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Polska potrzebuje w europarlamencie
takiej reprezentacji, która zapewni Europę
ojczyzn.
Musimy zwyciężyć ze stu powodów, ale także i
z tego. Jesteśmy formacją, która kieruje się
patriotyzmem, która realizuje polski interes
narodowy, która zabiega o równość —
podkreślał prezes PiS. Nie dla Unii dwóch
prędkości i nie dla Unii dwóch jakości. Tak dla
Unii równości! Tak dla Unii, która będzie
wracała do swoich korzeni! Wierzę, że tak
będzie. Bo w związku wolnych, równych,
europejskich narodów jest przyszłość UE, jest
jej nadzieja, jej siła i szansa na prawdziwą
wielkość -Jarosław Kaczyński.
Santo subito! 5. rocznica kanonizacji św. Jana
Pawła II
Jan Paweł II wprowadził Kościół w III
tysiąclecie i przyczynił się do obalenia
komunistycznego reżimu w Europie. Podczas
uroczystej Mszy św., rozpoczynającej jego
pontyfikat, prosił wiernych, aby w pełni zaufali
Chrystusowi i otworzyli się na Jego działanie:–
Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież
drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy
otwórzcie granice państw, systemów
ekonomicznych i politycznych, szerokie
dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie
bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim
wnętrzu człowiek. On jeden to wie!
Moody's utrzymał rating Polski na poziomie
A2 z perspektywą stabilną
Agencja Moody's utrzymała długoterminowy i
krótkoterminowy ratingi Polski na poziomie A2
z perspektywą stabilną, zarówno w walucie
krajowej jak i walutach zagranicznych. Decyzję
uzasadniono odpornością.
Dodatkowy 1,1 mld zł w budżecie dzięki
zmianie w akcyzie na alkohol i wyroby
tytoniowe
Zmiana w akcyzie na alkohol da w 2020 r.
budżetowi 353 mln zł, na wyroby tytoniowe,
susz tytoniowy i tzw. wyroby nowatorskie - 579
mln zł -informuje resort finansów w Aktualizacji
Programu Konwergencji .
1,6 mln ubogich Polaków żyje za poniżej 600
zł miesięcznie
Polska to kraina zmarnowanym mlekiem i
miodem płynąca. W całym łańcuchu produkcji,
od rolnika do naszej lodówki, tracimy ponad 9
mln ton żywości. Każdego roku i od lat
Rafalska: Inflacja nie zjada świadczenia 500
plus. Stać nas na więcej
Inflacja nie jest na tyle duża, byśmy mogli
powiedzieć, że "zjada" świadczenia, np. 500
plus; dochód rozporządzalny rodzin rośnie rok
do roku - mówiła minister rodziny, pracy i
polityki społecznej

Kaczyński: To nie PiS jest odpowiedzialny za
wojenny charakter życia publicznego
To nie nasza partia jest odpowiedzialna za
wojenny charakter życia publicznego powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak
ocenił, jego ugrupowanie prowadzi
nieporównywalnie efektywniejszą politykę w
zakresie rządzenia państwem niż przeciwnicy
PiS.
Rafalska: Przyszłość wygrała polska rodzina.
Jesteśmy unijnymi prymusami
Program "Rodzina 500 plus" stał się filarem
finansowego wsparcia rodzin -mówiła w Sejmie
szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska,
przedstawiając projekt ws. rozszerzenia
programu 500 plus.
Polski dług publiczny znacznie spadnie.
Doprowadzi to do obniżek VAT?
Już w 2022 r. dług publiczny liczony metodą
unijną powinien spaść do 40,6 proc. PKB. To
wystarczy, by obniżyć stawki podatku VAT
Ubiegłoroczny wzrost gospodarczy jednym z
najwyższych w Unii
Produkt Krajowy Brutto w 2018 r. wzrósł o 5,1
proc. rdr, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami
- wynika z komunikatu GUS. Wzrost PKB w IV
kwartale 2018 r. wyniósł 4,9 proc., wobec
wcześniejszego szacunku na
poziomie 4,9 proc.
Od poniedziałku pierwsze emerytury plus na
kontach i u listonoszy
ZUS wypuścił dziś pierwszą transzę wypłaty
emerytury plus. Jest ona skierowana do 1 mln 40
tyś. emerytów i rencistów, którzy zwykle
otrzymują świadczenia pierwszego dnia każdego
miesiąca.
Dodatkowe środki dla szpitali
Do szpitali w Polsce trafią dodatkowe środki.
Zasilenie placówek ma związek ze wzrostem
kosztów świadczeń. Pieniądze popłyną między
innymi do świadczeniobiorców w województwie
śląskim. Będą to dodatkowe 82 mln zł. Środki
pozwolą na finansowanie tomografii
komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz
operacji usunięcia zaćmy.
