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tym w szczególności, a takie wspaniałe
organizacje, jak organizacje
harcerskie, które wychowują młodzież,
pomagają w tym oczywiście całemu polskiemu
społeczeństwu. Jesteśmy za to bardzo, bardzo
wdzięczni. Dziękujemy za wszystko, za to, co
robicie dla ludzi wokół was, dla integracji i dla
Polski, bo wszyscy razem działamy dla Polski.
Dziękuję bardzo - powiedział Morawiecki.
Rośnie nadwyżka w budżecie państwa
Po jedenastu miesiącach bieżącego roku
budżet nadal ma nadwyżkę, jest ona wyższa niż
po październiku - poinformowała minister
finansów Teresa Czerwińska. Zgodnie z
ostatnimi szacunkami MF październik zamknął
się nadwyżką w kwocie 6,5 mld zł.
Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił
bilans gospodarczy mijającego roku
Bilans gospodarczy Polski za mijający rok
przedstawiony dzisiaj przez Polski Instytut
Ekonomiczny wskazuje na wyższy od prognoz
wzrost gospodarczy, dobrą koniunkturę na rynku
pracy i wysoką konsumpcję.

Niech blask betlejemskiej gwiazdy wypełni nas
nadzieją a trzask łamanego opłatka pozwoli
zrozumieć i wybaczyć tym, którzy o wybaczenie
proszą. Niech rodzący się Chrystus przypomni
nam co naprawdę jest ważne.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
Blogerom i Czytelnikom wraz z Rodzinami
życzy Redakcja Blogmedia24
............................................................
#PolskieStajenki
#PolskieStajenki to akcja internetowa, której
celem jest promowanie w Internecie
chrześcijańskiego sensu świąt. Bez Narodzin
Jezusa w stajence betlejemskiej, nie
świętowalibyśmy teraz Bożego Narodzenia .
„Dzięki inicjatywie #PolskieStajenki szerzymy
atmosferę pokoju i miłości płynącej od
Nowonarodzonego Jezusa w mediach
społecznościowych, w których często panują
negatywne uczucia. W ten sposób chrześcijański
duch Bożego Narodzenia dociera do
użytkowników nowych mediów przemieniając
zatwardziałe serca przesłaniem nieskończonej
miłości Boga do ludzi” – powiedział ks. Paweł
Rytel-Andrianik.
Świąteczne życzenia prezesa PiS Jarosława
Kaczyńskiego
Jak największego udziału w tej nadziei, tej
radości, którą przyniósł ze sobą Chrystus –
powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości
Jarosław Kaczyński, składając życzenia
Polakom. Lider PiS życzył także,
by Nowy Rok przybliżył Polskę silną, dostatnią,
i sprawiedliwą dla wszystkich.
Premier: Staramy się łączyć, staramy się
zmieniać świat na lepsze
Rządy oczywiście nie zbawiają świata, ale
starają się zmieniać go. My się staramy zmieniać
świat, chociaż trochę na lepsze i zależy nam na

