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Spada ubóstwo wśród polskich dzieci.
Jest dobrze, będzie lepiej.
Nie jeden raz udowodniliśmy, że niemożliwe
staje się możliwe. Weźmy przykład 500 plus czy
obniżenia wieku emerytalnego. Wiem, że nie
zbudujemy tutaj Dubaju, nie będziemy budować
kilometrowej wysokości gmachów. Ale zadałem
sobie pytanie, czy nie dałoby się na tej ziemi i na
pogranicznych ziemiach, zbudować polskiej
Bawarii? Przypomnę, że Bawaria była przed i po
wojnie najbiedniejszą częścią Niemiec, ale od
dziesięcioleci jest jednym z dwóch
najbogatszych landów. Dokonała niesamowitych
postępów. Przypomnijmy, że to land katolicki
-przynajmniej taki był, tradycyjnych wartości,
przywiązany do swoich tradycji. Naszym
wielkim celem jest doprowadzenie do tego, by
Polska stała się krajem pod względem rozwoju
ekonomicznego i poziomu życia równym
państwom Zachodu, ale zachowała też swą
tożsamość, wartości, wiarę, czyli swą wolność
–Prezes PiS w Jasionce: Potrzebne są wielkie
ambicje. Chcieć, to móc.
Wmurowano kamień węgielny pod budowę
Muzeum Historii Polski
Kamień węgielny pod budowę Muzeum
Historii Polski wmurowali na Cytadeli
Warszawskiej premier Mateusz Morawiecki,
wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński
i dyrektor placówki Robert Kostro.
Premier: w 2019 r. z podatków VAT, CIT i
PIT wpłynie ponad 50 mld zł więcej
W 2019 r. z podatków VAT, CIT i PIT
wpłynie ponad 50 mld zł więcej powyżej
normalnych trendów ekonomicznych powiedział premier Mateusz Morawiecki. To
jest największe dzieło PiS, które stoi u
podstaw m.in. wielkich programów społecznych
i infrastrukturalnych. Staramy się naprawiać
Rzeczpospolitą w sposób realny i widoczny; w
wyniku usprawnienia instytucji państwa,
uszczelnienia systemu
podatkowego, nie tylko VAT, ale też CIT i PIT,
do samorządów wpływa dużo więcej pieniędzy powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Szewczak żartuje z wystąpienia Schetyny
Szewczak komentował sprawę konwencji
wyborczej Platformy Obywatelskiej. Widać
gdzie jest siła, energia, chęć zmian i wrażliwość
społeczna, a gdzie jest frustracja i programowo
to samo: olaboga, byle nie PiS stwierdził.
Odniósł się też do wypowiedzi Donalda Tuska,
który apelował o zgodę 11 listopada.
Wyjątkowo faryzejska postawa pana Tuska. Był
wielkim szczującym, podżegającym do „ulica i
zagranica‖, bardzo wspierał totalną opozycję, a
totalna opozycja mówiła tylko o obaleniu tego
rządu. A nagle mówi coś o pojednaniu w dniu
11 listopada — mówił Szewczak.

1

Premier M. Morawiecki : Mafie tracą, więc
atakują
Nie dziwię się, że gdy mafie tracą przychody,
zrobią wszystko, by się temu przeciwstawić.
Będą atakować różnymi sposobami i metodami powiedział w wywiadzie premier Mateusz
Morawiecki. Jak podkreślił, Prawo i
Sprawiedliwość od trzech lat walczy z
przestępcami i mafiami vatowskimi.
Agencja S&P podnosi rating Polski
Agencja S&P Global Ratings podwyższyła
długoterminowy rating Polski w walucie obcej
do "A-" z
BBB+" - podano na stronie internetowej agencji.
Perspektywa ratingu jest stabilna.
MF: Fitch potwierdza dotychczasowy rating
Polski
12 października 2018 r. agencja ratingowa
Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny
ratingowej Polski na poziomie A-/F2
odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych
zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1
odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych
zobowiązań w walucie krajowej.- Perspektywa
ratingu pozostała na poziomie stabilnym.
Premier: decyzja S&P oznacza m.in.
przyciągnięcie większej liczby inwestorów do
Polski
Decyzja S&P o podwyższeniu ratingu Polski
oznacza przyciągnięcie większej liczby
inwestorów, bezpieczeństwo na rynkach
finansowych, niższe koszty obsługi długu; przez
to więcej środków możemy
przeznaczyć na nasze programy rozwojowe powiedział premier Mateusz Morawiecki.
J. Kaczyński: ostatnie trzy lata pokazały, że
przy uczciwych rządach można dużo więcej
Ostatnie trzy lata rządów PiS pokazały, że
przy uczciwych rządach można dużo, dużo
więcej, niż przy nieuczciwych – mówił prezes
PiS Jarosław Kaczyński podczas regionalnej
konwencji samorządowej w Kielcach.
Szewczak: niemożliwe staje się możliwe
Na koniec roku dochody z VAT wyniosą ok.
170 mld zł; w 2019 r. z VAT, CIT i PIT wpłynie
ponad 50 mld zł więcej; skala uszczelnienia
systemu podatkowego pokazuje, że niemożliwe
staje się możliwe - mówił wiceszef sejmowej
komisji finansów Janusz Szewczak . Szewczak
stwierdził, że można mówić o 250-260 mld zł
strat z tytułu VAT w latach 2008-2015, 100-150
mld zł strat w ramach niezapłaconych podatków
akcyzowanych i 20 mld zł z braku poboru
podatku hazardowego. Były premier Donald
Tusk twierdzi, że zajęciem dżentelmenów jest
haratanie w gałę, a ja bym chciał powiedzieć, że
zajęciem dżentelmenów, a na pewno premierów
powinna być dbałość o budżet państwa, o to,
żeby nie rabowano Polakom gigantycznych
pieniędzy w ramach wyłudzeń VAT, ale również
innych podatków— mówił Szewczak.
Gdzie jest "GW", TVN i Onet, które powinny
zwrócić uwagę, jak gigantyczne straty
ponosiliśmy w VAT?
Mateusz Morawiecki był pytany o straty dla
budżetu państwa spowodowane brakiem walki...
Cd.Str.2.

