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Mija rok pozytywnych zaskoczeń.
Pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi‖,
nawiązującym do pamiętnych słów św. Jana
Pawła II, w niedzielę 6 stycznia 2019 roku
Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami 752
miejscowości w Polsce i 22 poza jej granicami.
Motywem przewodnim najbliższego Orszaku
Trzech Króli będzie zachęta do głębokiej
refleksji nad pamiętnymi, wypowiedzianymi
czterdzieści lat temu, słowami św. Jana Pawła II,
nawołującymi do zbiorowego wysiłku na rzecz
budowania lepszego świata, budowania dobra w
Polsce i do osobistej pracy nad przemianą serc.
Abp Jędraszewski: bez jedności narodu
staniemy się po raz kolejny łupem silniejszych
Dzisiaj głęboko boli nas ta agresja, brak
jedności, złe słowa, niekiedy kłamliwe i
szydercze rzucane w twarz drugim, a przecież
bez jedności naszego narodu opartej na prawdzie
i miłości, staniemy się łatwym, po
raz kolejny łupem silniejszych od nas - mówił
abp Marek Jędraszewski podczas Pasterki, której
przewodniczył w katedrze na Wawelu.
Podkreślił, że bez poszanowania Dekalogu i
praw każdego człowieka od chwili poczęcia do
naturalnej śmierci, nie będzie sprawiedliwej ani
w pełni wolnej Polski. Nie daj Boże, by miała
się znowu powtórzyć nieszczęsna historia
ostatnich dekad XVIII wieku, kiedy to Polska
zwaśniona, skłócona, zapatrzona we własne
interesy poszczególnych grup społecznych
staczała się po utracie swej niepodległości ku
radości tych, którzy ten proces prywaty i
podziałów i kłótni tylko podsycali .
SONDAŻ CBOS: Mijający rok był dla
Polaków najlepszy od 1989
68 proc. Polaków oceniło 2018 r. jako dobry
dla ich rodzin, 69 proc. określiło go jako dobry
w wymiarze osobistym - wynika z najnowszego
sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Jak
podkreślają autorzy badania, to najlepsze oceny
od 1989 roku. W badaniu zapytano Polaków:
jaki był 2018 rok dla Polski. 50 proc.
ankietowanych uważa, że był on dobry dla
naszego kraju. 16 proc. oceniło go jako zły. 30
proc. respondentów uważa, że mijający rok był
„ani dobry ani zły‖.

Janusz Szewczak: To nie był łatwy rok.
Trochę było takie rozpoznanie bojem. Nie
jestem takim zwolennikiem wycofywania się na
r góry upatrzone pozycję. Uważam, że czasem
warto tupnąć nogą i nie poddawać się naciskom.
Mnie się wydaje, że największym sukcesem tego
roku, takim najmniej reklamowanym i
popularnym, to będą wyniki gospodarcze na
koniec roku. (…) My się koncentrujemy często
na różnych drobiazgach, tymczasem mamy
czym jako kraj europejski się pochwalić. Jak się
porówna tabele wskaźników
makroekonomicznych na przykład Francji i
Polski, to człowiek nie wierzy. Jednak z kolei
jak się popatrzy na media, to się ma wrażenie, że
Polska to kraj między Wenezuelą a Syrią jeśli
chodzi o gospodarkę i sytuację polityczną—
zauważył Janusz Szewczak.
Premier podsumowuje rok. 500 plus, polityka
migracyjna, porozumienie z Izraelem
Najważniejszym wyzwaniem dla Polski jest
doprowadzenie do przekształcenia polskiej
gospodarki, żeby zapewnić Polsce stabilność,
bezpieczeństwo i podnosić jakość życia polskich
rodzin - podkreślił premier Mateusz Morawiecki
w wywiadzie udzielonym Tygodnikowi
"Niedziela".
2018 rok był dla polskiej gospodarki
najlepszy od początku transformacji
ustrojowej
Można powiedzieć, że 2018 rok - na
podstawie podsumowanych już trzech
kwartałów - był z pewnością dla polskiej
gospodarki najlepszy od początku transformacji
ustrojowej, czyli od blisko trzydziestu lat podkreślił dr Marian Szołucha w piątkowej
audycji „Aktualności dnia‖ na antenie Radia
Maryja.
M. Dworczyk: trwają prace nad
przygotowaniem atrakcyjnego pakietu
propozycji dla Polaków
Na zapleczu rządu i PiS trwają prace nad
przygotowaniem atrakcyjnego pakietu
propozycji dla Polaków; mają one wspierać
przedsiębiorców i klasę średnią, a zostaną
zaprezentowane na przełomie stycznia i lutego poinformował w piątek szef kancelarii premiera
Michał Dworczyk.
