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Jako katolicy musimy podejmować kroki
do umocnienia naszej wiary osobistej i
wspólnotowej, do jej obrony.
W tych dniach, kiedy cała archidiecezja i Polska
trwa na modlitwie ekspiacyjnej za zniewagi
wobec Chrystusa i Jego Matki w tym
jasnogórskim wizerunku, my dziś wołamy z
bólem serca o opamiętanie, o nawrócenie dla
wszystkich, którzy nie szanują naszych świętości
i naszej historii. Chcemy odważnie
wypowiedzieć za Prymasem Tysiąclecia nasze
‘non possumus’ wobec tego, co poniża, co
wyszydza, co wprost obraża tak drogie dla nas
wartości”. „W przeddzień Święta Matki,
odczuwając tutaj macierzyńską obecność Maryi
w Jej obrazie jasnogórskim, przychodzimy do
Niej, by wypowiedzieć wszystko, czym żyjemy
– naszą radość i nadzieję, ale zarazem ból i
trwogę o kształt naszego życia i lęk przed
przyszłością” – mówił w homilii abp Wacław
Depo.
Abp Depo: niemal codziennie dochodzi do
profanacji znaków religijnych
„Niestety i w naszych czasach, niemal
codziennie dochodzi do profanacji znaków
religijnych, w tym Wizerunku Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej, czego byliśmy
ostatnio świadkami. Wobec zaistniałej
sytuacji, samo dochodzenie konsekwencji
prawnych wobec dopuszczających się obrażenia
uczuć religijnych ludzi wierzących jest
niewystarczające. Jako katolicy musimy
podejmować kroki do umocnienia naszej wiary
osobistej i wspólnotowej, do jej obrony i
ochrony jej wartości, nade wszystko modlitwą” .
OECD podwyższa prognozę PKB dla Polski,
OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB w
Polsce w 2019 r. do 4,2 proc. z 4,0 proc., a w
2020 r. do 3,5 proc. z 3,3 proc. - wynika z
majowej edycji raportu "Economic Outlook".
Ekonomiści OECD podtrzymali,
że CPI i bazowy CPI w 2020 r. wzrośnie w
okolice 3 proc. OECD rekomenduje zacieśnienie
polityki fiskalnej w Polsce.
Premier: OECD, podnosząc prognozę PKB,
przyznaje Polsce pozycję lidera
OECD, jako kolejny podmiot, doceniła naszą
politykę gospodarczą, podnosząc prognozy
wzrostu PKB Polski na rok 2019 do 4,2 procent
oraz na rok 2020 do 3,5 procent, tym samym
przyznając nam pozycję globalnego lidera wśród
wszystkich 36 państw skupionych w Organizacji
- napisał.
Wszyscy emeryci i renciści otrzymali
świadczenie z programu ,,Emerytura plus”
Wszyscy emeryci i renciści otrzymali na konta
świadczenie z programu ,,Emerytura plus” –
poinformował Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Do wypłaty zostały jeszcze tylko
"trzynastki" dla osób pobierających świadczenia

i zasiłki przedemerytalne – powiedział rzecznik
ZUS-u Wojciech Andrusiewicz.
J. Kaczyński: Polityka gospodarcza nie jest
celem samym w sobie; ma służyć wszystkim
ludziom
Polityka gospodarcza nie jest celem samym w
sobie; ona ma służyć wszystkim ludziom, także
wyrównaniu poziomów między grupami
społecznymi –powiedział prezes PiS Jarosław
Kaczyński. „Jeżeli społeczeństwo nam zaufa,
jeżeli nas poprze, także w tych europejskich
wyborach, to damy radę” – mówił.
Liczba lekarzy w Polsce rośnie. To jednak
ciągle zdecydowanie za mało
Liczba lekarzy w Polsce nieznacznie, ale z roku
na rok rośnie. Mimo to jest ich za mało, żeby
sprostać potrzebom systemu - informuje
środowy "Puls Biznesu". Według "PB" od I
kwartału ub.r. rosną wynagrodzenia lekarzy.
Złoty może być coraz mocniejszy
Złoty w tym tygodniu może się umacniać do
4,28 wobec euro – uważają ekonomiści. Na
rynku długu oczekiwany jest wzrost
dochodowości SPW – do 10 pb na długim końcu
krzywej.
GUS: Produkcja przemysłowa w kwietniu
wzrosła o 9,2 proc.
Produkcja przemysłowa w kwietniu 2019 r.
wzrosła o 9,2 proc. rdr, a w porównaniu z
poprzednim miesiącem spadła o 3,6 proc. podał Główny Urząd Statystyczny.
Sprzedaż detaliczna wzrosła o 11,9 proc. GUS
podał dane za kwiecień
Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła
o 11,9% r/r w kwietniu 2019 r., podał Główny
Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu
miesięcznym odnotowano wzrost o 3,5%.
Wojsko Polskie usuwa skutki nawałnicy
Wojsko Polskie całą noc usuwało i dalej usuwa
skutki nawałnicy;dziękuję żołnierzom, za to że
niosą pomoc najbardziej potrzebującym podkreślił w czwartek szef MON Mariusz
Błaszczak. Pozostajemy w
gotowości - na Wojsko Polskie zawsze można
liczyć - oświadczył.