Połowy tygodnia (41.)
Finiszuje kampania wyborcza przed
wyborami samorządowymi. Każdy przekonuje
przekonanych czyli swoich.
Schetyna i jego Lubnałer w Poznaniu długo
mówili o Morawieckim, o Dudzie, o
Macierewiczu, o sędziach dublerach i tych co są
winni wejścia do Sądu Najwyższego i wyjścia z
Unii Europejskiej. I jeszcze o wielkim uczuciu
wstydu jakie ogarnia Schetynę, kiedy zauważa
że w Polsce nie rządzi Schetyna. No i wielka,
odważna deklaracja: Schetyna złoży wniosek o
odwołanie premiera Morawieckiego z funkcji. Z
takim programem i z takim przywództwem
wygraną maja w kieszeni.
W tym samym czasie Kaczyński w Kielcach
przedstawił historię PSL, ale i on i Morawiecki
nie poświęcili konkurencji tyle czasu co
konkurencja im. Różnicę było widać zarówno w
treści jak i w języku. Przemówienia z Poznania
były dużo bardziej prostackie, co zapewne
pokazuje różnicę w elektoratach. Okazuje się, że
ten obywatelsko-nowoczesny okazuje się być
dużo prostszy...
Z treści przemówień wynika, że PIS
konkuruje z PSL (szczególnie w Sejmikach i
powiatach), a PO z PIS. PIS lepiej wybrał
strategię, gdyż eliminacja PSL ma dwa cele:
zastąpienie PSL PISem oraz eliminacja
obrotowego koalicjanta PO. I o to tak naprawdę
w tych wyborach chodzi, nie o Warszawę czy
Kraków...
W Warszawie mieliśmy okazję obejrzeć
całkiem idiotyczną debatę kilkunastu
kandydatów na prezydenta miasta. Idiotyczną,
bo każdy miał na odpowiedź niecała minutę.
Brawo sztaby i brawo organizatorzy. Udało się.
Oprócz zwykłych kretynizmów, wielu obietnic
od Sasa do Lasa, można było zapamiętać
wyłącznie, że Jaki rzucił legitymacje partyjną (d.
"Solidarna Polska", PIS, PO, PIS). Krótko
mówiąc, będzie miał niedługo szansę zapisać się
do PIS po raz trzeci...
Podobno to dlatego, że Warszawa zasługuje
na bezpartyjne przywództwo. Tu akurat
całkowicie się nie zgadzam. Otóż, o czym
pisałem i mówiłem przed poprzednimi i jeszcze
poprzednimi wyborami samorządowymi
powinno się głosować na kandydatów
partyjnych. Komitety bezpartyjne są wyłącznie
maskowaniem dotychczasowych lub
odstawionych sitw lub totalnej
amatorszczyzny...
Z ciekawostek. Jak agencje ratingowe
podniosły szacunki dla Polski, to opozycja i jej
media całkowicie to pominęły. Pamiętam, że jak
ostatnio ratingi poszły w dół (bo straszny PIS),
to agencje ratingowe były dla rządzących nic nie
warte. To jak jest? Odpowiadam, są ważne ale
szacują po uważaniu...
„tu.rybak―
http://www.blogmedia24.pl/node/80753

Mateusz Morawiecki był pytany o straty dla
budżetu państwa spowodowane brakiem walki z
mafiami VAT-owskimi.Wszyscy zgadzają się,
że jest to grubo powyżej 200 mld złotych —
odparł premier. Gdzie jest „Gazeta wyborcza‖,
gdzie jest TVN, gdzie jest portal Onet, które
powinny zwrócić uwagę jak gigantyczne straty
poniosło polskie państwo, społeczeństwo polskie
przez sam fakt niefrasobliwości i braku działań
wobec mafii VAT-owskich? — pytał. Czy to
jest 400 miliardów, czy to jest 300 miliardów, ja
dzisiaj tego nie powiem, ale wszyscy się
zgadzają, że to jest grubo powyżej 200
miliardów złotych — dodał szef rządu.
4,4 zamiat 4,1 proc. MFW podniósł prognozę
wzrostu PKB Polski na 2018 rok
Wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy do
4,4% w tym roku, zaś w kolejnym roku
spowolni do 3,5%, prognozuje Międzynarodowy
Fundusz Walutowy (MFW). Oznacza to
podwyżkę wobec prognozy na 2018

