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Cokolwiek się stanie - sprawiedliwość
będzie, Polska zmartwychwstanie.
Jego drogą była droga ku wielkie i silnej Polsce
– mówił premier Mateusz Morawiecki.
Zaznaczył, że powstanie formacji, która zmienia
Polskę nie byłoby możliwe, gdy nie działalność
śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dodał, że
„był on osobą łącząca w sobie dwie bardzo
ważne cechy: konsekwencję w działaniu z
wrażliwością‖.Premier Mateusz Morawiecki
podkreślił, że „jesteśmy tu po to, by wypełniać
Pana testament, by iść tymi ścieżkami, które Pan
przed nami wyznaczył. My dziś traktujemy
Polskę jako miarę wszystkiego. Cokolwiek się
stanie - sprawiedliwość będzie, Polska
zmartwychwstanie. I ta wiara przybliża nas do
tej wielkiej, wymarzonej Polski‖. Premier
Mateusz Morawiecki na uroczystości
odsłonięcia pomnika śp. Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego.
Maski spadają. "Liberalna demokracja to
taka, w której winni rządzić oni i ich
towarzysze"
Wydawało się im, że wszystko ułożone jest,
jak trzeba. Wszystko w rękach towarzystwa:
banki i media, wydawnictwa i uniwersytety,
politycy i wymiar sprawiedliwości, kultura i
natura, wszystko było jak w dobrym syndykacie,
mam oczywiście na myśli „Project Syndicate‖, i
pluralizm był właściwy, aż tu jak z podziemi
wyłonili się populiści. A jeśli nie ugną się nawet
pod ekonomiczną presją?
Morawiecki o propozycji budżetu unijnego:
"Jest głęboko niezadowalająca i
nieakceptowalna"
Morawiecki pytany w wywiadzie, czy obawia
się o końcowy efekt negocjacji ws. unijnego
budżetu wyraził przekonanie, że ostateczny
kształt budżetu będzie wyglądał „zupełnie
inaczej‖ niż pierwotny. Pierwsza propozycja jest
głęboko niezadowalająca i nieakceptowalna. KE
wymyśliła sobie, że zestawi w pewnego rodzaju
sprzeczności interesy Europy Centralnej, czyli
Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji,
Rumunii, Węgier i Polski, z interesami Europy
Południowej. Tego wcześniej nie było —
zauważył premier. Będziemy walczyć solidarnie
na poziomie Europy Centralnej o
sprawiedliwszy podział wspólnotowego
budżetu. Toczę na ten temat bardzo intensywne i
obiecujące rozmowy m.in. z premierami krajów
wyszehradzkich, a także Litwy, Łotwy i Estonii.
Czaputowicz odpowiada KE: Jesteśmy gotowi
do obrony naszego stanowiska
Jesteśmy gotowi do obrony naszego
stanowiska - oświadczył w środę szef MSZ
Jacek Czaputowicz. Odniósł się w ten sposób do
decyzji KE, która wszczęła wobec Polski
kolejny etap w ramach procedury ochrony.
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Szewczak: Czas pogonić Timmermansa i
przestać negocjować z szulerami
Unijnym eurobiurokratom tak naprawdę nie
chodzi o żadne nasze reformy, chodzi im o ich
biznesy, które popsuł im obecny rząd PIS. Każą
nas, nie za brak praworządności i demokracji, bo
wolności w Polsce jest więcej niż w Niemczech,
Szwecji czy Francji, ale za proamerykańskie
sympatie, tworzenie bloku Trójmorza, za chęć
przeniesienia amerykańskich baz z Niemiec do
Polski, ale też za rosnącą polską
konkurencyjność, repolonizację banków, chęć
opodatkowania zagranicznych super i
hiper-marketów czy za uszczelnienie systemu
podatkowego, który uniemożliwia strzyżenie i
drenowanie polskiej kasy na setki miliardów
złotych, tak jak to miało miejsce w ciągu 8 lat
rządów PO-PSL. Unia chce nas napiętnować, bo
nie chcemy lotniska w Berlinie, tylko własne w
centralnej Polsce. Do ataków na Polskę i
Polaków wykorzystano tradycję zdrady
narodowej, donoszenia i szkalowania polskiego
państwa ze strony coraz bardziej antypolskiej
opozycji. Wykorzystano to jako wygodny
pretekst do szkodzenia naszemu krajowi. Skoro
chcą nam obciąć unijne dotacje o 23 proc., choć
to zaledwie propozycje, to trzeba by obciąć i
naszą składkę do budżetu UE też o 23 proc.
Kaczyński: Weszliśmy w kolejną fazę dobrej
zmiany
Weszliśmy w kolejną fazę dobrej zmiany;
jesteśmy winni naszym dzieciom i wnukom
stworzenie warunków do tego, by Polska
doścignęła pod względem poziomu życia
najzamożniejsze państwa Europy - napisał
prezes PiS Jarosław Kaczyński. Musieliśmy się
mierzyć z coraz bardziej totalnymi atakami,
coraz bardziej totalnej opozycji, która
zatraciwszy wszelką miarę i jakże często
elementarną przyzwoitość, nie cofała się przed
niczym i formułowała skrajnie absurdalne
oskarżenia pod naszym adresem— napisał lider
PiS. Nie próżnowały też proszone o pomoc
przez polskie kompradorskie elity wrogie nam
ośrodki zagraniczne, które bezprzykładnie
usiłowały politycznymi naciskami zmienić bieg
polskich spraw i zahamować proces dobrej
zmiany.
Weszła w życie nowelizacja ustaw o ustroju
sądów i Sądzie Najwyższym
W sobotę weszła w życie nowelizacja ustaw
o ustroju sądów powszechnych i Sądzie
Najwyższym. Nowela wprowadza zmiany w
instytucji skargi nadzwyczajnej oraz
mianowania asesorów w sądach powszechnych.

