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Honor i skuteczność mogą iść w parze.
Zaczynamy kampanię wyborczą 2019 r. - ona
będzie w dwóch turach, każda z nich jest ważna,
oczywiście ta na jesieni najważniejsza” oświadczył prezes PiS. Jak zaznaczył, stawką
kampanii „jest Polska, jest przyszłość Polski,
przyszłość Polaków”. Wyrwaliśmy Polskę z
objęć imposybilizmu – chociaż pewnie nie
jesteśmy stowarzyszeniem aniołów, to jednak
nam idzie – mówił w sobotę prezes PiS Jarosław
Kaczyński. PiS będzie dalej szedł drogą dobrej
zmiany, drogą równości, drogą wolności –
polską drogą . J. Kaczyński: Wyrwaliśmy Polskę
z objęć imposybilizmu; PiS będzie szedł drogą
dobrej zmiany
PiS zwiększa program socjalny. 500+ od
pierwszego dziecka, "trzynastka" dla
emerytów
Wprowadzenie 500+ od pierwszego dziecka,
brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku
życia, "trzynastka" dla emerytów, przywrócenie
zredukowanych połączeń autobusowych,
obniżenie kosztów pracy - to "nowa piątka PiS"
zaprezentowana podczas sobotniej konwencji
programowej partii.
Prof. Maliszewski: "PiS na konwencji
wyprowadziło dwa naprawdę mocne ciosy
PiS kontynuuje to dzięki czemu wygrało
wybory w 2015 r. Nie rezygnuje z tego, dzięki
czemu przez trzy lata notowania partii rządzącej
utrzymują się na wysokim poziomie. A tym
czynnikiem jest realizacja
programów społecznych, czyli 500+ i obniżenia
wieku emerytalnego. PiS na konwencji
wyprowadziło dwa naprawdę mocne ciosy w
kierunku opozycji. Pierwszy to bardzo silna lista
w wyborach do PE, drugi
to mocny program. Opozycji będzie go bardzo
trudno przelicytować w wiarygodny sposób.
Premier Morawiecki: Wsłuchani w rytm
ludzkich serc idziemy do zwycięstwa.
Morawiecki podkreślił, że dopiero druga
kadencja pozwoli PiS zrealizować plan
nakreślony przez prezesa partii i pozwoli
zachować -jak mówił - „kierunek ku wolności,
sprawiedliwości i praworządności”. Jak dodał, tę
drogę wytyczyło w latach 90. Porozumienie
Centrum. Polska zasługuje na więcej, praca dla
Polaków, dostatnia Polska, to jest motto naszego
programu, i jak czasem jestem pytany, po co są
te wybory?O co są te wybory europejskie? niektórzy mówią, że po to, żebyśmy weszli do
Europy - to nie jest dobra odpowiedź, bo po
pierwsze, to są wybory o zmianę w Polsce, jak
najbardziej musimy wygrać te wybory,
żeby móc zmieniać Polskę. Polska jest od
tysiąca lat w Europie, kształtuje ją i
współtworzy. My jesteśmy Europejczykami.
Budujemy Europę. Niektórzy próbują tę
europejskość sobie przywłaszczyć. Chowają się
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za spódnicą cioci. My wiemy, że to nie oznacza
zamykanych kościołów, posterunków policji,
czy pracy na Zachodzie. Dla nas Europa to
europejskie zarobki, zasobność portfeli. Wiemy,
jak tam dotrzeć!
Rafalska zadowolona z poszerzenia 500+
Minister Rafalska w rozmowie z PAP oceniła,
że propozycja przyznania „500 plus” od
pierwszego dziecka była społecznie oczekiwana.
Wydatki na cele społeczne trzeba było
etapować, znaleźć zabezpieczenie, mieć
pewność dalszego finansowania. To wszystko
wymagało przemyślenia. Po trzech latach
funkcjonowania programu przyszedł kolejny
etap. Wcześniej była ta odrobina niedosytu w
programie „500 plus” i dzisiaj
tego już nie będzie - podkreśliła minister.
Wskazała, że kolejną społecznie oczekiwaną
propozycją jest
„trzynastka” w postaci najniższej emerytury 1100 zł - dla każdego emeryta. To bardzo ważna
propozycja, ponieważ emeryci byli tą grupą,
która cierpliwie czekała na większy rodzaj
wsparcia. Dzisiaj mamy dla nich tę dodatkową
minimalna emeryturę -powiedziała minister.
Premier: Będzie obniżenie kosztów pracy
przez podniesienie kosztów uzyskania
przychodu
Będzie obniżenie kosztów pracy przez co
najmniej dwukrotne podniesienie kosztów
uzyskania przychodu - powiedział na sobotniej
konwencji PiS premier Mateusz Morawiecki.
Zapowiedział też obniżenie PiT-u dla
wszystkich osób pracujących.
Likwidacja PIT dla młodych może ograniczyć
szarą strefę
Zapowiedziana podczas sobotniej konwencji
PiS likwidacja PIT dla pracowników do 26. roku
życia może ograniczyć tzw. szarą strefę, gdyż
najczęściej to właśnie młodzi ludzie decydują się
na nieformalne
stosunki pracy – uważa adiunkt w Katedrze
Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr
Sławomir Kuźmar.
