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Donald Franciszek Tusk (ur. 22 kwietnia 1957 w Gdańsku) – polski polityk, w latach 2007–2014 
prezes Rady Ministrów, od 1 grudnia 2014 przewodniczący Rady Europejskiej.
Z wykształcenia historyk. Współzałożyciel i od 2003 do 2014 przewodniczący Platformy 
Obywatelskiej, w latach 2005–2006 przewodniczący klubu parlamentarnego tego ugrupowania. 
Wicemarszałek Senatu IV kadencji w latach 1997–2001, wicemarszałek Sejmu IV kadencji w latach 
2001–2005, senator IV kadencji, poseł na Sejm I, IV, V, VI i VII kadencji. W 2005 kandydat na urząd 
Prezydenta RP. Był osobą najdłużej sprawującą urząd premiera w III RP.
W 1976 został absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. W 
1980 ukończył studia z zakresu historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jego
praca magisterska dotyczyła kształtowania się legendy Józefa Piłsudskiego w przedwojennych 
czasopismach.
Działalność opozycyjna w PRL
W działalność opozycyjną wobec komunistycznej władzy zaangażował się w czasie studiów na 
Uniwersytecie Gdańskim, gdzie uczestniczył w tworzeniu Studenckiego Komitetu Solidarności, co 
było reakcją na zamordowanie w Krakowie przez Służbę Bezpieczeństwa Stanisława Pyjasa. 
Rozpoczął także współpracę z Bogdanem Borusewiczem i Wolnymi Związkami Zawodowymi 
Wybrzeża, organizując grupy samokształceniowe i kolportaż wychodzącej poza cenzurą prasy i 
literatury.
Był współtwórcą Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Gdańsku. W trakcie strajku w sierpniu 1980 
organizował grupy studenckie, by 30 sierpnia tego roku rozpocząć działania na rzecz nowej organizacji
studenckiej. Stał się inicjatorem i jednym z pierwszych liderów Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
Polskich (późniejszy NZS). Kilka miesięcy później został przewodniczącym „Solidarności” w 
Wydawnictwie Morskim i dziennikarzem wydawanego przez związek tygodnika „Samorządność”. Był
jednym z najbliższych współpracowników jej naczelnego redaktora Lecha Bądkowskiego, pisarza, 
przywódcy ruchu kaszubskiego i pierwszego rzecznika „Solidarności”. Pisał do kaszubskiego 
miesięcznika „Pomerania”. Przez siedem lat utrzymywał się z pracy fizycznej w założonej przez 
Macieja Płażyńskiego spółdzielni „Świetlik”.

Działalność polityczna od 1989
Działalność do 2007

Donald Tusk należał do założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W 1991 został 
przewodniczącym KLD, który w wyborach parlamentarnych w tym samym roku zdobył 37 mandatów 
w Sejmie, a Donald Tusk został jednym z posłów I kadencji. Kierowana przez niego partia znalazła się
w opozycji wobec rządu Jana Olszewskiego. Po przegłosowaniu wotum nieufności wobec tego 
gabinetu w 1992 był jednym z inicjatorów zawiązania koalicji parlamentarnej siedmiu ugrupowań 
politycznych, która powołała rząd Hanny Suchockiej. Po upadku tego gabinetu w 1993 odbyły się 
przedterminowe wybory, kierowana przez Donalda Tuska partia nie przekroczyła wynoszącego 5% 
progu wyborczego i nie dostała się do Sejmu.
W kwietniu 1994 został jednym z wiceprzewodniczących Unii Wolności, powstałej po połączeniu się 
KLD z Unią Demokratyczną. W wyborach parlamentarnych w 1997 uzyskał mandat senatora z 
ramienia UW i znalazł się w koalicji popierającej rząd Jerzego Buzka. Został wicemarszałkiem Senatu 
IV kadencji. Na początku 2001 po przegraniu rywalizacji o stanowisko przewodniczącego UW z 
Bronisławem Geremkiem odszedł z partii.24 stycznia 2001 wspólnie z Andrzejem Olechowskim i 
Maciejem Płażyńskim założył Platformę Obywatelską, działającą początkowo jako komitet wyborczy. 
W wyborach w tym samym roku PO uzyskała w sejmie 65 mandatów, stając się największym klubem 
opozycyjnym. Donald Tusk objął urząd wicemarszałka Sejmu IV kadencji. Maciej Płażyński, który 
został pierwszym przewodniczącym partii, odszedł z niej w 2003. Od 1 czerwca 2003 Donald Tusk 
sprawuje funkcję przewodniczącego PO.
2 maja 2005 zadeklarował zamiar ubiegania się o urząd Prezydenta RP w wyborach w tym roku z 
ramienia Platformy Obywatelskiej. Poparcia udzieliło mu Stowarzyszenie Młodzi Demokraci. Jego 
sztab wyborczy został zarejestrowany 23 czerwca.
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Kwestia biografii Józefa Tuska, dziadka Donalda Tuska, stała się przyczyną kontrowersji podczas 
kampanii wyborczej. Działacz PiS Jacek Kurski w wypowiedzi dla tygodnika „Angora” stwierdził, że 
poważne źródła na Pomorzu mówią, że dziadek Tuska zgłosił się na ochotnika do Wehrmachtu. W 
rzeczywistości Józef Tusk, więzień Stutthofu, został w 1944 wcielony do armii niemieckiej  jako 
obywatel III Rzeszy (którym stał się automatycznie z chwilą aneksji Wolnego Miasta Gdańska), nie 
zaś jako ochotnik.

W pierwszej turze wyborów, 9 października, poparło go 5 429 666 wyborców (36,33%) i zgodnie z 
przedwyborczymi sondażami dało mu to nieznaczne zwycięstwo nad Lechem Kaczyńskim.
W drugiej turze, 23 października 2005, Donald Tusk otrzymał 7 022 319 głosów, czyli 45,96% 
ważnych głosów przy frekwencji 50,99%, przegrywając wybory z Lechem Kaczyńskim.
Również w wyborach parlamentarnych Platforma Obywatelska przegrała trzema punktami 
procentowymi z PiS i została partią opozycyjną do rządów Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława 
Kaczyńskiego. Po porażce wyborczej Donald Tusk pozostał liderem swojej partii (potwierdził to 
partyjny zjazd w maju 2006, na którym pokonał walczącego o przywództwo Andrzeja 
Machowskiego). Został posłem V kadencji, zdobywając w wyborach parlamentarnych 79 237 
głosów[6]. Objął stanowisko przewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. 
Pełnił tę funkcję do 5 grudnia 2006, kiedy to zastąpił go Bogdan Zdrojewski. 9 listopada 2005 został 
członkiem Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Prezes Rady Ministrów
Pierwszy rząd (2007–2011)
W przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007 prowadzona przez Donalda Tuska PO 
zwyciężyła, zdobywając 41,51% głosów oraz 209 mandatów w Sejmie i 60 w Senacie. Lider partii 
ubiegał się o mandat poselski w okręgu warszawskim, uzyskując 534 241 głosów (tj. 46,62% 
wszystkich głosów oddanych w okręgu), co stanowi najlepszy indywidualny wynik w historii 
wyborów do Sejmu w III RP. Liderzy list wyborczych dwóch głównych konkurujących ugrupowań, tj. 
Jarosław Kaczyński (PiS) i Marek Borowski (LiD), otrzymali odpowiednio 273 684 oraz 75 493 
głosów.
W trakcie kampanii wyborczej Donald Tusk uczestniczył w debatach telewizyjnych z Jarosławem 
Kaczyńskim i Aleksandrem Kwaśniewskim. Sztab wyborczy PO zwrócił się także do Radia Maryja, 
proponując debatę z udziałem Donalda Tuska na antenie rozgłośni  jednak nie uzyskał jasnej 
odpowiedzi od Radia Maryja i Telewizji Trwam.
23 października 2007 zarząd krajowy PO zdecydował, że Donald Tusk będzie kandydatem partii na 
urząd Prezesa Rady Ministrów. 9 listopada odebrał od prezydenta Lecha Kaczyńskiego akt desygnacji 
na premiera. 16 listopada wraz z proponowanym składem Rady Ministrów został powołany i 
zaprzysiężony na Prezesa Rady Ministrów. 24 listopada jego rząd uzyskał wotum zaufania od Sejmu.
W czerwcu 2010 został ponownie wybrany na konwencji krajowej na przewodniczącego PO (nie miał 
kontrkandydata).
                                                                      
Drugi rząd (2011–2014)
Kandydował w wyborach parlamentarnych z 1. miejsca na liście komitetu wyborczego Platformy 
Obywatelskiej w okręgu wyborczym nr 19 w Warszawie i uzyskał mandat poselski. Oddano na niego 
374 920 głosów (ponownie najwięcej w kraju. Prowadzone przez niego ugrupowanie wygrało 
ponownie wybory parlamentarne, otrzymując 39,80% głosów oraz 207 mandatów w Sejmie i 63 w 
Senacie. Tym samym po raz pierwszy od czasu przemian politycznych w 1989 partia sprawująca 
władzę wygrała kolejne wybory i pozostała ugrupowaniem rządzącym.
Na pierwszym posiedzeniu Sejmu VII kadencji Donald Tusk złożył dymisję Rady Ministrów (zgodnie 
z art. 162 ust. 1 Konstytucji RP). Tego samego dnia Bronisław Komorowski desygnował go na urząd 
premiera, powierzając mu misję utworzenia nowego rządu. 18 listopada 2011 prezydent powołał go na 
urząd Prezesa Rady Ministrów, a następnie, na jego wniosek, ministrów wchodzących w skład jego 
gabinetu. Tego samego dnia Donald Tusk wygłosił w Sejmie exposé, 19 listopada 2011 Sejm udzielił 
nowemu rządowi wotum zaufania.
Dwukrotnie zwracał się do Sejmu o udzielenie wotum zaufania jego rządowi. W obu głosowaniach (12
października 2012 i 25 czerwca 2014) wniosek premiera poparło odpowiednio 233 i 237 głosów (przy 
219 i 203 głosach przeciwnych i żadnych głosach wstrzymujących się).                                               3.



W 2013 został ponownie wybrany na przewodniczącego PO. W pierwszych w historii tej partii 
bezpośrednich wyborach pokonał Jarosława Gowina, uzyskując 79,58% głosów.
30 sierpnia 2014 podczas spotkania Rady Europejskiej został zatwierdzony na stanowisku 
przewodniczącego Rady Europejskiej na dwuipółletnią kadencję , którego objęcie przewidziano na 1 
grudnia 2014.W związku z tym wyborem 9 września 2014 złożył dymisję ze stanowiska premiera. 
Dymisja została przyjęta 11 września 2014 przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, który 
powierzył Donaldowi Tuskowi dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady 
Ministrów. Donald Tusk zakończył urzędowanie na stanowisku premiera 22 września 2014, gdy 
powołany został rząd Ewy Kopacz. Jego mandat poselski został natomiast wygaszony 31 października 
na skutek rezygnacji. 8 listopada ustąpił z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, 
przekazując obowiązki Ewie Kopacz. Otrzymał jednocześnie tytuł honorowego przewodniczącego 
partii.
Przewodniczący Rady Europejskiej
Urząd przewodniczącego Rady Europejskiej objął 1 grudnia 2014, zastępując Belga Hermana Van 
Rompuya, którego kadencja upłynęła z dniem 30 listopada 2014. 19 grudnia 2014 po raz pierwszy 
przewodniczył szczytowi Unii Europejskiej.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

DZIĘKI BOGU ŻE PRAWDZIWI POLACY NIE DOSTAWALI TAKICH ODZNACZEŃ ! 

Donald Tusk po otrzymaniu Nagrody Karola Wielkiego                                                                    
Ordery i odznaczenia

• Krzyż Wielki Orderu Słońca Peru – Peru, 2008
• Krzyż Wielki Orderu Zasługi – Norwegia, 2012
• Order Krzyża Ziemi Maryjnej I Klasy – Estonia, 2014

Nagrody i wyróżnienia
• Nagroda Kisiela (2002)
• Tytuł Człowieka Roku 2005 od Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP 

(wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim)
• Honorowy obywatel Łęczycy
• Wiktor 2007, 2011, 2014 w kategorii Najpopularniejszy polityk
• Człowiek Roku 2008 i 2011 według tygodnika „Wprost”
• Nagroda Karola Wielkiego (2010)
• Nagroda im. Vaszka i Anny Marii Polak (2010)
• Nagroda Złotej Wiktorii jako Europejczyk Roku 2011
• Nagroda im. Walthera Rathenaua (2012)

Publikacje
• Był sobie Gdańsk, Gdańsk 1997   Idee gdańskiego liberalizmu, Gdańsk 1998 

 Solidarność i duma, Gdańsk   2005 
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   DLACZEGO  TUSK  UCIEKŁ  DO  BRUKSELI                 
Ich bin Danziger – z dumą mówili o sobie moi dziadkowie, którzy mając dwu synów jednemu 
dali na imię Juergen, a drugiemu Henryk, nie Heinrich. Jeden szedł do szkoły polskiej, drugi do
niemieckiej. W ich relacjach nie było ani śladu dramatyzmu z powodu wyboru – oba były 
równoprawne, nie były nacechowane agresją, dylematem narodowym. Dziadek był 
bramkarzem w piłkarskim klubie Zoppotter Sportverein, później przeniósł się do Gedanii, 
klubu polskich kolejarzy, gdzie niemiecki też był w powszechnym użyciu i nikt z tego nie robił 
problemu. Dopiero naziści kazali mu nosić literkę „P” – która oznaczała „obcy”, „gorszy”. 
Kiedyś spytałem dziadka: Urodziłeś się w Kielnie, nosisz kaszubskie nazwisko Dawidowski, 
niemiecki jest twoim pierwszym językiem, w 1945 wybrałeś Polskę, więc kim jesteś? 
Kaszubą? Polakiem? Niemcem? A on spojrzał zdziwiony i powiedział: Jestem tutejszy, 
biesege...

• Źródło: Rafał Kalukin, Donald Tusk: kariera brata łaty, „Gazeta Wyborcza”, 15–16 
października 2005                                     

•          Jestem proniemiecki.( Donald  Tusk)
Każdego można kupić(...) Zawód polityka sytuuje się między śmieciarzem a katem.

• Źródło: wywiad dla „Gazety Wrocławskiej”, 9 marca 2001
• Mogę stanąć nago na głowie na szczycie Pałacu Kultury i powtarzać, że prywatyzacja już 

przyniosła Polsce biliony złotych, że polskie przedsiębiorstwa są mało albo nic niewarte i 
dlatego są tanio sprzedane.

• Źródło: Z. Nowak Tusk nagi, „Gazeta Wyborcza”, 14–15 sierpnia 1993
Nikt w Polsce nie zamierza zapominać, jak wiele krwi zostawili tu radzieccy żołnierze, gdy 
wyzwalali Polskę. Nie zmienia tego faktu nasze gorzkie doświadczenia po 1945 roku. Jak 
powiedział węgierski pisarz Sándor Márai: – Żołnierze radzieccy oswobodzili nasze ziemie, ale
nie mogli nam dać wolności, bo sami jej nie mieli.

• Opis: w czasie konferencji prasowej z Władimirem Putinem
                Źródło: politbiuro.pl, 1 września 2009                        
                                            

 Gdyby Tusk był normalny facet i przeczytał choć setną cześć negatywnych opinii o sobie i swoich 
rządach to powinien się powiesić , najlepiej na suchej gałęzi i nad wodą. Jak się gałąź złamie to może 
się ciul utopi ,czego Boże , jeśli jesteś, daj nam. Amen .

            TUSK  DONALD  KŁAMLIWY  
                 czyli  jak  rządy   Platformy   Polskę rozłożyły  

"The Economist", prestiżowy brytyjski tygodnik: :Rząd Tuska niszczy polską gospodarkę. 
Polityczna bierność, brak reform i koncentrowanie uwagi na błahych sprawach. To tylko 
niektóre z zarzutów, jakie pod adresem rządu Donalda Tuska (54 l.) formułuje słynny "The 
Economist". 
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Zajmują się błahymi sprawami .
Według tygodnika rząd tak naprawdę zaniedbuje polską gospodarkę. Tusk chwali się, że Polska to 
zielona wyspa na czerwonym morzu recesji. Tymczasem, jak wyliczają eksperci, od czasu kiedy ekipa 
PO przejęła władzę, deficyt finansów publicznych zwiększył się czterokrotnie, a dług publiczny 
niebezpiecznie zbliża się do 55 proc. PKB (przekroczenia 60 proc. zabrania konstytucja). Powinno to 
działać jak alarmujące dzwonki ostrzegające przed poważnym gospodarczym kryzysem.

Polacy to nie barany 
Tymczasem w ocenie "The Economist" rząd traci czas, zajmując się błahymi sprawami. -Ministrowie 
w rządzie Tuska wykazują niepokojącą tendencję do taplania się w drugoplanowych sprawach (...) 
zamiast skoncentrować się na poważnych reformach potrzebnych w administracji państwowej, 
finansach publicznych i na rynku pracy - twierdzi gazeta. Zauważa też, że mimo zwiększania 
wydatków państwa i obciążeń podatkowych, Polakom wcale nie żyje się lepiej. - Wielu podatników 
nie widzi korzyści z hojnych wydatków rządu. Mimo pewnej poprawy, jak np. połączeń kolejowych z 
Warszawy, stan infrastruktury w wielu rejonach kraju jest tragiczny.                                       

www.se.pl                           

              ŹLE  SIĘ  DZIAŁO  W  TUSKOLANDZIE
                                   KOMENTARZE  INTERNAUTÓW  

                                                                   
Orzel_Polski. do ~kAZIK: Wczoraj w radiu przypadkiem usłyszałem jak Tusk (nie)rozmawiał z 
Kaszubami na Litwie podczas ostatniej wizyty. Nie potrafił nawet z nimi zamienić jednego zdania. 
Więc nazywanie Kaszubem jest co najmniej niesmaczne. Do niczego ten człowiek się nie nadaje... 
Jestem ciekawy dlaczego nie poruszył tematu dyskryminacji Polaków na Litwie! Ostatnio pobili 
polskiego nastolatka tylko dlatego, że... mówił po polsku!!!Tylko podczas EURO jest szansa, żeby 
zademonstrować swój sprzeciw wobec rządu. Będzie wtedy dużo zagranicznych osobistości, więc nie 
będzie mógł za bardzo demonstrować swojej siły za pomocą ZOMO.Niech cały świat zobaczy, że w 
POlsce mamy "EŁRO" kosztem zwykłych ludzi!                                        
http://sowa.quicksnake.org
~WUHA[2012-08-27 13:05]  Tusk już przeszedł swoje pole minowe, emerytury, listy refundacyjne 
leków,ulokowanie synusia w aferalnej firmie i krycie bandyckich działań "dobrym" nazwiskiem, cała 
masa innych wymysłów z p. Vincentem, jak 25% pod. VAT już nad progiem, w Grecji dopiero na 
kryzys podniesiono VAT na 23%, a we Francji na kryzys obniżono wiek emerytalny, nam Polakom 
pokazano gdzie raki zimują, niech sobie gada co chce, nigdy ale to nigdy na niego nie zagłosuję, 
oszust i krętacz!

Maria Antonina[2012-08-27 17:43]    Rządzą nami sami nihiliści i dewianci seksualni . Boże spraw, 
żeby znów nastąpił potop a jak zechce Ci się na nowo stworzyć człowieka to na wzór i podobieństwo 
mrówki hodowlanej.

~red[2012-08-27 12:53]  Tusk jak zwykle szykuje dla nas Polaków [ bo sam mówił polskość to 
nienormalność ] dalszą destrukcję i wykańczanie państwa polskiego

~EU-gheniusz[2012-08-27 17:33]  @red ^ jak przystało na POlitykę Donalda Wallenroda; ta 
mickiewiczowska idea została perfekcyjnie wcielona w życie... (na opak)
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~EU-gheniusz[2012-08-27 17:31]  pewnie wreszcie "wyjmie z szuflady" doskonałe ustawy, które 
przygotowywał jeszcze "rząd cieni" za czasów gdy preziem był Jarek, a Wielkim Cieniem był Rokita ;)
Co tłumaczy że partia Krętaczy wciąż POsiada wielkie POparcie? To samo co słynne 5% PSL-u? Czyli
że takiej większości wciąż jeszcze żyje się lepiej?

~w23[2012-08-27 12:29]  Gdyby Tusk był normalny facet i przeczytał choć setną cześć negatywnych 
opinii o sobie i swoich rządach to powinien się powiesić , najlepiej na suchej gałęzi i nad wodą. Jak się
gałąź złamie to może się ciul utopi ,czego Boże , jeśli jesteś, daj nam. Amen .

Stf[2012-08-30 08:49]  A gdzie ta sprawna służba zdrowia. zachorujcie trochę poważniej to zobaczycie
obecne rządy w całej okazałości . Za wszystkie badania trzeba zapłacić z własnej kieszeni , albo 
czekać na śmierć .Niech ci złodzieje wreszcie odpuszczą , nie umieją rządzić to niech nie udają ,że jest
inaczej .

~asia[2012-08-30 08:05]      Wywalić ich na zbity pysk!!!!!!

~osoba[2012-08-30 07:42]  ... niech on już nic nie szykuje. ... niech on już spier ... a. ... niech Polska 
pozbędzie się tej zarazy.

~Adaś[2012-08-30 07:40]  Cudak znów powie o szufladach pełnych ustaw, a tam, a tam tylko 
skarpetki, w których puści Polaków.                                                                                                       

~bezpartyjny[2012-08-30 07:39] Tusk będzie miał ważne wystąpienie?Co nas czeka,chyba większa 
bieda,może zaproponuje żeby powystrzelać emerytów. Zaproponuje jakby realizację drugiej części 
expose a gdzie realizacja pierwszej .Kryzys to ma plebs a tuski obrastają w bogactwa.

                             Prawdziwy życiorys Donalda Tuska i afery  
                                             CHAIM  TUSK miał  fabryczkę 
                                 oraz   domniemany  rodowód   premiera dezertera.

W ostatnich dniach massmedia opublikowały wiadomość, że dziadek Donalda Tuska – kandydata na 
prezydenta Polski służył w Wehrmachcie i był volksdojczem. Informacja pochodzi z wojskowych 
źródeł archiwalnych w Niemczech.
Wiadomość ta dotyczy Josefa Tuska – dziadka Donalda i stoi w jawnej sprzeczności z tym, co cały 
czas niezbicie twierdził Donald Tusk, kiedy to Tusk – faworyt sfałszowanych sondaży OBOP-u I i II 
tury wyborów, dobitnie i niemal triumfalnie oświadczał, że jego dziadek nie był w Wehrmachcie i jak 
każdy żyd krzyczał nie jestem żydem!.
Jest bezsporne, że ta pewność siebie była wynikiem przeświadczenia, że teczki i archiwa Tusków były 
przez określone siły oczyszczone i ufarbowane “na glanc”.
Kandydat ( zresztą nie pierwszy ), przeliczył się jednak. Oprócz teczek w MSW są też teczki i w 
innych krajach, w tym jego osobista, która z pewnością liczy więcej niż ta oficjalna 2-stronnicowa.Tak 
fałszywie pewny siebie kandydat na prezydenta Donald Tusk licznie zaświadczał Narodowi 
Polskiemu, że jest człowiekiem, którego rodzina nigdy nie podnosiła ręki przeciw Polakom (jak każdy 
polski żyd zresztą-np.stary szarlatan antypolski Władysław Bartoszewski)  Tym bardziej jego dziadek, 
który wg. niego i propagandy PO – wprost był męczennikiem okupacyjnym w walce za 
polskość.Sprawa pochodzenia Tuska jest dla wielu sprawą delikatną. Jest to nazwisko bez wątpienia 
żydowskie i na pewno nie kaszubskie czy polskie.Przed wojną w Bełchatowie było parę rodzin o 
nazwisku Tusk. Mendel Tusk z Lejzorem Warszawskim mieli dwie fabryczki. Chaim Tusk miał też 
fabryczkę i zatrudniał 50 osób i płacił robotnikom 15 kopiejek na dzień, co starczało na dwa kg chleba.
( rok 1899 ) ( Jewish Records Indexing – Poland )
Na Kaszubach przed 1900r nie było żadnego Tuska. Z największym prawdopodobieństwem jego 
rodzina pochodzi z dawnych kresów wschodnich . Potem się przenieśli do guberni i zniemczyli, 
przeszli na protestantyzm jak blisko 1/3 żydów, 
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część tej żydowskiej “ewangelickiej społeczności”-sklasyfikowana była w przedwojennej Polsce jako 
tzw. mniejszość niemiecka-kilkaset tysięcy w samej Łodzi np.pochodzenie żydowsko-niemieckie 
premiera Millera(konwersja na katolicyzm była sporadyczna i prawie nie spotykana, wiara 
ewangelicka była i jest bardzo bliska żydom źródło- “raport nowaka,tylko 
polska”).Niemcy,prześladowali żydowskich konwertytów(mordowali i wysiedlali do ?….Polski) na 
terenie Rzeszy ,ale nigdy nie na terenach krajów okupowanych-wykorzystywano ich masowo -
(volksdojcze numer Nowe Państwo 1998-fotografie żydowsko-niemieckich rodzin volksdojczów), 
hitlerowcy pielęgnowali starą ideę JUDEOPOLONII-państwa żydowsko niemieckiego -protektoratu 
pod niemiecką kuratelą,zarządzanego poprzez żydowską V kolumnę w pełni realizowanego obecnie 
szczególnie po wejściu Polski do UE. Dokładnie taka samą rolę spełniali zydzi w Polsce w latach 
1944-1956 sprawując role V kolumny dla sowietów Stalina!- 600000 bestialsko zamordowanych i 
wywiezionych w głąb Rosji. Byli to żydzi dwóch grup pochodzenia-żydzi ruscy -bolszewiccy np.-
cimoszewicz, kwaśniewski-stolzman, żydzi drugiej grupy- volksdojcze, niemieccy i pseudopolscy 
komuniści, żydowscy ewangelicy, żydowska ludność zgermanizowana(po wojnie w latach 50-tych 
żydowscy komuniści-ubecy niszczyli masowo listy volksdojczów ,szczególnie w Łodzi, Gdańsku i 
Zach.Polsce, niszczono archiwa akt dawnych -patrz -raport nowaka-volksdojcze żydowscy) 
oszczędzani w krajach okupowanych np.Marcel Rajch-Ranicki,dziadek i ojciec Donalda Tuska i 
tysiące czy nie setki tysięcy innych.                         

www.mpolska24.pl                                                                                                                                 

ŻYCIORYS OFICJALNY  z  prawdziwymi 
                          aferami w  tle 
                       
         SPRZEDAJĘ  KSIĄŻKĘ  O  TYM   JAK   ZOSTAŁEM    APARATEM

                               DONALD TUSK OD  STREET  BUSSINES-u do Platformy           

Prawdziwy życiorys Donalda Tuska Donald Tusk urodził się 22 kwietnia 1957 roku w 
Gdańsku .Rodzina zajmowała niewielkie mieszkanko na kolejarsko-robotniczym podwórku 
kilkaset metrów od bramy stoczni. Dziadek Józef Tusk (1907–1987) był  urzędnikiem kolejowym,
więźniem hitlerowskiego obozu Stutthof, żołnierzem Armii Polskiej na Zachodzie, był także 
przymusowo wcielony do Wehrmacht 
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 Po wojnie pracował jako 
lutnik. Drugi dziadek 
Franciszek Dawidowski jako 
robotnik przymusowy 
pracował przy Wilczym 
Szańcu, gdzie podczas 
wypadku stracił oko. Matka 
Ewa Tusk (z domu 
Dawidowska) niemal całe 
życie zawodowe była 
sekretarką w gdańskiej 
Akademii Medycznej. Tuska z 
matką łączyła szczególnie silna
więź. Za to do ojca czuł 
dystans. Donald Tusk senior 
był typem kaprala: oschły i 
wymagający. Z zawodu  
stolarz,                                      

 krótko pracował na kolei, aby dostać przydział na mieszkanie. Większość życia spędził jednak w 
domu, był chory na serce. Zmarł w 1972 roku, kiedy junior miał 15 lat. Przez kilka lat mieszkał z 
siostrą. W 1976 został absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w 
Gdańsku.W 1980 ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Gdańskiego. Na studiach poznał Małgorzatę Sochacką (także z wykształcenia historyk) i po 
trzymiesięcznym narzeczeństwie wzięli ślub cywilny. Mają dwójkę dzieci: Michała (ur. 1982), 
dziennikarza „Gazety Wyborczej„, oraz Katarzynę (ur. 1987). „Tak” przed ołtarzem powiedzieli sobie 
dopiero podczas gorącej kampanii prezydenckiej w 2005 roku, co uznane zostało za koniunkturalizm.