Lekarz rezydent może zarobić ok. 6 tys. zł
Lekarz rezydent może zarobić ok. 6 tys. z
tytułu realizacji szkolenia specjalizacyjnego,
czyli za etat i dwa dyżury w miesiącu powiedział minister zdrowia prof. Łukasz
Szumowski w wywiadzie dla "Super Expressu".
Przypomniał też, że w tym roku nakłady na
ochronę zdrowia przekroczą 100 mld zł.
GUS: bieżące i przyszłe nastroje konsumentów
poprawiły się w maju
Zarówno bieżące, jak i przyszłe nastroje
konsumentów były w maju wyższe niż miesiąc
wcześniej - podał w środę GUS.

Połowy tygodnia (21.)
Ostatni tydzień przedwyborczy. I nic się nie
wydarzyło, oprócz ulewnych deszczy i
podtopień. No, ale na pogodę politycy wpływu
nie mają...
Okazało się, że po powodzi w 2010 r. rząd PO i
PSL ponaprawiał wały, zbiorniki retencyjne i
zapory. Jak się okazało naprawy były
nowoczesne i obywatelskie. Ponoć będą pozwy
przeciwko tamtym wałom...
Platforma Obywatelska i towarzystwo wybory
europejskie przegrają. Przegrają w tym sensie,
że będą mieli łącznie mniej niż mają dziś i
będzie to kluczowe ewentualnie dla Schetyny.
Jeśli PO wyraźnie przegra, to następca Schetyny,
kim by nie był, nawet pod patronatem Tuska, też
niewiele osiągnie. A dlaczego? A dlatego, że
Platforma już się źle kojarzy, no i ma takie orły
intelektu jak Kierwiński, Halicki, Neuman,
Grabiec, Bredzik-Durnowata i im podobni.
Oczywiście powstanie coś na kształt nowej
platformy z autorytetami, ale powtórzenie
zabiegu z trzema tenorami skutkować tym razem
będzie chórem kastratów...
Nawiasem mówiąc niedowład Platformy
Obywatelskiej był niebywały. Kampanię zamiast
nich robią (lub robili) Broniarz, Smarzowski,
Sekielski, "Gazeta Wyborcza" i "TVN". A oni
sami?
Jak się wzięli za myślenie, to wymyślili i
postawili Schetynę na wale. Lans na
nieszczęściu przyniósł już kiedyś sukces
Cimoszewiczowi...
Przy okazji: Czaskoski, jakby nie było prezydent
Warszawy, znalazł się również na wale w
Podkarpackiem. Gdzie sens i gdzie logika?
Postawili się na wale i nakręcili spoty wyborcze.
Garniturki, buciki i szpilki, strażacy jako
dekoracja...
Mało tego, rozdawali pączki, bo jak wiadomo
ludziom, którym woda zabiera wszystko
najbardziej potrzebne są pączki. A na dodatek
poczęstował się Schetyna, tak z łakomstwa lub
żeby zachęcić...
Rozpoczęła się cisza wyborcza, ale nie w
Gdańsku. Odbędzie się tam marsz tzw. równości
pod tęczowymi flagami i z piórkami w tyłkach.
Taka manifestacja oczywiście nie jest wyborcza,
kto by w niej nie uczestniczył...
No, w tym Gdańsku to po prostu mają pecha,
nawet flagi na Dzień Flagi były niebieskie z
gwiazdkami...
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/81910

Janusz Szewczak po występie Tuska: "Król
Europy i okolic" traci kontakt z
rzeczywistością.
Podczas swojego występu na pl. Konstytucji w
Warszawie, Tusk mówił o „prezesie” i
„ajatollahu”. To dość
ryzykowne porównania ze strony Donalda
Tuska.
.....................................
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...Mesjasz Platformy Obywatelskiej też
mógłby zostać porównany do różnych
nieciekawych postaci. Pamiętajmy o nagrodach,
które dostawał, chociażby tę im.
Walthera Rathenaua. Ktoś mógłby porównać go
np. do Janusza Radziwiłła, generała Stanisława
Szczęsnęgo Potockiego, hetmana wielkiego
koronnego Franciszka Ksawerego Branickiego
czy hetmana polnego koronnego Seweryna
Rzewuskiego. Widać, że pustka programowa i
impotencja intelektualna
przekładają się na próby obrażania. Mamy do
czynienia z pasmem klęsk wizerunkowych
Donalda Tuska. Nie ma już w nim tego
„powera”. Jest jak balon, z którego spuszczane
jest powietrze. Prawdopodobnie przez jego
mocodawców. Wizyty w Polsce wyglądają jak
próby braterskiej pomocy ze strony
reprezentanta Niemiec i Malty – powiedział
Janusz Szewczak. Jest rudy i mściwy.
Przypomina dziś rycerza von Gersdrofa
wziętego do polskiej niewoli w bitwie pod
Grunwaldem. Platformę czekają kolejne klęski
pod Gruwaldem .