Polski przemysł w świetnej kondycji.GUS
podał najnowsze dane
Produkcja przemysłowa w styczniu 2019 r.
wzrosła o 6,1 proc. rdr, a w porównaniu z
poprzednim miesiącem wzrosła o 7,4 proc. podał Główny Urząd Statystyczny.
1 proc. wzrostu PKB. Fitch mocno obniża
prognozy dla strefy euro
Fitch Ratings obniżył prognozę wzrostu PKB
dla strefy euro na ten rok do 1 proc. z 1,7 proc.
wzrostu prognozowanego w grudniu ub.r.
Według agencji, pogorszenie perspektyw
wzrostu gospodarczego oraz spadająca inflacja.
Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w
styczniu wzrosło o 7,5 proc. rdr
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw w styczniu 2019 roku wyniosło
4.931,8 zł, co oznacza wzrost rdr o 7,5 proc. podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie
w tym sektorze rdr wzrosło.
Sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,2 proc.GUS
podał dane za styczeń
Cd.Str.2.

Połowy tygodnia (8.)
Początek tygodnia był jak najbardziej żydowski.
Niby sprostowania, niby wsparcia, a Izrael i tak
na to, że nie przeprosi.
Jaki jeden Izrael, taki cały Izrael. Miejmy
nadzieję, że nasi coś wymyślą, bo tak dalej być
nie może.
Nasi to też pojęcie względne. Kilkoro Polaków
pojechało do Paryża na konferencję Nowa
polska szkoła historii Zagłady. Ale jacy to
Polacy! Leociak Trzeba wykopać szczątki z
anonimowych grobów i włożyć tam kamienie.
Tego zrobić się nie da. Pozostają więc zaklęcia,
Gross Polacy zabili na wsiach więcej Żydów niż
Niemcy w obozach zagłady, Grabowski Polacy
nie zrobili nic, aby ratować Żydów i Engelking.
Taki spektakl na zakończenie antypolskiego
tygodnia. I to w kraju gdzie antysemityzm jest
niemal państwowy (skoro dopuszczany).
Ciekawe kto płacił diety...
Schetyna dopisał do swoich list wyborczych nie
tylko czerwonych towarzyszy z PZPR i z Unii
Wyborczej (takie połączenie Unii
Demokratycznej i Unii Wolności), ale również
Zielonych (co to jest nie mam pojęcia, ale
dopisał) i zielonych z zewnątrz i czerwonych w
środku czyli PSL. Dołączyła też Nowoczesna
Lubnałer i teraz nowoczesny Petru ze swoimi
dziewczynami. Tak więc na jednej liście
wyborczej są ci co są za i ci co sa przeciw.
Można?
Można. Ze strachu. Założę się, że Schetyna ogra
wiejskich głupków i ci ostatni zamiast dostać
samodzielnie klika mandatów dostaną zero lub
jeden. Podobnie będzie z pozostałymi
współkoalicjantami...
Towarzysze z KOD pojechali z Warszawy do
Gdańska by przewrócić pomnik ks.
Jankowskiego. Nagrywał były tzw. dziennikarz
Sekielski. Rano następnego dnia "Solidarność"
postawiła pomnik z powrotem. I wtedy p.o.
prezydenta Gdańska zabulgotała, że
przywracanie pomnika jest nielegalne. Pięknie,
może najsamprzód wyjaśnimy czy ks.
Jankowski był donosicielem i pedofilem, a
dopiero wtedy rozstrzygajmy czy należy mu się
pomnik. Zaraz jedna nieszczęsna kobieta z
"GW" napisała, że trzeba teraz obalać pomniki
św. Jana Pawła II...
Co współgra z niezrównoważoną dziewczyną
Petru, która pojechała do Watykanu wręczyć
papieżowi - jak dowcip niesie - scenariusz do
filmu "Kler"...
Dzięki Bogu na koniec tygodnia PIS miał
konferencję i zaproponował nowy program
wyborczy. 500 na pierwsze dziecko, brak PIT do
26. roku życia, "trzynastka" dla emerytów i
połączenia autobusowe na wsiach. Podobno sa
na to pieniądze.
I tu wszystkich z Koalicji Obywatelskiej
zatkało...
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/81445

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych)
wzrosła o 5,2% r/r w styczniu 2019 r., podał
Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu
miesięcznym odnotowano spadek o 18,9%.
Eurostat: Inflacja HICP w Polsce zwolniła w
styczniu do 0,7 proc.
Inflacja HICP w Polsce wyniosła 0,7 proc. r/r
w styczniu br. wobec 0,9 proc. r/r inflacji
miesiąc wcześniej, podał unijny urząd
statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym
wskaźnik wzrósł o 0,0 proc.
Morawiecki: Fundusz Dróg Samorządowych
podniesiemy z 5 mld zł do 6 mld zł
Fundusz Dróg Samorządowych zostanie
zwiększony z 5 mld zł do 6 mld zł zapowiedział w poniedziałek premier Mateusz
Morawiecki.