W tym roku ZUS zrezygnował z aż 11 mld zł
dotacji budżetowej
Prezes ZUS Gertruda Uścińska
poinformowała, że w tym roku
pokryciewpłacaną składką wypłat emerytur i
rent będzie bliskie 80% i będzieto najwyższy
stopień pokrycia w ostatnich kilkudziesięciu
latach. A więc wynoszący ponad 5% wzrost
PKB, ponad 7% wzrost płacw gospodarce i
niskie bezrobocie – według GUS 5,8%, a
według Eurostatu-3,4%, powodują wyraźny
przyrost wpłacanej składki do FUS, a to z kolei
oznacza wyraźnie mniejsze zapotrzebowanie na
dotację budżetową. Trzeba także zwrócić uwagę,
że od ponad roku obowiązuje ustawa o
obniżonym wieku emerytalnym (weszła w życie
w1 października 2017), a to oznaczazwiększone
wydatki ZUS szacowane na około 10 mld zł
rocznie. Mimo tego jak potwierdza prezes ZUS
wpływy składek są wyraźnie wyższe niż Zakład
się spodziewał, a to oznacza, że ZUS do końca
roku nie wykorzystaaż 11 mld zł z dotacji
budżetowej.
Cd.Str.2.
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Połowy tygodnia (52.)
Parlament w ekspresowym tempie zrobił ustawę,
za pomocą której ma nie być podwyżek cen
prądu. Przynajmniej na nadchodzący rok. Cóż,
jak w tempie ekspresowym, to oznacza tylko
tyle, że dziury ustawowe wyjdą już w
pierwszym kwartale i będzie ekspresowa, a
jakże nowelizacja...
A czy musiał być tryb ekspresowy? Widać
musiał skoro był. Obstawiam, że właściwe
ministerstwo z właściwym ministrem na czele
pracowało nie pracując na tyle długo, że
potrzebna była ekspresowa interwencja
premiera. Czyli ekspresowy tryb kryje
nieudolność, czyli będzie zmiana w rządzie na
stanowisku ministra właściwego. Bo ten
właściwy okazał się być niewłaściwym...
Tydzień świąteczny więc w polityce nic się nie
działo. Oprócz oczywiście wszelakich akcji
"Gazety Wyborczej" i okolic skierowanych
przeciwko świętu Bożego Narodzenia,
kościołowi katolickiemu i księżom. Oczywiście
lewactwo wyobraża sobie istnienie świąt Bożego
Narodzenia bez Boga. Coś w rodzaju
abstrakcyjnego święta zimy. To już przerabiali i
narodowi socjaliści w Rzeszy i bolszewicy w
Związku Sowieckim. Przypomnę, że w Polsce
po wojnie również próbowano, na przykład
kolędy pojawiły się w radio dopiero po odwilży
56...
Człowiek normalny słuchając tych bzdur o
świeckim charakterze świąt i o godności karpia
zaczyna się zastanawiać czy przypadkiem nie
występuje w filmie Barei. Póki co lewactwa jest
zdecydowana mniejszość, tyle że bardziej
hałaśliwa...
Zastanowiło mnie pojawienie się w mediach
Kwaśniewskiej. Rozmowa w radio "ChilliZet",
wywiad we "Wprost", pierwsze miejsce w
sondażu prezydenckim, póki co żartobliwym, bo
wśród kobiet... O co chodzi? Widzimy
ewidentną próbę wysondowania szans byłej
prezydentowej w zbliżających się wyborach.
Opozycja musi coś zaproponować, a póki co nic
nie ma...
Czaskoski zatrudnił jako rzecznika prasowego
niejakiego Dąbrowę, który ostatnio dał się
poznać jako autor fałszywek internetowych
skierowanych w Jakiego w trakcie kampanii
samorządowej w Warszawie. Przedostatnio jako
niespecjalnie lubiany szef radia "Meloradio"
(skąd dał chodu, bo Eurozet zmieni właściciela,
pogłoski mówią że na spółkę Fratria), a
wcześniej jako szef programu pierwszego
Polskiego Radia (to ten gość co puszczał w
ramach protestu hymn Polski i Odę do Unii co
godzinę). A zaczynał w "TOK FM". Czyli
wszystko jasne.
Zatrudnienie miało charakter ekspresowy.
Ogłoszenie wisiało 5 dni i wygrał Dąbrowa.
Widać miał dobre kwalifikacje i zupełny brak
kontrkandydatów...
PS. O Rany! To tysięczny Rybak
„tu.rybak―
http://www.blogmedia24.pl/node/81162

Od Nowego Roku możliwość
skorzystania z tzw. małego ZUS
Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy będą
mogli skorzystać z nowej ulgi, tzw. małego
ZUS; osoby które prowadzą działalność na
niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na
ubezpieczenia społeczne w niższej
wysokości – przypomina Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Zakład tłumaczy kto i jak będzie
mógł z tego skorzystać.
Od stycznia wzrośnie wynagrodzenie
minimalne. Zobacz, o ile
Od nowego roku pracowników
otrzymujących minimalne wynagrodzenie za
pracę czeka podwyżka. W 2019 r. najniższe
pensje krajowe wzrosną do 2250 zł brutto, a
minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 zł.
2019 rok będzie łatwiejszy dla małych firm
Możliwość wliczenia w koszty pracy
małżonka, niższy ZUS dla najmniejszych firm,
elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie
okresu ich przechowywania, niższy podatek dla
innowatorów - to kolejne
proprzedsiębiorcze rozwiązania, które przyniosą
od Nowego Roku ustawy przygotowane przez
resort przedsiębiorczości i technologii
Janusz Szewczak: Wigilijne sumienia elit.