Polska dzięki wieloletnim wysiłkom znajduje
się w czołówce krajów, mających osiągnięcia w
obszarze inwestycji w kapitał ludzki powiedziała minister finansów Teresa
Czerwińska, która uczestniczy w dorocznym
spotkaniu gubernatorów Międzynarodowego
Funduszu Walutowego.
PAIH: Wartość bezpośrednich zagranicznych
inwestycji w Polsce wzrosła o 70 proc.
Wartość bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w Polsce obsłużonych przez
PAIH wzrosła po trzech kwartałach tego roku o
70 proc. rdr - powiedział PAP w poniedziałek
wiceszef PAIH Krzysztof Senger.
Dochody budżetu państwa rosną znacznie
szybciej niż PKB
Łączne szacowane dochody z PIT, CIT, VAT
oraz składki na FUS wzrosną w 2019 roku aż o
147 mld zł w porównaniu do 2015 r. i będzie to
wzrost znacznie wyższy niż dynamika PKB w
tym samym okresie.

Prognoza NBP: Wzrost PKB w 2018 r.
wyniesie 4,7 proc.
Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB,
przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski
(NBP) wśród 21 analityków w okresie
wrzesień-październik br., zakłada wzrost na
poziomie 4,7% w 2018 r., 3,8% w

Czerwińska: Deficyt powinien wynieść 50-60
proc. planu na koniec tego roku
Deficyt tegorocznego budżetu wyniesie 50-60
proc.zaplanowanej na ten rok kwoty 41,5 mld zł,
uważa minister finansów Teresa Czerwińska.

Ile jest warta narodowa marka Polski?
Znaleźliśmy się na 23. miejscu na świecie
Londyńska firma doradcza Brand Finance
wyceniła wartość marki narodowej Polski na
ponad 650 mld USD. (23. miejsce na świecie)

Agencja S&P tnie prognozy deficytu sektora
finansów publicznych Polski
Agencja S&P Global Ratings obniżyła
szacunek deficytu sektora finansów publicznych
Polski na 2018 r. do 0,9 proc. PKB z 2,0 proc. wynika z porównania prognoz agencji z raportu
datowanego na 11 października.

Polska na pierwszym miejscu na świecie w
wydatkach socjalnych. Zaskakujący raport
Uznana organizacja humanitarna Oxfam
przygotowała raport, w którym ocenia, jak
państwa niwelują przepaść między biednymi a
bogatymi. Okazuje się, że pod względem
wydatków socjalnych to Polska znalazła się na
szczycie.

Mieszkanie plus: 27 projektów, w których
powstaje blisko 10 tys. mieszkań w całej
Polsce
W ramach rządowego programu Mieszkanie
plus realizowanych jest obecnie 27 projektów, w
ramach których powstaje 10 tys. mieszkań.
Wartość tych inwestycji to ponad 2,4 mld zł.

Ubóstwo wśród dzieci w Polsce jest niższe niż
w Niemczech czy Szwecji
W 2017 r. zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym było w Polsce 17,9
proc. dzieci; w porównaniu z danymi z zeszłego
roku to spadek o 6 punktów procentowych wynika z najnowszych danych Eurostatu.

Prezes PGNiG zapowiada znaczny wzrost
wydobycia gazu
Wydobycie gazu na Podkarpaciu wzrośnie w
ciągu 5 lat o 28 proc –wynika z szacunków
PGNiG. Gaz będzie pozyskiwany m.in. w
okolicach Kramarzówki, gdzie w niedzielę
przebywał premier Mateusz Morawiecki.

W Warszawie odbyła się Narodowa Debata o
Rodzinie
W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się
dziś Narodowa Debata o Rodzinie. Temat
tegorocznych obrad brzmiał: "Rodzina miejscem
wychowania do wartości".

Suwerenność energetyczna Polski
Polityka energetyczna rządu to trzy filary:
własne wydobycie, terminal LNG w
Świnoujściu oraz gazociąg Baltic Pipe – mówił
premier Mateusz Morawiecki, który na
Podkarpaciu odwiedził plac wiertniczy.

Rzeczniczka rządu : Polityka premiera
Morawieckiego może być przykładem dla
innych krajów
To realny wymiar naszych prospołecznych
działań oraz skuteczności polityki. Polska
wreszcie zaczęła dbać o wykluczonych
społecznie – w ten sposób rzeczniczka rządu
Joanna Kopcińska skomentowała dla PAP dane
Eurostatu i Oxfamu o sytuacji społecznej w
Polsce.
Polska w czołówce krajów, mających
osiągnięcia w obszarze inwestycji w kapitał
ludzki
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CPK wygeneruje ponad 150 tys. nowych
miejsc pracy
Centralny Port Komunikacyjny wygeneruje
ponad 150 tys. nowych miejsc pracy powiedział w Łowiczu wiceminister
infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK
Mikołaj Wild.
Cztery spółki lotnicze kontrolowane przez
Skarb Państwa zostały włączone do PGL
Polskie Linie Lotnicze LOT, LOT Aircraft
Maintenance Services, LS Airport Services i LS
Technics zostały włączone do Polskiej Grupy
Lotniczej -poinformował w środę prezes PGL
Rafał Milczarski.

