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Polacy coraz bardziej zadowoleni z
życia.
Hasła, w stylu „nigdy więcej” są komiczne. One
starają się zaklinać rzeczywistość, ale nic nie
wnoszą; są samouspokojeniem dla ich autorów.
Nadzieję trzeba zachowywać zawsze, nadzieja
umiera ostatnia. Trzeba przypominać historie
polskiej niezgody. Wskazywać na jej
konsekwencje i poruszać sumienia. O tym
właśnie mówiłem w Świątyni Opatrzności
podczas Mszy z okazji 100. rocznicy odzyskania
niepodległości. Przewodniczący Episkopatu:
atmosfera polityczna wymaga zmiany
Mowę nienawiści zastępuje jeszcze bardziej
nienawistna mowa miłości
Chciałoby się, żeby to był tylko margines, ale
wszystko wskazuje na to, że będzie to
mainstream. Zbyt dużo było w ostatnich dniach i
wciąż jest triumfalizmu zamiast pokory. Tego
triumfalizmu nie przykryła nawet żałoba i
wynikające z niej powinności, głównie moralne.
Przez cały tydzień po zamachu na Pawła
Adamowicza i po jego śmierci narastała
atmosfera triumfalizmu i zemsty. Podana w
sosie dalece przekraczającym groteskę,
szczególnie w ustach tak znamienitych
depozytariuszy mowy miłości jak Lech Wałęsa,
Radosław Sikorski z żoną AnneApplebaum,
Jarosław Kurski czy Wojciech Sadurski.
Chodziło oczywiście o triumf nad „nimi”, bo
przecież to „oni” są winni klimatowi nienawiści
i pogardy. „My” jesteśmy wyłącznie ofiarami i
gołąbkami pokoju. Ale musimy się z „nimi”
rozprawić, żeby im odpłacić i żeby to się nie
powtórzyło.
Między 23 a 26 maja w 27 państwach UE
odbędą się wybory europejskie
Następne wybory europejskie w 27
państwach UE odbędą się między 23 a 26 maja
br., w Polsce – w niedzielę 26 maja.
Europejczycy wybiorą 705 europosłów.
Polacy coraz bardzie zadowoleni z życia
Przez ostatni rok zwiększył się poziom
zadowolenia Polaków z większości wymiarów
życia - wynika z badań CBOS. Rekordowo dużo
badanych deklaruje satysfakcję m.in. ze sfery
materialnej i zawodowej. Jesteśmy
też zadowoleni ze swoich relacji z bliskimi.
Sejm uchwalił budżet na 2019 r. Maksymalny
deficyt to 28,5 mld zł
Sejm po kilku godzinach głosowań uchwalił
w budżet na 2019 r. z maksymalnym deficytem
w wysokości 28,5 mld zł. Za uchwaleniem
ustawy głosowało 241 posłów, przeciw było 192
posłów, a dwóch wstrzymało się.
Inflacja bazowa w grudniu spadła do 0,6
proc. z 0,7 proc. w listopadzie - NBP
Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności
i energii, w relacji rdr wyniosła w grudniu 2018
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r. 0,6 proc. wobec 0,7 proc. w listopadzie - podał
w środę Narodowy Bank Polski.
Agencja S&P utrzymuje prognozy dla Polski
Agencja S&P Global Ratings utrzymała
szacunki dynamiki wzrostu PKB i poziomu
deficytu sektora finansów publicznych Polski na
lata 2019-20 - wynika z raportu agencji,
datowanego z 14 stycznia.
Polski wzrost gospodarczy jednym z
najlepszych w Unii
Wzrost gospodarczy w 2018 roku i czwartym
kwartale 2018 roku zamknie się wielkością
około 5 proc. Będzie to jeden z najlepszych
wyników w UE i od początku polskiej
transformacji - powiedział w środę minister
inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Spowolnienie staje się faktem
Grudniowe dane o produkcji przemysłowej i
produkcji budowlano-montażowej sugerują, że
w czwartym kwartale 2018 r. obie kategorie
rosły w niższym rocznym tempie niż w trzecim
kwartale 2018 r. ocenił ekonomista Pekao SA Adam Antoniak.
Zdaniem ekonomistów PKO BP to
potwierdzenie potwierdziły wyhamowania
wzrostowego trendu w krajowej gospodarce.
Przemysł jest wyraźnie w fazie spowolnienia.
Takiego odczytu inflacji nie było od dwóch lat
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w
grudniu 2018 r. wzrosły rdr o 1,1 proc., a w
porównaniu z poprzednim miesiącem nie
zmieniły się -podał we wtorek Główny Urząd
Statystyczny. To najniższy odczyt tego
wskaźnika od dwóch lat.
Emilewicz: w styczniu roczny wskaźnik cen
powinien wynieść 1 proc.
W styczniu tego roku roczny wskaźnik cen
powinien wynieść 1 proc. - uważa szefowa
MPiT Jadwiga Emilewicz. Zastrzegła jednak, że
wskazania dla stycznia "mogą ulec rewizji".
Dodała, że oczekuje utrzymania tempa wzrostu
PKB w IV kwartale powyżej 5 proc.
