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Rok 1974 na Foto
- Prymas Tysiąclecia
Stefan Wyszyński
i Metropolita
Krakowski Kardynał
Karol Wojtyła.

Jasna Góra 1979: https://www.youtube.com/watch?v=NNmW1ZncqHs
Kraków 1974: Pobierz.
Kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. Od 20 maja 1989 r. trwał jego proces beatyfikacyjny.
Sejm i Senat RP, mianował go patronem roku 2021. https://www.1944.pl/artykul/prymas-tysiaclecia-ks.-stefan-kardynal-wyszyn,5152.html
TV1 - 12:00 - Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej | ( Polska 2021 )
Telewizja Trwam - 07:35 Poczet wielkich Polaków: Kard. Stefan Wyszyński program historyczny
08:45 NA ŻYWO Papież Franciszek na Węgrzech. Spotkanie z Prezydentem Republiki i Prezesem Rady Ministrów w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie
09:15 Papież Franciszek na Węgrzech. Spotkanie z Biskupami w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie 10:00 Papież Franciszek na Węgrzech. Spotkanie z
Przedstawicielami Rady Ekumenicznej Kościołów i niektórych węgierskich wspólnot Żydowskich w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie

12:00 Uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej: Transmisja z Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
14:00 Wyszyński - historia, odc. 11: Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego cykl reportaży
16:30 Papież Franciszek na Słowacji. Spotkanie ekumeniczne w Nuncjaturze Apostolskiej w Bratysławie
17:55 Poczet wielkich Polaków: Kard. Stefan Wyszyński program historyczny przedstawiający sylwetki i czyny wielkich Polaków.
21:45 Prymas Stefan Wyszyński film dokumentalny

Zobacz film „Non possumus” w języku migowym.

Słychać tylko muzykę, a dla widzów, którzy nie znają języka
migowego, przygotowano... napisy. https://youtu.be/Kmr9Mny6e94

FOT. FUNDACJA FONIS / MAT. PRASOWE FILMU NON POSSUMUS

Prawosławna melodia
"Ojcze nasz" https://youtu.be/jRQg7TcQ4oI

S. Moniuszko "Ojcze nasz"
https://youtu.be/c-risZSsvOk

S.Moniuszko Ojcze Nasz Chór KSP
https://youtu.be/BEMTbZimZDA
https://youtu.be/1RuOHv4Z5GQ

Bł. Aniela Salawa: Żyję, bo chcesz, umrę, kiedy każesz, zbaw
mnie, bo możesz
Urodziła się, gdy kończyło się lato 1881 r., jako dziewiąte dziecko Knilomieja i Ewy z Bochenków. Właściwie
jest dzieckiem jedenastym, bo ojciec po śmierci pierwszej żony, z którą miał dwójkę synów, ożenił się
powtórnie. Salawowie żyją ubogo, ale nie zagląda do nich bieda. Potem Aniela wspomina, że „mama uczyła nas
mało jeść, dużo pracować i modlić się”. Ojciec jest bardzo pracowity, ale i pobożny: umie znaleźć chwilę na
modlitwę i lekturę.
Ciekawą postacią jest matka Anieli. Wyszła za mąż wbrew woli rodziców i choć pochodziła z bogatego domu,
nie wniosła nic w małżeństwo – rodzina się jej wyrzekła. To miłość daje szczęście, nie bogactwo; miłość jest
ważniejsza od pieniędzy – oto prosta matczyna lekcja, którą Aniela będzie niosła przez całe życie. Niedługie,
bo wystarczy jej czterdzieści jeden lat, by chorobą przywołać śmierć…
Właśnie matka odcisnęła na niej najsilniejsze piętno. I jeszcze starsza siostra Teresa. Ewa Salawa umie czytać i
pisać, co w owych czasach nie było częstym zjawiskiem. Czyta dzieciom książki, uczy prawd wiary, budzi
ciekawość świata, wszczepia poczucie osobistej wartości niezależnej od tego, co się robi i od tego, co inni o nas
myślą. Przekonuje: „Dość robić wszystko dla Boga i dbać o to, by On patrzył na nas z miłością…”.
Dzięki matce wszystkie dzieci Salawów nauczyły się czytać i pisać. Aniela przez dwa lata chodzi nawet do
szkoły. Od dzieciństwa pomaga – jak wszystkie dzieci – w pracach domowych. Najpierw pasie gęsi, potem
krowy. Jeden rok pracuje u sąsiadów jako służąca.
Gdy kończy szesnaście lat, ojciec zaczyna myśleć o wydaniu jej za mąż. Dziewczyna nie chce… Nie teraz…
Nie tutaj… Nie z tymi kawalerami… Chyba marzy się jej coś więcej, wyżej… Znajduje sposób na wymknięcie
się spod kontroli ojca: śladem starszej siostry Teresy i trzech innych sióstr wyrusza do Krakowa „na służbę”.
Dzięki pomocy ukochanej siostry znajduje pierwszą pracę. I od razu porażka: niebawem musi szukać nowego
zajęcia, bowiem jej pierwsza chlebodawczyni ma małe dzieci, a Aniela okazuje się nieprzyzwyczajona do
zajmowania się maluchami. W końcu to ona była najmłodsza w domu…
Od tego czasu wielokrotnie zmienia służbę. Czasem dzieje się tak z powodu zainteresowania nią chlebodawców
w sposób niewłaściwy. W takich sytuacjach od razu odchodzi, nigdy jednak nie mówi zdziwionym żonom
(„Przecież ci tu dobrze”, „Jesteś nam potrzebna”, „Gdzie znajdziemy kogoś takiego jak ty?”), jaki jest prawdziwy
powód jej decyzji. Szybko uczy się nowych rzeczy, także tego, jak znosić upokorzenia.