Połowy tygodnia (24.)
Góra urodziła mysz. Albo odwrotnie. Pan
prezydent spotkał się z jakąś radą, zapewne Dery
i Muchy, i objawił rodakom ewentualne pytania
referendalne. Zaraz się pośmiejemy, ale skąd on
te Dery i Muchy bierze?
Właściwie nie ma się z czego śmiać. Pytania
są w stylu "Dzieci wiedzą lepiej": Czy jest
Pani/Pan za uchwaleniem a) nowej Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej?; b) zmian w
obowiązującej Konstytucji RP?
Dlaczego to jest najlepsze? Ano dlatego, że a)
odpowiedź ma brzmieć tak lub nie i b) bo jak już
ktoś zwlecze się z wyra na to referendum, to
znaczy że chciałby zmian...
Reszta pytań jest równie bezsensowna, nawet
jedyne pytanie dla którego Duda ryzykuje
karierą jest osłabione i brzmi Czy jest Pani/Pan
za wzmocnieniem kompetencji wybieranego
przez Naród Prezydenta w sferze polityki
zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami
Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?...
Moja odpowiedź brzmi: nie. Widać, że
prezydentem może zostać ktoś z przypadku, a
doradcami będą Dera z Muchą wspomagani
przez Łapińskiego i Romaszewską. Nie mówiąc
już o Solochu...
Kolejne wysłuchania przed komisją ds.
"Amber Gold" z urzędnikami skarbówki wołają
o pomstę do nieba. I nie dlatego, że takie słabe,
tylko dlatego, że pokazują jaki mieliśmy (mamy)
aparat skarbowy. My wrogów mamy tu, nie w
Unii i nie w Sowietach...
Sąd Najwyższy skasował. Ws. drukarza,
który odmówił druku plakatów na imprezkę
pedałów i lesbijek. Na wniosek Ziobry kasacja
wyroku wyszła jak następuje: motywowany
swymi przekonaniami katolickimi, nie miał
uzasadnionego powodu do odmowy dokonania
wydruku według dostarczonego przez fundację
projektu bo tenże miał wyłącznie logo pedałów i
lesbijek i nie zachwalał zachowań LGBT, które
sprzeczne byłyby z kanonami wiary katolickiej‖.
Czyli winny. No i niech ktoś mi powie, że ci z
Sądu Najwyższego nie powinni iść do pracy
przy pilnowaniu parkingów?
Ostatnią instancją, która może obronić polską
praworządność, jest Unia Europejska napisali w
"Gazecie Wyborczej": Lech Wałęsa, Aleksander
Kwaśniewski, Bronisław Komorowski,
Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller,
Marek Belka, Kazimierz Marcinkiewicz,
Andrzej Olechowski, Dariusz Rosati, Adam
Rotfeld, Radosław Sikorski, Władysław
Frasyniuk, Bogdan Lis, Zbigniew Bujak.
Jak nie TW, to UW...

Ministerstwo Finansów: W luce VAT
zeszliśmy poniżej średniej europejskiej
W ciągu roku lukę w VAT ograniczyliśmy z
26 proc. do 14 proc., co oznacza, że jest ona
poniżej średniej europejskiej - powiedział we
wtorek wiceminister finansów Marian Banaś.
Zaznaczył, że do tej pory nikomu się to w Polsce
nie udało.
Szara strefa zmiażdżona. Ale to nie koniec
Podejmowane w ostatnich latach działania
rządu mające na celu zmniejszenie szarej strefy
na wartym ponad 100 mld zł rynku paliw
odniosły zauważalne skutki.
Cd.Str.2.

