
Zdobądź więcej
fanów

Advertise your page and pay
only for new fans and clicks.
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Niech Rząd się odczepi

od Internetu!

Twoja wiadomość tutaj

Marek Jerzy Minakowski jest
fanem.

Zostań fanem

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Szef Rządowego Centrum Legislacji zgodził się, by Piotr "VaGla"
Waglowski odpowiedział mu na stronach swojego serwisu. Internet staje się stroną w debacie publicznej. Piszcie na
swoich blogach co uważacie i dawajcie tu linki do swoich wypowiedzi. W piątek wyczyść

Edytuj element Strona

Promuj za pomocą reklam

Dodaj do ulubionych na mojej stronie

Zaproponuj znajomym

Usuń mnie z listy fanów

Utwórz element Strona dla Mojej firmy

Zmień zdjęcie

Pokażmy Rządowi, że musi się
liczyć z internautami i
zapomnieć o pomysłach
cenzurowania Internetu,
rejestrowania blogów, odcinania
dostępu itd. itd. Zapomnieć raz
na zawsze!

ZAPROŚCIE SWOICH
ZNAJOMYCH!

Tablica Informacje Dyskusje

Napisz komentarz...

Piotr Fuglewicz Ciekawa refleksja przesa Iszkowskiego, a przy okazji
gratulacje z okazji okrągłęj rocznicy :)

Wydarzenia - Polska Izba informatyki i Telekomunikacji
www.piit.org.pl
Warto zapamiętać dla historii datę - piątek 5 lutego 2010 roku - jako dzień,
w którym powstało w Polsce Społeczeństwo Informacyjne, przy czym sam
termin „powstało" należy rozumieć dwojako - jako istotny dzień początku
oraz jako akcję sprzeciwu.

7 godz. temu � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty, Pawel Przewlocki i Piotr Fuglewicz lubicie to.

Piotr VaGla Waglowski Sam nie wiem, czy należę do
przedstawicieli "młodych organizacji", czy może "starych".
Jestem też trochę zagubiony, ale jeśli mam się przypisywać
do "młodych", to na wszelkie wypadek podziękuję również
sobie - przedstawicielowi "starych", za "wzbudzenie",
chociaż miałem wrażenie, że pierwotnie treść listu była
negocjowana wspólnie, tylko jakoś tak wszyło, że powstały
dwa... A może źle pamiętam - sporo się wówczas działo, a to
przecież już tydzień minął. Nie ważne.
2 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! A strona "Niech
Rząd się odczepi od Internetu!" ma już ponad dwa tygodnie -
to jakaś prehistoria...
2 godz. temu � Usuń

Piotr VaGla Waglowski To może napiszemy książkę
wspominkową - jak pamiętasz przełom stycznia i lutego
2010? Zacznę chyba już teraz pisać (do szuflady), bo za
tydzień to już zupełnie nie będę pamiętał, w jakim celu
właściwie poszedłem do premiera, a nawet, że tam byłem.
2 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Mam już nawet
tytuł: "Powstanie Styczniowe 2010"
2 godz. temu � Usuń

Piotr VaGla Waglowski Mogę zacząć pisać rozdział
"Przygotowania"
2 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Piotr Fuglewicz @Vagla to normalne, masz po prostu
chyzioferni...

Zobacz więcej
2 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Piotr VaGla Waglowski Zgoda, zgoda, a Bóg wtedy.
Jestem we władzach i starych organizacji i młodych. A przy
okazji - datę 27 listopada 2009 zapisz sobie w kalendarzu :)
2 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Piotr Fuglewicz U nas wtedy Rammstein w Spodku grał.
2 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Borys Musielak "Kocim okiem, czyli internauci z wizytą u premiera",
relacja Daniela Kocia z Grupy Jakilinux: http://jakilinux.org/felietony
/kocim-okiem-czyli-internauci-z-wizyta-u-premiera/

jakilinux.org
jakilinux.org

7 godz. temu � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Jarosław Lipszyc na temat
wczorajszej debaty przedstawił więcej negatywów niż pozytywów.
Siedział blisko premiera więc miał szczególną perspektywę... Jest tam też
nagranie audio całości debaty.

Refleksje po debacie z Tuskiem « Lipszyc
lipszyc.pl
Po debacie nie ma wątpliwości, że walka z pedofilią była przykrywką
mająca na celu ukrycie celu zasadniczego, którym jest zwiększenie
wpływów do budżetu z hazardu w kluczowym roku 2012. Doskonale widać
też, że rząd zdawał sobie sprawę z manipulacji w procesie konsultacji
społecznych. Skala nieprawid...

7 godz. temu � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij

Ty i 3 innych lubicie to.

Zobacz wszystkie komentarze: 6

Dawid Orff To racja, tolerując zło, zło czynimy.
Pozdrawiam wszystkich nie obojętnych.
6 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Piotr Mikołajski Rezygnacja z RSiUN następuje w wyniku
protestów społecznych, które uświadamiają projektodawcom
fakt, że projekt był zły. To brak świadomości oraz wyobraźni
osób piszących takie przepisy, niekoniecznie od razu zła
wola.
5 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Opcje

Dodaj:

O czym teraz myślisz?

Statystyki

Zobacz wszystkie

7,3
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Warsaw 156

Most Active Cities

Polska 260

Najbardziej aktywne kraje

Insights are visible to page admins only.

Jakość postów

Interakcje
w tym tygodniu

Zobacz wszystko

Zobacz wszystko

Fani

6 z 6.542 fanów Zobacz wszystkich
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Linki

3 z 180 linków Pokaż wszystkie

Wydarzenia - Polska Izba
informatyki i Telekomunikacji
6 lutego 16:12

jakilinux.org
6 lutego 16:05

Refleksje po debacie z Tuskiem
« Lipszyc
6 lutego 15:41
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Polski

Napisz komentarz...

Piotr Fuglewicz

A mnie się marzy
A mnie marzy się, żebyśmy, jako nowopowstałe środowisko spróbowali nie zmarnować ani
roboty, ani entuzjazmu, które wobec tego wydarzenia się zrodziły i w świetle sporych zmian
w postrzeganiu Polski i Polaków przez świat i przez samych siebie, zrobili coś inaczej, niż do
tej pory. Na początek...
Przez: Piotr Fuglewicz

7 godz. temu � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i Marcin Paprzycki lubicie to.

Szym Mitręga łapu capu! Adres IP należy do zbioru danych osobowych i
administratorzy stron internetowych powinni go udostępniać osobom,
które chcą się domagać ochrony swych naruszonych dóbr osobistych. W
komercyjnym internecie nie mozesz wyrazac swojego zdania, jesli jest
ono krytyczne.

Sąd: adres IP jest daną osobową
www.wirtualnemedia.pl

8 godz. temu � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Jacek Sierpiński http://piechula.jogger.pl/2010/02/06/tusk-nie-ulegl-
internautom/

"Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych, to element projektu Ministerstwa
Finansów, związanego bezpośrednio z aferą hazardową. Cała nowelizacja
prawa hazardowego w Polsce ma jeden zasadniczy cel – pokazać,
że pomimo kompromitacji kilku czołowych polityków PO,...
Zobacz więcej

piechula.jogger.pl
piechula.jogger.pl

8 godz. temu � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Andrzej Mandel Obiecanki-cacanki premiera

Puste słowa premiera
lewysierpowy.blox.pl
Z pierwszej strony dzisiejszej "Wyborczej" krzyczy do mnie tytuł "Rząd
uległ internautom", jakby Rejestr Stron Niedozwolonych odszedł nagle i
ostatecznie w niepamięć. Tymczasem wcale tak nie jest.

9 godz. temu � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Jacek Sierpiński http://sierp.libertarianizm.pl/?p=216

Jacek Sierpiński » Blog Archive » Po debacie - ale jeszcze nie po herbacie
sierp.libertarianizm.pl
Odbyła się zapowiadana wcześniej debata “internautów” z premierem Tuskiem i jego
doradcami. Oglądałem ją na żywo. Przez cały czas debaty premier powtarzał dwa
argumenty:- że proponowane przez ...

9 godz. temu � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Netyści Sieciowy Ruch Polityczny Nie bądźmy naiwni - tradycyjny
model polityki, w którym funkcjonuje nasza klasa polityczna, polega na
większej lub mniejszej KONTROLI obywateli; na STEROWANIU wyborami
itp. Ogólnie na: CENTRALIZMIE władzy i przywilejów - i póki nowe
pokolenie nie postawi nowych, wyższych standardów dla demokracji
(projekt: demokracja 2...
Zobacz więcej
10 godz. temu � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Anna Armache lubi to.

Napisz komentarz...

Force Haha http://www.youtube.com/watch?v=TJfVEF-8N78

Video felieton Jan Pietrzak Cenzura won z internetu 27 01 10
www.youtube.com
protest przeciwko cenzurze internetu

11 godz. temu � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Sławomir Cyniak lubi to.

Jacek Kasprzycki Zacytuję mojego kolegę Andrzeja Wilowskiego ze
strony http://free.art.pl/artwakat/ :
"to co mamy teraz nazywam "aksamitnym totalitaryzmem". Przypomnę w
skrócie założenia "realnego socjalizmu"; Po pierwsze władza zakłada; my
wiemy lepiej, co jest Tobie do szczęścia potrzebne. Po drugie; aby
wprowadzić w życie doktrynę, p...
Zobacz więcej

free.art.pl
free.art.pl

13 godz. temu � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Jacek Kasprzycki To się nazywa AKSAMITNY TOTALITARYZM
13 godz. temu � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Dawid Orff Ale Kochani. Nie można tak myśleć, że Rząd RP chce
kontrolować Internet. Cenzura taka faktyczna była tylko za czasów
Swiętego Oficjum, Caratu, faszyzmu, komuny. Teraz ma być taka dobra,
demokratyczna, amerykańska. Następnym krokiem mogą być np: Jawne
wybory na Prezydenta i do Samorządów. Powiedzmy, że w lokalach ABW,
CBA, CBS.
Co Wy na, to Kochani?
14 godz. temu � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Aplikacje Czat (24)
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Napisz komentarz...

Piotr VaGla Waglowski Skoro niektórzy mają do mnie takie zaufanie, to może
przemyślą i zorganizują poparcie dla koncepcji zmiany rozporządzenia, by dało
się elektornicznie podpisywać obywatelską inicjatywę legislacyjną (wcześniej
muszą poszukać o tym materiałów na własną rękę).
20 godz. temu � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Mariusz Busiło @MB: ciekawe pytanie... IMO, bazując na
wykładni literalnej, NIE... ale w języku potocznym (BTW: czy
słownikowe: "pot." zmieni się na "blog." rozumiem, że chodzi
o wszystko, co ma znamiona reguł powszechnych :)
20 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Czy jest w Polsce
100.000 podpisów elektronicznych czy musimy czekać na
pl.ID czyli nowe dowody osobiste?
14 godz. temu � Usuń

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Myślicie, że słowa Premiera
uśpiły VaGlę? Nie, on nigdy nie śpi. Czuwa nad nami w dzień i w nocy :)

Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego: RPO i
Prezydent podnoszą stawkę | prawo | VaGla.pl.
prawo.vagla.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich wysłał dziś do Pana Premiera list. W liście
poruszane są różne sprawy, nie tylko problematyka komentowanego
ostatnio dość intensywnie w tym serwisie Rejestru. Jest tam na przykład
kwestia wystąpienia ministra Rapackiego

Wczoraj o 23:15 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij

Ty i 6 innych lubicie to.

Zobacz wszystkie komentarze: 6

Marina Rentel Niedoczekanie, niestety. Przypominam:1.
W...

Zobacz więcej
21 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Pawel Swiercz Vagla - narodziny nowego bohatera
komiksowego!
około godziny temu � Usuń � Zgłoś

Aleksander Z. Zioło 2:0 dla Obywateli, a może jest i lepiej ?, a że
człeka nie dopuścili do spotkania ;)

http://www.youtube.com/watch?v=Qo3aiquL9F8

www.youtube.com
www.youtube.com

Wczoraj o 21:18 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Komentarz VaGli i jego
wypowiedź do obejrzenia. Zgadzamy się w pełni: dla nas Demokracja 2.0
polega na tym, że proces legislacyjny nie toczy się w Sejmie, ale w
Internecie - w miejscu dostępnym dla wszystkich.

Po debacie: wszystko zależy od Was | prawo | VaGla.pl Prawo i
Internet
prawo.vagla.pl
VaGla.pl Prawo i Internet to serwis poswiecony propagowaniu wiedzy o
zwiazkach prawa z Internetem. Staram sie prezentowac aktualne
informacje o wydarzeniach, procesie legislacyjnym, dokumentach,
artykulach i innych serwisach internetowych traktujacych o prawie
zwiazanym z internetem.

Wczoraj o 21:15 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij

Ty, Piotr VaGla Waglowski, Piotr Fuglewicz i 19 innych to lubicie.

Zobacz wszystkie komentarze: 8

Maciek Majkusiak opinie zamieszczone na stronach
prezydenta wydaja sie miażdżące... a pomysł zlikwidowania
(?całkowitego?) praw dozwolonego użytku niepokojący...
9 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Krzysztof Pochmara Przepraszam, dlaczego naszym
premierem nie jest ten facet w środku, tylko ten pajac po
lewej?
3 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Netyści Sieciowy Ruch Polityczny A nasze stanowisko jest inne -
mamy wiek 21! - pora na ZMIANĘ MYŚLENIA. Zamiast żebrać u polityków
- dajcie nam! załatwcie nam! - pora na postawienie celu: PEŁNA,
PRAWDZIWA DEMOKRACJA - DEMOKRACJA 2.0 - w naszym kraju!
Oznacza to prawdziwą współpracę najlepszej części internautów - i
budowę ruchu politycznego nowej gen...
Zobacz więcej

netysci.pl
www.netysci.pl

Wczoraj o 20:41 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Rafał Trzeciakowski "Zakaz reklam politycznych w okresie
przedwyborczym" http://tiny.pl/hmnpq może promujcie
cenzurę gdzieś indziej
Wczoraj o 22:15 � Usuń � Zgłoś

Rafal Jedrasik ONZ CHCE KONTROLI INTERNETU POD PRETEKSTEM
UNIKNIĘCIA CYBER WOJNY.
"Potrzebujemy swego rodzaju Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla
internetu" oświadczył Craig Mundie, szef badań Microsoft, na
odbywającej się do niedawna konferencji ekonomicznej w Davos.
Postuluje stworzenie nowego systemu kontroli internetu opartego...
Zobacz więcejAplikacje Czat (24)
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Napisz komentarz...

Wczoraj o 19:50 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Wojciech Ryrych lubi to.

Rafal Jedrasik NIC DZIWNEGO...
Informacje o mistyfikacji globalnego ocieplenia lub szwindlu
epidemii n1/h1 rozprzestrzenia...

Zobacz więcej
Wczoraj o 21:21 � Usuń � Zgłoś

Rafal Jedrasik http://www.google.com/hostednews/afp
/article/ALeqM5h8Uvk-jpSvCWT-bqYSg1Ws4I4yAA
Wczoraj o 21:22 � Usuń � Zgłoś

Jakub Wrzesiński "szef badań MICROSOFT"
ocenzurować internet zamiast zadbać o zabezpieczenia...

a swoją drogą to wypowiedź "Andre Kudelski" mi się
spodobała. zróbmy drugi ODDZIELNY, bezpieczny i
ocenzurowany internet. niech będą dwa. i niech LUDZIE
WYBIORĄ.
...

Zobacz więcej
Wczoraj o 22:25 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Aleksander Z. Zioło Wykluczeni przez Centrum Informacyjne Rządu,
żyją i mają się dobrze ;)

Wykluczeni przez Centrum Informacyjne Rządu,
żyją i mają się dobrze ;)
Przez:

Wczoraj o 18:48 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Dariusz Lasocki lubi to.

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Relacja TVN24 z dzisiejszej
debaty z Rządem (bo nie tylko z premierem, ale z całą masą innych
"szych"), a w niej na video najpilniejsze pytanie Jarosława Lipszyca i
odpowiedź Premiera

Premier zmiękł. Rejestru stron (na razie) nie będzie -
Najważniejsze informacje - Informacje - porta
www.tvn24.pl
Ustawa hazardowa będzie dalej uchwalana, ale bez Rejestru Stron i Usług
Niedozwolonych. - Chcę wyjąć z tej ustawy to, co wydawało nam się
jednym z dobrych instrumentów, a wam wydaje się groźne z punktu
widzenia wolności obywatelskich - zapowiedział premier na spotkaniu z
internautami.

Wczoraj o 18:26 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij

Piotr Fuglewicz, Aleksander Z. Zioło i 19 others lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 10

Jacek Sierpiński Maciej - znam to tłumaczenie, i moim
zdaniem świadczy ono o tym, że albo ludzie w rządzie nie
rozumieją, jak funkcjonuje Internet (że blokada dostępu do
stron internetowych to nie to samo, co blokada dostępu do
określonych treści na nich się znajdujących - bo te ostatnie
mogą się zmieniać), albo po prostu "rżną głupa". Szkoda, że
nikt w debacie się do tego nie odniósł :-(
10 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Jacek Sierpiński PS. Mowa oczywi...

Zobacz więcej
10 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Szef Rządowego Centrum
Legislacji zgodził się, by Piotr "VaGla" Waglowski odpowiedział mu na
stronach swojego serwisu. Internet staje się stroną w debacie publicznej.
Piszcie na swoich blogach co uważacie i dawajcie tu linki do swoich
wypowiedzi.
Wczoraj o 17:17 � Dodaj komentarz � Lubię to!

Piotr Fuglewicz, Michal Bonarowski i 16 others lubią to.

Maciej Bębenek a czemu miałby się nie zgodzić? I co taka
niezgoda dałaby w praktyce?
21 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Wynik debaty: rejestr stron
niedozwolonych zostanie usunięty z ustawy. "Czy rejestr wróci, czy nie,
będzie zależało od wyników konsultacji społecznych" - powiedział
premier.
Wczoraj o 17:09 � Dodaj komentarz � Lubię to!

Aplikacje Czat (24)
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Napisz komentarz...

Piotr Fuglewicz i 13 innych lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 9

Łukasz Spychała Pożyjemy, zobaczymy. Oby nie okazało
się, że to tylko zagrywka na zamydlenie... Ludzie głośno
zaprotestowali, więc władza powiedziała, że odpuszcza.
Wszyscy odtrąbią zwycięstwo, przestaną śledzić temat, a
tymczasem politycy po cichu, korzystając z nieuwagi...
Wczoraj o 18:31 � Usuń � Zgłoś

Martyna Maria Majewska To ta debata nie była formą
konsultacji społecznej? Nie rozumiem w takim wypadku
podstawowych pojęć....
Wczoraj o 21:08 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Maciej Miąsik Ale żenująca ta debata. Brak zdecydowanych głosów
przeciw cenzurze, za dużo tematów pobocznych. Vagla zawiódł - nie
spytał o autora RSiUN. Mało niewygodnych pytań. Rząd ochoczo
podejmował tematy poboczne i odjeżdżał w dal.
Wczoraj o 16:08 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Michał Tyl lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 5

Maciej Miąsik Wedle słów Premiera, na pewno był to
fachowiec, i to od internetu, bo tacy nad ustawą pracowali w
pocie czoła.
Wczoraj o 18:52 � Usuń � Zgłoś

Piotr VaGla Waglowski Wedle słów Premiera rząd ma się
też bliżej przyjrzeć aktywności służb...
Wczoraj o 19:12 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

River Plate Kim są Ci internauci? Kto ich wybrał? Co za farsa...
Wczoraj o 14:50 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Tomasz Kolinko Sam jesteś farsa :) Wybrał ich ten, kto
wziął się do roboty i zorgnaizował całe spotkanie. Jak się nie
podoba, trzeba było się bardziej udzielić.
Wczoraj o 15:46 � Usuń � Zgłoś

Piotr Fuglewicz Nie karm trolla
Wczoraj o 15:53 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Już za chwileczkę, już za
momencik, piątek z Premierem zacznie się kręcić. Padną pytania dawno
zadane - czy wszystkie buzie już roześmiane?

Zapytaj premiera - debata na żywo - Relacja - Onet.tv -
Platforma
www.onet.tv
Telewizja internetowa za darmo.

Wczoraj o 13:04 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij

Tomasz Grzegory i 13 innych lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 25

Dorota Pawlik kaczor donald...zapewne nas teraz
namierza;P
Wczoraj o 16:19 � Usuń � Zgłoś

Grzegorz Kosson Kiedy Donald przestanie golić wąsy?
Jeszcze to chyba do niego nie dotarło ale to właśnie
początek jego końca...przegrałeś internet - przegrałeś
wszystko
Wczoraj o 17:56 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Aleksander Z. Zioło o 14.00
wizerunkowe spotkanie Donalda Tuska, z wyselekcjonowanymi przez
Centrum
Informacyjne Rządzu przedstawicielami internetu..., niezależnie od
planów...rozpocznie się w internecie dyskusja o stanowieniu prawa w
Polsce.

Skandal ;) ludzie czytają Biuletyny Informacji Publicznej.

Obywatelu Tusk opamiętajcie się !

Nasze telefony są bardziej dostępne od Prezydenta Obamy ;)
Wczoraj o 12:05 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

2 osób lubi to.

Napisz komentarz...

Stanisław Sipowicz http://www.pardon.pl/artykul/10798/debat
a_z_premierem_o_cenzurze_juz_ocenzurowana

ejj...

Debata z premierem o cenzurze już ocenzurowana
www.pardon.pl
O przyszłości polskiego internetu rozmawiać z Tuskiem będą nie blogerzy
polityczni, lecz... PR-owcy. Pytania? Starannie wyselekcjonowane.

Wczoraj o 11:29 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

3 osób lubi to.
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Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Polska od 2003 r. nie wdrożyła
unijnej dyrektywy o udostępnianiu obywatelom/ przedsiębiorcom danych
należących do sektora publicznego. 7 lat w plecy! Tymczasem w
cywilizowanym świecie robi się to tak:

Data.gov.uk versus Data.gov – Which wins? | FlowingData
flowingdata.com
Back in May last year, the US government launched Data.gov as a
statement of transparency, and the Internet rejoiced. After the launch,
excitement kind of fizzled with the actual Data.gov site, but big cities like
San Francisco, New York, and Toronto got in on the open data party.

Wczoraj o 10:53 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij

6 osób lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 6

Tomasz Domański "VaGla: szacunek za wszystko, co
zrobiłeś dotąd."
+1
Wczoraj o 12:20 � Usuń � Zgłoś

Piotr Rutkowski również sposób konsultowania
brytyjskiego regulatora Ofcom jest trudna do doścignięcia,
chociaż UKE jednak próbuje
http://www.ofcom.org.uk/consult/
Wczoraj o 13:29 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Maciej Bębenek Jutrzejszym dyskutantom polecam

Kątem oka: Obawiam się...
blog.bebenek.org
Obawiam się, że jutrzejsze spotkanie w Kancelarii Premiera zostanie rozmienione na drobne
przez tzw. obrońców świata. Fragmenty wystąpienia organizatorów spotkania dowodzą, że
będą mówić o wszystkim: o stanowieniu prawa, o BIP-ie, o RSiUN, o ACTA, o dozwolonym
użytku itp. ...

czw o 23:10 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Zobacz wszystkie komentarze: 6

Maciej Bębenek ile procesów legislacyjnych śledziłeś? Tak
od początku do końca?
Wczoraj o 00:53 � Usuń � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Ale jeśli rząd nie
jest złośliwy tylko po prostu głupi, to dzisiejsza debata też im
raczej nie pomoże.
Wczoraj o 09:27 � Usuń

Napisz komentarz...