Dane o deficycie i długu publicznym w 2018 r.
najlepsze od ponad 10 lat
Wyniki długu publicznego i deficytu na koniec
2018 r. są najlepsze od ponad 10 lat skomentował we wtorek na Twitterze premier
Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd wie, jak
racjonalnie i odpowiedzialnie
zarządzać finansami i budżetem państwa.
Mamy 4,5 mld zł deficytu. Są najnowsze dane
za pierwszy kwartał
Deficyt budżetu w okresie styczeń - marzec
2019 roku wyniósł 4,5 mld zł, czyli 15,7 proc.
planu - poinformowało w środę w komunikacie
Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody
budżetu wyniosły 90,3 mld zł,
Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy
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Połowy tygodnia (17.)
No i strajk nauczycieli zakończył się. Tzn.
zawiesili strajk z opcją wznowienia przed
wyborami parlamentarnymi. Nie jestem pewien,
ale pielęgniarki trzy lata temu też strajk
zawiesiły, czyli mogą wznowić na jesieni.
Zgodnie z dyspozycją Schetyny...
Albo Tuska. Ten ma przyjechać i przemówić do
obrazu, tzn. do telebeamu. Podobno to epokowe
wydarzenie. O ile oczywiście epoki mierzymy
kolejnymi przyjazdami Tuska do Polski na
zeznania przed komisją...
Jestem za wprowadzeniem nowej świeckiej
tradycji: obijanie kijami kukły Tuska za zdradę
(wszak uciekł z urzędu polskiego premiera na
asystenta niemieckiej kanclerz za ileśtam euro).
Będzie to twórcze rozwinięcie tradycji bicia
Judasza (Pruchnik, Czechy, Grecja) lub wroga
Izraela (Izrael, USA). Ale, żeby nie było
światowej zadymy, trzeba będzie uważać by nie
przebrać Tuska za Niemca lub faryzeusza...
À propos kukły Judasza. Zadyma była światowa,
oczywiście dzięki służalczym głosom z Polski.
Ciekawe skąd na evencie znalazło się
kilkanaście mikrofonów i kamer z mediów
opozycji. Zapłacili za przedstawienie? To
kolejna wersja faszystów z wafelkami z TVN?
PIS i PO zebrały się wyborczo w Poznaniu. A
Biedroń w Warszawie, ale nikt nie poświęcił mu
uwagi. Więc ja zauważam, że jest prostakiem.
Nawiasem mówiąc i on i Rabiej (nie, nie są
jeszcze parą) są groźni, bo są bardzo brutalni w
swoim prostactwie przy pozornej ogładzie i
nowoczesności.
Wracając do PIS i PO. PIS mówił o Europie
równej dla wszystkich, a Schetyna o wyjściu z
Unii. Nie mam pojęcia gdzie sens i logika, ale
Schetyna goni w piętkę. Musi bać się Tuska
biedaczek, bo mu strajk Broniarza i Witkowicza
nie wyszedł...
Przy okazji owych zebrań, zauważyłem że
Lichocka (PIS) kandyduje do europarlamentu.
Po krótkim zastanowieniu, życzę jej jak
najlepiej, żeby tu już jej nie było. I jeszcze jakby
mogli w pakiecie Czabańskiego ekspediować...
Kampania PO jest dość banalna. Widziałem
billboardy z Czarneckim i Zalewską. Pod hasłem
uciekają do Brukseli i co to oni zrobili naszym
dzieciom (Zalewska) lub jak ustawili swoje
dzieci (Czarnecki). Z tą Zalewską to
niesprawiedliwe...
Schetyna zapowiedział wielki marsz Polska w
Europie w Warszawie, w drugiej połowie maja.
Będą ich setki tysięcy, z Pomorza, z Podlasia, z
Wielkopolski, nauczycieli i niepełnosprawnych,
z mniejszości i z większości.
I tu pudło. Z większości, to PIS musiałby pójść,
z mniejszości będzie Rabiej i torchę gości z
Opola...
Ale już zrównywać nauczycieli z
niepełnosprawnymi? Toż to niesłuszne jeśli
chodzi o niepełnosprawnych...
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„tu.rybak“
http://www.blogmedia24.pl/node/81767
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klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub
nauczyciel wyznaczony przez organ.

Rada Ministrów przyjęła w środę Wieloletni
Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022 z
Aktualizacją Programu Konwergencji (APK) poinformowała rzeczniczka rządu Joanna
Kopcińska.

Zatrzymano 24 osoby, które naraziły państwo
na stratę 80 mln zł podatku VAT
Policjanci z katowickiego CBŚP,
współpracując ze śląskimi prokuratorami i
pracownikami Krajowej Administracji
Skarbowej, zatrzymali członków dwóch grup
przestępczych, które naraziły Skarb Państwa na
straty.

Polacy kupują coraz więcej
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu
2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 1,8
proc., wobec wzrostu o 8,8 proc. w marcu 2018
r. W porównaniu z lutym 2019 r. miał miejsce
wzrost sprzedaży detalicznej o13,5 proc. poinformował we wtorek Główny Urząd
Statystyczny.
