CO NOWEGO NA BLOGACH

SERWIS NR 457 - 22.04.2019
TYGODNIOWY SERWIS BLOGERÓW
I KOMENTATORÓW

Radosnego Święta Zmartwychwstania
Pańskiego, przepełnionego wiarą, nadzieją i
miłością.
Niech Zmartwychwstały Chrystus wspiera
nas swymi łaskami i da moc pokonywania
codziennych trudności życia.
Alleluja!
Redakcja Blogmedia24.pl
...................................................................
Nie zna śmierci Pan żywota!
W minionym dwudziestym wieku szantaż ten
brzmiał: jeśli jesteś wyznawcą Chrystusa i Jego
Ewangelii, to znaczy, że jesteś wrogiem
bolszewickiego pierwszego sekretarza partii
komunistycznej lub niemieckiego führera. (...)
Natomiast obecnie, w wieku dwudziestym
pierwszym, szantaż ten brzmi następująco: jeśli
przyznajesz się publicznie do Chrystusa i chcesz
wprowadzać do swego życia Jego nauczanie na
temat powołanego do szczęśliwości wiecznej
człowieka, znaczy to, że: należysz do
Ciemnogrodu, jesteś wrogiem poprawności
politycznej, nie uznajesz zasady tolerancji, nie
znasz smaku prawdziwej wolności, jesteś
fanatykiem, jesteś faszystą, jesteś przeciwnikiem
Światowej Organizacji Zdrowia, zalecającej
deprawację dzieci i pozbawianie ich niewinności
już w wieku przedszkolnym, jesteś homofobem,
walczącym z kartą LGBT, walczysz z postępem
ludzkości - mówił metropolita do wiernych.
słowo pasterskie metropolity krakowskiego Ks
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
MFW podniósł prognozy wzrostu dla Polski.
MFW podniósł prognozy wzrostu
gospodarczego dla Polski na ten rok do 3,8 proc.
i mówi, że w przyszłym roku ten wzrost będzie
na poziomie 3,1 proc.; Polska ma być
najszybciej rozwijającym się krajem
w regionie - powiedział minister inwestycji i
rozwoju Jerzy Kwieciński. Zgodnie z
prognozami MFW polska gospodarka w 2019 r.
będzie rozwijała się najszybciej spośród krajów
naszego regionu. Zaliczono do niego także
Turcję, Rumunię, Węgry, Bułgarię, Serbię i
Chorwację. Według raportu inflacja CPI
wyniesie w 2019 r. 2 proc. wobec
spodziewanych wcześniej 2,8 proc. (w stosunku
do 1,6 proc. w 2018 r.) Natomiast w 2020 r.
MFW prognozuje wzrost cen w Polsce na
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poziomie 1,9 proc. Jednocześnie MFW
spodziewa się w 2019 r. w Polsce stopy
bezrobocia w wysokości 3,6 proc. i 3,5 proc. w
2020 r. wobec 3,8 proc. w 2018 r.
Raport CenEA: na zmianach świadczeń
najbardziej skorzystały rodziny z dziećmi
Dobiegająca końca VIII kadencja Sejmu
przyniosła bardzo istotne zmiany w polskim
systemie podatkowo-świadczeniowym, na
których skorzystały głównie rodziny z dziećmi
oraz gospodarstwa emerytów i rencistów czytamy w raporcie CenEA.
Zapraszamy w piątek 26 kwietnia o godz. 12
na Stadion Narodowy na „okrągły stół”
oświatowy
Zapraszamy z wicepremier Beatą Szydło na
„okrągły stół” ws. oświaty w piątek, 26
kwietnia, na godz. 12.00 na Stadion PGE
Narodowy -powiedział premier Mateusz
Morawiecki. Dodał, że „okrągły stół” będzie
"możliwością dogadania się" oraz
"kompleksowego przebudowania systemu
edukacyjnego". "Okrągły stół" edukacyjny
proponujemy w czterech obszarach: uczniowie,
nauczyciele, jakość edukacji i "nowoczesna
szkoła".
Oczekujemy od opozycji zaprzestania
radykalizacji nastrojów wśród strajkujących
nauczycieli
Oczekujemy od opozycji przede wszystkim
zaprzestania działań na rzecz radykalizacji
nastrojów wśród strajkujących nauczycieli oraz
przyłączenia się do apelu rządu o to, by na czas
matur zawiesić protest powiedział w piątek szef KPRM Michał
Dworczyk.
Warszawa: Nauczyciele: kontynuujemy
strajk i nie przystępujemy do rad
pedagogicznych
Nauczyciele z Warszawskiego
Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego po
spotkaniu z prezesem ZNP Sławomirem
Broniarzem w siedzibie związku zadeklarowali
w piątek, że będą kontynuować strajk i
konsekwentnie nie zamierzają przystępować do
rad pedagogicznych.
