836
Dwie kompromitacje prezydenta
Andrzeja Dudy
Pierwsza z nich miała miejsce dokładnie dwa
tygodnie temu, w Wielki Piątek 2018, kiedy to
prezydent nieoczekiwanie zawetował tzw.
ustawę degradacyjną, odbierającą stopnie
wojskowe członkom WRON, odpowiedzialnym
za wprowadzenie w Polsce stanu wojennego w
1981 roku {TUTAJ(link is external)}. Duda
miał prawdopodobnie nadzieje na powtórkę z
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weta do ustaw sadowniczych, czyli na
pertraktacje z PiS. Zamiast tego prezes
Kaczyński oświadczył, że sprawę ustawy
degradacyjnych uważa za zamkniętą i żadnych
rozmów o niej nie będzie {TUTAJ(link is
external)}.
Tak więc, prezydent Andrzej Duda pozostał z
fiutem w garści na pozycji obrońcy stanu
wojennego, WRON, WSI oraz "wojskówki".
Skompromitowało go to w oczach obozu
patriotycznego. Wczoraj, podczas "Marszu
Żywych", 12 kwietnia 2018 doszło do następnej
kompromitacji, tym razem międzynarodowej.
W marszu uczestniczyli prezydenci Polski oraz
Izraela i wygłosili przemówienia. Jak pisze
Rafał Ziemkiewicz {TUTAJ(link is external)}:
"Trzy główne izraelskie gazety
poinformowały świat, a wszystkie światowe
media to powtórzyły i na tym właśnie skupiły
swą uwagę, że prezydent Izraela, Reuwen
Riwlin, pouczył Polskę o jej odpowiedzialności
za holocaust. Już nie w formule "byli Polacy,
którzy". Rivlin posunął się do oskarżeń, jakie
dotąd znaleźć można było tylko u autorów,
będących żydowskimi odpowiednikami naszego
Bubla czy Tejkowskiego. Oznajmił, że obozy
zagłady założyli wprawdzie Niemcy, ale nie
mogłyby one działać, gdyby nie pomagała w
tym i nie chciała tego Polska. (...)
Polska została przed całym światem
skopana, rozjechana walcem i wdeptana w błoto.
A prezydent RP stał obok (choć na niektórych
zdjęciach widać go wypchniętego do drugiego
rzędu) i, jak to on, uśmiechał się poczciwie, nie
protestując.
Po publikacji izraelskich dzienników prezydent
oznajmił na Twitterze, że takie słowa z usta
Reuwena Riwlina nie padły. Niestety, dopóki
publikacji nie dementuje sam Riwlin, tłit
naszego prezydenta i podjęcie go jako
obowiązującej narracji przez polski MSZ tylko
dopełnia obrazu całkowitej klęski. Izraelskie
media bowiem trzymają się swego twardo,
powołując się na hebrajski stenogram, który
otrzymały oficjalnie z kancelarii swego
prezydenta.".
„elig“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79850
Skołowane lewactwo
Komu to komu przeszkadzało, że myślenie
ludzkie rozwijało się stopniowo, a nawet
doznawało rewolucji naukowych, dzięki czemu
świat stawał się coraz bardziej zrozumiały.
Pojawienie się myślenia lewackiego i
poprawności politycznej nie tylko pogmatwało
sprawę, ale bywa, że cofało ludzkie poznanie. W
rezultacie tracą na tym także sami lewacy
próbujący podejmować działania w oparciu o
takie liche myślenie. Niestety potwierdza się
obserwacja, że dla wielu ludzi kształcenie jest
szkodliwe, bo pomaga im uzasadnić swoje
głupie poglądy.
