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Toczy się spór o to, „czyja ma być
Polska”.
Rodzina jest pierwszą wspólnotą, w której
uczymy się kochać – mówił Ojciec Święty. W
niej uczymy się wiary i życia. Rodzina pomaga
nam również przetrwać życiowe przeciwności i
nieszczęścia.Tego nauczymy się tylko w
rodzinie, w dialekcie własnej rodziny. W innym
języku jest to niezrozumiałe.
Współczesna kolonizacja. Morawiecki:
Zachód zarabia na nas więcej, niż nam daje
Bogate kraje UE łamią sobie głowę, dlaczego
biedni członkowie Wspólnoty nie okazują
wdzięczności za okazaną finansową pomoc.
Jesteśmy dzisiaj beneficjentem czy płatnikiem
netto kapitału? Wiele osób powie, że
beneficjentem, dzięki unijnym funduszom.
Jednak odpowiedź jest odwrotna, jeśli
weźmiemy pod uwagę przepływy kapitałuu –
powiedział Morawiecki podczas Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Kapitał zagraniczny, który znajduje się w
posiadaniu naszych aktywów, wypłaca sobie
dywidendy w wysokości 100 mld zł, podczas
gdy z UE otrzymujemy netto 25 mld zł.
Jesteśmy więc dużym płatnikiem netto kapitału
za granicę – dodał.
Premier M. Morawiecki: Dla ludzi
najważniejsza jest rodzina, praca, płaca i
mieszkanie
Dla ludzi najważniejsza jest rodzina, praca,
godna płaca i mieszkanie, a Polska ma być
krajem, w którym muszą być szeroko dostępne
owoce wzrostu –mówił premier Mateusz
Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami
Lublina. Mateusz Morawiecki podkreślił, że
Polska powinna być krajem, w którym
„możliwie szeroko” muszą być dostępne owoce
wzrostu i przywileje, jeśli już one istnieją.
Podkreślił, że toczy się spór o to, „czyja ma być
Polska”.„My nie chcemy, by Polska była taka,
jaka była. My chcemy, żeby Polska była
możliwie równo, równomiernie rozwijającym
się państwem i dlatego właśnie w takich
miejscach jak województwo lubelskie
zaznaczamy to najmocniej” – dodał. Mateusz
Morawiecki zwracając się do przeciwników
rządu – m.in. osób protestujących – podkreślił,
że oni też są beneficjentami jego działań,
programów społecznych. „Te wszystkie wielkie
wydatki są dla całego społeczeństwa, bo ja nie
chcę dzielić Polaków” .
Morawiecki: zależy nam na polskim kapitale i
polskich przedsiębiorcach
Zależy nam na polskiej własności, polskim
kapitale, polskich przedsiębiorcach, a dzięki
wprowadzanym zmianom małe i średnie firmy
oszczędzają rocznie 2 mld zł - mówił premier
Mateusz Morawiecki w
Przygodzicach(Wielkopolskie).
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J. Szewczak o Mieszkaniu Plus: "Nasz rząd
stawia na budowę tanich mieszkań"
Prof. Leszek Balcerowicz przekonuje, że
program „Mieszkanie+” zahamuje rozwój
gospodarczy Polski. Zgadza się Pan z tą opinią?
Słowa te świadczą o tym, że pan profesor nie ma
pojęcia o kapitalizmie. Być może rozumie go
jako kapitalizm kolesi i bliska jest mu wizja
rozwoju na wzór Ameryki Południowej. Tam
gdzie wielkie miasta, takie jak Mexico City i
Bogota, otoczone są milionowymi slumsami.
Chcemy, by Polacy mogli pozostać w swoim
miastach i nie musieli ich opuszczać, by szukać
godnego życia. Prezentujemy podejście
prospołeczne, prorodzinne. Polega to m.in. na
tym, by budować mieszkania dla ludzi o niskich
zarobkach. Jest to zaprzeczenie forsowanej przez
Leszka Balcerowicza formuły neoliberalnej. Ten
człowiek to wielki szkodnik. Przypomnijmy, że
to za jego czasów wyprzedawano całe bloki
razem z lokatorami. Rząd PiS buduje mieszkania
po to, by młodzi ludzie mogli żyć normalnie i
nie musieli płacić zabójczego czynszu. Gdyby
program Mieszkanie Plus był prowadzony od
kilkudziesięciu lat, to prawdopodobnie nie
byłoby problemu z kredytami frankowymi i
miliona osób w dramatycznej sytuacji,
niewolników swojego zadłużenia.
W Białej Podlaskiej zostały przekazane
klucze do mieszkań w ramach programu
Mieszkanie
Kolejne mieszkania wybudowane w ramach
rządowego programu Mieszkanie plus zostały
oddane do użytku. Symboliczne przekazanie
kluczy do 186 lokali w Białej Podlaskiej odbyło
się z udziałem premiera Mateusza
Morawieckiego. W Białej Podlaskiej opłata za
wynajem 50-metrowego lokalu wraz z mediami
wyniesie ok. 900 złotych. Do końca wakacji
rodziny będą zwolnione z opłaty za czynsz. To
dowód, że jesteśmy w stanie budować taniej niż
rynek i to działanie ma swoich
odbiorców.Pierwsze mieszkania w ramach
programu powstały w Jarocinie. Pod koniec
kwietnia wprowadziło się do nich 96 rodzin.
Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania
budżetu na 2017 rok
Rząd przyjął we wtorek sprawozdanie z
wykonania budżetu za 2017 r., który zamknął się
deficytem w wysokości 25,4 mld zł. To o 34 mld
zł, czyli o 57,3 proc. mniej niż dopuszczony w
zeszłorocznej ustawie budżetowej deficyt .
MF: Nadwyżka budżetu po kwietniu wyniosła
9,3 mld zł
W budżecie państwa na koniec kwietnia br.
odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,3 mld zł,
podało Ministerstwo Finansów, prezentując
szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to
41,49 mld zł deficytu. To rekord. Po marcu w
budżecie centralnym nadwyżka była 3 razy
mniejsza.
Morawiecki: Mamy błędne wyobrażenie, że
nasza gospodarka zależy od środków
unijnych
Polska gospodarka w coraz mniejszym
stopniu będzie zależała od środków z Unii
Europejskiej - ocenił w sobotę w RMF FM
premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział
jednak bardzo twardą walkę o fundusze
strukturalne w UE.
Cd.Str.2.

Połowy tygodnia (21.)
Trwa nadal protest dziewięciu kobiet w sprawie
odwołania rządu PIS i oczywiście
Kaczyńskiego. Kobiety te do protestu używają
własnych dzieci i to niepełnosprawnych.
Okupują swoje sejmowe metry podłogi już z
półtora miesiąca.
I kiedy doszło do przepychanek ze strażą
marszałkowską jeden z chłopców na wózku
ośmielił się powiedzieć mamo, odpuść, ale nie
dokończył, gdyż ta zatkała mu usta. Bronić się
nie mógł. Jak później wyjaśniła, chciała go tylko
uspokoić, choć dalibóg wszyscy widzieli, że to
ona była nerwowa...
W Dzień Matki nadeszło wsparcie. Czaskoski,
Szczuka, Stalińska i inni niedługo, bo niedługo,
ale stali pod Sejmem, krzyczeli, a jakże, ale los
był im niełaskawy, dokładniej pogoda. Ech, na
pechowca to i cegła na głowę spadnie w
drewnianym kościółku...
Jak stracimy samorządy, to stracimy Polskę. A
jak wygramy te wybory samorządowe, to nikt
nie będzie mógł zawłaszczać naszych dziedzin
życia krzyczała aktywistka Stalińska i jak
rozumiem było to najsilniejsze przesłanie
wspierające niepełnosprawnych...
W Hruszowicach trwają ekshumacje. Celem jest
stwierdzenie czy jest możliwe, by w miejscu
rozebranego pomnika są szczątki ludzkie. Strona
ukraińska chciałaby pomnika OUN-UPA. Jak
zrozumiałem, jeśli będą szczątki ludzkie, będzie
mogiła. Ale nie będzie pomnika
upamiętniającego zbrodniarzy. Co ciekawe
prace obserwuje delegacja ukraińska z
Szeremetą na czele. Okazało się, że w imię nie
wiem czego cofnięto mu zakaz wjazdu do
Polski. O zakazie mówiono na głos, cofnięto po
cichu...
CBA wyłapała kilka osób z jednej z mafii
lekowych w Polsce. Za rządów PO i PSL szedł
nielegalny eksport leków do Niemiec, Belgii,
Wielkiej Brytanii. Zarabiało się na dopłatach.
Ku mojemu zdziwieniu przestępcy zarabiali
ponad 2 mld zł. rocznie. Co więcej, wykryto
przychodnie, które nie obsługiwały pacjentów
tylko służyły do składania zapotrzebowań do
hurtowni. To ja się pytam: jeśli w Polsce mogą
być fikcyjne przychodnie i nikt na to nie zwraca
uwagi, to co jeszcze fikcyjnego można będzie
wykryć?
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/80079

KE dobrze ocenia sytuację polskiej
gospodarki
Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest
najlepsza w najnowszej historii tego kraju,
zadłużenie instytucji rządowych i
samorządowych będzie spadać, a deficyt sektora
finansów publicznych ustabilizuje się - ogłosiła
w środę Komisja Europejska.
ARC: Sytuacja materialna 30% Polaków
poprawiła się w ciągu roku
Niemal co trzeci Polak przyznaje, że jego
sytuacja materialna poprawiła się w ciągu
ostatniego roku, a 39% liczy na to, że taka
poprawa nastąpi w ciągu najbliższych 12
miesięcy. Pogorszenie swojej sytuacji
przewiduje 10% Polaków, wynika z badania
ARC Rynek i Opinia. Dla 38% Polaków ich
obecna sytuacja finansowa jest powodem do
zadowolenia.
Produkcja przemysłowa rośnie.Znamy dane
GUS za kwiecień
Produkcja sprzedana przedsiębiorstw
przemysłowych zwiększyła się w kwietniu br. o
9,3% r/r, poinformował Główny Urząd
Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym
odnotowano spadek o 6,8%.