Polakom wystarczy do szczęścia 3000 zł
miesięcznie
Polacy wchodzą w nową porę roku w
świetnych nastrojach. Jak pokazuje badanie
wykonane na potrzeby raportu Santander
Consumer Banku "Polaków portfel własny wiosenne wyzwania", zdecydowana większość z
nas ocenia swoją aktualną sytuację finansową
dobrze lub bardzo dobrze. Dochód, powyżej
którego ze świecą szukać finansowych
malkontentów, to już 3000 zł miesięcznie.

Połowy tygodnia (16.)
Trwa strajk nauczycieli, ale jakby coraz
mniejszy. Kolejne egzaminy się odbyły i to
wbrew związkowcom z ZNP I FZZ. Broniarz i
Witkowski, to przywódcy tej hucpy. Warto ich
pamiętać...
Warto pamiętać, ale warto również zauważyć,
że taki Broniarz czy Witkowski nie mają aż
takiej siły by porwać tłumy. Widać nauczyciele
sami uznali, że pora doprosić się o kasę, a
wzmacniały ich w tym opozycyjne media wraz z
ich całą opozycją i celebryctwem. Wzmacniali
napisałem? Podburzali raczej...
I tak jak wcześniej zwolennicy LG itd zostali
wykorzystani przez swoje organizacje a de facto
przez opozycję, tak teraz nauczyciele zostali
rozegrani przez ZNP i FZZ, a ci z kolei zostali
użyci jako narzędzie w walce politycznej.
Jak będzie, tak będzie, okaże się. Pomysł ze
zwołaniem edukacyjnego okrągłego stołu jest
dobry, ale realizacja fatalna. Nie da się wszak
dobrze przygotować dużej debaty w kilka dni.
Więc efekty będą takie, jakie i przygotowania...
W każdym razie rządzącym słupki wzrosły, a
opozycji opadły. Nawet Schetyna zaczął
przebąkiwać o zakończeniu protestów
nauczycieli i zaapelował w tej sprawie do rządu.
Niezły jest. Zauważył, że to kolejna nieudana
rewolucja...
Po pożarze paryskiej katedry Francuzi bardzo
szybko uzbierali ponad miliard euro na
odbudowę. Zapewne odbudują, tyle że zamienią
w muzeum ateizmu z open barem, a na szczycie
nowej szklanej iglicy umieszczą krzyż,
półksiężyc i gwiazdę sześcioramienną. Chociaż
raczej nic umieszczą, żeby ich nie kłuło w oczy,
wystarczy że iglica sama z siebie jest kłująca...
I przy tej okazji mieliśmy histerię w Polsce, w
tym reklamowane zbiórki datków. I o ile
rozważanie o tym czy to był znak czy nie oraz
dość prymitywne wypowiedzi lewactwa dają się
zmieścić w polskiej kłótni, o tyle zbiórek
pieniężnych nie rozumiem. W Polsce spaliło się
kilka kościołów i na ich odbudowę nikt nie
zbiera, warto przypomnieć, że Francuzi już w
kilka dni uzbierali potrzebną kasę...
Poza tym nic się nie wydarzyło. Oprócz jak
zwykle niewydarzonych celebrytów, w tym
naukowców, dziennikarzy i polityków opozycji,
którzy mówią swoje bez względu na
okoliczności. Do zadymy doszło również na
prawej stronie. Sakiewicz rozpoznał w
działaczach Konfederacji ruskich troli.
Ziemkiewicz dał mu odpór i będzie się działo...
Tak eschatologicznie z nadzieją na Alleluja!

Polska gospodarka kolejny raz odporna na
spowolnienie
Odczyt Barometru EFL na II kwartał 2019
roku, w odróżnieniu od wyników trzech
poprzednich kwartałów, wskazuje na niewielką
poprawę nastrojów w sektorze MŚP. Wyniósł on
54,5 pkt, (wynik powyżej 50 pkt.
oznacza, że występują sprzyjające warunki do
rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy
oznacza, że warunki te są niekorzystne).
Cd.Str.2.

Życzenia!
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/81730

Produkcja przemysłowa rośnie
wyraźnie szybciej niż jej ceny
Produkcja przemysłowa w marcu 2019 roku
wzrosła o 5,6 proc. w ujęciu rocznym, a w
porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o
9,8 proc. -podał Główny Urząd Statystyczny. Z
kolei Ceny produkcji przemysłowej w marcu
2019 roku wzrosły rok do roku o 2,5 proc., a w
ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,2 proc.
Luka w VAT dalej spada, choć spadek ten
hamuje
Luka w podatku VAT w 2018 r. spadła o 2,9
pkt proc. do 12,5 proc. - wynika z wstępnych
szacunków Ministerstwa Finansów.
Rząd chce ustawowo zagwarantować
program „Dobry start”
Program „Dobry start”, czyli 300 złotych na
wyprawkę szkolną, będzie kontynuowany w
następnych latach. Rządzący chcą, aby program
był gwarantowany ustawą.
Deficyt będzie niższy, ale rząd szykuje wyższą
akcyzę na alkohol i papierosy
Według aktualizacji planu konwergencji, która
trafi dziś do konsultacji międzyresortowych,
deficyt sektora finansów publicznych (GG) w
2019 roku wyniesie 1,7 proc., zaś w 2020 roku 0,9 proc PKB.