Polska Grupa Lotnicza ma wejść do grona
największych linii w Europie
Spółki wydzielone kiedyś z LOT-u razem z
nim utworzyły Polską Grupę Lotniczą. Wkrótce
mają wejść do grona największych linii w
Europie.
Polski biznes na nowo odkrywa wschodni
kierunek. "Ten rok jest fantastyczny"
Po latach stagnacji widać dobrą wolę w
relacjach gospodarczych Polski i Białorusi,
którym sprzyja dialog polityczny. Współpraca
rozwija się szczególnie w obwodach
przygranicznych, ale nie tylko. Największe
wyzwanie to przezwyciężenie barier, które
wynikają z tego, że Polska i Białoruś należą do
dwóch różnych systemów gospodarczych. Białoruś wybrała własną drogę. Musimy się
nauczyć, jak znaleźć mechanizmy
współpracy, honorując ten wybór - ocenia Artur
Michalski, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej
w Republice Białorusi.
Powstanie Instytut Europy Środkowej. Rząd
przyjął projekt ustawy
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o
Instytucie Europy Środkowej, który zostanie
utworzony na bazie Instytutu Europy
Środkowo-Wschodniej (IEŚW) działający od
2001 r. w Lublinie jako jednostka.
1,2 mld zł na termomodernizację. Rząd
przyjął nowelizację ustawy
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o
wspieraniu termomodernizacji i remontów,
podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i
Technologii . Budżet pilotażowego programu
termomodernizacji to ok. 1,2 mld zł.
Ardanowski: Tegoroczny eksport żywności
może osiągnąć wartość 30 mld euro
W tym roku wartość zagranicznej sprzedaży
żywności może zbliżyć się do 30 mld euro ocenił minister rolnictwa Jan Krzysztof
Ardanowski. Dodał, że o ponad 10 proc. wzrósł
eksport do największego odbiorcy polskich.
Zwodowano nowy holownik dla Marynarki
Wojennej
W gdańskiej stoczni Remontowa
Shipbuilding zwodowano w poniedziałek nowy
holownik dla Marynarki Wojennej. To pierwsza
z serii sześciu jednostek tego typu budowana w
tym zakładzie na potrzeby polskiej floty.
Wszystkie mają wejść do służby do końca 2020
r.
Dwa razy więcej pasażerów, kolejne trasy,
nowe samoloty. Lot rośnie błyskawicznie
Liczba pasażerów Lotu od 2016 roku
zwiększyła się dwukrotnie, a jego siatka
połączeń rozrosła się 2,5-krotnie. W tej sytuacji
polski przewoźnik musiał zdecydować się na
zakup nowych samolotów.
J. Cieszyński: Zobaczymy bardzo wyraźną
poprawę w służbie zdrowia
Jeszcze w tym roku mają się skrócić kolejki
do lekarzy. Zobaczymy bardzo wyraźną
poprawę – zapewnia wiceminister zdrowia
Janusz Cieszyński. Wiceszef resortu podkreśla,
że ma to związek z wrześniową aktualizacją
planu Narodowego Funduszu Zdrowia.
„Maryla―
Czytaj całość: http://blogmedia24.pl/node/80752