Emerytury matczyne, czyli ostatnie
zobowiązanie z tzw. piątki Morawieckiego
W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o tzw. matczynych emeryturach,
teraz zostanie on skierowany do Sejmu, a
procedowanie nad nim ma być prowadzone w
taki sposób, aby od 1 marca
tego roku, te świadczenia mogłyby być już
wypłacane. Świadczenie będzie przysługiwało
także ojcu, który wychował, co najmniej czworo
dzieci- w przypadku śmierci matki albo
porzucenia dzieci przez matkę. Przypomnijmy,
że pozostałe zobowiązania z tzw. piątki
Morawieckiego, to program Dobry start, czyli
wyprawka szkolna dla uczniów, obniżka
podatku CIT do 9 proc., ustawa mała firma
-mały ZUS, i fundusz modernizacji dróg
lokalnych.
Rządowa chmura obliczeniowa już działa
Rządowa chmura obliczeniowa obsługuje
dwa systemy mObywatel oraz Otwarte Dane podało we wtorek Ministerstwo Cyfryzacji.
Według zapowiedzi resortu, wkrótce mają do
nich dołączyć kolejne.

Połowy tygodnia (3.)
Tydzień rozpoczął się od zabójstwa prezydenta
Gdańska. I to wydarzenie polityczne
zdominowało media, a będzie też leitmotivem
opozycyjnych kampanii wyborczych w tym
roku.
Bandyta chcący zaistnieć dokonując głośnego
zabójstwa za cel wybrał sobie prezydenta
Gdańska i finał zbiórki pieniędzy WOŚP.
Niestety udało mu się. Zabójstwo polityka jest
wydarzeniem politycznym, chociaż wydarzenie
to nie jest zabójstwem politycznym. Warto
odróżniać...
Abstrahując od postaci Adamowicza już widać
próbę dyskontowania wydarzenia przez szeroko
rozumianą opozycję. Rządzący są w trudnej
sytuacji, gdyż czego nie zrobią narażają się na
krytykę za - z jednej strony - lans na tragicznej
śmierci lub - z drugiej - na podłość za
ignorowanie w najlepszym wypadku...
Hucpa urządzona przez opozycję bije światowe
rekordy hipokryzji. Jeszcze trochę, a Schetyna z
Kurskim (z "GW") będą wznosić okrzyki santo
subito. A trzeba znać proporcje. Okazuje się
nagle, że tragicznie zmarły był nie tylko ikoną
samorządności i prawości, ale również
największym przyjacielem Platformy.
Tuż po zabójstwie pierwszy kampanię walki z
mową nienawiści rozpoczął Kurski z "GW".
Winnym jest PIS i TVP przy milczącym
przyzwoleniu kościoła katolickiego (a mszę
pogrzebową koncelebrowali ks. ks. Lemański i
Boniecki). Konspekt kampanii wyborczych
naszkicował przemawiający w Sejmie Schetyna.
Otóż Adamowicza zabiła nienawiść obłąkana i
nienawiść świetnie zorganizowana. Zwracam
uwagę na świetnie zorganizowana.
Wątek podchwycił Kurski ("GW") mówiąc
Problem nie polega tylko na tym, że państwo
PiS przyzwala na nienawiść. Problem polega na
tym, że państwo PiS kampanie nienawiści
organizuje. Zwracam uwagę na to drugie
zdanie...
W ten sposób opozycja znalazła sobie i osnowę
kampanii wyborczych, i winnych oraz - po
zabójstwie Rosiaka w Łodzi i po Smoleńsku tworzy sobie własne cierpienie polityczne.
A to wszystko zdarzyło się między śmiercią, a
pogrzebem...
Natychmiast podłączyli się postępowcy i zaczęli
walczyć z mową nienawiści. Co prawda nikt nie
zna definicji przedmiotu walki, ale będą walczyć
dopóki ostatni nienawistnik nie zniknie z
powierzchni ziemi. Co gorsza, będa
indoktrynować dzieci. Czaskoski chce by w
szkołach warszawskich odbywały się lekcje
poświęcone walce z mową nienawiści, bo jak
widomo na przykład patriotyzm może prowadzić
do rasizmu.
I to ostatnie rozumiem, bo przypomniała mi się
żona Mandeli zakładająca białym
nienawistnikom płonące opony na szyje...
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/81272
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W tym roku ceny mają rosnąć wolniej.
Chociaż nie wszystkie
Inflacja ogółem zmniejszy się 2019 r. do 1,5
proc. wobec 1,6 proc. w 2018 r – przewidują
ekonomiści Credit Agricole w swojej analizie.
Za wolniejszy wzrost cen mają odpowiadać
spadające ceny paliw i
stabilizacja cen usług, a także spadająca inflacja
w strefie euro.
Niespodziewane dane GUS. W listopadzie
była nadwyżka
Rośnie eksport i import Polski. Choć bilans
jedenastu miesięcy jest ujemny, w samym
listopadzie był na plusie. Obroty towarowe
handlu zagranicznego po pierwszych jedenastu
miesiącach ubiegłego roku wyniosły 868,3 mld
zł w eksporcie oraz 881,4 mld zł w imporcie.
Tym samym ujemne saldo ukształtowało się na
poziomie 13,1 mld zł - informuje Główny Urząd
Statystyczny.