Budżetowa niespodzianka: zamiast większego
deficytu ma się pojawić nadwyżka
Raport o stanie finansów publicznych dla
Brukseli zaskoczył analityków. Zamiast
większego deficytu ma się pojawić nadwyżka.
Jeśli uda się zrealizować wszystkie plany.
Minister Czerwińska: Zmniejszenie PIT do
17 proc. to koszt 5,3-5,5 mld zł
Zmniejszenie PIT z 18 proc. do 17 proc. od
roku 2020 to koszt 5,3-5,5 mld zł
–poinformowała w poniedziałek dziennikarzy
minister finansów Teresa Czerwińska.
Wiadomo, ile będą kosztować budżet zmiany
podatkowe z "piątki PiS"
Wprowadzenie 17-proc. stawki PIT dla
przychodów do 42.764 zł to koszt w 2020 roku
5,3-5,5 mld zł, zerowy PIT dla młodych to 1,7
mld zł w 2020 r., a kosztów uzyskania
przychodów to 3,4 mld zł, co łącznie daje
10,4-10,6 mld - wynika z opublikowanych przez
MF w poniedziałek projektów zmian.
Piątka Kaczyńskiego finansowana z szarej
strefy.
Luka w podatku CIT sięga ponad 28 mld zł. Z
uszczelnienia akcyzy można wydobyć kolejne 5
mld zł. Potencjalne fundusze na programy
socjalne zatem są. - Jednak sięgnięcie po
pieniądze z tzw. szarej strefy nie jest rzeczą
prostą – zaznaczają eksperci.Badania pokazują,
że w porównaniu do VAT nie mamy tu
osiągnięć - podkreśla ekspert Centrum Analiz i
Studiów Podatkowych SGH. Jak szacował prof.
Witold Modzelewski na łamach infor, w
przyszłym roku -gdyby udało się zlikwidować
lukę w akcyzie (chodzi głównie o alkohol, tytoń,
węgiel) - można by wydobyć przynajmniej 5
mld zł.
500 plus na pierwsze dziecko. Rząd przyjął
projekt ws. rozszerzenia programu
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
dotyczący rozszerzenia programu "Rodzina
500+" na pierwsze lub jedyne dziecko,
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poinformowała minister rodziny, pracy i polityki
społecznej Elżbiets Rafalska.
Rafalska: wydatki na wsparcie
niepełnosprawnych wzrosły o 4 mld zł w
porównaniu do 2015 r.
W porównaniu do 2015 r. wydatki na wsparcie
niepełnosprawnych wzrosły o 4 mld zł –
podkreśliła we wtorek szefowa MRPiPS
Elżbieta Rafalska. Zależy nam na tym, aby
polityka wsparcia osób niepełnosprawnych była
kompleksowa i zindywidualizowana – dodała.
Morawiecki: Najprawdopodobniej nie będzie
konieczności nowelizacji budżetu w 2019 r.
W 2019 roku najprawdopodobniej nie będzie
konieczności nowelizowania budżetu - mówił
we wtorek premier Mateusz Morawiecki
podczas konferencji prasowej dotyczącej
programu Rodzina 500 plus.
500+ na każde dziecko. Rząd przyjął projekt. 6,8
mln dzieci dostanie 500 zł
Program "Rodzina 500+" rozszerzony o każde
pierwsze dziecko. Znika próg dochodowy, rząd
przyjął projekt. - Poradziliśmy sobie z ubóstwem
-stwierdziła minister rodziny Elżbieta Rafalska.
Energia elektryczna. Rachunki za prąd
będą... niższe niż w 2018 roku
Od kwietnia 15 mln rodzin zapłaci niższe
rachunki za energię elektryczną niż rok temu.
Dla polityków to powinien być sukces większy
niż zapowiadane "zamrożenie" cen.
Pracownicy dostaną więcej na rękę? Znamy
szczegóły zmian w PIT
Resort finansów proponuje nowy próg
podatkowy na poziomie połowy obecnego w
wysokości
42 764 zł. Będzie dotyczył on PIT 0 oraz
obniżki stawki do 17 proc. PIT 0 do 26 roku
życia wejdzie w życie w tym roku.
NBP: Inflacja bazowa w marcu wyniosła 1,4
proc.
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i
energii wyniosła 1,4% w marcu 2019 r. w ujęciu
rocznym wobec 1% r/r w lutym 2019 r., podał
Narodowy Bank Polski (NBP).
Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Rząd
zaktualizował prognozy
Ministerstwo Finansów zaktualizowało
Wieloletni Plan Finansowy Państwa. Zakłada
systematyczny spadek deficytu i długu.