 Na ślubie była tylko córka, gdyż syn był akurat za granicą i nie miał czasu. Donald Tusk przyznał w 
wywiadzie, iż u progu dorosłego życia nie przywiązywaliśmy nadmiernej wagi do kwestii religii i 
Kościoła. Pobrali się w listopadzie 1978 roku, mieli po 21 lat. Na początku łatwo nie było. Przez kilka 
miesięcy mieszkali u matki Donalda, potem wynajmowali pokoje we Wrzeszczu. Tusk pracował 
dorywczo w stoczni. Kryzys przyszedł po pierwszym dziecku i pięciu latach. Małgorzata Tusk 
wyprowadziła się wówczas z domu. W wywiadzie dla dziennikarzy „Newsweeka”, Małgorzata Tusk 
wspomina, iż miała zamiar rozstać się z mężem.

Jako były działacz Solidarności – Tusk od stanu wojennego miał problemy ze znalezieniem pracy, 
choć i tak powiodło mu się lepiej niż jego wielu kolegom, bo nie został internowany. Przez jakiś czas 
sprzedaje pieczywo w przejściu podziemnym pod dworcem kolejowym. A potem przychodzi czas 
Świetlika. Spółdzielnię Świetlik założyli gdańscy opozycjoniści. Świetlikiem kierował późniejszy 
marszałek Sejmu Maciej Płażyński, a zatrudniał kolegów z podziemia. Dzięki Świetlikowi mogli 
utrzymać rodziny, a ponieważ spółdzielnia przynosiła spore zyski, zostawało jeszcze na działalność 
podziemną. Zajmowali się głównie pracami na wysokościach: myciem kominów w kombinatach i 
rafineriach, malowaniem wielopiętrowych konstrukcji, czyszczeniem zbiorników po chemikaliach. 
Ciężka praca, rozłąka z rodziną i miesiące w plugawych robotniczych hotelach – taka była cena tej 
wolności. Dużo ryzykowali, dużo zarabiali i bardzo dużo pili. Kiedy wchodzili do knajpy, nie było 
mocnych. Budzili respekt, a kelnerzy tańczyli wokół stolików. Razem z innymi robotnikami i Romami 
mieszkali w baraku zbitym z desek. Na końcu ulicy była poradnia zdrowia psychicznego, a po drugiej 
stronie komisariat MO. W dzień piło się wódkę, piwo, grało w karty, dyskutowało o polityce, piłce, 
kobietach… A w nocy do roboty. Alkoholu – jak to w PRL – czasem brakowało. Znaleźli na to sposób:
marihuanę. Marihuanę własnej hodowli dostarczał kolega Tuska, Mariusz Wilk, który do Świetlika 
trafił wprost z aresztu w 1983 roku. Do pracy miał podejście „artystyczne”, ale jak twierdził Donald 
Tusk – rozrywek dostarczał przednich.Hmm, i tu zaczyna się pierwsza mała luka w życiorysie. Między
13 grudnia 1981 roku a wiosną 1983 kiedy założono SPUW "Świetlik" minęło co najmniej półtora 
roku. A gdzie zatem epizod zatrudnienia Donalda przez znanego w Gdańsku piekarza Pellowskiego ?, 
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czy  to taki osobisty dramat w Jego życiorysie był czy też jakieś rozdźwięki między obu Panami 
powstały i spowodowały że nie warte wspominania. Mało tego, Donald nie był też żadnym z 
założycieli Spółdzielni, więc i termin wiosny '83 Go nie dotyczy w żaden sposób. . Skąd zresztą wzięło
się te 7 lat w "Świetliku" nie wiem ?.  Pamiętam że Tusk wykonywał pierwszą fizyczną pracę na 
początku 1985 roku, bodaj w ECII w Gdańsku. Wynika zatem z tego, iż był przez dłuższy czas na 
fikcyjnym zatrudnieniu, co akurat nie było czymś wyjątkowym w SPUW. Innymi słowy,, używając 
terminologii spółdzielnianej, był zwyczajnym  "łabędziem" co nie było akurat czymś chlubiącym.  
Zastanawiające jest  także trwanie zatrudnienia w SPUW "Gdańsk" (taka nazwa obowiązywała od 
roku 1986) bowiem od roku '87 był tylko i wyłącznie zasiadał w Radzie Nadzorczej Sp-nii czyli 
ponownie stał się "nierobem" tyle że tytularnym.

W samym czasie trwania zatrudnienia w SPUW kilka spraw także wymagałoby albo sprostowania albo
gruntowniejszego wyjaśnienia. Podczas kampani prezydenckiej w 2005 roku w klipie przygotowanym 
na potrzeby sztabu Tuska, usłyszymy i zobaczymy  m.in. zdjęcie "Świetlikowe" w pracy. Przypomnę iż
Wiesiu Kamiński zarzucił wówczas Donaldowi iż kłamliwie posłużył się zdjęciem na którym był Jego 
brat Zdzisław nie zaś sam Tusk. Była to oczywista prawda, gdyż zdjęcie wykonano podczas prac 
zabezpieczających na Ratuszu Głównego Miasta Gdańska gdzie Donalda nie było NA PEWNO. 
Drugim kłamstwem użytym w tym klipie a tym bardziej przykrym,  bo użytym tu przez córkę 
Katarzynę, jest stwierdzenia że - Ona sama pamięta jak tatuś wychodził do pracy o 5 rano.  Pamiętam 
jak podczas kampanii jesienią 2005 Maciek Płażyński był tym zdaniem poirytowany do żywego.

 Na czym polegało to kłamstwo !?, otóż w lutym 1987 roku kilkunastu spółdzielców dokończało prace 
konserwacyjne w Elektrowni Jaworzno III. Mieszkaliśmy wówczas w hotelu sportowym w Sosnowcu 
tuż przy sztucznym lodowisku. Aby dojechać do pracy, korzystaliśmy z autobusu zakładowego który 
jadąc z Sosnowca poprzez Mysłowice, docierał pod bramy elektrowni ok. 6 rano. O 6 rano, zatem aby 
zdążyć na autobus wstawaliśmy kilkanaście minut po 4 rano. Jako że zajmowaliśmy kilkanaście miejsc
siedzących, w tym stałym kursie, opiekujący się Nami z ramienia Jaworzno III, p. Lipiński 
kategorycznie po tygodniu takiego dojeżdżania, zakazał Nam korzystania z owego autobusu. Jak 
zatem widać tydzień wstawania trochę wcześniej a ileż można umieścić w spocie reklamującym Siebie
jako osobnika nieźle zapracowanego a do tego jakże "rannego ptaszka". Ale to nie wszystko w tym 
spocie, córka Kasia wspomina że pamięta jak ojciec wychodził rano ... ., hmm, to dopiero ciekawe, bo 
skoro ojciec był pracował najdalej w 1987 roku a do tego w delegacji ('87 luty - Jaworzno III, '87 
kwiecień - silos zbożowy w Kaliszu) to w jaki sposób to widziała!!!, notabene przychodząc na świat w
tymże 1987roku.

Tusk nigdy nie zaprzeczał, że zdarzało mu się palić trawkę. Życie w hotelach robotniczych i ten typ 
pracy nie sprzyjają lekturom Platona – wspominał. Gdy po studiach związał się z tzw. konstruktywną 
opozycją, współpracował z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża i uczestniczył w zawiązaniu 
Studenckiego Komitetu Solidarności. Po sierpniu 1980 wstępuje do NSZZ „Solidarność” (do Związku 
należy do 1989 r.), a także, wraz z Maciejem Płażyńskim, zakłada Niezależne Zrzeszenie Studentów 
na Uniwersytecie Gdańskim. Kto chciał pogadać z liderem środowiska gdańskich liberałów, wpadał w 
weekendowy wieczór do Cotton Clubu przy ul. Złotników na gdańskiej starówce. Zawsze było duże 
prawdopodobieństwo spotkania tam Tuska, a rozmowy zazwyczaj nie odmawiał. W 1988 roku Donald 
Tusk wraz z kolegami zakłada stowarzyszenie Kongres Liberałów. Latem 1989 Jaśko Pawłowski, w 
czasach Świetlika kierowca Płażyńskiego, dziś trójmiejski restaurator namawia Tuska na wyjazd do 
Norwegii. Pawłowski zeznał, iż pracowali w szkole ludowej dla emigrantów, wykonując tam drobne 
prace remontowe. Donald często dzwonił do Polski, by dowiedzieć się, co tam się dzieje. 

Spekulowano wówczas, że może zostać jednym z ministrów. Pracodawcy norwescy, gdy im o tym 
mówili, jak wspomina Pawłowski – bez wątpienia brali nas za wariatów. W roku 1989 roku 
stowarzyszenie przekształca się w partię Kongres Liberalno-Demokratyczny. Rok 1991 nagle i 
niespodziewanie wynosi Tuska na szczyt polityczny. Jego kolega z Kongresu Jan Krzysztof Bielecki 
zostaje premierem. Młodemu Tuskowi powierzają kierowanie partią KLD, która po pierwszych w 
pełni wolnych wyborach w październiku 1991 roku weszła do Sejmu i była jednym z ważniejszych 
podmiotów młodego polskiego parlamentaryzmu. Donald Tusk w pełni oddaje się polityce.
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Po roku 1990 w życiorysie pojawiają się kolejne "dziury", gdzie są wzmianki że Tusk w owym czasie 
był z-cą rednacza w "Gazecie Gdańskiej" wydawanej za "szwedzkie" pieniądze ???. Czyżby kolejny 
powód do wstydu, że gazeta ta, nawet swego czasu gorąco reklamowana przez samego Michała 
Ogórka w TV , zwyczajnie zbankrutowała z powodu nieudolności redakcji. Gdzie jest w życiorysie 
kolejna znów wzmianka o tym, iż zanim stał się posłem w Sejmie I Kadencji z ramienia KLD był 
jednym z członków Komisji Likwidacyjnej RSW "Książka - Prasa - Ruch", tak tej samej komisji której
"machlojki" tak szeroko opisuje R R-K przy okazji interesów życia PC i braci Kaczyńskich. Siedziba 
pełnomocnika Komisji Likwidacyjnej też była ciekawa bo mieściła się w "Domu Prasy" przy Targu 
Drzewnym w pomieszczeniach w których wcześniej istniała lokalny oddział GUKPiW. Może to 
stamtąd wziął się pomysł na kontrolę Internetu. Ciekawym też było i to że w tych pomieszczeniach 
znajdowała się pierwsza redakcja "Gazety Gdańskiej" zanim przeniesiono ją do budynku przy 
Gdyńskich  Kosynierów 11 niedaleko stoczni. Tak naprawdę życiorys ten który znamy, rozpoczął się 
dopiero w roku 1991, zaś kariera w słynnym puczu w dniu 4 czerwca 1992 roku przy obaleniu rządu 
Olszewskiego.

Tak wiele lat nie minęło a jak wiele już zdołano zamazać.

                                                                                                                                            

                                       SOLIDARNOŚĆ  BEZPIEKA   TUSK

 "Służba Bezpieczeństwa może i powinna kreować rożne stowarzyszenia, kluby czy nawet partie 
polityczne. Ma za zadanie głęboko infiltrować istniejące gremia kierownicze tych organizacji na 
szczeblu centralnym i wojewódzkim, a także na szczeblach podstawowych, musza być one przez nas 
operacyjnie opanowane. Musimy zapewnić operacyjne możliwości oddziaływania na te organizacje, 
kreowania ich działalności i kierowania ich polityka." – mówił Czesław Kiszczak w lutym 1989 rok, 
podczas posiedzenia kierownictwa MSW.

Lektura dokumentów SB z lat 1988-1990 pozwala stwierdzić, że cały proces „ustrojowej 
transformacji” był wspomagany przez bezpiekę. Jeszcze zanim rozpoczęły się rozmowy okrągłego 
stołu, instrukcje SB wskazywały na potrzebę „wspierania zwolenników konstruktywnego nurtu 
opozycji w naszym kraju" kosztem "wyhamowania najbardziej agresywnych inicjatyw podejmowanych 
przez ekstremistów". W dokumencie gdańskiej SB ze stycznia 1989 r zatytułowanym "Problemowy 
plan działania" jest mowa o tym, że w związku z istniejącymi podziałami w strukturach przeciwnika 
należy "ofensywnie wykorzystywać posiadane już osobowe źródła informacji oraz nawiązać dialogi 
operacyjne zwłaszcza w strukturach zwolenników nurtu umiarkowanego". Miały one czynnie wspierać 
"reformatorskie poczynania władz polityczno-państwowych". Centralną operacją SB w tym zakresie 
było "Żądło" ukierunkowane na kontrolę operacyjną Komitetu Obywatelskiego.                               11.



Specyfiką polskiego życia politycznego po roku 1989, była mnogość partii politycznych. Tylko 
niektóre z nich odegrały później istotną rolę. Jednym z ugrupowań powstałych w tym okresie, był 
Kongres Liberalno - Demokratyczny. Choć sama partia należy już dziś do przeszłości, gdyż 
zakończyła swój byt w roku 1994, to jej liderzy - Donald Tusk, Janusz Lewandowski, Jacek Merkel 
czy Jan Krzysztof Bielecki odegrali w polskiej polityce ważne role, a wielu z ludzi KLD jest nadal 
aktywnymi uczestnikami życia publicznego. Dlaczego właśnie KLD ma być partią, na którą warto 
zwrócić uwagę, pisząc o agenturze wpływu?

Warto na początek przytoczyć wypowiedź posła UPR, Lecha Pruchno-Wróblewskiego, członka tzw. 
komisji Ciemieniewskiego, badającej w 1992r. sposób wykonania uchwały lustracyjnej:

"Istnieją pewne powiązania finansowo-polityczne pomiędzy KLD, a komunistami. Mógłbym na ten 
problem spojrzeć przez pryzmat moich doświadczeń z komisji lustracyjnej, gdzie te wątki także się 
pojawiały. Tam te związki widać. Obowiązuje mnie jednak tajemnica, ale gdyby nie to, mógłbym 
niektóre przykłady podać.                                             

Podałbym także informacje, które dotyczą tego ścisłego związku, nawet personalnego, pomiędzy 
niektórymi członkami KLD i to wcale nie z peryferii tego ugrupowania, z niektórymi osobami, których 
przeszłość do świetlanych nie należała. (...) Uzyskiwanie kredytów „na telefon”, o czym wiem i są na 
to dowody, to wzajemne przenikanie się biznesu, nomenklaturowego i powiązanego z KLD - to przecież
zasługa m.in. rządów pana Bieleckiego."

                     Foto : RODZINA  PLATFORMY  OBYWATELSKIEJ

O jakich powiązaniach mówił poseł Wróblewski, którego wiedza w roku 1992 była zapewne mniejsza 
od tej, jaką posiadamy obecnie? Nie uzyskamy tych informacji z protokołów posiedzeń komisji 
Ciemniewskiego, ponieważ do tej pory pozostają one tajne i żaden marszałek Sejmu nie zdecydował 
się na ich publikację.

O początkach KLD możemy dowiedzieć się z artykułu „Gazety Polskiej” z roku 2007, zatytułowanego
„Don Null” Czytamy tam m.in.:
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„ Kim jest towarzystwo polskiego lidera elegancji (chodzi o D. Tuska.)? By się tego dowiedzieć, nie 
musimy opuszczać hotelu Marriott. Przeniesiemy się tylko z sali balowej na 18. piętro (i o dwa lata 
wstecz). 1990 r. – na 18. piętrze Marriotta mieści się apartament wynajmowany przez Wiktora 
Kubiaka, służący mu jako biuro firmy Batax. O Wiktorze Kubiaku będzie wkrótce głośno, jako o 
sponsorze musicalu „Metro”, lansującym skutecznie Edytę Górniak (brzmi elegancko). Ale póki co 
apartament Kubiaka to miejsce spotkań liderów Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Czy to 
oficjalne biuro, czy nieformalnie użyczany przez przyjaciela lokal, mało kto dziś już pamięta. W 
każdym razie Donald Tusk i Paweł Piskorski czują się tu jak u siebie w domu. Wiktor Kubiak jest w 
ich otoczeniu kimś szczególnym. Podczas programowej narady twórców KLD w Cetniewie ląduje 
helikopter z Kubiakiem, który w asyście liderów tej partii pozdrawia głowiących się nad programem 
liberałów i po odebraniu honorów odlatuje.(…)

Tajemniczość potęguje fakt, że Kubiak to obywatel szwedzki. Absolwent ekonomii i prawa wyjechał 
tam w 1965 r. „W Szwecji zajmowałem się biznesem. Nigdy nie pracowałem dla innych. 
Pośredniczyłem, organizowałem kolekcje mody, zajmowałem się transportem” – czytamy. Od 1986 r., 
mając szwedzki paszport, Kubiak robi interesy w PRL.                                                                  

Dalej dowiadujemy się, że Kubiak to przedstawiciel firmy Batax Ltd. z siedzibą na pięknych 
Bahamach, zajmującej się bankowością oraz właściciel przedsiębiorstwa zagranicznego Batax PZ. 
Gdy chodzi o politykę – honorowy członek Kongresu Liberalno-Demokratycznego, z którego nadania 
został pełnomocnikiem ministra ds. przekształceń własnościowych Janusza Lewandowskiego w 
sprawie Thomson-Polkolor. Także „New York Times”, pisząc 12 kwietnia 1992 r. o sponsorze „Metra”,
zauważa, że Kubiak finansował KLD.”W maju 2008 roku Krzysztof Wyszkowski zamieścił na swoim 
blogu artykuł, opisując szczególne związki, jakie łączyły Wiktora Kubiaka z liberałami spod znaku 
KLD:

„Dzisiaj wydaje mi się, że Tusk bardzo wcześnie zorientował się w roli tajnych służb w 
„transformacji” PRL w III RP i, co odróżniałoby go od większości ludzi Solidarności, którzy za 
głównego animatora „transformacji” uważali SB, dostrzegł fundamentalną rolę WSW/WSI. 
Przypuszczenie to wyprowadzam m.in. z bardzo bliskich stosunków, nawet przyjaźni, jaką nawiązał 
wówczas z Wiktorem Kubiakiem, wybitnym agentem WSW. Ten bliski współpracownik Grzegorza 
Żemka, znanego jako „mózg” afery FOZZ, w latach 80. zajmował się nielegalnym transferem z 
Zachodu urządzeń elektronicznych objętych zakazem eksportu do krajów komunistycznych. W tym 
czasie zwerbowano do biernej współpracy przy odbiorze oficjalnie prywatnych paczek z żywnością, w
których ukrywano np. układy scalone, liczną grupę osób, które następnie znalazły się w elicie 
polityczno-kulturowej III RP. Część z tych ludzi przyczyniła się do sukcesu KLD. 

                                                                                                   (  Aleksander  ŚCIOS)

Donald Tusk był jednym z założycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego, który w 1991 roku 
zdobywa 37 mandatów w Sejmie, a Donald Tusk zostaje jednym z posłów I kadencji. Jego kolega z 
Kongresu Jan Krzysztof Bielecki, który wsławił się między innymi powiedzeniem, że pierwszy milion 
trzeba ukraść, zostaje premierem. Kierowana przez niego partia znalazła się w opozycji wobec rządu 
Jana Olszewskiego. Gdańscy liberałowie uruchamiają na szeroką skalę prywatyzację państwowego 
majątku, która w wielu przypadkach polegała na jego rozkradaniu przy udziale zagranicznych 
koncernów i spółek nomenklaturowych, często związanych z komunistycznymi służbami specjalnymi. 
Symbolem tych zmian był ówczesny minister przekształceń własnościowych Janusz Lewandowski. 
Jednocześnie rząd nie zwracał majątku dawnym właścicielom ograbionym przez komunistów. I 
dlatego rząd Bieleckiego i sam minister Lewandowski byli nazywani „największymi paserami”, którzy
handlowali zagrabionym mieniem. To właśnie ten rząd odpowiada za to, że Polacy znienawidzili 
prywatyzację. Mnogość afer gospodarczych,

 tolerowanych przez słaby rząd, spowodowała, że w odbiorze społecznym KLD stał się nie kongresem 
liberałów, ale „kongresem aferałów”, był też nazywany „Klubem Liberałów Aferałów”. 4 czerwca 
1992 Minister Macierewicz ujawnia listę 64 tajnych agentów wśród parlamentarzystów.      
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To wtedy Donald Tusk zdradza Polskę po raz drugi. Tusk na wieść o tej liście (w rozmowie z Jackiem 
Merkelem powiedział: Jedyne co możemy zrobić to obalić ten rząd… W ciągu 24 godzin w 
gangsterskim stylu, w nocy, „judasze” przegłosowali wotum nieufności wobec tego gabinetu (obalili 
Rząd Rzeczpospolitej). Nie było w historii RP drugiego takiego przypadku, żeby premiera 
odwoływano podczas nocnych narad, tylko dlatego, że agenci, kryminaliści i złodzieje bali się jego 
działań lustracyjnych. Tusk w 1992 zostaje jednym z inicjatorów zawiązania koalicji parlamentarnej 
siedmiu ugrupowań politycznych, która powołała rząd Hanny Suchockiej. W Sejmie pierwszej 
kadencji liberałowie uchodzili za towarzystwo mocno rozrywkowe. Za czasów rządu Suchockiej nie 
udało się uchwalić ważnej ustawy, bo posłowie KLD poszli gdzieś na imprezę i koalicji zabrakło 
większości. W Gdańsku salonem liberałów stał się Cotton Club. Właściciel klubu Jaśko Pawłowski, 
wspominał -

Po raz pierwszy w świeżo wyremontowanej knajpie fetowaliśmy sukces wyborczy 1991 r. Przyjechał 
Bielecki i pół rządu. Potem wszystkie imprezy były w Cottonie. Jak pociąg z Warszawy przyjeżdżał na
weekend do Gdańska, wszyscy wracali na chwilę do żon, a potem przychodzili do Cottonu dzielić się 
informacjami. To było coś nowego. Ludzie ciągnęli do klubu, bo chcieli zobaczyć premiera. 
Przychodził mniej lub bardziej szemrany biznes.

W Polsce na styku polityki i biznesu wiązała się „mafia”. KLD jednak szybko traci poparcie w 
związku z wspieranymi przez siebie reformami, w tym „prywatyzacja za bezcen”, szerzącej się w 
szeregach partii korupcji („liberałowie-aferałowie”) i niezwykle niekorzystnymi dla społeczeństwa 
ustawami. Przykładem było wspieranie i zwalnianie z podatków supermarketów. Posłowie KLD 
mówili wówczas, że supermarkety będą „wspierały” sklepy osiedlowe. Kiedy po upadku rządu Hanny 
Suchockiej odbyły się w 1993 przedterminowe wybory, KLD startował w wyborach pod hasłem 
„Milion nowych miejsc pracy”, ludzie natychmiast je zmienili na „Milion nowych afer” i Kongres nie 
wszedł do Sejmu. Co więcej, 1991 rok to czas pogłębiania się kryzysu gospodarczego, spadku 
produkcji i bardzo wysokiej inflacji (70 proc.) Rząd nieudolnych fachowców – liberałów nie potrafił 
sobie z tymi problemami skutecznie poradzić. Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu zawdzięczamy także 
podpisanie wyjątkowo niekorzystnego dla Polski układu stowarzyszeniowego z EWG (od 1993 roku 
Wspólnoty Europejskie, teraz nazywane Unią Europejską). Warunki integracji były dla polskiej 
gospodarki, w tym dla przemysłu i rolnictwa, o wiele gorsze niż te, które w latach 80. dostały Grecja, 
Hiszpania i Portugalia. Bielecki zapowiadał, że będziemy w europejskiej wspólnocie już w 2000 roku i
dlatego mieliśmy szybko „dostosowywać się do norm europejskich”. W efekcie co roku Polacy tracili 
miliardy dolarów w handlu zagranicznym, upadło wiele przedsiębiorstw i o kilkaset tysięcy ludzi 
wzrosło bezrobocie. Wielu działaczy KLD kończy później na ławie oskarżonych. Najbardziej 
spektakularny był przypadek lidera liberałów w Warszawie Andrzeja Machalskiego, który został 
skazany za narażenie KGHM na miliardowe straty.                                                                             14.



Donald Tusk za swoją działalność na szkodę Państwa Polskiego nie zostaje postawiony przed 
Trybunałem Stanu. Zakłada kolejną partię – Unię Wolności. W wyborach parlamentarnych w 1997 
roku wystartowała samodzielnie, przyjmując na swoje listy przedstawicieli Stronnictwa 
Demokratycznego. UW zajęła trzecie miejsce uzyskując 13.4% głosów i otrzymując 60 mandatów. W 
wyborach parlamentarnych w 1997 otrzymał mandat senatora z ramienia UW i znalazł się w koalicji 
popierającej rząd Jerzego Buzka. Został wicemarszałkiem Senatu IV kadencji. Tusk tylko przez rok 
był wiceprzewodniczącym nowej partii, Unii Wolności, potem wypadł na margines, a w 1997 r. trafił 
na stanowisko zdecydowanie poniżej oczekiwań – wicemarszałka Senatu. Jego wystąpienia sejmowe 
„można było policzyć na palcach jednej reki”. Niewątpliwie była to funkcja demoralizująca, gdyż jak 
tłumaczył to Jan Rokita Marszałek Senatu nie robi nic. Wicemarszałek Senatu nie robi podwójnie nic. 
Koledzy Tuska nie dziwili się jego losowi, gdyż był on uważany za człowieka, który swoich 
obowiązków politycznych nie traktuje zbyt poważnie. On sam się zresztą do tego, w jednym z 
wywiadów, przyznał:Mam dość naturalną skłonność, może nawet zbyt perfekcyjnie ją wyszlifowałem, 
unikania sytuacji, które wiążą się z czymś przykrym albo z wysiłkiem. Mam też chorobliwą niechęć do
marnowania czasu na czynności, których efektu, sensu nie jestem pewien.Po zwycięstwie w roku 
1997, Unia Wolności, nie wywiązuje się z żadnych obietnic i w kolejnych wyborach parlamentarnych 
w 2001 uzyskuje zaledwie 3.1% głosów, nie przekraczając progu wyborczego. Po przegraniu 
rywalizacji o stanowisko przewodniczącego UW z Bronisławem Geremkiem w 2001 roku Tusk 
odchodzi z partii by założyć nową -             

Platforma Obywatelska

Historia Platformy Obywatelskiej zaczyna się od spotkania 23 października 2000 roku Andrzeja 
Olechowskiego, agenta służb specjalnych, ze swoim przełożonym – Gromosławem Czempińskim, 
podejrzewanym o „skompletowanie” akt „Bolka”. Kazał on Olechowskiemu założyć nową partię, 
która otrzyma w zamian za ochronę interesów „grypy trzymającej władzę” wsparcie 
postkomunistycznej nomenklatury, która od 1989 roku kontroluje w Polsce nie tylko gospodarkę ale i 
media. W tym czasie Donald Tusk, po nieudanych dwóch próbach przejęcia władzy w Polsce, szuka 
sprzymierzeńców do założenia trzeciej partii. W styczniu 2001 roku Tusk, nie bacząc na przeszłość 
Olechowskiego, wraz z nim współtworzy Platformę Obywatelską. Zapytany 17 lipca 2001 r. przez 
dziennikarki „Gazety Wyborczej” jak mogło dojść do tak radykalnej zmiany jego poglądów, Tusk 
zeznał, iż Olechowski przepraszał i zapewniał go, iż wstydzi się swojej przeszłości i że brakowało mu 
odwagi, by być po drugiej stronie. 24 stycznia 2001 Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński i Donald 
Tusk zakładają Platformę Obywatelską, działającą początkowo jako komitet wyborczy. Donald Tusk w
jednym z pierwszych po powstaniu Platformy wywiadów dla „Gazety Polskiej” przedstawił credo, 
które w ustach dawnego liberała brzmiało szokująco, ale które będzie mu towarzyszyć w czasach 
Platformy-

Ja w populizmie nie widzę grzechu, tylko cnotę polityczną. Nie ma na świecie partii, która działałaby 
wbrew temu, czego chcą ludzie, wbrew własnej popularności.