Jak nie idzie, to nie idzie - czarny (zeszły)
piątek opozycji
W piątek okazało się jednak, że Komisja
Europejska nie oczekuje ze strony polskiego
rządu, notyfikacji ustawy pozwalającej na
utrzymanie cen energii elektrycznej na
dotychczasowym poziomie. W piątek
także korespondentka radia RMF FM w Brukseli
poinformowała, że urzędnik Komisji
Europejskiej stwierdził, że odstrzał dzików to
niezbędny krok w celu ograniczenia
agresywnego rozprzestrzeniania się w ostatnich
miesiącach ASF w Polsce i w innych krajach UE
oraz w celu ochrony unijnych rolników i
konsumentów” i że „działania polskich władz
zdaniem Komisji są zgodne z przepisami i
zaleceniami podjętymi wcześniej przez kraje
UE, a polski rząd realizuje je wręcz wzorowo”.
Spięcie Warszawy z Brukselą. Komisja
Europejska sprawdzi, czy URE jest
niezależny
W piątek media podały, ze Polska nie musi
notyfikować w Komisji Europejskiej ustawy
obniżającej ceny energii. Ale, jak wynika z
naszych informacji, KE i tak sprawdzi, czy nie
złamaliśmy unijnego prawa.
Dziś kanclerz Merkel mówi nam, że mamy
zrezygnować z naszej niepodległości
Dziś kanclerz Niemiec Angela Merkel mówi
nam otwarcie, że mamy zrezygnować z naszej
niepodległości i suwerenności narodowej,
prezydent Francji Emmanuel Macron ogłasza, że
europejska armia, która miałaby powstać, może
być użyta do walki z USA, Trybunał
Sprawiedliwości staje się gwarantem
postkomunistycznego dyktatu w polskim
sądownictwie, a Parlament Europejski potępia
polski patriotyzm i chce na nas wymusić
porzucenie wartości chrześcijańskich.
Demokrację i wolę narodu wyrażaną w wolnych
wyborach chce się zastąpić sondażami,
propagandą, dezinformacją i przekupstwem.
Przed takim właśnie kierunkiem zmian
przestrzegał wielki polski święty Jan Paweł II
przypominając, że demokracja bez wartości
może obrócić się w system totalitarny.

(GDDKiA) przeznaczyła na przebudowy i
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
(BRD) na istniejących odcinkach dróg
krajowych około 1,5 mld zł. Dyrekcja zamierza
ogłosić w tym roku około 190 przetargów poinformowała GDDKiA.
Do Niemiec sprzedajemy coraz więcej. GUS
podał dane o handlu za 11 miesięcy 2018 roku
Eksport wzrósł o 7,1 proc. r/r do 204,3 mld
euro w okresie styczeń-listopad 2018 r., zaś
import wzrósł w tym okresie o 9,7 proc. r/r do
207,4 mld euro, podał Główny Urząd
Statystyczny (GUS).
Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w
listopadzie o 5,3 proc. W strefie euro spadła
Wyrównana sezonowo produkcja
przemysłowa w Polsce wzrosła o 5,3 proc.
proc.r/r w listopadzie 2018 r. (po wzroście o 5%
r/r w poprzednim miesiącu), podał unijny urząd
statystyczny Eurostat. W ujęciu...
GUS: do listopada w Polsce o ponad 1,8 mln
turystów więcej
Liczba turystów w Polsce, którzy od stycznia
do końca listopada ubiegłego roku skorzystali z
noclegów, wzrosła o ponad 1,8 mln, do 31,7 mln
z 29,9 mln rok wcześniej w tym samym czasie wynika z danych Głównego Urzędu
Statystycznego (GUS). To wzrost o ponad 6
proc.
Rafalska: 500 plus dla osób samotnie
wychowujących dzieci to rocznie 4,6 mld zł
Roczne wsparcie z programu "Rodzina 500
plus" dla osób samotnie wychowujących dzieci
to 4,6 mld zł; środki te trafiają do 501 tys.
rodzin, w których wychowuje się 767 tys. dzieci
– podkreśliła w środę szefowa MRPiPS Elżbieta
Rafalska w reakcji na publikację "Gazety
Wyborczej".
Dowódca WOT: cele postawione przed
dowódcami naszych brygad zostały osiągnięte
Cele postawione przed dowódcami naszych
brygad zostały osiągnięte – ocenił dowódca
Wojsk Obrony Terytorialnej gen. Wiesław
Kukuła. Jak poinformował PAP, w rok po
rozpoczęciu formowania brygad OT w siedmiu
województwach, służy w nich już 4 tys.
żołnierzy, którzy wzięli udział w 89 szkoleniach.
Kim jest ochotnik w obronie terytorialnej?
"To najszybciej rosnący rodzaj wojsk"
Obrona terytorialna to obecnie najszybciej
rosnący rodzaj wojsk. W sumie w OT służy 17
tys. żołnierzy, z czego 2,9 tys. zawodowych,
którzy w dużej części przeszli do OT z wojsk
operacyjnych, a ponad 14 tys. to żołnierze
Terytorialnej Służby Wojskowej, czyli
ochotnicy. Wbrew pierwotnym obawom
ochotników nie brakuje, choć jest to regionalnie
zróżnicowane.