Kto w małych sprawach jest nieuczciwy, ten i
w wielkich będzie wiarołomny. Tak jakby ludzie
dziś kompletnie zapomnieli, że są omylni,
grzeszni, a przede wszystkim śmiertelni. W ten
wigilijny wieczór, nie
tylko tzw. elity winny pamiętać biblijne słowa:
Beatus qui intelligit super egenum et peuperem
in die mala liberabit eum Dominus
-„Błogosławiony kto myśli o biednym i
nędzarzu w dniu nieszczęścia ocali go Pan‖. Kto
dziś z rządzących elit politycznych,
gospodarczych i finansowych myśli na poważnie
o budowaniu Arki i uchronieniu przed
potopem swego ludu? Jakże dobitnie
przypomniał nam o tym Święty Jan Paweł II
jeszcze w 1997 roku w Gnieźnie „Europa
potrzebuje ludzi, których sumienia będą
wypalone jak cegły w ogniu Ewangelii (…)
wtedy przeżyje i ocaleje‖. Polska też potrzebuje
takich właśnie elit. „Historia ludzkości nie może
płynąć przeciwko strumieniowi sumień‖ (JPII)
zadbajmy więc nie tylko w tą Wigilijną Noc o
nasze sumienia.

Program 75+. Rząd dorzucił 100 mln zł na
darmowe leki dla seniorów
730 mln zł, czyli prawie o 100 mln zł więcej
niż w bieżącym roku, zostanie przeznaczone w
2019 r. na rządowy program 75+. Oznacza to, że
powiększy.
Od nowego roku wszyscy seniorzy z małych
gmin zostaną objęci programem „Opieka 75
plus”
Od nowego roku wszyscy seniorzy z małych
gmin zostaną objęci programem „Opieka 75
plus‖. Dotychczas pomoc w ramach tego
projektu była kierowana do osób samotnych,
które ukończyły 75 lat. Po zmianie ze wsparcia
będą mogli skorzystać wszyscy seniorzy
pozostający w rodzinach, mieszkający w
gminach do 60 tysięcy mieszkańców.
Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało nową
listę leków refundowanych
W siedzibie Ministerstwa Zdrowia w
Warszawie zaprezentowano nową listę leków
refundowanych. Lista będzie obowiązywać od 1
stycznia 2019 roku.
Od Nowego Roku wchodzi w życie Pakiet
MŚP
Możliwość wliczenia w koszty pracy
małżonka, jednorazowe rozliczenie straty
podatkowej do 5 mln zł czy zniesienie
okresowych szkoleń BHP dla pracowników
najmniej wypadkowych branż, zakłada m.in.
Pakiet MŚP, który wchodzi w życie już 1
stycznia.
Morawiecki: "Projekt ws. cen energii obejmie
17,5 mln odbiorców"
Mamy gotowe rozwiązania, które obejmują,
m.in. obniżenie akcyzy i opłat dotychczas
funkcjonujących w rachunku za energię
elektryczną; co ważne projekt obejmie 17,5 mln
odbiorców energii: gospodarstwa domowe.
BCC pozytywnie o zmianach w VAT
Stworzenie nowego systemu stawek VAT
niewątpliwie stanowi fundament dla możliwości
prawidłowego i efektywnego prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce – ocenia
Business Centre Club.

Budżet państwa otrzymał większy zastrzyk
gotówki od firm niż przed rokiem
Firmy wykazały za 2017 r. wzrost dochodów
aż o 127 proc. Ale kryją się za tym zarobki
funduszy inwestycyjnych, które są zwolnione z
podatku.

Mateusz Morawiecki : ustawa o cenach
energii naprawia błędy poprzedników PiS
Dobry i odpowiedzialny rząd naprawia
również błędy poprzedników -podkreślił premier
Mateusz Morawiecki, po tym jak Sejm uchwalił
ustawę ws. cen energii. - Przygotowaliśmy
rozwiązania, i one zostały przyjęte,
które dają możliwość utrzymania cen w r. 2019
na poziomie roku 2018 -dodał.

NBP podał najnowsze dane: rośnie eksport i
import towarów z Polski
- Eksport towarów z Polski wzrósł w III kw.
br. o 5% do 51 900 mln euro, zaś import wzrósł
o 8,8% r/r do 53 185 mln euro, wynika z danych
przedstawionych przez Narodowy Bank Polski
(NBP).

Ustawa zapobiegająca podwyżkom cen prądu
czeka na podpis prezydenta
Ustawa, która ma zapobiec podwyżkom cen
prądu, czeka już tylko na podpis prezydenta.
Wczoraj w ekspresowym tempie przeszła przez
Sejm i Senat. Interwencja państwa ma
kosztować łącznie ok. 9 miliardów złotych.