J. Kwieciński o danych GUS: Szczególnie
cieszy blisko 20-proc. wzrost produkcji
budowlanej
Szczególnie cieszy blisko 20-procentowy
wzrost produkcji budowlanej. Nie od dziś
wiadomo, że budownictwo, zwłaszcza
mieszkaniowe, jest kołem zamachowym dla
rozwoju wielu branż gospodarki - wskazał szef
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Jerzy
Kwieciński.
PKP SA podpisały z BGK Nieruchomości
umowę na budowę kilkunastu tysięcy lokali
Umowę na budowę kilkunastu tysięcy lokali
w ramach rządowego programu Mieszkanie
plus, podpisały w środę PKP SA z BGK
Nieruchomości. Inwestycje mogą ruszyć w
przyszłym roku w ośmiu miastach: Gdańsku,
Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Przemyślu,
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
Od dwóch lat rodzi się więcej dzieci. GUS
podał dane za 2017 rok
W 2017 r. urodziło się ok. 402 tys. dzieci,
czyli o 20 tys. więcej niż w roku poprzednim wynika z danych opublikowanych w środę przez
GUS. Wzrost liczby urodzeń w 2017 r. dotyczył
przede wszystkim dzieci urodzonych .
MRPiPS: w marcu urodziło się 32 tys. dzieci
Jest szansa, że w tym roku urodzi się 400 tys.
dzieci, mimo, że dynamika wzrostu jest trochę
mniejsza niż w 2017 r. - stwierdziła w piątek
szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Resort
rodziny i pracy poinformował, że w marcu 2018
roku urodziło się 32 tys. dzieci.
Polacy szybko się bogacą. GUS: Dochód
rozporządzalny wzrósł o 6,3 proc.
Przeciętny miesięczny dochód
rozporządzalny na 1 osobę w 2017 r. wyniósł 1
598 zł wobec 1 475 zł rok wcześniej co oznacza
wzrost o 6,3% r/r, podał Główny Urząd
Statystyczny (GUS).
GUS: Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw
handlowych w kwietniu wzrosła o 14,5 proc.
rdr
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Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw
handlowych w kwietniu 2018 r. wzrosła o 14,5
proc. rdr, a mdm spadła o 5,5 proc. - podał GUS.
GUS: Nowe zamówienia w przemyśle na
eksport w kwietniu wzrosły o 4,9 proc. rdr
Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w
kwietniu 2018 r. w ujęciu rdr wzrosły o 4,9 proc.
po spadku o 24,3 proc. rdr w poprzednim
miesiącu -podał GUS.
Nowe zamówienia w przemyśle w kwietniu
wzrosły o 8,4 proc. rdr - GUS
Nowe zamówienia w przemyśle w kwietniu
2018 r. wzrosły w ujęciu rdr o 8,4 proc., po
spadku o 16,2 proc. rdr w poprzednim miesiącu
- podał GUS.
Obroty w handlu detalicznym w IV wzrosły o
4,3 proc. rdr - GUS
Obroty w handlu detalicznym, niewyrównane
sezonowo, w kwietniu wzrosły o 4,3 proc. rdr,
po wzroście o 8,0 proc. w marcu - podał GUS.
Bezrobocie na poziomie 6,3 proc.GUS podał
dane za kwiecień
Stopa bezrobocia w kwietniu 2018 r.
wyniosła 6,3 proc. wobec 6,6 proc. w marcu podał GUS.
W końcu IV w budowie było 771,7 tys.
mieszkań, o 4,1 proc. więcej rdr - GUS
W końcu kwietnia w budowie było 771,7 tys.
mieszkań, o 4,1 proc. więcej niż przed rokiem podał GUS.
Polskie firmy inwestują trzy razy więcej niż
międzynarodowe korporacje
Statystyczny polski przedsiębiorca ma
niespełna 45 lat, jest dobrze wykształcony i
pracowity – taki obraz wyłania się z raportu
„Przedsiębiorcy odczarowani” przygotowanego
przez Polityka Insight na
zlecenie Polskiej Rady Biznesu.
"Holding PiS" zaskoczył analityków. Dobry
kwartał największych spółek giełdowych
Pierwszy kwartał dla spółek z państwowymi
prezesami okazał się dużo lepszy niż poprzedni.
Zyski miały co prawda niższe niż rok wcześniej,
ale prawie wszystkie przebiły w górę
oczekiwania analityków.
Najbardziej na plus zaskoczyły rynek JSW oraz
PKO BP.
Powstanie 22 nowych mostów na rzekach?
Szacowany koszt to ok. 2,3 mld zł
Rząd przygotował program budowy 22
mostów m.in. na Wiśle, Odrze, Bugu, Pilicy i
Warcie, w miejscach, gdzie są długie odcinki
rzek bez mostów -poinformował we wtorek
podczas konferencji prasowej premier Mateusz.
Szewczak: Zbudujemy mosty, nie tylko dla
pana starosty
Wielkie podziały komunikacyjne i
zaniedbania infrastrukturalne widać na ziemiach
polskich jeszcze od czasów zaborów. Stąd
pomysł budowy 22 mostów w 7 lat za kwotę ok.