Motto dla PiS
Jak dotąd wszystko było jasne, na co
wskazywałem w 2015 r. PiS wygrywając
wybory był wbrew różnym smętkom dobrze
przygotowany. Jakby był na szkoleniach
amerykańskiej formacji sił specjalnych SEALS,
najlepszych w świecie. "Shit always can
happen" - stąd amerykańscy komandości zawsze
są przygotowani na najgorsze warunki po
wyładowaniu. Nasi trafili na paskudne warunki,
lujki nie dały nawet przysłowiowych 100 dni
spokoju. Dla porównania, postępaki dają swoim
nawet kilka lat miodowych. Wystarczy
popatrzeć na zachowanie medialnych smierdków
wobec lalusia Trudeau, formalnie premiera
Kanady.
Już prawie trzy lata trwają zmagania Naszych
z rozbudowanym jak Linia Maginota oporem
miejscowego betonu oraz zasieków stwarzanych
przez saperów
kacapsko-niemieckich-unijnych-żydowskich.
Śmierdzi to z daleka, ale coś trzeba z tym zrobić.
W końcu dziś jest jedna z nielicznych w dziejach
Polski chwil, kiedy jest szansa, którą bez wahań
można nazwać dziejową. W pewnym sensie
ograniczonym kilkoma generacjami, można
wołać: Teraz albo nigdy!
Jakie motto powino dziś służyć PiS? Czas się
robi bardzo gorący. Totalna opozycja w Polsce
kompletnie oszalała. Postępakami w Unii
Europejskiej już dawno powinni zająć się wcale
nie psychiatrzy, tylko prości żandarmi, a
miejscami osadzenia powinny być lochy.
Najpierw należy odrzucić motta kacapków.
Nawet nie warto tłumaczyć dlaczego. Tak więc
skreślamy na papierze toaletowym motto KGB z
Placu Lubianki nr 2: "Lojalność wobec partii,
lojalność ojczyznie". Także hasło Smierszu
(adres ten sam, a dokładniej- piętro 4 i 6):
"Śmierć szpiegom!".
Wróćmy do cywilizowanych szerokości
geograficznych. Nawet zwykłe Indie są lepsze,
bo wszystko jest lepsze od kacapków. The Royal
Gurkha Rifles, legendarni żołnierze
Brytyjskiego Imperium, kierowali się hasłem:
"Lepiej zginąć niż być tchórzem".
Może nada się motto Kampfschwimmer,
elitarnej jednostki niemieckiej Kriegsmarine (III
Rzesza): "Ucz się cierpieć bez skarzenia się".
Tak przyglądam się różnym zebranym
mottom (bo jestem z usposobienia erudycyjny i
nie cierpię lać wody) i od pierwszego rzutu oka
wiem co powinno być mottem PiS, wspaniałej,
zwycięskiej partii, choć czasem niedoskonałej.
Oczywiście, że motto SEALS:
JEDYNY ŁATWY DZIEŃ BYŁ WCZORAJ.
Może się mylę, więc napszę kilka innych mott
do wyboru.
"Uderzaj szybko" - 70 pulk piechoty US Army.
"Nie zaprzestawaj ognia!" - 9 pulk piechoty
US Army.
"Maszeruj albo zgiń" - Francuski Legii
Cudzoziemskiej.
"Lekki, cichy i śmiertelny" - 7 dywizja
piechoty US Army.
"Zwycięż albo zgiń" - 1 Skrzydlo Lotnictwa
Taktycznego USAF.
"Żadne poświęcenie nie jest zbyt wielkie" Amerykascy spadochroniarze.
"To musi być zrobione" - 13 dywizja
piechoty US Army.
"Cokolwiek trzeba poświęcić by osiągnać
cel" - 1 batalion 4 dywizji Marines US Army.
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„Tymczasowy―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80736
Dwa i pół tysiąca ton stuzłotoych
banknotów
Wielka grabież, miliardy w łapach złodziei.
Ponad 250 miliardów prawdziwych złotówek
trafiło w łapy realnych złodziei. To nie jest tak,
że to są utracone podatki, które nie zostały
wpłacone do polskiego budżetu. Odwrotnie. To
są konkretne pieniądze, które najpierw zostały
przez nas wpłacone do Urzędów Skarbowych, a
dopiero później fizycznie ukradzione,
wyniesione w torbach albo wpłacone na
bankowe konta tych złodziei. To są nasze
pieniądze, które najpierw wpłaciliśmy, a które
dopiero później zostały oddane złodziejom. To
były tak zwane "zwroty" VAT. TAKA JEST
PONURA PRAWDA!
Ta gigantyczna grabież została zablokowana
przez dobrze zorganizowaną pracę zespołu
Mateusza Morawieckiego. Stąd ten wściekły
atak na rząd.
Złodzieje po prostu chcą kraść dalej.
A te 250 miliardów, to mniejsza część większej
całości.
DWA i PÓŁ TYSIĄCA TON
STUZŁOTOWYCH BANKNOTÓW
to realny, prawdziwy łup totalnej opozycji.
Cały długi pociąg pieniędzy.
To jest właściwa odpowiedź na pytanie o co
walczy totalna opozycja. O pieniądze. O
ordynarną kasiorę. Wszelką władzę i politykę
mają w starych gaciach. Jeśli im chodzi o
władzę, to interesują ich rządy nad konkretnymi
pieniędzmi. Aby przytulić choć reklamówkę.
Tylko 93 deko, to już sto tysięcy [link]. Nie cały
kilogram.
Na początek - Witold Gadowski w
najnowszym numerze "Gazety Polskiej"
prezentuje hipotezę o realnej opozycji w
Polsce! [link]:
"Gdyby poważnie zastanowić się nad tym,
jakie są najsilniejsze ośrodki opozycji w
dzisiejszej Polsce i jakie mają inspiracje, to
dojdziemy do zaskakujących ustaleń. Okaże się
bowiem, że Platforma Obywatelska i
„Nowoczesna‖ to wcale nie najważniejsze
środowiska, nadające dziś względny impet
antyrządowym działaniom.
Pomijając jawne agentury niemieckie i
rosyjskie, bardzo łatwo można zauważyć, że
opozycyjne partie pełnią coraz bardziej
dekoracyjną rolę, a prawdziwe zadania realnej
walki z rządem Prawa i Sprawiedliwości
powierza się albo prominentnym sędziom, albo
osobom pokroju Ludmiły Kozłowskiej i
Bartosza Kramka. Zachodzi oczywiście pytanie:
kto opozycji rozdziela role, ale tu wiele
wyjaśniłaby pewnie cykliczna obecność generała
Marka Dukaczewskiego pod Sejmem. (...)
Rodowód tej grupy wywodzi się wprost ze
spotkań w Magdalence, gdzie generał Czesław
Kiszczak dogadywał się z przedstawicielami
tzw. konstruktywnej opozycji. Kilka miesięcy po
tych „dżentelmeńskich paktach‖ środowiska
pezetpeerowców, tradycyjnie związanych z
frakcją „puławian‖, oraz rewizjonistów spod
znaku Geremka, Kuronia i Michnika,
wykreowanych na liderów solidarnościowej
opozycji, rozpoczęły tworzenie myśli
politycznej, która miała absolutnie zdominować
nową Polskę".
Mam inną hipotezę o wrogim przejęciu
państwa przez przestępczą mafię ZŁODZIEI,