Prof. Mączyńska: Rok 2018 był świetny dla
polskiej gospodarki
2018 r. był świetny dla polskiej gospodarki:
zaskakująco wysoki wzrost PKB, niskie
bezrobocie, niższe tempo wzrostu cen niż
wynikałoby to z prognoz -oceniła dla PAP prof.
Elżbieta Mączyńska, szefowa PTE.
Płace w firmach wzrosły o 7,7 proc. GUS
podał dane za listopad
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw (w których liczba pracujących
przekracza 9 osób) w listopadzie 2018 r. wzrosło
o 7,7 proc. r/r, zaś zatrudnienie w
przedsiębiorstwach zwiększyło się o 3 proc.
M. Dworczyk: Po Nowym Roku zaczniemy
przedstawiać nowe programy
Będziemy zmierzać do podniesienia
standardu życia Polaków do poziomu
europejskiego, kolejne programy zaczniemy
przedstawiać zaraz po Nowym Roku; w naszych
obietnicach jesteśmy wiarygodni - mówił po
konwencji PiS szef KPRM Michał Dworczyk.
Glapiński: Atak na NBP ma na celu
wciągnięcie Polski do strefy euro
Siły polityczne, które chcą powrócić do
władzy, myślą o zapewnieniu swojej dominacji
już "na zawsze". Ma im to umożliwić wejście
Polski do strefy euro. Ale bez zmiany prezesa
banku centralnego nie będzie to ani łatwe.
MPiT: Inflacja konsumencka utrzyma się na
poziomie 1,3 proc. r: r w grudniu
Inflacja konsumencka utrzyma się w w
grudniu br. na listopadowym poziomie 1,3 proc.
r/r, prognozują eksperci Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).
NBP: Inflacja bazowa wyniosła 0,7% r: r w
listopadzie; konsensus: 0,8% r: r
Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych
(inflacja CPI) wyniósł 1,3% r/r w listopadzie br.
wobec 1,8% r/r w październiku br.
Kwieciński: Szybki wzrost inwestycji
utrzyma się w IV kwartale
Cd.Str.2.
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Połowy tygodnia (51.)
Zeszłotygodniowy zjazd PIS miał kontynuację.
Zjazd BIS powiedział, to co wcześniej, a
ponadto że przedstawi programy wyborcze na
najbliższe wybory w najbliższej przyszłości. To
się nazywa stopniowanie napięcia...
Wydaje się, że celem zjazdu bis było
przekonanie nieprzekonanych do rzetelności
rządzących i do nierzetelności nierządzących. W
tym celu nie trzeba było robić całego zjazdu, ale
któż wcześniej wiedział, że...
Obywatelsko-tęczowi w Warszawie zastosowali
się do skandalicznego orzeczenia NSA i cofnęli
patronów zdekomunizowanych ulic. I to, uwaga,
w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (tu
warto zwrócić uwagę na ulicę im. Bohaterów z
kopalni Wujek). Ten prymitywizm bolszewików
odziedziczyli po przodkach.
Ci sami i również w Warszawie, cofnęli swoją
poprzednią uchwałę i bonifikatę na wykup
mieszkań spółdzielczych w wys. 99 proc.
zmienili na 60 proc. W ten sposób kończą z
błędami rozdawnictwa. Błąd polegał na tym, że
miało to dotyczyć wszystkich. A teraz te
odebrane wszystkim 1,7 mld zł będą mogli
bezbłędnie rozdawać wyłącznie swoim...
Nadal ci sami, tyle że w Poznaniu popisali się w
rocznicę 13 Grudnia. Prezydent miasta nie miał
ochoty osobiście, więc wysłał pod pomnik
delegację z kwiatami. Delegację złożoną ze
strażników miejskich. Ci poszli, ale nie tam
gdzie trzeba i złożyli kwiaty pod tablicą
dedykowaną budowniczym mostu. Gdyby to nie
byli strażnicy miejscy, to mogliby przeczytać
treść napisu, no ale cóż, stało się jak się stało...
Już tylko te trzy proste fakty pokazują jaka jest
opozycja i zjazd PIS nie musiał tego opowiadać.
A tak Kaczyński mógł tylko wzmocnić
przekaz...
I to wszystko potwierdzili w Sejmie. Schetyna,
charyzmatyczny przywódca unionistów,
postanowił odwołać rząd. Wtedy z
anty-głowaniem wystąpił Morawiecki i poprosił
o przegłosowanie... votum zaufania. Głosowanie
wygrał i premierem pozostał. Schetynie nie
mogło się zmarnować przemówienie, które
mozolnie od miesiąca sam pisał, więc ku
mojemu zdziwieniu dwa dni później Sejm
głosował to samo tylko na wniosek Schetyny. I
Schetyna głosowanie przegrał, a co się przy
okazji nasłuchał...
Wszyscy słusznie się śmieją z Petru, z Lubanłera
czy z Bredzik-Durnowatej. A niesłusznie
pomijają Schetynę, bo on nie dość, że im
dorównuje poziomem, to nawet ich przeniższa...
„tu.rybak“
http://www.blogmedia24.pl/node/81139

Trend w inwestycjach - które w III kw.
br. wzrosły o 9,9 proc. r/r -utrzyma się także w
IV kw., uważa minister inwestycji i rozwoju
Jerzy Kwieciński.

Budżet przyszłoroczny może osiągnąć niższy
deficyt niż zakładany obecnie na poziomie 28,5
mld zł, wynika z wypowiedzi wiceministra
finansów Leszka Skiby.

Zasady pensji minimalnej do zmiany. Armia
urzędników dostanie o 207 zł wyższą wypłatę
207 zł "podwyżki" dla armii blisko 50 tys.
urzędników. Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej chce małej rewolucji w
zasadach dotyczących wypłacania pensji
minimalnej. Zmiana ma zacząć obowiązywać
tuż po przyszłych wyborach parlamentarnych od stycznia 2020 roku.

Zmiany w podatkach 2019: Będzie prościej w
podatku od pożyczek i zbycia
Będzie można za cały miesiąc złożyć
zbiorczą deklarację i jednorazowo wpłacić PCC.
To dobra wiadomość m.in. dla pożyczkobiorcy,
nabywców dzieł sztuki, dealerów i komisów
samochodowych.