W wyborach w 2001 roku PO uzyskuje w sejmie 65 mandatów, stając się największym klubem 
opozycyjnym. Donald Tusk obejmuje urząd wicemarszałka Sejmu IV kadencji. Maciej Płażyński, 
który został pierwszym przewodniczącym partii, odchodzi z niej już w 2003. Partyjny kolega tak 
wówczas tłumaczył jego odejście: Nie można być liderem partii, w którą się nie wierzy. Od 1 czerwca 
2003 Donald Tusk sprawuje funkcję przewodniczącego PO. 2 maja 2005 Tusk deklaruje zamiar 
ubiegania się o urząd Prezydenta RP w wyborach z ramienia Platformy Obywatelskiej. Przegrywa je 
jednak z Lechem Kaczyńskiego. Również w wyborach parlamentarnych Platforma Obywatelska 
przegrywa z PiS i zostaje partią opozycyjną do rządu Kazimierza Marcinkiewicza. Po porażce 
wyborczej Donald Tusk pozostaje liderem swojej partii. Zostaje posłem V kadencji i przewodniczącym
klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, pełniąc tę funkcję do 5 grudnia 2006, kiedy na tym 
stanowisku zastąpił go Bogdan Zdrojewski. W przedterminowych wyborach 21 października 2007 
roku Donald Tusk, wraz ze swoją partią polityczną osiąga upragnione zwycięstwo. W kampanii 
wyborczej obiecuje Polakom miedzy innymi „drugą Irlandię”, przyspieszenie budowy autostrad, 
zwiększenie płac dla policjantów i innych resortów państwowych, podpisuje publicznie przy 
kamerach, te i wiele innych zobowiązań, obiecuje „Cud Gospodarczy”. Nie wywiązuje się jednak z 
przedwyborczych obietnic. 16 listopada 2007 zostaje powołany i zaprzysiężony na Prezesa Rady 
Ministrów. Jeden z posłów zeznał wówczas w radiu.                                                                         15.



Gdybym miał poparcie „grupy trzymającej media” i zagonił krowę z pastwiska przed kamery a pod 
spodem napisał, iż obiecuje „Cud Gospodarczy, aby żyło się nam lepiej”, to jestem pewny, że i tym 
razem głupi lud by to kupił.Swoje nawyki z KLD Tusk przeniósł także do Platformy. Jednym z takich 
przypadków jest ignorancja w stosunku do pracy polityka. Na przykład kiedy w sejmie debatowano o 
policyjnych emeryturach Tusk grał z kolegami w piłkę.W czwartek w Sejmie głosowaliśmy dodatek 
dla najbiedniejszych emerytów i rencistów. Ale pan premier nie znalazł czasu na to, by się zająć 
pomocą dla najbiedniejszych. Znalazł za to czas na grę w

piłkę nożną.Wypominała Premierowi z mównicy sejmowej Aleksandra Natalli-Świat. Komentatorzy 
zaznaczali wówczas, że w rodzinie nie ma policjantów.

 Donald Tusk w jednym z wywiadów mówi o sobie: Główną motywacją mojej aktywności politycznej 
była potrzeba władzy i żądza popularności. Ta druga była nawet silniejsza od pierwszej, bo chyba 
jestem bardziej próżny, niż spragniony władzy. Nawet na pewno.

Był to precedens na skalę światową, gdyż nie było w historii drugiego takiego przypadku, żeby 
premiera odwoływano podczas nocnych narad, tylko dlatego, że agenci, złodzieje i aferzyści bali się 
jego działań lustracyjnych. Nastroje społeczeństwa związane z charakterem tego bandyckiego 
posunięcia, niszczącego nadzieje polski na oswobodzenie się z postkomunistycznych układów dobrze 
w tamtych czasach oddawała popularna piosenka. Premier Olszewski solidaryzował się ze 
stanowiskiem ministra spraw wewnętrznych w tej sprawie, proponując w porozumieniu z I Prezesem 
Sądu Najwyższego powołanie specjalnego, niezależnego organu dla oceny prawdziwości 
przedstawionych materiałów. Wniosek ten nigdy nie został przez Sejm rozpatrzony.Zobacz na filmie

Prof. Jerzy Robert Nowak w swojej książce „Zagrożenia dla Polski i polskości” bardzo sprawnie 
przedstawił aferę Kwidzyńską i udział w niej kliki Donalda Tuska. Wyjaśnił on, jak sztucznie 
wywindowani do góry przez Wałesę trzeciorzędni politycy z Kongresu Liberalno-Demokratycznego 
założonego przed Donalda Tuska wyróżniali sie głównie skrajnym zapatrzeniem na Zachód i 
lekceważeniem własnych polskich szans rozwojowych. 

Tak jak jeden z czołowych przywódców KLD Donald Tusk, który nie ukrywał absolutnej pogardy dla 
możliwości polskiego przemysłu, dając do zrozumienia, ze cały nasz przemysł jest jakoby tylko kupa 
bezwartościowego złomu. W wystąpieniu na spotkaniu z wyborcami w Starachowicach w sierpniu 
1993 roku Tusk deklarował:
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Mogę stanąć nago na głowie na szczycie Pałacu Kultury i powtarzać, ze prywatyzacja juz przyniosła 
Polsce biliony złotych, ze polskie przedsiębiorstwa są mało albo nic nie warte i dlatego sa tanio 
sprzedawane.Po co w ogóle wystawiono na sprzedaż Kwidzyn, skoro można było w nim produkować 
znakomity papier potrzebny naszemu krajowi i mogący być konkurencyjny w eksporcie? A jeżeli już 
postanowiono z niewiadomych i podejrzanych przyczyn przeznaczać ten obiekt „pod młotek”, to 
dlaczego nie ogłoszono publicznego, międzynarodowego przetargu? Po „oddaniu za bezcen” fabryki, 
papier w Kwidzynie był nadal płynnie sprzedawany, tylko, że kosztował już trzykrotnie więcej. Sam 
Tusk nigdy sie nie wytłumaczył z nagłośnionego choćby w Starachowicach w 1993 r. publicznego 
dorabiania ideologii dla grabieżczych wyprzedaży, niszczących majątek Rzeczypospolitej.                    

Prywatyzacji dokonuje się czasem po cenach niezwykle niskich i ze skandalicznymi koncesjami. Byle 
sprzedać i coś na tym na lewo zarobić. – mawiali w sejmowych kuluarach posłowie. Słowa te były 
szczególnie gorzkie, dla zwalnianych pracowników w kolejnych „wielkodusznych” prywatyzacjach. 
Otwarcie Polskiego Rynku Importowego i pospieszne zniesienie istniejącej sieci dystrybucyjnej, 
umożliwiło danie preferencji dla produktów importowanych. Firma Podhale, która zatrudniała około 
10.000 osób, musiała zwolnić połowę swojego personelu i o tyle zmniejszyć produkcję butów. Dzięki 
temu spadkowi produkcji, firma znana z wysokiej jakości na całym świecie, dostawca dla wielkich 
firm zachodnich jak Puma, Adidas, Royce, została odkupiona za bezcen. Firma Wedel, której 
właścicielem było państwo zapłaciła 153 miliardy zł podatków w 1991 r., czyli ponad 15 milionów 
dolarów. 

Za radą Bank of Boston Ministerstwo Przekształceń Własnościowych zdecydowało sprywatyzować 
Wedla, wypuszczając 40% akcji dla Pepsico za drobną sumę 25 milionów dolarów. Trudno zrozumieć 
dlaczego, skoro Nestle dawało 40 milionów dolarów.. Ponadto Pepsico otrzymało jako premię 
zwolnienie z płacenia podatków na 3 lata… Polityka „prywatyzacyjna” w czasach KLD bez skrupułów
umożliwiała usunięcie ludzi z zajmowanych stanowisk, skazując w jednej chwili na „kuroniówkę”. 
Budowa Huty Warszawa „kosztowała” ponad 3 miliardy dolarów. Została ona odstąpiona za sumę 
18,64 miliona dolarów, czyli za 0,061%, ale minister przemysłu i handlu w rządzie Hanny Suchockiej 
miał powód do zadowolenia, gdyż został przewodniczącym zgromadzenia wspólników. Do biznesu 
idzie się dla pieniędzy, a do polityki dla naprawdę dużych pieniędzy – Grzegorz SchetynaAfera 
stoczniowa dotyczyła prywatyzacji stoczni w Gdyni i Szczecinie. 
Najpierw był sukces – udało się sprzedać stocznie! Tak przynajmniej twierdził minister skarbu 
Aleksander Grad. Kupić je miał fundusz o egzotycznej nazwie Stichting Particulier Fonds Greenrights.
Potem zaczęło się nerwowe sprawdzanie rachunku: czy już wpłynęły pieniądze. Pierwszy termin minął
17 sierpnia, kolejny – 31 sierpnia, a pieniędzy wciąż nie było. Co się nie udało? Gdzie popełniono 
błąd? (…) Jak się okazuje, głównym przedstawicielem szejków w negocjacjach był świetnie znający 
Polskę Libańczyk Abdul Rahman El-Assir. „Bomba” wybucha w październiku, gdy do 
najważniejszych osób w państwie trafia informacja na temat sprzedaży stoczni, podpisana przez 
Mariusza Kamińskiego, ówczesnego szefa CBA.

 Okazało się, że najwyżsi urzędnicy Ministerstwa Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu 
przeprowadzili fikcyjny przetarg na sprzedaż majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie. Tygodnik 
„Wprost”, który ujawnił stenogramy z podsłuchów, alarmował:  Operacja CBA o kryptonimie 
„Hornet” ujawniła, że przetarg na sprzedaż majątku stoczni od początku do końca był ustawiony. 
Uczestniczyli w tym bezpośrednio wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik oraz prezes ARP Wojciech 
Dąbrowski i jego zastępca Jacek Goszczyński. Z dokumentów CBA wynika, że o sprawie wiedział 
minister skarbu Aleksander Grad.

Świadek koronny: Platformę finansowała mafia

Fronda.pl 23  maja  2011.
Finansowanie działalności Platformy Obywatelskiej z pieniędzy mafii, posiadanie i zażywanie 
narkotyków przez ministra Mirosława Drzewieckiego, współpraca funkcjonariuszy CBŚ z 
organizacjami przestępczymi i łapownictwo w polskich sądach – o tym były szef CBA Mariusz 
Kamiński pisał w liście do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta. Minister Kamiński pyta 
Prokuratora, czy śledztwa w tych sprawach, podjęte za czasów jego pracy w Biurze, są kontynuowane 
i jaki jest ich stan. Listy Kamińskiego są datowane na 9 grudnia 2010 r. i 18 lutego tego roku. 
Kamiński opisuje w liście zeznania Piotra K. ps. „Borda”,                                                                  17.



 który jako kandydat na świadka koronnego postanowił złożyć zeznania przed polskimi śledczymi. 
Spotkanie funkcjonariuszy CBA, śledczych z Katowic i gangstera odbyły się latem 2009 roku. 
Świadek złożył wtedy zeznania obciążające ówczesnego ministra sportu Mirosława Drzewieckiego. 

Miał on utrzymywać kontakty z gangsterami z grupy pruszkowskiej. Polityk PO miał być bowiem 
zaangażowany w pranie brudnych pieniędzy mafii. Część środków – zdaniem świadka – trafiała na 
konta Platformy Obywatelskiej.                                                              

MORDERCZE  HORDY  PO - LSZEWIKÓW  NADCHODZI WIELKIEJ  WOJNY  DZIEŃ ! 

                LANCE  DO  BOJU  SZABLE W  DŁOŃ  POLSZEWIKA  GOŃ  GOŃ GOŃ !

                       Tomasz Cukiernik   Najlepszy  polski  ekonomista .

                           Zderzenie propagandy PO z rzeczywistością

27 czerwca 2013  www.konserwatyzm.pl

O tym, że działania rządu Donalda Tuska są bliższe etatyzmowi niż wolnemu rynkowi, może 
świadczyć projekt ustawy o ochronie miejsc pracy, który przewiduje m.in. dopłaty do firm, których 
obroty spadną o co najmniej 15 procent.

                                                
                        JAROSŁAW  GOWIN   :  Kiedy przyszło obrzydzenie?

'Tuż po wyborach w 2005 r. Byłem przekonany, że powstanie rząd Po i PiS. Wtedy nastąpił 
moment inicjacji w brudną część polityki. Siedziałem w restauracji sejmowej z pewnym 
ważnym politykiem. Byłem rozgorączkowany. Mówiłem, że powinniśmy stworzyć wspólny 
rząd, by realizować program. On na to: "Pisiaki wygrały, niech sobie sami teraz tworzą rząd". 
'Przez kilka lat obiecywaliśmy wyborcom rząd. Jak mamy teraz się z tej obietnicy wycofać? - 
spytałem. Na to on, z miną guru politycznego, powiedział: "Pamiętaj. Pierwsza zasada w 
polityce - pie**ol wyborców".' 

                                                               18.



              
Wbrew hurraoptymistycznej publikacji PO, która przedstawia rządy Donalda Tuska jako 
pasmo sukcesów, w rzeczywistości niewiele w tym jest prawdy, a niewygodne fakty są 
ukrywane. W opracowaniu Platformy Obywatelskiej pod tytułem „Pięć lat stabilnego rozwoju 
2007-2012” możemy przeczytać, że w tym czasie w Polsce powstało 935 tysięcy miejsc pracy. 
W rzeczywistości jeśli wziąć pod uwagę pierwszy pełny rok rządów PO, czyli rok 2008, i 
pierwszy kwartał roku obecnego, okaże się, że w tym czasie poziom bezrobocia w Polsce 
zwiększył się o ponad połowę! W 2008 roku było 1,47 mln bezrobotnych (9,8 proc.), podczas 
gdy w końcu pierwszego kwartału br. ich liczba sięgnęła 2,3 mln osób (14,3 proc.). To wzrost 
aż o 830 tysięcy, czyli o 56,5 procent! Dodatkowo gwałtownie wzrasta liczba bezrobotnych 
zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy. 516 tysięcy osób bezrobotnych 
przyznało, że przestało już szukać pracy, gdyż są przekonani, że wyczerpali wszystkie 
możliwości i nie znajdą odpowiedniego zajęcia.
Dług wzrósł o 400 miliardów

We wspomnianej broszurze wydanej za pieniądze podatników czytamy, że „Polska najlepiej 
konsoliduje finanse publiczne wśród krajów UE”, a „w ostatnich latach udało się zahamować 
niekontrolowane wzrosty wydatków, jakie wcześniej były w Polsce normą”. Politycy PO 
chwalą się rzekomym najniższym wzrostem długu publicznego w Unii, ale nie mówią o 
sztuczkach księgowych z tym związanych. Tylko w Krajowym Funduszu Drogowym ukryto co
najmniej 50 mld zł długu, dodatkowo co chwilę podbieranych jest po kilka miliardów z 
Funduszu Rezerwy Demograficznej, a niedługo zapewne także z OFE. Poza tym dlaczego 
porównywać się do najgorszych dłużników, jakimi jest większość krajów unijnych, a nie do 
państw, które racjonalnie obniżają zadłużenie publiczne – jak na przykład Nowa Zelandia czy 
Węgry? Jaka jest rzeczywistość w tym kwestiach? W 2007 roku łączne wydatki publiczne 
wyniosły 483,2 mld zł, podczas gdy w 2013 roku mają sięgnąć 734,5 mld zł. To wzrost aż o 
ponad 52 procent. Z kolei oficjalne zadłużenie publiczne w tym okresie wzrosło z 529,3 mld zł
do około 900 mld zł, a może nawet sięgnie magicznego biliona. Sam ZUS prognozuje deficyt 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (wariant pośredni) na 60 mld zł w 2014 roku i prawie 75 
mld zł w 2017!                                             19.



Oznacza to zwiększenie zadłużenia o jakieś 400 mld zł, czyli o ponad 70 procent. Jednak po 
zliczeniu wszystkich przyszłych zobowiązań państwa (głównie wypłat emerytur) dług wynosi 
oszałamiającą sumę około 3-4 bilionów złotych (około 200-300 procent PKB).
Zdaniem polityków PO, wielkim sukcesem jest deregulacja, podczas gdy według wyliczeń 
Czarnej Księgi Barier przygotowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych 
„Lewiatan”, tylko w 2012 roku przybyło aż 49 nowych przeszkód biurokratycznych dla 
biznesu. Poza tym przedsiębiorcy nie mogą się doprosić obniżenia pozapłacowych kosztów 
pracy, które w największym stopniu hamują rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc 
pracy. Tymczasem rządy PO-PSL, zamiast ulżyć przedsiębiorcom, znacznie te koszty 
powiększyły. Na początku 2008 roku łączne obowiązkowe składki na ZUS płacone przez 
osoby samozatrudnione wynosiły 717,77 zł, podczas gdy od stycznia 2013 roku zostały 
podniesione do 1026,98 zł. To wzrost o ponad 43 procent!
                                                           
W platformerskiej broszurze mówi się, że „w latach 2009-2012 Polska osiągnęła drugi 
najwyższy poziom inwestycji publicznych w całej UE”. Ale po pierwsze – nie ma się czym 
chwalić, bo inwestycje publiczne to nic dobrego. Aby były możliwe, najpierw konieczne jest 
zabranie w formie podatków funduszy na te inwestycje z bardziej efektywnego sektora 
prywatnego. Po drugie – pisze się o unijnych inwestycjach, a zapomina się o ich koszcie, który
w przypadku inwestycji publicznych jest zawsze wyższy niż przy inwestycjach sektora 
prywatnego. 

Także koszt wykorzystywania dotacji unijnych przewyższa ich wartość. – Trzeba pamiętać, że 
tak jak w przypadku Grecji i innych krajów południa [dotacje unijne] nie stworzyły stałego 
dobrobytu, tylko stworzyły długi dzisiaj nie do spłacenia – powiedział „Rzeczpospolitej” 
Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha. Jak zauważył ekonomista, na 
dodatek poprzez unijne dotacje „dyktuje się Polsce, co powinna chcieć, a nie to co Polsce jest 
de facto potrzebne”. – Doświadczenia Hiszpanii pokazały, że pieniądze unijne, które rzekomo 
miały odmienić ten kraj, miały dosyć ograniczony wpływ. To była, powiedzmy, ekstra premia. 
Hiszpania zaczęła rozwijać się dlatego, że zmieniła sobie system gospodarczy, odblokowała 
gospodarkę. To było największe źródło ich rozwoju gospodarczego – stwierdził Sadowski. – 
Doświadczenia i europejskie, i afrykańskie, i w wielu innych krajach pokazują, że tylko praca 
obywateli, dobre rządzenie i dobry system jest gwarantem trwałego dobrobytu – dodał. W 
propagandowej publikacji nie pisze się też o tym, że samorządy coraz częściej oddają unijne 
dotacje, gdyż nie mają pieniędzy na współfinansowanie inwestycji, które same zaplanowały. 
Jak poinformował „Dziennik Gazeta Prawna”, od 2008 roku anulowanych zostało w sumie 331
umów o dofinansowanie projektów prowadzonych przez samorządy. Często one same 
rezygnowały z inwestycji. Jeszcze w 2008 roku rozwiązano zaledwie 10 umów, podczas gdy w
2011 i 2012 roku było ich już po około sto. Co gorsza, ostatnio premier Tusk postraszył, że w 
najbliższych latach rząd wpompuje w gospodarkę 700 do 800 mld zł (publicznych pieniędzy).
Wzrost spadł do zera
„Dziennik Gazeta Prawna” opisał inny przykład na propagandę sukcesu w wykonaniu 
urzędniczym, która okazała się zwykłym kłamstwem. Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych ogłosiła, że program inwestycji na wschodzie Polski okazał się gigantycznym 
sukcesem. – Blisko 150 firm, które skorzystały z Programu Promocji Gospodarczej Polski 
Wschodniej, zadeklarowało prawie 313 mln zł zysku – powiedziała Agnieszka Łukaszewska-
Wojnarowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w PAIIZ. Pochwaliła się, że na 
promocję tych firm Agencja wydała około 40 mln zł. – Zatem bilans jest imponujący – 273 
mln zł na plusie. Te liczby mówią same za siebie – podkreśliła Łukaszewska-Wojnarowska. 
Tymczasem – jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna” – nie chodzi o zyski firm uczestniczących 
w programie, tylko o wartość kontraktów, które zawarły one za granicą dzięki pomocy PAIIZ. 
Łączna wartość tych kontraktów to nieco ponad 283 mln zł.                                                   20.



Co więcej, część z nich będzie zrealizowana dopiero w 2014 roku. Zdaniem przedsiębiorców, 
Agencja minęła się z prawdą w wyniku niekompetencji i chęci zabłyśnięcia.

Nie ma się co dziwić, bo urzędnicy muszą się czymś kiedyś wykazać. Tym bardziej że jest ich 
coraz więcej. Oficjalnie w 2007 roku łączne zatrudnienie w administracji państwowej i 
samorządowej wynosiło 379 tysięcy etatów, podczas gdy na koniec 2012 roku było to już 436 
tysięcy osób. To wzrost o 57 tysięcy etatów, czyli ponad 15 procent. Tylko w administracji 
lokalnej w 2012 roku przybyło 6 tysięcy etatów. W samej Warszawie za czasów rządów Hanny
Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy z PO, zatrudnienie w administracji zwiększyło się o 
około 2 tysiące osób, czyli o ponad 35 procent! Z kolei dane przedstawione we wrześniu 2012 
roku przez Henryka Kmiecika, posła Ruchu Palikota, są jeszcze bardziej przygnębiające. 
                                                          
Mówią, że w 2007 roku „liczba urzędników wahała się wokół 567 tys., w chwili obecnej liczba
ta wynosi blisko 670 tys.”. To oznaczałoby wzrost o 103 tysiące etatów, czyli o ponad 18 
procent. W samym Ministerstwie Finansów wraz z podległymi mu urzędami pracuje armia 
około 52 tys. ludzi. 

Wydatki resortu finansów od 2007 roku wzrosły o prawie miliard złotych, czyli o 20 procent. 
W najbardziej chyba niepotrzebnym Ministerstwie Sportu i Turystyki w 2007 roku pracowało 
176 biurokratów, a w 2012 roku – 216 (wzrost o 23 procent). Jak w 2011 roku wyliczył „Fakt”,
każdego dnia roboczego przybywa aż 75 urzędników! W latach 2008-2012 wydatki na 
administrację rządową wzrosły o 10,6 mld zł.
                                                                                                                                            21.

                               DLATEGO  JESTEM W  BRUKSELI

Broszura PO informuje też, że „łączny wzrost gospodarczy, jaki na przestrzeni ostatnich pięciu
lat zanotowała Polska, był zdecydowanie najwyższy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. 
Polski PKB w tym okresie wzrósł o 18,5%, podczas gdy średnia unijna to -0,7%”. Pomijając 
fakt, że chociażby Mongolia taki wzrost gospodarczy uzyskuje w ciągu roku, platformiani 
propagandziści nie raczyli wskazać, jak w tym czasie wzrost gospodarczy Polski… zanikał. W 
2007 roku wynosił 6,7 proc., w 2010 roku – 3,8 proc., a w 2012 roku – już tylko 2 procent. 



Nie wspominając o roku bieżącym, kiedy to, według GUS, w pierwszym kwartale 2013 roku 
PKB Polski wyrównany sezonowo wzrósł realnie o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim 
kwartałem, a w skali rocznej wzrost wyniósł 0,4 procent. Zdaniem ekonomistów, polska 
gospodarka zbliża się do zerowego tempa wzrostu PKB. – Przedłużająca się stagnacja 
gospodarcza jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza gdy rząd nie podejmuje się prowadzenia 
koniecznych zmian strukturalnych. Jego bezczynność może bowiem doprowadzić do recesji – 
skomentował Jacek Brzozowski, ekspert Pracodawców RP. – Co więcej, minister finansów 
proponuje kolejne nowelizacje ordynacji podatkowej, które oznaczają wzrost fiskalizmu i tym 
samym pogorszenie warunków dla aktywności gospodarczej – dodał. Wyjaśnił też, że taka 
polityka, realizowana kosztem przedsiębiorców, zabija wzrost i przyczynia się do spadku 
przychodów podatkowych budżetu.
                                                            
Tusk sabotażystą?

Zdaniem Grzegorza Biereckiego, senatora PiS, w wyniku działań obecnego rządu Polska stała 
się czymś na kształt kolonii. Ale coraz większe niezadowolenie widać nawet wśród środowisk, 
które dotychczas wspierały PO. – PO to komuniści, a Polska to kraj postkolonialny – 
powiedział w wywiadzie dla „Wprost” Witold Gadowski, były dziennikarz śledczy TVN. O 
tym, że działania rządu Donalda Tuska są bliższe etatyzmowi niż wolnemu rynkowi, może 
świadczyć projekt ustawy o ochronie miejsc pracy, który przewiduje m.in. dopłaty do firm, 
których obroty spadną o co najmniej 15 procent. Według Dobromira Sośnierza – działacza 
libertariańskiego, syna Andrzeja Sośnierza, który był posłem i szefem NFZ – oznacza to, że 
rząd „będzie zabierał pieniądze z miejsc, gdzie przynoszą one zyski, i przenosił w miejsca, 
gdzie przynoszą straty. Rozumiecie – receptą na kryzys jest niszczenie lub utrudnianie 
tworzenia miejsc pracy bardziej wydajnych, żeby utrzymać te niewydajne lub już 
niepotrzebne, czyli prawdopodobnie te właśnie, które są przyczyną kryzysu… Kryzys bierze 
się z tego, że w gospodarce nagromadziły się – pod wpływem rządowych przepisów – błędne 
decyzje i przychodzi czas ich skorygowania, czyli przesunięcia sił i środków tam, gdzie będą 
lepiej wykorzystane. Ktoś, kto w tym przeszkadza, jest debilem albo sabotażystą, względnie w 
rzadkich przypadkach jednym i drugim”.