KŁAMCÓW i OSZUSTÓW, którzy cały swój
interes mają w wielkiej grabieży. Proszę
zauważyć, jak znamienne jest powstanie
Komitetu Obrony Demokracji (KOD) - nieomal
zaraz po wyborach parlamentarnych, drugiego
grudnia 2015 roku, można przypuszczać, że w
odpowiedzi na hasło pani Beaty Szydło
"WYSTARCZY NIE KRAŚĆ".
Absolutnie przeciwnym hasłem totalitarnej
opozycji jest ich żelazna doktryna:
"WYSTARCZY KRAŚĆ". Ich europejska
wartość, zwana wolnością, polega na wolności
grabieży. Ich praworządność polega na
bezkarności ich złodziejstwa. To oni, już w
pierwszych chwilach tak zwanej transformacji
lat dziewięćdziesiątych, niby w żartach
opowiadali o tym, że PIERWSZY MILION
TRZEBA UKRAŚĆ - [link], [link], [link],
[BM24], [link], [Wolna Polska], [SSS], [link],
[link], [link].
We wrześniu 2007 roku napisałem w jakimś tam
podsumowaniu coś takiego:
„michael―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80727
Chybione,choć niesfałszowane sondaże
Całkowicie słuszny jest dość powszechny
pogląd, że wiele badań opinii publicznej służy
manipulacji. Pisałem o tym między innymi w
tekście pt. "Obiektywizm badaczy opinii
publicznej" (23 V 2010). Fałszować można na
każdym etapie procesu badawczego, formułując
pytania, układając strukturę kwestionariusza
wywiadu, dobierając próbkę badawczą czy
wybierając sposób komunikowania się z
respondentami. Nie mówiąc o innych, jak na
przykład ważenie. Bywa także, że ten krytycyzm
jest przesadzony, o czym też pisałem na swoim
blogu w dniu 19 IV 2011 r. ("Przesadna krytyka
sondaży"). Bywa jednak i tak, że wyniki
sondaży bardzo odbiegają od rzeczywistych
wyników wyborów i nie jest to wynikiem złych
intencji, tylko niemocy badacza z powodu oporu
badanej materii. Tak właśnie zdarzyło się w
odbytych w ubiegłym miesiącu wyborach do
parlamentu kanadyjskiej prowincji Quebec.
Wpadkę sondażowni porównuje się z ostatnim
wielkim blamażem, który dokonał się w czasie
wyborów w brytyjskiej Kolumbii w 2013 r.
Wtedy to przewidywano, że wygra NDP z
przewagą 7%, a w rzeczywistosci wygrali
Liberałowie z przewagą 4%, czyli różnica
wyniosła 11%.
Wybory w Quebecu wygrała nowopowstała,
konserwatywna partia polityczna Coalition
Avenir Quebec (CAQ). Do samodzielnych
rządów potrzebowała 63 miejsca w parlamencie,
a zdobyła 74, co daje jej swobodę rządzenia
przez najbliższe lata. Według CBC's Quebec
Poll Tracker syntetyzującego przewidywania
kilku największych sondażowni (Forum
Research, Research Co., IPSOS, Mainstreet,
Leger, CROP i FORUM) CAQ miała zdobyć
32.6% głosów, a zdobyła 37.4%. Natomiast
Partia Liberalna zamiast przewidywanych 29.3%
osiągnęła jedynie 24.8%.
Oczywiście, że jak to bywa w
cywilizowanym społeczeństwie zaczęła się
dyskusja publiczna na temat zgodnie poniesionej
porażki badaczy opinii publicznej. W jej
wyniku, też zgodnie, uznano, że głównym
powodem była próbka badawcza, czyli dobór
respondentów. Na ten temat pisałem w jednym z