2,3 mld zł wydaje się być pomysłem wielce
trafionym, przy ogromnej skali wydatków na
drogi i autostrady do 2020 roku w wysokości
135 mld zł jest to niewątpliwie koszt do
udźwignięcia. W wielu miejscach Polski,
ewidentnie brakuje mostów, ale wiele nawet
tych już istniejących jest w fatalnym stanie i
wymaga generalnych remontów.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec
kwietnia wyniosło 949 mld zł; 1 proc. mniej
mdm - MF
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia
wyniosło 949 mld zł, czyli o 9,2 mld zł (1,0
proc.) mniej mdm - podało Ministerstwo
Finansów w komunikacie.
Rząd nie zwalnia tempa z bezprecedensową w
historii Polski inwestycją
Realizacja projektu Centralnego Portu
Komunikacyjnego (CPK) ma m.in. na celu
włączenie Polski w sieć głównych powietrznych
szlaków handlowych i komunikacyjnych.
Chodzi też o to, aby Polacy zamiast
wybierać zachodnie huby lotnicze do dalekich
lotów, mogli korzystać z rodzimego hubu, a
także z narodowego przewoźnika. Ale w istocie
realizacja CPK daleko wykracza znaczeniem
poza rynek lotniczy.
Wild: Teren pod budowę CPK wyniesie
ponad 66 km kw.
Ponad 66 km kwadratowych ma teren
przeznaczony pod budowę Centralnego Portu
Komunikacyjnego - poinformował w środę
pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild.
Dodał, że 4 czerwca w Baranowie ruszy punkt
informacyjny.
190 mln zł z unijnej kasy na port w Ustce. Ma
być dominującym portem rybackim
Przedstawiciele Urzędu Morskiego w
Słupsku zapewniają, że prace budowlane nie
zakłócą funkcjonowania portu. Port w Ustce ma
pozostać portem miejskim, a nie być miejscem
budowy apartamentowców - powiedział we
wtorek minister gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej Marek Gróbarczyk. - Przeznaczenie
portu na rozwój deweloperki, budowy
apartamentowców jest decyzją skandaliczną
-powiedział.
W weekend politycy PiS odwiedzą 14
województw
W weekend politycy Prawa i
Sprawiedliwości kontynuują spotkania z
mieszkańcami Polski; odwiedzą w sumie 14
województw – wynika z informacji na stronie
internetowej ugrupowania. Marszałek Sejmu
Marek Kuchciński odwiedzi woj. małopolskie i
podkarpackie, a marszałek Senatu Stanisław
Karczewski – woj. zachodniopomorskie.
Warszawa: trwa sesja Zgromadzenia
Parlamentarnego NATO
W polskim Sejmie trwa sesja Zgromadzenia
Parlamentarnego NATO. To już trzecie takie
spotkanie w Warszawie. W obradach bierze
udział kilkuset polityków. Rozmawiają o
zagrożeniach dla Sojuszu z kierunku
wschodniego. Poruszą także temat wydatków na
obronność. Spotkanie poprzedza
zaplanowany na lipiec szczyt NATO w Brukseli.
PGZ dołączyła do programu budowy
samolotu wielozadaniowego
Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) SA
dołączyła do programu budowy innowacyjnego
wielozadaniowego samolotu turbośmigłowego
nowej generacji ILX-34 - poinformowała
zbrojeniowa spółka.
„Maryla“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80078

Między wódką a zakąską - Żydzi
Gdy ktoś wypowiada się na temat spraw, o
których nie ma pojęcia, i które nie powinny go
obchodzić - mówi się często, że "wciska się
miedzy wódkę i zakąskę". W takim
postępowaniu celują Żydzi, wyraźnie podsycając
w ten sposób antysemityzm. Modelowym tego
przykładem jest akcja rabina Davida Rosena,
dyrektora Komitetu Żydów Amerykańskich
(AJC). Napisał on:
"Rabin David Rosen, dyrektor
odpowiedzialny za międzynarodowe sprawy
międzyreligijne w AJC, napisał w liście do
kardynała Kurta Kocha, przewodniczącego
papieskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z
Judaizmem, że kontynuacja procesu kanonizacji
„będzie postrzegana w społeczności żydowskiej
i poza nią jako wyraz aprobaty dla skrajnie
negatywnego podejścia kardynała Hlonda do
społeczności żydowskiej”. {TUTAJ}.
Przyczyny dla których Żydzi atakują
prymasa Hlonda wyjaśnia portal wPolityce.pl {
read: https://wpolityce.pl/kosciol/3... }:
"Dlaczego ogłoszenie przez papieża uznania
heroiczności cnót prymasa Polski z lat
1926-1948 tak bardzo poruszyło amerykańskich
Żydów. Dlaczego kard. Hlond wciąż jest solą w
oku tak wielu środowisk? Prowadził
Rzeczpospolitą przez najtrudniejsze momenty
dziejowe i nigdy nie przestawał wierzyć w siłę
polskiego narodu. Jego przesłanie uderza
aktualnością. Czym jest życie społeczne,
polityczne, gospodarcze? Jakie wartości tworzą
zdrowy naród? Jaką drogą doprowadzić kraj do
godnego obywateli sukcesu? Stawiał trudne
pytania i odważnie na nie odpowiadał. ".