Jarosław Lipszyc Moj tekst dla Gazety o cenzurze sieci i propozycji
rozmow o przyszlosci spoleczenstwa informacyjnego.

Niech państwo edukuje zamiast cenzurować
wyborcza.biz
Projekt wbudowania w polski internet cenzorskiej infrastruktury
spowodował protest, którego siła była, jak sądzę, dużym zaskoczeniem
dla rządu i obserwatorów życia politycznego. Setki tysięcy osób dyskutują
...

czw o 22:52 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i 2 innych lubicie to.

Krzesimir Chrząstowicz A ja radzi...

Zobacz więcej
czw o 23:44 � Usuń � Zgłoś

Jarosław Lipszyc Krzesimir, bez konsultacji spolecznych
bedzie powtorka z rozrywki bardzo szybko,a bez rozpoznania
tematu nie bedzie pozytecznych projektow. Ja sie nie chce
bic, wole wspolprcowac.
Wczoraj o 00:21 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Rafał Trzeciakowski http://www.youtube.com/watch?v=OfWvhbW08
h0

V jak Vendetta - Cenzura Internetu w Polsce
www.youtube.com
NIE dla cenzury!

czw o 22:18 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

2 osób lubi to.

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Komentarze
trafne, ale wygląda bardziej na horror niż komedię...
czw o 23:06 � Usuń

Rafał Trzeciakowski prawda, nie to samo co wrzeszczący
Hitler ;)
czw o 23:36 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Maciej Bębenek

Dlaczego, zdaniem rządu, Rejestr nie stanowi cenzury prewencyjnej?
telekomunikacyjny.blox.pl
Przecież nikt w kupionej już gazecie czy książce nie zamieni Wam strony na nowszą. Dlatego
też, jeżeli na stronie internetowej pojawił się tekst z wykazu, to on już tam jest i nic nowego
nie będzie. Stąd blokada strony internetowej jest działaniem post factum, które nie wpływa
na żadne treści w przy...

czw o 22:00 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.
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Napisz komentarz...

Piotr Gąsiorowski http://www.youtube.com/watch?v=iaysTVcounI
Na szczęście jest Henry...

Rollins Band - Liar
www.youtube.com
Rollins Band was an American rock group led by singer and songwriter
Henry Rollins. They are best-known for the songs "Low Self Opinion" and
"Liar", which both earned heavy airplay on MTV in the early 1990s. ...

czw o 20:40 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Stanisław Sipowicz lubi to.

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Tym co wrzucają tu piosenki z
YouTube przypominamy: zdaniem min. Adama Rapackiego
przygotowywana jest zmiana prawa autorskiego, w tym "wyeliminowanie
tego dozwolonego użytku, który pozwala ściągać na przykład pliki
muzyczne i przechowywać u siebie"

Dozwolony użytek - czy będzie likwidowany? - Biznes, Finanse i
Prawo - Dziennik Internautów (DI) - i
di.com.pl
W czasie tego spotkania Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki
stwierdził, że trzeba z polskiego prawa wyeliminować dozwolony użytek
chronionych utworów

czw o 16:40 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij

4 osób lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 16

Wojciech Kmak Dziwię się tez twórcą, którzy bardziej od
muzyki kochają zyski z niej... smutne...
Wczoraj o 10:58 � Usuń � Zgłoś

Daniel Wojtczak Dozwolony użytek jest zapisany w
przepisach dotyczących prawa autorskiego, które w dodatku
wynikają z międzynarodowych konwencji ratyfikowanych
przez Polskę. Na całe szczęście nasz rząd nie może sobie go
ot tak sobie zlikwidować.
Swoją drogą niezłych ignorantów wsadzają na stanowiska w
MSWiA
Wczoraj o 11:24 � Usuń � Zgłoś

Wojciech Kmak http://www.youtube.com/watch?v=foD6P1a40xY
Kto by przypuszczał że te teksty po tylu latach będą nadal aktualne :)

Sztywny Pal Azji - Nieprzemakalni
www.youtube.com
Bez komentarza.

czw o 14:32 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Sławomir Cyniak

Kobranocka - 10 I nikomu nie wolno się z tego śmiać
www.youtube.com
Kobranocka - I nikomu nie wolno się z tego śmiać Woodstock 2007

czw o 13:57 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

2 osób lubi to.

Wojciech Kmak Kobranocka, polski punk rock -
nieśmiertelny!
czw o 14:16 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Sławomir Cyniak

Kobranocka - Hipisówka Jarocin 1992
www.youtube.com
Jarocin 1992 Wolna myśl, swobód mit Wata, którą możesz sobie uszy zatkać Tak, jak ptak
łapie wiatr Gdy zwiększyła, gdy zwiększyła mu się klatka Klatka słów, w której znów Jeszcze
raz i jeszcze raz ...

czw o 13:55 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Wojciech Kmak lubi to.

Sławomir Cyniak

Kobranocka - Mowie Ci, ze
www.youtube.com
www.kobranocka.pl

czw o 13:41 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Sławomir Cyniak

Kobranocka - Sterowany jest ten swiat
www.youtube.com
www.kobranocka.pl

czw o 13:36 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Mariusz Jarosz Premier zestresowany debatą z internautami:
http://www.tvn24.pl/-1,1641572,0,1,premier-stresuje-sie-internautami-
bardziej-niz-komisja,wiadomosc.html

Premier stresuje się internautami bardziej niż komisją -
Najważniejsze informacje - Informacje - por
www.tvn24.pl
Debata premiera z internautami, którzy nie godzą się m.in. na plany
stworzenia rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, rozpocznie się w piątek
o godzinie 14. Informację tę potwierdził organizator debaty Maciej
Budzich. ...
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Napisz komentarz...

czw o 13:27 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i Wojciech Kmak lubicie to.

Napisz komentarz...

Sławomir Cyniak

Róże Europy - Tylko spokojnie
www.youtube.com
Utwór zespołu Róże Europy z albumu "Poganie! Kochaj i obrażaj"

czw o 13:24 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Wojciech Kmak lubi to.

Jacek Sierpiński http://prawo.vagla.pl/node/8922

Dla wszystkich, którzy uważają, że porównywanie działań polskiego
rządu z działaniami Łukaszenki jest przesadą...

Porządki w internecie: zbliżenie prawodawstwa Republiki
Białorusi i Unii Europejskiej | prawo | VaGl
prawo.vagla.pl
VaGla.pl Prawo i Internet to serwis poswiecony propagowaniu wiedzy o
zwiazkach prawa z Internetem. Staram sie prezentowac aktualne
informacje o wydarzeniach, procesie legislacyjnym, dokumentach,
artykulach i innych serwisach internetowych traktujacych o prawie
zwiazanym z internetem.

czw o 12:33 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Arek Uriasz NIE Cenzurze
czw o 11:51 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Ekspert od walki z pedofilią w
Internecie pisze co myśli o cynicznej zagrywce Rządu, który postanowił
zrównać bukmacherów z pedofilami. P.S. Konkurs na dziś: jeżeli
zrównujemy pedofili i bukmacherów, to jak nazwać Rząd czerpiący
korzyści z Totolotka? Czy p. Premier naprawdę chce się bawić w ten
sposób? A jutro - kogo j...
Zobacz więcej

Jakub Śpiewak » Blog Archive » Manipulacja pod płaszczykiem
www.jakubspiewak.pl
Dość długo zastanawiałem się, czy wypowiadać się na temat rządowych planów utworzenia
Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Skoro jednak sprawa dotyczy internetu, a jestem
internautą, skoro dotyczy problemu ...

czw o 10:57 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij

21 osób lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 12

Sławomir Forysiak do Mariusza Kohulta każda represja
wobec kogokolwiek nie poparta prawomocnym wyrokiem jest
niezgodna z prawem
Wczoraj o 01:22 � Usuń � Zgłoś

Piotr Sieminski Jaki ty jesteś banalny. Nie było mniejszego
rządu w historii Polski niż ten PO od 200 lat. A że
świagopoglądowo czy personalnie ci nie styka bo jesteś
mentalnym Michalkiewiczem czyt. ćwokiem niekumającym to
trudno. Nie próbuj sprawiać wrażenia, że wszyscy
zaangażowani w tę akcję wyznają twoje poglądy. Czy ta
twoja głupiutka prezentacja mówiła coś na temat
zawłaszczania myśli, działań społecznych i politycznych?
14 godz. temu � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Rzecznik MinFin kłamie.
Wsadzanie do więzienia osób przemycających paryską "Kulturę" to też
była forma cenzury. Dziś wystarczającym pretekstem byłoby znalezienie
w niej (w wersji on-line) legalnej (we Francji) reklamy paryskiego
kasyna. Jutro takim pretekstem może być cokolwiek innego.

"Cenzury nie będzie". Rząd odpowiada internautom -
Najważniejsze informacje - Informacje - portal TV
www.tvn24.pl
Czy Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych wprowadza cenzurę? Czy jest
możliwy do wyegzekwowania, a jeśli tak, to czy nie dubluje przypadkiem
pracy prokuratury? Na te pytania odpowiedziało Ministerstwo Finansów,
które przygotowało nowelizację ustawy hazardowej. Wymijająco.

czw o 10:23 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij

Ty, Caesar Posylek, Andrzej Stanisław Leśniewski, Adam
Nojszewski i 8 innych innych znajomych lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 10

Jakub Błaszczyk jest chyba plugin do firefoxa integrujący
go z TORem.. ale nie sprawdzałem
czw o 14:12 � Usuń � Zgłoś

Kuba Nie Powiem do TORa wystarczy ustawic proxy,
przynajmniej na linuxie :P
czw o 20:45 � Usuń � Zgłoś

Wojciech Wybranowski Czy administratorów tej strony- jej założycieli
-zaproszono do udziału w debacie z premierem?
czw o 09:40 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Bezpośrednio nie.
Ale czujemy się reprezentowani przez organizacje: ISOC,
PIIT, Fund. "Nowocz. Polska", PTI, IAB i pozostałe
czw o 10:04 � Usuń

Napisz komentarz...

Konrad Adamczyk http://www.infowars.com/time-magazine-pu
shes-draconian-internet-licensing-plan/

Time Magazine Pushes Draconian Internet Licensing Plan
www.infowars.com
Paul Joseph Watson | Establishment mouthpiece calls for web ID system
that would outstrip Communist Chinese style net censorship.

śr o 23:04 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Magdalena Michalska lubi to.

Konrad Adamczyk http://www.infowars.com/drivers-
licenses-for-the-internet-a-rebuttal/
śr o 23:04 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Stanisław Findeisen http://fronda.pl/news/czytaj/internet_na
_bialorusi_pod_totalna_kontrola

Fronda
fronda.pl
Dekret tworzący prawne podstawy do ścisłej kontroli internetu podpisał prezydent
Aleksander Łukaszenko. Praktycznie pod pozorem walkami z „niebezpiecznymi treściami”
dokument stwarza możliwości ograniczania dostępu do niezależnych źródeł informacji.

śr o 20:38 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Wojciech Kmak lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 15

Piotr Sieminski . Co do dymisji Kami...

Zobacz więcej
Wczoraj o 22:01 � Usuń � Zgłoś

Piotr Sieminski Jakiekolwiek pr...

Zobacz więcej
Wczoraj o 22:02 � Usuń � Zgłoś

Rafał Trzeciakowski skoro cenzuruja juz w Australii Internet to
rozumiem, ze blokowanie stron zostanie wykorzystane do wdrozenia tego
zakazu?

Małe piersi zabronione ustawą! - Niewiarygodne.pl
niewiarygodne.pl
Australijska Komisja Klasyfikacyjna planuje zakazać filmów
pornograficznych, w których występują aktorki z małymi piersiami.
Wszystko dlatego, iż mały biust jednoznacznie kojarzy się
Australijczykom...

śr o 19:28 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Jacek Sierpiński http://sierp.libertarianizm.pl/?p=215

Jacek Sierpiński » Blog Archive » Już dawno jesteśmy pod butem
sierp.libertarianizm.pl
“Białoruś wprowadza obowiązkową identyfikację internautów. Dostawcy internetu będą
musieli przechowywać dane o wszystkich użytkownikach” - alarmuje tłustym drukiem
“Gazeta Wyborcza” w artykule pod “mocnym” tytułem “Łukaszenka bierze Internet pod but”.
...

śr o 18:54 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.

Łukasz Spychała

O konsultacjach Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych
www.youtube.com
Fragmenty audycji "Klub Trójki" z udziałem Piotra Waglowskiego (audycja
trwała ok. 50 minut, z czego część polegała na rozmowie ze słuchaczami -
wówczas słychać było rozmówców jedynie za pośrednictwem słuchawek).
Audycję prowadził Dariusz Bugalski. Warszawa, 1 lutego 2010 r.

śr o 18:25 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Tomasz Grzegory Polska 2010...

Cyanide and Happiness - The Sign part 1
www.youtube.com
Explosm

śr o 15:25 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i Dominik Batorski lubicie to.

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Tak jak tu:
http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.pl.html
śr o 16:25 � Usuń

Jacek Sierpiński http://wiadomosci.onet.pl/2122312,12,luk
aszenko_blokuje_internet_opozycja_protestuje,item.html

"Według wiceprzewodniczącego BAŻ Andreja Bastuńca najważniejszym
punktem
dekretu jest wymóg, by dostawcy usług internetowych prowadzili
ewidencję i przechowywali informacje o świadczonych usługach
internetowych. - To daje możliwo...
Zobacz więcej
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Napisz komentarz...

Łukaszenko blokuje internet; opozycja protestuje
wiadomosci.onet.pl
Jako skandaliczny określa opozycyjny białoruski portal Karta'97 dekret o
internecie podpisany w poniedziałek przez prezydenta Alaksandra Łukaszenkę.
Szefowa Białoruskiego Związku Dziennikarzy (BAŻ) Żanna Litwina uważa, że
dekret powinna zbadać OBWE lub Rada Europy.

śr o 00:14 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Piotr VaGla Waglowski i 5 innych lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 15

Jacek Sierpiński Ale ilość głosów nieważnych jest przecież
w statystykach. Tylko kogo to obchodzi?
Poza tym pan Kaczyński czy pan Tusk doskonale sobie zdają
sprawę, że ich władza jest taka sama niezależnie od tego,
czy głosowało na nich faktycznie 50% czy 10%
społeczeństwa. Dlaczego mają się przejmować wyborcami
oddającymi głosy nieważne bardziej niż tymi, którzy nie
chodzą na wybory?
śr o 18:37 � Usuń � Zgłoś

Krzesimir Chrząstowicz Szanowni dyskutanci zdają się nie
zauważać, że w naszym kraju wybory przypominają konkurs
piękności. Przedstawione programy to puste obietnice,
działalność partii, jak widać na załączonym obrazku, nie ma
nic wspólnego z hasłami na jej sztandarach. Skoro jest tak, a
nie inaczej, zestawianie polityków uważanych za pięknych z
tymi odrażającymi jest strategią właściwą, znakomicie
wpisującą się w ten rodzaj debaty publicznej, jaką nam ci
politycy sami zafundowali.
czw o 12:50 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Lepsze niż Avatar,
popłakaliśmy się ze śmiechu :D

Hitler - Cenzura Internetu w Polsce
www.youtube.com
NIE dla rządowego projektu cenzury Internetu.

śr o 00:08 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij

Ty, Rafał Trznadel, Wojciech Głowacki, Ewa Jankowska i 117
innych innych znajomych lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 54

Napisz komentarz...

Konrad Adamczyk Streszczenie artykułu z Inforwars.com i komentarz
w kontekście RSiUN by Vagla

Powszechne zezwolenie na korzystanie z www (o które każdy
będzie mógł wystąpić)
prawo.vagla.pl
"Wojna cyfrowa" może być groźniejsza niż tsunami, dlatego należy przyjąć
międzynarodowy traktat, który wprowadzi we wszystkich krajach
zrzeszonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych specjalne licencje -
odpowiedniki "prawa jazdy" w świecie realnym. To teza, którą miał ...

Zobacz więcej

2 lutego o 23:59 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Piotr VaGla Waglowski i Krzesimir Chrząstowicz lubią to.

Darek Sowa

Afera hazardowa - bloog.pl
politykarp.bloog.pl
Afera hazardowa - Serwis Blog w Wirtualna Polska S.A. - pierwszy portal w Polsce.

2 lutego o 23:01 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Adam Zienkowicz Internet jest za trudny dla Bandy z Wiejskiej - za
małe móżdżki - nie ogarną... ledwo to to bloga potrafi prowadzić przy
pomocy 10 specjalistów, za bardzo zajęci rozkradaniem innych bardziej
rentownych rzeczy.
2 lutego o 22:15 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Arkadiusz Stefaniak Głos Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i
Telekomunikacji

KIGEiT sugeruje zastopowanie prac nad blokowaniem internetu
wyborcza.pl
"Proponujemy, aby kwestie dotyczące Rejestru Stron i Usług
Niedozwolonych wyłączyć z projektu" - piszą operatorzy w wysłanym
wczoraj liście do kancelarii premiera. To kolejne uwagi Krajowej Izby
Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) do projektu ustawy
przyjętego w połowie stycznia br. ...

2 lutego o 22:06 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

2 osób lubi to.

Napisz komentarz...

Rafał Trzeciakowski Hitler a cenzura Internetu w Polsce ;)

Hitler - Cenzura Internetu w Polsce
www.youtube.com
NIE dla rządowego projektu cenzury Internetu.

2 lutego o 20:10 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

2 osób lubi to.

Michał Oleksiński Dobre :)
2 lutego o 22:04 � Usuń � Zgłoś
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Najnowsze zdarzenia

Niech Rząd się odczepi od Internetu! omówił(a) Białoruś na forum dyskusyjnym
Niech Rząd się odczepi od Internetu!

Konrad Adamczyk http://www.infowars.com/enemies-of-free-speech-
call-for-internet-licensing/

www.infowars.com
www.infowars.com
Enemies Of Free Speech Call For Internet Licensing | Death of the web
moves closer as UN calls for policing cyberspace.

2 lutego o 19:50 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Cezary Kaźmierczak

Oddawanie dowodów babciom | Blog Cezarego Kaźmierczaka
kazmierczak.mmt.net.pl
Internet wygra wybory w Polsce. Nie ma pytania czy?, tylko kiedy?. Może najbliższe, może
kolejne... Jest to nieuchronne. Tak się już stało w USA, po preludium Howarda Deana,
przyszedł sukces Baracka Obamy. ...

2 lutego o 11:02 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Zapowiada się, że
mottem najbliższych wyborów będzie: "Zawieź babcię na
wybory i zaczekaj na nią w samochodzie"
2 lutego o 13:39 � Usuń

Napisz komentarz...

Piotr Ulaszewski

Louis Armstrong - When The Saints Go Marching In
www.youtube.com
just listen

2 lutego o 10:15 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Werewolf Stovokor lubi to.

Dorota Mozga ta kobieta po prostu boska
śr o 01:51 � Usuń � Zgłoś

Piotr Ulaszewski

Manipulacja (psychologia) – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org
Manipulacja (łac. manipulatio - manewr, fortel, podstęp) - w psychologii oraz socjologii to
celowo inspirowana interakcja społeczna mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi,
aby skłonić je do działania sprzecznego z ich dobrem/interesem. ...

2 lutego o 09:16 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Janusz Podkościelny http://vbeta.pl/2010/02/01/zapytajpremiera-pl-
debata-dla-wszystkich-juz-w-piatek/?utm_source=feedburner&
utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+vbeta+%28vBeta.pl+-
+blog+o+internecie%29

Zapytajpremiera.pl – debata dla wszystkich już w piątek! –
vBeta.pl – blog o internecie, baza wiedzy
vbeta.pl
Trwają przygotowania do debaty która odbędzie się w najbliższy piątek.
Każdy będzie mógł zadać pytanie premierowi. Debata odbędzie się
zarówno w wersji online (głównie dzięki serw

2 lutego o 06:40 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Zobacz wszystkie komentarze: 5

Andrzej J. Piotrowski Jeśli to ma być komunikacja
jednostronna to proponuje, wybuczeć:
BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
nawet ładny wzorek :-)
2 lutego o 21:10 � Usuń � Zgłoś

Adam Zienkowicz Tak znów będzie zapewniał przez 45
min. ile to na lepsze się zmieniło... Dziś to odczułem
osobiście ile zmienili, po 2mc czekania na wizytę w
państwowym szpitalu UMÓWIONĄ po stawieniu się o godz. 7
rano przed mną było jedyne 80 osób... niestety nie dostałem
się nawet do rejestracji.
2 lutego o 22:17 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Piotr VaGla Waglowski Fragmenty audycji "Klub Trójki" (1 lutego 2010
r.)

O konsultacjach Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych
www.youtube.com
Fragmenty audycji "Klub Trójki" z udziałem Piotra Waglowskiego. Audycję
prowadził Dariusz Bugalski. Warszawa, 1 lutego 2010 r.

2 lutego o 05:01 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

2 osób lubi to.

Jacek Sierpiński http://rybitzky.salon24.pl/153966,internet-ostatni-
bastion-zachodniej-cywilizacji
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Internet - ostatni bastion zachodniej cywilizacji - Rybitzky:
"PiS&Love!" - Salon24
rybitzky.salon24.pl
Mało kto już pamięta o tym, iż w połowie lat dziewięćdziesiątych
szykowano się na nawrót analfabetyzmu. Panowało bowiem powszechne
przekonanie, że światowy triumf telewizji oderwie ludzi od słowa pisanego
i przyklei na...

1 lutego o 23:23 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Adam Szczepański http://www.youtube.com/watch?v=DfFH-KhtDKY

Klatka (www.MartinLechowicz.pl)
www.youtube.com
Piosenkę napisałem po tym jak premier Tusk dał do zrozumienia, że
rozmawiać o wycofaniu się z pomysłu cenzury nie ma zamiaru, a tylko
będzie nas "uświadamiał", że cenzura jest potrzebna, a tych, którzy ...

1 lutego o 21:39 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty, Piotr Fuglewicz i 2 innych lubicie to.

Piotr Fuglewicz Swoją drogą Panu Premierowi szykuje się
rekord Guinessa w kategorii, jak w tydzień stracić poparcie
tych, co kogoś do władzy wynieśli. Może naprawdę uwierzył,
że to program ich porwał.
1 lutego o 22:15 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Wojtek Funkiewicz

asset.soup.io
asset.soup.io

1 lutego o 20:47 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Kulturę Paryską
też ludzie czytali, mimo że była zakazana i za jej
przemycanie wsadzano do więzienia. Ale przecież nie o to
chodzi, prawda?
1 lutego o 20:52 � Usuń

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Tusk idzie w zaparte. To
przestaje być śmieszne. On naprawdę chce z powrotem wprowadzić
cenzurę: http://prawo.vagla.pl/node/8918 - przekażcie to wszystkim,
których znacie, bo może to ostatnia okazja.
1 lutego o 20:20 � Dodaj komentarz � Nie lubię

Ty, Piotr Fuglewicz i 20 innych lubicie to.

Zobacz wszystkie komentarze: 29

Piotr Fuglewicz @AJP Bardzo precyzyjnie pokaza...

Zobacz więcej
2 lutego o 11:40 � Usuń � Zgłoś

Jacek Sierpiński Moim zdaniem realn...