czterech odcinków serialu na te tematy jakie
zamiescilem na swym blogu w dniach: 14 XII
2010 r. - 25 XII 2010 r. Nosił on tytul: "Dobór
próbki [Trafność sondaży (III)]". Napisałem tam
tak:
"Podstawowa zasada doboru respondentów
jest zasadą jednakowej szansy wylosowania
każdego członka badanej populacji ("equal
probability of selection principle"). Dokładniej,
idzie o takie zaprojektowanie metody doboru
badanych osob, by każdy członek populacji miał
znaną, inną niż zero, szanse bycia wybranym.
Dzięki temu możliwe jest oszacowanie
możliwego błędu doboru próbki. A przede
wszystkim zapewnia się duży stopień
reprezentatywności próbki w stosunku do całej
populacji. Interesujące, że dużo sondaży
przeprowadza się w świecie [także w Polsce]
bez użycia odpowiedniego modelu losowania
respondentów. A wtedy, mimo, że autorzy
podają margines błędu, błąd próby nie tylko nie
jest znany, ale nawet nie jest wyliczalny. Tym
samym podawany margines błędu jest tylko
metaforą i pelni funkcje ozdobnika".
Jeżeli wylosuje się komputerowo próbkę o
strukturze odbiegającej od struktury populacji
wynikającej z ostatniego Spisu Powszechnego,
to stosuje się metodę ważenia polegającą na
korygowaniu surowego materiału w celu
zwiększenia trafności wyników. Jasne, że jest tu
pole do nadużyć. Pisałem o tym na tym blogu w
tekście pt. "Ważenie- ciche narzędzie naginania
wyników sondaży" (28 IX 2011).
Tyle, że w tym przypadku próbka badawcza
została dobrana zgodnie z regułami sztuki
metodologicznej. O cóż więc do diabła chodzi?
„Tymczasowy―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80748
STO DRUGA MIESIĘCZNICA
SMOLEŃSKIEGO ZAMACHU
Totalitarna opozycja opowiada bzdury o
skłóceniu polskiego narodu, dolewając oliwy do
ognia, judząc prowokacjami, a gołym okiem
widać dyktaturę ich własnego zamordyzmu. Tak
wygląda działalność komunistycznej platformy
oszustów i obrońców totalnego złodziejstwa.
Prowokator woła o konsensus, cham opowiada o
grzeczności, a diabeł ogonem na mszę dzwoni.
I tak, i w ten sposób, sto dwa miesiące po
smoleńskiej zbrodni jesteśmy w środku
samorządowej kampanii wyborczej, jesteśmy w
ogniu kłamstwa i chamstwa rozległego
środowiska sprawców smoleńskiego zamachu.
Świadomie i z całą rozwagą nie mówię o
sprawcach. Mówię o ich komunistycznym
środowisku, reprezentowanym przez bardzo
wielu różnych ludzi związanych cywilizacyjną
wspólnotą myśli, ludzi, idei i przede wszystkim
wspólnego interesu. Zupełnie niedawno
zaproponowałem złożenie WNIOSKU O
DELEGALIZACJĘ TOTALITARNEJ
OPOZYCJI. (30 sierpnia 2018)
Wtedy, proponując tę delegalizację miałem w
głowie zarys argumentacji, teraz mam już
krzepkie przekonanie, że ten wniosek ma bardzo
mocne i spójne uzasadnienie.
- Pierwsza przesłanka to grabież. Bezczelna
masowa grabież polskiego majątku. Jeszcze
miesiąc temu było dobrze uzasadnione
podejrzenie, teraz trudno wątpić w to, że ich
interesem nie jest żadna totalna opozycja, ale
totalna grabież wspólnie i w głębokim
porozumieniu z totalitarną władzą, o którą teraz
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walczą. Zjawisko totalnej grabieży [link],
uprawianej w całym państwie pod osłoną
systemu prawnego i państwowego aparatu
władzy już teraz dojrzewa do postawienia
konkretnych zarzutów. Można z powodzeniem
sformułować taką hipotezę, że totalna opozycja
jest ugrupowaniem służalczych pośredników. To
po prostu partia antypolska. Polityczni
ochroniarze, trzymający parasol nad
prawdziwymi złodziejami. A złodzieje płacą im
nędzne kieszonkowe za trzymanie tego parasola
[link]. Oni nie kradli tych 250 miliardów z
karuzeli VAT. Oni pozwolili ukraść.
- Drugą przesłanką są ukryte działania lub
zaniechania oraz oraz prawne i bezprawne
zobowiązania, które ograniczają zdolności
rozwojowe naszej Ojczyzny. Są to ukryte
mechanizmy antypolskiej dywersji, które
działają jak pułapki i przeciwrozwojowe miny,
niszczące ekonomiczną konkurencyjność i
zdolność Polski do suwerennego rozwoju.
Przykładów jest bardzo dużo, wręcz
nieograniczona ilość, zawsze mogę podać co
najmniej kilka, aby pokazać mechanizm ich
niszczącego działania.
Przykład pierwszy - Podpisana w dniu 27
kwietnia 2015 polsko-niemiecka umowa o
wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych
- ogranicza możliwość rozwoju szlaków
wodnych rzeki Odry do III klasy żeglowności
[link] oraz [link]. Pierwszy z tych linków odsyła
do niemieckiego dokumentu, w którym
zadowoleni Niemcy cieszą się z rezultatu
umowy podpisanej z rządem PO na krótko przed
wyborami. Zamieszczę w komentarzu krótki
fragment tego tekstu. Drugi z tych dokumentów
jest polskim raportem, wyjaśniającym dlaczego
ta III kategoria żeglowności jest draństwem.
Rząd Mateusza Morawieckiego musiał sporo
czasu i energii poświęcić by odkręcić to
draństwo.
Przykładów jest oczywiście mnóstwo, chciałem
pokazać choć jeden, aby można było na własne
oczy zobaczyć jak sprytnie i jak wredne są takie
miny zakopywane w polską rzeczywistość. To
jest prawdziwe niszczenie Polski.
„michael―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80742
Pośród niesnasków - Pan Bóg uderza.
40 rocznica.
Konklawe 14-16 X 1978 roku dokonało wyboru
przez członków Kolegium Kardynalskiego
nowego, 264 papieża rzymskiego, Zakończyło
się wyborem kardynała i metropolity Krakowa
Karola Wojtyły w ósmym głosowaniu w
poniedziałek 16 października 1978 roku w
godzinach popołudniowych.
16.10.1978 - Karol Wojtyła w oknie Bazyliki
św. Piotra, tuż po ogłoszeniu, że został wybrany
przez konklawe na papieżaFoto: PAP/EPA
Pośród niesnasków Pan Bóg uderza - Juliusz
Słowacki
W ogromny dzwon. Dla Słowiańskiego oto
Papieża Otwarty tron. Ten przed mieczami tak
nie uciecze Jako ten Włoch, On śmiało, jak Bóg,
pójdzie na miecze, Świat mu - to proch!
Twarz jego, słońcem rozpromieniona,
Lampą dla sług, Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło - gdzie Bóg. Na jego pacierz i
rozkazanie Nie tylko lud - Jeśli rozkaże, to
słońce stanie, Bo moc - to cud.