Moim zdaniem, Żydzi wtrącają się w
nieswoje sprawy, o których nie mają pojęcia
[patrz {TUTAJ}]. Proces beatyfikacyjny
polskiego duchownego ich nie dotyczy. Są na
ogół wrodzy Kościołowi i go nie rozumieją.
Ponieważ prowadzą akurat antypolską kampanię
- drażni ich fakt jakiegokolwiek wyróżnienia
Polaka. Ciekawe, co by Żydzi powiedzieli,
gdyby katoliccy biskupi zaczęli nagle ich
pouczać, kto ma być rabinem w jakiejś
miejscowości, a kto nie?
„elig“
http://www.blogmedia24.pl/node/80077
Dalsze obrabianie min. A.
Macierewicza
Postać i działalność Antoniego Macierewicza
doprowadza polskojęzycznych wrogów Polski
do białej gorączki. Części "naszych" też on
przeszkadza.
Min. A. Macierewicz ostatnio poinformował,
że: "TVP Info tak docenia zakup 53 tys. sztuk
karabinków Grot przeze mnie w MON, że aż
przypisuje go, jako sukces premiera
Morawieckiego, zupełnie jak z Patriotami.
Rzeczywiście było to istotne posunięcie dla
modernizacji Sił Zbrojnych RP". Takie próby
kradzieży, czyli przypisywania sobie zasług za
osiągnięcia byłego szefa MON będą nadal
trwały. Jednak nikt nie będzie w stanie
zaprzeczyć, że A.Macierewicz dokonał
zasadniczej reorientacji polskiego wojska.
Zmiany wprowadzone przez A.Macierewicza
są tak fundamentalne, że nie sposób
wprowadzać gradacji co do ich ważności.
Wprowadzenie WOT najbardziej rzuca się w
oczy. Przypomnieć też trzeba jak wielu miała ta
formacja przeciwników wśród generalicji.
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Przesuwanie jednostek pancernych spod granicy
z Niemcami na wschód i magazynów
strategicznych ze wschodu na zachód, to drugie
kolosalne osiągnięcie. Przy okazji powstaje
pytanie, ci którzy odpowiadali za poprzedni stan
rzeczy i jego obronę byli z pewnością
generałami, tylko czy na pewno polskimi? Sama
podróż naszych czołgów pociągami
doprowadziłaby do oczywistej masakry naszych
brygad czołgowych. Jak wiadomo, czołg stojący
na wagonie kolejowym, to nie czołg. Jest
jedynie celem. Przy okazji należy przypomnieć
jak fatalnie wyglądało dowodzenie armią
ukraińską w czasie inwazji wojsk rosyjskich. I
nadal nie ma pewności czy do końca
wyczyszczono korpus oficerski z agentury.
Wyśmiewana tak często przez
polskojęzyczne media systematyczna praca nad
budowaniem patriotyzmu w wojsku i
społeczeństwie daje podstawę do wzrostu
morale naszego wojska. A jest to sprawa równie
ważna jak zakupy nowoczesnej broni. Tomy
można pisać o bitwach i wojnach wygrywanych
dzięki sprawności dowództwa i wysokiemu
morale żołnierzy. I symetrycznie, jakież to
klęski ponoszono pomimo oczywistej przewagi
liczebnej i jakości uzbrojenia. Podam tylko
jeden przykład, który dobitnie tego dowodzi.
Belgijska forteca Eben-Emael była uważana
za najsilniejszą na świecie. Położona była na
styku granic Belgii, Holandii i co najgorsze
-Niemiec. Zbudowane w latach 1932-1935 na
bazie starych, nowe fortyfikacje były
nowoczesnie wyposażone. Ich zadaniem była
kontrola sporego odcinka Kanału Alberta i
znajdujących się tam mostów.
Na obszarze 180 m. X 370 m. zbudowano
bunkry wyposażone w działa i karabiny
maszynowe. Sześć dział kalibru 120 mm. miało
donośność 17.5 km. Było też 16 dział kalibru 75
mm. (zasięg 10 km.) oraz 12 dział kalibru 60
mm. Do tego broń przeciwpancerna i
przeciwlotnicza oraz 25 sprzężonych karabinów
maszynowych.
Załogę bunkra stanowiło 1 200 żołnierzy. W
czasie niemieckiego ataku w twierdzy było 650
obronców. Kilkuset innych stacjonowało w
pobliskiej wsi. Dowódcy nie raczyli dać
rozkazu ich przemieszczenia do fortecy mimo
wybuchu wojny. Nawet ograniczona obsada
powinna wystarczyć do długotrwalej obrony.
Jednak wystarczyło kilka minut, by podstawowa
artyleria została zniszczona. Załoga fortecy
poddała się po 30 godzinach.
Jak do tego doszlo? Otóż Niemcy bardzo
starannie przygotowywali atak spadochroniarzy.