Na kolei praca wre, wielomiliardowe
inwestycje idą pełną parą
Realizacja Krajowego programu kolejowego
(KPK) do 2023 r. przekroczyła 60 proc.
zakładanego budżetu, wynoszącego ponad 66
mld zł. Inwestor, PKP Polskie Linie Kolejowe,
jest przekonany, że w pełni
wykorzysta przyznane środki i zrealizuje 200
zadań, a co więcej – już pracuje na projektami
finansowanymi z nowej perspektywy
finansowej, aby nie dopuścić do efektu „siodła”
(gwałtownego załamania) na rynku zamówień i
realizacji.
Kwieciński nt. sporu o Mierzeję Wiślaną: to
dziwi, bo inwestycja jest ważna
Spór o Mierzeję Wiślaną dziwi, bo ta
inwestycja jest szalenie ważna dla województwa
pomorskiego - ocenił w poniedziałek minister
inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał,
że dzięki dostępowi do morza ożywi się cały
subregion.
„300 dni Piątki Morawieckiego” – w ramach
akcji premier odwiedził 3 województwa
Premier Mateusz Morawiecki odwiedzi dziś 3
regiony w ramach akcji „300 dni Piątki
Morawieckiego”. Szef polskiego rządu chce
zobaczyć, jak Polacy oceniają 5 propozycji,
które zostały zapowiedziane na konwencji w
ubiegłym roku, a które zostały już wdrożone w
życie.
"Zgadzam się co do upadku". Premier kpi z
opozycji
Spada bezrobocie, spada ZUS płacony przez
małe firmy, spada CIT - mówił premier Mateusz
Morawiecki w poniedziałek. Dodał, że zgadza
się z opozycją, "która w 2015 r. wieszczyła
powszechny upadek".
Po zaledwie 300 dniach premier rozlicza się z
realizacji tzw. piątki Morawieckiego
Przypomnijmy, że tzw. piątka Morawieckiego
to: mała firma- mały ZUS, obniżenie podatku
CIT dla małych firm, Wyprawka 300 plus,
powstanie Funduszu Dróg Samorządowych
(FDS), program Dostępność plus.
Przypomnijmy także, że jesienią poprzedniego
roku zrealizowano po raz pierwszy program
Wyprawka 300 plus, z czego skorzystało 4,4
mln uczniów; a przekazane im środki sięgnęły
1,5 mld zł. Weszła także w życie ustawa o
Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), w
wyniku jej realizacji na drogi lokalne w 2019
roku zostanie przeznaczone ok. 6 mld zł, a w
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latach 2019-2028 aż 36 mld zł. Realizowany jest
także
program Dostępność plus, którego zadaniem jest
likwidacja barier architektonicznych dla osób
starszych i niepełnosprawnych (windy,
podjazdy), na który w latach 2018-2025 zostanie
przeznaczone aż 23 mld zł.
NFZ coraz bogatszy, ale kolejki wydłużają
się. Nadwyżki finansowe pochłaniają
podwyżki pensji
Nadwyżka w finansach NFZ, osiągnięta dzięki
większemu spływowi składki , nie przyniesie
wymiernych efektów, jeżeli chodzi o skrócenie
czasu oczekiwania na leczenie.
Cyfrowa rewolucja w medycynie
Za dwa lata zaczną obowiązywać
elektroniczne skierowania. W niektórych
placówkach medycznych program pilotażowy
e-skierowań funkcjonuje już od października
ubiegłego roku. Rezygnacja ze skierowań
papierowych ma – według ministra zdrowia –
wyeliminować nie tylko nieprawidłowości, ale
także usprawnić korzystanie ze świadczeń
medycznych u specjalistów.
MS: rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie
postępowania karnego
Podczas wtorkowego posiedzenia rząd
zaaprobował projekt nowelizacji Kodeksu
postępowania karnego, którego celem ma być
przyspieszenie postępowań sądowych poinformował w komunikacie resort
sprawiedliwości, który przygotował propozycję
tej reformy.
Coraz bliżej reformy VAT. Które towary
będą wyżej opodatkowane?
Więcej soków, nektarów owocowych oraz
napojów warzywnych będzie objętych stawką 5
proc. Tak samo – prasa regionalna i lokalna.
PiS gra na 300+
Wyprawka szkolna na każdego ucznia,
podobnie jak 500+, będzie gwarantowana
ustawą. Opozycja mówi o zagrywce pod
wybory, rząd odpowiada – tego oczekują
rodzice.
W UE klincz w sprawie nowego budżetu
Choć od przedstawienia przez KE propozycji
wieloletniego budżetu upłynęło 9 miesięcy, w
UE nie ma zbliżenia stanowisk w tej sprawie.
Wtorkowa (19 lutego) debata ministrów ds.
europejskich potwierdziła, że część stolic chce
powiązania dostępu do funduszy z
praworządnością.
Budżet państwa może zyskać prawie 2 mld zł
Ministerstwo Finansów ogłasza znaczne
ograniczenie „szarej strefy” w sektorze
internetowych zakładów wzajemnych. Wciąż
jednak straty budżetu Skarbu Państwa w
związku z nielegalną działalnością
zagranicznych bukmacherów wynoszą prawie
740 mln złotych rocznie.