Waloryzacja emerytur i rent.Zyskają
najbiedniejsi
Na pewno wszyscy, którzy mieli niskie
świadczenia, będą zadowoleni. Ich świadczenia
będą wyższe - mówił w "Money. To się liczy" dr
Antoni Kolek,

Szewczak: Totalnej opozycji bardzo zależało
na podwyżce cen prądu
Problem ceny energii to przede wszystkim
wina premierów rządu PO-PSL. Zarówno pani
Kopacz, jak i pan Tusk są odpowiedzialni za
bezmyślne podpisanie paktu klimatycznego i
konsekwencje z tego wynikające. Mają bardzo
dużo na sumieniu. Sami podnieśli na kilka lat
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ceny prądu o 50 proc., co przypomniał premier
Morawiecki w czasie debaty. Nie mieli żadnych
skrupułów. Tak, im bardzo zależało na tej
podwyżce cen prądu, żeby mieć powód do
atakowania rządu. Żeby zwalać na podwyżki cen
prądu podwyżki, które mają przygotowane
prezydenci dużych miast z Koalicji
Obywatelskiej. Oni bardzo na to liczyli i to się
nie powiodło. Na koniec komisji zagłosowali
za tymi rozwiązaniami. Widać, że mieli
świadomość konsekwencji i wściekłości
polskiego społeczeństwa, gdyby zagłosowali
inaczej.
Premier Morawiecki musiał sprzątać bałagan
Tuska
Faktem jest, że ceny hurtowe energii
elektrycznej w większości krajów UE rosną,
wiadomo też, że odpowiada za to pakiet
klimatyczny, który był negocjowany w roku
2008 i 2014, a więc przez naszych
poprzedników, ale dobry i odpowiedzialny rząd
chce naprawiać błędy również po naszych
poprzednikach‖ - powiedział Mateusz
Morawiecki. Premier zarzucił poprzednikom
brak zainteresowania tym, że między rokiem
2008 a 2012 energia elektryczna dla
gospodarstw domowych podrożała o połowę.
„My chcemy znaleźć
najlepszą równowagę w gospodarce pomiędzy
potrzebami społeczeństwa, a potrzebami
rozwojowymi. I dlatego przygotowaliśmy
rozwiązania, i one zostały przyjęte, które dają
możliwość utrzymania cen w roku 2019 na
poziomie roku 2018 dla wszystkich firm, dla
wszystkich gospodarstw domowych, dla ludzi‖ dodał szef rządu.
Centralny Port Komunikacyjny coraz bliżej.
Co udało się osiągnąć w 2018 roku?
Uchwalenie ustawy o Centralnym Porcie
Komunikacyjnym, powołanie spółki, która
zajmie się jego budowa, a także wskazanie jego
potencjalnej lokalizacji -to najważniejsze
decyzje podjęte w tym roku.
W Europie jest miejsce na polski Centralny
Port Komunikacyjny
W Europie jest miejsce na polski projekt,
jakim jest Centralny Port Komunikacyjny powiedział dyrektor generalny Zrzeszenia
Międzynarodowego Transportu Lotniczego
(IATA) Alexandre de Juniac. Dodał, wierzy w
realizację CPK, a polski rząd jest otwarty na
sugestie i rady IATA ws. jego budowy.
To był wyjątkowy rok dla Polski
Święta Bożego Narodzenia i koniec roku
zawsze skłaniają do refleksji. Co z nich wynika?
Mija rok pozytywnych zaskoczeń. Większość in
plus. O ile część analityków spodziewało się np.
rekordowo niskiego
poziomu bezrobocia, to mało kto oczekiwał tak
szybkiego tempa wzrostu gospodarczego i
nadwyżki budżetowej po listopadzie (a wciąż
możliwej na koniec roku).
W 2019 roku male firmy łatwiej rozliczą się z
fiskusem
Od przyszłego roku łatwiej będzie można
rozliczyć stratę do 5 mln zł, korzyści odniosą
przedsiębiorcy korzystający z pracy swoich
małżonków i dzieci.
„Maryla―
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81165

My mamy WOT, oni najemników
Za sprawą dyskusji w Niemczech na temat
pozwolenia Bundeswehrze prowadzenia zaciągu
wśród ludzi nie będących obywatelami Niemiec
problem ten coraz bardziej staje się widoczny.
Zacznę od Niemiec, bo przecież wcale nie jest
tak, że jakoby dotąd jest to czysta karta. Otóż w
kraju tym 13% żołnierzy ma pochodzenie
imigranckie. W takich krajach jak USA czy
Kanada, to zjawisko normalne, organicznie
związane z charakterem tych państw, ale w
Niemczech? Co więcej, najwięcej tych "obcych"
ma pochodzenie rosyjskie. Do tego stopnia, że
niekiedy plany zajęć pisane są w dwóch
językach: niemieckim i rosyjskim. Dziwię się, że
jeszcze nie dodano trzeciej wersji - w języku
tureckim.
Wydaje się, że USA w sposób oczywisty jest
poza wszelkimi podejrzeniami, gdyż wszyscy są
tam emigrantami lub potomkami emigrantów.
Tyle, że to naturalne żródło rekrutacji okazuje
się niewystarczające. Występuje kryzys w
rekrutacji do wojska, szeczególnie do lotnictwa.