Zobacz więcej
2 lutego o 15:26 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Maciej Bębenek Jako lekturę uzupełniającą polecam wpis Marka
Minakowskiego, pokazujący różnice między starą a nową wersją
uzasadnienia do ustawy. Mój wniosek jest jak na razie następujący:
premier i ministrowie dostali zgniłe jajo. Obradując nad projektem nie
wiedzieli, że w stosunku do niego jest tyle zastrzeżeń.

Minakowski.pl » Porównanie dwóch uzasadnień ustawy o cenzurze Internetu
minakowski.pl
Porównanie dwóch uzasadnień ustawy o cenzurze Internetu

1 lutego o 02:02 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i 3 innych lubicie to.

Zobacz wszystkie komentarze: 4

Maciej Bębenek @Krzysztof: jesteś pewien, że są to
*wypowiedzi* premiera?
1 lutego o 09:32 � Usuń � Zgłoś

Dominik Dominium To nie są wypowiedzi premiera, tu jest
jedyna w tym temacie - http://osnews.pl/prawda-o-
spotkaniu-z-premierem/#comment-4995502
1 lutego o 11:07 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! "Lub Internet"? Zapowiada się
ciekawie: http://prawo.vagla.pl/node/8915
1 lutego o 01:41 � Dodaj komentarz � Nie lubię

Ty, Tomasz Grzegory, Adam Nojszewski, Piotr Fuglewicz i 13
innych innych znajomych lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 5

Ronald Cybulski ...rządu...
1 lutego o 09:37 � Usuń � Zgłoś

Krzysztof Tomczyk czyżby konieczna była nowa komisja
śledcza? ;)
1 lutego o 10:12 � Usuń � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Andrzej J. Piotrowski W roku, w którym jeden z "guru" IDG przewidział (może
nazbyt optymistycznie) wyjście faksów z użytku MSP ogłasza przetarg na
dostawę serwera faksowego. Będzie jednak nowocześnie: poprzez WWW będzie
można oglądać rozliczenia (tzw. biling), a także przesyłać faksy do wysłania
e-mailem :-)

BIP - Ministerstwo Skarbu Państwa
bip.msp.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwaul.Krucza 36 / Wspólna 6, 00-522 Warszawa, tel. centrala:
(022) 695-80-00, 695-90-00 fax centrala: (022) 628-08-72, 621-33-61

1 lutego o 00:19 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.

Maciej Bębenek i to jest kolejny przykład na to, jak wysocy
urzędnicy państwowi są mentalnie i merytorycznie
przygotowani do e-gospodarki czy e-urzędu.
1 lutego o 02:04 � Usuń � Zgłoś

Nawa Lustro Ścieżka sprawiedliwych prowadzi przez nieprawości
samolubnych i tyranię złych ludzi. Błogosławiony ten, co w imię
miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych doliną ciemności.

Bo on jest stróżem brata swego i znalazcą zagubionych dziatek. I
dokonam na tobie srogiej pomsty w zapalczywym gniewie, na tych,
którzy chcą zatr...
Zobacz więcej
31 stycznia o 21:57 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Mariusz Karbowski Zamiast z internautami walczyć ... to rząd mógłby
wziąć dobry przykład i spróbować ich zaangażować jak chociażby na
przykładzie..

"Mr. Hacker Goes to Washington" by Greg Elin
www.youtube.com
The Founding Father's were hackers. Today's government is asking for
hacker's help by way of data.gov. In this Ignite Show episode, Greg Elin
walks us through Washington from a geek's eye-view. This work is
licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United
States License.

31 stycznia o 19:11 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Piotr Frączak Chodzi o proces stanowienia prawa, który jest co
najmniej wątpliwy. Część organizacji zaangazowanych w obecny spór
podpisywało nie tak dawno list do premiera, po którym nastapiło
spotkanie z ministrem Bonim (przypadkowa zbieżność funkcji i nazwisk?).

Warto byłoby może sprawdzić, jak rzad zareagował na poprzednie
postulaty...

List do Premiera
ofop.eu
Oficjalna strona Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

31 stycznia o 18:33 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.

Napisz komentarz...

Agnieszka Nowakówna Ej ludzie, ja rozumiem, że to ma być taka
"strategiczna koalicja" z PiSem i prezydentem, ale przypomnijcie sobie,
co Jarosław Kaczyński mówił np. o studentach: że siedzią w BUWie i
oglądają porno w internecie! Po pierwsze wasi "konsultanci" w kancelarii
prezydenta nic nie mogą zrobić, a nawet jak będą mogli (veto), to ...
Zobacz więcej
31 stycznia o 17:08 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Zobacz wszystkie komentarze: 10

Rafał Trzeciakowski Nie nazwalbym troski o brak cenzury
szukaniem przewagi w krotkim okresie. Poza tym pomysl, ze
ta tzw. debata (wlasciwie co to za debata ktora ma tytul
"zapytaj premiera"?) bedzie czyms powaznym jest podobnie
naiwny jak wiara w dobre intencje opozycji.
31 stycznia o 23:50 � Usuń � Zgłoś

Wojciech Ryrych @Agniszka Nowakówna - jedna z tych
która w latach 2005-2007 bała się dzwonka u drzwi o
godzinie 6 rano ;)
1 lutego o 17:12 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Dobrze ujęte: o cenzurze
Internetu nie ma co gadać, jest zabroniona Konstytucją i tyle. My chcemy
rozmawiać o udziale obywateli w procesie stanowienia prawa. Obywatele
to my (59% gospodarstw domowych ma Internet).

Spotkanie ministra Władysława Stasiaka z internautami /
Działalność Kancelarii / Aktualności / Prezy
www.prezydent.pl
W piątek Szef Kancelarii Prezydenta RP Władysław Stasiak spotkał się z
internautami, sygnatariuszami Listu do Prezydenta RP w Sprawie Cenzury
Internetu, którzy protestują przeciw planowanej przez rząd ...

31 stycznia o 16:40 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij

Piotr VaGla Waglowski i 17 innych lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 5

Force Haha "...o cenzurze Internetu nie ma co gadać, jest
zabroniona Konstytucją i tyle..." taka postawa mnie cieszy i
napawa optymizmem
31 stycznia o 22:22 � Usuń � Zgłoś

Tomasz Gierlach jebac rzad jak rowniez ichna inwigilacje!!!
1 lutego o 10:37 � Usuń � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Maciej Bębenek Premier chce rozmawiać, a urzędnicy - zamiast
zawiesić działania - przygotowują nowe "uzasadnienia"

Ustawa wszechczasów
telekomunikacyjny.blox.pl
Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw awansuje
chyba na najciekawiej "procedowaną" (modne słowo) ustawę wszechczasów. Ostatnim
mykiem autorów jest fakt, że już w dwa tygodnie po przyjęciu jej przez Radę Ministrów,
dorobiono kolejną, trzecią wersję uzasadnienia.

30 stycznia o 22:19 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.

Zobacz wszystkie komentarze: 6

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Rozwa...

Zobacz więcej
31 stycznia o 00:43 � Usuń

Jacek Sierpiński Jeszcze ciekawszy przypadek - ta sama
stacja telewizyjna z np. Wielkiej Brytanii nadaje program z
reklamami hazardu drogą satelitarną i przez Internet.
Zgodnie z proponowaną ustawą można będzie zablokować
dostęp do transmisji internetowej, ale posiadacze anten
satelitarnych nadal będą mogli odbierać dokładnie te same
treści - bo zagłuszania sygnału TV już się nie przewiduje...
31 stycznia o 01:06 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Jak wyglądały internetowe
debaty z premierami 10 i 11 lat temu przypomniał Marek Minakowski.
Warto by organizatorzy obecnej debaty przyjrzeli się, jakich odpowiedzi
można się spodziewać.

Minakowski.pl » Moje internetowe debaty z premierami
minakowski.pl
Moje internetowe debaty z premierami Leszkiem Balcerowiczem i Jerzym
Buzkiem - jak pamiętają je moje ręce

30 stycznia o 17:43 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij

Ty, Konrad Majewski, Michal Skrzynski i 11 innych to lubicie.

Zobacz wszystkie komentarze: 6

Sebastian Kucharski ...coś chyba politycy o internecie
mają takie pojęcie jak o bezpieczeństwie na ulicach...
30 stycznia o 23:46 � Usuń � Zgłoś

Wojciech Garstka A ja widzę, że niektóre problemy, a
wręcz pytania dosłownie się powtarzają! Nowe wraca, jak
mawiali moi dawni towarzysze, przy okazji kolejnej
odnowy....
Warto by się zastanowić, skąd wynika ta intersująca
niemożność rozwiązania oczywistych spraw? Ziobro, Kaczory
i Zybertowicz powiedzą, że z "układu" - a ja powiem, że z
wiecznej niekompetencji i głupoty, która wpycha się
bezczelnie na salony władzy. Wspiera ją arogancja niektórych
guru....
31 stycznia o 14:08 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Jarosław Sławek Moim zdaniem nie mam się
czego bać. Na moich projektach w sieci nie ma niczego, na co zwraca
uwagę Art. 179a. 2. Wątpliwość moją budzi kompetencja upoważnionych
organów ścigania stron i usług niedozwolonych w internecie. Wątpliwości
moje budzą się dlatego, że dowiedziałem, jak kilka innych państw
wykorzystuje podobne ustawy...
Zobacz więcej

Zbiornik Jarasa: Polowanie na czarownice
zbiornikjarasa.blogspot.com
Ministerstwo Finansów ogłosiło, że chce wprowadzić "Rejestr Stron i Usług
Niedozwolonych".Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie do niego wpisywał "na
żądanie podmiotu uprawnionego lub Służby Celnej". ...

30 stycznia o 14:37 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Dominik Dominium a co z art 3.b ?Art. 3b. Na zasadach
określonych przez przepisy odrębne swoboda świadczenia
usług drogą elektroniczną może zostać ograniczona, jeżeli
jest to niezbędne ze
względu na ochronę zdrowia i moralności publicznej,
obronność, porządek publiczny
lub bezpieczeństwo państwa.
...

Zobacz więcej
31 stycznia o 17:02 � Usuń � Zgłoś

Piotr Fuglewicz No niby @Jakub Chabik mówi to samo, co bard w
bajsbolówce, a jakże lepiej to brzmi. No może nei to samo, bo z
szacunkiem do ludzi, godnych szacunku.

Donaldzie, nie będzie zabierania dowodów babci - 2010-01-30 10:27: Rewers:
Blog Computerworld.pl
rewers.computerworld.pl
Projekt ustawy o prawie telekomunikacyjnym, a dokładniej jego osławiony artykuł 179a
wzburzył środowisko internetowe. Oprócz stron pełnych oburzenia, takich jak
PodziekujPremierowi.pl pojawiła się wyraźna presja społeczności internautów, dostrzeżona
nie tylko przez nich samych, ale i przez media. .....

30 stycznia o 13:41 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś
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Najnowsze zdarzenia

Najnowsze zdarzenia

Napisz komentarz...

Ty, Maciej Bębenek i Jan Namedyński lubicie to.

Maciej Bębenek i dlatego pod czymś takim można się
podpisać :-)
30 stycznia o 14:08 � Usuń � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Doskonałe!
30 stycznia o 19:07 � Usuń

Mirosław Bociański Wdzięczność 'naszego' płemieła
polega na tem - wy macie nam ufać a my w nagrodę
będziemy was inwigilowali.
31 stycznia o 03:19 � Usuń � Zgłoś

Tomasz Świderek W dziale dyskucje pojawiło się stanowisko Instytutu
Mikromakro. Podlinkowuję tu, bo jak znam życie czytana jest tylko ta
strona ;-)

www.facebook.com
www.facebook.com

30 stycznia o 13:35 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! omówił(a) Dlaczego "elity", dziennikarze,
kochają PO i nienawidzą PiS na forum dyskusyjnym Niech Rząd się odczepi od
Internetu!

Niech Rząd się odczepi od Internetu! omówił(a) Po prostu obywatele na forum
dyskusyjnym Niech Rząd się odczepi od Internetu!

Niech Rząd się odczepi od Internetu! omówił(a) Po prostu obywatele na forum
dyskusyjnym Niech Rząd się odczepi od Internetu!

Napisz komentarz...

Andrzej Tadeusz Kijowski http://www.tvp.info/informacje/ludzie/wo
lnosc-w-sieci

Wolność w sieci - TVP.INFO
www.tvp.info
Wolność w sieci Ponad 76 tysięcy osób podpisało już list do prezydenta
przeciwko prewencyjnej kontroli internetu, którą próbuje się przeforsować
pod pozorem walki z nielegalnym e-hazardem w sieci.

30 stycznia o 11:08 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Godzinna uczta intelektualna -
nagranie dzisiejszych wystąpień naszych przedstawicieli w Kancelarii
Prezydenta (i odpowiedzi ministra W. Stasiaka): http://lipszyc.blip.tv/
30 stycznia o 01:14 � Dodaj komentarz � Nie lubię

Ty, Piotr Fuglewicz i 17 innych lubicie to.

Marek Kołodziej Matko i córko Oo - powątpiewam czy
Vagla dostanie jeszcze jakiekolwiek zaproszenie ze strony
władzy...
31 stycznia o 03:01 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Jarosław Lipszyc Nagrania ze spotkania w Kancelarii Prezydenta.

Lipszyc
lipszyc.blip.tv
Please note that we require you to give proper credit to the show when you syndicate it to
your Web site. You can do this by maintaining (and not obscuring) the branding in the
lower-right corner of the Show Player. ...

30 stycznia o 00:24 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Jan Namedyński lubi to.

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Rozgorzała debata, którą
streścić można (upraszczając): czy działania rządu wynikają z ignorancji
czy też złej woli? Wszystkich chętnych zapraszamy do zakładki
"Dyskusje", która właśnie została uruchomiona na wniosek fanów tej
strony.
29 stycznia o 23:12 � Dodaj komentarz � Lubię to!

Caesar Posylek i 3 innych lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 7

Sławomir Forysiak cóz PO to członek większej
europejskiej partii Ludowej wiec mozna sie domyślać ze ich
działania sa zgodne z programem i wytycznymi tej
organizacji
30 stycznia o 09:42 � Usuń � Zgłoś

Nicole Orzechowska monsieur Tusk bez wazeliny
wślizguje się w łachę unii...obrzydliwe!
30 stycznia o 10:26 � Usuń � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! omówił(a) Granice wolności w Internecie na
forum dyskusyjnym Niech Rząd się odczepi od Internetu!

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Posłuchajcie, o co walczymy
http://www.polskieradio.pl/wiadomosci/swiat/artykul134477.html
29 stycznia o 19:36 � Dodaj komentarz � Nie lubię
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Napisz komentarz...

Ty i 4 innych lubicie to.

Zobacz wszystkie komentarze: 6

Tomek Radwanski oj przepraszam :D na szybko w pracy
pisalem ;)
29 stycznia o 21:28 � Usuń � Zgłoś

Piotrek Urbański dla kogo z duzej dla tego z duzej.
30 stycznia o 16:43 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Piotr VaGla Waglowski To jest lepszy link - tu są fragmenty nagrań.

"Premier chce cenzury". Internauci u prezydenta - Świat -
Wiadomości - Polskie Radio
www.polskieradio.pl
Zdaniem internautów, przepisy w projekcie ustawy o grach hazardowych
dotyczące internetowych stron i usług niedozwolonych, zagrażają wolności
obywatelskiej.

29 stycznia o 19:29 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Piotr VaGla Waglowski W każdym razie - to jest fragment
materiału, który zebrał, zaraz po zakończeniu spotkania w
Kancelarii Prezydenta RP, dziennikarz IAR.
29 stycznia o 19:30 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Pełniejsza relacja (tekstowa)
ze spotkania ekspertów internetowych z szefem Kancelarii Prezydenta.
Podaje uczestnik, Piotr "VaGla" Waglowski: http://prawo.vagla.pl
/node/8911
29 stycznia o 18:20 � Dodaj komentarz � Nie lubię

Ty, Piotr Fuglewicz, Piotr VaGla Waglowski i Jerzy Śmiałek to
lubicie.

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Świetny film na dzisiejsze
popołudnie!

O cenzurze bez cenzury (www.kontestacja.com)
www.youtube.com
Fragmenty czwartkowej audycji w radiu Kontestacja
(www.kontestacja.com). Premier Tusk wciąż nie wycofał się z ustawa
wprowadzającej cenzurę w Internecie. Chce o tym podobno z nami,
internautami, debatować. ...

29 stycznia o 18:05 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij

8 osób lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 25

Marcin Paszkiewicz Obejrzalem ten film. Najbardziej
przerazil mnie gosc, ktory stwierdzil, ze stworzenie
undergroundowego internetu "to zaden problem".

Kolega bardzo, bardzo sie myli.

Zablokowanie adresu IP na poziomie providera to rzecz
banalna. Droga, ale banalna. Jezeli moga istniec routery,
ktore sa w stanie obslugiwac setki milionow wpisach w
tabliach routingu, to stworzenie filtru blokujacego adresy jest
jeszcze prostsze. To nie jest kwestia przyszlosci. ...

Zobacz więcej
29 stycznia o 23:12 � Usuń � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Vox populi - vox
Dei. Zakładka "Dyskusje" uruchomiona. Ustalenie czy rząd
kieruje się złą wolą, czy jedynie ignorancją bardzo by nam
ułatwiło życie. Niestety argumentów za obu stanowiskami
jest bardzo dużo, a chyba żaden nie jest rostrzygający. A
może jednak?
29 stycznia o 23:14 � Usuń

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Spotkanie w Kancelarii
Prezydenta się odbyło. Swoją wypowiedź przedstawił Jarosław Lipszyc:
http://blip.tv/file/3148617 . Był też przedstawiciel Rzecznika Praw
Obywatelskich. Po takich konkretach prezydent i premier nie mogą już
tematu "zbyć PR-em"
29 stycznia o 16:57 � Dodaj komentarz � Lubię to!

10 osób lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 6

Sławomir Forysiak chamskie są działania panów
zarządzających PRL PO tuningu
29 stycznia o 19:09 � Usuń � Zgłoś

Krzysztof Młynarski Cóż.. jak wiemy, problem jest szerszy
i analogiczny, również w innych krajach, uważanych za
demokratyczne. Proszę (jeśli ktoś jeszcze nie widział):
http://www.youtube.com/watch?v=EBX13iL4LyE
30 stycznia o 12:36 � Usuń � Zgłoś

Michał Oleksiński http://krosnoodrz.pl/artykuly/czy-wiesz-ze-od-
1-stycznia-2010-roku-panstwo-cie-inwigiluje

Czy wiesz, że od 1 stycznia 2010 roku Państwo Cię inwigiluje? |
www.krosnoodrz.pl
krosnoodrz.pl
Niezależy Portal Splecznosciowy gminy Krosno Odrzanskie, Wiadomosci gminne, informacje o
imprezach, uroczystosciach, konkursach. Forum mieszkancow Krosna Odrzanskiego i okolic.

29 stycznia o 14:44 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Tomasz Panasiuk To jest przerażające! Inwigilacja jak w
dawnym NRD lub teraz w Chinach. Zresztą niezgodne z
naszą Konstytucją..
29 stycznia o 18:29 � Usuń � Zgłoś

Sławomir Forysiak http://krosnoodrz.pl/artykuly/czy-
wiesz-ze-od-1-stycznia-2010-roku-panstwo-cie-inwigiluje
29 stycznia o 19:10 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Piotr Fuglewicz

Rejestr stron niezgodny z Konstytucją
www.krytykapolityczna.pl
Witryna czasopisma Krytyka Polityczna. - W zdrowej sferze publicznej
musi istnieć to ogniwo, które odpowiada za aplikację idei do konkretnej
rzeczywistości - za przetop filozoficznej surówki w praktyczne polityczne
narzędzia: programy, interpretacje, wizje. ...

29 stycznia o 01:15 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i 2 innych lubicie to.

Piotr VaGla Waglowski Odpowiedź na jedną z tez tego
wywiadu: http://prawo.vagla.pl/node/8910
29 stycznia o 02:53 � Usuń � Zgłoś

Force Haha Krytyka polityczna to narzędzie tego socjalisty
Sierakowskiego który załatwił sobie finansowanie z budżetu.
Precz mi z tym.
29 stycznia o 17:29 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Aleksander Z. Zioło Teoretyczny stan osobowy legionu wynosił
5000-6000 żołnierzy, w praktyce jednak rzadko przekraczał 4000.Czyli
jest nas już siła, czy też kupa jak mawiano w I RP :)
28 stycznia o 22:57 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Zgłoś

Ty i Milosz Lodowski lubicie to.

Milosz Lodowski Chcialm zwrocic uwage Olku na to - ze
nasz legion to najprawdziwsi weterani - takze jest dobrze;)
29 stycznia o 10:05 � Usuń � Zgłoś

Wojciech Grzybowski I legion cały czas rośnie w siłę ;-)
29 stycznia o 13:13 � Usuń � Zgłoś

Mariusz Twardowski Tak już jasne, PO musi dotrzymać obietnic...

lh3.ggpht.com
lh3.ggpht.com

28 stycznia o 22:37 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Metodyczna, merytoryczna
analiza grzechów Rządu wobec obywateli korzystających z Internetu
http://prawo.vagla.pl/node/8909 autorstwa samego P. Waglowskiego.
Czekamy na rachunek sumienia, żal za grzechy, pokutę i
zadośćuczynienie.
28 stycznia o 21:00 � Dodaj komentarz � Lubię to!

Adam Nojszewski, Piotr VaGla Waglowski i 12 others lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 10

Artur Kryst Ale który internet? Polski czy zagraniczny?
28 stycznia o 22:15 � Usuń � Zgłoś

Artur Wojdygo A może my odczepimy Rząd od Internetu -
tyle lat im Dziennik Ustaw wystarczał...
28 stycznia o 23:32 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Jędrzej Włodarczyk Polska Tuska - ChRL bez drapaczy chmur i
szybkich pociągów

Chiny, nie Irlandia - Jędrzej Włodarczyk - lewicowa reaktywacja
lewica.pl
O ustawie hazardowej i dodatkach napisano już tak wiele, że aż wstyd na tym
etapie zabierać głos. Sprawa wywołała mimowolną dyskusję, skupioną wokół
drugiej części ustawy, nazwanej enigmatycznie ustawą o zmianie ustawy o
grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw. Rejestr Usług i Stron...

28 stycznia o 14:53 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Sławomir Forysiak lubi to.

Jakub Błaszczyk "Lista stron, które będą urzędowo blokowane rozrasta
się w zastraszającym tempie. Nawet jeśli rząd nie uwzględni postulatu
ABW, może mieć poważne problemy z wyegzekwowaniem tego co sam
wymyślił, bo jak tu sobie poradzić na przykład z oficjalną stroną ambasad
niektórych bardzo niedemokratycznych państw, jeśli siłą rzecz...
Zobacz więcej

Zabanować Korwina-Mikke
kataryna.blox.pl
Janusz Korwin-Mikke spalił dzisiaj unijną flagę. Jeśli rząd uwzględni uwagi, jakie do projektu
nowelizacji ustawy hazardowej zgłosiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, strona na
której Korwin-Mikke zechciałby zamieścić filmik z akcji palenia flagi, musiałaby zostać
zablokowana. ...

28 stycznia o 12:16 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Rafał Trzeciakowski lubi to.