„tu.rybak―
http://blogmedia24.pl/node/80179

Komu należą się dopłaty do najmu?
Rząd przyjął projekt ustawy.
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o
dopłatach do najmu - poinformował PAP resort
inwestycji i rozwoju. Projekt zakłada, że dopłaty
będą wypłacane w równej wysokości przez
dziewięć lat, a kryteria dla beneficjentów określi
rada gminy.
Marczuk: Warto było umierać za 500 plus
Rodziny są budulcem narodu i powinny mieć
do dyspozycji służebne wobec nich państwo.
Nie odwrotnie. Rząd nie może jednak
nieodpowiedzialnie przyznawać świadczeń
wybranym grupom potrzebujących .
Półtora miliona Polaków musi dać radę
przeżyć za mniej niż 400 zł miesięcznie
GUS wyliczył, że za mniej niż 393 zł
miesięcznie nie da się w Polsce przeżyć. To
punkt widzenia urzędnika, bo za takie dochody
musi się utrzymać i jednak utrzymuje wciąż
tysiące osób w Polsce. Poprawa na rynku pracy
wydobyła z ubóstwa w ub. roku ćwierć miliona
ludzi.
1467 zł miesięcznie na głowę to minimum, by
przeżyć. Polacy ocenili, ile trzeba zarabiać
1467 zł netto na członka rodziny to według
Polaków minimalny poziom dochodów, jaki
pozwala na zaspokojenie podstawowych
potrzeb.
Wiemy, ile zarabiali Polacy w 2017 roku.
GUS podał pełne statystyki
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
Polsce w 2017 roku wyniosło 4 271,51 zł brutto.
Rafalska: Z programu "Dobry start"
skorzysta 4 mln 6 tys. dzieci
Z programu "Dobry start", który ma wspierać
rodzinę w zakupie wyposażenia dla uczniów,
skorzysta 4 mln 6 tys. dzieci – poinformowała
minister rodziny pracy i polityki społecznej
Elżbieta Rafalska.
Szydło: Od 1 stycznia 2019 minimalne
emerytury dla matek z czwórką dzieci
1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały
przepisy ws. przyznania minimalnej emerytury
dla matek, które urodziły i wychowały
przynajmniej czwórkę dzieci - zapowiedziała
wicepremier.
Rząd przeznaczy ponad 15 mld. zł na
wsparcie osób niepełnosprawnych
Rząd przeznaczy ponad 15 miliardów złotych
na wsparcie osób niepełnosprawnych. To 25
procent więcej niż w latach poprzednich. Od
pierwszego lipca osoby ze znaczną
niepełnosprawnością będą miały łatwiejszy
dostęp do rehabilitacji. Dużym wsparciem
będzie też nielimitowany dostęp do produktów
medycznych i rehabilitacyjnych.
Premier Morawiecki: „Ta inwestycja
pokazuje, że w ślad za słowem idą też czyny”
Wcześniej na drogi lokalne rząd
rozdysponował 800 mln zł. Łącznie w tym roku
na remonty i budowę dróg powiatowych i
gminnych rząd przekaże 1,3 mld zł.
Szybko rośnie dobrobyt w Polsce. Mazowsze
ex aequo z Kolonią i Hamburgiem
Polska jest czwarta w UE pod względem
wzrostu PKB na mieszkańca –wynika z danych

2

Komisji Europejskiej, która porównała okresy
poprzedzające dwie perspektywy unijne.

wynika z danych przedstawionych przez
Narodowy Bank Polski (NBP).

Polska czwarta w UE pod względem wzrostu
PKB na mieszkańca
Polska jest czwarta w UE pod względem
wzrostu PKB na mieszkańca – wynika z danych
Komisji Europejskiej, która porównała okresy
poprzedzające dwie perspektywy unijne.

Fitch: W 2020 r. wzrost PKB Polski zwolni do
2,9 proc.
Wzrost PKB Polski w 2020 r. wyhamuje do
2,9 proc. z 3,4 proc. w 2019 r. i 4,4 proc. w 2018
r. - wynika z najnowszych prognoz
makroekonomicznych agencji Fitch,
opublikowanych w środę.
Wicepremier Szydło: Reforma służby zdrowia
jednym z najważniejszych wyzwań
Reforma służby zdrowia, w tym zaradzenie
problemowi braku lekarzy i pielęgniarek, to
jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi
stoi obecnie rząd . Prowadzimy reformę,
wprowadziliśmy sieć szpitali, zmieniamy
organizację, by ułatwić dostępność do usług
medycznych, co roku będziemy zwiększać
finansowanie służby zdrowia, by w 2021 r.
osiągnąć poziom 6 proc. PKB. Te działania
powinny w znakomity sposób poprawić sytuację
służby zdrowia.