Ćwiczyli atak aż do znudzenia, czy jak kto woli
- do zasr... śmierci. Atak wykonano w dniu 10 V
1940 r. o godzinie 5:25. Oddział 78 niemieckich
spadochroniarzy wylądował na terenie fortecy
przy pomocy 9 szybowców DFS 230. Dotarły
mimo, że były ostrzeliwane przez broń
przeciwlotniczą. Tak duże szybowce trudno nie
trafić. Odrywały się od holujących je samolotów
na wysokości 2 100 m. Były jak kaczki do
odstrzału.
Trudno też byłoby nie trafić ludzi biegnących
po otwartym terenie. Bunkry swobodnie kryły
się wzajemnie ogniem. A część dział miała
wieże obrotowe operujące na 360 stopniach,
czyli dookoła.
Niemieccy spadochroniarze mieli
wystarczająco silne ładunki wybuchowe o dużej
mocy, by unieszkodliwić artylerię forteczną. Nie
mieli jednak środków, by wedrzeć się do
wewnątrz twierdzy i ją zdobyć. Mury były
grube, drzwi pancerne a do tego podziemne

korytarze. Z kolei Belgowie nie mogli wydostać
się na zewnątrz. Poddali się o godzinie 12:30
następnego dnia.
Niemcy zdobyli najsilniejszą fortecę świata
tracąc 6 zabitych i 21 rannych. Straty Belgów
wyniosły 60 zabitych i 40 rannych.
Tak to wyglądało starcie wysokiego morale i
świetnego wyszkolenia z bardzo nowoczesną
bronią. Ten problem wypada poruszyć i
nieuchronnie nastąpi to w jednym z następnych
tekstów.
„Tymczasowy“
http://www.blogmedia24.pl/node/80056
Groteski w Sejmie ciąg dalszy
Pięć dni temu napisałam notkę
"Niepełnosprawni dobrzy na wszystko"
{TUTAJ}. Zakończyłam ją słowami: "
Jutro protestujących ma odwiedzić Lech Wałęsa.
Znając poziom jego ostatnich wypowiedzi,
obawiam się, że to dopiero będzie prawdziwy
cyrk.". Następnego dnia, w poniedziałek,
21.05.2018, Wałęsa faktycznie pojawił się w
Sejmie i moja przepowiednia spełniła się co do
joty. Dalszy ciąg tej tragikomedii miał miejsce
w czwartek, 24.05, czyli wczoraj.
Protestujące panie usiłowały wywiesić
transparent na zewnątrz budynku, co
uniemożliwiła Straż Marszałkowska. Doszło
do przepychanki, po której pani Hartwich
twierdziła, iż podrapał ja strażnik. Relacje
wideo pokazały, ze nie była ta prawda.
Podrapała ją koleżanka z protestu {TUTAJ}.
Nie pierwszy raz przyłapano tę panią na
kłamstwie. Twierdziła uprzednio, że jej
niepełnosprawny syn Kuba jest bezrobotny,
podczas, gdy od ponad roku pracuje w pewnej
fundacji. Aktualnie jest na urlopie. Gdy
podczas awantury ów syn próbował mamę
uspokoić, ta zatkała mu usta ręką {TUTAJ}.
W proteście bierze udział 9 osób, w tym co
najwyżej czterech niepełnosprawnych
[początkowo protestujących było 16]. Ci
ostatni sa wyraźnie tłamszeni przez swoje
agresywne mamusię i traktowani przez nie jak
małpy w ZOO. Dziś [25.05] zaczął się w
Sejmie szczyt parlamentarzystów NATO.
Według relacji RMF24.pl impreza ta została
skutecznie odgrodzona od protestujących
{TUTAJ}. Na razie nie było żadnych
incydentów. Wczoraj Grzegorz Łakomski
napisał w Wp.pl {TUTAJ} "Ujawniamy jak
Sejm chce ukryć protest niepełnosprawnych
podczas zgromadzenia NATO ". Wydaje się, iż
opisany prze niego plan jest realizowany.
„elig“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80072
Narzucanie tematów
Ci, którzy przeżyli emocjonalną huśtawkę w
latach 1980-1981 doskonale mnie zrozumią.
Władza dała nam szybkie szkolenie. Nasze
emocje skakały do góry i w dół. Jak już niby
wygraliśmy Kryzys Bydgoski w marcu 1981 r.,
to już tego samego wieczora tuż po ogłoszeniu
zakńczenia sprawy, co przyniosło na chwilę
ulgę, kamery telewizyjne przybliżały aż do bólu
twarz człowieka, który nieskutecznie podpalił
się w Przemyślu. Jak wygląda podpalony
człowiek, nie muszę tłumaczyć. A on szeptał, że
chce, by w Polsce był spokój. Później było
podrzucanie gazów trujących na górników

wychodzących po szychcie z kopalni w
Sosnowcu. Nie potrzeba było dużo, mała
przejażdzka dwóch SB-ków. Ciągle coś się
działo i to władza podrzucała tematy.