Dominik Krowiorz cyt z wykopu "
Ta ustawa to jest zwyczajna zapchajdziura, jak kiedys
aborcja.
Bedzie sie to ciagnac miesiacami, odwroci uwage od spraw
waznych...
Obnizenia podatkow, liberalizacji gospodarki, reformy ZUS
itd...
Niczym sie ten rzad nie rozni od PiS czy SLD. Im tylko chodzi,
zeby...

Zobacz więcej
28 stycznia o 12:37 � Usuń � Zgłoś

Jacek Sierpiński Jasne, przesta...

Zobacz więcej
28 stycznia o 12:50 � Usuń � Zgłoś

Sławomir Forysiak żeby romwiać o liberalizacji Kraju o
podatkach reformach musimy mieć wolne media
29 stycznia o 19:40 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Krzysztof Sibiński Poczekamy az pan premier zechce zostac panem
prezydentem - kto wiatr sieje ten burze zbiera!
28 stycznia o 11:47 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Jacek Sierpiński Właśnie ogłosił, że nie będzie kandydował
:-)
28 stycznia o 11:57 � Usuń � Zgłoś

Sławomir Forysiak Po mnoży kandydatów licząc na to ze
wyborcy sie w tym pogubią
29 stycznia o 19:44 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Jacek Sierpiński http://www.dziennik.pl/wydarzenia/articl
e536535/Ponad_stu_pedofilow_z_sieci_wpadlo_w_sidla.html

"Funkcjonariusze zatrzymali ponad stu amatorów dziecięcej pornografii,
którzy wymieniali się nią w internecie."Ciekawe, jak się wymieniali? Może
mailami, albo wrzucając pliki na serwisy typu Rapidshare albo
Megaupload?
Przypuś...
Zobacz więcej

www.dziennik.pl
www.dziennik.pl

28 stycznia o 11:25 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

2 osób lubi to.

Hubert Dudkiewicz "Twoim zdaniem..."!? Niech prezydent
skieruję ustawę do TK i niech on się zastanowi, bo ani taka
dyskusja internautów, ani prezydenckie weto nie rozstrzygną
sprawy merytorycznie !
28 stycznia o 11:28 � Usuń � Zgłoś

Jacek Sierpiński TK nie jest od rozstrzygania tak szczeg...

Zobacz więcej
28 stycznia o 11:42 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Wnioski ze spotkania z min.
Bonim: Rząd chce, by w Internecie nie liczyła się Konstytucja RP. Wolno
będzie to, co będzie w "Kodeksie wolności internetowych". Czy
użytkownicy Internetu zgodzą się być obywatelami drugiej kategorii?
28 stycznia o 10:18 � Dodaj komentarz � Lubię to!

18 osób lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 11

Paweł Szwagierek Force dzięki za cytat z konstytucji.
Przez ostatnie 3 lekcje WOSu próbowałem wytłumaczyć
babce dlaczego uważam, że całe te rządy to kpina i nie
wiedziałem na czym mam się oprzeć.
Sorki za offtop
28 stycznia o 13:47 � Usuń � Zgłoś

Rafał Trzeciakowski zabawne jak się cytat spełnia, "The
terms were found: all men are endowed by their Creator with
an inalienable right to life, liberty, and the pursuit of
happiness. Freedom was indivisible, a pre-condition. To talk
of several "freedoms" is to use the language of Europe, not
of America; it is an abandonment of the basic principle on
which the United States was founded."
28 stycznia o 20:16 � Usuń � Zgłoś

Kamil Wałczek Dam sobie rękę uciąć, że o 11 ogłosi, że NIE kandyduje
nasze kochane Słońce Peru.
28 stycznia o 10:16 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Alyona Olena Olszewska - ZNACZNIE POWAZNIEJSZE problemy
spoleczne czekaja..!
28 stycznia o 09:11 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Tomasz Panasiuk Tak, ale w...

Zobacz więcej
28 stycznia o 09:42 � Usuń � Zgłoś

Sławomir Forysiak niektórzy poza miską zupy pod nosem
nic innego nie potrafią dostrzec
29 stycznia o 19:47 � Usuń � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! "Minister Boni ponoć
stwierdził, że należy wstrzymać aktualnie prowadzone prace nad
kolejnymi projektami ustaw, które dotyczą internetu"
http://prawo.vagla.pl/node/8908
27 stycznia o 22:05 � Dodaj komentarz � Lubię to!

3 osób lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 27

Grzegorz Piotr Kruk "Oczywiście, jak ktoś chce, może się
łączyć przez SSH z komputerem za granicą i tam przez zdalny
pulpit oglądać co chce." ? niewielu Polaków ma chyba takie
możliwości czy umiejętności. Oczywiście, że wiele ustaw ma
na celu utrudnianie życia normalnym, uczciwym ludziom, w
tym opóźnianie wprowadzenia wspólnej twardej waluty EUR
w Polsce, którą PiS przed wybraniem braci bliźniaków obiecał
do 2009 roku. Tym czasem udało im się zdewaluować PLN o
50% abyśmy byli o połowę biedniejsi jadąc na zachód.
28 stycznia o 11:20 � Usuń � Zgłoś

Marcin Paszkiewicz Dokladnie, dyskusja wtorna. Normalni
ludzie pracuja i/lub sie uczai nie maja czasu na takie
pierdoly. Jak wyglada emisja Euro? Kto decyduje o podazy
pieniadza? Bo jesli tak jak o podazy zlotowki decyduja o tym
banki, to ja mam watpliwosci co do "twardosci" tej waluty?
28 stycznia o 19:47 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Piotr VaGla Waglowski Jakby kogoś interesowało - pierwsze podejście
do relacji (relacja nie jest pełna, mnie na spotkaniu nie było, ale
zebrałem parę uwag)

Po spotkaniu z Ministrem Bonim na temat Rejestru Stron i Usług
Niedozwolonych
prawo.vagla.pl

27 stycznia o 21:57 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i Sławomir Forysiak lubicie to.

Napisz komentarz...

Dawid Skoblewski Pytania do Premiera… przed komisją śledczą: Czy
mając na uwadze, stworzenia złego prawa – stanowisko UE jest znane w
tej sprawie – odnośnie regulacji zakładów i hazardów drogą internetową,
poda Pan rząd do dymisji?
27 stycznia o 21:10 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Sławomir Forysiak lubi to.

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Czy ktoś wie, co się wydarzyło
na spotkaniu z ministrem Michałem Bonim?
27 stycznia o 20:59 � Dodaj komentarz � Lubię to!

Zobacz wszystkie komentarze: 12

Jaroslaw Sobolewski ja wiem z drugiej ręki, bo IAB Polska
na to akurat spotkanie nie zaproszono. jedyny konkrety efekt
to zaproszenie przedstawicieli organizacji sygnatariuszy obu
listów do Premiera na spotkanie z nim w przyszły piątek. było
jeszcze kilka deklaracji, ale o tym niech napisze Jarek
Lipszyc, o on tam był.
28 stycznia o 17:40 � Usuń � Zgłoś

Jaroslaw Sobolewski http://prawo.vagla.pl/node/8908
28 stycznia o 20:06 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Georges Ruszkiewicz To przeciez nic nadzwyczajnego w Polsce z tym
Internetem, skoro nawet tutaj w Poludniowej Francji przez miesiace
odcinano mnie od internetu az musialem pisac skargi do prokuratury w
Lyonie. W koncu zmienilem operatora z SFR na Bouyges Telecom i znowu
niespodzianka bo az piec tygodni czekalem na podlaczenie do sieci. Pr...
Zobacz więcej
27 stycznia o 20:44 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Alyona Olena Olszewska Francja jest daleko od Polski - za
pieniadze placone przeze mnie w Polsce - kupillbys we
Francji 10 dostawcow jednoczesnie, z telefonem na caly
swiat jako bonus! NIE MASZ problemu!
28 stycznia o 09:19 � Usuń � Zgłoś

Łukasz Mazurek Piosenka Martina Lechowicza
http://www.youtube.com/watch?v=saAwpHbKyAE w podzięce dla Tuska i
reszty geniuszy chcących ocenzurować internet.

Państwowe – czyli (prawem Kaduka): ICH - Janusz Korwin
Mikke - blog oficjalny - Onet.pl Blog
korwin-mikke.blog.onet.pl
wybory prezydent stolicy konserwatyzm społeczny liberalna gospodarka
służby specjalne polityka politycy wolność prezydent warszawy
demokracja monarchia rodzina kultura felieton pieniądze prawo poglądy ...

27 stycznia o 19:51 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Marcin Maksim no dobra Tusk chce z kims rozmawiac, pytam czy jest
juz ktos kto tam pojdzie
27 stycznia o 19:49 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Łukasz Mazurek Ciekawie na blogu napisał Janusz Korwin-Mikke:
http://korwin-mikke.blog.onet.pl/Panstwowe-czyli-prawem-
Kaduka-,2,ID399183373,n
Pozostaje dodać że jak chcemy doprowadzić do problemów z internetem
to wystarczy pozwolić rządowi go kontrolować! :(
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Najnowsze zdarzenia

Państwowe – czyli (prawem Kaduka): ICH - Janusz Korwin
Mikke - blog oficjalny - Onet.pl Blog
korwin-mikke.blog.onet.pl
Mamy poważne problemy z kolejami. Kolejarze są bardzo niezadowoleni z
zarobków, pasażerowie narzekają, a podatnik do tego dopłaca. Mamy
straszne problemy z edukacją. Rodzice narzekają na poziom nauczania,
nauczyciele narzekają na pensje, podatnik dopłaca bardzo dużo. Mamy
potworne problemy ze "Służb...

27 stycznia o 19:45 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Małgorzata Pastewka ZAWSZE wszytskie ograniczenia swobód
obywatelskich wprowadzano pod hasłem troski o obywateli...
27 stycznia o 18:59 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Wojciech Szczuka stanowczo nie cenzurze proponuje rzad odłaczyć od
internetu
27 stycznia o 18:47 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Tom Olszynski lubi to.

Sebastian Stępień Chodzi tylko o cenzurowanie treści niewygodnych.
Jak na razie rządzącym w archaiczny sposób możnym tego świata nie
udało się nałożyć kagańca na net, i widocznie ich to martwi.
27 stycznia o 15:58 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Piotr Fuglewicz

Otwarta odpowiedź na list premiera do internautów (Dla Polski)
www.fairbe.org
Tu znajduje się list premiera do internautów.poniżej moja odpowiedź, jako głos w dyskusji,
do której zaprosił nas pan premier.

27 stycznia o 14:03 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.

Jacek Sierpiński Ja napisałem w nieco bardziej luźnej
formie:
http://sierp.libertarianizm.pl/?p=213
27 stycznia o 18:30 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Poważni ludzie przypuszczają,
że w całej awanturze nie chodzi o pedofilię, hazard itd., tylko o tajne
negocjacje traktatu ACTA - tak tajne, że Ministerstwo KiDN wolało
otwarcie złamać polskie prawo niż ujawnić cokolwiek:
http://prawo.vagla.pl/node/8905
27 stycznia o 13:28 � Dodaj komentarz � Lubię to!

20 osób lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 9

Mikolaj Skrzypiec je...

Zobacz więcej
27 stycznia o 13:52 � Usuń � Zgłoś

Tomek Radwanski Poczytajcie o acta bo naprawde warto
27 stycznia o 14:41 � Usuń � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! omówił(a) Głupota czy zła wola Rządu? na
forum dyskusyjnym Niech Rząd się odczepi od Internetu!

Napisz komentarz...

Sławomir Forysiak list do słoneczka narodu

Mój Drogi Premierze! – Pokazywarka.pl
pokazywarka.pl
Mam nadzieję, że nie popełniam jakiegoś faux paus zaczynając ten list w taki a nie inny
sposób do człowieka, któremu płacę za bycie prezesem Rady Ministrów. Zakładam, że
zakres obowiązków od Pana wymaganych jest Panu znany, więc oszczędzę nam obu nieco
czasu i przejdę do konkretów.

27 stycznia o 13:04 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i 2 innych lubicie to.

Napisz komentarz...

Marcin Maksim Szerzej patrzac to wszystko prowadzi do utworzenia
Rządu światowego. A te kroki, które stopniowo będą ograniczały Prawa
Człowieka są tego elementem
Oglądnijcie prosze "Obama Wielkie Oszustwo" i "Fall of the Republic"
Aexa Jonesana googlach.W to wpisuje sie także chcęć wprowdzenia
dowodow osobistych z chipem Rfid(2011)....
Zobacz więcej
27 stycznia o 12:46 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

3 osób lubi to.

Kubofonista Net Zorganizowałem sobie taki eksperyment z podmianą
strony głównej swojego serwisu na godzinkę na tą opracowaną przez
blackouteurope - coby ludność poinformować a nie blokować korzystania,
uderzamy jutro o 12 na kilku blogach znajomych, może ktoś się chce
przyłączyć? Szczegóły http://kubofonista.net/o-cenzurze-internetu-pod-
przykrywka-hazardu

O cenzurze Internetu pod przykrywką hazardu | Kubofonista
HomePage
kubofonista.net
Witajcie. Dzisiejszy wpis docelowo miał wyrażać moje niezadowolenie
wprowadzeniem tzw. Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Otóż pan
Donald Tusk wpadł
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Napisz komentarz...

27 stycznia o 12:40 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Dominik Dominium http://blackouteurope.pl/blackout/ -
To jest lepsza wersja komunikatu. Nie blokuje, a jednak
informuje...
28 stycznia o 20:06 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Sławomir Forysiak

Jesteś Terrorystą (Du bist Terrorist) [Napisy PL]
www.youtube.com
A ty dlaczego zgadzasz się na to by inwigilowano każdego z nas?

27 stycznia o 10:54 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Jacek Wysokinski lubi to.

Napisz komentarz...

Wojciech Wybranowski

Donald Tusk tłumaczy się internautom - Rzeczpospolita
www.rp.pl
To sukces internautów, którzy przed kilkoma dniami rozpoczęli w sieci wojnę z premierem
Donaldem Tuskiem. Protestowali przeciwko rządowym próbom wprowadzenia wraz z
ustawą antyhazardową tzw. „Rejestru stron i usług zabronionych”. ...

27 stycznia o 10:14 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.

Maciej Dudek Jak akcja nie straci impetu to jedym z
możliwych rozwiązań może być nawet dymisja rządu. Jeżeli
majstrowanie przy wolności słowa w Internecie skończy się
porażeniem politycznym - następni będą ostrożniejsi.
27 stycznia o 10:41 � Usuń � Zgłoś

Maciej Dudek Ciekawa sytuacja. Taktycznie rząd może to rozegrać
następująco: skupić się na walce z pedofilią, odpuścić całą resztę, dodać
parę uspokająjących korekt w odpowiedzi na protesty i przepchnąć rzecz
przez legislaturę - kto przeciw ten pedofil :)
27 stycznia o 10:00 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Marcin Smolski Widze ze doganiamy Ch.R.L.
27 stycznia o 09:51 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

2 osób lubi to.

Mariusz Twardowski Pedofil i pisowiec :-)
27 stycznia o 10:12 � Usuń � Zgłoś

Piotr Ulaszewski Ktoś jak chce to nie wchodzi na świńskie strony.
Proste.
27 stycznia o 08:42 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Magdalena Dintar Wolność słowa, wolność wyboru i wolność
podejmowanych decyzji. Do raz stworzonego indeksu stron zakazanych
łatwo dopisać kolejne.....
27 stycznia o 08:16 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Zgłoś

Ty i 2 innych lubicie to.

Napisz komentarz...

Piotr Ulaszewski A może internauci powinni zrezygnować z internetu a
rząd powinien mieć całkowity dostęp?
27 stycznia o 07:40 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

2 osób lubi to.

Napisz komentarz...

Piotr Fuglewicz

Autorytety nie zgadzają się na projekt Rejestru Stron i Usług
Niedozwolonych
technologie.gazeta.pl
Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) otrzymał pismo od Polskiego
Towarzystwa Informatycznego (PTI), w którym w kilku punktach
przedstawiono główne zarzuty dotyczące planowej nowelizacji projektu
ustawy. ...

27 stycznia o 01:13 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i Tomasz Rutkowski lubicie to.

Piotr VaGla Waglowski Czy jest tu gdzieś jakiś funpage zwolenników
rozwiązania zapropoponowanego w przyjętym przez rząd projekcie
ustawy (i sposobu, w jaki ten projekt był przygotowywany)? Chciałbym
poczytać komentarze drugiej strony.
27 stycznia o 00:39 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Zobacz wszystkie komentarze: 5

Piotr Mikołajski Pojawiają się czasem w komentarzach pod
wpisami Kancelarii Premiera. Acz widziałem może ze dwa, z
czego jeden wczoraj. Sprowadzał się do "zero tolerancji dla
przestępców".
27 stycznia o 07:27 � Usuń � Zgłoś

Karol Wieczorek Popytaj w KG Policji, CBŚ, ABW i
pozostałych służbach:-)
27 stycznia o 09:28 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Rafał Lorent Może niech internautów podczas debaty rządowej
reprezentuje pan Andrzej Olechowski, który jest w tej grupie? Myślę, że
chętnie się zgodzi - o elektorat warto powalczyć :> No i wyglądałoby to
poważnie, gdyby znana osoba życia publicznego zaangażowała się w tą
sprawę po stronie wolnego internetu. Apeluję do założycieli grupy o
rozważenie tego pomysłu :)
27 stycznia o 00:33 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Zobacz wszystkie komentarze: 4

Force Haha śmiesz żartować. Olechowski to taki sam
przekręt jak Tusk. Nie dajcie się nabrać.
27 stycznia o 09:50 � Usuń � Zgłoś

Tomek Kowalski buehehhee... pan Olechowski wie
doskonale, że emerytów i rencistów, którzy z internetu
korzystają prawie wcale, to o wiele większy i silniejszy
elektorat niż banda internałtów
także przynależność do tej czy innej grupy nie ma tu nic do
gadania.

niestety dzić wszyscy politycy zapominają, ze olewając
młodzież sra sobie w papiery, bo ta młodzież olewana
pewnego dnia przejmie stery a wtedy tradycyjnie się
odwdzięczy.
27 stycznia o 10:23 � Usuń � Zgłoś

Mariusz Jarosz Z Blipa Kancelarii Premiera: "O szczegółach debaty
poinformujemy w najbliższych dniach. Chcemy, żeby
Internauci i blogerzy mieli wpływ na wybór formuły."
Ot popatrzcie jaki łaskawy LOL
Pewien użytkownik Blipa już zaproponował coś tam coś tam:
http://mashable.com/2010/01/26/obama-questions-youtube/

Ask Obama Questions (And See His Answers) on YouTube
mashable.com
Viewers will be able to submit questions at youtube.com/CitizenTube, and
next week Obama will answer some of those questions in a special online
event.

26 stycznia o 23:20 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Podsumowując: prawidłowa
odpowiedź p. Premiera winna brzmieć: "Szanowni Państwo, wycofałem
projekt blokowania stron i zakazałem urzędnikom jakichkolwiek prób
ingerowania w Internet". Nie ma o czym debatować. Dość jest
problemów "w realu".
26 stycznia o 22:58 � Dodaj komentarz � Lubię to!

Bartosz Roznowski, Stanisław Galera i 36 others lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 11

Lukasz Cieplinski Tak naprawde to jest tylko wina
obywateli. Bo pozwalamy sobie wchodzic na glowe. Kazdy
jest madry na facebooku, czy przy podpisywaniu petycji. Ale
to nie dziala.
Rzady w polsce zapomnia...

Zobacz więcej
27 stycznia o 10:17 � Usuń � Zgłoś

Radoslaw Bartol @Olgierd: Co do Wielkiej Brytanii to oni
te...

Zobacz więcej
27 stycznia o 10:39 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Force Haha W odpowiedzi na list premiera moge powiedzieć tylko tyle:
Z naszej strony to nie jest prośba tylko RZĄDANIE...nie będzie żadnej
debaty...internet ma być wolny i KONIEC.
26 stycznia o 22:32 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Jędrzej Włodarczyk lubi to.

Rafał Bill a może zaczniemy żądać, zamiast rządać?
26 stycznia o 23:03 � Usuń � Zgłoś

Force Haha :D cóż...
27 stycznia o 09:52 � Usuń � Zgłoś

Dominik Broniszewski Może jednak pan Premier zgodnie z
wcześniejszymi zapowiedziami - prewencyjnie wykastruje paru pedofili.
Znacznie niższy koszt - a efekt medialny piorunujący!
26 stycznia o 22:15 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Ty to lubisz.

Rafał Trzeciakowski Polańskiego jakos nie chcial
kastrowac
26 stycznia o 22:29 � Usuń � Zgłoś

Dominik Broniszewski Bo Polański to artysta. A artyści
mogą więcej :)
26 stycznia o 22:32 � Usuń � Zgłoś

Filip Modliński mozgi skute mrozem
28 stycznia o 07:11 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Mariusz Węgorzewski Precz z cenzurą w Internecie w wykonaniu PO!
A pomyśleć, że na nich głosowałem. ;(
26 stycznia o 22:04 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Piotr VaGla Waglowski Rozumiem, że cenzura w
internecie w innym wykonaniu jest dla Pana do
zaakceptowania?
27 stycznia o 00:32 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Dominik Krowiorz Kolejne działanie PR-owskie pod publiczkę nie mając
pokrycia w czynach.
26 stycznia o 21:03 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Tomasz Panasiuk lubi to.

Napisz komentarz...

Rafal Niezabitowski Jesli Pan Prezydent tak chce dbac o internautow
to zapytajmy sie go czy popiera glosowanie przez Internet?

Chcemy głosować przez Internet w Polsce! Petition for e-voting
in Poland
Grupa nasza ma za zadanie informowanie oraz propagowanie e-votingu
(głosowania przez internet) jako alternatywnej metody udziału w
wyborach powszechnych "bez wychodzenia z domu". Wspieranie wszelkich
...

26 stycznia o 21:01 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Rafał Trzeciakowski lepiej nie
26 stycznia o 21:25 � Usuń � Zgłoś

Tomasz Panasiuk No właśnie, lepiej nie bo rządzący
(obojętnie jacy) będą mieli wtenczas 100% POparcia..
http://www.rpo.gov.pl/pliki/12066058070.pdf

Tutaj jest ciekawe opracowanie, porównanie wad i zalet tego
rozwiązania...
26 stycznia o 21:46 � Usuń � Zgłoś

Piotr Fuglewicz A co ma jedno do drugiego?
26 stycznia o 21:56 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Obudzili się: Kancelaria
Prezydenta organizuje spotkanie w piątek, a p. Premier chce debatować
(nie wiadomo, czy osobiście) w przyszłym tygodniu. Więcej na Vagla.pl:
http://prawo.vagla.pl/node/8906
26 stycznia o 20:50 � Dodaj komentarz � Lubię to!

Piotr VaGla Waglowski i 27 innych lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 15

Maciej Nawrot no nareszcie
27 stycznia o 08:26 � Usuń � Zgłoś

Tomasz Kulej Krok we właściwym kierunku. :)
27 stycznia o 18:11 � Usuń � Zgłoś

Piotr Ulaszewski Ale z drugiej strony proszę spojrzeć poniżej na link.
Czyż nie jest to pewna psychologiczna gra ? ? ? w której uczestniczą
ludzie nikt inny.

Rząd wobec Internetu
www.winter.pl
Rządy i politycy wobec spraw Internetu, ich działalność w Internecie i
wpływ na kierunki jego rozwoju.