Istotny wzrost wydatków społecznych w
Polsce. Przegoniliśmy sąsiadów
W 2018 Polska przeznaczyła na wydatki
społeczne 21,1 proc. PKB, czyli o 0,9 pkt. proc.
więcej niż w 2015 r. To więcej niż średnia dla
krajów OECD (20,1 proc. w 2018 r.) i najwięcej
w krajach naszego regionu, które znajdują się
poniżej średniej OECD. Był to również
najwyższy wzrost w grupie krajów OECD, dla
których dostępne są dane za 2018 rok (ex aequo
z Koreą Płd.) - informuje Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).
Zarobki w Polsce na tle państw OECD. Jak
zmieniały się nasze pensje od lat 90.?
Zarabiać tyle, co Niemcy. Takie było
odwieczne marzenie Polaków zamkniętych za
żelazną kurtyną. Niestety, mimo że od
pierwszych prawie demokratycznych wyborów
w 1989 r. mija już 30 lat, nadal nie udało nam.
FPP: Płaca minimalna powinna wzrosnąć do
2500 zł brutto od 2020 r.
Płaca minimalna od 2020 roku powinna
wzrosnąć do 2 500 zł brutto (z 2 250 zł w br.),
uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich
(FPP).
Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w
kwietniu wzrosło o 7,1 proc. rdr
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw w kwietniu 2019 roku wyniosło
5.186,12 zł, co oznacza wzrost rdr o 7,1 proc. podał Główny Urząd Statystyczny.
GUS: coraz więcej turystów korzysta z bazy
noclegowej w Polsce
Liczba turystów w Polsce, którzy od stycznia
do końca marca tego roku skorzystali z
noclegów, wzrosła o ponad 443 tys. do 6,7 mln z
6,3 mln rok wcześniej w tym samym czasie wynika z danych Głównego Urzędu
Statystycznego (GUS). To wzrost o ponad 7
proc.
500+ po nowemu. Decyzja mailem, wypłata z
wyrównaniem. Co jeszcze się zmieni?
Ważna zmiana w 500+, wniosek złożony w
2019 r. da spokój aż do 2021 r. Program obejmie
każde dziecko, zniknie kryterium dochodowe.
Jednorazowo wydłuży się okres rozliczeniowy, a

docelowo zostanie zmieniony. Co więcej,
rodzice otrzymają wypłatę wyrównawczą.
Morawiecki: Najprawdopodobniej 500 zł dla
niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia
W najbliższych kilku miesiącach chcemy
przekazać osobom niepełnosprawnym powyżej
18. roku życia, całkowicie niezdolnym do
samodzielności, comiesięczny, stały dodatek w
wysokości najprawdopodobniej 500 zł powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Polacy są tak samo niezadowoleni z
prywatnej służby zdrowia jak z publicznej
Brak zainteresowania lekarza, błędne diagnozy
– niezależnie, czy płacimy za wizytę, czy robi to
fundusz, wszędzie jest tak samo.
Premier: deficyt będzie wyższy, ale i tak niski
W tym roku deficyt będzie nieco większy, ale
wciąż całkowicie mieszczący się w ramach
zaleceń Komisji Europejskiej, czyli poniżej 3
proc. - zapowiada w "Sieci" premier Mateusz
Morawiecki. Jak dodał,
deficyt jest cały czas relatywnie niski, zmniejsza
się dług zagraniczny netto.
MF: zadłużenie Skarbu Państwa na koniec
kwietnia wyniosło 978,7 mld zł
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia
2019 r. wyniosło 978,7 mld zł, czyli o 0,3 mld zł
(0,03 proc.) mniej licząc miesiąc do miesiąca szacuje Ministerstwo Finansów.
Liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
wzrosła o ok. 40 proc.
Liczba zezwoleń wydanych na pracę
cudzoziemców w Polsce wzrosła o ok. 40 proc.
r/r w 2018 roku i wyniosła 328,8 tys., podał
Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Nawet 170 mld m sześc. metanu ukrytych w
pokładach węgla w Polsce [EKG 2019]
Z jednej strony zwiększenie bezpieczeństwa
górników, z drugiej pozyskanie potężnych ilości
gazu. O korzyściach płynących z wydobywania
metanu z pokładów węgla w rozmowie z DGP
mówi Łukasz Kroplewski.
Rząd chce przyspieszyć walkę ze smogiem
Obowiązek monitorowania przez zarządy
województw realizacji działań samorządów w
planach ochrony powietrza, czy skrócenie
okresu, w którym samorządy muszą
przygotować takie plany - to niektóre z
propozycji ustawowych przyspieszających
walkę ze smogiem.
Rząd zajmie się propozycjami zmian w tzw.
ustawie śmieciowej
Osoby które nie segregują śmieci, zapłacą za
nie dwa razy drożej - to jedna z propozycji w
projekcie noweli ustawy śmieciowej, którą we
wtorek zajmie się rząd.
Kaczyński: Ogromna część grup
lobbystycznych w UE ma powiązania z Rosją
Z 30 tysięcy przeróżnych grup lobbystycznych
działających dziś przy centrali Unii Europejskiej
ogromna część ma albo wprost rosyjski
rodowód, albo jest z Rosjanami powiązania powiedział w wywiadzie dla tygodnika.