Spadek wydobycia gazu zatrzymany - 85
proc. wierceń zakończonych sukcesem
Wyższa skuteczność nowych odwiertów,
inwestycje w produkcję oraz wzrost wydobycia
ze złóż już eksploatowanych powstrzymały
trend spadkowy wydobycia gazu w Polsce wynika z danych PGNiG.

Obligacje schodzą na pniu, najpopularniejsze
czterolatki
W styczniu tego roku resort finansów sprzedał
obligacje oszczędnościowe za ponad 1,1 mld zł poinformowało MF. W ocenie wiceministra
finansów Piotra Nowaka, potwierdza to duże
zainteresowanie
skarbowymi produktami oszczędnościowymi.
CBA zatrzymało trzy osoby w związku z
podejrzeniem wyłudzenia VAT
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało
trzy osoby w związku z podejrzeniem
wyłudzenia podatku VAT przy obrocie
opakowaniami kartonowymi - dowiedziała się
PAP. Grupa, w której działali miała wystawić
blisko 1,5 tys. faktur na ponad 41 mln zł i
wystąpiła o zwrot co najmniej.
Nielegalnie sprowadzali z Niemiec olej
napędowy. Skarb Państwa stracił na tym
ponad 70 mln zł
Do poznańskiego sądu trafił akt oskarżenia
przeciwko 7 osobom, którym zarzucono m.in.
pranie brudnych pieniędzy i oszustwa.
Podejrzani sprowadzali z Niemiec olej
napędowy z pominięciem systemu
podatkowego. Skarb Państwa narażony został na
stratę w wysokości ponad 70 mln zł.
Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję
zwrotową nieruchomości przy ul. Polnej 46
Komisja weryfikacyjna postanowiła uchylić
decyzję zwrotową ws. nieruchomości
położonych przy ul. Polnej 46 i przekazać
sprawę miastu do ponownego rozpoznania poinformował we wtorek przewodniczący
komisji Patryk Jaki. Dodał, że decyzja w tej
sprawie została wydana z naruszaniem prawa.
Jarosław Kaczyński skierował zawiadomienie
do prokuratury ws. działań "Gazety
Wyboczej" i PO
Prezes PiS Jarosław Kaczyński skierował do
prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa zniesławienia przez
dziennikarzy "Gazety Wyborczej" oraz posłów
Platformy Obywatelskiej
MS: wygrana Komisji Weryfikacyjnej przez
WSA w Warszawie ws. Łochowskiej 38
Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Warszawie oddalił wszystkie skargi złożone
przez strony postępowania (m.in. m.st.
Warszawa) dotyczącego nieruchomości
położonej przy ul. Łochowskiej 38. WSA w
Warszawie
przychylił się do argumentacji Komisji, uznając,
że decyzja z dnia 26 marca 2018 r. (nr R 19/17)
została wydana zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
Rozszerzone zarzuty w sprawie warszawskiej
reprywatyzacji dla czterech osób
Wobec czterech osób prokuratura rozszerzyła
zarzuty dotyczące nieprawidłowości przy
reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie
-dowiedziała się PAP w źródłach bliskich
śledztwa. Dodatkowe zarzuty
usłyszeli podejrzany b. wicedyrektor
stołecznego BGN Jakub R i trzy inne osoby.
Wyłudzili dotacje z PARP na grube miliony.
„Maryla“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81444

PO - partia niebezpieczna dla Polski
Zbliżają się wybory, w których Platforma
europejska będzie występowała jako normalna
partia polityczna. Nawet są do niej przyklejone
mniejsze partie, którym najwidoczniej nie
przeszkadza przeszłość tej partii. I nie idzie
tylko o ciągnący się za nią duszacy smród
korupcji. Powody są jeszcze poważniejsze. Otóż
ta partia jest niebezpieczna dla Polski i jej
bezpieczeństwa. Pokażę to przy pomocy
poniższego tekstu.
Przed laty (28 II 2011) na portalu
"Niepoprawni" ukazał się tekst "Zetjota" pt.
"Racjonalna ocena katastrofy smoleńskiej". Do
dziś przeczytało go ponad 180 000 osób.
Zasluguje na to, by ciągle go przypominać i by
przeczytały miliony. Ten mój wpis niech będzie
wkładem do tego dziela. Autor bez żadnych
szczegółów technicznych czy prawnych, pokazał
źródlo tej zbrodni. Posłużył się logiką i teorią
prawdopodobieństwa, choć nie w ich wersjach
sformalizowanych.
Autor zastanawia się czy katastrofę smoleńską
można potraktować jako przypadkowy produkt
uboczny cywilizacj technicznej. A wypadki i
katastrofy lotnicze są takim wlaśnie produktem.
Oto bardzo obszerny fragment tego krótkiego
artykulu:
"Żeby móc na to pytanie odpowiedzieć,
należałoby rozejrzeć się po świecie i porownać
je z innymi podobnymi wydarzeniami tego
rodzaju. Jeżeli tak zrobimy to okaże się, że jest
to wydarzenie nieporównywalne z niczym.