GDDKiA: na przebudowy i poprawę
bezpieczeństwa na drogach ok. 1,5 mld zł w
2019

Jeszcze nigdy nie mieliśmy tylu pieniędzy na
wojsko. To rekord
Rok 2019 będzie czasem znaczących
płatności za największe i najdroższe kontrakty
realizowane przez Ministerstwo Obrony
Narodowej. W najbliższych miesiącach
zobaczymy, co z tego wyniknie i na ile sprawdzą
się w praktyce obietnice modernizacyjne
składane w 2018 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad

Miliony na wojsko nie wrócą do budżetu.
Armia ma plan, jak je wydać
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Sejm przyjął ustawę budżetową. Oznacza to,
że do dyspozycji resortu obrony narodowej na
2019 r. będzie rekordowa suma pieniędzy,
dokładnie 44 mld 674 mln zł. Dyskusja na temat
możliwych wielomiliardowych wydatków na
modernizację armii spowodowała, że niemal nie
zauważono informacji o przełożeniu przez MON
niektórych płatności z 2018 r. na rok następny.
Może dlatego, że są to nieduże pieniądze,
niecałe 53 mln zł.
Afera reprywatyzacyjna. Adwokat: Były
wiceszef stołecznego BGN Jakub R. opuścił
areszt
Były wiceszef stołecznego BGN, oskarżony
w związku z tzw. aferą reprywatyzacyjną Jakub
R. w piątek wyszedł z aresztu; sąd przyjął
poręczenie hipoteczne, zastosował zakaz
opuszczania kraju i dozór
policji - poinformował PAP obrońca Jakuba R.
adwokat Artur Pietryka.
Podkarpackie: Funkcjonariusze KAS
zatrzymali nielegalny transport alkoholu
Funkcjonariusze KAS z Podkarpacia w
czasie kontroli samochodu ciężarowego ujawnili
23 tys. litrów nielegalnego alkoholu. Skarb
Państwa z tytułu niezapłaconego podatku
akcyzowego mógłby stracić ponad 1,2 mln zł.
Milionowe straty KGHM. CBA zatrzymało
sześć osób, które miały fałszować złom
miedziowy
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało
sześć osób, które miały fałszować złom
miedziowy dostarczany KGHM Polska Miedź dowiedziała się PAP. Działanie grupy miało
doprowadzić do 4 mln zł strat firmy.
Wyłudzili ponad 80 mln zł VAT na obrocie
paliwami. Jest akt oskarżenia
Prokuratura skierowała do sądu akt
oskarżenia przeciwko 13 członkom
zorganizowanej grupy przestępczej, którzy
zajmowali się obrotem paliwami. Ich działalność
doprowadziła do uszczuplenia podatku VAT w
kwocie ponadto 80 mln zł.
Wielkopolskie: Dziewięciu zatrzymanych ws.
prania pieniędzy i oszustw podatkowych
Funkcjonariusze ABW zatrzymali na
polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu
dziewięć osób. Prokuratura podała w czwartek,
że są to członkowie grupy przestępczej, która
dopuszczała się prania pieniędzy i oszustw
podatkowych.
Warszawa: dziś rozpoczyna się
polsko-amerykańska konferencja nt
cyberbezpieczeństwa
W Warszawie rozpoczyna się dziś
dwudniowa polsko-amerykańska konferencja na
rzecz cyberbezpieczeństwa. W spotkaniu, które
organizuje Atlantic Council, weźmie udział
m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister
cyfryzacji Marek Zagórski, wiceprezes PKO BP
Adam Marciniak, oraz były ambasador USA w
Polsce, członek Atlantic Council Daniel Fried.
6,4 mld zł po 11 miesiącach. Samorządy z
nadwyżką budżetową
Budżety jednostek samorządu terytorialnego
(JST) za 11 miesięcy 2018 r.zamknęły się
zbiorczo nadwyżką w kwocie 6 407 mln zł, ...
„Maryla:
Czytaj całość: http://blogmedia24.pl/node/81274

Przełom histeryczny
Nie ma to jak mieć absolutny słuch pozwalający
na wyczucie wielkości chwili. Z łatwością to
przychodzi numerologom. Wystarczy, że zbliża
się jakaś okrągła data i już wiedzą co czynić.
Sprzedają swe dobra i udają się na jakąś górę by
uchronić się przed tym co nieuniknione. Później
naturalną koleją rzeczy schodzą z tych gór i
próbują odbudować swoje życie. Nie
przeszkadza to innym, którzy poddają się temu
samemu cyklowi.
Nie dotyczy to czasów rzeczywiście
przełomowych i ludzi, którzy starają się
stosownie do nich zachowywać. Przykładem
może być niemiecki filozof Hegel. Czując
wielkość wydarzeń (wojny napoleońskie) chciał
być adekwatny do nich i stworzyć coś
wielkiego. Tak powstał system filozoficzny,
którego do dziś nauczają na uniwersytetach.
Zgon prezydenta Gdańska Adamowicza
pobudził do nadmiernej aktywności wielu,
którzy są pozbawieni słuchu. Pierwszym był
polityk z którejś z kanapowych partii. Nazywa
się Erhardt, Eberhardt czy coś takiego. Jak sobie
przypomnę, to poprawię. Tak czy inaczej, bo jak
się zwał, tak sie zwał, byleby się dobrze miał.