W rezultacie otworzono bramę dla
obcokrajowców. Do sił zbrojnych Stanów
Zjednoczonych zaciąga się rocznie okolo 8 000
takich ludzi. Najczęściej są to Meksykanie i
Filipińczycy.
Inna potęga militarna, Federacja Rosyjska
też nie stroni od obcokrajowców. Bramy dla
nich otworzono w 2010 r. W sposób niemal
naturalny proces ten następuje w dawnych
krajach kolonialnych. Wielka Brytania od
niepamiętnych czasów posługiwala się
oddziałami wojskowymi rekrutowanymi w
swoich koloniach. Obecnie warunkiem naboru
jest pochodzenie z krajów Commonwealthu i
rezydencja w UK przez przynajmniej 5 lat.
Francja, wiadomo, Legia Cudzoziemska już od
1831 r. Zaś Hiszpania dopuszcza ludzi ze
swoich dawnych kolonii. Postawili sobie limit
9% całosci swojej armii. Dawny kraj kolonialny,
Belgia od 2004 r. dopuszcza możliwość
rekrutacji cudzoziemców.
Kraje, które nie miały kolonii też sobie
folgują. W Luksemburgu wystarczy trzy lata
zamieszkiwania, zaś w Danii należy mieszkać w
tym kraju i umieć posługiwać się miejscowym
językiem. Irlandia dopuszcza do swojej armii
ludzi z krajów UE, Islandii i Lichtensteinu.
W dziejach ludzkości wojska zaciężne
złożone z najemników odgrywały w różnych
okresach historycznych całkiem poważną rolę.
Odniosły nie jedno zwycięstwo na rzecz kraju,
który ich opłacał. Miały też sporo stron
negatywnych. W ich wypunktowywaniu
mistrzem był bardzo wpływowy w XVI w.
znawca wojskowości Niccolo Machiavelli. W
każdym ze swoich trzech dzieł poświęconych
wojskowości: "Libro dell'arte della guerra",
"Discorsi" i "Il principe" (Książe). Najbardziej
wpływowe było pierwsze dzieło, czyli traktat
"Arte della guerra". We wszystkich uzasadniał
przewagę wojska narodowego nad najemnikami.
A swoje analizy czerpał ze starożytności, co
było zgodne z duchem epoki, ale i praktyki z
czasów współczesnych. Ubolewał, że opieranie
się na wojskach najemnych i pomocniczych
prowadzi do rozkładu społeczeństwa. Zanika
dyscyplina, zanika męstwo obywateli.
Machiavelli w "Księciu" omawia ten
problem w trzech rozdzialach: XII- Organizacja
wojska a żołnierze najemni, XIII - Żołnierze
pomocniczy, wojsko mieszane i żołnierze
narodowi oraz XIV - Jak książe powinien
organizować milicję. Oto obszerny fragment:
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"Twierdzę, że wojska, na których książe opiera
obronę swego państwa mogą być własne albo
najemne, albo pomocnicze albo mieszane.
Wojska najemne i pomocnicze są bezużyteczne i
niebezpieczne. Jeśli książe opiera obronę
swojego państwa na najemnikach, to nigdy nie
osiągnie stabilności czy bezpieczeństwa. A to
dlatego, że najemnicy nie są zjednoczeni, są
żądni władzy, są niezdyscyplinowani i
nielojalni. Są oni odważni tylko wśród swoich,
natomiast są tchórzami w starciu z
przeciwnikiem. Nie wierzą oni w Boga, nie
podzielają wiary innych żolnierzy. Udaje się im
być niepokonanymi tylko do momentu pierwszej
bitwy, której oczywiście unikają. W czasie
pokoju psują nas, a w czasie wojny robią to nasi
wrogowie. Powodem tego wszystkiego jest to,
że nie mają w sobie lojalności, a na polu walki
trzyma ich jedynie suma pieniędzy, którą
zarabiają, a to jest zdecydowanie za malo, by
chcili za ciebie umierać. Są oni gotowi służyc
w twojej armii dopóki nie ma wojny. Natomiast
gdy wybucha wojna dezerterują lub rozpraszają
się. Właściwie to nie musiałem tego
wszystkiego tlumaczyć, ponieważ stan ruiny, w
jakiej znajdują się Wlochy został spowodowany
nie przez co innego niz opieranie się na
najemnikach przez tak wiele lat".
(Niccolo Machiavelli, The Prince", Penguin
Books, 1972, str. 77-78.)
W tych okolicznościach przyrody jakże
świetliście prezentują się polscy patrioci służący
w Wojskach Obrony Terytorialnej.
„Tymczasowy―
http://www.blogmedia24.pl/node/81160
KONSTYTUTA i KONSTYTUTKI
Ja tego, proszę pana, nie nazywam Konstytucją,
ja to nazywam konstytutą. Wymyśliłem to
słowo, bo ono najbliższe jest prostituty. Pierdel,
serdel, burdel - o konstytucji marcowej z 1921r.
Józef Piłsudski
Boże Narodzenie. Święto. Składamy sobie
życzenia, myślimy o Bożym Miłosierdziu, o
szacunku do człowieka, o polskiej kulturze i
tradycji, zastanawiamy się nad korzeniami
naszej chrześcijańskiej historii, chcemy
pomyśleć o tym, co jest dla naszej przyszłości
najważniejsze. Sięgamy do naszych
najświeższych i dawniejszych wspomnień.