Teraz nieustannie leniwa intelektualnie
opozycja wraz z polskojęzycznymi mediami
podrzuca jednego zdechłego szczura po drugim.
"Nasi"z mediów chętnie podchwytują, bo są to
"newsy". Nasz rząd robi co może i stara się
równoważyć. Dzisiejszy przykład obietnicy
premiera M.Morawieckiego, Że wybudowane
zostanĄ 22 mosty jest świetnym tego
przykładem. Można zrobić więcej. Czy nie lepiej
by było gdyby nasze media choć trochę
zignorowały bieżączkę wpychaną namolnie
przez opozycję i stojące za nią media? W
zamian za to można byłoby zwiększyć tematykę
i argumentację dla władzy korzystną.
Na przykład można byłoby skleić kilka
migawek i pokazywać je co jakiś czas. Co do
tematu wolności słowa i wolności mediów,
obrazek Wałęsy odpychającego kamerę
telewizyjną, Wajdę zamachującego się na
kamerę, także Schetynę, atak Niesiołowskiego
na dziennikarkę "Gazety Polskiej" i kilka innych
takich przypadków. Ostatnio zablysnął Nitras ze
swoim: "Ja nie chcę tego mikrofonu". Inna,
wzmacniająca pierwszą, składanka mogłaby
przypominać o napaści uczestników
demonstracji KOD- i Obywateli na ekipy TVP
oraz na niezależnych dziennikarzy.
Ważną sprawą jest dawanie odporu ziejącym
na brutalność policji. Ten element gry
politycznej jest znany z podstawowego
poradnika anarchisty. Oszuści mają udawać
poszkodowanych przez brutalną policję. Niejaki
Diduszko, mąż swojej sławnej żonki był tego
dobitnym przykładem. Zaś tandetny babsztyl
"Żywa Gotówka" z braku jakiegokolwiek
pretekstu, taki sobie sama stworzyła.
Mianowicie powiedziała do funkcjonariusza ze
Straży Marszałkowskiej: "Niech wyciągnie on
pistolet i zastrzeli niepełnosprawnych". Nic się
nie wydarzyło, ale można stworzyć wrażenie
sytuacji mrożącej krew w żyłach. Poziom emocji
skacze pod sufit.
Składankę rzeczywistego brutalizmu, a nawet
bestialstwa policji z czasów rządów tuszczanych
bardzo łatwo można stworzyć. Nawet dziś
rolnicy z Kaliskiego przypomnieli brutalność
policji w czasie demonstracji w dniu 12 II 2003
w Marchwaczu i Cieni Drugiej. Policjanci
tuskowi nie patyczkowali się. Od razu sięgnęli
po broń i strzelali kulami gumowymi do ludzi.
Część została rannych, w tym jedna osoba
straciła oko. Nie brakuje nagrań z Marszów
Niepodległości.
„Tymczasowy“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80058

Zadanie jest prawie tak trudne jak kwantowe
splątanie zjawisk, którym koniecznie trzeba się
przyjrzeć, zaczynajac od zastanowienia się nad
tak zwanym partyjniactwem.
- Czy zwycięży Polska, czy jedna z wielu partii
prących do władzy?
[link] Czy Polska czy PONEROLOGIA OLIGARCHIA PSYCHOPATÓW?
„michael“
http://www.blogmedia24.pl/node/80059
Kilka słów o proteście w Sejmie i
aborcji eugenicznej
Zapewne ku dziwieniu wielu w proteście
niepełnosprawnych dostrzegam dostrzegam
również i pozytywy. Jestem przeciwnikiem
aborcji eugenicznej w jakiejkolwiek postaci. W
konsekwencji muszę się pogodzić z
koniecznością zapewnienia warunków do życia
dla osób niepełnosprawnych od urodzenia. Do
tej pory zwolennicy aborcji eugenicznej
podawali właśnie brak systemu opieki nad
niepełnosprawnymi jako najważniejsze
uzasadnienie swoich poglądów. Być może dzięki
niezbyt rozgarniętym posłankom opozycji
będzie można zaprzeczyć temu uzasadnieniu.
Kwestią natomiast zupełnie inną jest kwestia
wpływu technik uporczywego podtrzymywania
ciąży na zdrowie tak urodzonych dzieci i ich
zdolności prokreacyjne. Wydaje się być
logiczne, ze nie każda losowa kombinacja
genów jest udana. Wiadomo również, że ciąże
nieudane nie są w sposób naturalny
kontynuowane, przynajmniej w świecie
zwierząt, bo każde stworzenie weryfikuje w
okresie płodowym swoją progeniturę, również
pod względem przyszłych zdolności
rozrodczych.
Nie jest więc wykluczone, że dzieci z
podtrzymywanych na siłę ciąż nie są w stanie
mieć zdrowego potomstwa. Najbardziej
podtrzymywanymi ciążami są oczywiście te z in
vitro i w tych przypadkach hipoteza o
problemach prokreakcyjnych osób zrodzonych z
tych naturalnie nie dopuszczalnych ciąż jest
przez genetyków dobrze udokumentowana. Czy
można to rozciągnąć na wszelkie ciąże
niedopuszczalne, tego nie wiem, ale
podejrzewam że tak.