MRPiPS przeznaczy 6 mln złotych na
program pomocy osobom bezdomnym
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej przeznaczyło 6 mln złotych na
realizację programu "Pokonać bezdomność.
Program pomocy osobom bezdomnym" w roku
2019. Jego celem jest wspieranie działań
służących przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu
problemu bezdomności.
Krysiak: Wzrost nakładów inwestycyjnych
zwiastuje dalszy boom płac
Wzrost płac dobrze świadczy o kondycji
polskiej gospodarki - powiedział PAP Zbigniew
Krysiak prof. SGH, komentując opublikowane
we wtorek dane GUS dotyczące dynamiki
wynagrodzeń w listopadzie.
Polacy zarabiają i wydają. Popyt
konsumpcyjny w polskiej gospodarce
Popyt konsumpcyjny w polskiej gospodarce
pozostaje silny pod koniec roku -ocenili
ekonomiści PKO BP, komentując piątkowe dane
GUS dot. sprzedaży detalicznej. Jak dodali, dane
wskazują na coraz większą.
GUS: Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły
o 5,4% r: r w listopadzie
Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o
5,4% r/r w listopadzie 2018 r. po wzroście o
10,9% r/r miesiąc wcześniej, podał Główny
Urząd Statystyczny
GUS: Sprzedaż detaliczna (ceny stałe)
wzrosła o 6,9% r: r w listopadzie
Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w
listopadzie była wyższa niż przed rokiem o 8,2%
i zmniejszyła się o 2,7% m/m, podano także w
komunikacie.
GUS: Liczba nowych bezrobotnych spadła m:
m do 139,5 tys. osób w listopadzie
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych
wyniosła w listopadzie br. 139,5 tys. wobec
149,5 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny
Urząd Statystyczny.Stopa bezrobocia
zarejestrowanego na koniec października br.
wyniosła 5,7%, czyli nie zmieniła wobec danych
z października, podał Główny Urząd
Statystyczny (GUS). W listopadzie 2017 r. stopa
ta wyniosła 6,5%.
Co przyniesie 2019 rok w gospodarce?
Rok 2019 przyniesie spowolnienia
światowego wzrostu gospodarczego, w ślad za
tym także polskiej gospodarki – z ponad 5 proc.
w 2018 r. do poniżej 4 proc. - ostrzega Roman
Przasnyski, główny analityk Gerda Broker. W
Polsce można oczekiwać też wzrostu inflacji.
MF: Deficyt w 2019 r. będzie mniejszy od
zakładanego w budżecie
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Resort finansów: Nadwyżka w budżecie po
listopadzie wyniosła 11,06 mld zł
W budżecie państwa na koniec listopada br.
odnotowano nadwyżkę w wysokości 11,06 mld
zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując
szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to
41,49 mld zł deficytu.
MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o
1,1% m: m do 949,86 mld zł
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec
października 2018 r. wzrosło o 1,1% m/m i
wyniosło 959 861,8 mln zł, podało Ministerstwo
Finansów, prezentując ostateczne dane. Od
początku roku zadłużenie wzrosło o 3,4%.
Ekonomiści: Będzie niewielki deficyt
W ostatni czwartek Ministerstwo Finansów
poinformowało, że na koniec listopada budżet
państwa miał nadwyżkę w wysokości 11,1 mld
zł. Tym samym wzrosła ona w porównaniu z
końcem października, kiedy budżet był 6,5 mld
zł na plusie. Pytany, czy dane dotyczące
finansów publicznych wskazują, że jesteśmy
już blisko osiągnięcia średniookresowego celu
budżetowego, ekonomista zauważył, że różne
instytucje różnie szacują ten deficyt, mimo iż
bazują na takich samych danych. Wskazał na
ostatnie prognozy Komisji
Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu
Walutowego. KE w jesiennych prognozach
założyła, że ten rok zamknie się deficytem
strukturalnym w wysokości 2 proc., a MFW w
wysokości 1,25 proc. Różnice wynikają
z różnej klasyfikacji pewnych działań.
PGNiG podpisało 20-letnią umowę na
dostawy gazu z USA
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
zawarło wiążącą umową długoterminową na
dostawy gazu skroplonego LNG z firmą Port
Arthur LNG, LLC, spółką zależną Sempra LNG
& Midstream, LLC Rusza przetarg na rozbudowę
terminala w Świnoujściu
Operator i właściciel terminala LNG w
Świnoujściu - spóła Polskie LNG - ogłosiła
przetarg na wykonawcę rozbudowy terminala
LNG w Świnoujściu. Efektem rozbudowy ma
być m.in. wzrost mocy regazyfikacyjnej
terminala..
Zmiany w VAT dalekie od ideału, ale to krok
w dobrym kierunku
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
(ZPP) opublikował swoje stanowisko, w którym
komentuje nowe zapisy podatkowe. Mowa o
nowelizacji przepisów o podatku VAT z 8
listopada 2018 r.
Decyzja zapadła. Odrzutowce z górnej półki
dla polskiego wojska