Wzrost inwestycji zagranicznych o 20 proc.
NBP podał dane za 2018 r.
Transakcje zagranicznych inwestycji
bezpośrednich w Polsce wyniosły 41,5 mld zł w
2018 r., tj. wzrosły o 20% r/r, wynika ze
wstępnych danych Narodowego Banku
Polskiego (NBP).
Maleje dług sektora instytucji rządowych i
samorządowych oraz finansów publicznych
Polski
Zmniejszył się deficyt sektora instytucji
rządowych i samorządowych Polski. Według
danych GUS w 2018 r. wyniósł 0,4 proc. PKB
wobec 1,5 proc. PKB w 2017 r. Dług sektora
finansów publicznych wyniósł w
2018 r. 48,9 proc. PKB w stosunku do 50,6 proc.
PKB w 2017 roku.
Urósł dług Skarbu Państwa
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego
br. wyniosło 963 mld 572,9 mln zł, co oznacza
wzrost o 1 proc. od początku roku - informuje
MF. Według wstępnych szacunkowych danych
resortu na koniec marca br. dług Skarbu Państwa
wyniósł ok. 979 mld zł.
GUS: Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,9
proc.
Stopa bezrobocia w marcu 2019 r. wyniosła 5,9
proc. wobec 6,1 proc. w lutym - podał GUS.
Program Leki 75+: Bezpłatne recepty, ale
tylko na zasadach ogólnych
Program Leki 75+ poprawił dostęp seniorów do
produktów leczniczych. W budżetach
domowych osób starszych zauważalny był
spadek wydatków na leki –wskazała we
wtorkowej informacji NIK.
Ułatwienia dla biznesu. Przedsiębiorcy
chwalą Pakiet Przyjazne Prawo
Niemal 100 proc. ankietowanych przez BCC
przedsiębiorców pozytywnie ocenia działania
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
które mają na celu ograniczenie obowiązków i
obciążeń regulacyjnych
Nowelizacja ws. klasyfikowania maturzystów
i przeprowadzenia matur.
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację prawa
oświatowego dotyczącą matur. Zgodnie z nią,
jeśli rada pedagogiczna nie przeprowadzi

MF chce umożliwić KNF skuteczniejszy
nadzór nad zagranicznymi ubezpieczycielami
Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła
skuteczniej nadzorować zakłady ubezpieczeń i
reasekuracji z innych krajów UE działające w
Polsce np. przez swoje oddziały - przewiduje
projekt przygotowany przez.
Polska goni Zachód. PKB na mieszkańca to
już 74 proc. unijnej średniej
Produkt Krajowy Brutto (PKB) na
mieszkańca w Polsce (mierzony parytetem siły
nabywczej w dolarach międzynarodowych, ang.
Purchasing Power Parity - PPP) osiągnął poziom
blisko 32 tys. dolarów w 2018 r.
Tuż po eurowyborach odbędzie się szczyt UE
w sprawie podziału stanowisk
Tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego,
które zakończą się 26 maja, do Brukseli na
nadzwyczajny szczyt mają zjechać unijni
przywódcy -dowiedziała się PAP z dwóch
niezależnych źródeł unijnych.
GUS: W Polskich stoczniach wyprodukowano
6 statków, wyremontowano 527 w 2018 r.
Na koniec 2018 r. portfel zamówień
obejmował 23 statki o łącznej pojemności (GT)
82,8 tys. i skompensowanej pojemności (CGT) 96,8 tys. Liczba jednostek wyremontowanych w
polskich stoczniach w 2018 r. wyniosła 527
sztuk o łącznym tonażu (BRT) 4,9 mln, podano
także.
M. Morawiecki podczas konwencji PiS w
Poznaniu
Polska potrzebuje w europarlamencie takiej
reprezentacji, która zapewni Europę ojczyzn –
podkreślił premier Mateusz Morawiecki. W
sobotę w Poznaniu odbyła się kolejna konwencja
regionalna. Uczestniczył w niej także Jarosław
Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Po zawieszeniu strajku: porażka Broniarza i
ZNP, porażka Schetyny i opozycji
Zanim skapitulowali Sławomir Broniarz, jego
Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz inni
organizatorzy strajku w szkołach, głos zabierali
opozycyjni politycy. Szczególnie ci startujący w
wyborach do Parlamentu
Europejskiego. I o ile Sławomir Broniarz czy
Sławomir Witkowicz odwracali kota ogonem
tak, że miał on jakieś minimalne szanse stanąć w
normalnej pozycji, o tyle gdy głos zabrała np.