Działania polityczne skołowanych
postępaków często zderzają się z
rzeczywistością, która rządzi się swoimi
prawami. I wtedy postępacy mają zgryz. Od
ręki rzucę trzema najnowszymi przykładami z
Kanady. Pierwszy jest bardzo prosty. Otóż od
dawna wielu bezdomnych w Toronto nie ma
ochoty korzystać ze schronisk, w których czeka
dach nad głową i jedzenie. Zakaz picia alkoholu
i zażywania narkotyków traktują jako naruszenie
ich wolności osobistej. "Krwawiące serca"

(Bleeding Hearts) schylają się nad nimi zimą
odstarczając furgonetkami koce oraz szklanki
wina. Mimo to, co jakiś czas któryś podopieczny
zamarznie. Bezdomni narkomani i alkoholicy
zwykli sypiać na metalowych kratkach
zakrywających wyloty z piwnic kotłowni i
podziemi, którymi przebiegają rury
ciepłownicze. Głupio to wygląda, gdy na ulicach
nowoczesnego miasta (na kratkach) leżą
nędzarze. Widziałem ich przy murach Robarts
Library należącej do U of T.
To samo działo się przy szpitalach. Wreszcie
jeden z nich, General Hospital, rozwiązał
problem zgradzając metalowymi prętami w
kształcie węża tylko jedno miejsce gdzie grzali
się ci ludzie. I tu pojawił się problem dla
postępaków, bowiem jakby zaatakowano ich
podopiecznych, którym by chcieli udzielić
nieba. Szpital uległ naciskom i ograniczenia
już po tygodniu usunięto. Nie pomogło
racjonalne uzasadnienie, że bezdomni zagrażali
wjazdowi do Pogotowia Ratunkowego (wydział
szpitala) i że walały się tam ciągle śmiecie i
strzykawki używane przez narkomanów. Za
nietakt zrobiony bezdomnym przeprosił dr
Charle Chan, szef University Health Network.
Stwierdził, że publiczność oraz pracownicy
szpitala słusznie zareagowali. "Powstało
wrażenie, że nie dbamy o potrzeby
bezdomnych".W ten sposób skłonieni do
mieszkania w opłacanych przez miasto
schroniskach mogli powrócić pod gołe niebo.
Zgryz polega na tym, że są dwie możliwe
postępowe postawy co do humanitarności.
Pomagać i wychowywać czy pozostawiać na
pogłębiającej nędze wolności?
Inny problem jest znany: chronić Matkę
Ziemię (jak to mówią) czy ograniczać ochronę
środowiska naturalnego w imię rozwoju
cywilizacji. Zieloni postępacy mają żelazną
zasadę opowiadajęc się za bezwzględną ochroną
środowiska. Chyba że...Firma Kinder Morgan
zainwestowała sporo w budowę rurociągu do
przesyłu gazu łupkowego z Alberty na wybrzeże
zachodnie, skąd zbiornikowce dalej by ją
transportowały w świat. Jednak socjalistyczny
rząd (New Democratic Party) Kolumbii
Brytyjskiej rzucał wszelkie możliwe kłody pod
nogi inwestorów, aż wreszcie, w tych dniach,
projekt Trans Mountain Pipeline został
zarzucony. Na to zaprotestował w National
Energy Board rząd Alberty, który przypadkiem,
też jest socjalistyczny. Postępacy z Alberty
zarzucili postępakom z BC dwulicowość.
Okazało się bowiem, że ci z BC mają gdzieś
wymogi ochrony środowiska naturalnego i
realizują swój program "rurowy" plus morski
terminal za $40 mld. Ma służyć przesyłowi "ich"
gazu naturalnego. No i mają chłopcy zgryz!
Zareagował liberalny "The Globe&Mail".
"To jest taktyka efektywnego przejmowania
przez prowincje zasobów naturalnych kraju.
Rzad federalny musi użyć wszelkich narzędzi,
włącznie z sądami, by odzyskać swoją
jurysdykcję".
„Tymczasowy“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/79855
.....................................
„Co nowego na blogach" jest niezależną
inicjatywą grupy użytkowników portalu
Blogmedia24.pl
Serwis przygotowali: „Maryla”, „Morsik”,
„Natenczas”, „tu.rybak”.