Tenże polityk jak wieszcz ogłosił, że Polska już
nigdy nie będzie taka sama. Mowa oczywiście o
wspomnianym lokalnym, gdańskim
wydarzeniu.
Wczoraj nastąpił wysyp. Najpierw
niezawodny red.Fijolek z portalu "wPolityce"
uznał za stosowne przytoczenie słów
M.Janickiego, który napisał w "Polityce":
"Przeciwnicy rządzącej dziś formacji mają PiS
na widelcu, zwycięstwo jest na wyciągnięcie
ręki. Wydaje się niewiarygodne, aby opozycja z
tej szansy nie skorzystała". Siła myśli Janickiego
i Fijołka uniosła na skrzydłach red.
J.Karnowskiego z "wPolityce". Napisał tak:
"...jak zauważa Marcin Fijołek, w jego
szeregach [obozu III RP] narasta przekonanie, że
tragedia w Gdańsku rozstrzygnęła wynik cyklu
wyborczego, a przede wszystkim wyborów
parlamentarnych". Paliwa do ognia dołożył
M.Palade zajmujący się badaniami opinii
publicznej: "W tych godzinach rozstrzyga się w
którym kierunku pójdzie narracja po tragedii w
Gdańsku i polityków związanych z rządzącymi i
opozycją. Z konsekwencjami na wyniki
wyborów w maju i jesienią. Bój o kilka pkt.
proc., ktore dadzą kontynuacje bądź zmianę na
szczytach władzy".
No dobra, ale co w takim razie zrobić z
wieszczeniem w całkiem inną stronę?
Przykładowo, guru M.Kisilowski "od samego
Sorosa", wykładajócy na ni mniej, ni wiecej,
tylko Uniwersytecie Europejskim porównał
sprawę w Gdańsku z pożarem w Reichstagu! W
"Politico" starał się mrozić krew w żyłach w taki
oto sposób: "Najbardziej mrożąca krew w żyłach
odpowiedzią polskiego rządu na atak jest jednak
apel o jedność narodową...By podobnie jak w
przypadku pożaru Reichstagu czy nieudanego
puczu wojskowego w 2016 r. w Turcji
wykorzystać atmosferę strachu i skonsolidować
swoją władzę, tak jak mają zwyczaj robić
aspirujące autorytarne reżimy". Krótko mówiąc,
władze w Polsce wygrywają, opozycja
przegrywa.
No i co my tu mamy? Ano, w politologii w
przeciwieństwie do nauk ścisłych można sobie
wiązać cokolwiek z czymkolwiek i
wyprowadzać wnioski nawet nie związane z
argumentami. Dają tam wykształcenie tylko po
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to, by ludzie mogli z większą pewnością
wygłaszać swoje głupie poglądy i ich bronić.
Zdroworazsądkowo rzecz biorąc, tragiczny
incydent w Gdańsku nie mógł w żaden sposób
naruszyć pewnych praw rządzących dynamiką
opinii publicznej. Bieżączka rulez i dalej też
tak będzie. W naszym przypadku sprawa Brexitu
już zajmuje należne jej miejsce w mediach.
Doszedł zamach w hotelu w stolicy Kenii. Dziś
jest czwartek i do soboty znów się coś wydarzy.
W dniu 19 X 2017 r. na stopniach samego
Palacu Kultury w samej Warszawie, będącej
wówczas stolicą Polski, podpalił się 54-letni
człowiek. Zostawił po sobie ulotkę z 15
punktami, w której wyliczył starannie swoje
powody protestu wobec władzy PiS. Sama
Gazeta Wyborcza informowała: "Mężczyzna
podpalil się pod Palacem Kultury. Protestował
przeciw PiS". No i oczywiście: "Wieczorem
spotkali się warszawiacy ze świecami".
Opozycja włożyła sporo wysiłku, by nagłaśniać
przypadek i podtrzymywać atmosferę. Miejsce
na schodach starano się poddawać sakralizacji, a
przed siedzibą PiS na ul. Nowogrodzkiej
wypisywano na chodniku fragment listu
samospalonego. Kto dziś pamięta o Piotrze S. z
Niepołomic?
Znacznie większe szanse na jakieś zmiany w
Polsce miała tragedia o wymiarze historycznym
- Zbrodnia Smoleńska, w której zginęła elita
kraju włącznie z prezydentem i jego żoną. Zaraz
potem odbyły się wybory prezydenckie, które
wygrał człowiek posądzany o współpracę ze
służbami wojskowymi a może nawet z Rosją. III
RP się umocniła zamiast osłabnąć.
W dniu 19 X 2010 r. w biurze poselskim PiS
w Lodzi został zabity Marek Rosiak. Zabójcą
był R.Cyba. Oddał 8 strzałów z przedwojennego
pistoletu Walther. Cztery z nich trafiły.
Następnie Cyba paralizatorem osłabił Pawla
Kowalskiego i zaatakowal go nożem. Starał się
poderżnąć mu gardło. Sprawa była odrażająca.