Joanna Mucha, kot nie
miał żadnych szans zachowania futra po
właściwej stronie. Każdy trzymający się logiki
widział, szczególnie w ostatnich dniach, że
strajkujący związkowcy i nauczyciele nie
wygrają sporu, w którym za nic mają los około
300 tys. maturzystów oraz ich rodziców. Że w
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żaden sposób nie da się uzasadnić dobrej
zabawy nauczycieli, także w kontekście
żenujących występów w ramach belfro-disco,
przy łzach, nerwach i zagrożeniu przyszłości
ogromnej rzeszy młodych ludzi. A obrazki
pokazujące tę dobrą zabawę obiegły Polskę i –
jak mawia młodzież – nie da się tego
„odzobaczyć”.
Premier: Przed nami całościowa przebudowa
systemu edukacji
Premier powiedział, że do udziału w okrągłym
stole zaprosił m.in.nauczycieli ze Związku
Nauczycielstwa Polskiego, FZZ i Solidarności,
nauczycieli niezrzeszonych. Poinformował, że
zaproszenie skierowali
również do samorządów reprezentowanych
przez Stowarzyszenie Związek Miast Polskich,
Związek Gmin Wiejskich RP, Związek
Powiatów Polskich i Związek Samorządów
Polskich, bo one są organami prowadzącymi
większość szkół. W jego ocenie „rozmowa w
formacie wyłącznie Rady Dialogu Społecznego,
bez nich, byłaby czymś dalece niepełnym. Taka
formuła, w której dzisiaj jesteśmy, z udziałem
rodziców, pedagogów, nauczycieli, ale również
samorządowców wydaje mi się dobrze
odpowiada na kompleksowość i tego problemu,
którym się zajmujemy”. Premier poinformował,
że zaproszono też m.in. stowarzyszenia
prowadzące szkoły niepubliczne i rzecznika
praw dziecka. W ocenie premiera „ takim
składzie można odpowiedzialnie rozmawiać o
edukacji w Polsce i uczciwej reformie
szkolnictwa”.
Komentarze po posiedzeniu okrągłego stołu
ws. oświaty
Nie milkną echa po piątkowej debacie na
temat zmian w oświacie w ramach okrągłego
stołu. Obrady koncentrowały się wokół czterech
tematów: uczeń, nauczyciel, jakość edukacji i
nowoczesna szkoła.
A. Mularczyk: Polska nie dostała nigdy
odszkodowań za II wojnę światową, które
byłby adekwatne do strat i zniszczeń
Rząd Niemiec nigdy nie usiadł do stołu ze stroną
polską, aby rozmawiać o tym, jak zadośćuczynić
Polsce zniszczenia z II wojny światowej. Dzisiaj
nadal nie ma drogi sądowej dla osób, które
cierpią przez wojnę i
działania Niemiec – mówił Arkadiusz
Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości,
przewodniczący parlamentarnego zespołu ds.
reparacji wojennych.
„Maryla“
http://www.blogmedia24.pl/node/81765

Indiana Jones, czyli jak oraliśmy panie
wole.
Gdy Sejm uchwalał w czwartek nowelizacje
Prawa Oświatowego przypomniała mi się jedna
scena z tego filmu. Na przeciw bardzo groźnie
wyglądającego wielkoluda, który dodatkowo
macha wielkim mieczem staje tytułowy bohater .
Jego los wydaje się być przesądzony, bo z
Wielkoludem jest dużo ludzi, którzy nie
pozwalają na ucieczkę. Ten jednak wyciąga
pistolet i w ten sposób kończy pokaz groźniej
szermierki a otaczający ludzie wpadają w stupor.
Strajkujący nauczyciele zostali ewidentnie
zlekceważeni przez naszą formację. Dostali
propozycje możliwości zwiększenia zarobków w
zamian za zwiększenie pensum, czyli chcecie
więcej zarabiać, proszę bardzo-więcej pracujcie.
Natomiast rząd wykorzystał ten strajk do
kontynuacji reformy oświaty, która w naszym
kraju w zasadzie nie istnieje. W końcu nie po to
Hitler i Stalin zabijali polskie elity by teraz jakiś
nawiedzony belfer je odbudowywał wyszukując
najzdolniejszych uczniów.
Gdy nawet dla Kancelarii Prezydenta stało się
jasne co się dzieje, to PAD postanowił
zatrzymać proces reformy oświaty a
przynajmniej zmienić jego kierunek i zgłosił się
na organizatora oświatowego okrągłego stołu.
Lemingi i ZNP wykluczyły się same z tej
dyskusji, bo nie są zainteresowane odbudową
oświaty. Najciekawsze zaś jest zgłoszenie się
Kancelarii Prezydenta jako organizatora
dyskusji. Tak jakbyśmy nie pamiętali, że PAD z
wielką niechęcią podpisał ustawy reformujące
oświatę i w zasadzie, jak wynikało z jego
zachowania tylko dla tego, że był pewien jej
klęski. Ponieważ pamiętamy, więc zgłoszenie
zostało pominięte. Poza tym PAD ma taki
zwyczaj, że sobie przypisuje wszelkie sukcesy
rządu. Rząd coś robi, PAD przeszkadza by
wybić się na czoło a jak się już wybije, to
zgłasza swoje pomysły i to dopiero jest dramat.