Nie można zapominać, że znakiem rozpoznawczym rządzącej koalicji PO-PSL jest 
podnoszenie podatków. Podstawową stawkę VAT zwiększono z 22 do 23 procent. Podatek od 
obrotu nieruchomościami wzrósł o 90 procent (z 10 do 19 proc.). Podatek od materiałów 
budowlanych, od zabudowania szafy wnękowej czy od ubranek dziecięcych zwiększono o 228 
procent (z 7 do 23 proc.). Wprowadzono nowy podatek śmieciowy. Ustalona na bardzo niskim 
poziomie kwota wolna od podatku dochodowego (3091 zł rocznie) nie była waloryzowana od 
2008 roku, choć jednocześnie Ministerstwo Finansów dokonuje takich waloryzacji choćby 
odnośnie podatków i opłat lokalnych, podnosząc co roku maksymalne dopuszczalne stawki, co
potem władze samorządowe skrzętnie wykorzystują, coraz bardziej dobierając się do naszych 
kieszeni czy to w podatku od nieruchomości, czy od środków transportu. W tym czasie sama 
inflacja wyniosła – jak wyliczył kalkulator na internetowej stronie Ministerstwa Finansów – 
niemal 20 procent. Oznacza to, że realnie co roku kwota wolna od podatku jest coraz niższa i 
w rezultacie płacimy coraz wyższy podatek dochodowy.

Tomasz Cukiernik Źródło: wym-1372347893573 Najwyższy Czas!

                          7  sierpnia  2012.bibula.com

Ministerstwo Spraw Zagranicznych   rządu  Tuska poleciło polskim placówkom 
dyplomatycznym zagranicą, promowanie książki oskarżającej Polaków o 
antysemityzm i szmalcownictwo.                                                                              22.



Książkę „Piekło wyborów. Polacy i Holocaust” („Inferno of Choices. Poles and the 
Holocaust”), nakazano promować już w lipcu. Jej wydawcą jest Oficyna Wydawnicza RYTM, 
której szef był majorem Służby Bezpieczeństwa. Po ujawnieniu tych informacji, współpracę z 
wydawnictwem zerwały m.in. Instytut Pamięci Narodowej i Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej.

Na siedem kluczowych opracowań, pięć mówi o Polakach zajmujących się szabrownictwem, 
szmalcownictwem, pobieraniem pieniędzy za pomaganie Żydom, antysemityzmie i kolaboracji
z Niemcami. MSZ twierdzi jednak, że książka wzbogaca…wiedzę cudzoziemców o Polsce, 
więc nakazało umieszczać jej elektroniczną wersję na stronach polskich ambasad.

                                                        
10  września  2012.

Donald  Tusk  - ZASŁUŻONY  DLA  NIEMIEC 
                                       dostał posadę w  UE

Donald Tusk swoją ciężką pracą dla dobra Niemiec zasłużył na wygodny „stołek” od Berlina. 
„Polska wreszcie przestała być problemem dla Niemiec

Czyżby nasi zachodni sąsiedzi szykowali fajną marchewkę dla swego ulubieńca z Europy 
Środkowej? Tak przynajmniej twierdzi tygodnik „Der Spiegel”, który jest zazwyczaj dobrze 
poinformowany w sprawach politycznych.Donald Tusk, którego działalność polityczna polega 
na ustępowaniu Niemcom w każdej sprawie, pewnie już przebiera nogami pod stołem, aby 
wreszcie wyrwać się z kraju. Kanclerz Markela Merkel da mu szansę.

Według „Der Spiegel” Tusk jest jej kandydatem na szefa frakcji chadeckiej w Parlamencie 
Europejskim. Będzie więc miał szansę jeszcze mniej pracować, niż obecnie. Wszystko zrobi za
niego rzesza asystentów i urzędników.Warto więc przypomnieć przynajmniej ostatnie 
„dokonania” Tuska, które tak bardzo przypadły do gustu Berlinowi. Te wszystkie 
wystarczyłyby na całkiem spory poradnik dla adeptów dyplomacji pt. „Jak szybko i solidnie 
zdegradować politycznie kraj w XXI wieku”.Słynnym expose Radosława Sikorskiego w 
Berlinie pod koniec ubiegłego roku Tusk otworzył przed Niemcami drogę do większych żądań 
na polu politycznym Europy.Polak mówiący w Bundestagu, że „bardziej boi się niemieckiej 
bezczynności, niż niemieckich czołgów” przełamuje swoistą „infamię” ciążącą na Niemcach. 
Oni sami z siebie nie mogliby wystąpić o większą władzę nad Europejczykami, potrzebowali 
kogoś, najlepiej kogo całkiem niedawno prawie starli z powierzchni ziemi, aby ten zaczął 
„oczyszczać” atmosferę obaw przed Niemcami. W 2007 r. napatoczył im się szczęśliwie 
„proniemiecki hitoryk” - jak szczerze napisał o Tusku po wygranych przez niego wyborach 
tygodnik „Die Welt”.  Tusk pod naciskiem Merkel zgodził się na polski wkład w pakiet 
ratunkowy waluty euro, co oczywiście de facto wspiera głównie niemieckie banki zagrożone 
niespłaceniem kredytów przez zadłużone kraje.

W zamian za to, Tusk publicznie obiecał Polakom, że ich kraj zajmie lepsze miejsce przy 
europejskim stole negocjacyjnym. Nie zajął żadnego, co sam przyznał Tusk typowym dla 
siebie zwrotem: „no jak nie można, to nie można”. Dobra „pozycja Polski” w Europie jest 
tylko w publikacjach protuskowych propagandzistów i w niemieckich mediach.

Przez te kilka lat rządów Platformy Obywatelskiej, tandem Tusk-Sikorski, z pewnością za 
podszeptem RFN, rozmontował polską politykę wschodnią w myśl zasady bardzo bliskiej 
Berlinowi – „Russia first” – najpierw Rosja. Polska nie ma z tego absolutnie nic, a może w 
przyszłości wiele stracić porzucając swoich tradycyjnych partnerów z Europy Środkowej i 
Wschodniej. Na wschodzie tracimy przyjaciół, na zachodzie ich nie zyskujemy, bo jak 
przyjdzie Niemcom wybierać, to zawsze wybiorą tradycyjnych partnerów z Moskwy.
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W polityce wewnętrznej do proniemieckich działań Tuska i jego partii można zaliczyć 
polityczne wspieranie separatyzmów ślązakowskich, którzy bardzo chętnie korzystają ze 
wsparcia Berlina w działalności na polu kulturalnym. To dla Niemców może być inwestycja w 
przyszłość.W zamian za tak wygodną dla Berlina działalność polityczną Tusk zbierał nagrody. 
Ta ostatnia – jest bardzo symboliczna. Imienia Waltera Rathenaua – antypolskiego polityka 
Republiki Weimarskiej, który całą swoją działalnością polityczną pokazywał, że „polskość to 
nienormalność”. Angela Merkel w laudacji przypomniała zresztą fatalną dla historii Polski 
działalność Rathenaua i uznała, że przyjęcie przez Tuska nagrody jego imienia to dowód 
wielkiej odwagi. Można śmiało uznać, że to nie odwaga kierowała Tuskiem. Lecz zupełnie 
inne cechy tego proniemieckiego polityka.                                                              

Właściwie i rzetelnie podsumował relacje Polski z Niemcami przy rządach Tuska, ustępujący 
niedawno ze stanowiska ambasador RP w Berlinie – Marek Prawda. Powiedział on dla „Der 
Tagesspiegel”, że „Polska wreszcie przestała być problemem dla Niemiec”. Faktycznie, 
przestała. A w nagrodę stanowisko od Niemców należy się Tuskowi jak psu kość.

http://wpolityce.pl/

KOMENTARZE  INTERNAUTÓW :

Ja tylko jestem ciekawa, kto w ogóle na tą Platformę głosował ?! Co on takiego zrobił dla 
Polski, że zasłużył na ponowne zwycięstwo ?
Donald Tusk bojąc się dalszej utraty władzy powołał kolejny oddział policji to zwalczania 
niewygodnych -tymi nie wygodnymi byli patrioci i nacjonaliści
Wiec na marszu było też dużo policji i politycznych tajniaków którzy mieli szerzyć rządowy 
terror a oto to dowód brutalności rządowych

W 2010 roku antyklerykalizm u Tuska bardzo się nasilił - a po katastrofie w smoleńsku ludzie 
wierzący zaczęli mniej ufać Donaldowi Tuskowi
Ale w sierpniu obrona krzyża miała podłoże religijne i polityczne
Wiec Donald Tusk pokazać że jest silny - kazał policji politycznej bić ludzi za wyznania 
religijne i za postawne antyrządową - to jest początek rosnącego reżimu Tuska
co o tym sądzisz ? 

Hakerzy z grupy Cryptex Team zaatakowali prywatną 
stronę prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. 

Na jej łamach pojawiły się m.in. informacje, że sopockie molo zostało sprzedane... Kasi Tusk. 
Ponadto hakerzy grożą Donaldowi Tuskowi, że ujawnią informacje na temat operacji 
finansowych jego córki.                                                                                                        24.



- Sopockie molo sprzedanie za gotówkę pani Katarzynie Tusk za pieniążki z afery Amber Gold
komunikat o takiej treści został opublikowany na głównej stronie serwisu prezydenta Sopotu - 
komunikat o takiej treści pojawił się na prywatnej stronie 
Hakerzy poszli jednak o krok dalej i w kolejnych wpisach zaatakowali Donalda Tuska. W 
miejscu dotychczasowych newsów pojawiły się wpisy: „F...k You Donald! Project „Game 
Over”. Donaldzie Twój czas się skończył. WOLNOŠĆ. F...k all GOV, F...k Tusk”. Hakerzy 
wzywają też do odrzucenia „tyranii panującej w naszym kraju”.
- Drodzy bracia i siostry. Jak długo będziecie znosić tyranię panującą w naszym kraju? Sr**y 
na wasze rządy.                                                                 
Mamy dość waszych afer. Idziemy po was – można przeczytać w jednym ze zhakowanych 
wpisów na stronie prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego.
Ponadto grupa hakerów chce, aby premier ujawnił, skąd jego córka wzięła gotówkę na zakup 
mieszkania i grożą ujawnieniem tej informacji opinii publicznej.
- Hej Donek. Powiedz ludziom skąd Kasia wzięła 2 miliony złotych w gotówce zanim my to 
zrobimy. A i tak przy okazji. S***my na Ciebie! ***Cryptex Team*** - czytamy na prywatnej 
stronie prezydenta Sopotu.                                    16  maja 2013   niezalezna.pl

W SEJMIE   PIJĄ    I POZORUJĄ  PRACĘ  
• Na pewno wprowadziłbym badanie alkomatem. Ludzie nie mogą przychodzić 

nietrzeźwi do pracy, nie mogą przebywać na terenie zakładu pracy pod wpływem 
alkoholu. Nie ma w Polsce ważniejszego zakładu pracy niż Sejm, bo praca tych ludzi 
wpływa na życie milionów ludzi. Gdyby tu wprowadzić alkomat i dyscyplinarne 
zwolnienia, czyli utratę mandatu, to byłaby rzeź straszna.  Z całą pewnością ludzi 
zagrożonych alkoholizmem lub alkoholików jest wśród parlamentarzystów bardzo dużo.
Oni muszą zacząć myśleć o tym jako problemie. Chociaż byłbym tutaj też wyrozumiały.
Parlament to 300-400 osób z gigantyczną przewagą mężczyzn, tu jest upiornie. 3–4 dni 
razem, na dole restauracja, hotel, bardzo wielu ludzi nie ma czego szukać w Warszawie, 
nie mają tutaj żadnych zajęć, nie mają swojego mieszkania. Często stresy, bo przecież 
polityka budzi różne emocje. 

• Źródło: wywiad Piotra Najsztuba, „Viva!”, 29 stycznia 2001  WIKICYTATY 

Kancelaria premiera wydawała coraz więcej pieniędzy na zakup
alkoholu 
 2013-01-14 bibula

Kancelaria premiera wydaje coraz więcej pieniędzy na zakup alkoholu. „Od początku kadencji 
obecnego rządu, czyli od 18 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2012 r., Kancelaria Premiera 
zakupiła 912 sztuk różnych alkoholi. W tym: 654 butelki wina, 122 butelki koniaku, 61 butelek
whisky, 60 butelek likieru oraz 15 sztuk innych alkoholi” – poinformowała jedna z gazet. 
Łącznie w 2012 roku kancelaria premiera wydała na alkohol rekordową kwotę ponad 75 
tysięcy złotych. Przez pierwsze 15 miesięcy urzędowania rządu PO – PSL (w okresie 2007-
2008) na alkohol wydano 69 tys. zł, w 2009 r. – 37 tys. zł, a w 2010 r. – 50 tys. 
złotych.Słuchając słów premiera (o miłości, zielonej wyspie, drugiej Irlandii itp.), można było 
przypuszczać, że fantazja autorów jego narracji medialnych ma jakieś niewyczerpane źródło. 
Na trzeźwo nie daliby rady.        

 Piotr Tomczyk
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RZĄD Platformy ZNISZCZYŁ  POLSKĄ  ARMIĘ.

2011-08-21 

Na naszych oczach rozgrywa się propagandowa akcja wymierzona w polską armię. 

          

                                                          

Każdy wróg chcąc osłabić przeciwnika zapewne zacząłby od prób likwidacji jego 
sztandarowych jednostek, czyli takich, do których nabór poprzedzony jest bardzo staranną 
selekcją mającą na celu wyłonienie najbardziej przydatnego i wartościowego żołnierskiego 
materiału.Wiadomo, że zarówno do zlikwidowanego właśnie 36 Pułku Lotnictwa Specjalnego 
jak i do Gromu ta selekcja była zawsze najstaranniejsza, a przez gęste sito udawało się przejść 
tylko nielicznym i najlepszym.Rządy Tuska przejdą do historii, jako te, które dokonały 
zupełnie niebywałej destrukcji polskich sił zbrojnych, a dziś na naszych oczach rozgrywa się 
kolejny akt tego anty-państwowego spektaklu.Ledwo ogłoszono wyprowadzenie sztandaru z 
36 pułku, rozpoczęła się zmasowana i z premedytacją prowadzona akcja wymierzona w 
jednostkę GROM.Szumnie zapowiadana akcja profesjonalizacji i uzawodowienia armii tak 
naprawdę polegała jedynie na likwidacji poboru, co przysporzyło Platformie Obywatelskie 
głosów wyborczych.Z Narodowych Sił Rezerwy liczących 20 000 ochotników udało się 
powołać jedynie niewiele ponad 7000.Pompatyczne przemówienie Komorowskiego, 
zwierzchnika siła zbrojnych z okazji Święta Wojska Polskiego, jeśli przyjrzymy się stanowi 
polskiej armii, zakrawało na niezły kabaret.  Polska armia jest niebezpiecznie słaba i nie da się 
tej prawdy zakrzyczeć nawet najbardziej wzniosłymi gadkami szkodników, którzy do takiego 
stanu ją doprowadzili. Państwo, które ma granicę morską o długości 440 km, praktycznie nie 
posiada Marynarki Wojennej. Niemal czterdziestomilionowy kraj nie ma nowoczesnego, 
zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.                               26.



Art. 26.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności
jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.Co można 
sadzić o państwie, którego władze od lat koncentrują się tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa 
sobie i establishmentowi utworzonemu po 1989 roku, zaś bezpieczeństwo własnych obywateli 
oraz ochrona niepodległości, niepodzielności terytorium i nienaruszalność granic ich nie 
obchodzi do tego stopnia, że łamią wprost Konstytucję?                                                 

Czy ufacie takim rządzącym i samozwańczym elitom III RP wspieranym przez sprzedajne 
media i dziennikarzy?Ja im nie ufam ani trochę.

Mirosław Kokoszkiewicz   Artykuł opublikowany w Warszawskiej Gazecie (33/2011)

Premier Tusk: “Handlarz bronią, bursztynem, złotem… 
 2009-08-11 

“Handlarz bronią, bursztynem, złotem… jest mi całkowicie obojętne, kto kupił polskie 
stocznie” – powiedział premier.Na pytanie dziennikarki “Gazety Polskiej” – Jak pan premier 
skomentuje ten fakt, że w poniedziałek część mediów podała, że ostatecznym nabywcą 
majątku stoczni w Gdyni i w Szczecinie jest podmiot handlujący bronią?.Donald Tusk 
odpowiedział, że nie zagląda w życiorysy każdego ze swoich partnerów, sprawdza tylko, czy 
wpłacają pieniądze. – Jestem jednak bliski pewności, że znajdziemy dobry finał. Gdyby miało 
się kazać, że kupujący handlują bronią, bursztynem, złotem jest mi to całkowicie obojętne. 
Chcę, żeby je uratował – podsumował premier.

Pan  premier  ciągle  jeszcze  próbuje  stwarzać  pozory,  że  zależy  mu  na  stoczniowcach,  bo
przecież  przemysł  stoczniowy  pogrzebał  już  dawno.  Niestety,  bezlitośnie  obnażył  brak
fundamentalnych wartości i zasad.

 DYKTATOR  TUSK                             

Polska nie jest krajem demokratycznym ponieważ mamy dyktatora Donalda Tuska który na 
swoim koncie ma około kilkanaście mln złotych i to jest już powód by Donald Tusk 
odpowiadał w Hadze za Korupcje i sprzeniewierzenie środków państwowych.I nie można go 
rozstrzelać ponieważ jest on bezkrwawym dyktatorem...                                                     27.



Pierwszym więźniem politycznym jest 19-letni uczeń technikum który napisał na murach 
szkoły antyrządowego hasła.Sąd skazał 19 letniego ucznia Jacka B. na 10 miesięcy 
zawieszeniu na 3 lata.Donald Tusk chce darzyć do dyktatury, ludzie nie mogą wyrażać 
własnych poglądów ponieważ pójdą do więzień politycznych gdzie będą prawdopodobnie 
torturowani.... Kibice Jagiellonii Białystok manifestowali przed tamtejszym Urzędem 
Wojewódzkim przeciwko polityce Donalda Tuska, w tym zamykaniu stadionów. Krzyczeli, 
podobnie jak kibice w całej Polsce, 
                                                       
„Donald matole, twój rząd obalą kibole” oraz „Precz z komuną”. Policja zatrzymała ich za... 
znieważanie premiera.Prawdziwy powód zamykania stadionów to hasła antyrządowe i nie 
mogą zamykać stadionów bo to jest kolejna zbrodnia.
To jest głupota że ludzie za krytykowanie rządu muszą płacić pół swojej wypłaty politycznej 
policji.Społeczeństwo wybuchnie gniewem tak jak było w Egipcie czy Tunezji, brak wolności 
słowa i wiele zbrodni dokonanych przez rząd Donalda Tuska to już duży powód by mógł 
odpowiadać w Hadze za zbrodnie : Korupcja i sprzeniewierzenie środków państwowych.Jeśli 
PO wygra wybory to będą najprawdopodobniej sfałszowane a w Polsce wybuchną zamieszki.

Tusk nie powiedział o pakcie Ribbentrop – Mołotow 
 2009-08-13 
Kombatanci oczekują, że w trakcie uroczystości 70. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej powinny paść ze strony premiera Donalda Tuska słowa prawdy. Mianowicie, że
Polska stała się 1 września ofiarą niemieckiej, a 17 września – sowieckiej agresji. 
Inicjatywa jest zatem w ręku premiera. Jego kancelaria jednak milczy i nie zamierza 
ujawniać treści przemówienia, które zostanie wygłoszone na Westerplatte.

Niewiele też wiadomo o randze uroczystości 17 września, która według weteranów II wojny 
światowej jest równie ważna, jako konsekwencja zawartego między Związkiem Sowieckim a 
III Rzeszą paktu Ribbentrop – Mołotow. Centrum Informacyjne Rządu lakonicznie 
zawiadamia, że “w dniu 1 września br. w Gdańsku odbędą się uroczystości związane z 
obchodami 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej”. Paweł Graś, rzecznik rządu, nie chciał 
ujawnić nam szczegółów przemówienia premiera na Westerplatte. Nie był w stanie nawet 
potwierdzić, czy będzie w nim wspomniany pakt Ribbentrop – Mołotow. – To dopiero w 
trakcie przemówienia. Wcześniej nie będziemy udzielali informacji – powiedział nam wczoraj.
Na pytanie, czy rząd zorganizuje podobne uroczystości 17 września, w dniu agresji sowieckiej 
na Polskę, odpowiada, że obchody “1 września są głównymi uroczystościami związanymi z 
rozpoczęciem II wojny”. – Co roku odbywają się również obchody 17 września. Żyjemy w 
wolnym kraju i jeśli są jakieś rocznice, można je obchodzić – oświadcza rzecznik rządu. 
Tymczasem dla kombatantów 70. rocznica agresji sowieckiej nie jest obojętną datą. 
Nieoficjalnie przyznają jednak, że godne uczczenie ofiar IV rozbioru Polski nie od nich zależy.
Kapitan Ignacy Skowron, westerplatczyk, uważa, że zarówno 1, jak i 17 września powinny 
paść ze strony premiera te same słowa, że za wybuch wojny odpowiedzialni są Niemcy i 
Rosjanie. – To oczywiste, że w przemówieniu powinien być wspomniany pakt Ribbentrop – 
Mołotow. Tylko ciekaw jestem, czy dojdzie do tego w obecności Władimira Putina, premiera 
Rosji. 
Powinien być jednak ten pakt wspomniany, ponieważ był to jeden z elementów zdecydowanie 
poprzedzających to, co się wydarzyło 1 września. A skoro się spotykają w tym dniu, to trudno 
pominąć to milczeniem – twierdzi z kolei powstaniec warszawski pragnący zachować 
anonimowość. Według niego, równorzędne potraktowanie przez władze RP także rocznicy 17 
września “nie jest takie proste”. – To problemy natury ściśle politycznej – co jest zrozumiałe. 
Działania tylko z naszej strony niewiele tu dadzą – zauważa kpt. Skowron. 
                                                           28.



Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, nie oglądając się na działania 
polityków, ma swój sposób na uczczenie tych tragicznych dla Polski rocznic. – W październiku
organizujemy spotkanie ataszatów wojskowych wszystkich państw biorących udział w II 
wojnie światowej – informuje Henryk Strzelecki, prezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP. 
Dodaje, że będą także na nim przedstawiciele Rosji i Niemiec, wobec których padną słowa na 
temat odpowiedzialności ich krajów za wybuch II wojny światowej oraz przeprowadzanej 
eksterminacji i wypędzeń Narodu Polskiego. 

Jacek Dytkowski                                    

                        KOMU MAMY  PŁACIĆ ZA  HOLO  BIZNES ?

            Jewish Claims Conference. Holocaust, milionowe oszustwa. 

W USA aresztowano 17 żydowskich imigrantów z byłego Związku Sowieckiego, którzy 
skasowali na sfałszowane papiery ok. 42 mln dolarów odszkodowania od rządu Niemiec, 
za rzekome prześladowanie nie istniejących nigdy w rzeczywistości, żydowskich ofiar. 
Zamieszana od 16 lat w kryminalny proceder fundacja żydowska Jewish Claims 
Conference tłumaczy, że to tylko 1 proc. wszystkich odszkodowań, które załatwiała w tym
czasie.

Nowy Jork: Już dwunasta osoba przyznała się do wyłudzania pieniędzy 
w ramach tzw. odszkodowań dla ofiar Holokaustu 
2012-06-12   

Kolejna osoba oskarżona o kradzież, defraudację i inne oszustwa związane z funkcjonowaniem
żydowskiej organizacji otrzymującej od rządu niemieckiego pieniądze z tytułu tzw. 
odszkodowań za Holokaust, przyznała do zarzucanych jej czynów.64-letnia Zlata Blavatnik, 
była pracownica organizacji Conference on Jewish Material Claims against Germany, wraz z 
innymi pracownikami tej żydowskiej organizacji uczestniczyła w spreparowaniu – w zamian 
za łapówki – 3839 wniosków. Defraudację oceniono na 57 milionów dolarów.Oprócz 
Blavatnik, od grudnia 2009 roku postawiono oskarżenia 30 innym osobom. Według Courhouse
News Service, serwisu informacyjnego dla prawników, Blavatnik jest 12. osobą w tym 
procesie, która przyznała się do stawianych im zarzutów.                                                      29.



Ogłoszenie wyroku dla Blavatnik odbędzie się 25 października br. przed sądem w Nowym 
Jorku. Oskarżonej grozi kara do 40 lat więzienia.Rząd niemiecki wypłacał 3500 dolarów USA 
każdej osobie pochodzenia żydowskiego, która złożyła wniosek stwierdzający, że “uciekła” 
przed prześladowaniami nazistowskimi. Sprytni złodzieje skorzystali z tej okazji wysyłając 
tysiące aplikacji na prawdziwe nazwiska lecz ze zmienioną datą urodzenia, czyli osób nie 
mających nic wspólnego z okresem tzw. Holokaustu. Jak stwierdza Carrie Fisher, specjalny 
agent FBI zajmujący się dochodzeniem w tej sprawie:                                            

 “Ustaliliśmy dużą liczbę aplikacji, których nazwiska i numery Social Security okazują się być 
prawdziwe, ale ich daty urodzenia zostały zmienione w ten sposób aby wyglądało, że aplikant 
urodził się przed lub podczas II Wojny Światowej”.

Wielu z oskarżonych “rekrutowało” do składania wniosków rosyjskich Żydów – emigrantów 
do USA, którzy za łapówki godzili się na udostępnienie swoich danych.

Według zastosowanej szeroko pojętej definicji “ocalałego z Holokaustu”, jest nim każda 
osoba żydowskiego pochodzenia, która miała jakąkolwiek styczność z reżimem hitlerowskim 
od roku 1932 do 1945, a więc “ocalałymi” są i współpracujący z Hitlerem syjonistyczni 
przywódcy żydowscy, zwykli geszefciarze, jak również Żydzi, którzy jedynie tymczasowo 
przebywali w hitlerowskich Niemczech, np. handlowcy odwiedzający ten kraj.

Tusk obiecał restytucję mienia żydowskiego 
Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji żydowskich w USA  w Nowym Jorku 
premier Donald Tusk obiecał rozwiązanie jeszcze w tym roku ciągnącego się od lat problemu 
restytucji prywatnego mienia żydowskiego w Polsce – podali uczestnicy spotkania.Informację 
potwierdził szef gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak, który towarzyszył szefowi 
rządu podczas wizyty w USA. 
– Pracę nad projektem w ramach rządu prowadzi wiceminister skarbu państwa Krzysztof 
Łaszkiewicz. Jest w stałym kontakcie m.in. ze środowiskiem żydowskim, ale nie tylko, bo 
reprywatyzacja dotyczy wszystkich obywateli polskich, którzy utracili swój majątek – 
powiedział we wtorek PAP Nowak. 
"Minister Łaszkiewicz dostał polecenie od premiera, aby przyspieszyć prace, tak żeby wiosną 
rząd skończył pracę nad projektem, a do jesieni tego roku ustawa mogła być przedstawiona 
Sejmowi" – podkreślił.
Nowak zaznaczył, że premier prosił przedstawicieli organizacji żydowskich zainteresowanych 
reprywatyzacją o wyrozumiałość. "Powiedział, że nie jesteśmy w stanie usatysfakcjonować 
tych, którzy oczekują wysokich rekompensat rzędu np. kilkudziesięciu procent wartości 
majątku. Otwarcie mówił, że reprywatyzacja obejmie tyle, na ile będzie stać państwo, i że 
trudno zakreślić jej horyzont czasowy, ile będzie trwała" – stwierdził Nowak. Jak powiedział 
PAP uczestniczący w spotkaniu wiceprezes Światowego Kongresu Żydów (WJC) Kalman 
Sultanik, premier zapowiedział poddanie pod głosowanie ustawy o reprywatyzacji mienia – 
m.in. żydowskiego – do września. 
"Premier Tusk sam poruszył problem prywatnej własności, był bardzo otwarty i potwierdził to,
o czym zapewnił mnie w Polsce wiceminister skarbu Łaszkiewicz, który powiedział, że ten 
rząd zobowiązuje się do rozwiązania tego problemu. Premier powiedział, że do września 
ustawa o reprywatyzacji zostanie uchwalona, i szybko, jeszcze w tym roku, wprowadzona w 
życie" – powiedział PAP Sultanik.Dodał, że według informacji premiera, "ustawą będą objęci 
wszyscy Żydzi, którzy byli obywatelami polskimi do 1939 r., i procedura wnioskowania o 
zwrot mienia będzie bardzo prosta".
"Wyraził także nadzieję, że prezydent Kaczyński podpisze ustawę. Ja też myślę, że podpisze" –
powiedział Sultanik, który jest również przewodniczącym Federacji Żydów Polskich w 
Ameryce, organizacji, której pierwszym prezesem był słynny pisarz i noblista Isaac Bashevis 
Singer.                                                         30.