Kraków… Życie jest tu łatwiejsze niż w rodzinnym Sieprawiu… Z pewnością oferuje więcej możliwości… Daje
szansę na wyrwanie się z chłopskiego stanu. Aniela zarabia niewiele, ale zaczyna dbać o wygląd i ubiór. Chce
zwracać na siebie uwagę. Wie, że jest ładna, że jej uroda przyciąga wzrok wielu mężczyzn. Może któryś z nich
okaże się jej „księciem z bajki” i zmieni jej życie na wielkopańskie?
Kiedy później ów „książę” pojawi się w osobie austriackiego oficera, już odmówi. Ale gdyby stało się to
wcześniej, nie nazywałaby się Salawa i nie byłaby świętą. Ot, żyłaby gdzieś kolejna dobra i bogata kobieta…
Czas zdążył jednak wszystko zmienić. Ale jeszcze nie teraz, nie jutro.
Wolne chwile są dla Anieli okazją do zabawy i rozrywki. Żyje krakowskim światem, ale choć nie zaniedbuje
spraw religijnych, jej pobożność staje się coraz bardziej zewnętrzna. Nie ma w niej miejsca na coś
głębszego – na szukanie Boga, na pragnienie oddawania Mu czci, na modlitwę, która przyzywa Jego łaskę.
Aniela ma Kraków. A to znaczy, że Bóg nie jest jej potrzebny.
Jest tak do chwili, kiedy nieoczekiwanie cały jej świat wali się w gruzy. W drugim roku jej pobytu w
Krakowie umiera ukochana siostra Teresa. Nim zgaśnie, cierpi bardzo, chorując na gruźlicę. Aniela,
przerażona, że traci najbliższą osobę na świecie – Teresa ma zaledwie dwadzieścia pięć lat! – w każdej wolnej
chwili siedzi przy jej szpitalnym łóżku.
Mówi: „Zdaje mi się, jakby Pan Jezus włożył koronę cierniową na moją głowę”. Słyszy z ust Teresy słowa, które
zmienią jej życie: „Ty pracujesz dla siebie, nie dla Boga”. Aniela rozumie to zdanie jako testament. Wkracza w
nowy etap życia. Odtąd będzie pracować dla Boga, nie dla siebie. https://pl.aleteia.org/2019/11/20/bl-aniela-salawa-czylikontemplacja-za-pomoca-szczotki/

Modlitwa bł. Anieli Salawy do Ukrzyżowanego. Ta
modlitwa porusza serce
Odkąd tylko pamiętam
Pochylałeś się ku mnie
Na krzyżu rozpięty,
Wpatrywałeś się we mnie

https://youtu.be/9QkWpk4ugDc
https://youtu.be/is0kuypFKmI
https://youtu.be/IpHAsLcCvuk