Cyba był byłym konfidentem milicji, w latach
2004-2006 należał do PO. Sprawca
wykrzykiwał, że nienawidzi PiS i chce zabić
szefa tej partii, J.Kaczyńskiego. Wątpliwości co
do motywów nie było żadnych. I jak się to ma
do sprawy gdańskiej? Dodać należy, że Marek
Rosiak był normalnym człowiekiem spokojnym i zrównoważonym. Natomiast
Adamowicz niewiniątkiem nie był.
„Tymczasowy
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81262
Najbardziej idiotyczna zbrodnia w
Polsce
O ten tytuł z powodzeniem może się ubiegać
wczorajszy [13.01,2019] napad nożownika na
Pawła Adamowicza, dokonany podczas f...
O ten tytuł z powodzeniem może się ubiegać
wczorajszy [13.01,2019] napad nożownika na
Pawła Adamowicza, dokonany podczas finału
WOŚP. Zacznijmy od sprawcy. W portalu
Wykop.pl jest wpis osoby, która osobiście znała
bandytę {TUTAJ}:
"Mirki bo aż sam w szoku jestem..
Znam osobiście napastnika który dzisiaj dźgnął
Pawła Adamowicza.. (...)
W około 0:25 sekundzie słychać jak mówi, że
nazywa się Stefan Wilmont.
To ten sam typ który kilka lat temu w
Gdańsku napadł na 4 banki. (...)
Na zdjęciu po lewej to właśnie Stefan. Zwróćcie
uwagę na jego charakterystyczne okulary, takie

same ma na zdjęciu na facebooku. Jego
profilowe zdjęcie to ostatnie przed
zatrzymaniem go w Polsce.
(...)
Wyjechał sobie na wakacje, na wyspy
kanaryjskie, za zarobione pieniądze z napadów.
Odsiedział kilka lat w więzieniu (jak sam mówi
na nagraniu - pięć lat). Dostawałem sporo
informacji od kolegów którzy korespondowali z
nim oraz widywali się z nim, że w więzieniu
dosłownie postradał zmysły. Był izolowany od
reszty więźniów.
Przed napadami pamiętam go jako
normalnego chłopa. Chodził na siłownie,
graliśmy razem w tibie (ktoś tam z jego rodziny
miał nieźle zarabiający serwer prywatny). Byłem
z nim na manifestacji przeciwko ACTA,
pamiętam jak mi opowiadał, że ma zamiar
zmierzyć się z dzikiem w lesie (siłować się z
nim czy coś) i wrzucić to na YouTube. Taki
pozytywny wariat.
Absolutnie nie popieram tego co zrobił. Życzę
panu Adamowiczowi szybkiego powrotu do
zdrowia.".
Sprawca napadał na banki w 2013 roku,
wpadł w 2014. Odsiedział karę i wyszedł w
grudniu 2018. Nie sposób zrozumieć, czemu
zaatakował własnie Pawła Adamowicza, który
nie mógł mieć nic wspólnego z jego odsiadką.
Próbował to wyjaśnić bloger Zetjot:
"Otóż o ile wiadomo ze skąpych informacji,
facet siedział w więzieniu za czasów rządów
Platformy, a siedzenie w pudle do przyjemności
nie należy. I proszę sobie popatrzeć na obraz i
kontekst polityczny z punktu widzenia
osadzonego. W Polsce rządzi Platforma, a w
pudle też rządzi Platforma, bo osadzeni głosują
w przeważąjącej większości na Platformę. To
jest, drodzy Państwo, ewenenment na skalę
światową, żeby, ujmując to z punktu widzenia
osadzonych, żeby ofiary systemu głosowały na
swoich oprawców. Coś tu wyraźnie w tej logice
nie gra. A ponieważ w pudla kwitnie życie
polityczne, można sobie wyobrazić bez trudu, o
czym tam rozprawiano. Więc nie ma nic w tym
dziwnego, że nożownik wyrobił sobie
zdecydowane zdanie na temat stosunków
społecznych w Polsce rządzonej przez
platformersów.
„elig"
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81249
Anonimowi nacjonaliści
http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia
/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/10463nowelizacja-ustawy-o-instytucie-pamieci-narodo
wej/
Dwie opcje. Albo twórczość jest tak "radosna",
że brakuje kadr do odpowiedniego
"wygotowania" projektów legislacyjnych albo...
robione jest to specjalnie w myśl zasady, wicie,
rozumicie, próbowaliśmy, dotrzymaliśmy słowa
ale wyszło jak wyszło. Ostatnio PiS zaskakuje
swój elektorat mocno negatywnie. Odnoszę
wrażenie, że największym problemem PiS nie
jest opozycja czy miałkość kadr.
Pomijam również resentymenty
peerelowskie czy lewicowe umizgi (co też nie
jest dla nikogo myślącego novum jeśli zna
życiorysy prezesa i otoczenia), chociaż
wiadomo, że PiS nie był, nie jest i nie będzie
partią prawicową, co najwyżej reprezentuje
"socjalizm z ludzką twarzą" z patriotycznym

(kiedy wygodne) instrumentarium ale... elektorat
nie ma wyjścia (jeszcze) mimo, że jest mocno
kopany po dupie. Niemniej może powstać coś
nowego i nie musi być to prorosyjski twór jakich
wiele po prawej stronie czy agitujący za
liberalną wersją eurokołchozu z lewa. Na razie
większego wyboru nie ma ale PiS upadnie nie
od czynników jak wyżej ale od walk frakcyjnych
i wewnętrznych, co już widać. Może to i dobrze,
że w końcu układ AWSowski pójdzie precz (PO
i PiS) ale... co w zamian? Ci, co chcą żeby "było
jak kiedyś" nawet przy napompowaniu
Biedronia nie mają szans. Lewica kawiorowa i
skrajna została albo zjedzona albo stanowi
margines.