On się już zbliża - rozdawca nowy
Globowych sił; Cofnie się w żyłach pod jego
słowy Krew naszych żył; W sercach się zacznie
światłości Bożej Strumienny ruch, Co myśl
pomyśli przezeń, to stworzy, Bo moc - to duch.
A trzebaż mocy, byśmy ten Pański Dźwignęli
świat: Więc oto idzie Papież Słowiański Ludowy
brat; - Oto już leje balsamy świata Do naszych
łon, Hufiec aniołów kwiatem umiata Dla niego
tron. On rozda miłość, jak dziś mocarze Rozdają
broń, Sakramentalną moc on pokaże, Świat
wziąwszy w dłoń.
Gołąb mu słowa usty wyleci, Poniesie wieść,
Nowinę słodką, że Duch już świeci I ma swą
cześć. Niebo się nad nim piękne otworzy Z
obojgu stron, Bo on na tronie stanął i tworzy I
świat - i tron.
On przez narody uczyni bratnie Wydawszy
głos, Że duchy pójdą w cele ostatnie Przez ofiar
stos. Moc mu pomoże sakramentalna Narodów
stu, Że praca duchów będzie widzialna Przed
trumną tu.
Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość,
Robactwo, gad, Zdrowie przyniesie, rozpali
miłość I zbawi świat; Wnętrza kościołów on
powymiata, Oczyści sień, Boga pokaże w
twórczości świata,
Jasno jak dzień.
Nie ma wolności bez solidarności
Barbara Fedyszak-Radziejowska,
Szukanie odpowiedzi na pytanie „co dokładnie
powiedział nam wtedy Papież?‖ jest
fascynujące, ponieważ o wolności mówił
niewiele. Analiza „świeckich‖ fragmentów
ówczesnych homilii pokazuje, jak ważną była
dlań wspólnota, a nie jednostka. Jeśli kierował
swoje słowa do osoby ludzkiej, to zawsze do
zakorzenionej we wspólnocie narodowej. Jan
Paweł II – „syn polskiego narodu wezwany na
stolicę św. Piotra‖, mówił o Polsce jako o „ziemi
szczególnie odpowiedzialnego świadectwa‖.
Pytał, czy dorastamy do naszych wspólnych (!)
zadań. Przypominał tysiącletnią, wspaniałą i
trudną przeszłość narodu – Warszawa 1944,
nierówna walka, opuszczenie przez
sprzymierzeńców. Domagał się sprawiedliwej
Europy z niepodległą Polską. Wspominał
królewski szczep Piastowy (błonia
Gębarzewskie), św. Wojciecha, Bolesława
Chrobrego i „Bogurodzicę‖. Opowiadał
chrześcijańską historię swojej Ojczyzny.
Jeżeli 1979 rok rozpoczął drogę Polaków ku
wolności, to u jej początku były słowa: nie
można zrozumieć człowieka, narodu i Polski bez
Chrystusa. Na Jasnej Górze Papież mówił:
„Jesteście piękni, obcując z Chrystusem‖.
Wątpiącym i stojącym poza Kościołem
przypominał: także wy potrzebujecie Chrystusa,
prawa do Chrystusa, by poczuć smak wolności.
Więcej słów powiedziano w nich o trudzie,
prawdzie, wspólnocie, dobru, miłości i
solidarności niż o wolności. Nic dziwnego, że na
pielgrzymich transparentach widniały| słowa:
„nie ma wolności bez solidarności‖.
„Maryla―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/80750
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