26 stycznia o 20:42 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Czy nie uważają Państwo, że
p. Premier zwraca się do nas protekcjonalnie? Czy do wyborców, którzy
są jego *pracodawcami* wypada się zwracać "Moi drodzy (...) Was"?
Wynajęliśmy p. Premiera do zarządzania administracją, a nie do
niańczenia obywateli.
26 stycznia o 19:23 � Dodaj komentarz � Lubię to!

Aplikacje Czat (24)
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Napisz komentarz...

Caesar Posylek, Piotr VaGla Waglowski, Joanna Kopacz i 34 innych
lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 20

Aleksander Kędzieja Dobra, koniec czepiania si...

Zobacz więcej
26 stycznia o 21:02 � Usuń � Zgłoś

Jarosław Lipszyc Premier pyta o formule. Mamy instytucje
publicznego wysluchania, zasugerowalem to na profilu
Kancelarii. Charakteryzuje sie ona m. in tym, ze zapisac sie
do glosu moze kazdy (wg regulaminu sejmu kazda instytucja
i podmiot gospodarczy, ale to chyba wystarczy).
27 stycznia o 01:00 � Usuń � Zgłoś

Kamil Świątek Premier do nas przemówił!
http://www.premier.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:4042/

KPRM :: Centrum prasowe :: Wydarzenia :: List premiera D.
Tuska do Internautów
www.premier.gov.pl
Moi drodzy! Fakt, że tak wielu z Was zdecydowało się zabrać głos w
sprawie ustawy wprowadzającej rejestr stron niedozwolonych to znak, że
trzeba się spotkać i porozmawiać na ten temat.

26 stycznia o 18:56 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Netyści Sieciowy Ruch Polityczny Poprzyjcie naszą cause -

apps.facebook.com
apps.facebook.com

26 stycznia o 16:11 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Zobacz wszystkie komentarze: 7

Netyści Sieciowy Ruch Polityczny Dzięki :-)
26 stycznia o 20:47 � Usuń � Zgłoś

Rafal Niezabitowski Grunt to sobie wzajemnie pomgac i
jedniczyc sie we wspolnym celu. :) Czuwaj!
26 stycznia o 21:18 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Netyści Sieciowy Ruch Polityczny To, że się tutaj zgromadzimy -
niewiele zmienia.. (choć stanowi jakąś manifestację). Wszystkich, którzy
naprawdę poważnie (systemowo) chcą wspierać rozwój Internetu i
demokracji na niej opartej, czyli e-demokrację - zapraszam do Netystów
- ruchu politycznego internautów. Mamy całościowy projekt budowy
demokracji 2.0 w Polsce.

netysci.pl
www.netysci.pl

26 stycznia o 16:10 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Zobacz wszystkie komentarze: 4

Rafal Niezabitowski Kazda inicjatywa, ktora prowadzi do
zaangazowania wiekszej ilosci osob w sprawy naszego kraju
jest potrzebna. Udowadnia to, iz nie grozi nam totalny
tumiwisizm i sa ludzie, ktorzy poswiec swoj czas by dzialac w
konkretnej sprawie a nie tepo zapisywac sie do grup, nie
majac przy tym nic do powiedzenia.
26 stycznia o 21:15 � Usuń � Zgłoś

Netyści Sieciowy Ruch Polityczny Dzięki Rafale :-) My
nawet w haśle mamy: WSZYSCY WŁĄCZENI! - ale to
wyzwanie duże jest, bo to oznacza, że porozumienia nawet z
"moherami" szukamy.. :-)
27 stycznia o 15:19 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Tomasz Tybon Wczoraj było nad tylko 3 9000 ;) a dziś już 4 550, aż
miło patrzeć :)
26 stycznia o 15:23 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Mariusz Jarosz lubi to.

Mariusz Jarosz Ciekawi mnie czy będzie 5000 do końca
d(zi)onka ;)
26 stycznia o 16:02 � Usuń � Zgłoś

Tomasz Tybon To byłby case w social networks :d bo nie
kojarzę akcji o takim tempie :)
26 stycznia o 16:35 � Usuń � Zgłoś

Mariusz Jarosz Obecny zapis artykułu 3b ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną stanowi, że:
"Na zasadach określonych przez przepisy odrębne swoboda świadczenia
usług
drogą elektroniczną może zostać ograniczona, jeżeli jest to niezbędne
ze względu na ochronę zdrowia, obronność, bezpieczeństwo państwa lub
bezpieczeństwo publiczn...
Zobacz więcej
26 stycznia o 14:32 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Aplikacje Czat (24)
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Napisz komentarz...

Tomasz Tybon Jeśli ma związek z pornografią, to czemu
nie zostało po prostu tak zapisane ? Zastanawiające.
26 stycznia o 14:47 � Usuń � Zgłoś

Piotr Ulaszewski Skoro "Żywią y bronią" to dlaczego
kaleczą? ? ?
26 stycznia o 14:53 � Usuń � Zgłoś

Bartosz Dominiak A jak ma się art. 3b do art 31 ust. 3
Konstytucji (Ograniczenia w zakresie korzystania z
konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko
w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w
demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub
porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia
i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.
Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.)
Niby to samo, ale jakby przepis w rządowym projekcie jakby
szerszy. Brakuje:
1) "gdy są konieczne w demokratycznym państwie" (czyli
innymi słowy, gdy celu niemożna osiągnąć innymi metodami)
2) "ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i
praw"

Za to pojawia się "obronność" a "porządek publiczny" stał się
"bezpieczeństwem publicznym" (ciekawe czy
porządek=bezpieczeństwo)....

Zobacz więcej
26 stycznia o 14:56 � Usuń � Zgłoś

Piotr Ulaszewski Tyle bezeceństw i prawnych bubli co robią
wszpółczesne rządy to Polska dawno już nie widziała. dla
samozatraceńców wolności słowa i wyznania nie można być tak
idiotycznie spolegliwym.
26 stycznia o 13:19 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Staszek Gacek http://www.rp.pl/artykul/424870_Internau
ci_ida_na_wojne_z_Tuskiem.html

Internauci idą na wojnę z Tuskiem - Rzeczpospolita
www.rp.pl
„Podziękuj premierowi” to jedna z wielu akcji prowadzonych przez
internautów przeciw próbom cenzury sieci ( PODZIEKUJPREMIEROWI.PL)

26 stycznia o 13:17 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty, Michał Kwilecki i 3 innych lubicie to.

Napisz komentarz...

Mariusz Twardowski PO ma 51% poparcia i może robic co chce.
Dlaczego? W tym filmie są odpowiedzi na wszystkie pytania.

"ABW, Tusk i PO zagraża demokracji"
www.youtube.com
ABW podsłuchuje adwokatów i dostarcza materiały prokuraturze.
http://www.dziennik.pl/polityka/article482276
/Tusk_i_PO_zagrozeniem_wolnosci.html Szefem ABW jest Krzysztof
Bondaryk - jeden z twórców Platformy ...

26 stycznia o 12:53 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Piotr Fuglewicz Wyjątkowo źle i niezdarnie zrealizowany
film. Zero przekazu.
26 stycznia o 13:04 � Usuń � Zgłoś

Mariusz Twardowski Wręcz przeciwnie, proszę obejrzeć
na pełnym ekranie.
26 stycznia o 14:25 � Usuń � Zgłoś

Mariusz Twardowski Pętla się zaciska:
http://bit69.salon24.pl/152539,cyfryzacja-wg-lodziarzy-z-po
26 stycznia o 14:52 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Tomasz Panasiuk Domyślam się, że strony tego typu w pierwszym
rzędzie zostaną wpisane na listę szkodliwych dla obywateli ;)

www.tuskwatch.pl
www.tuskwatch.pl
TuskWatch.pl - obserwujemy jak Polska staje sie druga Irlandia.Blog i
forum polityczne przeciwnikow Platformy Obywatelskiej.

26 stycznia o 12:19 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Hrabia Kamil Z Bielinskich i do tego
www.spieprzajdziadu.com tez....
26 stycznia o 14:40 � Usuń � Zgłoś

Socjaldemokracja Polska Stanowisko SDPL w sprawie cenzurowania
sieci przez rząd. Jako jedyna partia w Polsce jasno sprzeciwiamy się tej
ustawie...

Socjaldemokracja Polska: rząd proponuje autorytarną kontrolę
Internetu
www.sdpl.pl
Socjaldemokracja Polska uznała za skandaliczny projekt ustawy o zmianie
ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, przyjęty 19
stycznia br. przez Radę Ministrów. „Projekt ten jest w wielu miejscach
sprzeczny z Konstytucją RP, przepisami unijnymi oraz Europejską
Konwencją Praw Człowieka...

26 stycznia o 11:46 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Aplikacje Czat (24)

Facebook | Niech Rząd się odczepi od Internetu! http://www.facebook.com/wybory

25 z 46 2010-02-06 23:22



Napisz komentarz...

5 osób lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 10

Tomasz Tybon I ju...

Zobacz więcej
26 stycznia o 14:52 � Usuń � Zgłoś

Socjaldemokracja Polska http://www.sdpl.org.pl/

Tu trochę argumentów. Będziemy sprawę nagłaśniać i
oczywiście zagłosujemy przeciw w Sejmie...
26 stycznia o 18:40 � Usuń � Zgłoś

Dominik Krowiorz Nigdy nie zagłosuje na lewice (komuchów), szkoda
że PO nie okazało się liberalną partią.
26 stycznia o 11:45 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Martyna Łuczak Teraz wszyscy widzą, jacy z PO liberałowie! Hipokryzja
aż uszami się wylewa z pana premiera! Precz od internetu!
26 stycznia o 11:39 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Karol Pratchet Jeśli sami nie potrafimy się kontrolować to ktoś inny
musi... jestem za pomysłem, przeciw zboczeńcom, pedofilom, treściom
faszystowskim i pornografii.
Człowiek nigdy sam siebie nie oceni obiektywnie! Dlatego trzeba
przedsięwziąć odpowiednie środki, żeby chronić nasze dzieci i nas
samych.
26 stycznia o 11:39 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Andrzej Krynicki a co tu pisać pojebało ich i tyle:)
26 stycznia o 11:33 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Piotr Januszewski Takie pomysły trzeba niszczyć w zarodku. Nawet
jeśli ze społecznego punktu widzenia cenzura konkretnych
"niebezpiecznych" stron może wydawać się słuszna, to jednak nie wolno
do czegoś podobnego dopuścić. Jeśli społeczeństwo da władzy
przyzwolenie na zamknięcie ust tej jego części której działalność z
perspektywy ogółu ...
Zobacz więcej

Internet Censorship is coming.
vimeo.com
Traditional media is dying because Americans, correctly, do NOT trust it.
The bankster tyrants MUST shut down the internet in order to retain
control of our society. We are in a secret race for people ...

26 stycznia o 11:33 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Tomasz Panasiuk lubi to.

Tomek Kowalski precz z łapskami od netu!
26 stycznia o 11:29 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Michał Galus A miało byc tak pięknie, małolaty wybrały PO a teraz mają
wszyscy cierpieć ? Trzeba PO utrącić zanim się rozpędzą z podobnymi
pomysłami!
26 stycznia o 11:10 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Piotr Fuglewicz

Pytania, na które można by poszukać odpowiedzi na środowym
spotkaniu u Ministra Boniego | prawo | Va
prawo.vagla.pl
VaGla.pl Prawo i Internet to serwis poswiecony propagowaniu wiedzy o
zwiazkach prawa z Internetem. Staram sie prezentowac aktualne
informacje o wydarzeniach, procesie legislacyjnym, dokumentach,
artykulach i innych serwisach internetowych traktujacych o prawie
zwiazanym z internetem.

26 stycznia o 11:04 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty, Tomasz Tybon, Piotr VaGla Waglowski i Mariusz Jarosz to
lubicie.

Tomasz Tybon A czy my jako grupa jesteśmy w stanie
jakoś wesprzeć te działania ?
26 stycznia o 15:22 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Zdzisław Walotek Witam. Głosowałem na tę partię i od poczatku
popierałem ten Rząd, ale cenzury internetu nie mogę przyjąć za
prawidłowe działanie elit rządzących. Popieram akcję całkowicie i
uważam, że PO robiąć takie kroki wszedł na bardzo cienki lód. Powinni
zastanowić się, że wybory wygrali poprzez głosy bardzo wielu młodych
ludzi, ...
Zobacz więcej
26 stycznia o 10:01 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Tomek Kowalski ja nie głosowałem. przeciez to resztki
AWS-u są!
26 stycznia o 11:29 � Usuń � Zgłoś

Mariusz Jarosz Ja wiedziałem, że ta konserwa ma takie
zapędy.
26 stycznia o 12:05 � Usuń � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu!
http://stopcenzurze.wikidot.com/list-do-prezydenta
26 stycznia o 09:16 � Dodaj komentarz � Lubię to!
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Napisz komentarz...

Tomasz Tybon i 14 innych lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 5

Tomasz Panasiuk Z tymi chińczykami, to masakra jakaś
jest...
26 stycznia o 19:00 � Usuń � Zgłoś

Maciej Wojciechowski spoko spoko, jak uda im się z
netem, to i pewnie za to się wezmą...
26 stycznia o 22:16 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! I po co mu to było?
http://wiadomosci.onet.pl/2117790,11,int
ernauci_ida_na_wojne_z_tuskiem,item.html

Internauci idą na wojnę z Tuskiem
wiadomosci.onet.pl
"Rzeczpospolita": W internetowych społecznościach wrze. Kilkanaście
tysięcy osób podpisało się do wczorajszego popołudnia pod apelem do
prezydenta, by zawetował ustawę antyhazardową - zauważa gazeta.

26 stycznia o 07:30 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij

Tomasz Tybon i 30 innych lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 13

Patryk Pniewski a i tak wszyscy będą na niego
glosowac..... -.-"
26 stycznia o 16:44 � Usuń � Zgłoś

Dawid Skoblewski mam nadzieje, że jeśli UE nam przyłoży
karą za ten bubel prawny - to Tusk poda się do dymisji. To
byłoby piękne podsumowanie rządu pseudo specjalistów co
dbają o PR i sondaże. Gdzie obiecane zniesienie podatku od
zysków kapitałowych i zniesienie obowiązku meldunku?!
26 stycznia o 21:54 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Piotr VaGla Waglowski Pomyślałem, że może Państwo macie jakieś
ciekawsze pytania, więc linuję również tutaj. Ja sformułowałem 14 takich
pytań:

Pytania, na które można by poszukać odpowiedzi na środowym
spotkaniu u Ministra Boniego
prawo.vagla.pl

26 stycznia o 04:05 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.

Napisz komentarz...

Piotr VaGla Waglowski Jutro rozpoczyna się siódma runda negocjacji
porozumienia międzynarodowego, którego poszczególne elementy dość
stanowczo ukrywane są przed opinią publiczną...

ACTA - odroczenie do Meksyku, a co potem?
prawo.vagla.pl
Dziś zaś jest 25 stycznia, czyli termin, do którego Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego odroczyło odpowiedź w sprawie posiadanych
przez siebie (przez polski rząd) informacji na temat negocjacji
Anti-Counterfeiting Trade Agreement.

25 stycznia o 21:27 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! A czy można
prosić o wyjaśnienie w jednym akapicie, co to jest ACTA i
dlaczego mamy się go bać? Bo to brzmi groźnie:
http://di.com.pl/news/29381,0,ACTA_zniszczy_istote_i
nternetu.html
25 stycznia o 21:59 � Usuń

Piotr VaGla Waglowski To chyba będzie najlepszy link:
http://prawo.vagla.pl/node/8791 chociaż w serwisie
zebrałem na temat ACTA znacznie więcej. Generalnie -
wydaje się (wszak dokumenty znamy tylko z wycieków), że
stąd właśnie idą pomysły na odcinanie obywateli od internetu
w pewnych okolicznościach.
25 stycznia o 22:19 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Kuba Komada Ale "strony zakazane" będą przecież i tak dostepne...
istnieje program TOR który omija ograniczenia nakładane przez
administratora.. ;/
25 stycznia o 21:21 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Maciej Witkowski chodzi o sam fakt, że chcą tego zakażą
;/ nei ważne czego nie wymyślą :) Polak wszystko ominie xD
26 stycznia o 10:59 � Usuń � Zgłoś

Asmeredakcja Asme Relacja z sobotniej (23.01.2010)
pikiety/manifestacji Blackout Europe Polska, Partii Piratów oraz p[artii
Wolność i Praworządność w Warszawie jest dostępna na witrynie ASME:
Wolność internetu zagrożona? Blackout Europe Polska, Partia Piratów
oraz Wolność i Praworządność nie chcą rządowej cenzury Sieci

http://www.asme.pl/12643395055658.shtml

Zapraszamy do obejrzenia!

TV ASME:
www.asme.pl
Pikietujący mieli ze sobą klawiatury komputerowe i myszki, by pokazać, co zostanie
odebrane internautom wraz z postępującą cenzurą internetu i likwidacji tzw. dozwolonego
użytku. Już w nowym roku Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Finansów
zmieniający m.in. ...

25 stycznia o 19:53 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � ZgłośAplikacje Czat (24)
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Napisz komentarz...

Maciej Bębenek a pan wie, że narusza pan umowę z
youtube i paroma innymi? :-)
25 stycznia o 22:10 � Usuń � Zgłoś

Asmeredakcja Asme W którym punkcie/punktach? Materiał
jest całkowicie mój.

Ukłony
26 stycznia o 10:14 � Usuń � Zgłoś

Medard Urban http://www.facebook.com/notes/prawo-i-sp
rawiedliwosc/internet-to-nie-luksus/276049451391

www.facebook.com
www.facebook.com

25 stycznia o 18:39 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Protest przeciw cenzurze
Internetu po turecku: bez wychodzenia z domu

Visualize Dissent: Turkish Users Protest Censorship Using Google
Maps
www.readwriteweb.com
Internet users in Turkey have found an interesting visualization to highlight
their numbers, connect with one another, air their grievances and hopefully
reach their goals using Google Maps ...

25 stycznia o 15:34 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij

16 osób lubi to.

Rafał Skrzypiciel Niech żyje władza co nam nie
przeszkadza
25 stycznia o 15:59 � Usuń � Zgłoś

Krzysztof Kornakiewicz Bo najlepsza władza to żadna
władza, a najlepszy rząd to żaden rząd!
26 stycznia o 12:17 � Usuń � Zgłoś

Marek Duszkiewicz Faszystom NIE!
25 stycznia o 13:45 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Mariusz Jarosz Zastanawiam się jednak czy ewentualne veto
Prezydenta cokolwiek zmieni. Trudno spodziewać się po PiS, że staną się
obrońcami wolności w Internecie. PO z PiS i PSL z łatwością odrzucą
sprzeciw prezydenta. Myślę, że trzeba nastawić się na skargę do
Trybunału Konstytucyjnego.
25 stycznia o 12:22 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Borys Musielak Jeśli Prezydent zawetuje ustawę, to raczej
w porozumieniu z PiS-em, który zagłosuje potem przeciw.
Czy PiS stanie się tym samym obrońcą wolności? Pewnie nie.
Ale bitwa zostanie wygrana. A jeśli sprawa pójdzie do
Trybunału, a ten odrzuci jako niekonstytucyjne zapiski o
cenzurze, być może i wojna.
26 stycznia o 17:42 � Usuń � Zgłoś

Mariusz Jarosz My obywatele, internauci i całe społeczeństwo płacimy
za szemrane znajomości polityków PO: Zbycha, Mira i Grzecha.
25 stycznia o 12:11 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Michał Massalski http://podziekujpremierowi.pl/

tutaj jest trochę o szkodliwych stronach

podziekujPremierowi.pl - powiedz znajomym, niech oni też podziękują
podziekujpremierowi.pl
Panie Premierze!My obywatele Rzeczypospolitej Polskiej uważamy, że ludzie nie powinni
mówić i robić tego na co mają ochotę, bo zazwyczaj mówią i robią głupoty a na dodatek
mogą sobie zrobić krzywdę. To samo tyczy się Internetu i tzw. ...

25 stycznia o 11:38 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Bogdan Achimescu Hej, czy ktoś wie gdzie mogę przeczytać listę tych
"stron szkodliwych społecznie"? Czy też powstaje ona w tajemnicy, w
jakiejś grocie? Podajcie prosze jakiś link...
25 stycznia o 11:07 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Krzysztof Trzewiczek lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 4

Ernest Wert A poważnie? Bo mi nadal wydaje się to być
czystą fikcją.
25 stycznia o 13:37 � Usuń � Zgłoś

Borys Musielak W Australii też się tak wydawało, do czasu
gdy okazało się, że na liście są przeciwne rządowi
organizacje lewicowe.
26 stycznia o 17:43 � Usuń � Zgłoś

Damen Koprowsky Niech rząd łapie prawdziwych przestępców a nie
ogranicza i neguje wolność demokracji. Po tym jak zakazany jest hazard
internetowy Ekipa Tuska zabiera nam kolejną przynależność!
25 stycznia o 11:07 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Adam Szczepański "Za sam pomysł cenzurowania Internetu należy im
się po łapach a przecież
lista błędów jest długa. Zbychu, Miro i Grzechu posłali PO do piachu,
nie oszukujmy się. Cenzura Internetu zbierze PO kolejne głosy. I kto
będzie na nich głosował?"
25 stycznia o 11:00 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Mariusz Jarosz lubi to.

Napisz komentarz...

Adam Szczepański http://www.youtube.com/watch?v=wHCjM4Luz
W8&feature=related

KULT - Hej, czy nie wiecie
www.youtube.com
KULT - Hej, czy nie wiecie alterteledysk słowa: Kazik Staszewski muzyka:
Kult album: Posłuchaj to do Ciebie

25 stycznia o 10:58 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Przemek Czyżewski lubi to.

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Jak człowiek na prywatnym
komputerze trzyma mp3 to przychodzi policja i komputer mu zabierają. A
co jak policja trzyma nielegalne mp3? Nic. http://prawo.vagla.pl
/node/8900
25 stycznia o 10:57 � Dodaj komentarz � Lubię to!

Piotr VaGla Waglowski i 19 innych lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 21

Tomasz Groszkowski ;) dokladnie chodzilo o
Trojan.JS.Redirector.ar. Sorry wiec za false alarm :)
25 stycznia o 22:09 � Usuń � Zgłoś

Mirosław Baran http://wiadomosci.onet.pl/
2117790,11,internauci_ida_na_wojne_z_tuskiem,item.html
26 stycznia o 10:26 � Usuń � Zgłoś

Janusz Janota Bzowski Rząd niech się zajmie swoimi sprawami a ma
ich b.dużo i na nich niech się skupi. Czy ludzie muszą szukać lepszego
bytu za granicą a rencisci przymierać głodem. Internet niech zostawi w
spokoju.
25 stycznia o 10:51 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Marcin Algierowicz A co do
samego hazardu... Komisja Europejska uchuliła zakaz hazardu w Grecji
bo
nie mozna ograniczać rynku i usług, za co Grecja zapłaciła wysokie
odszkodowanie dla przedsiębiorców branży hazardowej. Czy nasz rząd
też
dąży do zapłacenia odszkodowania naszym przedsiębiorcom z naszych
podatków a wiec z naszych kieszeni? ...
25 stycznia o 10:50 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Marcin Algierowicz W internecie
często ukazują się informacje jakich w mediach by nie puścili!!
Internet to wartość wolnej informacji i wymiany informacji!! A pod
przykrywką walki z hazardem, chcą nam ta wolnosć ograniczyć a może i
odebrać.
25 stycznia o 10:50 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Marcin Algierowicz straszono za poprzedniego rządu ze to dyktaura
chociaz moim zdaniem wtedy nie było przesałanek ku temu, dziś ten rząd
bierze sie za bastion wolnosci a więc internet. Kto więc oszukuje? Jakoś
media nie bija na alarm teraz kiedy ansza wolnosc nap[rawde zostaje
zagrożona. Czemu bo im to na ręke, może zmniejszy sie mediom...
Zobacz więcej
25 stycznia o 10:40 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Marian Kowalski PO zawsze była jak rak. Miło cicho ale skutecznie.
POwoli wydymają nas wszystkich z głupi naród i tak odda swoje głosy na
tych ukrytych komunistów.
25 stycznia o 10:27 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Agencja Social Media Dzień Dobry, Kilka lat temu tylko media były
tą czwartą władzą patrzącą politykom na ręce. Dziś większość mediów
zajęła się tłuczeniem kasy i szczuciem polityków a zniechęceni do nich
obywatele uczą się brać sprawy w swoje ręce. Kancelaria Premiera - 951
członków Niech Rząd się odczepi od Internetu! - 3.748 członków a takich
stron jest znacznie więcej...
25 stycznia o 08:45 � View Post

Dawid Antyfakt A tu cos globalnie

Google a Prawa Autorskie - Artykuły - Wolność bez granic
43dom.interia.pl
Pierwsze wiadomości oplanowanym udostępnieniu szerokiej rzeszy
czytelników światowego dorobku literackiego przyjęte były zogólną
medialną fanfarą. Korporacja Google powzięła pro aktywną rolę ...