Uwzględnia też lekkie hamowanie wzrostu
gospodarczego. Rząd spodziewa się, że deficyt
sektora instytucji rządowych i samorządowych
w tym roku będzie na poziomie 1,5 proc. PKB w
porównaniu z 2 proc. szacowanymi w planie z
2017 roku. Co więcej, ma spadać w kolejnych
latach - do 1,1 proc. w 2020 roku i 0,7 proc. w
2021 roku. Dużo lepiej ma też wyglądać relacja
długu państwa do PKB. W 2019 roku ma
utrzymać się na poziomie 50,4 proc. To prawie 4
pkt proc. mniej niż w poprzedniej prognozie. W
2020 roku ma spaść do 48,7 proc. i do 46 proc.
w 2021.
Morawiecki o nowym systemie emerytalnym:
Trzy filary to ZUS, PPK i IKE
System emerytalny, który proponujemy w
sposób ewolucyjny przebudować ma być oparty
na trzech filarach; ZUS, PPK i IKE poinformował premier Mateusz Morawiecki.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawia
Polakom propozycję przekazania całości
środków z OFE w kwocie, dzisiaj, 162 mld zł—

mówił podczas poniedziałkowej konferencji
prasowej premier. Szef rządu zaznaczył, że jest
to 100 proc. środków z OFE, które rząd
przekazuje „na prywatne indywidualne konta
emertytalne uczestników OFE”. Środki te będą
w 100 proc. prywatne i dziedziczone tak, jak
było to obiecywane 20 lat temu — tłumaczył
premier. Zdaniem Mateusza Morawieckiego jest
to „najlepsza i najbardziej korzystna ze
wszystkich prywatyzacji, jakie się zdarzyły po
1989 r.”.
Prawie 62,7 mln zł więcej na programy
lekowe
Do konsultacji publicznych skierowano
projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie
podziału kwoty środków finansowych w 2019 r.
stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na
refundację. Resort zdrowia publikuje w nim
rokrocznie informację, o ile więcej NFZ wyda
na leki. Pula na ten cel wynosi nie więcej niż 17
proc. sumy środków przeznaczonych na
finansowanie świadczeń w planie finansowym
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Prawie 10 milionów emerytów i rencistów
dostanie po 1100 zł
Pierwsze pieniądze dotrą do prawie miliona
osób pobierających świadczenia z ZUS już 30
kwietnia. Jednorazowe dodatkowe wsparcie jest
przyznawane z urzędu, więc nie trzeba składać
żadnych wniosków .
Ile sprzedajemy za granicę? GUS podał
najnowsze dane
Eksport wzrósł o 6 proc. r/r do 37 mld euro w
okresie styczeń-luty 2019 r.,zaś import wzrósł w
tym okresie o 9 proc. r/r do 39,1 mld euro, podał
Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Resort finansów podnosi prognozę wzrostu
PKB
W Aktualizacji planu konwergencji (APK),
którą rząd zajmie się po Wielkanocy, została
podniesiona m.in. prognoza wzrostu PKB na ten
rok do 4% z 3,8%, poinformowała minister
finansów Teresa Czerwińska.
Budowa Baltic Pipe z dofinansowaniem UE.
Gaz System podpisał umowę
GAZ SYSTEM podpisał w poniedziałek w
Brukseli umowę na dofinansowanie budowy
gazociągu Baltic Pipe, dzięki któremu do Polski
ma trafiać gaz z Norwegii. Wsparcie z kasy UE
ma wynieść blisko 215 mln euro.
Budowa CPK jest uzasadniona. Port ma
szansę stać się ważnym, międzynarodowym
hubem
Liczba pasażerów na polskich lotniskach w
tym roku może wzrosnąć nawet o 10,5 proc.,
czyli porty obsłużą ponad 50 mln osób – wynika
z analizy opublikowanej w poniedziałek przez
PwC.
Polscy przedsiębiorcy zyskają "hub
lobbingowy" w Brukseli
Business Poland House, organizacja
wspierająca polskich przedsiębiorców w
Brukseli ruszy w maju - zapowiedział
wiceminister przedsiębiorczości i technologii
Marcin Ociepa. Ma być to "hub lobbingowy"...
„Maryla“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81726

Powtarzające się okoliczności
Trwa ciąg wyborów do parlamentów prowincji
w Kanadzie. Wczoraj odbyły się wybory w
zwykle mocnej gospodarczo Albercie. Przy
okazji ujawnilo sie kilka prawidłowości.
Dotyczą nie tylko Kanady, zaobserwować je
można także w Polsce. Zaprezentuję dwie z
nich.
W ostatniej kadencji rządziła partia
socjalistyczna NDP (Nowa Partia
Demokratyczna). Zdążyla się ona
skompromitować w ciągu kilku lat i stalo się
jasne, że tym razem przegra. Problemem było
tylko jak wielka bedzie porażka. Średnia z
prognoz przedwyborczych głównych firm
sondażowych w Kanadzie w okresie 5-15 IV
2019 r. dawała NDP 37.9% poparcia wyborców,
zas Zjednoczonej Partii Konserwatywnej (UCP)
- 48.3% glosów. Miało to przynieść NDP 35-40
miejsc w 87-miejscowym parlamencie, zaś
konserwatystom 44-51 miejsc.