Przecież oczekiwanym i jedynym konkretnym
skutkiem proponowanego przez PAD
referendum w dniu 11 listopada byłby zakaz
zorganizowania Marszu Niepodległości, bo
obowiązywała by cisza wyborcza. Żeby nie było
wątpliwości, że o to chodzi, żaden inny termin
tego referendum nie interesował Jego
Ekscelencji!
Zgłosił się również Rzecznik Praw
Obywatelskich. Pamiętamy, że ZNP
proponowało jego mediacje w nadziei zapewne,
że kto jak kto, ale Bodnar ma taki autorytet, że
jego opinia będzie przez naszą formację uznana
za oczywistą podstawę u odstąpienia od swoich
przekonań.
Rząd potraktował obu panów tak jak
nauczycieli. Prezydent przystąpił więc do wojny
na miny a Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
zorganizowało pikietę przed stadionem.
I teraz jedno wyjaśnienie. Zamieściłem w
moim tekście dwa cytaty z literatury specjalnie
ich nie oznaczając cudzysłowem. Ponieważ jak
sądzę nie tylko nasi będą ten wpis czytać ale i
lemingi, więc niech lemingi mają co robić przez
długi weekend i po pierwsze zajdą te cytaty a
drugie poszukają skąd one są. Zamiar mój jest
jak najbardziej pro społeczny bo ma celu
znalezienie im zajęcia innego niż żłopanie piwa.
„UPARTY“
http://www.blogmedia24.pl/node/81764
Ani Nishbat!

Czasy niespokojne, więc trzeba przyglądać się
sprawom wojskowym. Pewnie, że pisząc o
różnych armiach świata zawsze mam na myśli
nasze wojsko - co by też udalo się przejąć z
doświadczen innych krajów, a co odrzucić. A już
oczkiem w glowie są oczywiście WOT. Ten tekst
jest taką wlaśnie swobodną próbą.
Do armii izraelskiej corocznie powolywana jest
mlodzież w wieku 18 lat. Meżczyzni slużą dwa i
pół roku plus 4 miesiace w slużbach, gdzie jest
to wymagane. Kobiety slużą krócej, bo dwa lata,
choć są slużby wymagajace dodania jeszcze
jednego roku. W sumie 65% kobiet izraelskich
trafia do armii. Nazywa się ona popularnie w
jezyku hebrajskim "Tzahal", co jest skrótem od
IDF.
Kobiety slużą zazwyczaj w lekkiej piechocie.
Najbardziej sfeminizowanym batalionem jest
Caracal Battalion, w którym kobiety stanowią
65% skladu.
Po zakończeniu okresu rekruckiego żolnierze
skladają przysiegę na wierność Armii Izraela.
Zdarzylo się, że rodzice sfilmowali przysięge
córki noszacej imie Yall. Dzieki temu możemy
ogladnąć przebieg tej uroczystości. Żolnierki
podbiegaja kolejno, by otrzymać karabin, a jest
to M-16 oraz izraelska biblię w kolorze
niebieskim. Wykrzykują slowa: "Ani Nishbat!",
co znaczy "Ślubuję wierność!" [Armii Izraela].
Robia to entuzjastycznie. Każda otrzymuje
biblię w kolorze niebieskim. U nas "usual
suspects", których nazwisk nie będze przytaczal,
bo się brzydzę, wrzeszczeli by zgodnie, gdyby
nasi żolnierze po okresie rekruckim dostawali w
czasie przysiegi Pismo Sw.
Swoją drogą, skąd u nich tyle pieknych
dziewcząt? Po prawdzie, nasze z wojsk
operacyjnych, WOT i dziewczeta klas
mundurowych im nie ustepują.
Nie mogę się uwolnić od obrazu żolnierzy
holenderskich mających strzec enklaweschronienie wioskę w górach nosząca nazwę
Srebrenica. Kiedyś napisalem tu tekst na ten
temat szczegółowo przedstawiajacy zbrodnie.
Żolnierze holenderscy w blękitnych helmach
ONZ zachowali sie niegodnie. Tego dziewczęta
izraelskie by nie zrobily, bo mają morale. Na
video#2 można zobaczyć, jak holenderskie
pedały udajace żolnierzy, asystuja
zbrodniarzowi, serbskiemu generalowi Ratko
Mladicowi. On daje im flachę w prezencie. Piją
na zdrowie - czyje? Chyba nie 8 000 cywili
mordowanych nieopodal. To byl rok 1995.
Najgorsza część to pedalskie tańce Holendrów, z
kankanem na czele. Oni sobie popijajac
Heinekena napieraja w tańcu na siebie z tylu.
Nie jestm pewien jak by zachowali się w tej
sytuacji soldaten z Bundeswehry. Najpierw byli
pośmiewiskiem świata, gdy media ujawnily, że
w Afganistanie trudno ich zmusić bylo do
wyjscia z bazy na jakiś patrol. Banda grubasów
żłopiacych rekordowe ilości piwa (to też
wyliczono).