25 stycznia o 05:43 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Piotr VaGla Waglowski Tak sobie pomyślałem, że zapytam raz
jeszcze, ponieważ minęło już ponad pół roku: Czy ktoś coś wie na temat
Systemu Integracji Informacji o Przestępstwach Elektronicznych SOPEL?

Gdzie znajdę informacje na temat Systemu Integracji Informacji
o Przestępstwach Elektronicznych SOPE
prawo.vagla.pl
To tekst sprzed pół roku. Być może teraz warto go przypomnieć...

25 stycznia o 04:35 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.

Piotr VaGla Waglowski dodam taki link z lutego 2009:
http://ppbw.pcss.pl/wydarzenie-27.html
25 stycznia o 04:42 � Usuń � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Ziemie Odzyskane "Przejęliśmy w ramach roszczeń wojennych zarówno
majątki państwowe, jak i prywatne" - wyjaśnił profesor dodając, że zapisy te są
przez stronę niemiecką podważane. "Można się więc spodziewać, że tego typu
skargi także znajdą się w Trybunale w Strasburgu."
25 stycznia o 00:02 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Ziemie Odzyskane lubi to.

Napisz komentarz...

Dawid Rurarz mjejmy wyjebane na politykow
24 stycznia o 22:36 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Marek Przyrowski I pozwalajmy im robić to co zechcą? To
nie jest metoda.
24 stycznia o 22:39 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Piotr Ząbek A więc tak wygląda peowska demokracja. Made in China
24 stycznia o 21:28 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Paweł Duda lubi to.

Napisz komentarz...

Jerzy M. Sendłak To znaczy, że zapanuje prawdziwy kapitalizm, chcesz
przeglądać internet? Płać!!! zA każdy wers, za każdą stronę, za każdy
potal. Nie masz kasy, a ch... z Tobą. Znaczy że nie pasujesz do systemu,
więc do piachu,,,, Ten kto ma kasę, tego blokady ominą... Od czego
łapówki.... Pokaźne łapówki....
24 stycznia o 21:22 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Na każdego
znajdzie się hak. Do definicji ustawowej wystarczy post na
forum, reklama z Google (AdSense)... Podłożyć komuś
"świnię" będzie bardzo łatwo. Można też zablokować "przez
pomyłkę"...
24 stycznia o 21:31 � Usuń

Jerzy M. Sendłak ja już mam haka, od 7 lat, teraz mają
chłopcy kazję. zablokuję mnie niby i basta. ale ja ich i tak
bedę miał w d... będzie trochę wolniej ale trudno
24 stycznia o 22:15 � Usuń � Zgłoś

EwaWien Ewa Glonek To co to znaczy? Komuna wraca?
24 stycznia o 21:12 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Karol Skrobacz Najpierw miała być Irlandia, teraz Chiny chcą zrobić ...
24 stycznia o 21:01 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

3 osób lubi to.

Napisz komentarz...

Henryk Bujnicki Pokażmy ,że w jednosci siła...Nie dajmy się
zastraszyć...
24 stycznia o 20:07 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

2 osób lubi to.

Sławomir Cyniak Mamy dać się wytrzaebić ?

www.youtube.com
www.youtube.com

24 stycznia o 19:33 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Sławomir Cyniak Dopuki mamy zęby !

www.youtube.com
www.youtube.com

24 stycznia o 19:24 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Darek Sowa

Afera hazardowa - bloog.pl
politykarp.bloog.pl
Afera hazardowa - Serwis Blog w Wirtualna Polska S.A. - pierwszy portal
w Polsce.

24 stycznia o 19:02 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Ziemie Odzyskane lubi to.

Sławomir Cyniak KIedyś nam tego zakazano

Jacek Kaczmarski (słowa) - A my nie chcemy uciekać stąd
www.youtube.com
Jest to mój pierwszy filmik...Postanowiłem zrobić go na rocznice stanu
wojennego. Pod koniec filmu miała być Pani Joanna Szczepkowska
ogłaszając koniec komunizmu lecz nigdzie nie znalazłem tego nagrania. ...

24 stycznia o 18:22 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Ernest Wert Czy to naprawdę takie trudne: pogrzebać i poszukać, jakie
strony mają
zostać zablokowane, czy po prostu każdy będzie psioczył na to, że
dziecięca i zwierzęca pornografia, strony włamujące się na konta
bankowe i strony z nielegalnym hazardem to przecież coś, na co chce
wchodzić i z czego chce korzystać?
24 stycznia o 18:04 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Zobacz wszystkie komentarze: 11

Piotr Biliński Chinom przez 12 lat nie udało się wprowadzić
cenzury internetowej. Włochy poddały się w sprawie hazadru
internetowego już po roku "prób blokowania stron". W USA w
ciągu ostatnich lat wydało miliony dolarówna stworzenie
filtrów rodzicielskich i internetowej klasyfikacji stron na wzór
ESRB. Tylko jakoś rezultatu nie widać. Ale Twoim zdaniem
naszemu rządowi "fachowców" uda się to wszystko uciąć
jedną ustawą?

Ustawa - pełna błędów i w przypuszczalnie niezgodna z
Konstytucją RP - daje szerokie możliwości
nadinterpretowania przepisów i falandyzacji prawa. Np. przez
arbitralne rozszerzania podmiotów objętych zakazem, czy
cenzurowania treści niewygodnych publicystów.

Technicznie nie da się tych przepisów ustawy wprowadzić w
życie. Adresy witryn czy numery ip można zmieniać w
nieskończoność. Internet jest żywym organizmem,
codziennie powstają miliony stron, a tysiące znikają z
indeksów wyszukiwarek. Co rzad będzie blokował? Strony
pedofilskie?! Nawołujące do przemocy, rasizmu, obalania
istniejącego porządku państwowego? Wyłudzaczy numerów
kont bankowych? Państwo ma obowiązek ścigać tych ludzi, a
nie "blokować im strony". ...

Zobacz więcej
24 stycznia o 22:10 � Usuń � Zgłoś

Ernest Wert Świetnie, w takim razie nadal nie widzę
przeciwwskazań, oprócz tego, że będzie to niszczenie
trójpodziału władzy jako fundamentu demokracji, której
niszczenie tak naprawdę możemy zaobserwować już od
początku istnienia Rzeczypospolitej (może to niszczenie
demokracji ją buduje w sercach ludu, ach?). A jako były
nałogowy hazardzista mam nadzieję na opodatkowanie tego
"sportu". Wtedy spora część ludzi miałaby większe szanse na
naprostowanie sobie paru spraw.
25 stycznia o 02:33 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Maciej Bębenek Tzw. V Kolumna ma jutro zaistnieć w Telewizorze
Polskim, w celu upowszechnienia podstawowej wiedzy w społeczeństwie
widzów telewizji śniadaniowej numer 1

Kawa czy herbata? - 25 stycznia 2010, 6:00-9:00 - TVP1
www.tvp.pl
Projekt ustawy z odcinaniem od Internetu ma pojawić się w pierwszej połowie roku. Czy to
ograniczenie wolności polskich Internautów oraz swobód obywatelskich?

24 stycznia o 17:16 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Beata Chmiel lubi to.

Tomasz Tybon nie oglądam tego programu regularnie, więc
mam pytanie, czy materiał dot. ustawy będzie później gdzieś
dostępny ?
24 stycznia o 17:25 � Usuń � Zgłoś

Maciej Bębenek Ja też :-) Nie wiem, ale wygląda na to, że
tak
24 stycznia o 17:48 � Usuń � Zgłoś

Werewolf Stovokor Choroba, moze trzeba bedzie zacząć
telewizję ogladac... Po tylu latach/// nie wiem, czy chcę
zaczynac :)
24 stycznia o 18:14 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Ministerstwo Finansów do tej
pory ZABIERAŁO nam PIENIĄDZE. Teraz postanowiło zabrać nam
INTERNET: „Art. 3b. Na zasadach określonych przez przepisy odrębne
swoboda świadczenia usług drogą elektroniczną może zostać
ograniczona, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i
moralności publicznej, obronność, porządek publiczny lub bezpieczeństwo
państwa.”.
24 stycznia o 15:38 � Dodaj komentarz � Lubię to!

Caesar Posylek, Tomasz Tybon i 44 others lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 47

Marcin Maxim Polecam wam dokument:Endgame- Alexa jonesa, albo
Obama Wielkie Oszustwo,
Zeigeist,Zeigeist Addendum. To szystko jest na googlach.video online
prosze zobaczcie, z czym tak na prawde musimy sie zmierzyc
24 stycznia o 15:25 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Oktawian Chojnacki http://oktawian.chojnacki.me/2010/01/24/
cenzura-internetu/

Cenzura internetu? « Oktawian
oktawian.chojnacki.me
Cały Projekt z dnia 4.01.2010 r. Ustawy o zmianie ustawy o grach
hazardowych oraz niektórych innych ustaw tutaj: http://www.mf.gov.pl

24 stycznia o 13:26 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.

Sławomir Cyniak

Kult - Po co wolność
www.youtube.com
Przemówienie z dnia siódmego roku bieżacego Wolność. Po co wam
wolność? Macie przecież telewizję Wolność. Po co wam wolność? Macie
przecież Interwizję, Eurowizję Wolność. Po co wam wolność? Macie
przecież tyle pieniędzy Wolność. ...
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Napisz komentarz...

24 stycznia o 13:06 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Maciej Kaczyński lubi to.

Sławomir Cyniak

Dzień Świra
www.youtube.com
Polska

24 stycznia o 12:41 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Wojtek Funkiewicz

asset.soup.io
asset.soup.io

24 stycznia o 12:38 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Wojtek Funkiewicz

Wielka baza danych budzi kontrowersje - Rzeczpospolita
www.rp.pl
W resorcie spraw wewnętrznych i administracji trwa praca nad projektem
Pl.ID. Jego najbardziej znanym elementem jest stworzenie nowego
dowodu osobistego wyposażonego w czip.

24 stycznia o 12:15 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Wojtek Funkiewicz

Rząd Tuska zablokuje strony internetowe - Wydarzenia -
Dziennik.pl
www.dziennik.pl
Rząd przyjął kontrowersyjny projekt stworzenia czarnej listy stron
internetowych. Przy okazji delegalizacji e-hazardu, wprowadza Rejestr
Stron i Usług Niedozwolonych, czyli blokadę witryn z nielegalnymi
treściami. Organizacje, zajmujące się internetem i prawami człowieka, są
oburzone.

24 stycznia o 12:13 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Wojtek Funkiewicz

Służby sprawdzą, skąd i kiedy dzwonimy - Rzeczpospolita
www.rp.pl
Od 1 stycznia zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie do prawa
telekomunikacyjnego nakazujące operatorom komórkowym i dostawcom
Internetu gromadzić i przechowywać dane o połączeniach użytkowników.
Mają być przechowywane dwa lata. ...

24 stycznia o 12:13 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Kuba Bożanowski http://flickr.com/gp/jbozanowski/Z6SRg6 Garść
zdjęć z wczoraj z pl. Zamkowego. Wszystkie na licencji CC BY:NC:SA.

Protest przeciwko cenzurze Internetu
flickr.com

24 stycznia o 11:52 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Moje Miasto Warszawa Wczorajsza pikieta przed Sejmem: było
niewiele osób, ale początki są trudne.

www.mmwarszawa.pl
www.mmwarszawa.pl

24 stycznia o 11:29 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Wojtek Funkiewicz kurcze trzeba było rozesłać
zaproszenie do członków tej grupy, ja bym na pewno poszedł
i zabrał jeszcze kilka osób gdybym tylko o tym wiedział
24 stycznia o 12:12 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Piotr Fuglewicz Jak najbardziej na temat

Modlitwa-Andrzej Waligórski
www.youtube.com
Andrzej Waligórski (1926-1992)satyryk,dziennikarz radiowy,autor ponad
tysiąca piosenek ,współtwórca radiowego Studia 202 i wrocławskiego
kabaretu Elita. "Modlitwa"mimo upływu ponad 15-tu lat pasuje wciąż ...

24 stycznia o 02:22 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i Sławomir Cyniak lubicie to.

Napisz komentarz...

Sławomir Cyniak

Sława Przybylska - Czarny kot
www.youtube.com
Piosenka z plyty : Bułat Okudżawa po polsku http://merlin.pl/frontend
/browse/product/4,353114.html

24 stycznia o 00:39 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Grzegorz Olszowik lubi to.

Wojtek Funkiewicz inwigilację naszych poczynań w sieci
zadekretowała unia europejska. pomysły tworzenia katalogu
blokowanych stron to dalszy ciąg tego samego sposobu mylenia.
kontrolować kontrolować kontrolować.

Weszła w życie unijna dyrektywa - mają obowiązek cię śledzić? -
Aktualności - PC Format
www.pcformat.pl
Wczoraj weszła w życie unijna dyrektywa, która będzie obowiązywać na
terenie Unii Europejskiej. Dlaczego o niej wspominamy? Ma dość istotny
wpływ na poczucie anonimowości w internecie (której i tak już niewiele
zostało). ...

Aplikacje Czat (24)

Facebook | Niech Rząd się odczepi od Internetu! http://www.facebook.com/wybory

32 z 46 2010-02-06 23:22



Napisz komentarz...

23 stycznia o 23:52 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Olgierd Swida z lektury załączonego linku wynika, że to są
chyba dwie różne rzeczy.
24 stycznia o 00:23 � Usuń � Zgłoś

Wojtek Funkiewicz oczywiście, co zresztą sam
zauważyłem w nagłówku linka. napisałem tam że to ten sam
sposób myślenia o rządzeniu - poprzez kontrolę wszystkich i
wszystkiego.
24 stycznia o 12:11 � Usuń � Zgłoś

Sławomir Cyniak Oglądajcie dopuki jeszce możecie

Animal Farm
www.youtube.com
Animated barn animals act out human faults in life and politics in Orwell's
captivating tale..

23 stycznia o 23:16 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Sławomir Cyniak

1984 by George Orwell / Nineteen Eighty-Four / Film Movie
www.youtube.com
BBC Television's live production of George Orwell's "1984". Produced in
1954. Creative Commons license: Public Domain. Nineteen Eighty-Four is a
classic dystopian novel by English author George Orwell. ...

23 stycznia o 23:01 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Darek Sowa

sezon na leszcza
www.youtube.com
�Film fabularny - SEZON NA LESZCZA �Produkcja: Polska �Rok produkcji:
2000 �Premiera: 2001. 01. 26 �Reżyseria: Bogusław Linda Film opowiada
historię młodych ludzi, którzy w niekonwencjonalny, nie akceptowany
społecznie sposób chcą zdobyć pieniądze na podróż życia. ...

23 stycznia o 22:53 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Sławomir Cyniak A książki też przypadkiem nie są dla Nas szkodliwe ?
A samodzielne myślenie czy Nam też nie szkodzi ?
23 stycznia o 22:36 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

2 osób lubi to.

Andrzej Iwicki Ksiądz w Bürvenich mawiał (śmejąc się w
kułak) Książki czynią z ludzi intelektualnych morderców...
23 stycznia o 22:55 � Usuń � Zgłoś

Marika Sziveri Zawsze" ktoś" chcę dla nas myśleć! Nauka
w szkolach też sprowadza się do minimum. "Kto" ma w tym
interes?
24 stycznia o 10:47 � Usuń � Zgłoś

Marika Sziveri Dlaczego samodzielne myślenie jest zawsze
przywilejem wybrańców? I kto "ich" wybrał?
24 stycznia o 10:50 � Usuń � Zgłoś

Sławomir Cyniak

Fahrenheit 451
www.youtube.com
Ray Bradbury's Fahrenheit 451 movie adaptation.

23 stycznia o 22:30 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Marcin Szeloch I tak się kończy bajka o liberałach z PO.
23 stycznia o 22:25 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Marcin Bzyk NoHucki RĘCE PRECZ OD INTERNETU! GUWNOJADY!
23 stycznia o 22:21 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Radosław Przybył Moja cegiełka
http://foto.radiopin.pl/index.php/tematy/felietony/229-felieton-
polityczny.html

Felieton polityczny
foto.radiopin.pl
Radio PiN to pierwsze w Polsce radio ekonomiczno-biznesowe. Słuchać go można na
102MHz w Warszawie i okolicach oraz Łodzi na 102,3MHz a także w Poznaniu na
częstotliwości 93,9MHz.

23 stycznia o 21:04 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i Rafał Trzeciakowski lubicie to.

Napisz komentarz...

Kasia Waldegrave Mieszkacie w Europie. Kazdy moze miec serwis
telefoniczny za granica kraju, czyli poza polska. Zad nic nie moze na to.
Czy beda satelity zszczelali z nieba? Nalezymy do swiata. I nawet z
najdalszego katu swiata od was wlaczam sie w temat. Chami to chami
(kozystaja z pornografji czy mie). Dajcie spokoj to przejdze.
23 stycznia o 20:24 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Maciej Kaczyński Czyli rząd eliminuje z rynku polskie firmy
hostingowe?
23 stycznia o 22:19 � Usuń � Zgłoś

Kasia Waldegrave Nowe powstana.
24 stycznia o 18:27 � Usuń � Zgłoś

Lucjan Ostrowski idioci brak pracy w polsce a rząd knajbki zakaz
palenia, jedna po drugej pada .polska bogata.Aplikacje Czat (24)

Facebook | Niech Rząd się odczepi od Internetu! http://www.facebook.com/wybory

33 z 46 2010-02-06 23:22



23 stycznia o 19:54 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Aleksander Z. Zioło Tia, rząd i jego nasłuchy,
rejestry....http://www.youtube.com/watch?v=ceO-clnWDw4

Yes Minister - Wieczorna rozmowa w łóżku
www.youtube.com
Ze świąteczną nadzieją na przegadanie całego życia. Bez chwili nudy.
Andrzej Kozicki & Hanna Stadnik.

23 stycznia o 19:32 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

2 osób lubi to.

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Uwaga: umieszczając coś
takiego na swojej stronie ryzykujesz, że celnicy wpiszą twój adres na
listę stron zakazanych. Bo czemu nie? Skąd jakiś urzędnik będzie wiedział
że Leonardo da Vinci jest dobry - wpiszą go do Rejestru Stron i Usług
Niezabranialnych?

23 stycznia o 18:45 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij

Grzegorz Cichowski, Michał Kwilecki i 48 others lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 33

Napisz komentarz...

Krzysztof Bieńkowski Jako, że nie da się wszystkich stron zablokować,
blokowane będą tylko takie, co do których wpłynęło jakieś zażalenie (np.
do wojewody). Prawdopodobnie zgłoszenia popłyną od lokalnych
działaczy partii rządzącej (nieważne której) aby zablokować stronę
(może być i blog) krytykującą ich poczynania.
23 stycznia o 18:33 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Zobacz wszystkie komentarze: 5

Olgierd Swida wolałbym zakład przegrać. Wolność dostępu
do informacji jest podstawową wartością
demokracji...pPonad podzialy PO, PiS, itp
23 stycznia o 21:00 � Usuń � Zgłoś

Robert Olbrycht Na różne treści zawarte w internecie żalą
się różni ludzie i środowiska. Mają do tego prawo, jednak to
nie te żale są dla tego internetu zagrożeniem, ale zapędy
POlskojęzycznej partii.
23 stycznia o 21:55 � Usuń � Zgłoś

Darek Sowa

Afera hazardowa - bloog.pl
politykarp.bloog.pl
Afera hazardowa - Serwis Blog w Wirtualna Polska S.A. - pierwszy portal
w Polsce.

23 stycznia o 18:31 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Olgierd Swida Generalnie kibicuję PO, ale w tym wypadku
dramatycznie "przeginają pałę". Muszą być inne sposoby na ograniczenie
hazardu w internecie (jeśli juz trzeba) niż blokowanie stron w stylu
państwa totalitarnego. To pachnie Chinami, Iranem czy Arabią
Saudyjską. PO jako partia liberalna (podobno) nie powinna tworzyć
precedensów...
Zobacz więcej
23 stycznia o 18:23 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

3 osób lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 7

Michał Jóźwiak Hazardu w internecie nie da się
zablokowowac:) Zablokuja dostep i co? Wpisujesz w
przegladarke adres serwera proxy i po sprawie. Czytalem o
pomysle kontroli przeplywu platnosci i na tej podstawie chca
karac tych ktorzy omina blokade. Ale taki system platnosci
jak paypal nie jest w Polsce i nie udostepni nikomu danych.
Internet jest globalny, mozna blokowac cos w Polsce i tu sie
konczy wladza a internet nie:)))
23 stycznia o 22:49 � Usuń � Zgłoś

Michał Jóźwiak Jeszcze jedno, jesli ktos sie orientuje w
temacie to blokowanie takich stron to syzyfowa praca i
naklada finansowy jaki musialby zostac na to przeznaczony...
to sie poprostu nie uda. Chciec a moc to dwie rozne rzeczy.
23 stycznia o 22:51 � Usuń � Zgłoś

Darek Sowa http://politykarp.bloog.pl/?podglad=1

Afera hazardowa - bloog.pl
politykarp.bloog.pl
Afera hazardowa - Serwis Blog w Wirtualna Polska S.A. - pierwszy portal
w Polsce.