Jak to często bywa w przypadku partii
konserwatrywnych sondażownie znów
niedoszacowaly ich szanse. Konserwatyści
zdobyli 63 miejsca, podczas gdy socjalisci tylko
24. Rządząca na poziomie federalnym (Ottawa)
Partia LiIberalna uzyskala w Albercie piękne,
okrągłe zero. Oznacza to, że UCP będzie mogla
swobodnie stworzyć rząd większosciowy.
Podobnie było calkiem niedawno w Ontario.
Sondażownie pokazywaly, że partie idą do
wyborów łeb w łeb. Wygladalo na to, że nawet
jesli konserwatyści wygraja minimalnie, to będą
musieli stworzyć rząd mniejszosciowy albo
stworzyć koalicje. Tymczasem dokonal się
pogrom Partii Liberalnej. Udalo się jej osiągnać
jedynie 7 miejsc w parlamencie, co oznaczalo,
że po raz pierwszy w bardzo dlugiej historii
parlamentu ontaryjskiego utracila ona status
partii i nie mogła zalożyć kola poselskiego.
A teraz druga okoliczność. Zdecydowana
większość bo 19 na 24 miejsc zdobytych przez
NDP pochodzi z największego miasta Alberty Edmonton. Podobnie jest w Ontario, twierdzą
NDP jest duże miasto Toronto. Można sie
domysleć, że inne duże miasta jak Montreal i
Vancouver głosuja namiętnie na postępaków. Na
przyklad w Quebecu liberalowie osiągneli 19 z
27 miejsc w okręgach wyborczych polożonych
na wyspie, czyli centrum tego miasta. ale już nie
na przedmieściach gdzie na ogół mieszkają
nieco inni ludzie. Podobnie bylo w GTA, czyli
The Great Toronto Area, gdzie przedmieścia,
czyli pas 905 (to od telefonicznego numeru
kierunkowego). Co tu dużo mówić, duże miasta
są najbliżej idealu wychowania "nowego
czlowieka". Tam są uczelnie, do których trafiaja
już zindoktrynowani absolwenci szkół średnich i
w szkolach wyższych ten proces jest
kontynuowany. Rozgrzani idą do wyborow.
Natomiast na przedmieściach dużych miast żyją
ludzie, ktorzy mają swoje firmy i rozumieją
świat inaczej.
Wymieniam nazwy miast kanadyjskich, ale
myśle: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław...
Wyniki wyborcze kolejno w Nowym
Brunszwiku, Quebecu, Ontario i Albercie raz po
raz biją w rząd federalny lalusia J.Trudeau.
Może uda się odsunać liberałów od wladzy w
Ottawie?
„Tymczasowy“
http://www.blogmedia24.pl/node/81714
Komiczna belferiada
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Nauczyciele dali się wpuścić w kanał. Tak
wyglądałoby najkrótsze podsumowanie. A co
tak naprawdę się stało? Tajemnicą poliszynela
był drobiazg, że strajk przygotowywany był od
końca ubiegłego roku. Czemu zatem nie "pykło"
jak mawiają uczniowie? Przede wszystkim
liczono na wrzask opozycji, szum za granicą z
masowym pogotowiem strajkowym innych grup.
Ale... to se ne vrati.
Opozycja owszem próbuje strajk rozgrywać po
swojemu ale idzie im to niemrawo - skoro
chcecie dać "JEŚLI" wygracie, czemu nie
daliście JAK rządziliście - niemniej wiadomo, że
nadal w naszym społeczeństwie jest masa
antykaczyńskiego elektoratu, który unurza
innych w szambie, byle "PiS nie wygrało
wyborów". Taki relikt PRL-u i hodowania
"nowego człowieka europejskiego". Sporo
zatem może zagłosować. Pytanie czy akurat w
czas wyborów parlamentarnych...
Szumu za granicą nie ma bo "ich" mocodawcy
mają swoje problemy. Nie pykło także z uwagi
na idiotyzm belfrów i samozaoranie. Doszło do
sytuacji, w której naturalny rezerwuar ZNP czyli
zlewaczałe dziwaczki... wstydzą się przyznać, że
były nauczycielkami i mówią, że nauczyciele
ściemniają. Lipnie i bezczelnie. Niezbyt elitarny
obecnie (z różnych względów) zawód
nauczyciela i jego autorytet sięgają właśnie dna.