Albo więc zdecydujemy się na dopuszczenie
do aborcji eugenicznej albo będziemy musieli
wziąć na siebie ciężar opieki na dość liczną
grupa niepełnosprawnych. Im szybciej, tym
lepiej.
„UPARTY“
http://www.blogmedia24.pl/node/80041
Niepełnosprawni są dobrzy na
wszystko

"zabawie" tarczami, w które uczestnicy protestu
celowali jajami. Inicjatorzy namawiali osoby
niepełnosprawne do udziału w tej "zabawie"."
{TUTAJ}.
„elig“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80049
Szanowni mieszkańcy Grodu Kraka
Chciałoby się sparafrazować słynna mowę
Cycerona przeciwko Katylinie: "Quousque
tandem abutere, Majchrowski patientia
nostra...". Jak długo jeszcze będzie ów prezydent
ponownie wybierany już nie wiadomo z jakiego
powodu; czy jako mniejsze zło, czy jako
największy w Krakowie pracodawca i szafarz
wszelkich przywilejów, stanowisk, nagród et
cetera. Dziesiątki tysięcy urzędników
administracyjnych poczułoby sie zagrożonych
gdyby doszło do zmiany władz samorządowych.
Prezydent Majchrowski będzie startował do
śmierci w wyborach na prezydenta - skupia w
swoim ręku zbyt wiele interesów, zbyt wiele od
tego zależy, by poprzez "abdykację" ten układ
się zawalił; tego bez walki się nie oddaje.
Prezydent Majchrowski gospodarząc w
Krakowie ma kilka niewątpliwych "sukcesów";
pierwszym z nich jest prywatna szkoła wyższa
(dawniej zwana Krakowską Szkołą Wyższą KSW, inaczej - Kup Sobie Wykształcenie).,
drugim osiągnięciem jest dzierżenie rekordu
Polski (i Europy) w kategorii "smog w mieście".
Ze swojej szkoły prezydent Majchrowski jest
dumny (sam to słyszałem z jego ust). W
naiwności ducha myślałem, że prezydent takiego
grodu jak Kraków powinien pracować na rzecz
miasta przynajmniej 48 godzin na dobę, a nie
zajmować się prywatnymi interesami. Każdy
myślący człowiek wie, że ów szkolny obiekt
prezydenta w centrum miasta - nad Wisłą, z
odpowiednim układem komunikacyjnym (nawet
mostem przez rzekę) był możliwy do
zrealizowania tylko i wyłącznie przez człowieka
mającego właściwie pełnię władzy w mieście.
Oczywiście oddanie tak dużej władzy
samorządom, to ewidentny błąd ustawy o
samorządach. Korzystają z niej nadzwyczaj
bezczelnie także inni prezydenci, jak np. H.
Gronkiewicz Walc, P. Adamowicz, czy
prezydenci Poznania, Wrocławia, Sopotu i
Inowrocławia.
Prezydent Majchrowski ma na sumieniu
jeszcze nadzwyczaj "liberalną" politykę w
stosunku do gospodarowania miejskimi terenami
- w sensie wydawania decyzji budowlanych. W
jej wyniku zabudowane zostały wloty świeżego
powietrza, o czym myślano jeszcze przed I WW,
ale o tym współczesne władze miejskie nie
myślą; one myślą o własnych karierach (głównie
finansowych)...

CAS & CAS
Centrum Analiz Strategicznych przeciwko
Centrum Awansowania Sukinsynów - czyli
pytanie kto kogo zniszczy i dlaczego to zrobi.
Mam szkic tytułu i problem do zaprezentowania.
Prezentację przygotowuję, a gdy będzie gotowa,
to ją tutaj wkleję.
Główną myślą jest zastanowienie nad ideą
"Centrum Analiz Strategicznych - jako
imperatywu kategorycznego" [link]. Jest to
ważna sprawa i problem do rozstrzygnięcia:
- Czy Polska zwycięży i wybije się na
niepodległość, czy Schetyna zniszczy Polskę, by
zdobyć władzę?
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Tak przynajmniej uważa "totalna opozycja" i
angażuje tych nieszczęśników w coraz to
bardziej kompromitujące "ustawki", ośmieszając
dokumentnie protest niepełnosprawnych [oraz
ich opiekunów] w Sejmie. Oto wczoraj
[19.05.2018] dowiedzieliśmy się, że:
"Skandaliczną "zabawę" zorganizowaną na
manifestacji pod budynkiem Sejmu przedstawił
na Twitterze vloger Dariusz Matecki.
Umieszczone na taczkach portrety
przedstawicieli władz państwowych - prezydenta
Andrzeja Dudy, marszałka Sejmu Marka
Kuchcińskiego oraz marszałka Senatu,
Stanisława Karczewskiego, stały się w tej

„Janusz40„
http://www.blogmedia24.pl/node/80069
.................................
„Co nowego na blogach" jest niezależną
inicjatywą grupy użytkowników portalu
Blogmedia24.pl
Serwis przygotowali: „Maryla”, „Morsik”,
„Natenczas”, „tu.rybak”.
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