Polski Fundusz Rozwoju planuje wyjście na
rynek obligacji
Sięgnięcie po zewnętrzne źródła finansowania
jest elementem strategii PFR, a przyjęte przez
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rząd regulacje o systemie instytucji rozwoju
pozwalają z tej możliwości skorzystać –
poinformował PAP Biznes prezes..
Kto posprząta po mafii śmieciowej? Rząd
pomoże samorządom w likwidacji dzikich
wysypisk
Rządzący zapowiedzieli, że samorządy nie
zostaną same z dzikimi wysypiskami. Ale
uzyskać wsparcie nie będzie wcale łatwo. Same
pieniądze też mogą nie wystarczyć, by
posprzątać po mafii śmieciowej.
Polska otrzyma 5,1 mld euro "nagrody" za
wydawanie unijnej kasy
Polska otrzyma 5,1 mld euro z tzw. rezerwy
wykonania, wypłacanej za sprawne
wydatkowanie środków unijnych na lata 20142020, niezależnie od tego, czy dojdzie do brexitu
i na jakich warunkach –
MZ: kwota bazowa w ustawie dot.
minimalnych wynagrodzeń wzrośnie z 3,9 tys.
zł do 4,2 tys. z
Zgadzamy się na odmrożenie kwoty bazowej w
ustawie dotyczącej minimalnych wynagrodzeń
pracowników medycznych z 3,9 tys. zł do 4,2
tys. zł od lipca - poinformował w środę minister
zdrowia Łukasz Szumowski. Zapowiedział także
m.in. zwiększenie wyceny świadczeń..
Glapiński: Wejście Polski do strefy euro
byłoby niezwykle szkodliwe
Wstąpienie Polski do strefy euro nie byłoby
zasadne, ani ze względów ekonomicznych, ani
politycznych i mogłoby osłabić pozycję Polski w
Europie, uważa prezes Narodowego Banku
Polskiego (NBP) Adam Glapiński.
W firmach widać "fenomenalny wzrost
inwestycji"
Opublikowane w czwartek dane GUS o
inwestycjach przedsiębiorstw zatrudniających co
najmniej 50 osób wskazują na fenomenalny
wzrost inwestycji przedsiębiorstw w I kwartale ocenił Jakub Borowski z banku
Credit Agricole. Dodał, że wzrost nakładów jest
najwyższy od co najmniej 12 lat.
Ogłoszono postępowanie ws.nowych
samolotów dla wojska
Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony
Narodowej ogłosił rozpoczęcie dialogu
technicznego na pozyskanie średnich samolotów
transportowych dla wojska. Dialog ma pozwolić
ocenić możliwości pozyskania samolotów
transportowych, będących odpowiednikiem
używanych w Siłach Powietrznych C-130E
Hercules.
Rozbito międzynarodową grupę przestępczą,
która m.in. wyprała 680 mln euro
Funkcjonariusze polskiego CBŚP wraz ze
służbami z Litwy, Estonii, Wielkiej Brytanii i
Hiszpanii rozbili międzynarodową grupę
przestępczą, która mogła przemycić z Kolumbii
do Europy co najmniej 2 tony narkotyków i
wyprać nie mniej niż 680 mln euro
pochodzących z ich sprzedaży.
Afera GetBacku: Prokurator pomoże
odzyskać pieniądze. Pierwszy pozew złożyła
emerytka
„Maryla“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81911

Ku równi pochyłej
Polska znalazła się w bardzo niebezpiecznej
sytuacji. Niestety spora część społeczeństwa jest
tak ogłupiona i zaciekła, że nie jest w stanie tego
zauważyć.
Kolejność wypowiedzi była następująca.
Najpierw amerykański sekretarz stanu
M.Pompeo w czasie wizyty w Warszawie
powiedzial: "Wzywam moich polskich kolegów,
aby poczynili postępy w zakresie
kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego
restytucji mienia prywatnego dla osób, które
utracily nieruchomości w dobie Holokaustu".
Potem do Polski przyleciał specjalny wyslannik
amerykańskiego Departamentu Stanu ds.
monitorowania i walki z antysemityzmem i
wypowiedział się na temat kontrowersyjnej
ustawy 447. Poinformowal/polecil on, że
"ustawa jedynie wymaga, by Polska
przygotowala raport o p o d p o r z ą d k o w a n
i u s i ę (podkreślenie moje) i do Polski należy
decyzja jak się jej podporzadkować".
Następnie szef Światowego Kongresu Żydów
(WJC) R.S. Lauder zareagowal na wypowiedź
premiera Mateusza Morawieckiego, który
stwierdzil, że wyplata odszkodowań wojennych
byłaby "pośmiertnym zwycięstwem Hitlera" i że
polskie wladze nie zgadzają się na wyplate
jakichkolwiek odszkodowań. Oto slowa
Laudera: "Kolejne polskie rządy konsekwentnie
odmawialy uznania strat materialnych polskich
Żydów i zasadniczo traktowaly ich mienie jako
ł u p w o j e n n y (podkreślenie moje), a
poszczególni Polacy i polskie instytucje czerpali
zyski z tych aktywów od ponad siedmiu dekad".