A może być jeszcze gorzej (bo zawsze może),
jeśli faktycznie garstka szaleńców postanowi
uwalić przyszłych maturzystów. Oczywiście dla
ich dobra :>
Seria egzaminowa była tylko prostą wypadkową
faktu, że popełniono błąd w założeniu:
dyrektorzy szkół pójdą razem z nauczycielami i
zablokują egzaminy. Dyrektorzy, mówiąc
cynicznie, nie mogli tego zrobić, nie tylko, że
mają resztki etosu pracy, jak ich koledzy, którzy
byli przy egzaminach, ale przede wszystkim z
uwagi na... kasę i odpowiedzialność prawną. To
nie są ludzie, którzy są dyrami od wczoraj,
nauczyli się ślizgać między różnymi opcjami
politycznymi. A nikt nie lubi tracić kasy, jeśli
ma ją i to sporą... Jedyne co mogą zrobić
związkowcy teraz to zrzucić Broniarza ze stolca
i zastąpić kobietą i modlić się, żeby chciano z
nimi rozmawiac bo wątpię żeby po egzaminach
ktoś miał ochotę jeszcze przejmować się grupą,
która drugi raz nie zbierze się na tak dużą akcję
strajkową.
Mnie osobiście ten strajk cieszy bo pokazał
mizerię tzw. polskiej edukacji i bajek o
odpowiedzialności, dbania o rozwój "naszych
dzieci". A nasze dzieci? Właśnie dostały
przyśpieszoną lekcję demokracji.
Teraz jest dobry moment na całościową reformę
edukacji? Pytanie, czy rząd się odważy?
„Unicorn“
http://www.blogmedia24.pl/node/81725
Dni wyciszenia, smutku i radości...
Trwa Triduum Paschalne upamiętniające
Ostatnią Wieczerzę, Mękę i Śmierć Jezusa
Chrystusa. Po smutnym dzisiejszym dniu nastąpi
Jego Zmartwychwstanie.
Dla wszystkich chrześcijan na świecie to
najsmutniejsze, ale i najradośniejsze w roku dni
i najważniejsze wspomnienie największej

Tajemnicy Wiary, dzięki której nabiera ona
właściwego sensu i wymiaru.
Dziś wspominamy śmierć Jezusa Chrystusa na
Krzyżu. Dla ludzi wierzących jest to - jak
wspomniałem - jednym z najtragiczniejszych
a jednocześnie najradośniejszych momentów
przeżywania ich wiary, bowiem dzięki niej
mogło nastąpić zapowiadane Zmartwychwstanie
Mesjasza i również odpuszczenie nam Grzechu
Pierworodnego.
Z rąk katów zginął niewinny człowiek, który z
woli Boga narodził się na Ziemi jako Jego Syn,
aby nieść Jego Słowo. Nie został
ukamienowany. Kaci i mordercy wpierw w
swoim zaprzańskim i bałwochwalczym
tchórzliwym obłędzie musieli Go poniżyć,
ośmieszyć i zadać mu ból Drogi Krzyżowej.
Wewnętrzna Moc Jezusa, której tak bali się
Jego oprawcy i głęboka wiara w Ojca, jakiej
nigdy - do dzisiaj - nie zaznali stała się dla Nas
wszystkich odkupieniem naszych win.
Nauczyciel Słowa Bożego zginął tragicznie
jedynie za głoszenie tego Słowa i wskazywanie
innej, lepszej oraz godnej drogi życia, po której
ludzie winni kroczyć ku Zbawieniu. Ale
przecież ta śmierć sprowokowana i zadana Mu
przez ziejących nienawiścią i strachem innych
ludzi, sanhedryńskich faryzeuszy, okazała się
Zwycięstwem: Dobra nad złem, Miłości nad
nienawiścią, Prawdy nad kłamstwem, Godności
nad pogardą i małością, Życia nad śmiercią... To
daje i nam radość i możemy się weselić, bo
Jego Zmartwychwstanie zapowiada też takie
Zmartwychwstanie nas samych...
Zważmy jednak, że śmierć zadana Jezusowi a
zakończona Jego zwycięstwem, czyli
Zmartwychwstaniem nie kończy Jego
Mesjanistycznej Drogi Życia na Ziemi. Wprost
przeciwnie! Każdy z nas, naszych przodków i
tych, którzy przyjdą po nas... My wszyscy
wierzący w Niego jesteśmy budowniczymi
kolejnych "odcinków" tej drogi... aż do Dnia
Ostatecznego i wstąpienia do Królestwa
Bożego...
Budujmy tą drogę do Bożej Szczęśliwości
każdego dnia i najlepiej oraz najpiękniej jak
tylko potrafimy. Trwajmy w prawdzie i głośmy
prawdę, nie bójmy się upadać, ale silni pokorą
zawsze starajmy się wstawać i iść dalej tą jakże
w sumie prostą drogą... zostawiając za sobą
miłości, dobroci i mądrości ślady.
Jezus Chrystus poprzez swoje
Zmartwychwstanie dał nam wiarę w
zwycięstwo i czerpanie radości nawet z
cierpienia... Zło, obłuda, kłamstwo, ból... były
dla Jezusa tylko tragicznymi etapami w drodze
do zwycięstwa i pełnej chwały.
Niech w codziennym życiu królują w nas
Wiara, Nadzieja i Miłość a radość z pewności
Zmartwychwstania Pańskiego upewnia nas, że
ostatecznie zatwardziałym piewcom Zła Bóg
wyznaczył rolę przegranych i wiecznie
potępionych...