Wzrostu gospodarczego zazdrości nam nie
tylko Europa. Gigantyczny skok od
transformacji
Polacy mają się czym chwalić. Od
transformacji żaden kraj postkomunistyczny nie
radził sobie tak dobrze. Co więcej, tempem
rozwoju przebiliśmy nawet Hong-Kong.
Credit Agricole podnosi prognozy dla Polski.
Ekonomiści spodziewają się, że w tym roku
PKB wzrośnie o 4,5 proc. wobec 4,3 proc.
szacowanych poprzednio.
Rząd przeznaczy w tym roku 1,3 mld zł na
inwestycje drogowe
Rząd w tym roku przeznaczy 1,3 mld zł na
budowę oraz remonty dróg gminnych i
powiatowych. To o 500 mln więcej niż
planowano wcześniej. Dziś w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów zaprezentowane zostały
inwestycje drogowe, które zostaną zrealizowane
dzięki dodatkowej transzy.
Dług publiczny na koniec pierwszego
kwartału wzrósł o 2,8 proc.
Państwowy dług publiczny na koniec I
kwartału 2018 r. wyniósł 989 mld 179,3 mln zł,
po wzroście o 27 mld 360,5 mln zł (o 2,8 proc.)
wobec stanu na koniec 2017 r. - poinformowało
w komunikacie
Ministerstwo.
3,8 proc. wzrostu PKB i inflacja na poziomie
2,3 proc. Rząd podał założenia budżetu na
2019
Wzrost PKB w 2019 r. wyniesie 3,8 proc., a
średnioroczna inflacja 2,3 proc. -wynika z
komunikatu po posiedzeniu Rady Ministrów.
Stopa bezrobocia na koniec 2019 r. ma się
ukształtować na poziomie 5,6 proc., CIR
podkreśliło, że rząd, podejmując decyzję
dotyczącą wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. wziął
pod uwagę możliwości finansowe budżetu
państwa wynikające z krajowych i unijnych
przepisów zapewniających zachowanie
stabilności finansów publicznych, a także koszty
finansowania realizowanych zadań społecznych
(np. Rodzina 500+, obniżony wiek emerytalny,
podwyższenie renty socjalnej). Koszt
waloryzacji emerytur w 2019 r. przy
proponowanym wskaźniku 3,26 wyniesie 6,86
mld zł Rada Ministrów proponuje podniesienie
płacy minimalnej do 2220 zł
Rada Ministrów w trybie obiegowym
przyjęła propozycję podniesienia minimalnego
wynagrodzenia w 2019 r. do 2220 zł, a stawki
godzinowej do 14,50 zł - poinformował w
czwartek PAP wiceminister tego resortu.
NBP: Eksport w euro wzrósł w kwietniu o 8,6
proc. import o 9,9 proc.
Eksport towarów z Polski wzrósł w kwietniu
2018 r. o 8,6% r/r do 17 176 mln euro, zaś
import wzrósł o 9,9% r/r do 16 862 mln euro,

Rusza pilotaż resortu zdrowia
dotyczący fizjoterapii
Skrócenie kolejek do fizjoterapeutów i
ułatwienie dostępu do ćwiczeń rehabilitacyjnych
– to założenia reformy systemu opieki
rehabilitacji. Resort zdrowia rusza z pilotażem
dotyczącym tej dziedziny
opieki zdrowotnej.
NFZ: 1,5 mld więcej na zaćmę,
endoprotezoplastykę i świadczenia dla
niepełnosprawnych
Po zmianie planu finansowego NFZ nakłady
na leczenie pacjentów zwiększą się o 1,5 mld
zł.
"Te środki będą przeznaczone m.in. na
wyroby medyczne dla osób z
niepełnosprawnością, zabiegi usunięcia zaćmy,
endoprotezoplastykę oraz diagnostykę
obrazową" - poinformowała PAP rzecznik NFZ .
Warszawa:rusza Narodowa Debata o
Zdrowiu
Pod hasłem „Wspólnie dla zdrowia‖ rusza
dziś w Warszawie Narodowa Debata o Zdrowiu.
To cykl ogólnopolskich konferencji
poświęconych przyszłości służby zdrowia.
Temat dzisiejszych rozmów to: „Pacjent i
system: zasady działania opieki medycznej‖.
Celem debaty jest ustalenie priorytetów i
wyznaczenie kierunków działań poprzez
ogólnospołeczny dialog. W debacie będą brać
udział
przedstawiciele zawodów medycznych,
naukowcy oraz pacjenci. Debata zakończy się w
czerwcu przyszłego roku konferencją pt.
„Społeczny Program Zdrowie 2020 plus‖.
Minister Szumowski : Udało nam się z
uszczelnieniem VAT-u i tu też nam się uda
Bez szybkiej diagnostyki nie ma sensu
przyspieszanie wizyty u lekarza— powiedział
rozmówca Danuty Holeckiej. Liczę, że pilne
kolejki skrócą się do miesiąca— przyznał.
Wszelkiego rodzaju wyroby medyczne będą
nielimitowane.Łukasz Szumowski wskazał
również kierunek, w jakim powinna iść według
niego służba zdrowia.Musimy patrzeć na
wyniki,
„Maryla"
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80181