Lauder najwyraźniej sugeruje, że oto przed
siedmioma dekadami jakaś Polska napadła na
drugą Polskę i ja podbila. Żydowskie majątki
znajdujące się w tej drugiej Polsce staly się
łupem wojennym zwyciezców, czyli tej
pierwszej Polski. No i teraz ta pierwsza Polska
ma placić Żydom.
Dalej Lauder schyla sie życzliwie nad polskim
premierem dajac mu szanse wyjścia z niezwykle
trudnej sytuacji. Mianowicie podsuwa mu
wymówke, że sie pomylil. A jeżeli
M.Morawiecki z niej nie skorzysta to: "W
przeciwnym razie uczucia, które wyraził swymi
slowami, można tylko uznać za godne
potępienia i odrzucić". Śmialo sobie poczyna ten
szef NGO.
Śmiale sformulowania nowojorskiego Żyda
natychmiast wsparla wieminister MSZ Izraela,
Cipa Chotoweli. Cipa oglosila, że wypowiedz
premiera M.Morawieckiego w Łodzi jest
"antysemicka i nie do zaakceptowania".
No i na to wszystko wreszcie ktoś z wladz
polskich zareagowal umiejscawiając aferę w
kontekscie polskiej polityki. Wiceminister MSZ
Patryk Jaki, którego w przeciwieństwie do
calego szeregu polityków, np. stękajacego
K.Karskiego czy kompletnie bezbarwnego
ministra Czaputowicza, PiS-u zawsze slucha się
z przyjemnościa, dzisiaj powiedzial:
„Tymczasowy“
http://www.blogmedia24.pl/node/81892
TEST JEST JUŻ ZAKOŃCZONY
W Koalicji Europejskiej nie istnieje uczciwa
polemika polityczna, zupełne nic. Totalitarna
opozycja realizuje kopię hitlerowskiej albo
stalinowskiej dezinformacji i zbrodni
polegającej na wrogim przejmowaniu władzy w
podbijanym państwie. Tak, to nie jest
przejęzyczenie. Teraz wroga formacja

"totalitarnego liberalizmu" znowu próbuje
podbić Polskę.
Jeśli przyjąć, że kampania wyborów do
parlamentu europejskiego jest testem,
przygotowującym do rzeczywistego
rozstrzygnięcia realnej gry o władzę, to już
widzimy, że ten test już jest zakończony.
Bardzo dokładnie wiemy co jest grane, widzimy
na co ich stać - na każde szalbierstwo, przed
żadnym łajdactwem sie nie cofną najprawdopodobniej w obronie prowizji
wypłacanych im za współudział w wielkim
złodziejskim żarciu.
Wiemy co jest grane - mamy jasną alternatywę albo Polska będzie państwem poważnym, albo
nie.
Teraz jest wojna, w której opozycja w
rzeczywistości jest formacją totalitarną,
działającą jako napastnicza armia, której
zadaniem jest podbój całego państwa polskiego.
To jest wojenna formacja LIBERALNEGO
TOTALITARYZMU
Tak, im chodzi o to, by Polskę zniszczyć. To jest
ich cel!
Nasz wiek XXI jest epoką wojny
informacyjnej. Teraz, dzisiaj nawet najbardziej
zbrodniczy napastnicy nie muszą do nas strzelać.
Wrogowie Polski już nie muszą wysyłać
przeciwko nam czołgów generała Heinza
Guderiana ani Messerschmittów Hermanna
Göringa.
Po prostu, w dzisiejszych czasach "nie opłaca
się już stosować tortur, gdy można odebrać
rozum. Tak jest taniej. Do tego wystarczy
socjotechnika, psychotechnika i parę innych
zabiegów propagandowych czy terapeutycznych.
(...)
"W lewicowym wariancie liberalizmu
wolność (w praktyce samowola) jednostki
stawiana jest ponad dobrem naturalnej grupy
społecznej. Totalitaryzm liberalny ma wiele
wspólnego z takimi sposobami myślenia, dla
których przeszłość i tradycja są balastem. Są to
projekty społeczeństwa oderwane od historii.
Ważne, że jest to projekt światowy,
nieuwzględniający odrębności narodów i kręgów
kulturowych, w czym objawia się jego
totalitarny charakter i skłonność do niszczenia
dorobku pokoleń. W "Solidarności" na kilka
milionów ludzi dobrej woli było kilka setek
tysięcy ludzi złej woli. Możemy się winić nie
tylko za to, że daliśmy się w taką sytuację
wmanewrować, ale przede wszystkim, że
daliśmy się jako naród nabrać na brak
dekomunizacji."
„michael“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81883
Żeby Polska była Polin
Hasło modne ostatnio w kręgach
nacjonalistyczno-korwinistycznej prawicy: „Tu
jest Polska, a nie Polin” nie znaczy wcale, jak
pewnie wielu myśli, że „tu jest kraj rządzony
przez Polaków, a nie przez Żydów”. Znaczy „tu
jest kraj nieprzyjazny Żydom”. Bo „Polin” to po
prostu nazwa Polski w języku jidysz, kojarzona
przez samych Żydów z hebrajskimi słowami
oznaczającymi „tutaj spocznij”, co z kolei
wiązane było z panującą w Polsce tolerancją.