Uczymy się być.
Znalazłem pod choinką prezenty, oczywiście
książki. Jedna to Ludwig von Mises "RZĄD
WSZECHMOGĄCY, NARODZINY
PAŃSTWA TOTALNEGO I WOJNY
TOTALNEJ". Druga to "Sławne cytaty Józefa
Piłsudskiego". Jeden z nich, ten o Konstytucji
kojarzy się dzisiaj intensywnie, zdaje się
dotykać najaktualniejszego polskiego problemu.
Marszałek Senior otwierając pierwsze
posiedzenie Sejmu nowej kadencji, już w roku
2015 wskazał na potrzebę zmiany konstytucji
jako strategicznego kroku w polską przyszłość.
Ja sam pisałem o tym wielokrotnie. O tym, że
"POLSCE POTRZEBNA JEST
KONSTYTUCYJNA WIĘKSZOŚĆ
PARLAMENTARNA" - 10.02.2014 [link], o
samej Konstytucji: "KONSTYTUCJA" 06.05.2017 [link] albo "TYLKO JEDEN
PROBLEM KONSTYTUCYJNY..." 30.07.2018
[link]. Pytam wreszcie dlaczego chamstwo,

kłamstwo i bezczelne łajdactwo staje się
naturalnym narzędziem uprawianej przez
antypolską opozycję polityki?
Odpowiadam: - Tak jest, ponieważ teraz ich
konstytucja im na to pozwala [link].
Co się dzieje?
To co się teraz dzieje w świecie nie jest jeszcze
jedną, kolejną rewolucją społeczną, jest
fundamentalną przemianą cywilizacyjną.
Właśnie współczesne rewolucje prowadzą do
dyktatur szaleńców lepszej lub mniej dobrej
klasy, ale zawsze są to odmiany Lenina, Hitlera,
Mobutu, Chaveza, zgodnie z nieustannie
powtarzającą się procedurą wykorzystania zmian
ustrojowych przez stare reżimy, czego
doskonałym przykładem jest Lech Wałęsa. To
jest realizacja teorii Alexis de Tocqueville w
czystej postaci.
To skłania do przekonania, że rzeczywiście
sprawa Konstytucji staje się najpoważniejszym
zadaniem polskiej przyszłości. Świat domaga
się, aby Polska była niczyją Ojczyzną, bez Boga
i polskiego patriotyzmu. Oni chcą
komunistycznego internacjonalizmu. A my
przeciwnie, zupełnie po prostu chcemy, by
Polska była Polską.
Komuniści zostawili nam swoją
Konstytucję władzy. A my wiemy, że "Państwa i
narody, które na podstawie kłamstwa, na
podstawie negowania prawdy podają myśl
polityczną, dążą do zguby." Józef Piłsudski.
A my chcemy naszej Konstytucji Polskich
Obywateli, a nie konstytucji ich władzy.
Powiem więcej:
Narzucona Polsce Konstytucja z dnia 2 kwietnia
1997 roku nie może być konstytucją ustroju i
praw władzy, ale musi być Konstytucją ustroju,
praw i wymagań obywateli.
Tylko to jedno zjawisko powinno stanowić
wystarczającą przesłankę do całkowitej
wymiany Konstytucji.
„michael―
http://www.blogmedia24.pl/node/81152
Postępacki pierwszy elementarz
Wydawało mi się, że po przeczytaniu różnych
słowników poprawności politycznej, klasyki
feminizmu i "Zasad dla Radykałów" (Rules for
Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic
Radicals) napisanej przez Saula Davida
Alinskiego, pochodzącego z rodziny rosyjskich
Żydów i robiącego w dziedzinie organizowania
społeczności (community organizer), nic nie
będzie w stanie mnie zaskoczyć. Sprawdziła się
jednak zasada, że człowiek uczy się do końca
życia.
Czas Świąt to także czas dawania
prezentów. Szczególnie dotyczy to dzieci. W ten
to sposób trafiłem na zdumiewające dzieło. Jest
to niewielkich rozmiarów (20 cmX 20 cm),
poręczna książeczka pt. "A is for Activist".
Wszystkie kartki sztywne i kolorowe. Takie w
stylu dla małych dzieci. Autorem jest Innosanto
Nagara. Wsparcia autorowi udzielili między
innymi: Laura Saponara, Sabiha Basrai, Nadia
Khastagir, Medea Benjamin, Adela Gaytan,
Brihannala Morgan, Aditi Vaidaya Virali-Modi
Parekh i Alex Ang-Angco. Niezły cyrk. Dzieło
wydano w Nowym Jorku, stolicy światowego
postępactwa i sprzedano 50 000 egzemplarzy.
Każda strona rozpisuje poszczególną literę. I
tak, litera "A" nie znaczy "Angel", czyli Anioł,
tylko:

A is for Activist. Adfvocate. Abolitionist. Ally.