Niech Droga jaką wyznaczył nam Jezus
Chrystus będzie naszą drogą wiary w
zwycięstwo właśnie dobra, prawdy i piękna... a
dla naszej Ojczyzny będzie zwiastowaniem jej
zwycięstwa ostatecznego zwycięstwa.
Radujmy się i weselmy... i nie traćmy nigdy
wiary, nadziei i optymizmu...
Na te dwa dni i dzień Zmartwychwstania
Pańskiego życzę wszystkim wyciszenia z
bieżących emocji politycznych, przeżycia
zjednoczenia z Jezusem w czasie jego cierpienia
i radości z jego Zmartwychwstania oraz miłości,

ciepła, spokoju, pogody ducha, spotkania z
rodziną i dzielenia się z każdym Bożą miłością.
Pozdrawiam
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com
"Krzysztofjaw“
http://www.blogmedia24.pl/node/81722
Rewolucji w PE nie będzie
Dokonywane w oparciu o sondaże prognozy
wyników wyborow do liczącego 751 miejsc
Parlamentu Europejskiego, które mają się odbyć
w dniach 23-26 V 2019 r. zapowiadają pewne
zmiany w układach, choć nie mające charakteru
zasadniczego. Europosłowie występują w PE w
blokach partyjnych. Oto jak mogą zmienić się
wielkości poszczególnych grup.
Najbardziej zmienia swój stan posiadania dwie
największe grupy partyjne. Europejska Partia
Ludowa (European People's Party -EPP) może
uzyska 24%, co oznacza zmniejszenie się o 5%.
Przelicza się to na 180 miejsc w PE w
porównaniu do 219 zdobytych w 2014 r. Strata
39 miejsc. Spadnie też stan posiadania
Postępowego Sojuszu Socjalistów i
Demokratów (Socialists&Democrats - S&D).
Przewiduje się, że poparcie dla nich spadnie o
5% do 19.8%. Oznacza to utratę 40 miejsc (z
189 do 149). I to jest w zasadzie główna dobra
wiadomość.
Nieznacznie traci też trzecia co do wielkości
grupa- Europejscy Konserwatyści i
Reformatorzy (European Conservatives and
Reformists - ECR), do której należy PiS.
Według prognoz może ona liczyć na 8.8%
głosów, co oznacza spadek o 1.3%. W ten
sposób zamiast 71 miejsc byłoby 66.
Mogą zyskać liberalowie, czyli Porozumienie
Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (The
Alliance of Liberals and Democrats for Europe ALDE). Prognozy dają im 10.1% glosow czyli o
1.1% wiecej niż dotąd. Przyniosłoby to 76
miejsc zamiast dotychczasowych 68.
Natomiast ma stracić lewica występująca jako
blok o nazwie Konfederacyjna Grupa
Zjednoczonej Lewicy Europejskiej/Nordycka
Zielona Lewica (The European United
Left/Nordic Green Left). Będzie miala poparcie
6.1% wyborców, czyli mniej o 0.8%. Przekłada
się to na strate, z 52 na 46 miejsc w PE.
Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie (The
Greens-EFA) może liczyć na 7.6% glosów co
oznacza wzrost o 0.7% i przyrost miejsc z 51 do
57.
Wygląda na to, że poprawią swój stan
posiadania dwie grupy eurosceptyczne. Europa
Wolności i Demokracji Bezpośredniej (The
Europe of Freedom and Direct Democracy EFDD) ma otrzymać 6% glosów, co oznacza
wzrost o pół procenta i 45 miejsc zamiast
dotychczasowych 44. Zaś Europa Narodów i
Wolności (The Europe of Nations and Freedom
-ENF) w sklad której wchodzą narodowcy z
Francji i Wloch powinna zdobyć 62 miejsca.
Dotychczas miała ona 36 miejsc. Poparcie dla
nich zwiększylo się o 3.3% do 8.3%. Ciekawe
jak bardzo niedoszacowano ich możliwości.
Niebawem się to okaże i milo będzie wrócić do
tych prognoz.
„Tymczasowy“
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http://www.blogmedia24.pl/node/81719
Rocznica i Święto Chrztu Polski 14
kwietnia 2019 roku
Dzisiaj po raz pierwszy obchodzimy święto
narodowe - Święto Chrztu Polski. 22 lutego
2019 r. Sejm RP ustalił, że 14 kwietnia
będziemy świętować rocznicę włączenia Polski
w struktury Kościoła katolickiego.
Jak podkreślili w ustawie ustanawiającej święto
wnioskodawcy, chrzest Polski to "kluczowe
wydarzenie w dziejach naszego narodu i
państwa", które miało również "wymiar
strategiczny i polityczny".
14 kwietnia - Święto Chrztu Polski - nie jest
dniem wolnym od pracy.
22 lutego 2019 r. Sejm zdecydował o
ustanowieniu święta, "w celu upamiętnienia
chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966r.,
zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I,
cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe
znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny"
[link]
„michael“
http://www.blogmedia24.pl/node/81700
Watykan - Droga Krzyżowa czy
Przesłanie Społeczne?