Żydzi nigdy nie rządzili w „Polin”, po prostu tu
mieszkali, ciesząc się względnym spokojem.
Hasło „Tu jest Polska, a nie Polin” jest więc
sprzeczne z kilkusetletnią polską tradycją
tolerancji i jest po prostu deklaracją
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antysemityzmu, takim bardziej zawoalowanym
„Żydzi precz”.
Z czym zresztą współgra „Nie chcemy Żydów”
z tzw. „piątki Konfederacji” oraz posługiwanie
się kipą jako rekwizytem mającym wyrazić
pogardę dla kontrkandydata w wyborach.
To jest jeden (choć nie jedyny) z powodów, dla
których nie mogę utożsamiać się z tym
środowiskiem. Bo ja nie jestem antysemitą.
Choćby tacy ludzie jak Israel Katz czy Gilad
Sharon twierdzili, że wszyscy Polacy wyssali
antysemityzm z mlekiem matki, czy że Polacy
jako naród chorują na antysemityzm.
Oceniam ludzi indywidualnie, a nie przez
pryzmat ich narodowości. A ponadto uważam, że
większość Żydów nie jest wroga Polakom, tak
jak większość Polaków nie jest wroga Żydom.
Świadczy o tym choćby coraz większa liczba
izraelskich turystów w Polsce i polskich w
Izraelu. Ci ludzie mają w większości gdzieś stare
uprzedzenia i spory nakręcane przez polityków.
I właśnie chcę, by Polska była, tak jak kiedyś,
„Polin” – czyli krajem tolerancyjnym i
przyjaznym, nie tylko dla Żydów, ale dla ludzi
wszystkich narodowości i wyznań. Nie chcę
rozniecania grupowej nienawiści. Co do
roszczeń do mienia zagarniętego po wojnie
przez komunistyczne państwo – chcę ich
sprawiedliwego potraktowania, czyli wypłacenia
rekompensat z majątku Skarbu Państwa
prawowitym spadkobiercom (bez względu na
narodowość i obywatelstwo) i odrzucenia
ewentualnych żądań odnoszących się do „mienia
bezspadkowego”. „Nie” dla Lapidów, Katzów i
Sharonów, „nie” dla Braunów, Mentzenów i
Berkowiczów.
„sierp“
http://www.blogmedia24.pl/node/81888
Etyczna nieoczywistość obowiązku
pomocy Żydom - I
"Moralnie absurdalne" jest domaganie się od
Polski roszczeń w związku z II wojną światową
- powiedzial dziś dr Jaroslaw Kaczyński. Święta
prawda! Tyle, że takich absurdów w stosunku
Żydów do Polaków i Polski jest znacznie
więcej. Co gorsza, nie dotyczą one spraw
nieistotnych, mają one charakter i znaczenie
zupelnie fundamentalne. W krótkim serialu
zaprezentuję etyczną stronę oczywistego dla
Żydów i nie tylko, obowiązku udzielania im
pomocy przez Polaków w czasie Holokaustu.
Dokonam krótkiego przeglądu najbardziej
znanych teorii etycznych, by pokazać
absurdalność takiego wymagania i zarzutów z
tego wynikających. Pewnie, że ten przegląd
móglby być znacznie dluższy, ale rezultat bylby
ten sam.
Przyzwyczailiśmy się do narzuconego przez
Żydów poglądu, że Polacy w czasie II wojny
światowej mieli obowiązek ratowania bez
względu na znane okoliczności. Nasza strona
uczestnicząc w dyskursie opartym na takim
zalożeniu prostodusznie, w celach obronnych
licytuje się liczbami. Znalezienie większej ilości
Sprawiedliwych- Polaków sluży odpieraniu
zarzutów. Problem polega na tym, że w
normalnym świecie jeżeli sie coś twierdzi, to
należy przedstawić uzasadnienie. W tym
przypadku wypada podać podstawy etyczne.
Jeżeli się takich nie podaje, bo się ich nie da
znaleźć, to można spokojnie takie twierdzenia
zignorować.
Nie da się nie zacząć od moralności samych
Żydów. Jak z ich punktu widzenia wygląda

cnota stosunku do innych, czyli gojów (niechrześcijan). Nasz kolega z BM:24 Krzysztofjaw
zupelnie niedawno zaprezentowal 5-odcinkowy
serial zatytulowany: "Nie da sie zrozumieć dużej
części Żydów bez znajomości ich Talmudu". W
części nr 3 dostarcza szeregu przykladów
obrazujących stosunek do innych nakazywany w
świętej księdze Talmudu. Tak więc wedlug
judaizmu nie-Żyda (goja) w razie nieszczęścia
należy pozostawić samemu sobie. Nie brakuje
też norm dotyczących mienia gojów. Okazuje
się, że "posiadlość nie-Żyda jest jak dobro
bezpańskie, kto pierwszy przychodzi, ten ma
pierwszeństwo" (choschen hamischpath
&156.5). Zaś w sprawie zabijania Talmud jest
równie konsekwentny. "Każdy, kto przelewa
krew bezbożnego jest przyjmowany przez Boga
tak, jak ten, ktory sklada ofiarę Bogu" [Lalkut
Simoni (245.c.n.772)].