Actively Answering A call to Action. Are you
An acivist?" Czyli "A" znaczy aktywista
aktywnie odpowiadający na wezwania do
działania. Czy litera "F" znaczy "Family" ,czyli
"Rodzina"? Skądże znowu - "F znaczy
feministka". Może choć litera "M" znaczy
"Mother" czyli "Matka"? Nie, "Megaphone
Marching. Movimiento Music. hip, hip, hooray!
It Must be May Day", czyli "Maszerowanie z
megafonami. Dzień 1 Maja".
A dalej, "I" znaczy "Indianie i Imigranci",
"J" znaczy Sprawiedliwość (Justice). "L" to
LGBTQ, zaś "N" znaczy: "N is for NO.
No!No!No! Yes to what we want. Not to what
must go! No! No! No!". W ten to sposób stało
się oczywiste, że litera "P"musi znaczyć "Peace"
(Pokój): "Pea-Pea-Peace march!
Pro-Pro-Protest! Pow-Pow-Power to the
Pee-Pee-PEOPLE. Ya!". A dalej, "S" znaczy
"Sun, sol, Solar!"
Pewne zamieszanie musi być z oczywistych
względow z demokracją. Litera "V" znaczy
"Vox" i rozwija się to na "Vox of the people.
Voice of the populi", czyli "Głos ludu". Tyle, że
na dole jest odsyłacz do litery "D". A ta znaczy:
"Little d democracy". More than voting, you will
agree. Dictators Detest it, Donkeys Don't get it.
But you and me? We demand equality".
Demokracja to coś więcej niż wybory, to głos
ludu. "Osły tego nie pojmują".
Osły, osłami, ale normalni ludzie nie mogą
się zastanawiać o co w tym wszystkim chodzi.
Książeczka przeznaczona jest dla noworodków i
dzieci do 3-go roku życia. Jak mają one
zrozumieć pojęcia trudne dla dzieci z
pierwszych klas szkoły podstawowej? Otóż cel
uświęca środki. Postępaki od jakiegoś czasu
narzekały, że właśnie w przedziale 0-3
występuje "Indoctrination gap", czyli luka
indoktrynacyjna. Przegapione zostały pierwsze
roczniki i trzeba to nadrabiać. Szczególnie jasne
się to stało po druzgocącym postępaków
zwycięstwie wyborczym Donalda Trumpa.
Wojownicze zastępy ludzi postępu odgraża się,
że wychowanie "zamierzamy zaczynać od
macicy", czyli łona matki.
Co by się stało, gdyby oddać władzę państwową
tym maniakom? Strach pomyśleć!
PS Video#1 prezentuje autora książeczki w akcji
wychowawczej. Video# 2 - Supernianie, a
video#3 - wywiad z Autorem.
„Tymczasowy―
http://www.blogmedia24.pl/node/81157
Tak kończą się pomysły socjalistów
Prezydent Ekwadoru (do 2017) Rafael Correa,
socjalista, nie chciał "amerykańskich wpływów"
więc zaprosił Chiny. Dostał od Pekinu min.
pożyczkę w wysokości 19 mld USD, która
spłacana była w ropie. Pieniądze poszły np. na
budowę elektrowni wodnej Coca-Coda-Sinclair
oczywiście przez chińską firmę Sinohydro (to ta
sama firma, która stara się o kontrakty w Polsce;
min. ubiegała się o budowę jednego z odcinków
metra na Bemowie w Warszawie).
Dziś Ekwador przekonuje się co niosą ze sobą
chińskie inwestycje, a ich zwolennik były
prezydent Correa uciekł z kraju.????
Elektrownia Coca-Coda-Sinclair jest w stanie
wygenerować tylko połowę planowanej ilości
energii. Dodatkowo konstrukcja jest
niebezpieczna. Odkryto w niej 7648 pęknięć.
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Budowla się rozpada ze względu na tandetną
pracę chińskich robotników i niską jakość
materiałów.
Elektrownia powstała niedaleko czynnego
wulkanu.
A za wszystkim oczywiści stoi .....korupcjałapówki z Chin dla ekwadorskich urzędników.
Tak kończą się pomysły socjalistów
wmawiający obywatelom jak to niebezpieczne
są wpływy USA i jakie to korzyści przynoszą
chińskie inwestycje.
Link
Hania Shen
http://www.blogmedia24.pl/node/81161
Magia w magicznym Krakowie na
magicznym uniwersytecie [tekst wigilijny]
Miałem już nic nie pisać w tym kończącym się
roku, ale przypadkowo na Facebook-owym
profilu Uniwersytetu Jagiellońskiego
zobaczyłem pod tytułem „Magia‖ życzenia
świąteczne na zestawie foto.
Na Święta jest zwykle trochę czasu, aby się
zastanowić nad tym co i dlaczego świętujemy, w
jakiej cywilizacji żyjemy, jakie mamy elity i
elitarne wzorce.
W internecie dzisiaj wiele można znaleźć
przydatnego do zastanawiania się.
A taki wpis i to na najstarszym polskim
uniwersytecie jest zastanawiający, bo również w
internecie znalazłem takie objaśnienie magii:
„ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu
o istnieniu mocy nadprzyrodzonych, które
można opanować i wywoływać za pomocą
zaklęć, obrzędów i czarów‖.