W spotkaniu, które odbyło się w konsulacie generalnym RP w Nowym Jorku, uczestniczyli 
także przedstawiciele innych najważniejszych organizacji żydowskich, jak Komitet Żydów 
Amerykańskich (AJC), Jewish Claims Conference (Konferencja ds. Roszczeń Żydowskich) 
oraz żydowska Liga Przeciw Zniesławieniom (ADL).
 Przedstawiciel ADL Michael Salberg, dyrektor ds. międzynarodowych w tej organizacji, 
potwierdził wiadomość o deklaracjach szefa polskiego rządu na temat restytucji mienia, 
chociaż podał nieco późniejszy termin przypuszczalnego załatwienia tej sprawy. "Premier 
zobowiązał się do przeforsowania ustawy o reprywatyzacji w parlamencie do końca tego roku"
– powiedział PAP Salberg.

Oprócz restytucji mienia, rozmawiano także o kwestii antysemityzmu w Polsce, działalności 
Radia Maryja i ojca Rydzyka oraz o stosunkach Polski z Izraelem. "Nie stawialiśmy żadnych 
postulatów w związku z antysemityzmem. To jest problem globalny" – powiedział Salberg. 
Dodał też, że "stosunki między Polską a Izraelem w ostatnich latach są bardzo 
dobre".Dotychczasowe próby rozwiązania problemu reprywatyzacji w Polsce kończyły się 
fiaskiem. Pojawiło się już ponad 20 projektów ustaw reprywatyzacyjnych, a żadna nie weszła 
w życie. Ostatni projekt, przygotowany przez rząd Marka Belki, zakładał wypłatę 15- 
procentowego odszkodowania w formie świadczenia pieniężnego dla byłych właścicieli 
majątków przejętych przez państwo w latach 1944- 1962. Odszkodowania miały przysługiwać 
także spadkobiercom. Sejm pracował nad nim w latach 2005-2006, ale w końcu prace utknęły 
w sejmowej komisji nadzwyczajnej.

Skutecznie przez parlament przeprowadził swoją ustawę reprywatyzacyjną rząd Jerzego 
Buzka, ale w 2001 roku zawetował ją prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ta ustawa 
zakładała, że rekompensaty wyniosą 50 proc; ograniczała przyznawanie rekompensat tylko do 
osób posiadających obywatelstwo polskie.
W grudniu zeszłego roku ministerstwo skarbu państwa poinformowało o rozpoczęciu analiz 
dotyczących ewidencji mienia niezbędnego do przeprowadzenia reprywatyzacji, oszacowania 
jego wartości oraz zaktualizowania wielkości roszczeń. 
Z kolei w lutym Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat przebiegu 
reprywatyzacji w latach 1990-2006. NIK stwierdziła, że do tej pory skala roszczeń 
reprywatyzacyjnych nie została określona przez administrację państwową z odpowiednią 
starannością; nie podano liczby osób domagających się reprywatyzacji ani wartości 
potencjalnych roszczeń. W uzasadnieniu do projektu ustawy reprywatyzacyjnej, opracowanej 
przez rząd Belki, wartość roszczeń szacowano na 60 mld. Jednak w opinii NIK tych danych 
nie da się zweryfikować. Ponadto – według NIK – brak rozwiązań ustawowych działa na 
niekorzyść państwa.                          

                                  Źródło informacji: PAP    Za: InfoPatria.pl
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                                         Przewodniczący Rady Europejskiej
  KEDYW  
 Armii  Krajowej  były  to wydzielone   jednostki specjalne   bojowo-  likwidacyjne  utworzone
na przełomie  lat  1942/43 w oparciu  o założenia  Związku  Odwetu  . Niezależnie  od  walki z
okupantem   trzeba  było  walczyć  w interesie  moralnego zdrowia z tymi elementami,  które  
działały  na szkodę  społeczeństwa z  tymi którzy  przedkładali  własne  korzyści  materialne  
nad   dobro  ogółu.  Nielegalne rekwizycje  i bandytyzm  należało  tępić z całą  
bezwzględnością.                                       
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     Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony przez niego członek Rady Ministrów 
koordynuje działalność CBA, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby  Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.  
                          DONALD TUSK  UPRAWIA  TAKŻE  KIX  BOXING 

                                 A  PO NIM  PREMIERE  KOPACZOWA

List do Tuska.    "Wypisujemy się z takiego pseudo-państwa

Rodzice i pracownicy szkoły podstawowej w Świerkach koło Malborka, która została właśnie 
zlikwidowana, napisali do premiera Donalda Tuska krótki list, w którym "dziękują za państwo 
nie dbające o najsłabszych". "Dziękujemy za taką demokrację, która nie liczy się z ludźmi. 
Wypisujemy się z takiego pseudo-państwa!" - deklarują rozżaleni rodzice
Rodzice i pracownicy szkoły w Świerkach od stycznia tego roku walczą o uratowanie 
przeznaczonej do likwidacji placówki. Listy w tej sprawie wysłali do Rzecznika Praw Dziecka,
prezydenta Bronisława Komorowskiego i ministra administracji Michała Boniego. Boni 
odesłał rodzicom pismo z przepisami dotyczącymi warunków, w jakich samorząd może 
likwidować szkołę, Rzecznik Praw Dziecka poprosił, by lokalne władze jeszcze raz 
przeanalizowały sytuację, a Kancelaria Prezydenta na list nie odpowiedziała. Obrońcy szkoły 
skarżą się, że państwo ich zignorowało. 23 kwietnia rada miasta Nowy Staw zdecydowała, że 
szkoła zostanie zlikwidowana. 
Dziękujemy za to, że za Pana rządów władze samorządowe zamknęły kolejną szkołę - Szkołę 
Podstawową w Świerkach, pomimo tego, że żadne analizy, ani ekonomiczne, ani 
demograficzne nie potwierdzały konieczności zamknięcia naszej szkoły. To była jedyna szkoła 
wiejska w gminie Nowy Staw. To była dobra szkoła, bezpieczna, zaspokajająca wszystkie 
potrzeby dzieci z popegeerowskich wsi.
 Nasze liczne listy do prominentnych osób w Państwie nie przyniosły żadnego skutku, nie 
usłyszeliśmy nawet słowa współczucia. 
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Dziękujemy za taką demokrację, która nie liczy się z ludźmi, dziękujemy za takie Państwo, 
które nie dba o najsłabszych. Wypisujemy się z takiego pseudo-państwa!" - napisali w reakcję 
na decyzję lokalnych władz obrońcy szkoły do Donalda Tuska. 
Szkoła w Świerkach istniała nieprzerwanie od 1946 roku. Obecnie chodzi do niej 117 dzieci.    
www.wprost.pl/
                    
TUSK  PROMOWAŁ BIERUTA i  STALINOWCÓW

http://niezalezna.pl/41390-tusk-promuje-bieruta  17  maja  2013.

Na oficjalnych stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajdują się 
biogramy komunistycznych premierów, m.in. Bieruta, Cyrankiewicza, Jaruzelskiego i 
Kiszczaka. W notkach biograficznych trudno się doszukać informacji o zbrodniach przez
nich popełnionych.Umieszczenie na oficjalnych stronach Kancelarii Premiera sylwetek osób 
sprawujących władzę w czasach komunizmu świadczy o tym, że Donald Tusk traktuje ich 
działalność jako swoje dziedzictwo. Gratuluję premierowi oraz wszystkim Polakom, jeżeli 
chce on czerpać z doświadczeń i dorobku Bolesława Bieruta  ironizuje historyk prof. Jan 
Żaryn.
Wchodząc na stronę internetową Premier.gov.pl, bez trudu znajdziemy zakładkę „Ludzie”, na 
której prezentuje się cały rząd. Przechodząc dalej trafiamy na „poprzednich premierów”. A tam
na drugim miejscu znajdują się szefowie rządów z czasów PRL-u. Wielu z nich to 
zbrodniarze odpowiedzialni za śmierć i prześladowania milionów osób. Ich biogramy na 
stronie rządowej jednak o tym milczą. Czytając je, można wręcz odnieść wrażenie, że byli 
prawdziwymi mężami stanu.Bolesław Bierut przedstawiony jest niemal jak bohater, zasłużona 
postać ruchu komunistycznego, za przekonania więziony w II RP. Autor biogramu pisze, że 
został skazany w 1933 r. na 7 lat więzienia, nie wspomina jednak, iż trafił za kraty za 
szpiegostwo na rzecz Sowietów. Następnie można się dowiedzieć, że towarzysz Bierut w 
czasie wojny był „pracownikiem NKWD”. Jest to tak sformułowane, jakby jego praca polegała 
na parzeniu herbaty, a nie prześladowaniu ludzi. Czytamy również, że popierał stanowisko 
Stalina w sprawie granic Polski. Można by sądzić, że chodzi np. o granice na Odrze i Nysie. 
Tymczasem już w 1944 r. zapewnił generalissimusa: „Jesteśmy tu, by w imieniu Polski żądać, 
by Lwów należał do Rosji”.
Bierut bezpośrednio nadzorował prześladowania działaczy niepodległościowych, śledztwa 
przeciw żołnierzom AK i Wojska Polskiego, a nawet proponował wyroki i zatwierdzał je. 

Za jego rządów stracono kilka tysięcy osób. A notatka na stronie premiera RP kwituje to 
jedynie stwierdzeniem: „Odpowiedzialny za zbrodnie Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego”.  Jeszcze łagodniej został potraktowany Józef Cyrankiewicz, który przeszedł do 
historii dzięki powiedzeniu: „który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech 
będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie”. A nie było to tylko czcze gadanie. 
Podczas powstania w Poznaniu 1956 r. od kul milicji i wojska zginęło prawie 60 osób. W 
Grudniu 1970 r. śmierć poniosło prawie 50 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Notatka na 
stronie Premier.gov.pl nie wspomina o tym ani słowem. 
Można jedynie przeczytać lakoniczne zdanie: „W 1956 i 1970 r. opowiadał się za siłową 
pacyfikacją manifestacji robotniczych”.
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                                          JÓZEF  CYRANKIEWICZ ZE  STALINEM

Następca Cyrankiewicza, Piotr Jaroszewicz, jest przedstawiony jako reformator. Czytamy: „W 
efekcie wprowadzonych przez niego reform doszło do protestu robotników”. Przypomnijmy, te 
reformy to drastyczne podwyżki cen żywności. Zupełnie jak reformy Tuska.  O Wojciechu 
Jaruzelskim można się dowiedzieć, że pochodził z rodziny ziemiańskiej. Ale już nic nie ma o 
tym, że był współpracownikiem Informacji Wojskowej i donosił na kolegów; że jako członek 
ścisłego kierownictwa MON-u brał udział w latach 1967–1968 w czystkach antysemickich; 
podległe mu jednostki LWP tłumiły „praską wiosnę”; że był współodpowiedzialny za masakry 
na Wybrzeżu w 1970 r.; że podczas stanu wojennego, który wprowadził, zostało 
zamordowanych ponad 100 osób. Jego biogram, podobnie jak Czesława Kiszczaka, nie 
wspomina o licznych oskarżeniach o zbrodnie komunistyczne. W notatce o Kiszczaku zabrakło
również informacji o skazaniu go na cztery lata (łagodząc wyrok do dwóch lat) za udział w 
zorganizowanej grupie przestępczej, która nielegalnie wprowadziła stan wojenny.

„Codzienna” zapytała Centrum Informacyjne Rządu, dlaczego na oficjalnej stronie Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów umieszczono zbrodniarzy kierujących komunistycznym państwem. W
odpowiedzi usłyszeliśmy: – Taką mieliśmy historię. Trudno z nią dyskutować.To prawda, ale 
np. Niemcy miały w swojej historii kanclerza Adolfa Hitlera. Na stronie urzędu kanclerskiego 
nie ma jednak jego biogramu. Ich historia zaczyna się w 1949 r. od Konrada Adenauera.
Autor: Wojciech Kamiński     Żródło: Gazeta Polska Codziennie
                                

2200 zł to najniższa grecka emerytura. I my mamy im pomagać?                 
fakt.pl  

Grecki system przywilejów emerytalnych, gdzie najniższe świadczenie to 2,2 tysiąca złotych, 
ma ratować Renata Dębska (62 l.), emerytka z Kołobrzegu, która dostaje 768 złotych emerytu-
ry i musi dorabiać, sprzątając korytarze w szpitalu, żeby związać koniec z końcem. Ona też 
"dołoży się" do miliardów, które Polska przekaże Międzynarodowemu Funduszowi Walutowe-
mu na ratowane upadłych krajów strefy euro. I gdzie tu sprawiedliwość?!

Grecki emeryt dzień zaczyna filiżanką kawy w uroczej kawiarence na przedmieściach Aten. 
Stać go. Najniższa emerytura w greckim systemie to 2,2 tysiąca złotych. Wypłacana jest 14 
razy w roku, bo tamtejsi seniorzy dostają też „trzynastki” i „czternastki”.

Ten rozbuchany system przywilejów doprowadził Grecję na skraj bankructwa. Dlatego Grecy, 
w obawie przed oszczędnościami, chętnie wyciągają rękę po pomoc. Także ze strony Polaków.
– Nadzieje na dostatnie życie na emeryturze zostały zaprzepaszczone. Wszystko to, co nam 
obiecano, kiedy pracowaliśmy, wszystko to, na co płaciliśmy, zostało nam zabrane. System nas 
zawiódł – żali się Antonios Frangakis (72 l.), były inżynier, obecnie grecki emeryt, w 
wywiadzie dla serwisu TheStar.com.                  35.



Żeby ratować chwiejący się w posadach grecki system dostatnich emerytur, tamtejsze władze 
chcą skorzystać ze środków z Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Na tę pomoc ma się 
złożyć między innymi Renata Debska (62 l.), której emerytura – 768 zł – jest nieznacznie 
wyższa od ustawowego minimum (mniej więcej trzy razy niższego niż w Grecji).  Żeby 
przeżyć, musi sprzątać w szpitalu. – Kupuje tylko to, co najpotrzebniejsze: leki i jedzenie. Płacę
jeszcze rachunki i już nic nie zostaje. Muszę dorabiać – opowiada.
I martwi się, czy ze swojej ciężkiej pracy i bieda-emerytury utrzyma jeszcze tych starszych 
panów, którzy popijają sobie kawę na przedmieściach Aten.

Kasia Tusk, córka premiera Donalda Tuska lansuje się w sportowych butach za 
około 400 złotych, to mniej więcej połowa kwoty jaką na przeżycie miesiąca ma ty-
siące polskich emerytów.

Polska to nie jest kraj dla biednych ludzi. Minimalna emerytura w kraju rządzonym przez pre-
miera Donalda Tuska wynosi obecnie niewiele ponad 800 złotych. Cena pary butów reklamo-
wanych przez córkę premiera Donalda Tuska - Kasię wynosi ponad 400 złotych. Wychodzi 
więc na to, że tysiące emerytów pobierających najniższe świadczenia stoją przed wyborem: 
albo dwie pary wygodnych adidasów albo jedzenie i leki. 

Dawni oprawcy z komunistycznej bezpieki znów śmieją się w twarz uczciwym lu-
dziom. Specjalna ustawa miała obciąć ich gigantyczne emerytury, a odebrała im jedynie gro-
sze. 

Dotarliśmy do danych zakładu emerytalnego MSWiA, z których wynika, że esbeccy generało-
wie brali dotąd średnio co miesiąc aż 9570 zł, a teraz - po ustawowej obniżce - mają... 8590 zł!
Przy tak szokująco wysokich emeryturach to dla nich niewielka strata

Ustawa deubekizacyjna miała położyć kres niesprawiedliwości, gdy esbeccy prześladowcy do-
stają wielokrotnie wyższe emerytury niż ich ofiary. Od stycznia kaci mieli stracić te przywile-
je. Stracili, ale – jak ustalił Fakt – niewiele. Po zmianach średnia esbecka emerytura z 2735,89 
złotych zmalała do 2351,49 zł, czyli zaledwie o ok. 14 proc. To nadal prawie tysiąc złotych 
więcej niż średnie dochody zwykłych emerytów. 
I tak świadczenie pułkownika Adama Pietruszki (72 l.), odpowiedzialnego za śmierć księdza 
Jerzego Popiełuszki, z ok. 4,5 tys. zł zmalało do ok. 3,9 tys. Podobnie niewielkie cięcia są u 
ok. 41 tys. funkcjonariuszy służb specjalnych PRL, których objęła nowa ustawa.

                   Tymczasem  nie  ma  

                  zielonej wyspy Tuska  !
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Zaprzedani rządowi Platformy Obywatelskiej i PSL ekonomiści i eksperci od gospodarki 
przestają już mówić o "zielonej wyspie". Politycy koalicji rządowej oswajają nas z 
nadchodzącą "drugą falą"kryzysu. Mamy się przyzwyczajać do tego, że będzie jeszcze gorzej: 
wzrosną ceny, podatki, znikną ulgi i przywileje podatkowe, zamrożeniu ulegnie płaca, a pracę 
trudniej będzie utrzymać przy rosnącym bezrobociu, powiększy się inflacja, a wszystko 
dlatego, że gospodarka, jak informuje rząd, zwalnia. Pytam - zwalnia dzięki komu? Poza tym 
trzeba utrzymać w ryzach 35-miliardowy deficyt budżetowy, stąd korekta wzrostu PKB na 
przyszły rok w wysokości 2,2 proc. (w ubiegłym roku 2,5 proc.). Wyliczenia rządu koryguje w
dół NBP, który wyliczył wzrost PKB w 2013 roku na poziomie 1,5 procent. W przyjętym przez
rząd budżecie założono waloryzację rent i emerytur w wysokości 4,4 proc. (tyle co faktyczna 
inflacja). Wzrosną też o 5,1 proc. dochody podatkowe, w tym "opłaty, grzywny, odsetki i inne"
do sumy 19960 479 tysięcy. Co to oznacza, wiedzą ci, którzy załatwiają sprawy w urzędach i 
sądach. Oczywiście wzrośnie też liczba fotoradarów tak nielubianych przez premiera.

Przez 5 lat "liberalnych" rządów Donalda Tuska nie zrobiono nic, aby mogły się rozwijać
małe i średnie przedsiębiorstwa, te, które dają pracę połowie zatrudnionych w Polsce. Często
są to rodzinne firmy, które mogłyby zwiększyć produkcję czy usługi, tym samym zwiększyć 
zatrudnienie, gdyby nie zaborcza polityka finansowa rządu nastawiona na ściąganie danin i 
podwyższanie kosztów pracy. Nie mówiąc o barierach prawnych i sądowniczych. Mimo 
licznych oszukańczych deklaracji o pomocy dla tego rodzimego sektora gospodarki jest on od 
lat świadomie likwidowany. Warto tu przypomnieć propagandową hucpę w wydaniu byłego 
posła Platformy Janusza Palikota pod tytułem "przyjazne państwo". Liczne ograniczenia 
dławiące przedsiębiorczość nie znikły. Wraz z rozrostem zatrudnienia w administracji tylko się
pogłębiły. Trzeba wiedzieć, że III RP świadomie wyeliminowała Polaków ze sfery własności, 
głównie w sektorze bankowym, w przemyśle i handlu. Państwo pozbawiło się przyszłych 
dochodów kapitałowych i pogłębiło bezrobocie. Te grosze, które jednorazowo zarobiło, 
natychmiast wydało, głównie dla siebie. Dlatego groteskowo brzmią dziś słowa prezydenta 
Bronisława Komorowskiego na Forum Ekonomicznym w Krynicy o "naszych bankach": "nie 
dość, że nie potrzebują dokapitalizowania, to jeszcze mają więcej kapitału, niż wymagają tego 
przepisy". 

Polski prezydent pieje z zachwytu nad sukcesami zagranicznych banków w jego kraju, 
które tylko w ubiegłym roku zarobiły na czysto, jak podała Komisja Nadzoru 
Finansowego, ponad 15 miliardów 700 milionów złotych.

Szkoda, że prezydent nie pochwalił się "polskim" handlem, np. 27 hipermarketami francuskiej 
sieci Auchan, prawie 2000 sklepów portugalskiej firmy Biedronka, 54 hipermarketami 
niemieckiej sieci handlowej Real itd. Ile taki "polski" handel zarabia netto w kraju Bronisława 
Komorowskiego? Nie wiemy, ale wiemy, że właściciele tych firm są u siebie najbogatszymi 
obywatelami. W Polsce zaś z żelazną konsekwencją likwidowano przez lata handel uliczny, 
polskie bazary i spółki handlowe zawiązywane przez rodzimych przedsiębiorców chcących się 
rozwijać zgodnie z zasadami konkurencyjnego rynku.  Na miejscu Kupieckich Domów 
Towarowych, zlikwidowanych brutalnie przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-
Waltz, od 3 lat nic się nie dzieje, a tak pilnie potrzebny był ten teren na budowę metra i 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Cóż, metro się zalało, a sztuka ma być eksponowana w 
pawilonie meblowym Emilia. Będziemy brnęli w kryzys dopóty, dopóki nie zmieni się ten rząd
i wtórujący mu prezydent zachęcający w Krynicy do dalszego pogłębiania integracji 
gospodarczej w Unii Europejskiej jako "warunku pokonania kryzysu.                   
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'economic hitman', dnia 10 Lut 2013  

Gdzie kasa barbarzyńco tusk?
Panie premierze, szanowny panie
Pragnę postawić jedno pytanie;
Gdzie się podziało pięćset miliardów
Długu co urósł za pana rządów?
Pięć lat nie dużo, ale nie mało,
Dlaczego pięćset się uzbierało?
Gdzie się podziała kasa tak duża?
Niech to pytanie cię nie oburza.
Wszak dzisiaj w dobie elektroniki
Różnych rachunków pewne wyniki
Znaleźć nie trudno jest w internecie.
I wy premierze dobrze to wiecie.
Kasa do skarbca płynie jak struga
Szeroka, bystra i bardzo długa,
Złożona z różnych źródeł i mocy,
Płynie dzień cały i również w nocy.                                                                                         38.



Kasę wciąż wpycha polski podatnik,
Polski emigrant co śle wciąż fanty,
I Unia również nie skąpi Euro -
Wszak obiecała nie być pazerną.
Płynie więc wartko duża kasiora
Do państwowego wpadając wora.
Płynie i z VAT-u, z abonamentów,
Płynie z akcyzy, płynie z przekrętów,
Które to Urząd Skarbowy robi
Żeby dowalić podatnikowi.
Mógłbym wyliczać długo jeszcze
Przypływ kasiory, ale nie zmieszczę
Wielu dochodów w krótkim wierszyku;
Koniec dochodów i już po krzyku.
Zajmiemy teraz się wydatkami.
Niech ludzi dłużej już pan nie mami,
Nie klepie głupot wszystkim dokoła
Żeś pan liberał, ale pierdoła
Co liberalne prawdy wciąż łamie,
Wszak dnia każdego pan tylko kłamie.
Licząc wydatki ciągle pan stęka;
"Na to nie starczy, tu też wymiękam,
Brakuje kasy na służbę zdrowia,
Szkoły, Policję i Pogotowia,
Co chronić mają ludzkie życie
A i od ZUS-u też nie zdążycie
Wziąć nawet jednej emerytury"-
Tak liberalne klepie pan bzdury-.
"Zamykam szkoły, żłobki, przedszkola
Taka mi bowiem przypadła rola
By ograniczyć działalność państwa''-.
Czyś ty liberał czy kupa draństwa?
Odpowiedz sobie na to pytanie
Co robisz z kasą mój drogi panie,
Którą wciąż grabisz od ludzi wielu?
Odpowiedz teraz mój przyjacielu.
Czyś ty gospodarz czy gnoju kupa,
Która przed ludźmi rżnie ciągle głupa?
-"Polacy przecież nic się nie stało
Kasy dajecie mi wciąż za mało,
A Miro, Zbycho oraz Rysiulek
Kasy wciąż pragną; za nimi sznurek
Dużych i małych kas przekrętasów
Czeka by dożyć jeszcze lepszych czasów".
Na zakończenie dwa słowa ci powiem,
Które przez życie chodzą mi po głowie;
Niech pamiętają słowa te bogaci,
Że chytry nie raz, lecz dwa razy traci

Za  te  ustawy  tylnymi  drzwiami  i  pod   prezesa Tuska  opracowanymi zapłacisz  
barbarzyńco Tusk !           
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Wysokość długu publicznego w Polsce

• W 1981 roku zadłużenie PRL wynosiło 25,5 miliardów USD oraz 3,1 miliardów rubli 
transferowych (ok. 2,5 miliarda USD)  W tym roku rząd gen. Jaruzelskiego 
poinformował Klub Paryski o wstrzymaniu spłat długu z powodu niewypłacalności PRL

• Na koniec roku 1989 zadłużenie PRL wynosiło ok. 42,2 miliardy USD
• W 1993 roku dług publiczny Polski wynosił 51,7 miliardów USD
• W 2001 roku dług publiczny Polski wynosił 71,2 miliardów USD
• W 2002 roku dług publiczny Polski wynosił 352,6 mld zł
• W 2003 roku dług publiczny Polski wynosił 408,6 mld zł
• W 2005 roku dług publiczny Polski wynosił 466,6 mld zł
• W 2006 roku dług publiczny Polski wynosił 506,2 mld zł
• W 2007 roku dług publiczny Polski wynosił 527,4 mld zł
• W 2008 roku dług publiczny Polski wynosił 597,7 mld zł
• W styczniu 2009 roku dług publiczny Polski wynosił 583,9 mld, z czego zagraniczny 

209,7 mld zł.
• W 2009 roku dług publiczny Polski wynosił 669,9 mld zł
• W 2010 roku dług publiczny Polski wynosił 747,9 mld zł.
• W marcu 2011 roku dług publiczny Polski wynosił 774,8 mld zł

Państwowy dług publiczny na koniec 2012 r. wyniósł 840,5 mld zł wobec 815,3 mld zł na
koniec 2011 r.  Wg wstępnych szacunków relacja państwowego długu publicznego do PKB
wyniosła 52,7% wobec 53,5% na koniec 2011 r. Spadek relacji długu publicznego do PKB w
2012  r.  nastąpił  po  raz  pierwszy  od  2007  r.    Dług  sektora  instytucji  rządowych  i
samorządowych (wg definicji UE) na koniec 2012 r. wyniósł 886,8 mld zł wobec 859,1 mld zł
na koniec 2011 r., a jego relacja do PKB wyniosła 55,6% wobec 56,4% na koniec 2011 r.