Ministerstwo Obrony Narodowej
zdecydowało 14 grudnia 2018 r. o
wykorzystaniu opcji w umowie z firmą
Leonardo, pozwalającej na pozyskanie przez
Polskę czterech nowych maszyn
szkolno-treningowych
M-346 Master. Dlaczego ta decyzja jest tak
ważna dla Sił Powietrznych RP?
Wojsko Polskie kupuje pojazdy za blisko 800
mln zł
Na terenie 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w
Kazuniu Nowym została 18 grudnia 2018 roku
podpisana umowa na dostawę 888 sztuk
pojazdów specjalnych średniej ładowności
wysokiej mobilności marki Jelcz typ 442.32.
Kontrakt ma zostać zrealizowany w latach
2019-2022.
Polska firma wydarzeniem największych
wojskowych manewrów świata.
Ich system to klasa sama w sobieW
listopadzie 2018 r. grupa inżynierów
bydgoskiego Teldatu wraz z
systemem wsparcia dowodzenia Jaśmin
uczestniczyła w piątej i najbardziej
rozbudowanej jak do tej pory edycji
największego międzynarodowego ćwiczenia
Bold Quest 18-2 na terenie USA i Europy.
Zdobyli międzynarodowe uznanie i akces do
kolejnych ćwiczeń.
ABW zatrzymała dziewiątą osobę z grupy,
która miała doprowadzić Skarb Państwa do
100 mln zł
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
zatrzymała w Radomiu mężczyznę
podejrzewanego o udział w grupie przestępczej,
która miała narazić Skarb Państwa na 100 mln zł
strat przy fikcyjnym obrocie olejem napędowym
Rzecznik ministra koordynatora służb
specjalnych nt. działań ABW
20 grudnia 2018 r. w śledztwie prowadzonym
przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach i
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko 12
osobom. Sprawa dotyczyła oszustw
podatkowych zorganizowanych przez
pracowników Pierwszego Śląskiego Urzędu
Skarbowego w Sosnowcu. Grupa w czasie
swego funkcjonowania usiłowała wyłudzić
nienależny zwrot
podatku w wysokości 1.816.028,00 zł. oraz
zdołała faktycznie wyłudzić 736.931,00 zł.
nienależnego zwrotu podatku VAT.
CBA zatrzymało poborcę podatkowego i
dwóch przedsiębiorców
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało
poborcę podatkowego i dwóch przedsiębiorców
- dowiedziała się PAP. Biznesmeni mieli
wystawiać faktury za fikcyjne prace budowlane
na kwotę 1,3 mln zł. a poborca
przyjmować łapówki od wprowadzających je do
obiegu.
Wrocław: Rozbito grupę przestępczą
zajmującą się bezprawnym przejmowaniem
nieruchomości
Wrocławscy policjanci rozbili grupę
przestępczą zajmującą się bezprawnym
przejmowaniem nieruchomości. W sprawie ...
„Maryla"
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81138