Wzrokiem przesmutnym
Król u kolumny!
W skrwawionym płaszczu i sukni
Ecce Homo!

https://youtu.be/98fxIzL6a6U
https://youtu.be/rL9INNfECDA

Potem widziałam Cię Maleńkim,
Widziałam Utajonym,
Widziałam Cię w nimbie złoceń…
Lecz nigdzie, o mój Panie,
Nie wyglądałeś tak piękny
Jak na Golgocie,
Gdy byłeś jedną raną,
Wzgardzonym i odepchniętym,
Prosiłam – Wyryj we mnie
Twe podobieństwo!
I rwałam się do Męki
…Duszę zakryła ciemność,
Cierpienie serce zaległo,
Ból nad mym ciałem się zemścił…

https://youtu.be/oZVbPHSNXyE
https://opoka.org.pl/biblioteka/
W/WP/jan_pawel_ii/homilie/50
krakow_13081991.html

Jesteśmy jedno
W Męce i szczęściu.
https://stacja7.pl/modlitwa/modlitwa-bl-anieli-salawy-do-ukrzyzowanego-ta-modlitwa-porusza-serce/
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Sara Egwu-James zachwyciła wykonaniem utworu „Jesus Christ, You are my life”. Jest moc!
Podczas koncertu „Abba Ojcze”, Sara Egwu-James wykonała utwór „Jesus Christ, You are my life”, który był hymnem Światowych Dni Młodzieży w Rzymie w 2000 roku. „Ależ
wysoki poziom, niesamowity, gospelowy głos”, „To jest dopiero wykonanie, chwała Panu oddana!” – piszą internauci.
Sara Egwu-James to laureatka IV. edycji programu „The Voice Kids”. Dziewczyna pochodzi ze Słubic. Jej mama jest Polką, a tata, John James, który jest również muzykiem, ma
nigeryjskie korzenie. Talentem Sary zachwyca się wiele osób, a niektórzy nazywają już nawet polską Whitney Houston.
Na koncercie „Abba Ojcze”, Sara Egwu-James zachwyciła publiczność wykonaniem utworu „Jesus Christ, You are my life”. Niektórzy twierdzili, że czuli się jak na koncercie muzyki
gospel w USA: „Ależ wysoki poziom, niesamowity, gospelowy głos”. https://opoka.news/sara-egwu-james-zachwycila-wykonaniem-utworu-jesus-christ-you-are-my-life-jest-moc
źródło: Bądźmy Razem. TVP, youtube.com https://youtu.be/oZDXJLGJt2s

Film „Fatima”, najbardziej
przekonująca adaptacja
objawień, będzie
wyświetlany w kinach od
1 października 2021 roku.
Relacje dzieci z tego wydarzenia spotykają się
z wielkim sceptycyzmem zarówno osób
świeckich jaki i przedstawicieli Kościoła. Nikt
nie traktuje poważnie dziecięcych opowieści. A
jednak wieść o cudownych wydarzeniach w
Fatimie roznosi się coraz dalej. Tysiące
pielgrzymów przybywają do wioski, a cud
fatimski zaczyna odmieniać ich losy, wywierając
przemożny wpływ także na instytucję Kościoła i
na cały świat.
Reżyserem filmu „Fatima” jest Marco
Pontecorvo, autor zdjęć do „Gry o Tron” i
„Rzymu”. Specjalnie skomponowany do filmu
utwór śpiewa Andrea Bocelli. Na pewno warto
będzie zobaczyć ten film objawieniach
fatimskich, które dały siłę milionom chrześcijan
na całym świecie. https://opoka.news/fatimafilm-ktory-daje-sile
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„Fatima” – film, który daje siłę!
W czasach Wielkiej Wojny ludzie poszukiwali nadziei. Doświadczyli cudu. O tym mówi film „Fatima” – inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca opowieść o
objawieniach fatimskich, które dały siłę milionom chrześcijan. Specjalnie skomponowany do filmu utwór śpiewa Andrea Bocelli.
Jest rok 1917. Świat pogrążony jest w mrokach Pierwszej Wojny Światowej. Do małej portugalskiej wioski Fatimy, podobnie jak do tysięcy miejscowości w całej Europie płyną
dramatyczne wieści o tysiącach zabitych. Do domów wracają okaleczeni i pozbawieni nadziei weterani. W takich chwilach łatwo o zwątpienie i załamanie. Właśnie w takich
okolicznościach troje dzieci z Fatimy doświadcza niezwykłego spotkania. Ich oczom ukazuje się Matka Boża, by przekazać im przepowiednie dla świata.
źródło: APG STUDIO, Rafael Film, Monolith Films, youtube.com https://youtu.be/YXE7mG6lz78 https://youtu.be/6HtpU_Ebbyg https://youtu.be/DuHgOmnzb2c
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Tak, ja też chcę być święty! - Ojciec Leon Knabit OSB https://youtu.be/xmsJevUFwwc
O. Leon Knabit: Jeśli narzekam, to tylko na siebie! https://youtu.be/YsDmHxSrOL4
O. Leon Knabit czyta "Pamięć i tożsamość" Jana Pawła II https://youtu.be/S1mJWM7E0V0