Rosjanie domagali sie odwołania Budzanowskiego 

wolnapolska.pl

Oficjalnym powodem odwołania w kwietniu ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego 
było „niewłaściwe sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad strategicznymi spółkami 
skarbu państwa". Wygląda na to, że "niewłaściwe" oznacza niepodporządkowane Rosjanom. 
Okazuje się bowiem, że to Kreml domagał się wyrzucenia Budzanowskiego, który blokował 
starania przejęcia Azotów przez rosyjski Acron i nazywał je "próbą wrogiego przejęcia". Przed 
Acronem ostrzegał rząd Tuska także szef ABW Krzysztof Bondaryk. Niedługo później przestał
kierować Agencją. 
Otwarty lobbing ws. przejęcia Azotów i domaganie się wyrzucenia ówczesnego ministra 
skarbu Mikołaja Budzanowskiego były głównym tematem wieczornego spotkania w Moskwie 
polskiej delegacji parlamentarnej z Rosjanami - czytamy w "Rz". 
Spotkanie odbyło się pod koniec lutego w Moskwie. Delegacja polskiego parlamentu pod 
kierownictwem Grzegorza Schetyny i Włodzimierza Cimoszewicza rozmawiała z Komisją 
Spraw Zagranicznych Rady Federacji, czyli izby wyższej rosyjskiego parlamentu.Obok 
polityków siedział oligarcha Wiaczesław Kantor, zaufany człwiek Władimira Putina, właściciel
chemicznego imperium, m.in. Acronu, który chce przejąć polskie Azoty. 

Jak twierdzi "Rz" szef zagranicznej komisji Rady Federacji Michaił Margiełow miał otwarcie 
zarzucić polskiej delegacji: - Dyskryminujecie rosyjski kapitał. Zablokowaliście inwestycję 
Wiaczesława Kantora w Azotach Tarnów.
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– Kompletnie ich nie interesowała lista spraw, z którą przyjechaliśmy. Mówili głównie o 
Azotach – wspomina poseł PiS Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw 
zagranicznych.
Przypomnijmy, że zdymisjonowany niedawno szef resortu skarbu Mikołaj Budzanowski
stanowczo sprzeciwiał się Rosjanom ws. Azotów. 
Publicznie mówił o "próbie wrogiego przejęcia", prowadził poufne rozmowy z 
niektórymi PTE – właścicielami OFE aby nie odpowiadały na to wezwanie, wreszcie 
ogłosił plan połączenia Tarnowa z Puławami i tym samym zablokował możliwość 
zdobycia przez Acron większościowych udziałów w spółce.Zdaniem rosyjskich mediów
przejęcie Azotów przez Acron zablokowały także polskie służby specjalne.Jak 
informowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dokumencie adresowanym do 
polskiego rządu z 26 maja 2012 r., „jeżeli rząd poczeka i nie skorzysta z oferty 
[sprzedaży ZA Tarnów Rosjanom], to za kilka lat nasze zakłady chemiczne staną się 
bardzo konkurencyjne, gdyż koszt produkcji obniżą dzięki zasilaniu gazem LNG 
(Świnoujście) lub łupkowym.W Polsce są duże firmy, które mogą być odbiorcami 
polskiego gazu łupkowego i co najważniejsze są one w posiadaniu Skarbu Państwa.” 
„Dla Gazpromu i Rosjan sprawą życia i śmierci jest posiadanie jak największej liczby 
przemysłowych odbiorców, ponieważ to przedłuża ich żywot"- ostrzegała 
ABW.Bondaryk podał się do dymisji na początku tego roku. 

Autor: Katarzyna Pawlak
http://wolnapolska.pl/

Premier   był jak menel pijany

1) Premier Donald Tusk zapewnił, że CBA pilnie zbada sprawę ewentualnych relacji 
ministra transportu Sławomira Nowaka z firmami zarabiającymi na państwowych 
kontraktach.
7 maja 2013

2) Minister transportu Sławomir Nowak tłumaczył się premierowi z sugestii, jakoby jedna 
z firm obdarowywała go bardzo drogimi zegarkami w zamian za intratne zlecenia. 
"Rozmawiałem długo z ministrem Nowakiem i jego wyjaśnienia wydają mi się 
przekonujące" - powiedział po rozmowach Donald Tusk.

(środa, 24 kwietnia 2013)

Nie minęły nawet dwa tygodnie, by premier Donald Tusk kompletnie zmienił zdanie na temat 
swojego ministra, Sławomira Nowaka. Od przekonania o niewinności Nowaka do podejrzenia 
o korupcyjnym zachowaniu, od ściany do ściany!

Nikt już nawet nie zwraca na to uwagi, że premier plecie jak baba z magla, co mu ślina na 
język przyniesie, że to niepoważne i ośmieszające dla całego państwa. Nikt na to nie zwraca 
już uwagi, bo ludzie przyzwyczaili się do tego, bo ileż już razy Tusk robił z gęby cholewę, że 
przypomnę tylko jak miał zaraz natychmiast wyrzucać ministra - specjalistę od sprzedawania 
stoczni katarskim inwestorom, a jak go wreszcie wyrzucił to ... na stołek prezesa dwóch spółek
państwowych (PGE Energia Jądrowa i PGE EJ1) z miesięczną pensją co najmniej 55 tysięcy 
złotych... Raz wyrzuca ot tak sobie pana Ćwiąkalskiego, doktora habilitowanego nauk 
prawnych, a innym razem awansuje na ministra sprawiedliwości polityka bez minimalnego 
przygotowania prawnego, by w końcu błagać o przyjęcie tej funkcji zwykłego magistra 
prawa... Od ściany do ściany.Pamiętam jeszcze całkiem dobrze, że Tusk wyrzucił sześciu 
swoich ministrów, bez mrugnięcia okiem, składając ich w ofierze mediom, by ich przykładnie 
ukarać za aferę hazardową.
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 Nie minęło jednak parę miesięcy jak ustawiona przez niego komisja śledcza z Sekułą 
gadającym z krzesłami na czele dowiodła, że nie miał racji: nie było żadnej afery, wszyscy oni 
byli niewinni! Ale Tusk nigdy nie przeprosił ich za to.

Tak samo nie wiadomo już właściwie za co poleciał Sawicki, bo chociaż Tusk wrzeszczał o 
czyszczeniu agencji rolniczych, to nic absolutnie się nie dzieje, a mówi się dzisiaj, że żadnej 
afery Elewaru nie było. Sawicki bryluje w mediach jako ekspert i arbiter w sprawie kary 
nałożonej przez KE za brak kontroli nad funduszami dla rolników., o której wie sporo i od co 
najmniej czterech lat (tak, od czterech lat, nie miesięcy!) tę wiedzę trzyma z dala od mediów i 
opinii publicznej... oraz premiera Tuska, który znowu może obwieścić - jak przy niedawnej 
aferze z porozumieniami gazowymi - że nic nie wie, nie wiedział...

Tylko znowu stawiam sobie pytanie, dlaczego za tamto niedoinformowanie wyrzucił ministra 
Budzanowskiego, a za to nie wyrzuca wcale Kalemby? Od ściany do ściany, premier jak menel
pijany!

http://notatnikmieszczucha.salon24.pl/505818,premier-jak-menel-pijany

TUSK  WYPRZEDAWAŁ   PO  CICHU  POLSKĘ 

 2013-05-28   bibula

Jak informuje “Puls Biznesu” narodowy przewoźnik PLL LOT zmienia doradcę przy 
procesie prywatyzacji. Nie będzie to już Morgan Stanley a Rothschild.W związku ze 
zmianą ustawy o LOT, dzięki której skarb państwa nie musi już mieć większości udziałów, po 
raz pierwszy zaistniały realne warunki dla skutecznej prywatyzacji tej firmy – podaje 
gazeta.Izraelski doradca wspierający aktywnie syjonizm, znany jest rzekomo z tego, że 
przeprowadza transakcje na pierwszy rzut oka niemożliwe do zrealizowania ale,  jak podają 
media, inwestora w LOT nawet mimo to szybko nie będzie. Najpierw potencjalny nabywca 
musi wiedzieć, czy pomoc dla LOT została na pewno zatwierdzona i na jakich warunkach. 
„Nie spodziewam się negocjacji wcześniej niż za 6-9 miesięcy” – powiedział gazecie jeden z 
członków rady nadzorczej LOT.Póki co rozpoczęła się wyprzedaż majątku LOTu – 
przewoźnik ogłosił właśnie przetarg w sprawie sprzedaży dziewięciu samolotów – sześciu 
Embraerów 170 i trzech Embraerów 145.   KB

Narastała fala samobójstw z powodów ekonomicznych
21 września 2013 www.nacjonalista.pl 

Brak pracy oraz środków do życia to coraz częstszy powód, dla którego Polacy decydują się
odebrać  sobie  życie.  W  pierwszym  półroczu  2013  roku  zanotowano  4,2  tys.  prób
samobójczych, z czego ponad 3 tysiące zakończyło się śmiercią – to o ponad tysiąc więcej niż
w tym samym czasie rok temu.Związek między większą liczbą prób samobójczych a kryzysem
ekonomicznym tłumaczy prof. Maria Jarosz, socjolog z Instytutu Studiów Politycznych PAN.
Jej zdaniem szybkie tempo wzrostu liczby samobójstw jest wskaźnikiem kondycji społecznej,
także dezintegracji społeczeństwa. „Jeżeli ich liczba rośnie, jest to bardzo mocny wskaźnik, że
jest źle” – mówi. „Trudne warunki ekonomiczne, bezrobocie, coraz mniej środków na życie i
coraz większa eksploatacja pracownika. To ludzi najbardziej dobija, niektórzy psychicznie nie
wytrzymują” – dodaje kryminolog,  Brunon Hołyst.  Prof.  Hołyst  zwraca również uwagę na
kontakty  międzyludzkie,  które  w czasie  kryzysu  ulegają  znacznemu pogorszeniu:  „Tempo
życia  jest  szybkie,  narasta  wrogość,  człowiek  człowiekowi  staje  się  wilkiem.  Zanika
życzliwość i choć ludzie w sytuacjach ekstremalnych się jednoczą, to w życiu codziennym
okazują sobie wrogość”.                                    na podstawie: rp.pl                                       42.



Polska: Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle
18 października 2013   www.nacjonalista.pl

Po wejściu do UE w Polsce miało być pięknie i bogato – wszystkim. Jednak od roku 2008,
kiedy do naszego kraju popłynęły  pieniądze z unijnego budżetu w regionach zagrożonych
ubóstwem bieda zamiast spadać wzrosła. Jedynie w dolnośląskim, śląskim i świętokrzyskim
poziom  ubóstwa  spadł.  W  zachodniopomorskim  się  nie  zmienił.  Reszta  województw
odnotowała wzrost zagrożenia skrajną biedą wśród mieszkańców. Najbardziej, o 3,8 pkt proc.
w  woj.  warmińsko-mazurskim  –  do  13,2  proc. Jedna  z  przyczyn  tego  zjawiska  jest
zmarnotrawienie środków na inwestycje oraz niepotrzebne szkolenia.

 Pozyskanie inwestorów wymaga zachęt. Skoro  polityka podatkowa jest w gestii regionów,
mogły  dać  ulgi  przedsiębiorcom,  którzy  zdecydują  się  na  ulokowanie  firm  na  obszarach
zagrożonych największym ubóstwem – twierdzi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

– Pieniądze z  tego programu zasiliły  firmy szkoleniowe.  Rozliczone  one były  z  realizacji
strategii,  którą  same przygotowywały.  Nie  analizowano,  czy  ich  założenia  są  słuszne,  czy
pomoc jest kierowana do najbardziej potrzebujących i czy jest to właściwy rodzaj  pomocy –
Tak  o  programie  Kapitał  Ludzki  mówi  Jerzy  Głuszyński  z  Instytutu  Badawczego
ProPublicum./BK/

Na podstawie: Dziennik Gazeta Prawna

Komentarz: Nie dość, że wpłacamy do kasy tego pasożytniczego tworu pieniądze, o które
następnie  musimy  się  ubiegać,  to  jeszcze  to  co  dostaniemy  zostaje  zmarnotrawione.
Obsługa tego wszystkiego też sporo nas kosztuje. Tak wiec na koniec to my zostajemy z
długami, a politycy, którzy nas w to wepchnęli zostają na ciepłych unijnych posadkach
lub lądują jako doradcy w firmach lub bankach, gdzie przeżerają nasze ciężko zarobione
pieniądze.

Polska: Na podwyżce akcyzy stracił budżet
 21 października 2013   www.nacjonalista.pl

530 mln złotych stracił do sierpnia 2013 roku budżet przez zbyt wysokie tempo podwyżek
akcyzy na wyroby tytoniowe. Wynika to z ucieczki w szarą strefę, szczególnie w segmencie
tańszych,  a  przez  to  bardziej  popularnych,  papierosów.  „Niestety,  polityka  wysokiego
opodatkowania wyrobów tytoniowych kreuje dogodne środowisko dla rozwoju szarej strefy,
której  udział  w całkowitym rynku wyrobów tytoniowych wzrósł  z 12,3% w 2008 roku do
ponad 21% w 2012 roku, utracone zaś przez budżet państwa wpływy podatkowe szacowane są
na 4,5 mld zł w skali roku” czytamy w raporcie „Rynek wyrobów tytoniowych a polityka
fiskalna państwa” przygotowanym przez Centrum im. Adama Smitha. Branża tytoniowa ma
ogromne znaczenie dla budżetu – to prawie 10% ogólnych wpływów budżetowych. Ponadto
branża ta generuje ponad 500 tys.  miejsc pracy poprzez producentów surowca, pierwszych
przetwórców tytoniu, producentów wyrobów tytoniowych, jak też dystrybutorów hurtowych
oraz detalicznych./BK/                                

Na podstawie: Dziennik Gazeta Prawna
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RZĄD TUSKA  POPIERAŁ    MORDERCÓW   PALESTYŃCZYKÓW

"Witajcie w domu!" - Donald Tusk przyjął Benjamina Netanjahu."Izrael jest dla UE i 
Polski szczególnie ważnym, cennym partnerem"wpolityce.pl/ 12 cze 2013 

Jak zaznaczył, zarówno dla Polski, jak i dla Izraela, ważne jest skuteczne rozwiązywanie 
problemów i napięć na Bliskim Wschodzie i szerzej, w całym regionie objętym niepokojami i 
konfliktami, który to region jest otoczeniem Izraela.Jesteśmy też przekonani, że UE powinna w 
sposób zdecydowany działać na rzecz ograniczenia zagrożenia terroryzmem. Tutaj państwo Izrael jest 
dla UE i Polski szczególnie ważnym, cennym partnerem i szczególnie ciężko doświadczonym

- mówił Tusk. 

Izrael niszczy obiekty finansowane przez UE 

2012-05-14 bibula 

Trudna sytuacja Palestyńczyków okupowanych i poniżanych w swoim własnym kraju pod okupacją 
Izraela jest czytelnikom tego portalu [Autonom.pl] dość dobrze znana. Raporty ONZ mówią o 620 
palestyńskich obiektach zniszczonych w 2011 roku i 224 w bieżącym przez siły izraelskie. Bezprawne 
wyburzanie domów, czy konfiskaty ziemi są tam na porządku dziennym. 

Wiele pozarządowych organizacji humanitarnych (głownie spoza Izraela) stara się w jakiś sposób 
pomóc Palestyńczykom w przetrwaniu na swojej ziemi.  Koalicją takich organizacji jest Displacement 
Working Group (DWG) pod przewodnictwem związanego z ONZ biura ds. pomocy humanitarnej. 
Opublikowała ona niedawno raport o niszczeniu przez Izrael obiektów powstałych lub odnowionych 
za pieniądze UE na Zachodnim Brzegu Jordanu, czyli w tak zwanej strefie “C”, stanowiącej niecałe 
70% terytorium Zachodniego Brzegu. Możemy tam przeczytać, że Izrael tylko w 2011 roku zniszczył 
62 obiekty tego typu – w tym cysterny na wodę wyremontowane przez Polską Akcję Humanitarną w 
wiosce Rahava. Obecnie kolejne 100 obiektów remontowanych z unijnych środków jest na celowniku 
Izraela, wśród nich następne, dwie cysterny wyremontowane przez PAH. Znajdują się one w 
położonej na południe od Hebronu wiosce Zanuta. Mieszka tam zaledwie 39 rodzin zajmujących się 
głównie pasterstwem. Żydzi niszcząc obiekty cywilne powołują się na swoje przepisy, w świetle 
których remonty cystern odbyły się nielegalnie. Należy jednak pamiętać, że w Strefie “C” praktycznie 
nie ma szans uzyskać zezwolenia na remont lub budowę (chyba, że jest się żydowskim osadnikiem). 
Ponad 94% palestyńskich wniosków jest odrzucanych przez izraelską administrację, więc organizacje 
humanitarne działają pomimo braku pozwoleń powołując się na prawo międzynarodowe. Uważają, że 
obowiązkiem państwa okupującego jest między innymi zapewnienie dostępu do wody dla ludności 
okupowanego terytorium. Natomiast Izrael robi wszystko aby wody dla Palestyńczyków było jak 
najmniej. Wiercone są studnie głębinowe w bezpośrednim sąsiedztwie palestyńskich źródeł, co 
powoduje ich wysychanie. Studnie Palestyńczyków są zatruwane ściekami z nielegalnych osiedli 
żydowskich lub po prostu niszczone przez armię. Wykopanie studni równie głębokich co izraelskie nie
wchodzi w grę z powodów technicznych (brak odpowiedniego sprzętu) i prawnych (dyskryminujące 
przepisy określające dopuszczalną głębokość studni). Nie ma możliwości czerpania wody z Jordanu, 
gdyż brzeg oddzielony jest drutem kolczastym i polami minowymi, a dostęp do furtek mają tylko 
Izraelczycy. Dostęp do izraelskich studni również jest zakazany dla Palestyńczyków. Wodę na terenie 
Zachodniego Brzegu Jordanu wydobywa firma Makarot, której pakiet kontrolny znajduje się w rękach 
izraelskiego rządu. Palestyńczycy są zmuszeni są do kupowania wody od tej firmy, nawet jeśli 
pochodzi ona z ich ziemi. Ceny dla Palestyńczyków są kilkakrotnie wyższe niż te, które obowiązują 
osadników żydowskich, a jakość tej wody znacznie gorsza. Zakupioną wodę trzeba wozić 
beczkowozami, gdyż nie wolno Palestyńczykom położyć rur do jej transportu.Polityka wodna Izraela 
jest sprytnym sposobem na wyrugowanie Palestyńczyków z ich własnej ziemi i przedstawia się dla 
nich wręcz katastrofalnie. Wszelkie akcje militarne ściągają rozgłos i fale międzynarodowej krytyki, 
natomiast odcięcie dostępu do wody pozostaje zazwyczaj przemilczane lub spotyka się z bardzo 
małym rozgłosem. Efekty zaś są porównywalne.                          
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 Tusk szczerze: poświęcał więcej czasu piłce niż polityce  

2013-03-28  www. bibula.com

Premier Donald Tusk zdobył się na chwilę szczerości, podczas swojej wizyty na Słowacji. 
Powiedział swojemu odpowiednikowi Robertowi Fico, że poświęca więcej czasu na piłkę 
nożną niż na politykę.

Tusk przebywał wczoraj na Słowacji, uczestnicząc w polsko-słowackich konsultacjach 
międzyrządowych, dotyczących przede wszystkim wspólnej organizacji zimowych Igrzysk 
Olimpijskich, a także spraw związanych z energetyką i infrastrukturą transportową. Szef 
polskiego rządu wchodząc do budynku w Popradzie, powiedział słowackiemu premierowi 
Robertowi Fico, że poświęca więcej czasu na kibicowanie i granie w piłkę niż na politykę. 
Szczerość Tuska zarejestrowały telewizyjne kamery.

                 III RP pogrąża się w kryzysie. Bieda polskich rodzin

                                2  grudnia  2012. www.nacjonalista.pl

Główny Urząd Statystyczny opublikował zatrważające dane, z których wynika, że 28%
polskich rodzin jest  dotkniętych ubóstwem. Niestety,  ale  wszystko wskazuje  na to,  że
liczba  ta  będzie  się  zwiększać,  ponieważ  dogonił  nas  kryzys  szumnie  nazwany
spowolnieniem gospodarczym.

Na  polską  biedę  składają  się  głównie  trzy  czynniki.  Pierwszy  ma  związek  z  brakiem
równowagi budżetowej. 16% gospodarstw domowych ma problemy z regularnymi opłatami
rachunków za media, czynsz czy kredyty.
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 Drugim czynnikiem jest chroniczny brak pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb.
Problem ten dotyka 15% gospodarstw domowych. Głównie emerytów oraz mieszkańców wsi.
Trzeci czynnik to złe warunki bytowe np. brak prądu. Aż 13.5% polskich gospodarstw żyje  w
takich warunkach. Około 5% polskich rodzin łączy te trzy czynniki.  Tymczasem PKB spadło z
2.3% w drugim kwartale do 1.4% w trzecim. 

Na koniec roku spodziewany jest spadek poniżej 1%. Taki spadek to już recesja gospodarcza.
Przyczyną takiego stanu jest między innymi słaby popyt krajowy spowodowany coraz gorszą
sytuacja  na  rynku  pracy,  inflacja  zjadająca  podwyżki  płac  itp.  Do  tego  dochodzi  spadek
inwestycji./BK/          Na podstawie: RMF24.

Platformiane  Wilkowyje 
 26 marca 2013   źródło/autor niezalezna.pl, Artur Dmochowski 

                      Agroturystyka  unijna  czyli  EURO   -  GESZEFT
Arogancja władzy – to popularne jeszcze w czasach PRL określenie przychodzi mi 
obecnie na myśl niemal codziennie. Mamy bowiem ostatnio do czynienia z festiwalem 
doniesień, pokazujących niezwykłe wprost rozpasanie i najzwyklejszą chciwość ludzi 
władzy, nominatów Platformy czy PSL, na najróżniejszych szczeblach i w rozmaitych 
instytucjach.

Niedawno mogliśmy się dowiedzieć, że Marcin Herra, szef spółki organizującej Euro 2012, i 
jego zastępca Andrzej Bogucki otrzymają po ponad 1,3 mln zł premii. Dlaczego? Bo 
mistrzostwa się odbyły… Przypomnijmy tę historię, bo jest wyjątkowo pouczająca. Ich 
kontrakty zostały podpisane w lipcu 2008 r. Już wtedy kilka faktów budziło zdziwienie. Po 
pierwsze to, że organizacją Euro 2012 miała się zająć jakaś spółka, a nie po prostu urzędnicy 
Ministerstwa Sportu w ramach swoich obowiązków.
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Korupcja w majestacie prawa

 Teraz wiadomo, jaki był cel tego zabiegu. Urzędnicy mogliby przecież otrzymać najwyżej 
określone przepisami wynagrodzenia, a w wypadku spółki można było zawrzeć w umowie – 
utajnionej przed opinią publiczną – dowolne klauzule, np. właśnie te przyznające „chłopcom 
Drzewieckiego” milionowe premie.Wybrańcy ówczesnego ministra sportu zarabiali i bez nich 
ogromnie dużo – Herra dostawał miesięcznie 26 tys. zł, co rok nagrodę w wysokości 160 
tys. zł, a do tego mieszkanie służbowe i takie dodatki, jak polisę ubezpieczeniową i 
prywatną opiekę medyczną dla całej rodziny. Te zdumiewająco wysokie zarobki otrzymał 
człowiek wówczas 32-letni, a zatem początkujący menedżer, niemogący pochwalić się 
żadnymi nadzwyczajnymi osiągnięciami. Tymczasem oficjalnie uzasadniano je rzekomą 
koniecznością przyciągnięcia „najwybitniejszych talentów”, którym trzeba było zaoferować 
„konkurencyjne rynkowo wynagrodzenia”.
Gdyby takie były intencje, znacznie lepszych menedżerów znaleziono by bez trudu za o wiele 
mniejsze stawki. Najważniejszą kwalifikacją młodego „geniusza zarządzania” były jednak 
jego polityczne koneksje.

Eldorado trwa

 Ale na tym historia się nie kończy. Gdy tylko minister sportu Joanna Mucha odtajniła 
zakończone kontrakty szefów spółki, poinformowała, że zawarła z nimi kolejne umowy – 
jeszcze wyższe, bo opiewające na 27 tys. zł miesięcznie. Herra i Bogucki mają odpowiadać 
za zarządzanie Stadionem Narodowym. A warunki nowej umowy są równie bulwersujące, jak 
poprzedniej i to nie tylko ze względu na samą wysokość podstawowego wynagrodzenia.
Rząd założył bowiem, że Stadion Narodowy przyniesie 21 mln zł strat rocznie. A nowi prezesi 
mają dostać premie za straty, tyle że mniejsze. Jeśli np. strata Stadionu wyniesie 11 mln zł, 
Herra i Bogucki dostaną jedną czwartą z 10 mln, czyli znowu po 1,25 mln zł – z budżetu, a 
zatem z naszych podatków.Finansowe eldorado ulubieńców „Mira” to jednak tylko najlepiej 
widoczny – ze względu na skalę – wierzchołek góry lodowej, a zarazem przykład 
patologicznego mechanizmu, działającego znacznie szerzej i już właściwie we wszystkich 
instytucjach państwa.
Pamiętamy przecież niemal identyczną aferę z byłym szefem Narodowego Centrum Sportu 
Rafałem Kaplerem. To kolejny trzydziestolatek, który otrzymał niemal 600 tys. zł premii za
spartaczoną budowę Stadionu Narodowego.

Korporacja HGW

 A na szczeblu lokalnym? Tu najlepiej przywołać przykład Warszawy, gdzie postępującą w 
całym kraju korupcję struktur administracyjnych państwa widać najwyraźniej. Przede 
wszystkim w czasie prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz liczba urzędników miejskich 
dramatycznie wzrosła – aż o 35 proc. Stołeczny ratusz stał się tym samym jednym z 
największych zakładów pracy w całej Polsce, zatrudniającym wraz z urzędami dzielnicowymi 
niemal 8 tys. osób. A gdy Gronkiewicz-Waltz obejmowała władzę w Warszawie w 2006 r., 
urzędników było 5,7 tys.
Również w tym wypadku widać finansowe rozpasanie na skalę podobną jak w Ministerstwie 
Sportu. Warszawscy urzędnicy w ubiegłym roku otrzymali niemal 43 mln zł premii. 
Samym burmistrzom dzielnic wypłacono 15 mln zł.
Żeby już nie ciągnąć tej listy, przywołajmy jeszcze tylko również idące w miliony zarobki 
byłego ministra Aleksandra Grada w spółce budującej elektrownię jądrową i jeden przykład 
spoza stolicy, który pokazuje, że patologie objęły właściwie cały kraj – wiceprezydenci 
Siemianowic otrzymali premie po 30 tys. zł.
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Wszystko to dzieje się w sytuacji powszechnego ubożenia społeczeństwa i braków w zakresie 
dostarczania podstawowych usług ze strony państwa, choćby w dziedzinie ochrony zdrowia, 
czy – skoro mówimy o poziomie samorządowym – zapewnienia mieszkań dla potrzebujących. 
A przecież za 43 mln zł można by np. wybudować kilkaset mieszkań komunalnych.