Czerwcowy lewy sierpowy
Czyli najnowszy sondaż CBOS. I niekoniecznie
chodzi o to, że tak zwana nowoczesna już leży,
choć jeszcze ma 5%. Bardziej niesamowite jest
istnienie takich łobuzów jak Frans Timmermans
albo Guy Verhofstadt, którzy wierzą w siłę
kłamstwa i chamstwa w polityce. Ale szczytem
zdebilenia jest przekonanie niektórych sędziów
Sądu Najwyższego, że wyrokiem wspierającym
LGBT przysłużą się tym brukselskim palantom
na tyle, że ci uratują ich posady. Nowy lewy
czerwcowy?
Śmiem stwierdzić, że ich lizusostwo jest
śmierdzącym przeciwieństwem niezawisłości,
jest antytezą sprawiedliwości i z całą pewnością
nie ma nic wspólnego z liberalizmem.
A przy okazji, ta hipokryzja jest świadectwem
kompromitujacej głupoty panów zajmujących
się takim "orzekaniem". Przecież w tej sprawie
wcale nie chodzi o sumienie drukarza, ani o
wolność sumienia żadnego rzemieślnika, ani
nawet o ich wolność gospodarczą, ale po prostu
o ich wolność jako ludzi. Żaden wolny człowiek
nie może być skazany na przymus zawarcia
żadnej umowy. Nawet kara pozbawienia
wolności nie idzie tak daleko. Nawet nadludzie z
nadzwyczajnej kasty nie mają prawa tworzenia
nowej kasty polskich pariasów, podludzi
zwanych rzemieślnikami, którzy nie mają prawa
odmówić wykonania rozkazów członków nowej
kasty nadludzi, zwanych LGBT.
Już widzę w tramwajach oznakowania "NUR
FÜR LGBT".
Taka polityka i takie rozumienie równości po
waszemu bez wątpienia prowadzi Was tam,
gdzie leży nowoczesna, razem z całą Waszą
nowoczesnością.
5%, i starczy.
„michael―
http://www.blogmedia24.pl/node/80175
Wartości europejskie jak maść z węża
Szczwani postępacy wpadli na pomysł, by
znaleźć środek na wszystko i wybrali coś, co
nazwali wartościami europejskimi. A jak już
wymyślili, to zaczęli stosować jak maść z węża,
którą przed wojną komiwojażerzy
amerykańscy-oszuści zalecali na wszelkie
dolegliwości. Co gorsza, zaczęli je używać jako
uzasadnienie sankcji nakładanych na opornych.
Ta droga została sprawdzona wcześniej przez
Amerykanów, którzy powołując się na właśnie
takie coś, napadli na kilka krajów.
Przed wiekami było znacznie prościej. Jeżeli
wierzyć Heredotowi, to gównym motywem
starożytnego świata na setki lat przed
narodzeniem Chrystusa była zemsta. Już na
pierwszych stronach napisanych przez siebie
"Dziejów" przedstawia przypadki porywania żon
królewskich i późniejszą zemstę. Tak więc
Fenicjanie porwali w Argos Io, córkę króla
Inachusa. W rewanżu, pewni Grecy,
prawdopodobnie Kreteńczycy wpadli do
fenckiego portu Tyre i porwali Europę, córkę
króla. Następnie Grecy przypłynęli zbrojnie do
miejscowości Aea nad rzeką Phasis w
Kolchidzie i porwali królewską córkę Medeę. A
już z pewnością szerzej znana jest historia
Parysa, który zainspirowany pół wieku później
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tymi historiami, porwał Spartankę Helenę, żonę
jednego z greckich królów. Grecy zmobilizowali
się i zniszczyli w zemście Troje. Król Priam
zapłakał.
Także półtora tysiąca lat później racje były
bardzo klarowne. W połowie pierwszego
tysiąclecia Święty Ambroży, biskup Mediolanu
oraz jego podopieczny Św. Augustyn
wypracowali ideę sprawiedliwej wojny. Tak
więc benedyktyński historyk Guibert, opat
Nogent-sous-Coucy piszący na początku XII w.
historię Pierwszej Wyprawy Krzyżowej mógł z
pełnym przekonaniem napisać: "W tych dniach
Bóg ustanowił święte wojny, tak by rycerstwo
mogło uzyskiwać zbawienie".
Oświecenie wraz z Rewolucją Francuską
przyniosły problem, z którym mamy do
czynienia do dzisiaj. Mianowicie wyniesiono
na wyżyny triadę: "Wolność, Równość,
Braterstwo" (albo śmierć). Nie stało się to
gwałtownie. Najpierw po wybuchu rewolucji
zastąpiono hasło: "Naród, Prawo, Król" całym
szeregiem innych, np. "Wolność,
Rozum,Równość". Wśród nich było także
motto:"Liberte, Egalite, Fraternite". Wybiło się
ono na czoło i zostało zinstytucjonalizowane
dopiero w III Republice pod koniec XIX wieku.
Za to sprawa nie byla skomplikowana dla
K.Marksa i komunistów. Młodomarksowska
antropolgia glosiła, że celem komunistów jest
wyzwolenie ludzkości. A dokładniej, klasy
robotniczej przez właśnie klasę robotniczą.
Jeszcze klarowniej wyglądało to w wersji
leninowskiej, kiedy to rewolucja światowa,
nazywana później walką o pokój, nie
potrzebowała jakichś dodatkowych interpretacji.
Prawdziwy problem stworzyła Unia Europejska.
Galimatias jaki stworzyła zmusza człowieka
starającego to pojąć, do łamania sobie głowy.
Art.2 Traktatu o Unii Europejskiej wylicza
"główne wartości Unii". Całość brzmi tak:
"Unia opiera sią na wartościach poszanowania
godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji,
równości, państwa prawnego, jak również
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób
należących do mniejszości. Wartości te są
wspólne Państwom Członkowskim w
społeczeństwie opartym na pluralizmie,
niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości,
solidarności oraz na równości kobiet i
mężczyzn".
Myli się ten, kto sądzi, że to już cała dżungla.
Otóż wśród wyliczonych wartości są szufladki,
tak, że by pojąć, trzeba je otwierać i rozwijać.
Przypatrzmy się "prawom człowieka".
ONZ-owski Międzynarodowy Pakiet Praw
Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. zawiera
prawa czterech generacji. W skład Praw I
Generacji wchodzi 16 praw osobistych oraz 6
praw obywatelskich i politycznych. Zestaw
Praw II Generacji tworzy 5 praw
ekonomicznych, 5 praw socjalnych i 5 praw
kulturalnych. Dodać należy 12 praw należących
do III Generacji. Ulgi wcale nie przynoszą
Prawa IV Generacji. Tu pachnie niespotykanym
dotąd niebezpieczeństwem, gdyż dopiero "są w
trakcie wyodrębniania się, należą do nich prawa
mniejszości seksualnych". Co tam da się upchąć,
o czym dziś jeszcze nie wiemy?