Katastrofy lotnicze zdarzaja się stosunkowo
często, ale katastrofy, w których ginie elita
polityczna i wojskowa kraju z głową państwa na
czele to wydarzenie bez precedensu. Dodajmy
do tego, ze jest to powtórne wydarzenie, w
którym ginie elita wojskowa.
Geografia i historia pokazują, że w normalnym
kraju tego rodzaju wydarzenia nie następuja, i co
jeszcze ważniejsze, nie powtarzają się co jakiś
czas. To, że one wystąpily wskazuje, że nie
jesteśmy krajem normalnym a ta nienormalność
polega na nienormalności procesów
politycznych. Faktem niezbitym i nie do
podważenia jest, że procesy polityczne jak i
wypadki występuja za rzadów Platformy i to
Platforma ponosi za nie pelną odpowiedzialność.
Co charakterystyczne, jako dodatek do
nienormalności, to fakt, że ponosi a nie poniosła.
Czym to Państwo wytłumaczą? Nikt Platformy i
jej polityków siłą do polityki nie ciągnął, nie ma
wiec okoliczności łagodzacych.
Usciślijmy to rozumowanie jeszcze bardziej w scenariuszu politycznym, za który odpowiada
Platforma zmieścily się dwie katastrofy, w tym
jedna, w której ginie głowa państwa, osoba
wyraźnie przez rządzaca partię dyskryminowana
politycznie.
Należy więc logicznie wykluczyć, iż
scenariusz polityczny i katastrofy były
elementami przypadkowymi, ubocznymi
normalnych procesów. Mieścily się całkowicie
w przyjętej przez partię rządzącą logice
konfliktowego interesu politycznego i wina
spada na tych, którzy tę logikę świadomie
propagowali i wdrażali.
Nie ma innej możliwości oceny tego procesu.
„Tymczasowy“
http://www.blogmedia24.pl/node/81443
Konfucjusz na Oleandrach
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Przez cały rocznicowy rok 2018 w Krakowie
trwała walka frakcji antypolskiej z plagą – jak
mawiano – pomników patriotycznych,
przypominających w przestrzeni publicznej
polską historię. Mimo moich przedwyborczych
postulatów, nie wyzwolono jednak Krakowa od
„antypolaków”, [
https://blogjw.wordpress.com/2018/09/25/krzykz-placu-inwalidow/ ] którzy nadal skutecznie
blokują budowę pomników szczególnie
ważnych dla Niezłomnych ku Niepodległości.
Antypolacy nie zrealizowali jednak pomysłu
obsadzenia kamieni węgielnych innowacyjnymi
dębami, bo widocznie takich dębów do tej pory
nie zdołali
wyhodować.[https://blogjw.wordpress.com/2018
/11/09/krakowska-frakcja-antypolska-w-dzialani
u-na-100-rocznice-odzyskania-przez-polske-niep
odleglosci/]
Tymczasem całkiem niedawno, już w roku
2019 – bez zgiełku medialnego, bez protestów
aktywistów miejskich walczących o dobre
powietrze dla Krakowa, czemu pomniki, a nawet
maszty flagowe, stoją na przeszkodzie, zajmując
miejsce na których mogłyby rosnąć drzewa –
proszę sobie wyobrazić, pojawił się kolejny
pomnik, i to na arcypolskich, legionowych,
niepodległościowych Oleandrach.
Nie jest to pomnik polski, patriotyczny, bo to
pomnik Konfucjusza, który był Chińczykiem, a
nie Polakiem. Zatem brak protestów i zgiełku
medialnego wobec tego wydarzenia, niemal nie
zauważonego – jest oczywisty.
Pomnik, popiersie znacznych rozmiarów,
stanął przy drodze prowadzącej do ” Instytutu
Konfucjusza” UJ, otwartego tam, gdzie przez
ponad pół wieku mieścił się Instytut Nauk
Geologicznych UJ, zwany Collegium
Geologicum im. Mariana Książkiewicza.
Czy to jest dobra zmiana ? Nie mnie oceniać.
Tę drogę przemierzałem przez 15 lat w czasach
przed-jaruzelskich, a nawet w czasach
jaruzelskich, z okresem stanu wojennego
włącznie, kiedy w sąsiednim schronisku
młodzieżowym stacjonowało ZOMO, razem z
gromadami wrzeszczących wron i gawronów.
Józef Wieczorek
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81442
Postępacy agresywnieją
Wydawać by się mogło, że Antifa w Europie i w
Ameryce już osiągnęły apogeum. Błąd - dla nich
nie ma limitów. Robią się coraz bardziej
agresywni. Przekraczają nowe granice. Źle to
widzę.
Dwa dni temu konserwatywny młodzieniec
Hayden William prowadził działalność
rekrutacyjną nieniec na terenie campusu
University of California Berkeley. To gniazdo os
postępackich znane od lat 60-ych ubiegłego
stulecia. Konserwatysta stał przy niewielkim
stoliku z materiałami. Podeszło do niego trzech
większych i grubszych osobników. Wytrącono
mu z rąk kamerę i został pobity przez
najbardziej agresywnego osobnika w czarnej
koszulce. Można to zobaczyć na video#1, choc
jest też i na vido#3.