Króciutko, ad hoc...
Obejrzałem wczoraj Drogę Krzyżową pod
przewodnictwem Papieża Franciszka. I mimo, iż
każdy wierzący przeżywa ten dzień wewnątrz
swojego ducha, to od głowy Kościoła
Katolickiego powinniśmy usłyszeć o naszej
wierze to, co jest religijnym wymiarem
męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa.
Z tego też względu - po wysłuchaniu słów
Papieża w czasie Drogi Krzyżowej - mam
bardzo mieszane uczucia. Nie czas może ku
temu, ale pragnę się ad hoc podzielić kilkoma
refleksjami...
Triduum Paschalne jest wydarzeniem religijnym
dotyczącym Jezusa Chrystusa i fundamentów
naszej wiary a nie społecznym manifestem a już
męczeńska śmierć Jezusa na Krzyżu jest
kwintesencją chrześcijaństwa. To tak naprawdę
jedyny dzień w roku, który winien skłaniać do
przemyśleń nad męczeństwem naszego Pana i
przez to duchowo łączącym nas z Nim.
Tego zabrakło u papieża Franciszka. Zabrakło
religijnego wymiaru Drogi Krzyżowej i
podkreślenia znaczenia Krzyża jako symbolu
naszej wiary i znaczenia śmierci Jezusa będącej
odkupieniem za nasze grzechy, śmierci
tragicznej, ale jak się później okaże kończącej
się Jego zwycięstwem i zmartwychwstaniem.
Było za to przede wszystkim o społecznym
wymiarze życia i cierpienia, ubóstwie, biedocie,
przyjaźni i braterstwie (sic!) i krzyżach
niesionych na ramionach wielu ludzi, w tym
Nigeryjczyków. Szlachetne to, potrzebne a
nawet po ludzku wzruszające, ale - moim
zdaniem – nie w tym akurat dniu. Jest na to czas
przez resztę całego roku, kiedy każdego dnia
możemy wysuwać wnioski na temat życia i
śmierci Jezusa i odnosić je do społecznych
wyzwań jakie przed nami jako chrześcijanami
stoją.

Moje pierwsze odczucia potwierdziła niejako w
TVP siostra zakonna, która zauważyła, iż w
Drogach Krzyżowych celebrowanych przez św.
Jana Pawła II czy Benedykta XVI największy
nacisk kładziony był na duchowo-religijny
wymiar śmierci Jezusa Chrystusa, a w
przypadku Franciszka wyraźnie daje się słyszeć
przede wszystkim o społecznym wymiarze
męczeństwa i śmierci naszego Pana.
Czy to dobrze, czy źle? Nie mnie to oceniać,
choć cały pontyfikat i w niektórych sprawach
postawa Franciszka może nieraz w wiernych
budzić pewnego rodzaju wewnętrzne
wątpliwości, budzi je też u wielu hierarchów, co
tylko wzmacnia owe wątpliwości u wiernych.
Nieraz przy różnych okazjach i spotkaniach ze
znajomymi słyszę od nich niejako nawet
pretensje do papieża Franciszka, że tuż po
wyborze nie pozdrowił wiernych znakiem
Krzyża i nie udzielił tradycyjnego,
inaugurującego jego pontyfikat Bożego
Błogosławieństwa a po świecku na koniec
życzył wiernym dobrego obiadu. Podzielam ich
zdanie.
Często też przywołują pamiętny Wielki
Czwartek, kiedy to Papież umył (obmył) i
całował stopy m.in. kobietom a w dodatku
jednej islamistce. Wskazują też wypowiedzi
Franciszka dotyczące samego islamu i
konieczności przyjmowania imigrantów, nawet
w naszych domach. W tym przypadku zawsze
przypominam sobie stwierdzenie F.
Konecznego, który mniej więcej (cytat z
pamięci) napisał, że "niemożliwym jest
współistnienie dwóch lub większej ilości
cywilizacji na jednym terenie, bo zawsze dojdzie
do konfliktu między nimi".
W dyskusjach wskazuje się też na rozmiękczanie
przez Papieża odwiecznych i apriorycznie
niezmiennych prawd naszej wiary, w tym
dotyczących m.in. obyczajowości i małżeństwa.
Mnie jednak najbardziej uderzyły dwa fakty.
Pierwszym było nabożeństwo ekumeniczne z
udziałem papieża Franciszka z okazji obchodów
500-lecia reformacji a drugim był brak Krzyża
jako symbolu naszej wiary w papieskim filmie
ekumenicznym, gdzie zamiast Krzyża pojawił
się nowo narodzony Jezusek... obok Menory i
symboli innych religii. Przypadek? Nie sądzę,
bo jakoś tak ogólnie mam wrażenie, że powoli
Krzyż zamiast coraz częściej i mocniej być
eksponowany, to raczej dzieje się odwrotnie...
To tylko tak ku refleksji...
Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com
"krzysztofjaw“
http://www.blogmedia24.pl/node/81727
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