Gdy prawo nie działa

Czynnikiem wybitnie sprzyjającym rozwojowi patologii jest brak kontroli społecznej nad 
finansowymi decyzjami i machinacjami władzy. Sprzyja temu praktycznie całkowity zanik 
funkcji kontrolnej, jaką powinni sprawować dziennikarze w imieniu czwartej władzy. Jak 
wiadomo jednak, poza drugim obiegiem media są w większości z Platformą „zaprzyjaźnione”, 
a dziennikarstwo śledcze niemal całkowicie zanikło.Inny problem to coraz szczelniejsza 
zasłona tajności, za którą skrywa się władza. W każdym demokratycznym kraju jest oczywiste,
że jednym z podstawowych praw obywateli, będących przecież równocześnie podatnikami, 
jest wiedza o tym, jak rozdysponowywane są płacone przez nich podatki. Nieliczne wyjątki od 
reguły jawności mogą dotyczyć dziedzin związanych z interesem narodowym, np. kosztami 
działania tajnych służb.
Tymczasem w III RP regułą stało się właśnie ukrywanie działań władz, a zwłaszcza informacji 
finansowych. Korzysta się zwykle z pretekstu „ochrony danych osobowych” czy „tajemnicy 
kontraktu”, które w ogóle w sferze publicznej nie powinny mieć miejsca. Przykładem jest 
próba uzyskania przez stołecznych radnych z opozycji informacji o umowach zawartych przez 
Hannę Gronkiewicz-Waltz z kontrahentami miasta. Radni musieli pozwać władze miasta do 
sądu i otrzymali dane dopiero po wygraniu po dwóch latach procesu.
Skontrastujmy degenerację etosu władzy pod rządami Platformy Obywatelskiej z 
postępowaniem polityków w krajach demokratycznych. We Włoszech nowo wybrani 
przewodniczący obu izb parlamentu podjęli decyzję o obniżeniu własnych pensji aż o 30 
I dlatego właśnie Donald Tusk musiał spacyfikować Centralne Biuro Antykorupcyjne – 
powołane ono było przecież po to, aby podobnym patologiom przeciwdziałać.

Autor: Artur Dmochowski
Żródło: Gazeta Polska Codziennie
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Super Express" ujawnia: "Tusk taxi latało 100 razy". Z tego 
Warszawa-Gdańsk i z powrotem 90 razy. Kosztowało to 2,5 mln 
15 luty  2012

Pamiętacie państwo obietnicę taniego państwa? Oszczędnego, zwłaszcza gdy chodzi o 
"rozpasanie władzy"? Tej ostatniej frazy politycy Platformy pracy do władzy używali często. 
Zwłaszcza gdy mówili o rzekomym "bizantyjskim rozpasaniu" śp. prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. A co z tego zostało? Rozrost urzędniczej kadry o ponad 100 tysięcy ludzi. 
Tysiące etatów dla swojaków w gabinetach politycznych. Ogromne nagrody i premie. A może 
pamiętają państwo pana premiera Tuska jak pozując dla gazet ruszał do Stanów 
Zjednoczonych rejsowym samolotem? Poleciał raz czy dwa. A potem zaczął korzystać z 
pieniędzy podatników jak nikt przedtem. Nawet do domu do Sopotu lata rządowym 
samolotem.A jak wiadomo lata często, bo weekend szefa rządu zaczyna się często w piątek 
rano, a kończy w poniedziałek wieczór. Nic dziwnego, że "Super Express", który monitoruje 
sprawę, dziś apeluje by Donald Tusk po prostu przeniósł stolicę Polski do Sopotu. Wyjdzie 
taniej. Bo dziś, jak opisywała gazeta, podróże lidera kosztują polskiego podatnika bardzo, 
bardzo słono: Dotarliśmy do dokładnej statystyki lotów Donalda Tuska rządowymi samolotami
w 2011 roku. Wynika z niej jasno, że szef rządu trasę Warszawa - Gdańsk, Gdańsk - Warszawa
pokonywał ponad 90 razy.- Szacuję, że godzina lotu embraera to około 30 tysięcy złotych. W 
tej kwocie ujęte są koszty paliwa, smarów, eksploatacji samolotu, pensji pilotów, obsługi, a 
także opłat za wykorzystanie przestrzeni powietrznej i kwoty płaconej portom za start i 
lądowanie - ocenia mjr Michał Fiszer, ekspert lotnictwa.
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Z matematycznego rachunku wynika więc, że loty premiera do domu oraz z domu do pracy 
kosztowały ponad 2,5 mln złopisuje "Super Expres". I dodaje, że zdarzało się tak, że Donald 
Tusk w 2011 roku latał do Gdańska już w czwartek (np. 9 czerwca), a wracał samolotem do 
stolicy w poniedziałek (np. 13 czerwca).    gim, źródło: Super Express

                                        KOMENTARZE  INTERNAUTÓW

hmm (83.8.187.***) 15 lutego 2012 roku, 11:34 Bezczelność tego niekompetentnego lenia 
przekracza wszelkie granice! Powiedzmy sobie otwarcie ten Szkodnik kosztuje nas za dużo! 
Odgruzowywanie Polski po tym leniu będzie trwało baaardzo długo. Nie wspominając tych, 
którzy stracili życie.   Te 2.5 mln zł to tylko za 2011 rok x 4 daje 10 mln zł.To pajac, oszust, 
len, nieudacznik i katastrofa dla tego kraju. Jak można na taka miernotę glosować.. Tylu w 
Polsce głupich i naiwnych ludzi.. No ale by takich był dostatek, dbała pani Hall.

                               PIJAK  PATRYJOTA

Po wiadomościach dwie godziny dziś trzeźwiałem, 
Nie wiem kto racje ma, 
To Co tam mówił Pan redaktor to przespałem, 
O Co ta wojna szła, 
Już nie wiem kto jest tutaj bardziej popaprany ,
Naród czy rząd Co się za królowanie wziął 
A na wyborach lud był chyba najarany 
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Bo wybrał takie dno,
          Jak tu na trzeźwo, jak tu na trzeźwo 
W takim kraju mam żyć 

Ref:          Bo dzisiaj pijak Panie to jest patryjota 
                     On na dziadowskie nasze partie płaci szmal
                                 Najlepszy super obywatel to idiota
Bo z żalu zdrowiem płaci za ten Ich high life 
              A żebrakowi, który cicho siedzi w domu 
                     I miesiącami ciuła by mieć w końcu Coś 
                                Emerytalną figę dadzą po kryjomu 
                                           Na starość jak w butelce puste ujrzy dno 

2.A polityka doprowadza do obłędu 
         Wysnuwam wniosek ten 
                    Bo w sejmie same pokemony rząd do rzędu 
                                  Darmozjad albo leń 
Na szczycie guma balonowa i dziwaczka 
             Już tu doprawdy nie przejmuje wcale się 
                        I każdy ciągnie tylko do swego kubraczka 
                             Pokaźną sumę zer 
Jak tu na trzeźwo, jak tu na trzeźwo 
                   W takim kraju mam żyć 
Ref:           Bo dzisiaj pijak Panie to jest patryjota …..
ADAM  CHROLA

MŁODZI  NACIĄGACZE  CZYLI  PLATFUSY Z  MŁODZIEŻÓWKI  PO

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”, młodzieżówka partii rządzącej, w założeniu 
miało być szkołą obywatelskości i kształtowania prospołecznych postaw. Tymczasem 
okazało się uniwersytetem bezkarnego omijania prawa i naciągania państwa... 
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Rząd Donalda  Tuska przeznaczał dziesiątki milionów dla 
mniejszości niemieckiej .
9  luty  2014   wpolityce.pl

Prawie 80 mln zł trafiło w roku 2013 do 130-tysięcznej mniejszości niemieckiej na 
Opolszczyźnie. W tym samym czasie rząd niemiecki - w ramach umowy, na którą zgodził się 
rząd Donalda Tuska w 2011 r. – ma płacić organizacjom polonijnym w RFN – liczącej 400 
tys. aktywnych członków 328 tysięcy złotych. Ale to tylko teoria, bo rząd federalny 
wstrzymał wypłacanie tych dotacji już w ubiegłym roku…
W swoim n-tym wywiadzie Radosław Sikorski powtórzył wszystkie znane tezy jak to Polska 
jest szanowana w Europie, i oczywiście przez Niemcy. Traf chciał, że akurat dzisiaj wyszło na
jaw, że niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych odmawia obiecanych w umowie przy 
tzw. okrągłym stole z polskim rządem w 2011 r. wypłat pieniędzy na wsparcie polskiej 
mniejszości w RFN. (…) 
Na pytanie, jak dziś wyglądają relacje polsko-niemieckie, Sikorskiego nie opuszcza dobre 
samopoczucie:

Nie wiem, jak byśmy to określili tysiąc lat temu, gdy cesarz Otton brał Bolesława Chrobrego za 
partnera politycznego. Dziś sytuacja przedstawia się dużo lepiej niż wtedy - przede wszystkim 
dlatego, że jest to relacja wielostronna. Nasza sytuacja - ze względu na mechanizmy unijne - nie 
zależy tylko od kaprysów Berlina.                  52.



Tymczasem stacja radiowo-telewizyjna „Deutsche Welle” akurat dziś ujawniła, że niemieckie 
ministerstwo spraw wewnętrznych odmawia - bez podania przyczyn - wypłaty pieniędzy 
Polonii, m.in. na założenie portalu internetowego. Nieoficjalnie wiadomo, że Federalny Urząd
Administracji w Kolonii zażądał od organizacji polonijnych danych wszystkich dziennikarzy i
polityków w Polsce, z którymi się kontaktują. Polacy oczywiście odmówili.  Zachowanie 
Niemców nie jest niczym dziwnym. Wszak niemiecki rząd podpisał umowę z rządem 
Donalda Tuska, a więc naturalnie uznał, że może jej nie wypełniać. Umowa została podpisana
w czerwcu 2011 r. przy tzw. okrągłym stole i proniemieckie lobby w Polsce prezentowało 
zdjęcia uśmiechniętego pana  Siemioniaka  jako przykład doskonałych relacji polsko-
niemieckich. 
 

DOTACJA  DLA  POST BANDEROWCÓW    

Związek Ukraińców w Polsce (ZUwP) oraz jego organ prasowy „Nasze Słowo” nie ukrywają 
wcale, że ich tradycją jest tradycja UPA. Kto nie wierzy, ten niech poczyta sobie choć kilka 
numerów „Naszego Słowa” albo naukowe wytwory historyków skupionych wokół ZUwP, czy
też zapozna się z książkami wydawanymi przez tenże Związek.  Sejm RP już kilkakrotnie 
potępił zbrodnie UPA uznając je za „czystki etniczne o znamionach ludobójstwa”.  Mniejsza o
ten terminologiczny dziwoląg – fakt jest jednak faktem – zbrodnie UPA potępiono. W takim 
razie rodzi się pytanie – jak to jest możliwe, że ta sama władza w Polsce nie tylko toleruje 
istnienie organizacji nawiązującej wprost do zbrodniczej UPA, ale ją jeszcze sowicie dotuje?
Dane z 2012 roku są takie – ZUwP otrzymał dotację w wysokości 1.761.000 zł (w tym 
584.224 zł na remont „Narodnego Domu” i 674.000 na remont szkoły ukraińskiej w 
Przemyślu). W programie tej szkoły były m.in. uroczystości uczczenia rocznicy powstania 
UPA, podczas której wystawiono warty honorowe harcerzy z organizacji „Płast” przy grobach
upowców atakujących w 1946 roku Birczę.400.000 zł otrzymał Związek Ukraińców Podlasia,
którego przedstawiciele nie dopuścili do nadania nazw ulicom miasta zaczerpniętym z 
„Ogniem i Mieczem” Sienkiewicza, bo są… anty-ukraińskie. „Nasze Słowo” otrzymuje 
dotację na poziomie 140.000 zł rocznie. Jak to nazwać?                    

 Jan Engelgard  Nr 31-32 (4-11.08.2013)

       

Kancelaria Premiera sponsoruje gender-propagandę. 
700 tys. zł wydano na cykl filmów edukacyjnych, w których tradycyjna rodzina została 
przedstawiona jako siedlisko przemocy.Kancelaria Donalda Tuska zamówiła cykl filmów 
„edukacyjnych” dla pracowników najważniejszych centralnych urzędów państwowych oraz 
ministerstw, traktujący o nierównym traktowaniu obywateli. 
W tych filmach tradycyjna rodzina została przedstawiona jako siedlisko przemocy wobec 
kobiet oraz dzieci, zaś homoseksualistów określono jako bezbronną i prześladowaną przez 
heteroseksualną większość grupę społeczną. O sprawie poinformował portal niezalezna.pl. 
Całość pełnych bzdur materiałów filmowych kosztowała polskiego podatnika około 700 tys. 
zł. Urzędnicy dowiedzieli się z nich, m. in. że główną przyczyną przemocy w rodzinie jest 
tradycyjny podział ról kobiet i mężczyzn oraz brak możliwości wybrania sobie płci przez 
poszkodowane w ten sposób dzieci. Wpływ biologicznej płci na rozwój dziecka ma zdaniem 
autorów filmu „prowadzić do ograniczeń i nieprawidłowości w funkcjonowaniu psychicznym i
społecznym jednostek”. Wspomniany cykl filmów jest także dofinansowany ze środków z 
budżetu Unii Europejskiej.(...)                                              
wpolityce.pl 
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EMERYCI  PRZESZKADZAJĄ BO …DYMIĄ 

Były  kiedyś  dymarki  i  prawie  cała  ziemia  dymiła  ile  wlezie,  były  ogniska    u Indian a
teraz    najbiedniejsi  ludzie będą  musieli  płacić  prawie  dwa   lub  trzy razy  więcej  za
instalacje  gazowe  oraz  gazowe  ogrzewanie  zamiast  ogrzewać  domy  jak  dotąd  węglem
drzewnym,  który  jest  dużo  tańszy   od gazu  i przynajmniej  nie  wybuchnie.   W  ciągu  5
lat   a  do  końca  2020  roku  mają zniknąć w Krakowie  wszystkie  piece  na węgiel  wg
urojeń krwiopijców z  Unii ,bo   Polska   musi  poprawić  jakość  powietrza,  ale pierdzenie w
stołki  przez  posłów  oraz europosłów i uchwalanie  mafijnych  ustaw jakoś  powietrza  tego
nie  psuje !  Węglem  ogrzewa domy 4  miliony  Polaków,  większość żyjąca w  skrajnej
biedzie, tona węgla  kosztuje  od  400 do 800  złotych a  ogrzewanie  gazem  i prądem jest
nawet trzy  razy  droższe.

Rząd Donalda Tuska idzie na wojnę ze 
społeczeństwem

Uważam Rze 2013-09-02 
Rząd prowokuje wybuch niezadowolenia społecznego, aby ograniczyć prawa 
obywatelskie - twierdzą publicyści „Uważam Rze". Platforma Obywatelska systematycznie 
ogranicza prawa obywatelskie. Robi to pod przykrywką różnego rodzaju zagrożeń. 
Dopalacze, hazard, a przede wszystkim faszyzm i kibolizm. 
Wszystkie dotychczasowe „wybryki" owocujące podnoszeniem tematu ograniczenia praw 
obywatelskich wyglądają na ustawki inspirowane przez rząd. Po ubiegłorocznym Marszu 
Niepodległości w Warszawie w internecie opublikowano zdjęcia policjantów, którzy 
maszerują przy pochodzie i prowokują demonstrantów. Opanowanie organizatorów i sprawne 
siły porządkowe zapobiegły tragedii, do której by doszło, gdyby demonstranci odpowiedzieli 
na prowokacje policji. 
                                                              54.



Do tego należy dodać ograniczenia wolności zgromadzeń i plany likwidacji referendów, tak 
aby de facto uniemożliwić odwoływanie władz lokalnych. 
Zielone światło, które dano narodowcom, przyjmując jednocześnie organizacje lewackiego 
szczytu klimatycznego 11 listopada. Jednocześnie uchwalono prawo umożliwiające wsparcie 
policji przez wojsko, a jeśli to nic nie da, to przez siły międzynarodowe. 

17  kwietnia  2014.   http://zmianynaziemi.pl

Warto w tym momencie przypomnieć kontekst rozpoczęcia II wojny światowej. Poprzednik
UE,   czyli  III  Rzesza,  borykała  się  z  poważnym kryzysem.   Niemcy bankrutowały,  a  jak
wiadomo najlepszym sposobem na  to,   aby nie  płacić  swoich  zobowiązań jest  rozpętanie
wojny.  To  była  główna  przyczyna  napaści  na  Polskę.  Obecnie  mamy  bardzo  podobną
sytuację. Zresztą Unia Europejska jest praktycznie kontynuacją III Rzeszy. Podobieństwa są
uderzające  i  prawdopodobnie  właśnie  dlatego  tak  surowo  zabrania  się  publikacji  takich
manifestów  ideologicznych  jak  podyktowana  przez  Hitlera  "Mein  Kampf".  Mimo  prób
zupełnego ogłupienia dzisiejszego społeczeństwa pozostało jeszcze nieco osób umiejących
kojarzyć oczywiste korelacje.  Skoro bankrutujący narodowi socjaliści rozpętali tak straszną
wojnę to do tego samego mogą być zdolni bankrutujący euro socjaliści.

                         Szare  eminencje  lobbyingu w  UE   mafii  globalistów 

                      Kto Rządzi Unią Europejską? [Dokumentalny] (Lektor PL) 
                                                                 YOU  TUBE
Opublikowano 21 sty 2014 
 Dokumentaliści podejmują temat lobbystów wywierających ogromny wpływ na brukselskich 
parlamentarzystów oraz elity rządzące. W stolicy Unii Europejskiej podejmowanych jest wiele 
niejasnych decyzji. Twórcy filmu zwracają uwagę widzów na poważny problem nieprzejrzystości 
europejskiej polityki.                                  The Brussels Business - Who Runs The Europen Union 
(2012)
   
23 marca 1942 roku Adolf Hitler wydał dyrektywę o rozpoczęciu budowy Wału 
Atlantyckiego
Był to system umocnień ciągnących się na długości 3862 km wzdłuż zachodnich wybrzeży 
Europy, od granic Hiszpanii do północnych krańców Norwegii. Po szybkim podboju prawie 
całego kontynentu w 1941 roku zaplanował uczynienie go niezdobytą twierdzą, która zwać 
się miała Festung Europa. W związku z tym wydał dyrektywę nr 40, oficjalnie 
rozpoczynającą zaplanowane prace jak i również rozkazał wzmocnić obronę baz marynarki 
wojennej, w tym baz U-Bootów. Początkowo fortyfikacje skupiono wokół największych 
portów, a pod koniec 1943 roku rozszerzono na inne tereny. Wał Atlantycki nigdy nie został 
ukończony. Składał się z różnego rodzaju bunkrów, baterii artyleryjskich i pól minowych.

Dyrektywa Unii Europejskiej – akt prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą 
prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia 
(implementacji) określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w 
dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy.

                                Donald Tusk w Elblągu o Polsce w UE 
Nie wszystko nam jeszcze wychodzi, ale prawie wszyscy nam tych 10 lat bycia w Unii Euro-
pejskiej zazdroszczą, a szczególnie nasi sąsiedzi, pobratymcy zza wschodniej granicy - mówił
w Elblągu premier Donald Tusk, który uczestniczy w Pikniku Rodzinnym.
                                                          55.



 - Europejskiej szansy nikt nam nie dał za darmo, Polacy budowali Europę od pierwszych dni 
po II wojnie światowej dodał premier.  (…)    
  Jak podkreślił, nasi wschodni sąsiedzi "nie mają żadnej wątpliwości, że to my Polacy wygra-
liśmy wielki los na loterii, a mówiąc precyzyjnie - dostaliśmy szansę na tej historycznej loterii
i ją dobrze wykorzystaliśmy".
- Europejskiej szansy nikt nam nie dał za darmo. W Elblągu, kiedy patrzymy (na to), co Pola-
cy w tym mieście zrobili, nie w ciągu ostatnich 10 lat, ale od 1945 roku, to mamy prawo po-
wiedzieć - podobnie jak w Gdańsku, Słupsku, na Śląsku, w Lubuskiem, na Zachodnim Pomo-
rzu, na całej Warmii i Mazurach, że my tutaj Europę budowaliśmy od pierwszych dni po woj-
nie - powiedział szef rządu.
 1  maja  2014  onet.pl

PROMOCJA  WIZERUNKU  POLSKI 

 Planowane jest wydanie kolejnego filmu promocyjnego. Tym razem wydatki z nim 
związane wyniosą ponad 8 milionów złotych!
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamierza wydać spot ukazujący pozytywny wydźwięk 
transformacji w Polsce w ostatnich 25 latach. Na ten moment nie jest wiadomo kto zająć ma 
się ewentualną produkcją filmu. Z nieoficjalnych źródeł jednak możemy się dowiedzieć, iż 
rząd przeznaczył na stworzenie spotu milion złotych. Do tego wydatku dojść ma jednak 
jeszcze 7,5 miliona złotych przeznaczonych na wykupienie czasu antenowego w 
zagranicznych stacjach. Wśród telewizji, które wyświetlą materiał znajdą się: BBC, CNN, Al 
Jazeerze oraz Sky News. Film promocyjny ma zostać również udostępniony na internetowych
stronach stacji. Pieniądze przeznaczone na wydanie spotu mają pochodzić ze środków 
zaoszczędzonych podczas Polskiej prezydencji w UE. W skład komisji odpowiedzialnej za 
wybór wykonawcy wchodzić będą członkowie Rady Promocji Polski. Zaliczają się do nich 
przedstawiciele ministerstw: Spraw Zagranicznych, Gospodarki, Kultury, Rolnictwa oraz 
Sportu i Turystyki. Dodatkowo głos posiada przedstawiciel prezydenta oraz branży 
reklamowej.(...)                             źródło: rmf24.pl 1  maja 2014   

George Friedman o Polsce: będziecie mocarstwem - razem z  
Niemcami . 

Dziś Polacy mają wszelkie podstawy ku temu, by rządzić w regionie. Będziecie prawdziwym mocar-
stwem w Europie, ale już teraz widzimy mocarstwową politykę Polski w tej części Starego Kontynen-
tu. Pytaniem otwartym pozostaje to, jak daleko to pójdzie i kto się przyłączy – powiedział George 
Friedman podczas Global Security Forum 2014. Amerykański politolog potwierdził zatem, że w obli-
czu kryzysu na Ukrainie nie zmienia swojej tezy sprzed kilku lat o wzrastającej roli Polski w świecie. 
Wręcz przeciwnie  (…..)  
Friedman uważa, że jednym z najważniejszych celów w najbliższej przyszłości jest zrozumienie inten-
cji Niemiec, które są "głównym rozgrywającym w Europie". To właśnie od m.in. od reakcji zachodnie-
go sąsiada Polski będzie zależała dalsza postawa krajów regionu wobec Rosji.- Jeśli Niemcy nie będą 
uczestniczyć w tym zamieszaniu, wówczas wschodnia część Europy będzie miała wybór – albo dojść 
do porozumienia z Rosją, albo stawić opór. Największym znakiem zapytania jest zatem kolejny ruch 
Niemiec. Brak reakcji też jest odpowiedzią – zauważył futurolog podczas Global Security Forum 2014
w Bratysławie.(....)   George Friedman to amerykański politolog, założyciel i dyrektor generalny 
Stratfor. Zajmuje się geopolityką i współczesną doktryną wojenną. Pracował jako doradca w kwestiach
bezpieczeństwa dla czołowych amerykańskich dowódców wojskowych. W Polsce zasłynął w 
szczególności po publikacji w 2009 roku książki "Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek", w której 
przekonywał, że Polska stanie się mocarstwem w Europie.                                                                 
16  maja  2014    http://wiadomosci.onet.pl/swiat                                                               56.



Niemcy pralnią brudnych pieniędzy

Organizacje pozarządowe kwalifikują Niemcy jako "istne eldorado dla procederu prania 
brudnych pieniędzy". Od dawna już krytykuje to OECD i policja. Rząd jak na razie niewiele 
zrobił. 
Niemcy ryzykują, że ze względu na niedociągnięcia w zwalczaniu prania brudnych pieniędzy, mogą 
zostać napiętnowane przez międzynarodową społeczność jako kraj obarczony ryzykiem i znaleźć się 
na niechlubnej liście.Jak donosi tygodnik ekonomiczny "Wirtschaftswoche" Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wezwała RFN, by wyrugowała swe luki w zakresie prawa karnego 
w tej dziedzinie.
Niemiecki  minister  finansów Wolfgang Schaeuble (CDU) w piśmie do szefa federalnego resortu 
sprawiedliwości Heiko Maasa (SPD) ostrzegał, że jeżeli Niemcy nie podejmą konkretnych kroków do 
czerwca 2014 r., pociągnie to  za sobą zaostrzenie procesu nadzoru czy nawet groźbę umieszczenia 
Niemiec na liście krajów wysokiego ryzyka. To doprowadziłoby do "znacznego uszczerbku na 
niemieckiej reputacji". Jak stwierdzono w sobotę w ministerstwie finansów w Berlinie "ze względu na 
krytykowane deficyty w zakresie bezkarności samodzielnego prania pieniędzy" zwrócono się do 
odpowiednich resortów o wyrugowanie tych deficytów.
Faktem jest bowiem, że kto w Niemczech własnoręcznie pierze swe brudne pieniądze, tego 
praktycznie nie dosięga prawo. W opinii grupy FATF, będącej oddziałem OECD ds. prania brudnych 
pieniędzy, kary obowiązujące w Niemczech są zbyt łagodne. Komu zostanie udowodniony ten 
proceder, temu grozi kara pozbawienia wolności najwyżej na rok. Ze względu na deficyt w zwalczaniu
prania brudnych pieniędzy i w walce ze zorganizowaną przestępczością Niemcy są już od dłuższego 
czasu na cenzurowanym. Eksperci wychodzą z założenia, że w RFN pranych jest rokrocznie ok. 50 
mld euro. Odkryte zostaje z tego niecałe pół procenta. Organizacje kościelne i pozarządowe 
mianowały RFN "eldoradem do prania brudnych pieniędzy".(...) 

dpa / Małgorzata Matzke  red.odp.:  Elżbieta Stasik   http://biznes.onet.pl/   29.04.2014 

KOMUNA W  MSZ 

PRL mamy już dawno za sobą, ale w niektórych urzędach rządowych ta epoka nie minęła. W MSZ 
pracuje 131 byłych tajnych współpracowników służb bezpieczeństwa PRL. Siedmiu z nich kieruje 
polskimi placówkami dyplomatycznymi
Informacje o tajnych współpracownikach służb PRL przedstawiła w Sejmie wiceszefowa MSZ Gra-
żyna Bernatowicz. Jak powiedziała wiceminister, spośród 2,7 tys. pracowników polskich służb zagra-
nicznych, ok. 1,5 tys. podlega lustracji. Obecnie z resorcie pracuje 131 osób, które przyznały się do 
współpracy ze służbami PRL. – W tej kadencji rządu z pracy odeszło 98 byłych współpracowników –
mówiła Bernatowicz. Siedem osób kieruje polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą.            
www.fakt.pl/Tajni-wspolpracownicy-w-MSZ-MSZ       rok  2012

CENZURA W  POLSCE  TRWA                 Co wycięto z reportażu TVP?

6 maja  2014  na Wydziale Zarządzania Uniw. w Łodzi zorganizowano debatę kandydatów do PE, w 
której wzięły udział tzw. „jedynki” lub „lokomotywy” łódzkich list największych ugrupowań. 
Spotkanie dotyczyło pomocy dla Ukrainy. Ku zdziwieniu większości słuchaczy przedstawiciele PO, 
PiS i SLD 
zajęli jednolite stanowisko wobec naszych wschodnich sąsiadów tj. napiętnowanie Rosji przy 
jednoczesnym wsparciu politycznym i finansowym ukraińskiej opozycji. Gdy przyszedł czas 
zadawania pytań obecni na sali nie pozostawili suchej nitki na kandydatach do PE. Całe spotkanie 
nagrywane było przez łódzki oddział TVP jednak w reportażu nie wspomniano nawet słowem o 
krytyce, która posypała się z sali. A jednak nie było nawet jednej pozytywnej oceny stanowiska 
zajętego przez czołowych polityków łódzkiego SLD, PiS i PO. Dlaczego TVP ocenzurowała 
najważniejszy fragment debaty, pozostawiamy państwa ocenie. Jednocześnie zachęcamy do 
porównania powyższego nagrania z materiałem „Łódzkiej Trójki”. Tutaj 
link: http://www.tvp.pl/lodz/informacja/lwd…                                                                                  57.