Administracja uniwersytecka rytualnie
potępiła akt przemocy i zwróciła się do
publiczności o pomoc w zidentyfikowaniu
bandyty. Zaś jeden z pracowników UC
Berkeley, hindusowaty wypierdek o nazwisku
Yuvi Panda, wyraził swoją radość oznajmiając,

że po czymś takim czuje się lepiej. Ten fragment
całości można zobaczyć na video#3.
Szanse na znalezienie agresywnego postępaka
miały być małe ze względu na solidarność
postępackiego środowiska. Dla mnie nie,
wystarczyłoby przeglądnąć różne zdjęcia i
filmiki z różnych wydarzeń uiniwersyteckich i
ptaszek znalazłby się w garści.
I tak też się stało. Osobnika można zobaczyć
perorującego - jak to lewactwo- na video#2. Ku
naszemu zdziwieniu policja podała, że nie
ujawni nazwiska pipka ze względu na jego
bezpieczeństwo. Nie podejmie też śledztwa w
celu zebrania materiałów dla prokuratora. FBI w
grę nie wchodzi, gdyż to nie jest ich jurysdykcja.
Policja jest stanowa, powiatowa, miejska czy
uniwersytecka. Krótko mówiąc - szczęka opada.
Jasne jest, że bierność w stosunku do
agresywniejacego lewactwa nie ma
sensu;zachęca do eskalacji. Nie tak dawno
zamiesciłem tu tekst z video pokazujący jak
kilkanaście pokrak z Antify (grybasy i grubaski)
opanowało centrum Baltimore a policja stała nie
opodal i nie reagowała.
W Polsce mieliśmy ostatnio incydent w
Gdańsku, tym Gdańsku. Trzech cieszących się
dotąd wypierdków przyjechało sobie
ciężarówką i wywróciło pomnik
ks.Jankowskiego. Całość sfilmował grubas z
TVN, Siekielski. Jeszcze trochę i nie będzie w
stanie wydawać dzwiękow przez otluszczoną
gardziel.
Reakcja naszej policji byla należyta. Do tego
dziś przybyła ekipa kilkunastu stoczniowców i
pomnik postawiło na nogi. Cały tetrzyk wrogiej
Polsce TVN spalił na panewce. Dla osób
uważniejszych stał się symbolem. Oto z jednej
strony mamy garstkę jakichś pipkowatych
bojówkarzy, zaś z drugiej drzemiącego
olbrzyma, czyli społeczeństwo tolerujące
wybryki upośledzonych na umyśle.
„Tymczasowy“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81447
ANTYPOLONIZM I
ANTYSEMITYZM TOTALNEJ OPOZYCJI
- PRAWDA TRYWIALNA
Drodzy państwo, to nie jest propagandowe
gadanie. Taka jest prawda. Taki jest polityczny
program totalitarnej wrogości. Matematycy mają
zwyczaj mówić o jakimś twierdzeniu, że jest
trywialne, gdy jest wręcz bezczelnie i
bezdyskusyjnie prawdziwe.
W polityce, w realnym świecie społecznym
nie ma twierdzeń trywialnych, nawet proste
fakty są splotami wielu strumieni zdarzeń
zależnych od dobrej albo złej woli wielu ludzi,
często od ich urojeń, fałszywych poglądów,
bardzo często uporczywie i w złej wierze
wtłaczanych przez polityczną propagandę. Mity,
utopijne ideologie i polityczne rojenia chorych
umysłów powoli i zbyt często wypierają zdrowy
rozsądek wielkich społeczeństw, prowadząc je
do zniszczenia i poniewierki.
Obserwuję trwające wiele setek lat procesy
cywilizacyjne i dostrzegam zmiany. Dostrzegam
ponieważ nie jestem ślepy. Mówiąc trywialnie.
Są jednak w świecie wielkie grupy ludzi,
którzy tych zmian po prostu nie widzą. Są ślepi i
głusi na wszelkie zmiany, nie widzą ich i nie
rozumieją, za nic. Nie rozumieją, więc panicznie
chcą, aby było jak było. Nieszczęście
wszystkich, nawet najstarszych współczesności
polega na tym, że najbardziej ślepymi wśród

ślepych są wielcy przywódcy. Z tych starszych
to na przykład Dżyngiz Chan, Adolf Hitler,
Józef Stalin i inni...
Z tych młodszych to Pol Pot, Bolesław Bierut,
Sese Seko Mobutu, Hugo Chávez, albo wielu
innych, aż nazbyt współczesnych. Angela
Merkel, Władymir Putin,...
Nie rozumieją co się dzieje i usilnie brną w
ślepy zaułek. Tacy są przywódcy. Zaprzeczenie
mężów stanu, którzy rozumieją.
A gdy dzieją się zmiany, trzeba - po pierwsze
widzieć i rozumieć co się dzieje, a po drugie
dostosowywać politykę do nie tylko do tych
zmian, ale także do ich przewidywalnych i
nieprzewidywalnych konsekwencji.