W ten to sposób proste jak dotąd sytuacje uległy
ekstraordynaryjnemu skomplikowaniu. W
dawnych czasach, gdy siadało się w
towarzystwie spragnionych ludzi by się napić,
wystarczyło rozstrzygnąć prosty problem:
"Lejemy po równemu czy sprawiedliwie?" W
nowej rzeczywistości pojęcie sprawiedliwosci
oddala tak przecież oczekiwany moment
konsumpcji. Sprawiedliwość może znaczyć;
każdemu to samo, każdemu według jego zasług,
każdemu według jego dzieł, każdemu według
jego potrzeb, każdemu według pozycji.
Unia Europejska stworzyła szczelną sieć jak
pajęczynę, przez którą nie przeciśnie się
najmniejsze nawet stworzonko, a co dopiero
mówić taki duży stwór jak Polska. Jak się
zechce, to zawsze znajdzie się jakiś powód do
ukarania. Jak to mówią: "Jak nie kijem go, to
pałką!"
„Tymczasowy―
http://www.blogmedia24.pl/node/80169
Na stepie wieje a w polskich mediach
cisza...
W ostatnich tygodniach z Ukrainy docierało
wiele ciekawych informacji w Polsce
odnotowywanych w mediach niszowych lub
wcale. Myślę, że do najbardziej interesujących
należy oddzielanie się Federacji Rosyjskiej od
granicy z ukraińskim Donbasem na linii sprzed
2014 roku. A więc również od
"separatystycznych" republik. Radio Svoboda
zaprezentowało omówienie.
- długość całej granicy - ok. 400 km, na dzisiaj
FR zbudowała
- ok. 100 km wspomnianego ogrodzenia
- ok. 40 km "rowów antytransportowych" (tak są
opisane)
- ok. 350 km tradycyjnej granicznej
infrastruktury w przypadku braku "zielonej
granicy" - zaorany pas ziemi między dwiema
liniami ogrodzenia i wieżyczki strażnicze (w
tekście pada też info o instalowanym
monitoringu optycznym).
Autorzy wspominają, że Rosjanie dyskretnie
zaczęli to instalować już od jakiegoś czasu,
natomiast bardzo przyspieszyli w 2018. W 2017
miejscowi mieszkańcy zaczęli publikować w
internecie tyle materiałów ilustrujących budowę,
że oficjalna rosyjska telewizja musiała
wyemitować "wyjaśnienie". Okazało się, że
nagle stwierdzono, iż kontrabanda przerzucana
przez granicę z "separatystami" stała się
problemem na taką skalę, że można go było
rozwiązać tylko w taki sposób.
Poniższy reportaż zwraca uwagę ukazaniem
reakcji mieszkańców okupowanych terytoriów,
którzy zostali po "separatystycznej" stronie
ogrodzenia oraz ogólny stosunek do ekipy
rosyjskich reporterów.
Wydawałoby się, że to dość istotna informacja.
Próżno jej jednak szukać zarówno w mediach
masowych, jak i w "fachowych" omówieniach
sytuacji nad Dnieprem.
Inaczej rzecz wygląda z odnotowywaniem
sytuacji na froncie. Chociaż np. nic nie wiemy o