Owymi „jedynkami” w wyborach do PE na listach PO, PiS i SLD są odpowiednio: J.Saryusz-
Wolski, Janusz Wojciechowski i Weronika Marczuk. To właśnie ta trójka, wywodząca się z 
potencjalnie współzawodniczących partii i środowisk politycznych była zadziwiająco zgodna, niemal 
jednomyślna, w prezentowaniu i ocenie wydarzeń na Ukrainie. Jeszcze raz dokumentuje to 
prawidłowość, że układ okrągłostołowy oznacza homogeniczność poglądów, szczególnie jeśli chodzi 
o kwestię polityki zagranicznej.

 Moderatorem   dyskusji był prof. dr hab.Zbigniew Rau, a interweniującym wobec mojej osoby i 
usiłującym wyprosić mnie z sali pod groźbą wezwania policji był kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego, dr
Rafał Majda. Obaj panowie, to pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji UŁ, w stosunku 
do których należałoby spodziewać się szczególnego przestrzegania zasad prawa oraz dobrych, 
naukowych zasad debaty publicznej!
Trzecia refleksja dotyczy sposobu relacjonowania tej „debaty” przez lokalne i ogólnopolskie media.Jak
można było się spodziewać- zastosowano ostrą cenzurę, nie wspominając niemal w ogóle o 
polemikach, a w zasadzie o totalnej krytyce poglądów prezentowanych przez kandydatów na 
europarlamentarzystów. Jeszcze raz potwierdza to, że stosowana jest w Polsce cenzura prewencyjna, 
co zabronione jest konstytucyjnie, oraz, że w kampanii wyborczej do PE w Polsce łamane są zasady 
demokracji i praw człowieka , co jest sprzeczne z Międzynarodowymi Paktami Praw Obywatelskich i 
Politycznych ONZ oraz z Kartą Praw Podstawowych UE
PZ  stanislav    http://wps.neon24.pl

                         DONEK  I  SPÓŁKA 

Związkowcy z Solidarności obwożą po naszym umęczonym kraju styropianową figurę 
Złotego Donka, pomnika wystawionego przez naród premierowi za życia w dowód 
wdzięczności. Był właśnie w Częstochowie, teraz odwiedzi Katowice, a następnie 
Wrocław. Złoty Donek wygląda jak Lenin, pod pachą trzyma piłkę, a na głowie ma ostatnio 
zamiast czapki peruwiańskiej, czapkę taką jakie noszą pod supermarketami Mikołaje.Byliśmy
najweselszym barakiem w demoludach i jak widać z formy protestu, jaką wybrali 
związkowcy, coś z tego zostało. Okazuje się jednak, że nie każdemu się to podoba, a nawet 
może być uznane za „uderzanie w godność Premiera i powagę Państwa Polskiego”. Tak 
bowiem dosłownie uzasadniła odmowę umieszczenia anonsu o przyjeździe Złotego Donka do
Wrocławia redakcja bezpłatnie rozdawanej gazety „Metro”, której wydawcą jest spółka 
Agora.(.....)       06-12-13   Piotr Jakucki www.prawy.pl 

                                   ZŁOTY  DONEK  NA  INDEKSIE
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                  KIEDY  WYPRZEDAŻ  PREMIERA ? 
Upadające firmy to już standard, przestały dziwić bankructwa szpitali, ale żeby 
plajtowały całe gminy?! Tego jeszcze nie było... Jak donosi „Super Express”, w Rewalu 
(woj. zachodniopomorskie) komornik wszedł na konto urzędu gminy i zabiera z niego wpłaty 
mieszkańców.Zamierza w ten sposób ściągnąć dwa miliony dla banku, który domaga się 
spłaty długu. Sam zarobi na tym... ponad 90 tys. zł– informuje gazeta. Wójt Rewala tłumaczy,
że kasa gminy jest pusta, a zobowiązania sięgają 115 mln złotych.   Tylko w jednym banku - 
Nordea do spłaty pozostaje 30 mln zł. Dwa mln zł z tego to zaległość, na spłatę której bank 
nie mógł się doczekać. Uzyskał więc nakaz zapłaty i teraz odzyskaniem długu zajął się 
komornik– pisze „SE”.

Tylko czekać jak komornicy zaczną zajmować kraj kawałek po kawałku - gminy, powiaty, 
województwa. Ale zacząć powinni od kancelarii premiera...                                                    
18.12.2013  w polityce.pl

RZĄD  TUSKA WYPRZEDAJE  POLSKĄ  ZIEMIĘ 

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała zakup państwowych nieruchomości rolnych 
przez cudzoziemców w latach 2011-2013 (do 30 kwietnia 2013 roku), a więc przez 
zaledwie 2,5 roku w trzech oddziałach Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR): 
zachodniopomorskim, dolnośląskim i mazowieckim i z jej raportu wyłania się przerażający 
obraz niekontrolowanej sprzedaży państwowej ziemi w szczególności cudzoziemcom głównie 
reprezentujących kapitał holenderski, duński i luksemburski.Najbardziej jaskrawo widać ten 
proceder na terenie oddziału zachodniopomorskiego ANR gdzie wprawdzie cudzoziemcy 
bezpośrednio nabyli zaledwie 23 hektary gruntów rolnych (na to trzeba zgody MSW) ale już 
spółki z mniejszościowymi udziałami kapitału zagranicznego nabyły przez ostatnie 2,5 roku w 
przetargach nieograniczonych blisko 3 tysiące hektarów państwowej hektarów ziemi (na to już 
nie potrzeba zgody MSW). Jakby tego było mało cudzoziemcy po nieskorzystaniu przez 
zachodniopomorski oddział ANR z prawa pierwokupu, nabyli udziały spółek,  które były 
właścicielami około 4,6 tysiąca hektarów ziemi (na to także nie trzeba zgody MSW). MSW 
może więc twierdzić, że problemu wykupu polskiej ziemi przez cudzoziemców nie ma, 
natomiast z raportu pokontrolnego NIK wynika, że jest on bardzo poważny, skoro zaledwie 
przez 2,5 roku na terenie jednego województwa w rękach cudzoziemców znalazło się blisko 
7,6 tysiąca hektarów ziemi. Protestujący w tej sprawie od wielu miesięcy rolnicy w 
województwie zachodniopomorskim po wielokroć zwracali uwagę ministrowi rolnictwa i jego 
urzędnikom na omijanie polskiego prawa i zakupy państwowej ziemi poprzez spółki albo 
zakupy udziałów w spółkach, które wcześniej nabyły ziemię od ANR ale do tej pory ten 
proceder nie został zatrzymany.(...)                                         wpolityce.pl 1.03.2014  Zbigniew  
Kuźmiuk

naprawarzeczpospolitej.blogspot.tw (gość) (61.59.107.***) dzisiaj, 9:35 

Ludzie, przecież większość tej ziemi była UKRADZIONA! Ukradziona przedwojennym 
WLASCICIELOM. (na przykład mojej rodzinie.) Trzeba się było (jako politycy, jako partia) 
konsekwentnie interesować tym, żeby weszła ustawa reprywatyzacyjna. Natomiast państwo, 
które właścicielem tej ziemi jest tylko na papierze, które jej dostatecznie nie uprawiało, nie 
zajmowało się nią, które przez dziesięciolecia konsekwentnie niszczyło pałace, dwory, 
zabudowania gospodarcze -- takie państwo oczywiście ja sprzeda za bezcen - komukolwiek. 
Bo to po prostu nie jest ich. Czy to tak ciężko zrozumieć? 
                                                          59.



RZĄD  SIĘ  WYŻYWI  DZIURA  BUDŻETOWA  UROŚNIE

Polska udzieli Mołdawii preferencyjnego kredytu do 100 milionów euro, który zostanie 
przeznaczony na finansowanie eksportu z Polski do Mołdawii - poinformowało w środę w 
komunikacie Ministerstwo Finansów.Resort poinformował, że w środę minister finansów 
Mateusz Szczurek podpisał z ministrem finansów Mołdawii Anatolem Arapu umowę o 
udzieleniu Republice Mołdawii kredytu w ramach tzw. pomocy wiązanej. 

Według Szczurka podpisanie umowy kredytowej z Mołdawią jest kolejnym krokiem w 
działaniach podejmowanych przez Polskę na rzecz wzmocnienia relacji gospodarczych 
między naszymi krajami.  W komunikacie wskazano, że zgodnie z umową Polska udzieli 
Mołdawii preferencyjnego kredytu do wysokości 100 milionów euro przeznaczonego na 
finansowanie eksportu do tego kraju towarów i usług związanych z rolnictwem i 
przetwórstwem spożywczym. W ramach umowy kredytowej będą zawierane kontrakty 
handlowe pomiędzy polskimi przedsiębiorcami i mołdawskimi importerami.                            
14  maja 2014  onet.pl 

ZŁODZIEJE  BEZ  FAKTUR 
Rzekomo 'Uelastycznieniu ulegnie też stosowanie stawki 0 proc. w eksporcie towarów oraz 
wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. "Stawka 0 proc. będzie stosowana w przypadku, 
gdy podatnik zarejestruje się jako podatnik VAT-UE nie później niż w momencie składania 
deklaracji" - napisano w komunikacie. Pozostałe propozycje zmian korzystne dla 
przedsiębiorców dotyczą fakturowania: zlikwidowanie obowiązku wystawiania faktur, które 
dokumentują sprzedaż produktu bądź usługi zwolnionych z VAT (podatnik będzie musiał 
wystawić taką fakturę jedynie na żądanie nabywcy); faktury będą wystawiać wszyscy 
podatnicy, również podatnicy dotychczas wystawiający rachunki; na fakturach 
dokumentujących sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych nie będzie zamieszczany 
numer rejestracyjny.(......)                                     14  maja  2014   onet.pl                                   

 ŻYDZI SWOJE DOSTALI

Radosław Sikorski opublikował  nawet na stronie kierowanego przez siebie ministerstwa 
dokument poświadczający, że Polska wypłaciła w przeszłości Stanom Zjednoczonym poważne 
odszkodowania dla ich obywateli pochodzenia żydowskiego.To umowa z 1960 roku, która 
dotyczyła zwrotu przez mienia żydowskiego utraconego podczas II Wojny Światowej. Polska zapłaciła
wtedy USA ponad 40 mln dolarów, czyli miliard dolarów – według przeliczenia na dzisiejsze realia. W
umowie PRL z USA Stany Zjednoczone zrzekły się prawa do reprezentowania swoich obywateli w 
sprawach powojennych odszkodowań. Wzięły na siebie także obowiązek dystrybucji pieniędzy z 
Polski wśród pokrzywdzonych mieszkańców. Zdaniem eksperta ds. odszkodowań, mecenasa Bartosza 
Grohmana, dokument opublikowany przez MSZ jasno pokazuje, że dzisiejsze roszczenia 
amerykańskich Żydów są pozbawione podstaw prawnych i nie powinny być w ogóle rozpatrywane.     

Dane z dnia 15.12.2013 Tusk wzywał do  zaakceptowania niemieckiej 
przeszłości
Co premier robił na Opolszczyźnie? Umacniał niemieckość regionu oraz jego mieszkańców. 
Tak przynajmniej wynika z relacji Niemców w Polsce. Na swoim portalu relacjonują spotkanie
przedstawiciela Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim z szefem
rządu.Norbert Rasch z Towarzystwa przemawiał do Donalda Tuska w czasie jego spotkania z 
przedstawicielami środowisk biznesowych, społecznych, politycznych oraz kościoła. 
Możliwość przemawiania przewodniczący wykorzystał przede wszystkim, aby podkreślić 
znaczenie organizacji pozarządowych dla regionu szczególnie na przykładzie mniejszości 
niemieckiej.                                                                                                                              60.



Mówił o aktywnym włączaniu się Niemców z opolskiej części Górnego Śląska, w rozwój 
specjalnej strefy demograficznej, a także o potrzebnie pozbycia się kompleksów związanych z 
niemieckością i stawiania na dwujęzyczność.

 Szansą dla tej dwujęzyczności jest subwencja oświatowa, która jak przyznał Norbert Rasch, 
jest według niego nieodpowiednio wykorzystywana- relacjonuje portal Vdg.pl.Ciekawsze 
jednak jest to, co miał odpowiedzieć premier Donald Tusk: W odpowiedzi na słowa 
przewodniczącego premier stwierdził, iż dla wszystkich nas odpowiedzialność za niemieckie 
dziedzictwo jest ważna. Wezwał do wyzbycia się kompleksów związanych z niemieckością 
oraz zaakceptowania niemieckiej przeszłość jako przeszłości własnej. Dwujęzyczność i dwu-
etniczność premier wymienił jako atut regionu a nie ciężar.  Na końcu spotkania Donald Tusk 
miał sugerować możliwość osobnego spotkania z Niemcami z Polski w Warszawie.

18  luty  2014   wpolityce.pl

       “Po wojnie, w Oświęcimiu dalej mordowano Polaków”

data:17 stycznia 2014   

– Po wojnie w Oświęcimiu dalej mordowano Polaków – z Mateuszem Wyrwichem, 
dziennikarzem i autorem książek reportażowych rozmawia Mateusz Rawicz.

Czemu zdecydował się Pan na napisanie „W celi śmierci”?

.Kiedy pisałem książkę „Łagier Jaworzno”, o obozie w Jaworznie, czyli o filii Auschwitz – 
wykorzystywanym po 1945 roku przez komunistów do więzienia Niemców, Ukraińców i 
Polaków – poznałem wielu ludzi skazanych na karę śmierci przez komunistyczne sądy, którym
Bóg pozwolił dalej żyć. Uważałem, że to, co przeżyli trzeba przekazać innym. To, co działo się
po 1945 r. było przecież straszliwą eksterminacją narodu polskiego. O tym mnóstwo ludzi nie 
wie albo… nie chce wiedzieć, bo musieliby coś z tą trudną historią zrobić.                    

Działalność obozu oświęcimskiego nie skończyła się w 1945 r.?

Po wojnie Oświęcim był obozem kierowanym przez NKWD. Później przez MBP. Do początku
1948 r. siedziało tam ponad 40 tysięcy ludzi. Wśród nich żołnierze AK oraz NSZ, których 
komuniści szczególnie nienawidzili.

.Skazani za działalność antykomunistyczną – mimo, że uchylono im wyroki śmierci – byli 
do końca PRL prześladowani…

.Bez względu na to czy wyszli z więzienia w latach pięćdziesiątych, czy sześćdziesiątych nie 
mogli znaleźć pracy, iść na studia, zrobić prawa jazdy czy dostać mieszkania. Ci ludzie byli 
zmuszeni do zatajania w życiorysie swojej działalności czy pobytu w więzieniu, co później SB 
wykorzystywało do szantażu i ewentualnego werbunku. Prześladowano dzieci tych ludzi, 
uniemożliwiano zdawanie na studia, otrzymanie mieszkania, blokowano awans. W książce 
przedstawiłem historię Józefa Dziemiry, skazanego w 1963 r., któremu zabrano mieszkanie. 
Przepadek całego mienia był zresztą dla skazanych za działalność antykomunistyczną 
codziennością.

.Co było najbardziej bolesne dla tych ludzi?

.Jeden z moich rozmówców powiedział, że katowanie przez Niemców było dla niego 
zrozumiałe, bo to był najeźdźca. Lecz ból nie do zniesienia sprawiała mu świadomość, że 
katował i ubliżał mu od faszystów człowiek w polskim mundurze. Dużym poniżeniem dla 
więźniów było przebieranie ich w niemieckie mundury, trzymanie w celi razem z niemieckimi 
zbrodniarzami wojennymi czy skazywanie za „faszyzację” kraju.                                        61.



.Najbardziej wstrząsającym fragmentem książki „W celi śmierci” jest wywiad ze 
Schleyenem. Jak Panu udało się dotrzeć do tej osoby i skłonić go do rozmowy?

.Nie mogę ujawnić osób, dzięki którym do niego dotarłem. Spotkałem się z nim w 1995 r.W 
tym spotkaniu uczestniczyli młodzi członkowie stowarzyszenia opieki nad ofiarami II wojny 
światowej. Najprawdziwsi naziści. Zresztą, działali w tym stowarzyszeniu również ludzie z 
terenu Opolszczyzny. Dla wielu z nich to była świetna przepustka do zdobycia dobrej pracy 
czy mieszkania w Niemczech. Natomiast jeśli chodzi o Schleyena, to prawdopodobnie do dziś 
uwikłany jest w działalność służb specjalnych. Miał kontakty z funkcjonariuszami obozów 
koncentracyjnych, nazistami i komunistami. W obozie w Jaworznie był gladiatorem.

.Kim?

.W latach 1945-46 Jaworzno było obozem zarządzanym przez NKWD, później przeszło pod 
władzę Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wojewódzkim szefem UB na terenie, gdzie
leżało Jaworzno był Jurkowski, człowiek o ogromnych uprawnieniach, wyjątkowo  mocno 
osadzony w strukturach NKWD. Jurkowski, jak i inni funkcjonariusze MBP, a czasem nawet 
ubecy z Warszawy, urządzał w obozie w Jaworznie popijawy i orgie seksualne z 
funkcjonariuszkami. Aby „urozmaicić” libacje, wymyślali różne „zabawy”. Jedną z nich były 
walki więźniów z więźniami. Najpierw były to walki zapaśnicze i bokserskie. Później 
dla  „uatrakcyjnienia” nakazano walczącym używać kijów, kilofów, siekier. Były to walki na 
śmierć i życie. Jednym ze zwycięskich gladiatorów był Schleyen, który dzięki temu nawiązał 
liczne kontakty z funkcjonariuszami MBP.

.SSman, który do Polski trafił przed wojną…

.Zamieszkał w województwie śląskim w 1937 r., miał legendę prześladowanego przez 
hitlerowców. Do wybuchu wojny zajmował się inwigilacją środowisk żydowskich. Jakbyśmy 
to dziś powiedzieli: pracował dla niemieckiego wywiadu „pod przykryciem”.                            

Nawet ożenił się z Żydówką…

.Tak… a później wysłał ją do Oświęcimia do doktora Mengele. Tłumaczył, że nie wiedział, 
czym Mengele się zajmował, ale to nieprawda.Przez dwa lata był na uniwersytecie jego 
słuchaczem.

.Dlaczego w 1945 r. nie wyjechał do Niemiec?

.Niemcy zostawiali po wojnie na terenie Śląska i tzw. Ziemiach Odzyskanych swoich ludzi 
związanych ze służbami specjalnymi. Schleyen pracował w Szpitalu Wojewódzkim w 
Katowicach, ale został szybko rozpoznany, aresztowany przez NKWD i skazany na karę 
śmierci. Uratował go od stryczka wspomniany Jurkowski, który zrobił ze Schleyena mordercę 
zabijającego więźniów politycznych w ich celach. Zabijał zresztą nie tylko ludzi skazanych na 
karę śmierci, lecz również wykonywał wyroki na ludziach wskazanych przez Jurkowskiego 
czy innych ubeków. Nie wiem, ile osób zamordował; być może kilka, a może nawet 
kilkanaście osób.

W jakich obozach, oprócz Jaworzna, mordował ludzi?

W Mysłowicach, prawdopodobnie też we Wronkach i Rawiczu. Najprawdopodobniej był 
obwożony po kilku więzieniach i zakładach karnych na terenie Śląska i Śląska Opolskiego, np.
w Strzelcach Opolskich.

Był kiedyś za to ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości?

.Polska prokuratura wie kim on jest, ale nigdy go nie ścigała. Podobnie, zresztą, jak wielu 
innych nazistów. Warto też przypomnieć, że ściganie Szlomo Morela nie odbyło się z 
inicjatywy polskiej prokuratury, ale pod presją Niemców, którzy chcieli, żeby Morel 
odpowiedział za to, co robił w obozie w Mysłowicach.                                                       62.



A przecież takich „Morelów” w III RP żyło jeszcze wielu. Nie wszyscy wyjechali w 1968 
roku.

.W 1992 r. Morel poprosił Schleyena o pomoc. Skąd się znali i czego miała dotyczyć 
pomoc?

.Scheleyen początkowo wypierał się znajomości z Morelem. Udawał, że nie wie o kogo 
chodzi. Później, kiedy przypomniałem mu fakty, przyznał, że mogli się znać. Znali się z 
Mysłowic, albo z Jaworzna. Morel uratował Schleyena przed zastrzeleniem przez ubeka. 
Spotykali się, kiedy Morel pracował w katowickim więzieniu. Później, już w latach PRL 
utrzymywali kontakty z ludźmi zajmującymi się handlem złotem i walutami. Nie wiem czy to 
była ich inicjatywa, czy komunistycznych służb. W 1992 r. Morel zorientował się, że może być
z nim krucho, zaczął więc pisać listy do ludzi, którzy siedzieli w jego obozach. Chciał, żeby 
bronili go przed sądem, napisał  m.in. do Schleyena.

.Skąd się brały dobre kontakty funkcjonariuszy polskich i niemieckich służb 
komunistycznych?

.W latach 1940-45 r. niektórzy późniejsi pracownicy STASI byli w Polsce funkcjonariuszami 
niemieckich obozów koncentracyjnych. Część z nich skazano, część wyjechała do Niemiec. 
Służby sowieckie i niemieckie współpracowały ze sobą w likwidowaniu polskich elit od 
początku wojny. Przed operacją AB i mordami w Katyniu doszło do wspólnych narad obu 
służb, w listopadzie 1939 r. pod Królewcem i na początku 1940 r. w Zakopanem. Akcja AB i 
akcja Katyń były akcjami powiązanymi ze sobą, ich celem była likwidacja polskich elit. I o 
paradoksie, mimo niemiecko – sowieckiej wojny, Polacy byli przez obu imperialistów 
likwidowani przez cały czas wojny. Co straszne, ale nawet po wojnie. Podczas wojny w 
Gestapo czy w Wehrmachcie były „wtyczki” NKWD. Wielu z nich pracowało później w 
peerelowskich służbach. Bardzo aktywnym współpracownikiem niemieckich i sowieckich 
służb był na przykład PRL – owski premier Józef Cyrankiewicz. Bardzo intrygujące jest, że tak
„barwna” postać opisywana mniej lub bardziej anegdotycznie, nie doczekała się jeszcze 
porządnej biografii. Tymczasem przypuszczam, iż był to klasyczny „morderca zza biurka”. 
Niewiele też wiemy, jaką rolę tak naprawdę odgrywał w Auschwitz. Mam nadzieję, że zostaną 
kiedyś ujawnione na ten temat sowieckie, czy niemieckie archiwa. Jeden z oświęcimskich 
kapo – Starosta, który został po wojnie stracony – mówił, że nie rozumie dlaczego został 
skazany na karę śmierci, skoro „wykonywał tę samą robotę”, co Cyrankiewicz.

Czy to prawda, że przez donos Cyrankiewicza zginął jeden z twórców obozowej 
konspiracji, Jan Mosdorf?

.Nie można tego wykluczyć. Jak bardzo Cyrankiewicz był postacią niezwykle umocowaną w 
sowieckich strukturach, wskazuje na to choćby fakt, że przez blisko dwadzieścia lat sprawował
funkcję premiera. 

A zatem z bardzo dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że był najwyżej 
uplasowanym przedstawicielem sowieckich służb w Polsce. 

Prawdopodobnie Cyrankiewicz został zwerbowany przez NKWD już w latach trzydziestych, 
być może jeszcze zanim został szefem PPS w Krakowie. W obozie dopuścił się rzeczy 
okrutnych. I być może dlatego Pilecki musiał zginąć, w raportach dostarczanych przez 
rotmistrza są informacje o siatce KPP w Oświęcimiu i działalności Cyrankiewicza.

Pana ostatnia książką „Ogłoszono mnie szaleńcem” można nazwać historią PRL„w 
pigułce reportażu”…Poprzednie moje książki mówią o prześladowaniach ludzi stawiających 
opór komunistom. W tej książce pokazuję tych, którzy w jakikolwiek sposób starali się 
przeciwstawić komunistom. Oczywiście, ich również dotknęły represje.                           63.



Przypomnę może Mariana Pawełczaka, żołnierza AK oraz WiN; wieś Okół, która 
przeciwstawiała się kolektywizacji; Przemysława Górnego: lidera Związku Młodych 
Demokratów. Opisuję zazwyczaj jedną osobę, jej życie, rozmaite przygody, które przeżyła, 
rzadziej opisuję całe grupy. Ale przecież to wszystko były symbole oporu, który trwał w 
różnych miejscach Polski.

Mateusz Wyrwich, politolog, dziennikarz, autor wielu książek m.in.: Łagier Jaworzno, 
Kapelani Solidarności, W celi śmierci, Ogłoszono mnie szaleńcem.

.Tygodnik Nasza Polska, nr 1 (896)

 z 2 stycznia 2013 r.  

 za:http://www.komitetnarodowy.pl                                                                                  
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                                     NA   Z  A K OŃCZENIE    AKCJI    TUSK

  ARMIO  KRAJOWA !
  Wiodłaś  Państwa  Polskiego heroiczny 
  dla  bytu niepodległego wysiłek  zbrojny
  Jesteś  naszym  natchnieniem , godności sztandarem
  historii wspomnieniem.
  Jako żołnierz   i uczestnik  cząstki  bojów
  Armii  Krajowej, świadek  tamtych  nastrojów,
  w  odpowiedzi  na zawężenie  tematu,
  mych walk w  przeczytanym zdaniu  poematu,
  zgłaszam  swe  sprostowanie.
  Dla  konkretnego  upamiętnienia Akcji  Tusk
  oraz walk  piszę  swoje relacje
  opatrzone  na  zakończenie  legendą 
  w nadziei, że  Czytelnikom  służyć  słowa  te  będą,
  jako świadectwo  niezmordowanych walk  frontowych  Armii  Krajowej.
  Niech stosowne  postawy  poemat ten budzi  u wszystkich  ludzi. 

  (parafraza  poematu wojennego  'Bitwa w Bieniakoniach'  6  kwietnia  1944  
                                                                                                Bolesław  Siemiątkowski  „Czarny”)     
                                                                               
                                                                                    VANGUARD     
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30 sierpnia 2014 podczas spotkania Rady Europejskiej został zatwierdzony 
na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskie na dwuipółletnią 
kadencję, którego objęcie przewidziano na 1 grudnia 2014.

W związku z tym wyborem 9 września 2014 złożył dymisję ze stanowiska premiera[. Dymisja została 

przyjęta 11 września 2014 przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, który powierzył mu dalsze 

sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów. Donald Tusk zakończył 

urzędowanie na stanowisku premiera 22 września 2014, gdy powołany został rząd Ewy Kopacz. Jego 

mandat poselski został natomiast wygaszony 31 października na skutek rezygnacji. 8 listopada ustąpił 

z funkcji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, przekazując obowiązki Ewie Kopacz. Otrzymał 

jednocześnie tytuł honorowego przewodniczącego partii.

Przewodniczący Rady Europejskiej

Urząd przewodniczącego Rady Europejskiej objął 1 grudnia 2014, zastępując Belga Hermana Van 

Rompuya, którego kadencja upłynęła z dniem 30 listopada 2014. 19 grudnia 2014 po raz pierwszy 

przewodniczył szczytowi Unii Europejskiej. 9 marca 2017 podczas szczytu Unii Europejskiej w 

Brukseli został ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, uzyskując 

poparcie rządów 27 państw (wszystkich z wyjątkiem rządu polskiego, który przedstawił wcześniej 

kandydaturę Jacka Saryusza-Wolskiego).
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