23 stycznia o 18:19 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Wojciech Ziniewicz Czy ktoś z ludzi z techniczna wiedza może ma jakiś
pomysl jak żad chce egzekwowac tak bzdurną i niewykonalną rzecz jak
"blokowane stron" . Kto ma to robic ? Operatorzy ? Przeciez jest ich kilkanascie
tys jak nie wiecej.
23 stycznia o 18:18 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Zobacz wszystkie komentarze: 5

Olgierd Swida ha .. to się poddaję
23 stycznia o 18:50 � Usuń � Zgłoś

Adam Szczepański http://www.chip.pl/artykuly/trendy
/2010/01/chinska-cybercenzura
23 stycznia o 19:07 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Jakub de Barbaro ...czy ktoś wie jakie jeszcze rząd planuje obostrzenia
bo z tymi akurat się zgadzam...
23 stycznia o 18:05 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Zobacz wszystkie komentarze: 9

Paweł Hynek Przecież taka była głowna idea całej ustawy.
Treści porno z pewnymi elementami zostały dodane niejako
ubocznie. A strony zawierające treści faszystowskie i
nawołujące do nienawiści rasowej są dozwolone... To już
chyba lepszy Donkey Show.
23 stycznia o 20:58 � Usuń � Zgłoś

Olgierd Swida Są inne, skuteczne sposoby walki z pedofilią
niż filtrowanie internetu. Wiele międzynarodowych akcji się
odbyło i rozumiem, ze z sukcesem. Problem z blokowaniem
internetu polega na tym, że tworzy się precedens blokowania
"złych" treści. To co złe może być szybko przedefiniowane
przez następne rządy (PiS? LPR, podobne) i wtedy jest jak za
komuny.
23 stycznia o 22:04 � Usuń � Zgłoś

Jakub de Barbaro 3) treści umożliwiające urządzanie gier hazardowych
bez udzielonego zezwolenia
lub uczestniczenie w tych grach, lub stanowiące niedozwoloną reklamę
lub
promocję albo informowanie o sponsorowaniu w rozumieniu ustawy z
dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540)
23 stycznia o 18:05 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Jakub de Barbaro 2) treści, które umożliwiają uzyskanie informacji
mogących służyć do dokonania
operacji finansowych bez zgody dysponenta środków finansowych przez,
dokonywane bez upoważnienia, wpływanie na automatyczne
przetwarzanie,
gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmianę,
usuwanie
albo wprowadzanie nowego zapisu ...
Zobacz więcej
23 stycznia o 18:05 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Jakub de Barbaro Rozumiem że w ustawie chodzi o ogranizenie
dostępu do stronktóre zawierają:

1) treści pornograficzne z udziałem małoletniego, treści pornograficzne
związane z
prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, treści
pornograficzne zawierające wytworzony lub przetworzony wizerunek
małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej,
23 stycznia o 18:05 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Ale dlaczego
celnik ma decydować czy Madonna z Dzieciątkiem to treść
pornograficzna z udziałem małoletniego czy nie? W
cywilizowanych krajach od karania przestępstw są sądy.
23 stycznia o 18:43 � Usuń

Paweł Hynek To co jest obecnie przepychane można uznać
że jest ok. Problem w tym że robiąc jeden krok, potem robi
się następne:
http://prawo.vagla.pl/node/8879
23 stycznia o 19:15 � Usuń � Zgłoś

Darek Sowa Precz z TUSKIEM i jego złodziejami !
23 stycznia o 17:57 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Krzysztof Kotowicz Kompletną konsternację w środowisku internautów
wzbudza kolejna podejmowana przez rząd Platformy Obywatelskiej próba
ingerowania w wolność Internetu. Tym razem w kontekście walki z
hazardem (...) usiłuje się wprowadzić (...) cenzurę prewencyjną. Po
irracjonalnych próbach ograniczania i koncesjowania (...) blogów tym
ra...
Zobacz więcej

zapiski polityka - Krzysztof Kotowicz
www.kotowicz.pl

23 stycznia o 17:19 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Wojciech Pytel List do prezydenta:
http://stopcenzurze.wikidot.com/list-do-prezydenta

Stop cenzurze: List Do Prezydenta RP w Sprawie Cenzury Internetu
stopcenzurze.wikidot.com
Poniżej znajduje się list jaki zostanie wysłany do Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, w
sprawie forsowanej przez rząd ustawy wprowadzającej filtrowanie treści w polskiej sieci
Internet.

23 stycznia o 17:10 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś
Aplikacje Czat (24)
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Tomasz Zacharski Znowu państwo z buciorami wkracza w życie obywateli i
chce decydować, co dla nich dobre, a co nie. Towarzysz Lenin byłby zadowolony.
23 stycznia o 16:29 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Filip 晨晨晨晨飞飞飞飞 Wrocławski PTI negatywnie zaopiniowało ustawę. Jednym
słowem małe szanse na wprowadzenie, czyli dobra nasza.
23 stycznia o 14:56 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Polskie Tow.
Informatyczne już dawno wypowiadało się negatywnie, a
mimo tego Rząd w tym tygodniu przyjął projekt ustawy
wprowadzającej Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych. Nie
ma to więc wplywu.
23 stycznia o 15:35 � Usuń

Borys Musielak Nie wiem skąd ta wiara, że rząd przejmie
się opinią "jakichś tam ekspertów".
23 stycznia o 16:37 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Gdy wymyślano podatek
dochodowy też początkowo dotyczył bardzo wąskiej grupy i miał bardzo
niską stawkę. Ale gdy rządowi raz otwiera się furtkę, nie ma szansy by
się zatrzymał. Wezmą wszystko co się da, a nawet więcej.
23 stycznia o 13:26 � Dodaj komentarz � Lubię to!

Tomasz Tybon i 39 innych lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 18

Jerzy Śmiałek Dobra dobra, akurat co najmniej połowa
tych "największych" Polaków faktycznie miała ciemne
sprawki na sumieniu. Tylko ludziom przyzwyczajonym do
tego, że to autorytety, ciężko pojąć, że to również świnie.
23 stycznia o 18:30 � Usuń � Zgłoś

Paul De Nowina K za późno... samo pojęcie cenzury jest
cenzurą
23 stycznia o 18:45 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Szymon Bochus http://pb.pl/4/a/2010/01/19/Rzad_wprowad
za_e-cenzure

Puls Biznesu - Rząd wprowadza e-cenzurę
pb.pl
Na nic krytyka internautów. Rząd nie chce zrezygnować z wprowadzenia
prawa umożliwiającego blokowanie witryn internetowych, które trafią na
czarną listę – alarmuje dzisiejszy „Dziennik Gazeta Prawna”.

23 stycznia o 11:49 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i Michał Kwilecki lubicie to.

Lukasz Cisek Rzad sobie w kulki leci i pewnie rowniez
strzela samoboja przez ingerencje w internet. W dodatku pod
opcje "ochrona moralnosci publicznej" mozna podciagnac
wiele rzeczy co moze sluzyc wilelu naduzyciom.
23 stycznia o 17:45 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Abrimaal Svartvinter To chyba oczywiste, rząd działa w jednym kraju,
a internet jest globalny, czyli stoi ponad instytucją państwa.
23 stycznia o 02:39 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Maurycy Damian Wasilewski lubi to.

Napisz komentarz...

Piotr Fuglewicz

Zaniepokojeni informatycy protestują - Marek Hołyński - Sygnały dnia - Jedynka
- Polskie Radio
www.polskieradio.pl
Obserwujemy próby zwiększania kontroli państwa nad treściami Internetu, postrzegane
przez środowisko jako próba wprowadzenia cenzury prewencyjnej.

22 stycznia o 23:12 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty, Michał Kwilecki i Piotr Fuglewicz lubicie to.

Napisz komentarz...

Maciej Bębenek Pozwalam sobie podesłać link do wpisu w pewnym
blogu. Miejsce akcji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Czas: akademia
rocznicowa z okazji 2 rocznicy rządzenia. Osoby: prezes Polskiej Izby
Informatyki i Telekomunikacji. Akcja!!!

[17.12] Pan Pikuś czyli szapoba, prezesie
telekomunikacyjny.blox.pl
Podczas części oficjalnej Pan Premier raczył był powiedzieć, że jego rząd - ten rząd - zastał
Polskę analogową, a zostawi cyfrową. Komuś się to jednak do końca nie spodobało i...

22 stycznia o 22:51 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i Tomasz Świderek lubicie to.

Sylwia Presley Na Twitterze lista osob popierajacych akcje:
http://twitter.com/#/list/presleysylwia/freepolishweb

Dodam kazdego, kto ja sledzi, aby wszyscy byli w jednym miejscu!
+ tag #freepolishweb

Twitter
twitter.com
Twitter is without a doubt the best way to share and discover what is
happening right now.

22 stycznia o 22:10 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Wesprzyj nas wyświetlając "ramkę
fanów" na swojej stronie WWW, blogu itp. Tutaj instrukcja:
http://pokazywarka.pl/9lmv8u/
22 stycznia o 21:02 � Dodaj komentarz � Lubię to!

5 osób lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 5

Mieczysław Banaś Dziadek mówi ręce precz od internetu
23 stycznia o 09:08 � Usuń � Zgłoś

Marek Kuczynski internet dla internautów
23 stycznia o 17:14 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Sylwia Presley TOR o Polsce:
https://blog.torproject.org/blog/poland-internet-censorship-and-tor
https://blog.torproject.org/blog/updates-internet-censorship-poland
22 stycznia o 18:06 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Borys Musielak lubi to.

Tomasz Nojszewski ...a jakby tak wszyscy zrezygnowali i wylaczyli
internet na miesiac wiecie co by bylo......???
22 stycznia o 17:15 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Piotr VaGla Waglowski Właściwie, to komu zawdzięczamy
umieszczoną w projekcie nazwę "Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych"?
Ktoś musiał ją wymyślić, zaproponować i nie sądzę, by był to minister ten
czy tamten (oni podpisują się już pod jakąś ustaloną wcześniej wersją).
Dla potrzeb historycznych chyba warto z imienia i nazwiska znać taką
oso...
Zobacz więcej
22 stycznia o 16:08 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Zgłoś

Ty i 3 innych lubicie to.

Piotr VaGla Waglowski Zastanawiam się przy tym, jaki
efekt modłoby przynieśc zwrócenie się do ministra finansów z
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej - protokołów
z "serii spotkań ekspertów z policji i MSWiA w Ministerstwie
Finansów", którzy pracowali nad projektem ustawy o
Rejestrze Stron i Usług Niedozwolonych, o czym pisał
Dziennik.pl w tekście http://www.dziennik.pl/wyd
arzenia/article476323/Koniec_wolnosci_Rzad_Tuska_blo
kuje_internet.html z 6 listopada 2009 r., powołując się na
"urzędnika z MSWiA".
22 stycznia o 16:20 � Usuń � Zgłoś

Mariusz Busiło obawiam się, ze takie protokoły nie sa
informacja publiczną w rozumieniu ustawy
22 stycznia o 16:50 � Usuń � Zgłoś

Adam Szczepański W odpowiedzi na brak demonstracji
w innych miastach niż Warszawa, grupa ludzi z Wrocławia postanowiła
zorganizować manifestację w swoim mieście. Grupa Blackout Europe
Polska
z wielkim zadowoleniem przyjmuje do wiadomości, że kolejne osoby
spoza
stolicy są chętne do walki przeciwko cenzurze.
Manifestacja odbędzie się o godzi...
Zobacz więcej

vanter.nazwa.pl
vanter.nazwa.pl

22 stycznia o 15:41 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Wyjaśniamy: nie jesteśmy z
PiS, PO ani Partii Piratów czy innych anarchistów. Polityków oceniamy po
tym, co robią a nie tym, co mówią. Płacimy podatki i uważamy, że
urzędników jest za dużo.
22 stycznia o 15:30 � Dodaj komentarz � Lubię to!

Piotr Fuglewicz, Tomasz Tybon i 39 others lubią to.

Aś Chlebowska nie wspominając o zarobkach...
22 stycznia o 16:21 � Usuń � Zgłoś

Samuel J. R. Pereira jak nie jesteście z PiSu?
kto inny by atakował rząd i wzbudzał brak zaufania?
22 stycznia o 22:21 � Usuń � Zgłoś

Maciek Danielewski w dupie za przeproszeniem mam
polityków.. ale wolny internet niech zostawia w spokoju!!
23 stycznia o 11:45 � Usuń � Zgłoś

Piotr VaGla Waglowski Jeszcze nie wszedł w życie, a już Rejestr Stron
i Usług Niedozwolonych zaczął stymulować twórczość
http://www.youtube.com/watch?v=saAwpHbKyAE

Niecenzuralna (www.MartinLechowicz.pl)
www.youtube.com

22 stycznia o 15:29 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Ty, Piotr Fuglewicz i 2 innych lubicie to.

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Wraca cenzura,
będzie kwitła kultura!
22 stycznia o 15:51 � Usuń

Mariusz Karbowski Witam,
jako że dziś będę miał okazję widzieć na wykładzie w SWPS prof.
Łetowską (sędzine Trybunału Konstytucyjnego) mam prośbę .
Mam już kilka pytań dot.
samej ustawy, ale może podsuniecie mi więcej? (inicjatywa z
pytaniami jest moją prywatną i nie reprezentuje tu rzadnego samorządu
etc.. :) nie zachęcam do wykładu bo nie m...
Zobacz więcej

Cykl wykładów „Wyzwania humanistyki XXI w.”
www.swps.pl
Witamy na stronach Szkoły Wyťszej Psychologii Społecznej. Kształcimy
studentów na takich kierunkach jak psychologia, filozofia, politologia, socjologia,
dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe. Jeśli interesuje ...

22 stycznia o 13:46 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Edward Poniński I nie tylko od internetu.
22 stycznia o 13:19 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Andrzej J. Piotrowski godzina 01:11 brakuje ... już tylko 28 i 76 :-)
22 stycznia o 13:13 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Paweł T. Raszkowski lubi to.

Andrzej J. Piotrowski 22 stycznia godzina 01:10 brakuje tylko 31 osób
do 2 tys. i 79 do 2K :-)
22 stycznia o 13:11 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Urzędnicy i mafia, która ich
przekupuje, wiedzą o nas wszystko. Tylko my nie możemy wiedzieć jak
się nazywa nasz sąsiad. A przecież powinno być na odwrót, nieprawdaż?
PESEL i GIODO to elementy tej samej układanki...

Wielka baza danych budzi kontrowersje - Rzeczpospolita
www.rp.pl
W resorcie spraw wewnętrznych i administracji trwa praca nad projektem
Pl.ID. Jego najbardziej znanym elementem jest stworzenie nowego
dowodu osobistego wyposażonego w czip.

22 stycznia o 12:59 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij

Michał Kwilecki, Edward Poniński i 20 others lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 10

Kris Rychlik A w Angli rzad tez chcial wprowadzic dowody
osobiste ale sila protestow zmusila politykow do zaniechania.
22 stycznia o 21:25 � Usuń � Zgłoś

Rafał Trzeciakowski Podobnie w USA próbowali, a u nas
ten relikt faszyzmu (właśnie tak, obowiązkowe dowody
osobiste wprowadził u nas Hitler) zalega siłą inercji dalej...
22 stycznia o 22:04 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Kto się boi, niech nie klika:
http://blackouteurope.pl/nadeszla-pora-aby-podjac-zdecydowane-
dzialania/
22 stycznia o 12:43 � Dodaj komentarz � Lubię to!

Caesar Posylek, Monika Betley i 12 others lubią to.

Zobacz wszystkie komentarze: 6

Paul De Nowina K Pani Monika ma rację... ale cały system
finansowy zawali się bez internetu... nieprawda... przed
pierwszą wojną światową banki obracały trzy razy większą
kwotą pieniędzy niż to robią dzisiaj, i to bez internetu, ze
słabiuśką siecią telefoniczną, bez telefaksu... listownie...
22 stycznia o 19:38 � Usuń � Zgłoś

Robert Olbrycht Prawda, prawda. Różnica między
obracaniem pieniędzmi przed wojną i teraz jest taka, że
wtedy obracało się rzeczywistym pieniądzem a nie
wirtualnym.
W chipie karty kredytowej naprawdę nie ma żadnych
pieniążków, nie można z niego nic wydłubać scyzorykiem.
23 stycznia o 22:17 � Usuń � Zgłoś

Adam Szczepański Poznajcie historię największego cyberreżimu, który,
o zgrozo, być może czeka i nas.
http://www.chip.pl/artykuly/trendy/2010/01/chinska-cybercenzura

Chiny ujarzmiły Internet — CHIP
www.chip.pl
Cenzura internetowa w Chinach ma już 12 lat i nie zanosi się, by w tej
kwestii cokolwiek się zmieniło.

22 stycznia o 12:42 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Adam Szczepański http://technologie.gazeta.pl/technologie
/1,82008,7478621,W_sobote_manifestacja_p
rzeciwko_cenzurze_sieci.html
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Napisz komentarz...

W sobotę manifestacja przeciwko cenzurze sieci
technologie.gazeta.pl
W dniu 23.01.2010 o godzinie 12 rozpocznie się manifestacja
zorganizowana z inicjatywy Grupy Blackout Europe Polska. Ma ona zwrócić
uwagę na to, że rząd ingeruje w wolność internetu i działa w ten sposób
na szkodę jego użytkowników. ...

22 stycznia o 12:40 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i Michał Kwilecki lubicie to.

Napisz komentarz...

Jaś Zaborowski niech rzad sie odpierdoli od obywateli
22 stycznia o 11:36 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

4 osób lubi to.

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Pojawiają się sugestie, że
Rząd bombarduje propozycjami ograniczenia wolności w Internecie licząc
że choćby 10% tych zmian uda się przepchnąć. A my mówimy: już TERAZ
urzędnicy mają ZA DUŻO do powiedzenia!
22 stycznia o 11:03 � Dodaj komentarz � Lubię to!

26 osób lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 14

Cacum Trzeci A co wspólnego mają z tym ciotunie?
22 stycznia o 13:56 � Usuń � Zgłoś

Magda Goetz Także będę wdzięczna za wymoderowanie
homofobicznych tekstów.
22 stycznia o 14:45 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Wojciech Biniewicz Blokowanie dostępu do stron niezgodne z
konstytucją?

Blokowanie stron www niezgodne z konstytucją - strona 3 -
Prawo i wymiar sprawiedliwości - Gazeta Pr
prawo.gazetaprawna.pl
Przedsiębiorcy będą mieli 6 godzin na zablokowanie dostępu do
zakazanych treści. E-bizness zostanie ograniczony ze względu na ochronę
zdrowia i moralność publiczną. Polskie przepisy antyhazardowe będą
dotyczyć także zagranicznych stron internetowych.

22 stycznia o 10:04 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Pytanie: czy Rząd
świadomie chce złamać konstytucję czy robi to z głupoty? A
może chodzi o to, by w cieniu tych dużych zmian (które i tak
będą odrzucone) cichaczem przeforsować mniejsze?
22 stycznia o 10:58 � Usuń

Napisz komentarz...

Arkadiusz Stefaniak No i co rzad na to???

USA będą walczyć o wolność w internecie
wyborcza.pl
- Opowiadamy się za niepodzielnym internetem, w którym cała ludzkość
ma równy dostęp do wiedzy i idei - powiedziała w czwartek Hillary Clinton.
Sekretarz stanu USA w niezwykle ostrym wystąpieniu wygłoszonym ...

22 stycznia o 05:00 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Piotr Puldzian Płucienniczak popiera! niech żyją
nieskrępowane korporacje.
22 stycznia o 10:34 � Usuń � Zgłoś

Bartek Skórkiewicz Śmiało krzycze, śmiało wołam . NIe mam
premiera! Nie mam prezydenta! W jakim kraju żyję?! Awantura!
22 stycznia o 01:18 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Tobiasz Półchłopek http://www.youtube.com/watch?v=o2uT-K1-Acg

KSU - Cjanci
www.youtube.com
Wykonawca: KSU Album: Nasze słowa Tytuł: Cjanci Rok wydania: 2005

21 stycznia o 23:49 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Rafał Trzeciakowski http://www.youtube.com/watch?v=THe3FDe-aD4

GetUp! - Censor This? Censordyne - Internet Censorship
www.youtube.com
www.getup.org.au/campaign/Censordyne www.getup.org.au
blogs.myspace.com Good, clean internet censorship? Help get this advert
on the air and in the air - on every Qantas flight in the country during the
next sitting week of Parliament. ...

21 stycznia o 22:37 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Kordian Baranowski w moim mniemaniu zbliżamy się z takim prawem
do ChRl (Chiny), za niedługo będą strzelać do nas.
21 stycznia o 21:49 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Aleksandra Izbicka lubi to.

Konrad Adamczyk http://webhosting.pl/Rejestr.Stron.i.Usl
ug.Niedozwolonych.nowy.komentarz

Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych – nowy komentarz - Webhosting.pl
webhosting.pl
TAGI: rsiun , rejestr stron i usług niedozwolonych , merytoryczne , prawa autorskie ,
przemyślenia , cenzura , hadopi , internet , ustawa hazardowaAplikacje Czat (24)
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21 stycznia o 21:31 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Rafał Trzeciakowski http://www.youtube.com/watch?v=tH35CVig3fQ

Hitler - Internet Censorship Australia
www.youtube.com
NO CLEAN FEED: nocleanfeed.com STOP THE CLEAN FEED:
stopthecleanfeed.com ORIGINAL HERE: www.overstream.net I did not
make this. Just distributing it. "Hitler learns that plans for ISP filtering in
Australia aren't going very well. He isn't a happy man about it, so there is
a lot of bad language."

21 stycznia o 21:23 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Marcin Hyła http://www.wired.com/dangerroom/2010/01/secstate-
clinton-on-net-freedom-tear-down-this-virtual-wall/

SecState Clinton on Net Freedom: Tear Down This Firewall |
Danger Room | Wired.com
www.wired.com
It was almost too easy. In a major speech today on net freedom,
Secretary of State Hillary Clinton reached back to Winston Churchill -- and
to Ronald Reagan --

21 stycznia o 20:44 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Jarek Sochaj

Tilt - Nie wierzę politykom
www.youtube.com
Opole'89

21 stycznia o 20:39 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

3 osób lubi to.

Tobiasz Półchłopek ani ja
21 stycznia o 23:53 � Usuń � Zgłoś

Ewa Delfina Zamiecka ja ani politykom ani mediom,
wlasny rozum i oczy to najlepszy przewodnik po swiecie
22 stycznia o 10:19 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Jarek Sochaj

Bad Religion - You Are (The Government)
www.youtube.com
You Are (The Government)

21 stycznia o 20:20 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Olgu Srolgu lubi to.

Borys Musielak Jeśli chcecie, żeby świat dowiedział się o tym co
wyprawia się u nas w kraju z Internetem, "kopnijcie" proszę:
http://digg.com/tech_news/Polish_Interne
t_Users_Against_the_Net_Censorship

Polish Internet Users Against the Net Censorship
digg.com
Polish government wants to enforce Internet filtering to eliminate online
gambling and child pornography. 75 thousands of people along with a
number of enterpreneurs, bloggers, academics and NGO activists signed the
petition to the President stop the law.

21 stycznia o 20:20 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Piotr VaGla Waglowski Dla rozluźnienia atmosfery...

Siekiera, motyka....
www.youtube.com

21 stycznia o 20:00 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty, Maciej Bębenek, Piotr VaGla Waglowski i 4 innych to lubicie.

Zobacz wszystkie komentarze: 5

Piotr VaGla Waglowski Tu są dobre wzorce
http://www.youtube.com/watch?v=I6wW1VWV_1c
21 stycznia o 20:37 � Usuń � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Siekiera, motyka,
dwaj celnicy,
Napiszemy na Tablicy -
Siekiera, motyka, to nasz cel:
Wpisać w Rejestr *.gov.pl!
21 stycznia o 20:53 � Usuń

Tomasz Nojszewski ...ale to przeciez nie mozliwe wladza wladza
wladza i jeszcze raz wladza mili moi
21 stycznia o 20:00 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Tomasz Nojszewski ..jestem za...
21 stycznia o 19:59 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Robert Smigielski Niech sie od wszystkiego odczepi.!

Molesta - System
www.youtube.com
Molesta Ewenement

21 stycznia o 19:09 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś
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Napisz komentarz...