Duch Ministerstwa Prawdy wiecznie
żywy
Duch orwellowskiego Ministerstwa Prawdy
przybiera różne formy. W czasach sowieckiej
Rosji duch specjalizujący się w znikaniu
retuszował zdjęcia usuwając z nich zasłużonych
niegdyś towarzyszy. Było ale się zmyło.
Oczywiście duch był ciężko zapracowany i nie
poprzestwał na tym. Sporo wysiłków wkładał w
poprawianie encyklopedii. A była to
encyklopedia nie byle jaka. Wielka
Encyklopedia Radziecka składała się z wielu
sążnistych tomów. Tylko I edycja (1926-1947)
składała się z 65 tomów. Przy współpracy z
Towarzyszem Duchem Czasu dokonywała się
misterna praca wycinania niewłaściwych na
danym etapie treści i zastępowania ich
aktualnymi. Pewnie wszyscy słyszeli o wycięciu
stron skażonych obecnością L. Berii. Wydawcy
(redaktorem naczelnym był Otto Szmidt)
polecili wycięcie żyletką stron 22-25 oraz
portretu pomiędzy stronami 23 i 24 i zastąpienie
ich innymi informacjami, np. na temat Morza
Beringa. Ale ile było innych postaci a także
wydarzeń, w które trzeba było włożyć sporo
pracy, o których świat mało wie? Weźmy na
przykład takiego Kao Kanga. Do 1956 r.
zajmował on godne miejsce na stronie 213 w
tomie dziesiątym. Ale ten rok przyniósł różne
konieczne zmiany o czym się wie i zniknął Kao
Kang, o którym rzadko kto wie. Otóż towarzysz
ten był ważną postacią przed powstaniem
Chińskiej Republiki Ludowej. Rządził on
Mandżurią co się wiązało z częstymi kontaktami
z Moskwą. Gdy w 1949 r. powstał Region
Północnowschodnich Chin Kao poczuł się
królem Mandżurii. Po śmierci Stalina
Chińczycy ogłosili, że uważał się on za króla
prowincji i chciał ją odlączyć od ojczyzny.
Stany Zjednoczone są krajem
demokratycznym i taka akrobatyka Ducha
Ministerstwa Prawdy jak w Rosji nie była
możliwa. A duch, jak to duch, rozbić coś musiał.
No i swoje robił i nadal robi. Jedna z form, w
które się wcielił są wysyłane na lewo i prawo
przez postępackie media różne "fake news".
Pojęcie to zostało obnażone dopiero przez
prezydenta Donalda Trumpa, wcześniej było
bezimienne.
W marcu 2010 r. odbywała się przed
Kapitolem demonstracja przeciwko
prezydentowi B.Obamie, a szczególnie jego
projektowi reformy systemu opieki zdrowotnej.
Miał być on właśnie poddany głosowaniu. Kilku
czarnoskórych kongresmenów szło przez tlum
protestujących. Wśród nich był też niejaki John
Lewis, podobno heros walki o prawa czlowieka.
Dziennikarze TV (Candy Crowley)
zaprezentowali video, na którym podobno w
kierunku tegoż Lewisa 15 razy rzucono obelgę
w postaci słowa "Czarnuch" (Nigger) i go
opluwano. No i zaczął się szał, media głównego
nurtu zaczęły nachalnie nagłaśniać sprawę.
Jednak oko i ucho normalnego czlowieka nie
było w stanie dostrzec na prezentowanym video
ogłaszanej sensacji. Wobec tego Andrew
Breitbart ogłosił, że da $100 000 nagrody dla
kogokolwiek, kto dostarczy jakiekolwiek video
pokazujące choćby jednokrotne, nawet nie
15-krotne użycie epitetu, o którym mowa. Choć
kamer i mikrofonów było bez liku nikt nie
zgłosił się po nagrodę. W czasie dyskusji w
programie Larry Kinga dziennikarka Ann
Coulter wspomniała o tej nagrodzie. Na to inny
uczestnik dyskusji, niejaki Lemon z CNN
dobitnie zapewnił, że jego stacja ma takie video
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i zaraz je puści. To jednak nie nastąpiło i sprawa
zniknęła na wiele miesiecy. Jednak to nie koniec
tej opowieści. Jak już ludzie mogli trochę o
sprawie zapomnieć, postępacy zaczęli
incydentalnie znów do tego "faktu" wracać.
Zrobił to na przykład były kongresman Alan
Grayson na MSNBC.
Inny kraj, inny czas - dziś media podały, że
rządowa telewizja we Francji dopuściła się
manipulacji. Mianowicie zaprezentowali zdjęcie,
na którym protestujący przeciwko prezydentowi
Francji Macronowi wznosil do góry olbrzmi
napis: 'Macron". Wyglądało na to, że to
demonstracja poparcia dla galijskiego kogucika.
Tymczasem okazało się, że redakcja
zretuszowala jedno słowo diametralnie
zmieniąjace ocenę sytuacji. To slowo brzmialo
"spadaj", czyli w całości brzmiało to tak:
"Macron spadaj".
Media głównego nurtu na Zachodzie
schodzą na psy. Najpierw zauważyłem to w
przypadku brytyjskiej BBC. Ciekawe, że mimo,
że się kompletnie zeszmaciła i jest gorsza nawet
od wielu innyh agencji postępackich do
niedwana jeszcze niektórzy polscy publicyści
powoływali się na BBC jako wzór
obiektywizmu.
„Tymczasowy“
http://www.blogmedia24.pl/node/81115
Zakazane Boże Narodzenie
Władze chińskiego miasta Langfang w prowincji
Hebei wydały rozporządzenie stwierdzające, że
"w celu utrzymania stabilności, funkcjonariusze
organów ścigania muszą zakazać rozmieszczania
na ulicach przedmiotów związanych z Bożym
Narodzeniem, takich jak choinki i Święty
Mikołaj. Jednocześnie zabronione jest
prowadzenie świątecznych promocji w sklepach,
a w okresie od 23 do 25 grudnia pracownicy
organów ścigania nie mogą brać dni wolnych”.
Po ogłoszeniu rozporządzenia w internecie w
ChRL pojawiło się wiele krytycznych, ale i
wyśmiewających władze głosów. “Już nawet
Święty Mikołaj zagraża stabilności”, napisał
jeden z internautów. „W innych krajach nie
bojkotują chińskich świąt”, „przecież w Boże
Narodzenie nie łamiemy prawa”, pisali inni.
Od zeszłorocznego XIX zjazdu Komunistycznej
Partii Chin Pekin szczególnie walczy z tzw.
"zachodnimi świętami" a zwłaszcza ze świętami
Bożego Narodzenia. W wielu szkołach
podstawowych pojawiły się takie hasła jak
"powiedz NIE zachodnim świętom ", czy
“obchodźcie tylko chińskie święta". Wzywa się
też uczniów by sprzeciwiali się obchodzeniu
Bożego Narodzenia, a czcili urodziny Mao (26
grudnia).
O tym jak w zeszłym roku chińscy komuniści
walczyli z Bożym Narodzeniem pisałam
TUTAJ.
Mam nadzieję, że gdy w Chinach narastają
prześladowania i toczy się kampania przeciwko
Boże Narodzeniu w polskim miastach w
Orszakach Trzech Króli nie pojawią się, jak w
zeszłym roku, chińskie smoki /TUTAJ
Hania Shen
http://www.blogmedia24.pl/node/81121
Na złość PiS odmroziłam sobie uszy
Waldemar Kowal zacytował na Twitterze
wypowiedź pewnej pani:

"To jest okropne. Głosowałam na pana
Trzaskowskiego i jest mi bardzo przykro, będę
musiała zapłacić około 15 tys. złotych".
#OszustwoWyborcze #POKO
https://wiadomosci.tvp.pl/ {TUTAJ}.
Chodzi oczywiście o to, że Rafał Trzaskowski
zapowiedział obniżenie bonifikaty przy zamianie
użytkowania wieczystego nieruchomości na ich
własność - z 99% do 66%, co praktycznie
podniesie cenę tej operacji o 1/3. Złamał przez
to swoje obietnice dawane przed wyborem na
prezydenta Warszawy. Oznajmił także, iż
wkrótce będzie znaczna podwyżka cen
komunikacji miejskiej. Ta ponad połowa
warszawiaków, która zagłosowała [na złość PiS]
na Trzaskowskiego - budzi się teraz z ręką w
nocniku. Dość symbolicznym początkiem
prezydentury Trzaskowskiego jest awaria
"tramwaju różnorodności", który miał kursować
po Warszawie. Już po sześciu kilometrach
zepsuł się on i musiał zostać odholowany do
zajezdni.
Do prezydenta Trzaskowskiego dostosowała
się zdominowana przez PO Rada Warszawy.
W dniu 13 grudnia 2018 przywróciła ona dawne,
komunistyczne nazwy ulic Warszawy. Rafał
Ziemkiewicz tak o tym pisał {TUTAJ}:
"Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego,
co zrobiła w Warszawie PO. I to, akurat, jak raz,
13 grudnia. Wybrać taki właśnie dzień na to, by
odebrać warszawskie ulice ludziom takim, jak
Jacek Kaczmarski, Zbigniew Herbert, "Inka"
Siedzikówna i Lech Kaczyński, i oddać je
ponownie Teodorowi Duraczowi, Leonowi
Kruczkowskiemu, "Małemu Frankowi" i Armii
Ludowej – to wyjątkowa perwersja.".
Ziemkiewicz próbował potem dociec, po co
PO to zrobiła? Próbował tłumaczyć to
posuniecie chęcią przeciągnięcia na swą stronę
betonowego elektoratu PRL-owskiego,
względnie działaniem odziedziczonego po PRL
instynktu. Ja jednak uważam, że było to po
prostu robienie na złość PiS. Wywodzący się z
tej partii wojewoda zmienił nazwy ulic - to my
je przywrócimy i to konieczne 13 grudnia - po
prostu po to, by pokazać znienawidzonemu
wrogowi język i zagrać mu na nosie. Taka
przecież jest od trzech lat metoda działania
"totalnej opozycji". Jedyna nadzieja w tym, że
jeśli dalsza część prezydentury Trzaskowskiego
będzie taka, jak jej początek, to może mu się uda
wyleczyć warszawiaków z miłości do PO i
"europejczyków".
„elig“
http://www.blogmedia24.pl/node/81111
Fałsz i Prawda w telewizorze
Rosyjski bard, Wladimir Wysocki napisał 700
piosenek, a wśród nich "Mam telewizor" i
"Przypowieść o Prawdzie i Kłamstwie". Zanim
zaczniemy śpiewać kolędy posłuchajmy tych
dwóch pouczających piosenek.
Mam telewizor i dzięki dwom antenom
zamontowanym przez przyjaciela ściągam TV
"Trwam" (jedyna polska), dwie kanadyjskie i
trochę innych z całego swiata.
'"Mam telewizor - a żeby się zepsuł
Okno na świat, ale coś mi tu nie gra,
Okno to nie jest, przecież w okno bym nie
pluł".
Kanały kanadyjskie nadają się jedynie do
słuchania wiadomości lokalnych z tej części
prowincji, w której mieszkam oraz prognozy
pogody. Kiedyś wiadomości ze świata