Zakonnik podsumował współczesnych mężczyzn.
"Synusiowie, niedojrzałe obiboki"
Ojciec Leon Knabit lubi publikować mocne felietony. W najnowszym z nich zdecydował się na ocenę współczesnych mężczyzn.
Duchowny użył bardzo mocnych słów.
Ojciec Leon Knabit regularnie publikuje na swoim blogu. Ostatnio wrzucił do sieci wpis pt. "Miłość musi być wymagająca". Mówi on o współczesnych
mężczyznach.
Zakonnik twierdzi, że aktualnie za mało jest prawdziwych przedstawicieli płci męskiej. Zaznacza, że mężczyźni są osobami, które biorą "pełną
odpowiedzialność za życie swoje i najbliższych".
Duchowny ocenia, że problem stanowi podejście matek. Jego zdaniem są one zbyt pobłażliwe dla synów. Nadmiernie ich oszczędzają, co
doprowadza do tego, że wyrastają "pudelkowi" mężczyźni.

Bardzo cenimy troskę matki o syna. Jednak miłość musi być wymagająca.
Jeśli matka naprawdę kocha syna, wtedy stawia mu wymagania. Uczy
pracowitości, porządku, punktualności, odpowiedzialności za dom
i odpowiedzialności za wypowiedziane słowa - tłumaczy kobietom o. Knabit.
"Za mało ojców, mężów, prawdziwych mężczyzn"
Zakonnik zaznacza, że wzorem matki idealnie wychowującej syna jest Maryja.
Kiedyś biskup siedlecki zorganizował kongres pod hasłem: 'Ojciec pilnie
poszukiwany'. Bo za dużo jest synusiów, kochanków i niedojrzałych
obiboków, a za mało ojców, mężów, prawdziwych mężczyzn - podumowuje
duchowny. https://www.o2.pl/informacje/zakonnik-podsumowal-wspolczesnych-mezczyzn-synusiowie-niedojrzale-obiboki-6680192085982048a

Czy z męskością jest coś nie tak? Wyjaśnia Jordan
Peterson
“Przez tysiąclecia mężczyźni i kobiety potrafili się podnieść z totalnego
bagna, dzięki wspólnemu działaniu. Określanie tego jako setki lat
opresji kobiet ze strony mężczyzn jest absolutnie naganną, ideologiczną
próbą napisania historii na nowo”. Jordan Peterson wyjaśnia, na czym
polega upadek ludzkości i dlaczego mężczyźni wcale nie są
zagrożeniem dla kobiet.
Jordan Peterson jest profesorem na uniwersytecie w Toronto. Dodatkowo jest także mówcą,
a jego filmy na Youtubie ogląda milion widzów. Często pisze i wypowiada się na temat
współczesnej męskości.
Wydawać by się mogło, że w świecie “męskich” wartości nic się nie zmienia, a jednak na
przestrzeni ostatnich lat, nawet w tej sferze wiele się zmieniło. W pewnym momencie
nastąpił zwrot w kierunku uznania tego świata za niewłaściwy, za ten, który zagraża
kobietom. W konsekwencji doprowadziło to do zaburzeń w chłopięcej przestrzeni, ich
dezorientacja co jest właściwe, a co nie prowadzi do upadku męskości.
Czy z męskością jest coś nie tak?
Według Jordana Petersona jest to konsekwencja ukierunkowanej polityki. Łączy się bezpośrednio z ideą, że z
męskością jest coś nie tak,a jej wyrażanie powinno być ograniczone w arbitralny sposób. Fakt, że dzieci nie
mogą już ze sobą grać w szkołach, jest tego wyrazem. Fakt, że męskie zachowanie jest często diagnozowane
jako ADHD, jest tego wyrazem. Próba wyeliminowania współzawodnictwa jako jednej z istotnych form
ludzkiej interakcji. Brak zrozumienia, że np. sporty drużynowe w swojej naturze polegają na kooperacji.
Coraz częściej zauważyć można próby umniejszania męskości, a nawet jej karania. Przez zacieranie różnic
między kobietami i mężczyznami jeszcze bardziej się je uwypukla.