Marcin Paprzycki http://technologie.gazeta.pl/technologie
/1,82008,7475697,Srodowiska_informatyczn
e_do_premiera__powstrzymajmy.html

Środowiska informatyczne do premiera: powstrzymajmy
cenzurę internetu
technologie.gazeta.pl
"Proponowane w ciągu ostatnich kilku tygodni nowe zmiany legislacyjne w
sferze teleinformatyki budzą niepokój i żywą dyskusję w naszych
organizacjach" - piszą trzej prezesi. - "Takich projektów pojawiało ...

21 stycznia o 18:08 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Mariusz Karbowski lubi to.

Magdalena Hadryś Właśnie ;D
21 stycznia o 16:07 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Marcin Jamiołkowski Ja liczę cicho, że powołają po wszystkim jakąś
komisję, hazardowa już się przejadła :(
21 stycznia o 14:40 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Dominik Kuryłek ja jestem nawet za tym żeby powstała jakaś siła o
charakterze politycznym, która będzie domagać się tego aby ta
przestrzeń pozostała w ogóle poza wpływem jakiejkolwiek władzy.
chętnie się przyłaczę
21 stycznia o 14:30 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Maciej Bębenek Czasy, kiedy społeczność internetowa
skutecznie sama się regulowała, skończyły się z chwilą
podłączenia pierwszej neostrady :-)
21 stycznia o 18:20 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Urszula Molicka najwyraźniej należałoby uświadomić rząd, że Chiny
wcale nie są idealnym krajem do życia i naśladowania...
21 stycznia o 14:26 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Sebastian Krzyszkowiak lubi to.

Napisz komentarz...

Filip 晨晨晨晨飞飞飞飞 Wrocławski Zapraszam wszystkich członków grupy i proszę o
podpięcie wydarzenia do strony.

Manifestacja "Obrona Wolnego Internetu"
Przeciwko cenzurze w polskim Internecie
Miejsce: Pl. Zamkowy
Godzina: 23 stycznia 2010 12:00

21 stycznia o 14:03 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty, Michał Kwilecki i Gab Trzyde lubicie to.

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Facebook nie daje
możliwości stronie opublikowania wydarzenia w czyimś
imieniu (trzeba by je stworzyć na nowo). Ale fani mogą je
przesłać dalej przez opcje "Udostępnij". Polecamy!
21 stycznia o 15:53 � Usuń

Filip 晨晨晨晨飞飞飞飞 Wrocławski Faktycznie. Proszę więc polecać -
ktokolwiek jest w stanie niech pomoże!
21 stycznia o 15:59 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Jan Namedyński http://podziekujpremierowi.pl/

podziekujPremierowi.pl - powiedz znajomym, niech oni też podziękują
podziekujpremierowi.pl
Polska to wielki, bogaty kraj. Mamy najlepszą na świecie służbę zdrowia, wyśmienite
szkolnictwo, tysiące kilometrów autostrad, gigantyczną nadwyżkę budżetową,
najsprawniejszą administrację, najskuteczniejszą policję i najszybszy, najsprawiedliwszy na
świecie wymiar sprawiedliwości.

21 stycznia o 13:46 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.

Werewolf Stovokor ROTFL :D :D :D
21 stycznia o 14:01 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Werewolf Stovokor A niech rzad sobie da siana... I tak im wszystkim
słoma z butów wystaje, niezaleznie od stopnia czrwonosci czy
rózowosci.....

http://www.savetheinternet.com/

Save the Internet | Join the fight for Internet Freedom
www.savetheinternet.com
The savetheinternet.com coalition is more than a million everyday people who have banded
together with thousands of non-profit organizations, businesses and bloggers to protect
Internet freedom. learn more »

21 stycznia o 13:31 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Anita Czmut Carrel popieram!!
21 stycznia o 13:48 � Usuń � Zgłoś

Werewolf Stovokor :D
21 stycznia o 14:01 � Usuń � Zgłoś

Aplikacje Czat (24)
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Leszek Boguszewski Nie jestem zaskoczony zamiarami rządu bo dla mnie
niczym się nie rózni od rządów komuny które wszystko chciały
kontrolować.Jedyną szansą jest fakt że wiele zapowiedzianych rzeczy przez ten
rząd nie jest realizowane./zniesienie podatku "Belki", zniesienie abonamentu dla
wszystkich ,szybkie wejście do strefy euro,itp./Mi...
Zobacz więcej
21 stycznia o 13:16 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Tomasz Łochocki Wkurwia mnie coraz bardziej Tusk ze swoimi durnymi
wypowiedziami i niekonsekwencją. Niech się rząd za obietnice weźmie!
Gdzie są okręgi jednomandatowe? Coś się w główce panu premierowi
poprzewracało najwyraźniej!
21 stycznia o 12:24 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

4 osób lubi to.

Werewolf Stovokor W główce jak w główce....
21 stycznia o 14:03 � Usuń � Zgłoś

Cacum Trzeci Chcą znowu zarobić pieniądze na bezsensownych
inwestycjach w kontrolę. Nie uda się im, to nie Chiny. No i trzeba liczyć
się z odszkodowanimi po wyroku ETPC (kóry i tak został by
zainteresowany łamaniem praw człowieka przez przygotowywane
przepisy).
21 stycznia o 12:08 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Łukasz Kłudczyński Każdy z Nas jest na swój sposób inny, ma
odmienne potrzeby, myśli, ukierunkowania - każdy głos sie liczy! Każda
osobowość jest na wagę złota - internet po to został stworzony, aby ludzi
nie korzystali tylko z podstawowych miejsc jak onet czy wirtualna polska,
ale mogli poszerzać swoja wiedzę w wielu dziedzinach, poznaw...
Zobacz więcej
21 stycznia o 11:30 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Anna Ewa Pietrzykowska lubi to.

Julia Wizowska A jak sprawdzisz czy ktoś, kto siedzi przed
komputerem jest pełnoletni? Przecież nie każesz ludziom
peseli wpisywac przed "odpaleniem" Internetu
21 stycznia o 21:37 � Usuń � Zgłoś

Andrzej J. Piotrowski Wybieracie się? Czy to odniesie skutek?
Wcześniej była planowana akcja żółtych karteczek dla Premiera, która
nie zyskała szerszego wsparcia. Prawdopodobnie Warszawka jest zbyt
mocno uwikłana w doraźne gry.

(akt.) Nadeszła pora aby podjąć zdecydowane działania! «
Blackout Europe Polska
blackouteurope.pl
Ostatnie wydarzenia w naszym kraju tj. Ustawa o grach i zakładach
wzajemnych, projekt nowelizacji ustawy o Policji, interpelacja poselska
Posła Brejzy jak również ostatnia konferencja Business Cen

21 stycznia o 11:00 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Maciej Sondij http://www.tvn24.pl/-1,1639050,0,1,strony-na-indeksie-
rzad-chce-cenzurowac-internet,wiadomosc.html

Strony na indeksie: "rząd chce cenzurować internet" -
Najważniejsze informacje - Informacje - portal
www.tvn24.pl
"Rząd chce cenzurować internet", „Orwell tego nie przewidział”, „chińskie
metody” – w polskim internecie powstaje ruch oporu przeciw nowej
ustawie hazardowej, a konkretnie zapisie o Rejestrze Stron i Usług
Niedozwolonych. ...

21 stycznia o 10:35 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Maciej Tryburcy Pamiętacie, jakie poparcie miała w wyborach
Platforma wśród internautów? Kto głosował niech się wstydzi.
21 stycznia o 10:31 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Zobacz wszystkie komentarze: 9

Maciej Lirski Poza tym wybór i tak był między dżumą a
cholerą. Po co się kłócić i walczyć między sobą za ludzi,
którzy nie są tego godni?
21 stycznia o 13:19 � Usuń � Zgłoś

Julia Wizowska Za pierwszym razem wybrali PiS. Lepiej
było? Nie, nawet gorzej. Nie chodzi więc tu o partię. Z
resztą, jesteście w stanie wymienic nazwę partii, na którą
warto głosowac, bo spełni swoje obietnice?
21 stycznia o 21:40 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! O 12:00 Premier dostanie
kolejny list, ale żeby wspomóc siłę tego listu zaproście innych, by zostali
fanami tej strony. Na stronie Niech Rząd się odczepi od Internetu!
kliknijcie "Zaproponuj znajomym", zaznaczcie ilu się da i kliknijcie
"wyślij". Niedługo będzie nas 1000 a potrzeba dużo więcej!
21 stycznia o 10:22 � Dodaj komentarz � Nie lubię

Ty, Caesar Posylek, Michał Kwilecki, Maciej Olej Olejnik i 17 innych
innych znajomych lubi to.

Zobacz wszystkie komentarze: 3

Andrzej J. Piotrowski Spośród moich znajomych już tylko
3 osoby nie zostały fanami tej strony...
21 stycznia o 11:45 � Usuń � Zgłoś

Sylwia Presley Napisalam na Global Voices, w weekend bedzie kolejny
artykul, pozdrawiam! http://globalvoicesonline.org/2010/01/21/poland-
government-approves-proposal-to-create-registry-of-banned-
websites-and-services/Aplikacje Czat (24)
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Napisz komentarz...

Global Voices Online » Poland: Government Approves Proposal to
Create Registry of Banned Websites an
globalvoicesonline.org
, Cyber-Activism, Governance, Human Rights, Internet & Telecoms, Law,
Protest, Software & Tools, Technology, Politics

21 stycznia o 09:56 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty, Piotr VaGla Waglowski i 2 innych lubicie to.

Napisz komentarz...

Piotr Fuglewicz

Internet do lamusa! Niech żyje RADIO! - Niezależna Gazeta
Internetowa
www.ngi24.pl
Mam osobistą nadzieję, że zostanie ona (sprawa relacji IDMSA z
urzędnikami) całkowicie wyjaśniona przez rozpoczynającą jutro
działalność Komisję Nadzoru Finansowego

21 stycznia o 09:29 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.

Napisz komentarz...

Piotr VaGla Waglowski Drugi z listów będzie wysłany w południe.
Gdyby jakaś organizacja chciała dołączyć - ma mało czasu. Pomyślałem,
że na tym forum warto przybliżyć oba listy:

W sprawie listów do Pana Premiera, który trzyma jeden z kluczy
do społeczeństwa informacyjnego | pra
prawo.vagla.pl
Dyskusja o kształcie społeczeństwa jest ważna i - moim zdaniem - sam
fakt jej prowadzenia stanowi jeden z elementów budowania
społeczeństwa obywatelskiego, w którym obywatelom nie jest wszystko
jedno.

21 stycznia o 03:43 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i Weronika Kami lubicie to.

Napisz komentarz...

Maciej Bębenek Chyba musimy się podczepić pod bratnią pomoc :-(

Senators Urge Aid for Groups Fighting Internet Censorship -
NYTimes.com
www.nytimes.com
Five United States senators are publicly urging Secretary of State Hillary
Rodham Clinton to move faster to support organizations that are helping
people in countries like Iran and China circumvent restrictions on Internet
use.

20 stycznia o 22:27 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty to lubisz.

Konrad Adamczyk Jedno mówią, co innego robią
http://www.youtube.com/watch?v=Lat1jw_1nyE (1:09)
20 stycznia o 22:42 � Usuń � Zgłoś

Tomasz Świderek Amerykanie jak zwykle o nas zapomnieli
;-((((((
20 stycznia o 23:08 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Na stronie Niech Rząd się
odczepi od Internetu! p. Piotr Fuglewicz zamieścił dwa listy otwarte
oficjalnych reprezentantów środowisk informatyczno-internetowych do
Premiera (apel o opamiętanie) i do Prezydenta (prośba o obronę).
Patrzymy jaka będzie reakcja (a wybory niedługo).
20 stycznia o 22:09 � Dodaj komentarz � Nie lubię

Ty, Michał Kwilecki, Maciej Olej Olejnik i 14 innych to lubicie.

Napisz komentarz...

Piotr Fuglewicz

Stop cenzurze: List Do Prezydenta RP w Sprawie Cenzury
Internetu
stopcenzurze.wikidot.com
Piszemy do Pana w sprawie bardzo istotnej dla każdego Polaka
korzystającego z Internetu. Rząd Donalda Tuska, forsując tzw. "ustawę
hazardową", proponuje w imię walki z hazardem nadać sobie prawo do
filtrowania wszystkich treści znajdujących się w sieci. ...

20 stycznia o 21:39 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty, Michał Kwilecki i 4 innych lubicie to.

Napisz komentarz...

Marcin Hapyn Nie ma co rak zalamywac tylko dzialac. Paradoksalnie
teraz jedynie prezydent moze leb tej glupocie ukrecic.

List do Prezydenta RP w sprawie cenzury Internetu « OSnews.pl
osnews.pl
OSnews.pl jest społecznościowym serwisem informacyjnym poświęconym oprogramowaniu,
systemom operacyjnym i światowi IT

20 stycznia o 18:02 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty, Michał Kwilecki i Borys Musielak lubicie to.

Krzysztof Grabowski Ciekawe co zrobi? Ale wierzyć trzeba
że po naszej myśli wszystko pójdzie. Łapy precz od
Internetu!!
21 stycznia o 00:48 � Usuń � Zgłoś

Piotr FuglewiczAplikacje Czat (24)
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Napisz komentarz...

Apel PIIT, PTI i FNP do premiera Donalda Tuska o
powstrzymanie niebezpiecznych inicjatyw legislacyjn
www.pti.org.pl
Content Management System

20 stycznia o 13:17 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty, Michał Kwilecki i 3 innych lubicie to.

Jakub Jan Kubalski http://blackouteurope.pl/

Blackout Europe Polska
blackouteurope.pl
Kolejny spektakularny występ Koalicji Antypirackiej i branży muzyczno-
filmowej i kolejne powodu, dla których warto się zastanowić, w którą
stronę zmierza prawo w Polsce. Poniżej zamieszczone zostały linki do
“debaty” BCC dotyczącej dozwolonego użytku osobistego. ...

20 stycznia o 12:07 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Napisz komentarz...

Marcin Paprzycki http://www.wampnm.webd.pl/List-do-premie
ra/Premier_PTI_FNP_PIIT_pdf.pdf

POLECAM i prosze o propagowanie

www.wampnm.webd.pl
www.wampnm.webd.pl

20 stycznia o 11:59 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij � Zgłoś

Ty i Michał Kwilecki lubicie to.

Napisz komentarz...

Grzegorz Piotr Kruk Nie stworzyli Internetu a chcą nim rządzić. Lepiej
niech się zajmą wprowadzeniem jak najszybciej twardej waluty EUR w
Polsce. 50% inflacji PLN w 2008 roku dowodzi, że nasza waluta nie jest
stabilna a każda taka inflacja powoduje, że stajemy się biedniejsi
oczywiście z korzyścią dla ..... nie będę wymieniał, bo każdy wi...
Zobacz więcej
20 stycznia o 11:41 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Anna Ewa Pietrzykowska To prawda , tym bardziej , że
Rząd nie udostępnił Nam darmowego internetu , każdy
obywatel Polski sam za niego płaci.
21 stycznia o 11:55 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Wszystkim partiom
przypominamy, że w tym roku są wybory. Zapraszamy na
http://facebook.com/wybory

Niech Rząd się odczepi od Internetu!
Non-profit: 6.542 fanów

20 stycznia o 10:49 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij

6 osób lubi to.

Jakub Jan Kubalski http://blackouteurope.pl/
20 stycznia o 12:09 � Usuń � Zgłoś

Grzegorz Wapiński cytat z mało używanego dokumentu...

Art. 54.

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji....

Zobacz więcej
20 stycznia o 14:09 � Usuń � Zgłoś

Piotr Ossowski A co na to Siciński ?
20 stycznia o 10:04 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Napisz komentarz...

Sylwia Presley whoah, szybka akcja, tylko tak trzymac! podaje dalej!:)
20 stycznia o 01:19 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Zobacz wszystkie komentarze: 4

Marcin Wilkowski Najwyżej się wypiszę :)
20 stycznia o 01:21 � Usuń � Zgłoś

Sylwia Presley :)
20 stycznia o 01:28 � Usuń � Zgłoś

Monika Zapałowska ta to jak w Chinach cenzura internetowa! Cofamy
się 20 lat wstecz?
20 stycznia o 01:19 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Materiał z TVN24 na ten
temat. Pamiętajmy: nie chodzi o to, by rząd wycofał się z tej sprawy jak
wycofywał się z innych głupich pomysłów. Chodzi o to, by NA
PRZYSZŁOŚĆ politycy i urzędnicy nie mieli odwagi wymyślać takich
głupot.

Rząd ocenzuruje internet? - Biznes - Informacje - portal
TVN24.pl - 19.01.2010
www.tvn24.pl
Koniec hazardu w internecie - takie zadanie postawi przed sobą rząd na
wtorkowym posiedzeniu. Ministrowie jednocześnie chcą przepchnąć
projekt wprowadzający Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych w
internecie. ...

20 stycznia o 00:44 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij
Aplikacje Czat (24)
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Napisz komentarz...

5 osób lubi to.

Peter Wiktorowski niestety tak juz jest w tym kraju ze
prawo sie tworzy bo akurat cos sie stalo:(
20 stycznia o 14:32 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Mariusz Woźnicki Zapytam profilaktycznie...Jak się nazywa i czy w
ogóle istnieje wersja TOR-a na Mac'a?
20 stycznia o 00:16 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Neko Muhammad jest. można go ściągnąć razem z gui o
nazwie vidalia
20 stycznia o 13:33 � Usuń � Zgłoś

Mariusz Woźnicki dziękuję bardzo :-)
22 stycznia o 21:44 � Usuń � Zgłoś

Jarosław Lipszyc Wątek dyskusji na koncie Kancelarii Premiera.
Zachęcam do wyrażenia swojej opinii, Centrum Informacyjne Rządu na
pewno to czyta.

www.facebook.com
www.facebook.com

19 stycznia o 23:46 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Jarosław Lipszyc Strona dyskusji Kancelarii Premiera zaprasza. Można
wyrazić swoją opinię, i na pewno zostanie to przeczytane w Kancelarii.
Przynajmniej przez Centrum Informacyjne Rządu.

www.facebook.com
www.facebook.com

19 stycznia o 22:41 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Konrad Adamczyk Pekin? Mińsk? Paryż? Spójrzcie, co się dzieje w
Stanach: http://www.youtube.com/watch?v=Lat1jw_1nyE

Alex Jones Tv {Sunday Edition} 7/8: The End of America Under
Obama & Mr. Cass Sunstein's Watch!!
www.youtube.com
The controversy surrounding White House information czar and Harvard
Professor Cass Sunsteins blueprint for the government to infiltrate political
activist groups has deepened, with the revelation that ...

19 stycznia o 22:14 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Maciej Haczewski

19 stycznia o 22:09 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Andrzej Olechowski Pokrewny temat. Powodzenia! AO
http://www.scribd.com/doc/25346560/Portal-zawodu

Portal zawodu
www.scribd.com
Portal zawodu. prezydent wybory 2010 olechowski

19 stycznia o 22:09 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Udostępnij � Zgłoś

Maciej Haczewski Podrawiam wszystkich fanów!
19 stycznia o 22:08 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Wojciech Garstka A może Tusku ma tajny układ z Pekinem...? I
wymieniają doświadczenia...
Googlu, na pomoc!
19 stycznia o 21:40 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Aleksander Z. Zioło No cóż, to batalia którą przegra "Rząd". I zadbają o
to "Obnywatele".
19 stycznia o 21:18 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Dominik Dębski delegalizacja e-hazardu z biznesowego punktu
widzenia też jest nieopłacalna dla Nas wszystkich, stawiam veto !!! do
dalszych działań delegalizującyh ten obszar sieci !!!
19 stycznia o 20:47 � Dodaj komentarz � Lubię to! � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Kompletny przegląd tematyki
ingerencji Rządu w sprawy Internetu podaje serwis VaGla.pl
http://prawo.vagla.pl/node/8895

Rząd przyjął dziś projekt zakładający powstanie Rejestru Stron i
Usług Niedozwolonych | prawo | VaGl
prawo.vagla.pl
VaGla.pl Prawo i Internet to serwis poswiecony propagowaniu wiedzy o
zwiazkach prawa z Internetem. Staram sie prezentowac aktualne
informacje o wydarzeniach, procesie legislacyjnym, dokumentach,
artykulach i innych serwisach internetowych traktujacych o prawie
zwiazanym z internetem.

19 stycznia o 20:47 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij

Aplikacje Czat (24)
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Najnowsze zdarzenia

Napisz komentarz...

Ty, Romuald Rykiert, Jaroslaw Sobolewski i 3 innych to lubicie.

Zobacz wszystkie komentarze: 5

Sylwia Presley Piotrze (VaGla): zapewne jestes teraz
bardzo zajety, ale czy widziales moze maila ode mnie? Nie
chce wysylac kolejnego i zapychac Ci skrzynke, ale zalezy mi
na kontakcie, z gory dziekuje!;)
20 stycznia o 01:24 � Usuń � Zgłoś

Piotr VaGla Waglowski Widziałem. Odpowiedziałem pod
Pani komentarzem u siebie w serwisie. Istotnie ostatnio mam
nadmiar wrażeń projektowych i może się zdarzyć, że fala
kolejnych maili przykrywa poprzednie. Przepraszam, jeśli nie
odpisałem.
20 stycznia o 05:43 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Na ten temat szczegóły w
dzisiejszym Dzienniku: http://www.dziennik.pl/wydarzenia/articl
e528674/Rzad_bierze_sie_za_internet.html

Rząd bierze się za internet - Wydarzenia - Dziennik.pl
www.dziennik.pl
Przy okazji delegalizacji e-hazardu rząd chce znowu przepchnąć projekt
wprowadzający Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych, czyli blokadę stron
internetowych zawierających nielegalne treści. Eksperci są pewni: to
metoda na coraz większe ograniczanie wolności słowa w sieci.

19 stycznia o 20:46 � Dodaj komentarz � Nie lubię � Udostępnij

Ty i Michał Kwilecki lubicie to.

Zobacz wszystkie komentarze: 9

Piotr Kędzierski I w pierwszym poście daliście link do
Dziennika ?!?!?! Sorry, ale już Wam nie ufam.
19 stycznia o 21:35 � Usuń � Zgłoś

Jaroslaw Sobolewski chwała darczyńcy!
19 stycznia o 21:39 � Usuń � Zgłoś

Napisz komentarz...

Niech Rząd się odczepi od Internetu! Cenzura, rejestracja, strony
zakazane, odcinanie od Internetu - urzędnicy z Rządu ciągle coś
wymyślają, żeby mieć nas pod kontrolą. I będą wymyślać, dopóki nie
poczują, że Internauci są większością. Zaproś swoich znajomych!
19 stycznia o 16:45 � Dodaj komentarz � Nie lubię

Ty, Caesar Posylek i 10 innych lubicie to.

Zobacz wszystkie komentarze: 4

Damian Sławiński moze niebawen zaczna zagladac nam
do kanapek co jemy złodzieje !!!!!!!!!!!
19 stycznia o 19:39 � Usuń � Zgłoś

Łukasz Leszczyński No cóż. Chcieliście, to macie.
19 stycznia o 19:54 � Usuń � Zgłoś

Niech Rząd się odczepi od Internetu! dołączył(a) do Facebooka.

Aplikacje Czat (24)

Facebook | Niech Rząd się odczepi od Internetu! http://www.facebook.com/wybory
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