czerpałem z chińskiej państwowej CNC, która
miała rozmach światowy. Od przynajmniej pół
roku CNC zaczęła uwierać jak kamień w bucie.
Najpierw zaczęli natrętnie puszczać przeróżne
panegiryki na cześć Przewodniczącego.
Redaktorzy zaczęli odkrywać, że coraz więcej
dobrego w Chinach jest zaslugą tego nowego
Mao. Niemiłosiernie zwiększyli ilość
materiałów z Afryki. Facjata po facjacie
czarnych mężow stanu. Tego nie da się znieść.
Wygląda na to, że idą coraz intensywniej na
podbój Afryki. A gdy doszły namolne niby
obiektywne opinie na temat gigantycznych strat
jakie ma ponieść gospodarka amerykańska na
skutek wprowadzonych sankcji gospodarczych
na Chiny, to już niewiele zostało na wiadomości
o innych wydarzeniach na świecie. By, bye,
CNC.
Telewizja litewska (LTV) przetrwa, bo w
sumie jest poczciwa. Sporo w niej programów
krajoznawczych i historycznych, a że część
historii Litwinów była wspólna z historią Polski,
to i o tym mogę popatrzeć z tej drugiej strony.
Festiwale piosenki i programy muzyczne mają
na znośnym poziomie.
Telewizja białoruska też przetrwa, ale z
całkiem innych wzgledów. Jest znacznie
prymitywniejsza niż litewska i właściwie jakby
czas się zatrzymał (poza bardzo długimi
przemówieniami prezydenta Łukaszenki). Lecą
stare filmy - właściwie radzieckie. Sporo
milicyjnych, ale przecież sam Wladimir
Wysocki w nie jednym filmie grał rolę czekisty.
Pokazywali niedawno miasteczko Dzierżynsk. U
nich nadal jest kult "Żelaznego Feliksa", jak go z
sympatią nazywają. Rozrywka jest małpowana z
Zachodu. Nie da się patrzeć na tandetnych
cudaków prowadzących programy kolchoźnicze kopie zachodnich celebrytów. Już
lepsze są koła gospodyń wiejskich często
śpiewające pieśni ludowe.
Telewizja "Trwam" wypełnia dom w ciągu
dnia. Przyjemnie słuchać pieśni religijnych i
patriotycznych, mszy św., programów
historycznych i wystąpień Pana Ministra
Antoniego Macierewicza. Natomiast Żona
ostatnio reaguje alergicznie - i ja to podzielam
-na nadmierne, niezbyt wyrafinowane
wpychanie się Ojca Tadeusza Rydzyka na ekran.
Kiedyś był też koszmarny ksiądz będący
skarbnikiem czy coś takiego. Jego pasją było
prowadzenie koncertów muzycznych, ale i bycie
na scenie w czasie wystepów np. zespolu
"Śląsk". A dziś doszło do ostatecznego zerwania
z Dziennikiem. Oni starają się być obiektywni,
więc wpuszczają różne kreatury z opozycji, a ja
nie mogę na nie patrzeć, ani ich słuchać. Dziś
był jeden z nich - Kierwiński.

"Prawda szlachetna w szatach paradnych
chodziła,
W nimby odziana - dla świętych, sierot i
wdów.
Kłamstwo grubiańskie tę Prawdę do siebie
zwabiło,
Zostań- powiada- starczy tu miejsca dla
dwóch.
Gdy łatwowierna Prawda snem błogim zasnęła,
Śmiejąc się cicho, mruczała przez sen.
Kłamstwo grubiańskie koc z niej brutalnie
ściągnęło,
Ślepia zmrużone w nią wbiło blyszczące i złe.
Gębe skrzywiło w obłudnym i wstrętnym
uśmiechu,
Teraz zobaczysz, co tak naprawdę wart świat.
Gdy nagą Prawdę wypuścić bez przyodziewku,
Któż ją odróżni od Kłamstwa wśród gołych
bab?
Z warkoczy długich wyplotło jej złociste wstęgi,
Kieckę ściągnęło, buty, pończochy i płaszcz,
Forsę zabrłlo, zegarek i dokumenty,
Sline strzyknęło, zaklęło i ruszyło w świat.
Nad ranem Prawda oczy przetarła zdumiona
I zobaczyla, że nie ma na sobie nic.
Ktoś tylko sadzą umazał jej białe ramiona,
Gdy cała reszta do rzeczy - to może być.
Gdy kamieniami rzucali w nią, tylko się śmiała;
-Wszystko to Kłamstwo, ono ubrań nie ma.
Nobliwy ślepiec z bezrękim protokół spisali
Chamsko zrugali, sponiewierali do cna.
Zwali ją ścierwem i wyzywali od łajna,
Rzucali błotem, spuścili z łańcucha psa.
"Won stąd - krzyczeli - ty podła dziewko
sprzedajna!
Żeby po tobie nie został tu nawet ślad!"
Protokół kończył się długą, zawiłą tyradą.
W niej czystą Prawdę winili za całe zło.
- Jak taka swołocz ośmiela się nazywać
Prawda?!
Szlaja się goła i pije, i w ogóle - dno!
Tymczasem Prawda tuła się chora i głodna.
Łkala i klęła się Bogiem, by wiarę ktoś dał.
Wierutne Kłamstwo konia krwi pełnej ukradło.
Siadło na oklep i cwalem ruszyło na bal.
....
Dziś też niejeden cudak za Prawdę wojuje.
Choć w tym co głosi, naprawdę Prawdy ni
krzty.
A czysta Prawda w przyszłości zatriumfuje
Wtedy gdy od kłamstwa nauczy się reguł gry.

"Patrzę na gościa, a gość przez TV
wpycha się wprost do mojego M-3".
Won, a sio, spływaj! Jak tu nie zgadzać się z
rosyjskim bardem?
"Żona krzyczy, że telewizję wynalazl idiota,
by na idiotów patrzyli idioci".