Lata później raport ujawnil stan gotowości
Bundeswehry. To pośmiewisko! Na przyklad na
6 łodzi podwodnych nieczynnych bylo wlaśnie
sześć!
Z przyzwyczajenie wchodzę na różne rosyjskie
strony internetowe. Rzuca się w oczy, że oni
militaryzują mlodzież już w szkolach
podstawowych. Na video#3 można zobaczyc
małą dziewczynkę w wojskowym mundurze
śpiewajaca wraz z wojskowym Chórem
Aleksandrowa. Lepszy byl chlopczyk, który
jeszcze lepiej spisywal się od dziewczynki. Ileż
to takich dziewczynek pelni warte przy
pomnikach w kusych strojach mimo zimna. A co
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zrobić z dziewczynką śpiewajaca z sercem
panegiryk na cześć Stalina? . Proszę sobie
poczytać komentarze. Stalin wiecznie żywy. Nic
tam wiele lat skrajnego terroru, dziesiątki
miliony ofiar. Dusza czlowieka rosyjskiego jest
nie do pojęcia.
„Tymczasowy
http://www.blogmedia24.pl/node/81745
Zablokujemy ten kraj
po prostu zablokujemy gospodarkę tego kraju
[link]. Odnotowuję hasło szalonej nauczycielki
nie dlatego, że to świadczy o upolitycznieniu
tego protestu. Wcale nie.
Nie chodzi także o 15% udział rosyjskich trolli
w polskim "rynku informacyjnym", nie tylko
przed eurowyborami [link].
Chodzi o to, że to jest działanie ewidentnie
antypolskie. Naprawdę nie jest ważne kto
inspiruje albo komu służy konkretne działanie
polityczne, ważny jest cel.
Po prostu każde działanie jest polityczne, w
każdym konkretnym działaniu jest aspekt
polityczny. Każde działanie, każda strategia
powinna mieć swój cel.
A ich cel jest antypolski.
„michael“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81729
Słodkie życie nauczyciela
Ile pracuje nauczyciel – ci to się cenią!
Nie mogę otrząsnąć się z wrażenia jakie na
mnie zrobiły protestsongi nauczycieli. Z jednej
strony widziałem wcale dobrze wyglądające,
względnie zamożne towarzystwo a z drugiej
jakieś takie wzdychania do nieosiągalnych
rzekomo 2000 zł.
Znam wielu ludzi i w miarę dobrze na pierwszy
rzut oka szacuje ich zamożność. Nie chodzi o to
jak są ubrani, jakie mają gadżety ale o pewność
siebie. Nie spotkałem nigdy człowieka
niezamożnego, który byłby społecznie pewny
siebie. Pewni siebie mogą być albo ludzie biedni
albo względnie zamożni. Przy czym pewność
siebie ludzi biednych to najczęściej wyzwanie
„ i co mi zrobisz”. Tylko ludzie w miarę
zamożni są pewni tego, że ocena drugiej osoby
jest dla nich nie bardzo ważna. Jak patrzyłem na
piosenki strajkowe to widziałem świetnie się
bawiące towarzystwo ludzi żyjących dostatnio,
którzy wcale nie przejmowali się tym, że nie
będą mieli za czas strajku wynagrodzenia.
Wygląda na to, że jeżeli nawet stracą kilkaset
złotych , może ponad tysiąc, to nie wywołuje to
w nich żadnego stresu. Natomiast z tego co
mówią o swoich zarobkach wynikało by coś
wręcz przeciwnego. Zacząłem więc liczyć i co
mi wyszło? Ciekawe rzeczy!
Najpierw o korepetycjach, bo od tego
zacząłem. Gdy parę tygodni temu wybuchał
konflikt z nauczycielami pytałem się moich
pracownic, które mają dzieci w wieku szkolnym
o korepetycje. Okazało się, że wszystkie płaciły
korepetytorom i mniej więcej równą stawkę
między 50 a 60 zł za godzinę. Parę dni później
rozmawiałem ze znajomym z Łodzi i okazało
się, że tam stawki są identyczne mimo, że w
Łodzi wszystko jest tańsze niż w Warszawie.
Wynika z tego, że stawkach za korepetycje nie
decyduje miejsce, czy zamożność klientów a coś
innego, coś wspólnego dla Łodzi i Warszawy.
I teraz rachunek.

Rok szkolny trwa od 1 września do 24 czerwca,
czyli 10 miesięcy bez tygodnia do tego
dochodzą wywiadówki po ok. 2 godzin raz w
miesiącu a odchodzą ferie i dni wolne od pracy
„z Karty Nauczyciela”, w sumie nieco ponad
miesiąc miesiąc. Oznacza to, że przeciętny
nauczyciel pracuje w roku przez niecałe 9
miesięcy.