Z współczesną polityka jest jak z ekologią historia świata powtarza nam jak mantrę: - Świat
trwa mimo zmian. Przez setki milionów lat
pojawiały się nowe gatunki i wymierały gatunki.
Były dinozaury, nie ma dinozaurów, choć
pozostały zupełnie odmienione gady i ptaki.
Przetrwały tylko te zwierzaki, które potrafiły
dostosować się albo nawet wykorzystać dziejącą
się rzeczywistość. Natura i cała przyroda umie
się dostosować. Wie, że nie ma wyjścia, więc po
prostu akceptuje zmiany, by przetrwało życie.
Postępacka ekologia przeciwnie, nie akceptuje
żadnych zmian. Zupełnie tak samo jak
postępacka polityka, która również nie akceptuje
żadnych zmian. Chce aby było tak jak było. Jest
jeden ważny powód.
Przyroda działa w interesie życia.
Polityka "przywódców" działa w interesie
władzy.
Ich konkretnej osobistej władzy, ich chciwości,
ich żądzy, ich osobistych ambicji. Oni nie
akceptują zmian, ponieważ chcą by przetrwał
ich osobisty stan posiadania, nawet kosztem
życia. A więc patrzę na rzeczywistość i widzę co
się dzieje, staram się zrozumieć co i jak i dokąd
to wszystko zmierza...
Weźmy przykład Rosji. Siła gospodarcza
Rosji lokuje ją w Europie za Niemcami, Wielką
Brytanią, Francją i Włochami, a przed Hiszpanią
i Holandią. Piąte miejsce wśród europejskich
państw według PKB [link]. Żadna globalna
potęga, żadne mocarstwo, ale ogromne
terytorium i zbyt słaba gospodarka jak na taki
obszar. 63 miejsce na liście krajów świata
według PKB per capita [link]. Nawet za
Rumunią. Olbrzymi rozpadający się potencjał.
Cała para w gwizdek. Propagandowe
mocarstwo.
„michael“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81440

Pozwala to na utrzymanie 4 775 baz (sites) w
kraju i na świecie. Poza granicami USA znajduje
się 514 miejsc w 45 krajach świata. W
porównaniu z innymi krajami jest to bardzo
dużo, gdyż stanowi to 95% baz militarnych na
świecie. Francja, Rosja i UK mają po 10-20 baz
poza granicami kraju. Chiny mają tylko jedną
taką bazę otwartą w 2017 r., ktora jest
ulokowana w Dżibuti.
Nie wszystkie dane podawane przez władze
amerykańskie się ze sobą zgadzają, wiec trzeba
wybrać coś solidnego na sam początek, by
można było dalej prowadzić analizę. Najlepiej
do tego nadaje się przygotowywany corocznie
Base Structure Report autorstwa Office of the
Deputy Assistant Secretary of Defence (OASD).
Raport za rok 2018 znajduje się na stronie
internetowej Pentagonu, podobnie jak raporty za
poprzednie lata.
Podstawową jednostką sprawozdania jest
"site", czyli miejsce. Definiuje się je przez
obszar i wartość. Tak więc coś może być
zakwalifikowane jako site musi mieć obszar
przynajmniej 10 akrów i wartość przynajmniej
$10 mln. Ta wartość jest nieco złożona. Plant
Replacement Value (PRV) składa się z 7
czynników. Sites mają różny charakter. Mogą
nimi być: bazy, obozy,posterunki,stacje,
magazyny, centra czy miejsca przy nadbrzeżu w
porcie. Jednostka większa od site jest
'instalacja". Może się ona składać z kilku miejsc.
Najwięcej miejsc jest w Niemczech (194),
Japonii (121) i Korei Południowej (83).
Podstawowymi jednostkami w sprawozdaniu
są: budynki, struktury liniowe (pasy startowe,
drogi itp.) oraz struktury. Te ostatnie są
definiowane jako wszystko, co nie kwalifikuje
się do dwóch pozostałych kategorii. DoD ma na
świecie 184 508 struktur wartości $239 mld.,
279 240 budynkow wartości $749 i 122 068
struktur linearnych o wartości $185 mld.
Bazy wojskowe dzielą się na duże, średnie i
małe. Tak więc poza granicami kraju znajduje
się 27 baz dużych (na 163), 20 średnich (na 109)
i 34 małe (na 428). Dla nas jest interesujące, że
Rumunia ma dwie bazy. Baza o nazwie Mihail
Koganiceanu składa się z lotniska i portu.
Dla porównania dane z 2015 r. pochodzące z
innego źródla ("US Military Bases
Abroad,2015"). W nawiasie obok nazwy kraju
bedzie podawana liczba baz. Oto wybrane kraje:
Niemcy (174), Południowa Korea (83), UK (27),
Włochy (50), Belgia (10), Rumunia (5) i
Bułgaria (4).
Porównywalność danych pochodzących z
różnych źródel pozostawia wiele do życzenia. O
przyczynach tego stanu rzeczy w następnym
odcinku tego krótkiego serialu.