Kiepsko to widzę, bo bez oddechu opozycji
(racjonalnej nie BBJAK-by było...) na plecach
PiS będzie się jeszcze bardziej staczał w stronę
neonomenklatury.
„Unicorn
http://www.blogmedia24.pl/node/81265
To co się stało to oczywisty efekt
braku kadr ale nie tylko w samym PiS`ie.
Wszędzie na świecie realną politykę robią nie
tyle partie polityczne co środowiska wokół nich
skupione. To te środowiska wyznaczają nie
tylko kierunki polityki ale również definiują
poszczególne zadania. Partie polityczne zajmują
się głownie kwestiami personalnymi a nie
merytorycznymi.
U nas niestety jest tak, że środowiska
okołopolityczne zajmują się głównie stawianiem
żądań wobec aparatu partyjnego i to w dodatku
żądań w pewien sposób nierealnych. Problem
jest w tym, że wszyscy ci, którzy po dziesiątkach
lat wreszcie uzyskali jakiś wpływ na aparat
władzy chcą załatwienia swoich spraw "do
końca", tak raz a dobrze.
Stąd w bardzo wielu sprawach postulaty
maksymalistyczne i nierealne, bo nie do końca
zdefiniowane, owszem emocjonalnie i moralnie
słuszne ale ..... .
Środowiska około polityczne, żeby działać
skutecznie muszą się nauczyć sprytu
politycznego i zdawać sobie sprawę, że tak na
prawdę można robić tylko to, co można zrobić w
danym momencie ze względną łatwością. W ten
sposób rozszerza się w ten sposób ilość spraw
załatwionych ale tzw załatwienie do końca
odsuwa się często w czasie.
Popatrzmy na Brexit. Środowiska brytyjskie
zdecydowały o wyjściu z unii już w momencie
podpisania Traktatu Lizbońskiego. Wpisanie w
Traktat w sumie bezwzględnej i nie możliwej do
przeciągania procedury wyjścia jakiegoś kraju z
Unii na podstawie tylko oświadczenia woli było
warunkiem zaakceptowania tego traktatu przez
Anglików. De facto Anglicy sprzeciwili się idei
budowy wspólnego państwa, ale zrobili to w ten
sposób, by moment nieuchronnego konfliktu
politycznego samemu wybrać. Czyli rozciągnęli
swoje wyjście z Unii na czas wtedy
nieokreślony.
Natomiast nasze środowiska około polityczne
chcą mieć sprawy załatwione od razu ... bo są
słuszne i wychodzi jak wychodzi.
„UPARTY“
komentarz:
http://www.blogmedia24.pl/node/81265#comme
nt-403019
Brexit, czyli istne utrapienie
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Premier Wielkiej Brytanii, czyli Theresa May,
poniosła przedwczoraj [15.01.2019] w
brytyjskim parlamencie spektakularną klęskę.
Izba Gmin odrzuciła jej projekt umowy z UE na
temat Brexitu [opuszczenia UE przez Wielką
Brytanię] stosunkiem głosów 432 do 202. Jest
to najgorszy wynik jaki uzyskał brytyjski
premier w podobnym głosowaniu w ciągu
ostatnich 100 lat . Lider opozycji, Jeremy
Corbyn złożył więc natychmiast wniosek o
wotum nieufności dla rządu. Wczoraj upadł on
jednak. Za rządem głosowało 325 posłów przeciw 306 {TUTAJ}.
Theresa May oświadczyła wczoraj
wieczorem, że pora odłożyć na bok partyjne
interesy i zrealizować Brexit {TUTAJ}.
Zaapelowała o wypracowanie nowej wersji
umowy, możliwej do zaakceptowania zarówno
przez brytyjski parlament, jak i przez UE.
Odbywa teraz szereg spotkań w tym celu. UE
nie chce jednak renegocjować porozumienia.
Jest wiec coraz bardziej prawdopodobne, że:za
71 dni będzie Brexit bez porozumienia tzw
"twardy" {TUTAJ}. Co z tego może
wyniknąć? Portal Niezalezna.pl pisze
{TUTAJ}:
"Jeżeli nie zostaną podjęte jakieś inne
ustalenia, Wielka Brytania opuści Unię
Europejską 29 marca bez porozumienia, czyli
nie będzie związana żadnymi zobowiązaniami
wobec UE ani nie będą przysługiwać jej żadne
prawa.". W tym samym artykule minister Jerzy
Kwieciński stwierdza:
" Na niekontrolowanym brexicie najwięcej
może stracić W. Brytania - powiedział dziś
minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Kwieciński dodał, że wzrost gospodarczy na
Wyspach może obniżyć się o kilka procent w
ciągu najbliższych lat. Minister powiedział, że
już od dwóch lat trwa ucieczka kapitału
zagranicznego z Wielkiej Brytanii, a wartość
wycofanych do tej pory aktywów szacuje się na
setki mld euro. Najwięcej tej kwoty - jak
twierdzi Kwieciński - przypada na sektor
finansowy, ale przeprowadzkę na Kontynent
planuje też wiele firm produkcyjnych i
usługowych, dla których "kwestie logistyki,
które trzeba będzie rozwiązać czy certyfikatów,
które należy zdobyć po brexicie, będą wiązały
się trudnościami organizacyjnymi i
dodatkowymi kosztami".".