trwającej tam od początku roku tzw. "wojnie
snajperskiej". Po kilkunastu tygodniach jej
trwania pierwsze jej obrazy zawdzięczamy
również portalowi liberalnego Radia Svoboda:
Wprawdzie jego początek (i tytuł) odnosi się do
prawdopodobnych przygotowań sił ukraińskich
do szturmu Gorłówki, jednak od momentu 1:15
możemy popatrzeć jak wygląda posterunek
snajperski Zbrojnych Sił Ukrainy (MON).
2:20-3:57 specnaz Gwardii Narodowej MSW,
oznaczeń brak, ale mundur wygląda na "Azow".
Dalej para snajperów z operacyjnych jednostek
GN. Wszyscy, zarówno z MON, jak i MSW
podpisani skrótem WSU - czyli "wojskowe" a
nie "zbrojne"... Dzieje się tak od momentu
przekształcenia ATO (operacji
antyterrorystycznej koordynowanej przez Sztab
Generalny ukraińskiego MON) w Operację
Połączonych Sił Zbrojnych (dołączenie wojsk
wewnętrznych podległych MSW) na początku
maja. Można sobie obejrzeć jak wyglądają i
czym się różnią. Zwraca uwagę jakość
używanego sprzętu.
Przygotowania były zauważalne wcześniej - już
w kwietniu w ukraińskojęzycznym internecie
można było znaleźć zwracające uwagę zdjęcia
wyposażenia Grupy Zwiadu "Azowa"
dostarczanego przez dość tajemniczego
dostawcę broni o nazwie Zbroyar.
„Foxx―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80173
Pokojowa Nagroda Nobla 2018
Absolutnie nie dostanie jej prezydent D.Trump.
choć całkowicie na nią zasługuje. Natomiast
pytaniem jest czy dostanie ją w następnym, czyli
2019 roku.
Na krótkiej liście obejmującej 5 podmiotów
znajdują się między innymi: Denis Mukwege
(Kongo)& Nadia Murad, Nigeryjczyk Oby
Ezekweski&EITI oraz Turek Cumhurixet z
wydawaną przez siebie gazetą Can Dundar.
Pełna lista obejmowała 330 kandydatów, w tym
216 indywidualnych i 114 organizacji. Pewnie
musiały się znaleźć na niej jakieś sławy. I tak sie
stało,na czele odrzuconych stał z pewnością
G.Soros, którego zgłosiła grupa węgierskich
profesorów i księży. Z pewnością przebił ich
wcześniej czeski profesor Wladilav Rieger,
który w 1948 r. nominował J.Stalina do nagrody
pokojowej.
Dominowali jednak ludzie mniej znani, np. Jaha
Marenzi Dukureh z Gambii i Tjahaja Purnama z
Indonezji. Ciśnie się na usta pytanie, jak tacy
różni mało znani ludzie, co zwykle jest
wskaźnikiem ograniczonych możliwości
działania, mogli zrobić dla Wielkiej Sprawy
Pokoju Między Narodami?
Prezydent Donald Trump nie może dostać
nagrody ze względów formalnych.
Harmonogram wyboru Noblisty wygląda
następująco. Najpierw we wrześniu zaczyna się
spływ nominacji. Trwa on do 31 I następnego
roku i to mamy za sobą. Także wybór krótkiej
listy, który to proces odbywa się w lutym i
marcu. Obecnie trwa okres przeglądu pięciu
propozycji, co zakończy się w październiku
podaniem nazwiska (nazwy) zwyciężcy.
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Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w
Oslo w dniu 10 XII.
Procedura, procedurą, ale grubo wcześniej
zaczęło się robienie koło pióra Trumpowi.
Mianowicie już po raz drugi ktoś tajemniczy
podał nazwisko prezydenta USA na listę
nominowanych. Nie wiadomo kto, bo można
podszyć się pod jakiś uprawniony do tego
podmiot (ważni politycy, profesorzy, poprzedni
laureaci itp.). Uzasadnienie brzmiało: "za jego
ideologię pokoju poprzez siłę". Olav Njolstad,
szef firmy, czyli Norwegian Nobel Institute
zglosił sprawę do policji oraz do FBI. Inni też
zaczęli się przykładać. Na przykład Szwajcarka
Beatrice Fihn, szefowa International Campaign
to Abolish Nuclear Weapons, która to
organizacja dostała Nobla w 2017 r., nazwała
D.Trumpa debilem.
Alfred Nobel sformułowal kryteria
przyznawania nagrody pokojowej swego
imienia.Życzył sobie, by przyznawano ją za
pracę na rzecz "braterstwa pomiędzy narodami,
abolicje albo redukcje armii oraz za organizację
i promocje kongresów poświęconych pokojowi".
W ten to sposób jak najbardziej uprawnionymi
były decyzje przyznania nagród
Argentyńczykowi Carlosowi Saavedrze
Lamasowi (1936) , który był negocjatorem
zakończenia wojny pomiędzy Paragwajem i
Boliwią, J.Hume i D.Trimble (1998) za
doprowadzenie do pokoju w Irlandii Północnej
czy Kolumbijczykowi J.M.Santosowi za
doprowadzenie do zakończenia 50 letniego
konfliktu kosztującego życie 220 000 i
poniewierkę 6 mln. przesiedlonych ludzi.
Natomiast nieco dziwi liczna obecność ludzi,
którzy byli działaczami społecznymi na rzecz
różnych celów niemilitarnych. Walczyli z
dyskryminacją, głodem czy nierównościami
społecznymi. Ale przecież nawet
Marksiści-Leniniści mówili o walce klasowej, a
nie o wojnie klasowej.
Oto klika wybranych przykładów działaczy
społecznych: 2011- E..L. Sirleaf (Liban),
Leymah Gbowee (Liban), Tawakkul Karman
(Jemen); 2004 - Wangari Muta Maathai (Kenia)
"za rozwój, demokrację i pokój"; 2006 Muhammad Yunus (Bangladesz), za
"zakladanie małych spółdzielni kredytowych";
2015 - Tunisian National Dialogue Quartet za
"wklad w budowę społeczeństwa
pluralistycznego w Tunezji".
Bywa, że fascynacja Trzecim Światem
prowadziła do poważnych wpadek. W 1992 r.
przyznano Nobla Rugobercie Menchu za walkę
o prawa Indian w Gwatemali. Podstawą była
napisana przez tę panią autobiografia. Jak się
okazało, bardzo podkoloryzowała ona
rzeczywistość włącznie z posługiwaniem się
kłamstwami.
Za skandaliczny uważa się wybór całkiem
długiej listy osób. Do nich należą: H.Kissinger,
Al Gore, C.Hull czy Barack Obama. Ten ostatni
został wyróżniony za "wysiłki w celu
wzmocnienia dyplomacji międzynarodowej oraz
koopercji między ludźmi".
A jak potraktować oczywistych terrorystówNoblistów pokojowych: Y.Arafata czy Alberta
Lutuli, prezydenta Afrykańskiego Kongresu
Narodowego. Człowiek czuje się nieswojo
widząc na liście Noblistow 9 Żydow z