jakości zespołu PiS w Brukseli. Może dlatego,
że przeważnie są to kłopotliwi ludzie, których
pan Grzegorz Schetyna nie chce widzieć w
Polsce.
Podsumowanie:
PiS zastosował pozytywne, a Koalicja
Europejska negatywne kryterium doboru
kandydatów. Ten styl awansu i polityki kadrowej
jest charakterystyczny dla totalitarnych struktur
politycznych. Kara będzie wymierzona
automatycznie albo raczej wymierzy się sama,
jako skutek takiej polityki kadrowej.
Kampania samorządowa i europejska ujawniły
systemowa pustkę intelektualną totalnej
opozycji, której ostoją jest hipokryzja,
arogancja, kłamstwo i oszustwo polityczne i
wiązka interesów, które nie mają nic wspólnego
ani z polską racją stanu i jakimkolwiek polskim
interesem narodowym.

„Tymczasowy
Czytaj całość: http://www.blogmedia24.pl/node/
81897

„michael“
Czytaj całość: http://www.blogmedia24.pl/node/
81895

Był test, czas na wnioski (SZKIC)
Kampania wyborów do "Parlamentu
Europejskiego" dobiega końca (22 maja 2019) a
wnioski powinny być już znane... Przebieg
dwóch kampanii wyborczych dostarczył
dostatecznie dużo danych, niezbędnych do
konstruktywnego ich wykorzystania w
strategicznym programie dalszej pracy dla
Polski. Pozwolę sobie na przedstawienie szkicu
propozycji takich wniosków:
Kampania wyborów do Parlamentu
Europejskiego rzeczywiście może być
traktowana jako test, dotyczący strategicznych
przesłanek dalszej polityki Zjednoczonej
Prawicy, wspominałem o tym już bardzo dawno
temu, w dość zawoalowanej formie w felietonie
"CO SIĘ TERAZ DZIEJE?" - (24 czerwca 2018
roku - w punktach "ŚCIEŻKA DOJŚCIA" oraz
"WARUNKI WSPARCIA"). Z tamtejszego
tekstu wynika jasno, że miarą sukcesu w triadzie
wyborczej (wybory samorządowe, wybory do
Parlamentu Europejskiego i następnie wybory
parlamentarne do Sejmu) jest osiągnięcie
znacznej, bezpiecznej większości konstytucyjnej
zjednoczonej prawicy w polskim Sejmie. To jest
cel podstawowy i najważniejszy.
Ten cel wyjaśnia dlaczego do PE kandydują
najmocniejsi i najbardziej zaufani politycy
Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o zbudowanie
możliwie najmocniejszego i najsprawniejszego
polskiego przyczółka w Brukseli,
zapewniającego faktyczne wsparcie polskiego
interesu w Unii Europejskiej, przyczółka
złożonego z osób, które naprawdę potrafią
zdobyć tam autentyczny autorytet i poważne
wpływy polityczne pozwalające na znaczne
powiększenie skuteczności polskiej reprezentacji
w PE. Ugrupowanie schetynoidalnychtimmermansoidów przegapiło to kryterium i
dobrało skład swoich kandydatów jako wynik
kalkulacji zmierzającej do maksymalnego
rozszerzenia wewnętrznej koalicji politycznej w
Polsce. Jedynym kryterium utworzenia tej
koalicji była bezwarunkowa zgoda na politykę i
interesy "antypolskiej partii antypisu". Była to
pozornie kompromisowa kalkulacja ignorująca
wszelkie inne interesy polityczne, włącznie z
interesami polskiej racji stanu. Paradoksalnie,
spowodowała to taki stan rzeczy, że największe
szanse wyborcze w tej koalicji mają zbyt różne
osoby o zbyt sprzecznych interesach, by mogły
zbudować zespół zdolny do zrównoważenia

Życie codzienne w Polsce 24. V. 2019 r.
„Państwa powstały po wymyśleniu rowerów”;
chyba czas zamknąć w klatce autora tych słów i
pokazywać jako szczyt nieuctwa. (To powiedział
„mędrzec Europy)
"Czas" może dać premierowi PR tylko sejm, a
nie jakiś Broniarz. Taka odzywka, to pospolite
chamstwo...
Sądy nie powinny być niezależne. Ta
niezależność dotyczy tylko wyroków, natomiast
sędziowie winni służyć ludziom i powinni być
wybierani na kadencję przez lokalne
społeczności. Tylko odwoływalność i
kadencyjność uchroni od degeneracji tę
"szlachetną" kastę...
Kamysz wraca, pewnie przeforsuje późniejszy
wiek emerytalny. Schetyna zlikwiduje IPN (są
tam papiery na niego). Biedroń z myszką
zlikwiduje Kościół i dalej będzie podróżował po
świecie za nie swoje. A poza tym - zboczenie to
cecha dodatnia – opozycja to kupuje bez
zastrzeżeń.