O rzekomo demontujących system
komunistyczny słów kilka– od strony
opozycyjnej

Faktem jest, że moje dzieci, wnuczka, a także
szereg znajomych lata temu odcięło się
całkowicie od telewizji. Telewizory służą im do
oglądania filmów z Netflixa.
Oto tekst zapowiadanej na początku piosenki
"Przypowieść o Prawdzie i Kłamstwie", której
puenta jakże korzystna jest dla TVP, bardzo
znanej mi z internetu.
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„Tymczasowy“
http://www.blogmedia24.pl/node/81119
O rzekomo demontujących system
komunistyczny słów kilka – od strony
opozycyjnej

[Postulat opozycjonisty :
W ramach porządków przedświątecznych
trzeba uporządkować historię !]
Jakoś mnie mogę przejść do porządku
dziennego wobec sesji Centrum Obywatelskich
Inicjatyw Ustawodawczych ,,Solidarności”, i
książki – „Wkład krakowskiego i
ogólnopolskiego środowiska prawniczego w
budowę podstaw ustrojowych III
Rzeczypospolitej (1980-1994). Projekty i
inicjatywy ustawodawcze, ludzie, dokonania i
oceny”, – poświęconej działaniom środowiska
prawniczego na rzecz obalania – jak mówiono-

systemu komunistycznego, co miało być
dziełem na miarę Konstytucji 3 Maja, co
dokumentowałem i o czym nieco już pisałem.[
https://blogjw.wordpress.com/2018/12/16/na-mi
are-konstytucji-iii-maja/;
https://wkrakowie2018.wordpress.com/2018/12/
11/wklad-prawnikow-w-tworzenie-podstaw-ustr
ojowych-iii-rp/].
Mam na ten temat więcej osobistych
wspomnień i refleksji umieszczanych od lata
głównie w internecie, na kliku stronach
internetowych [głównie na moim blogu
https://blogjw.wordpress.com/ a także w Lustrze
Nauki – https://lustronauki.wordpress.com/ ] bo
to nie podlega cenzurze, a co najwyżej próbom
penalizacji.
Mimo wielokrotnych informacji, że mogę na
te tematy napisać więcej i wydać w np. w
postaci książki, nikt nie wyraził taką deklaracją
zainteresowania, co czyni mnie – a przede
wszystkim inne od pożądanych wspomnienia –
w gorszej sytuacji od gremium prawników,
którzy mogli się wypowiadać, no i zapisać na
łamach sporej książki (na kredzie i w twardej
okładce), a niektórzy z nich zostali także
uwiecznieni głosowo i wizualnie w archiwum
UJ w ramach realizacji projektu UJ – Pamięć
Uniwersytetu. [
http://www.archiwum.uj.edu.pl/projekty-auj/pa
miec-uniwersytetu]
Ja kilka lat temu też byłem w tym projekcie
nagrywany i to przez wiele godzin, ale
widocznie moja pamięć nie była zgodna z tą
pamięcią, którą finansowano w ramach projektu,
więc ani 1 sekunda z tej mojej pamięci nie
została przekazana do skarbnicy akademickiej
wiedzy historycznej.
Nie mam wątpliwości, że moja historia –
mimo że zostałem uznany za „Świadka historii”
[ 2018 –
https://blogjw.wordpress.com/2018/12/03/prezes
-ipn-wreczyl-mi-tytul-swiadka-historii/ ]. ani
moja prawda – mimo, że zostałem uznany za
obrońcę prawdy w mediach ( Główna nagroda
Kongresu Mediów Niezależnych 2013 r.
-https://blogjw.wordpress.com/2013/06/27/nagro
da-kongresu-mediow-niezaleznych/] jakoś nie
jest pożądana, nie tylko dla skarbnicy
jagiellońskiej wszechnicy. Zresztą tak samo, jak
i moja osoba – persona non grata- od ponad
30-tu już lat, na tej VII wiekowej uczelni.
Ograniczę się tylko do kilku – z wielu –
bohaterów książki i sesji w Collegium Maius, z
którymi w jakiś sposób się zetknąłem lub
usiłowałem nawiązać jakiś kontakt intelektualny
czy moralny.
Otóż jednym z bohaterów sesji był prof.
Stanisław Waltoś, znany prawnik i pasjonat
historii, w z którym osobistego kontaktu nie
miałem, ale poświęciłem mu kiedyś tekst
‚Historia UJ w ujęciu profesora Stanisława
Waltosia i refleksje w tej kwestii‚
https://blogjw.wordpress.com/2010/06/14/histori
a-uj-w-ujeciu-profesora-stanislawa-waltosia/
zdumiony najnowszą historią UJ przez niego
napisaną i umieszczoną na stronie internetowej
wszechnicy (rok 2010 ].
Józef Wieczorek
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81136
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