Lamentuje także Paweł Kowal:
"Paweł Kowal o Brexicie: Dla Wielkiej
Brytanii zakończy się bardzo źle albo średnio źle
"Brytyjczycy chcieli za dużo: chcieli być w Unii
i wyjść z Unii, chcieli mieć wszystkie korzyści,
a nie mieć żadnych kosztów. I to się nie udało" tak Paweł Kowal podsumował ostatnie
wydarzenia wokół "rozwodu" Londynu z
Brukselą.
Jak podkreślił: "Zwolennicy Brexitu wmawiali
ludziom jakieś głupoty, namówili ich do tego,
żeby poparli akt polityczny, który dla Wielkiej
Brytanii - już to dzisiaj wiemy - nie zakończy się
dobrze: zakończy się tylko bardzo źle albo
średnio źle". {TUTAJ}.
Minister Błaszczak też narzeka {TUTAJ}:
"Patrząc na to, co wydarzyło się w Wielkiej
Brytanii w kontekście naszych interesów polskich interesów, to rzeczywiście nie jest
dobre rozwiązanie, jeżeli Brexit odbędzie się bez
umowy, bez porozumienia – nie ma wątpliwości
minister Mariusz Błaszczak, kreśląc scenariusze
dla Polski w związku z coraz bardziej
skomplikowaną sytuacją w brytyjskiej Izbie
Gmin.

„elig“
Czytaj całosć:
http://www.blogmedia24.pl/node/81264
Jeszcze bardziej karać
nienawistników?
onad 70 osób – w tym były minister spraw
wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, były
europoseł Marek Migalski, dyrektor
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
Piotr Cywiński oraz wielu dziennikarzy (ze
szczególnym uwzględnieniem tych związanych
z pismami „Liberté!” i „Więź”) – zaapelowało o
„przyjęcie ustawy zapobiegającej i penalizującej
mowę nienawiści w przestrzeni publicznej”,
„wzorem innych krajów europejskich”.
Rozumiem, że dotychczasowe przepisy kodeksu
karnego, penalizujące nawoływanie do
nienawiści na tle różnic narodowościowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
względu na bezwyznaniowość (art. 256 kk), a
także nawoływanie do popełnienia przestępstwa
lub pochwalanie go (art. 255 kk) uważają oni za
niewystarczające. Pytanie, co jeszcze w takim
razie według nich miałoby być karane?
Z treści ich apelu tego nie można
wywnioskować. Ale ja pamiętam rozmaite
wcześniejsze pomysły rozszerzania zakresu
przepisów karzących za „mowę nienawiści”. Na
przykład w 2011 roku Stowarzyszenie „Otwarta
Rzeczpospolita” proponowało karać za samo
rozpowszechnianie informacji, które mogą
doprowadzić do „szerzenia nienawiści lub
pogardy na tle różnic narodowościowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze
względu na bezwyznaniowość, płeć, tożsamość
płciową, wiek, niepełnosprawność bądź
orientację seksualną”. Czyli w zasadzie za
informowanie o wszelkich negatywnych
zjawiskach, bo przecież wielu ludzi za takie
zjawiska obwinia różne kozły ofiarne – czy to
Żydów, czy imigrantów, czy homoseksualistów,
czy też Kościół i katolików i każda taka
informacja może rozniecić wśród nich
nienawiść. Nie mówiąc już o informowaniu o
negatywnych zjawiskach, z którymi jakoś
związane byłyby określone grupy np. etniczne
czy religijne (np. zamachy dokonywane przez
muzułmanów, kradzieże dokonywane przez
Cyganów, zbrodniarze stalinowscy pochodzenia
żydowskiego itp.).
A w 2012 roku posłowie Platformy
Obywatelskiej zaproponowali karanie za
nawoływanie do nienawiści z powodu m. in.
przynależności politycznej. Czyli w praktyce
nielegalna mogłaby okazać się jakakolwiek
ostrzejsza krytyka polityków czy ugrupowań
politycznych mająca na celu wzbudzenie do nich
wrogości czy niechęci (bo to właśnie oznacza
„nawoływanie do nienawiści”).
Oba projekty wtedy upadły, bo jednak politycy
nie zdecydowali się na tak radykalne
ograniczenie wolności słowa. Czy
sygnatariuszom wymienionego wyżej apelu
chodzi o to, by do nich wrócić?
„sierp“
http://www.blogmedia24.pl/node/81259
„Co nowego na blogach" jest niezależną
inicjatywą grupy użytkowników portalu
Blogmedia24.pl
Serwis przygotowali: „Maryla”, „Morsik”,
„Natenczas”, „tu.rybak”.