Czyżby na Uniwersytecie, ufundowanym
jeszcze w wiekach średnich, na fundamencie
chrześcijańskim, do tej pory istniały przekonania
o istnieniu mocy nadprzyrodzonych
wywoływanych za pomocą zaklęć, obrzędów i
czarów ?
Nie sprecyzowano we wpisie uniwersyteckim
o jaką magię chodzi, choć biorąc pod lupę
dzisiejszy uniwersytet, odnosi się wrażenie, że
może chodzić o tzw. czarną magię tj.
przywoływanie i wykorzystywanie złych mocy.
Złej mocy na UJ jest moc i jest ona
wykorzystywana przez beneficjentów
magicznego Uniwersytetu, bez żadnych zresztą
skrupułów. Piszę o tym nie tylko w okresie
Świąt Bożego Narodzenia, jakkolwiek właśnie
wtedy te złe moce są często i to z wielką mocą
wykorzystywane. Doświadczyłem to na
własnym przykładzie.
Jakoś tak przez nadejściem Świąt Bożego
Narodzenia przed 32 laty dostałem, jak się
okazało, wyrok dożywocia poza
uniwersyteckiego, sfabrykowany przez jakichś
nieznanych do tej pory czarowników ?
szamanów ? w ramach magicznych obrzędów
bolszewickich.
Przed 14 laty, po tym jak przedłożyłem
senatowi i rektorowi UJ pismo w sprawie
wznowienia wykładów -w ramach wdrażania w
życie tych innowacyjnych obrzędówprzerwanych, dopadł mnie na łamach Gazety
Wyborczej istny Herod z zaprzyjaźnionego
uniwersytetu, aby ściąć mi głowę.
Rzecz jasna nie działał w pojedynkę, lecz
miał wsparcie jagiellońskich magików, z
których żaden nie był skłonny do nawiązania ze
mną kontaktu intelektualnego i moralnego.
Mimo to siepacze nie dali rady i głowa pozostała
na karku.

Trzeba jednak pamiętać jak się bawili
jagiellońscy magicy, tworząc magię Świąt
Bożego Narodzenia i ta magia stała się tradycją
uniwersytetu, który kiedyś po odnowieniu w
1400 r. miał w strukturach Wydział
Teologiczny, jak przystało na uniwersytet. Ale
dziś jest tego wydziału pozbawiony i jak widać
całkiem się w swej misji zagubił. Zamiast
opierać się na prawdzie, której się w statucie i w
życiu niemal całkiem pozbył, opiera się na
magii.
Jedyną pozostałością po dawnym
uniwersytecie jest chyba używanie nadal przez
rektora tytułu Magnificencja, co chyba jednak
nie jest zgodne z prawem, bo taki tytuł
przysługiwał podobno tylko rektorom tych
uniwersytetów, w których strukturach
funkcjonował Wydział Teologiczny.
Co na to jagiellońscy prawnicy, tak silnie
zaangażowani w tworzenie dzisiejszej Polski ?
UJ funkcjonuje w Królewskim Mieście
Krakowie, który obecnie jest zwany także
Magicznym Krakowem, co dokumentuje
witryna http://www.krakow.pl/ będąca
wizytówkę miasta. Screen Shot 12-24-18 at
03.42 PM
No cóż, miasto musi się opierać na swoich
elitach, a skoro jest to miasto magiczne, to
oparcie musi mieć w uniwersytecie magicznym i
jego magikach, inaczej by swoją magię mogło
stracić.
W utracie świadomości czym są Święta
Bożego Narodzenia, magicy jagiellońscy nie są
osamotnieni. Ostatnio badania na Wyspach
Brytyjskich, gdzie mamy moc Polaków, także
proweniencji jagiellońskiej, wykazały, że
ponad 40 procent Brytyjczyków nie wie, że
Święta Bożego Narodzenia mają cokolwiek
wspólnego z Chrystusem.
Czy Polacy mają szanse na naprowadzenie
Brytyjczyków na właściwe tory, skoro i u nas
coraz bardziej Święta Bożego Narodzenia
kojarzą się z magią, a nie z narodzinami
Chrystusa ?
Ciekawe czy mój tekst sprowadzi
jagiellońskich magików na właściwą drogę, do
korzeni, bez których wszechnica usycha, tak jak
usychają odkorzenione magiczne choinki.
Natomiast moja choinka, co prawda
rachityczna – bo jaka może być w małym
mieszkaniu -jest zakorzeniona i stoi przez lata
przypominając nie o magii, lecz o Narodzeniu
Jezusa.
Po moim fotoreportażu o jagiellońskim parytecie
flagowym w Święto Niepodległości
https://blogjw.wordpress.com/2018/11/12/auton
omiczny-parytet-flagowy-w-100-lecie-odzyskani
a-niepodleglosci/ na budynku Collegium Novum
z tego parytetu zrezygnowano i dziś widzimy
tam tylko biało-czerwoną.
Czy po tym tekście nastąpi refleksja i rezygnacja
z magii na naszej najstarszej wszechnicy ?
Józef Wieczorek
http://www.blogmedia24.pl/node/81147
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