W całej swej postawie, historia ludzkości oparta jest na kooperatywie. Przez tysiąclecia
mężczyźni i kobiety potrafili się podnieść z totalnego bagna, dzięki wspólnemu działaniu.

Łatwo jest pomylić męską kompetencję z tyranią, która rzekomo napędza patriarchat. To element ideologicznej wizji świata, która
w całej historii ludzkości widzi opresję kobiet dokonywaną przez mężczyzn, co z pewnością jest okropnym sposobem patrzenia na
świat. Patologicznym sposobem patrzenia na świat. Nie jest tak, że kobiety i mężczyźni zawsze ze sobą świetnie współdziałają.Na
pewno nie bardziej niż mężczyźni współdziałający ze sobą lub kobiety współdziałające z innymi kobietami. W całej swej postawie,
historia ludzkości oparta jest na kooperatywie. Przez tysiąclecia mężczyźni i kobiety potrafili się podnieść z totalnego bagna,
dzięki wspólnemu działaniu. Określanie tego jako setki lat opresji kobiet ze strony mężczyzn jest absolutnie naganną, ideologiczną
próbą napisania historii na nowo. Obecnie tego się uczy na kierunkach humanistycznych oraz naukach społecznych na
uniwersytetach. Przyjmuje się to za bezsporny fakt.

Przedstawiciel „kultury gwałtu”
Obecnie młodzi chłopcy narażeni są na przeróżne ataki. Powtarza im się, że mają być w pełni sobą,
jednocześnie zabraniając im tego. Poprzez generalizowanie społeczeństwa doprowadza się do tego, że wszystkich
dodaje się do jednej kategorii, zazwyczaj tej źle nacechowanej. Peterson podsumowuje to w następujący sposób:
A jak możesz się z tym dobrze czuć? Jeżeli jesteś uważany za potencjalnego przedstawiciela “kultury gwałtu”? Jeśli
jesteś częścią toksycznej męskości? Jeżeli Twój głód rywalizacji jest określony jako część tyranicznych impulsów?
Jeżeli dziedzictwo, do którego należysz jest nazywane opresyjnym patriarchatem. Jak na Boga ma to Ci pomóc przejść
przez życie z pewnością siebie, dźwigając cały ciężar na swoich barkach? Dlaczego miałbyś to robić, a nie po prostu
odsunąć się na bok i wycofać?

Czy męskość ma szansę, by przetrwać?
Nadzieją dla męskości według Jordana Petersona są przede wszystkim rodzice, którzy w odpowiedni sposób
wychowują swoich synów, by dorastali na mężczyzn, nie na chłopców. Socjolog podkreśla, że należy dodawać
dzieciom odwagi, a nie chronić ich na każdym kroku przed każdym zagrożeniem. Należy pozwolić im na naukę na
własnych błędach. Jedynie przed czym rodzice powinni chronić swoje pociechy, to przed indoktrynacją.
https://stacja7.pl/ludzie/czy-z-meskoscia-jest-cos-nie-tak-wyjasnia-jordan-peterson/