Amerykańskie bazy wojskowe - I
Zgoda władz amerykańskich na powstanie Fortu
Trump jest długo przez nas oczekiwana. Nie jest
to problem polityczny, gdyż US Army już u
nas jest. Są więc jakieś inne czynniki hamujące,
może koszty, może strona techniczna czy co tam
jeszcze. Wiemy jak to wygląda z naszej strony
tak pozytywnie nastawionej, że proponujemy
sfinansowanie takiej bazy. Jeszcze raz
powtórzmy - idzie o JEDNĄ bazę, która znaczy
dla nas bardzo dużo. Może popatrzymy jak to
wygląda od strony amerykańskiej. Przyda się
takie szersze tło.
Departament Obrony Stanów Zjednoczonych
(DoD), odpowiednik naszego MON-u, zatrudnia
ponad 2 mln. osób, w tym ponad 700 000
cywilów. Czyni go to największym pracodawcą
w kraju. Dysponuje budżetem $716 mld.
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„Tymczasowy“
http://www.blogmedia24.pl/node/81419
Antypolonizm i antysemityzm
W Izraelu antypolonizm musi być głęboko
zakorzeniony. Widać to po tym, że tamtejsi
politycy uważają plucie na Polskę za najlepszy
sposób pozyskania głosów izraelskich
wyborców w wyborach 9 kwietnia 2019.
Zresztą - po każdej tego typu wypowiedzi
polityków w izraelskim Internecie wybija
antypolskie szambo. Ja widzę analogię miedzy
izraelskim antypolonizmem a antysemityzmem
w Niemczech czasu Hitlera. Obie te ideologie
są równie irracjonalne i niszczące. Różnica
polega na tym, że Hitler miał dość siły, by
zorganizować Holocaust, a Izrael jest raczej

słaby, otoczony przez wrogów i zależny od
USA. Może tylko denerwować Polaków i psuć
wizerunek Polski w świecie.
Hitler walczył z całym światem, ale zamiast na
froncie, skoncentrował się na mordowaniu
Żydów, osłabiając swoje państwo. Izrael
zaatakował jeden z niewielu europejskich
krajów, który mógł być jego sojusznikiem.
Wszystko to z irracjonalnej nienawiści podszytej
rasizmem. Rafał Ziemkiewicz wskazał
{TUTAJ} na inne analogie miedzy
postępowaniem Niemców oraz Izraela.
Napisał:
"Wszystko to już historia przerabiała. Stałe
zagrożenie wytresowało ten naród w wierze
[typu] Starego Fryca, że Żydzi nie mają innego
przyjaciela, niż swoja armia. Izrael stał się
Prusami swojego regionu, a Żydzi tropikalnymi Prusakami. Niestety, z grubsza
wiadomo, co czego to prowadzi (...)
Podsumowując: Żydzi nie wysysają nienawiści
do nas (i nie tylko nas) z mlekiem matki - są nią
nasycani przez swe szkoły, media i liderów.
Nieliczni tylko pamiętają, że, jak to ujął rabin
Moskwy, "za winy Trockich cierpią
Bronsteinowie" i widzą, że to droga do kolejnej
katastrofy (...) Kolejni politycy opozycji coraz
większym półgębkiem czują się zmuszeni
potępić Izrael. Niewykluczone, że „Bibi”, Lapid
i dwóch Katzów załatwią nam upragnione
pojednanie narodowe - pod hasłem „bij Żyda” ".
Jest w tym dużo racji. Ja sama napisałam
nieco ponad rok temu notkę "Pułapki na Żydów"
{TUTAJ}. Stwierdziłam w niej:
" Mogę się oczywiście mylić, ale mam
wrażenie, iż podobną pułapką miało być
utworzenie państwa Izrael. Wykorzystano tu
odwieczne marzenie żydowskie o powrocie do
Jerozolimy. "W następnym roku w
Jerozolimie" - mówili.Żydzi. W efekcie
spełnienia tego pragnienia - 70 lat temu
powstało państwo żydowskie na terenach od
wieków należących do muzułmańskich Arabów.
Zaraz po jego proklamowaniu w 1948 roku
wybuchła pierwsza wojna izraelsko-arabska.
Potem były następne, w 1967, 1973, 1982. W
2014 był krwawy konflikt w strefie Gazy.
Izrael ma militarną przewagę, dorobił się nawet
broni jądrowej.
Zbrojenia i nieustanna mobilizacja kosztują.
Nie da się wiecznie żyć w oblężonej twierdzy, a
taki właśnie jest los izraelskich Żydów. Izrael
wiąże koniec z końcem dzięki niemieckim
reparacjom wojennym, hojności USA i
zrzutkom diaspory żydowskiej. Te źródła
jednak pomału wysychają. Niemcy nie chcą już
więcej płacić, USA pomału tracą
zainteresowanie Bliskim Wschodem, a diaspora
jest zbyt mało liczna, by wziąć Izrael na swe
utrzymanie.".
Można się zastanawiać, dlaczego mamy akurat
teraz kolejną odsłonę izraelskiej kampanii
przeciw Polsce. Moim zdaniem wynika to z
rozczarowania Izraela wynikiem konferencji
bliskowschodniej. Jerzy Haszczyński napisał
{TUTAJ} w "Rzeczpospolitej":
„elig“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81428
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