Jeżeli teraz uwzględnimy, że nauczyciel
pracuje ok 13,5 godziny zegarowej tygodniowo
– bo pensum 18 godzin to dotyczy godzin
lekcyjnych – to ile średnio miesięcznie pracuje
nauczyciel w porównaniu do innych ludzi?
Liczmy dalej: okres od 1 września do 24
czerwca to w kalendarzu 295 dni do tego trzeba
dodać w sumie ok 5 dni roboczych w roku na
wywiadówki i dyżury, jeżeli od tego odejmiemy
średnia za ostatnie 5 lat ok. 35 dni dodatkowo
wolnych to daje nam 265 dni, czyli niecałe 38
tygodni. Jeżeli policzymy ile to godzin pracy w
roku, to wyjdzie nam, iż w roku nauczyciel jest
pod tablicą przez ok. 513 godzin zegarowych i
za to dostaje rocznie nie mniej niż 34,5 tys
rocznie na rękę, czyli 2 880 miesięcznie przez
cały rok. Wychodzi więc, że godzina przed
tablicą lub kontaktu z rodzicami to ponad 67 zł!
I wracając teraz do ceny korepetycji. Jeżeli
odejmiemy od 67 zł podatek dochodowy 19%
( jak za prace zlecone) to wychodzi ok. 55
złotych netto, czyli tyle co średnio za godzinę
korepetycji płatne gotówka bez ewidencji
podatkowej! Czyli rachunek się zgadza. Cena
godziny korepetycji potwierdza ich oczekiwania
płacowe.
Przeliczając to na prace etatową, która wynosi
ok. 160 godzin miesięcznie à 67 zł daje nam 10
778 zł na rękę, czyli 15 272.39 zł brutto i to na
etacie!
Nauczyciele mówią, że praca przy tablicy to
nie wszystko, że jeszcze muszą pracować
dodatkowo. Z tym, że inni, którzy tyle zarabiają
mają też nie limitowany czas pracy i w zasadzie
zawsze pracują po ok. 10-11 godzin dziennie,
natomiast jak chcą się dokształcać, to muszą
sobie sami opłacić rozmaite kursy.
Mówią też o „zielonych szkołach”, o
wycieczkach, ale oni w tym czasie nie płacą, ani
za swoje mieszkanie, ani za wyżywienie.
Wszędzie poza szkolnictwem koszt pobytu na
takiej imprezie należałoby doliczyć do dochodu i
oprowadzić stosowny podatek, bo byłby to
dodatkowy bonus. Niech więc nikt mi nie mówi,
że jest to jakiekolwiek poświęcenie wymagające
rekompensaty finansowej. Natomiast zebrania
miesięczne i dyżury są już uwzględnione przy
przy wyliczeniu czasu pracy.
„UPARTY“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81738
Jak i po co Żydzi krzewią
antysemityzm?
Warto zajrzeć na stronę Antysemityzm Wikicytaty {TUTAJ}. Na jej początku mamy
zestaw wrogich Żydom wypowiedzi takich
historycznych postaci jak Wolter, Goethe,
Fichte, Napoleon Bonaparte, Marcin Luter,
Giordano Bruno, czy Immanuel Kant. Co
ciekawe nie maja one charakteru rasistowskiego
- wszyscy ci wybitni ludzie potępiają
postępowanie Żydów w dziedzinie ekonomii
oraz polityki.
Oczywiście na tej stronie są też głosy
przychylne Żydom. Przytoczę, co mówił
Jarosław Kaczyński:

"Dziś antysemityzm bardzo często przejawia
się jako wrogość wobec państwa Izrael,
charakterystyczna dla europejskiej lewicy, ale
także innych sił politycznych, które funkcjonują
w Europie i odwołują się do najwyższych
wartości. Izrael nie jest małym państwem, jest
krajem, które udowodnił, że nie ilość ludności, a
siła ducha i umysłu oraz determinacja i odwaga
stanowią o wielkości, także o wielkości narodów
i państw. Izrael jest państwem na swój realny
sposób wielkim jako dowód siły ducha, a także
tego, że tam nad nami jest siła najwyższa, boska,
która o wszystkim decyduje. Bez niej Izrael nie
mógłby istnieć.
Autor: Jarosław Kaczyński
Źródło: "Nasz naród został tutaj ocalony" podkreślił rabin. W Warszawie uhonorowano
Polaków ratujących Żydów, niezalezna.pl, 18
września 2017.".
Można się zastanawiać, dlaczego tak wiele
osób w różnych epokach powtarza wciąż te
same zarzuty wobec Żydów. Musi być coś w
postępowaniu tej nacji, co wciąż je prowokuje.
Podejrzewam, iż jest to działanie celowe.