Jordan Peterson i toksyczna męskość
[napisy pl] - HTTPS://YOUTU.BE/IAFCIPYJD7M

Robert Lewandowski jest
dla mnie także autorytetem sportowym i autorytetem jako człowiek, który dodatkowo niejednokrotnie dawał wyraz swojej wierze
chrześcijańskiej. Tym bardziej dlatego właśnie jego wypowiedź na temat symbolu LGBT budzi we mnie pewien niepokój... Prawa
człowieka wyrastają z godności i z natury osoby ludzkiej. Można mówić o prawie człowieka do zawierania związku małżeńskiego
między kobietą a mężczyzną, natomiast nie można mówić o tym, że takie roszczenia między osobami tej samej płci mają
charakter praw. To jest mylenie pewnych porządków. Niestety żyjemy w dobie homo-totalitarnej dyktatury, która sprawia, że
tego typu mówienie jest niepoprawne politycznie, jest opatrywane etykietą homofobii, choć przecież jest to rozważanie w
kategoriach zdroworozsądkowych, w kategoriach racjonalnych – podkreślił ks. Bortkiewicz.
Ksiądz profesor Bortkiewicz o deklaracji Roberta Lewandowskiego: żyjemy w dobie homo-totalitarnej dyktatury.

Kapłan zaznaczył, że mamy dziś do czynienia z potężną presją, która na dodatek jest uwikłana w kontekst
prawny, polityczny i finansowy. – To wszystko stawia taką barierę, w której osoby publiczne
niejednokrotnie lawirują między tymi barierami, które są tutaj stawiane i stąd może takie kompromisowe
wypowiedzi, które są krótko mówiąc niewłaściwe – ocenił. Zapytany o częste odwołania do sfery
uczuciowej, jakimi posługują się ideolodzy LGBT, że to przecież ludzie, że to nie ideologia, ks.
Bortkiewicz powiedział, że tego typu zabiegi niestety działają. – Mimo, że sam posługuję się pojęciem
ideologii LGBT, to mam jednak świadomość, że nawet najbardziej zatwardziali wyznawcy tej ideologii nie
są w stanie wymienić chyba 250 „płci”, które dzisiaj przynależą do tejże ideologii. Wszyscy jednak
jesteśmy w stanie wymienić tę główną, która ma charakter decydujący, mianowicie homoseksualizm. W
gruncie rzeczy można uprościć całe te dążenia ideologii LGBT do promocji homoseksualizmu. Warto
zauważyć, że kiedy spoglądamy na promocję, na ekspansję homoseksualizmu, to w gruncie rzeczy pomimo
tej wzbudzającej niewątpliwie różne stany emocjonalne narracji dotyczącej miłości, związku, wzajemnego
szacunku, chęci bycia razem itd. chodzi o to, aby te emocje przekształcić na bezprawne prawa. Chcą
zamienić pewne emocje na sferę praw, które w gruncie rzeczy nie mają podstaw. Jeśli przyjmiemy taką
metodologię konstrukcji prawa, to w takim razie wchodzimy na równię pochyłą, która może zagrażać
naszej cywilizacji – alarmował. – Jeżeli będziemy kierowali się emocjami typu: mój kot ma dla mnie cechy
osobowe, kocham go a on kocha mnie, czuje, przeżywa – to czy w takim razie mamy prawo do stanowienia
jakichś praw zwierząt, które nota bene są dzisiaj stanowione w sposób, który osłabia autentyczne prawa
człowieka. Można więc postawić tezę, że promocja roszczeń, która dokonuje się we współczesnych
ideologiach jest w gruncie rzeczy radykalnym osłabieniem autentycznych praw osoby ludzkiej i
autentycznym osłabieniem struktury społeczeństwa. Jeżeli dokonujemy promocji związków
homoseksualnych to tym samym ośmieszamy, osłabiamy rangę instytucji małżeństwa jako podstawowej
komórki społecznej – mówił gość PCh24 TV. – Dzisiaj bardzo mocno kierujemy się wzorcami idoli.
Okazuje się, że idol, celebryta nie zawsze jest autorytetem. https://pch24.pl/ksiadz-profesor-bortkiewicz-o-deklaracji-robertalewandowskiego-zyjemy-w-dobie-homo-totalitarnej-dyktatury/ https://pch24.tv/teczowa-opaska-na-ramieniu-lewandowskiego-co-to-naprawde-oznaczajaka-jest-prawda/

Pomnik Wdzięczności w Poznaniu z 30 października 1932 r.