Y.Rabinem i S.Peresem na czele. Jeżeli tak
dzielnie walczyli, to dlaczego odbywa się
rzeźnia Palestyńczyków i pokój na Bliskim
Wschodzie coraz bardziej się oddala?
Moje obrzydzenie budzi aferzysta z Ghany, Kofi
Anan pelniacy funkcje szefa ONZ. W 2001 r.
dostał Nagrodę Pokojową za "bardziej pokojowy
świat". Był on osobiscie odpowiedzialny za
"spoczęcie w pokoju" miliona zarżniętych
maczetami Ruandyjczyków. Także oddziału
podległych mu żołnierzy belgijskich"błękitnych hełmów".
„Tymczasowy―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80161
98 MMiesięcznica - przesilenie
strategiczne w obronie niepodległości
Pytanie czy Polska zwycięży i wybije się na
niepodległość, czy sukinsyny zniszczą naszą
Ojczyznę pozostaje nadal aktualne,
poszukiwanie prawdy trwa. Kilkanaście dni
temu postawiłem sobie zadanie CAS & CAS,
które z wielu powodów okazało się trudniejsze
niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Ale za żadną
cholerę nie zrezygnuję i nikomu nie radzę. Ani
kroku w tył, żadnych ustępstw.
Wniosek doraźny jest oczywisty - strategiczna
klamra współczesnych żmudnych starań o
jakość polskiej Niepodległości rozpina się
pomiędzy smoleńską zbrodnią dziesiątego
kwietnia 2010 roku, a codziennym dzisiaj. Tak
będzie zawsze, ponieważ polska Niepodległość
jest żmudną pracą. Musimy dojść do prawdy,
musimy wydłubać ją z dziesiątków tysięcy
szczątków, musimy dokonać tej sztuki w sposób
bezsporny i niepodważalny, ponieważ ta prawda
jest kamieniem węgielnym naszej dalszej roboty,
która musi być ukończona. Bezwzględnie musi.
Wniosek strategiczny jest inny - zadanie CAS &
CAS jest tak trudne ponieważ nasza aktualna
historyczna chwila jest gordyjskim węzłem, jest
szalonym splotem bardzo wielu strategicznych
interesów finansowych i politycznych. O
polskim sukcesie decyduje jakość naszych
codziennych wyborów, decyduje jakość naszej
pracy, decyduje jakość wyboru strategii dla
Polski. Prawda i jakość.
Chodzi nie tylko o strategię wyboru właściwej
drogi w przyszłość, ale także, a może nawet
przede wszystkim idzie o wybór właściwej
strategii rozprawienia się z upiornym wrogiem
wewnętrznym, ściśle współpracującym z
wrogiem zewnętrznym. Naszym celem musi być
całkowite zniszczenie tego wroga. Kompletna
jego dezintegracja. Kompletna dezintegracja
udziału w informacyjnej wojnie toczonej przez
różnych łajdaków przeciwko fundamentalnym
interesom polskiej racji stanu [link], [link]... .
To jest teraz robota na najbliższe sto lat.
„michael―
http://www.blogmedia24.pl/node/80151
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