Widzimy to dzisiaj w działaniach Żydów wobec
Polski. Rozmaite środowiska żydowskie wyłażą
wręcz ze skóry, by zmusić Polaków do
antysemityzmu. W swoim dzisiejszym
[26.04.2019] felietonie "Nie przepraszać za
Judasza" {TUTAJ} Rafał Ziemkiewicz pisze:
"Co więcej, przez samych Polaków uniżoność i
nadskakiwanie odbierane jest jako krzycząca
niesprawiedliwość. A niesprawiedliwość budzi
gniew. A gniew kieruje się przeciwko Żydom
jako takim. Wystarczy, że podczas tradycyjnego
zwyczaju pastwienia się nad symbolem zdrady,
Judaszem, kultywowanego bynajmniej nie tylko
w Polsce (w Czechach, skądinąd
zlaicyzowanych do szczętu, wpisanego nawet na
listę UNESCO jako "niematerialne dziedzictwo
kulturowe") ktoś tej kukle Judasza dolepi pejsy
albo krzyknie coś o żydowskim skoku na polską
kasę. Wtedy niemądry, najdelikatniej mówiąc,
minister, wyrywa się natychmiast z idiotycznymi
przeprosinami za coś, co w ogóle nie powinno
być przedmiotem żadnej debaty, jego podwładni
prześcigając się w lizusowskiej nadgorliwości
wszczynają śledztwo i stawiają zarzuty - wtedy
wkurzenie Polaków na Żydów rośnie, ".
Bloger Andy51 pisze o tym znacznie mniej
dyplomatycznie:
"Antypolonizm cały czas był, tylko był mniej
widoczny, trochę w uśpieniu. Jak poprzednie
rządy wykonywały wszystkie zalecenia
światowej finansjery w większości opanowanej
przez Żydów, wszystko było cacy. Żydzi,
których gościliśmy na naszych ziemiach prawie
800 lat, są największymi antypolonistami, nie
Niemcy, a Żydzi.
Niemcy zapłacili Żydom więc milczą, Polacy
nie są skorzy więc oskarżają nas o wszystko,
nawet o Holokaust. Polacy współpracowali z
Niemcami, ale był to promil, a na takich którzy
współpracowali polskie państwo podziemne
likwidowało.
Żydzi ochoczo donosili na swoich
współziomków czego dobitnym przykładem jest
Stella Goldschlag, która w czasie wojny
doniosła w Berlinie jak szacują na od kilku do
kilkunastu tysięcy ziomków, a od tzw. „ głowy”
dostawała około 60 marek. Szef łódzkiego getta
Rumkowski wysłał do obozów kilkanaście
tysięcy dzieci, by w końcu sam do niego trafić."
{TUTAJ}..
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„elig“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81762
Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej i Dnia Polonii i Polaków za Granicą
2019
Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 r.
ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego.
W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na
Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień
Polonii i Polaków za Granicą. Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2
maja między innymi świętami: 1 maja –
Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji 3
Maja. Z okazji Dnia Flagi 2 maja przez ulice
Warszawy po raz pierwszy przemaszeruje BiałoCzerwony Korowód pod hasłem „Jesteśmy
różni, łączy nas Polska”. Weźmie w nim udział
ok. 50 grup z Polski i zagranicy. Inicjatorzy
wydarzenia chcą w ten sposób promować
lokalne społeczności i tradycje. BiałoCzerwonego Korowodu nie zabraknie akcentów
kresowych. Obecne będą grupy Polaków z
Ukrainy, Białorusi i Litwy. Pierwszy BiałoCzerwony Korowód wyruszy 2 maja z
warszawskiego Placu Teatralnego, by przejść
przez ulice: Miodową, Krakowskie Przedmieście
i Świętokrzyską aż do Placu Piłsudskiego.
Organizatorzy zapowiedzieli, że w
przedsięwzięciu weźmie udział ok. 1200
uczestników reprezentujących 50 grup z kraju i z
zagranicy. W Korowodzie uczestniczyć będą
m.in. orkiestry dęte, cyrkowcy ze szkoły w
Julinku, husaria, Warszawskie Towarzystwo
Cyklistów, wioślarze, kolędnicy z Milówki.
Defilada 3 maja, Warszawa. Parada wojskowa i
służb mundurowych na Wisłostradzie pod
hasłem "Silni w sojuszach"
W defiladzie weźmie udział prawie dwa tysiące
osób, w tym żołnierze Wojska Polskiego i wojsk
sojuszniczych. Wisłostradą w tym roku poza
wojskiem przejdą po raz pierwszy pododdziały
uczelni wojskowych (Wojskowej Akademii
Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej,
Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej
Akademii Wojskowej) oraz funkcjonariusze
innych służb:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Policji,
Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Ochrony Państwa,
Straży Ochrony Kolei,
Lasów Państwowych,
Straży Marszałkowskiej,
Służby Więziennej
Krajowej Administracji Skarbowej

•
„Maryla“
http://www.blogmedia24.pl/node/81766
...................................................
„Co nowego na blogach" jest niezależną
inicjatywą grupy użytkowników portalu
Blogmedia24.pl
Serwis przygotowali: „Maryla”, „Morsik”,
„Natenczas”, „tu.rybak”.