Magazyny były pełne bananów (produkt trudny
do przechowania), gdyż pojawiły się informacje
o jakichś odstępstwach od sterylności czy
jeszcze gorzej. Ktoś genialnie wymyślił banan,
jako laska – symbolem opozycji - interes się
rozkręcił - pożytecznych idiotów ci u nas
dostatek...
Niejaki Biedroń (nie dziennikarz, tylko ten
chłystek z odchyleniami) powiedział, że
premiera Morawieckiego byłby zwolnił ze
swojego rządu. Przypomina to sytuację wszy,
która grozi słoniowi, że go przewróci...
Już dawno funkcjonowało powiedzonko:
„Kiedy widać kłamstwa Tuska?- Wtedy, kiedy
otwiera usta...
Wystarczy wbić do głów, że Kościół jest zły,
PIS jest zły, LGBT jest dobre, pozycja sędziów
chroniąca interesy dotychczasowych władców
Polski jest dobra i już można błyszczeć wśród
beneficjentów poprzedniego układu. Nawet taki
Jażdżewski, nawet taki Tusk..
Tusk "dziwi się" patriotyzmowi polegającemu
na zakupach rosyjskiego węgla. Nie widzi
dziwactwa swojego patriotyzmu polegającego na
sabotowaniu (3,5 roku) budowy gazoportu, by
kupować najdrożej rosyjski gaz, nie dostrzega,
że jego zgoda na skrajne i niesprawiedliwe
opodatkowanie naszych elektrowni węglowych
skutkuje dramatyczną podwyżką cen energii w
tym roku Polska traci z tego tytułu - 8 mld. zł.
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W tej ustawce ( a jakże, to się nazywało
”wykład”)- Tusk miał odegrać rolę dobrego
policjanta, ale wyszło blado, bo zebrana publika
(nie będąc wtajemniczona) za bardzo nagrodziła
oklaskami tego harcownika i Tusk nie miał
możliwości się odżegnać, bo obraziłby tych
klaszczących. Przefajnował i wyszło głupio.
Publicznie bronili tego Jażdżewskiego prezydenci z Krakowa rodem z SLD i z
Poznania wojujący z Polską podobnie jak
nieświętej pamięci Adamowicz. Zresztą
największy wróg Polski to Tusk. Ostatnio
przemycił: "Wolne miasto Gdańsk" oczywiście z
przewagą niemiecką (jak przed wojną)..
Niewielki uszczerbek na zdrowiu (co tam
jakieś głupie złamania kości podudzia).
przekonał poszkodowaną o koniecznej wizycie
w szpitalu (sam jej nie odwiózł - wiadomo - ma
ważniejsze sprawy na głowie). Dowiedział się o
chorobie nowotworowej -to całkowicie
wyklucza odpowiedzialność (jakieś przeoczenie
w kodeksie drogowym). Jednak w ewentualnej
"działalności" europosła ten fakt w niczym...
„Janusz40„
Czytaj całość: http://www.blogmedia24.pl/node/
81904
Powódź zakończyła kampanię wyborczą
Stalo się to przedwczoraj, w środę 22 maja, gdy
występy polityków zostały wyparte z serwisów
informacyjnych przez relacje o żywiołach
szalejących w Polsce południowej nawiedzonej
przez ulewy, nawałnice i powodzie. Rząd PiS
wykazał się refleksem, oświadczył, że zawiesza
kampanię wyborczą i rusza na ratunek. Poszło
mu to nieźle, akcja przeciwpowodziowa była
sprawna, a odpowiednie służby stanęły na
wysokości zadania.
Sprawdziło się to, o czym pisałam w mojej
wczorajszej notce {TUTAJ}:
"Po trzech i pół roku nie ulega już wątpliwości,
że rząd Zjednoczonej Prawicy, którego motorem
jest PiS, to najsprawniejszy polski rząd od 1989
roku. (...) Jeśli chcemy, by taka dobra passa
trwała nadal, powinniśmy iść na wybory w
niedzielę 26 maja i zagłosować na listę PiS [nr
4]. W ten sposób wyrazimy poparcie dla rządu
Zjednoczonej Prawicy i zapewnimy Polsce
dobrą reprezentację w Parlamencie
Europejskim.".
Rząd wywiązuje się dobrze ze swoich
obowiązków mimo niekorzystnej pogody
{TUTAJ}. Całkowicie zaskoczona nową
sytuacją została natomiast opozycja. Grzegorz
Schetyna określił najpierw akcję
przeciwpowodziową mianem "kabaretu".
Następnego dnia zreflektował się jednak i
pojechał na tereny objęte klęską żywiołową, by
rozdawać ciastka powodzianom i kręcić spoty
wyborcze. Wystąpił na wałach w garniturze i
lakierkach, dopiero później zmienił ubranie na
jakąś kurtkę. Zrobił z siebie durnia.
Czy wpłynie to na wynik wyborów przekonamy się w niedzielę.Jeszcze raz
namawiam wszystkich do glosowania na listę nr
4.
„elig“
http://www.blogmedia24.pl/node/81907
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„Co nowego na blogach" jest niezależną
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