Święto Narodowe Trzeciego Maja – uroczystości w Poznaniu; w głębi pomnik Chrystusa Króla (pomnik Wdzięczności). 1937 r. Źródło: NAC

.

Potrzebujemy tego symbolu,

mówił o poznańskim Pomniku Wdzięczności prezes IPN Jarosław Szarek. Dodał, że IPN wspiera i będzie
wspierał wszystkie działania, aby przywrócić ten pomnik w przestrzeni miasta. Pomnik Najświętszego Serca
Pana Jezusa, zwany także Pomnikiem Wdzięczności lub Pomnikiem Chrystusa Króla, został odsłonięty 30
października 1932 roku jako wotum wdzięczności za odzyskanie wolności przez Polskę.
Ufundowało go społeczeństwo Poznania, Wielkopolski i kresów zachodnich II RP. W październiku 1939 roku
pomnik został zburzony przez Niemców, zaś figura Jezusa została przetopiona. Od kilku lat są prowadzone
działania w sprawie przywrócenia tego monumentu. Poza symbolicznym powrotem do świadomości
społecznej bohaterów walczących o niepodległość, „ważny jest też powrót materialnych symboli naszej
niepodległości. „Jesteśmy w Poznaniu, takim symbolem w tym mieście był Pomnik Wdzięczności, pomnik
Najświętszego Serca Pana Jezusa, który w 1932 roku stanął w centrum Poznania. Wtedy Kardynał Prymas
Hlond mówił, że to jest + wyraz wdzięczności z kamienia i spiżu za odzyskaną niepodległość +.
Kolejne pokolenia miały być strażnikami tego pomnika. Wydawałoby się, że pomnik, to tylko rzecz
materialna, ale gdy tylko Niemcy wkroczyli do Poznania w ’39 roku, natychmiast, kilka tygodni po wejściu,
ten pomnik został zburzony i nie wrócił do dzisiaj” – mówił Szarek. Przywrócenie pomnika do przestrzeni
miejskiej powinno być zadaniem nie tylko dla wszystkich mieszkańców Poznania, ale i całej Wielkopolski.
Dodał, że ma świadomość, że niemożliwe jest przywrócenie monumentu w historycznym miejscu,
ponieważ obecnie stoi w tym rejonie Pomnik Poznańskiego Czerwca ’56. Dodał jednak, że „IPN wspiera i
będzie wspierał wszystkie te inicjatywy”. Jak dodał, „to musi zakończyć się sukcesem”. Przewodniczący
Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak powiedział, że
bardzo go cieszy wsparcie IPN w działaniach o przywrócenie w Poznaniu Pomnika. Jak mówił, w tej chwili

starania i prace w tej sprawie są jednak zawieszone. „Czekamy po prostu na zmianę prezydenta (Poznania –
PAP), na nowe wybory i mamy nadzieje, że każdy inny prezydent tę zgodę na postawienie pomnika w
miejscu wskazanym przez komitet wyrazi” – podkreślił. „To jest potężny pomnik, chcemy go zrobić taką
samą metodą, jak przed wojną, czyli nie beton obkładany płytkami, tylko też z brył dolomitowych, tak jak
był robiony przed wojną. Pomnik jest duży, miał 22 metry na 15 – a to wymaga czasu i materiałów” –
wskazał. Zaznaczył, że do powstania pomnika niezbędne są także kwestie formalne, które również są
czasochłonne. (PAP) https://dzieje.pl/aktualnosci/prezes-ipn-o-pomniku-wdziecznosci-w-poznaniu-potrzebujemy-tego-symbolu

Felieton - https://www.pomnikwdziecznosci.pl/idea-pomnika-wdziecznosci-zyje-felieton-macieja-mazurka-dla-w-radia-poznan-z-25-kwietnia/
Video - https://youtu.be/xLGwc22p6As

http://radiopoznan.fm/informacje/historia/pomnik-wdziecznosci-reportaz

„Miłość i sprawiedliwość społeczna” – ks. Prymas Stefan Wyszyński. Książka napisana w 1943 roku a wydana po raz pierwszy 50 lat później
przez Wyd. Pallotinum. Fragment ze strony 32 : ”Padł „pomnik wdzięczności” w gruzy, a ze spiżu postaci Chrystusowej wydarto
złote serce, wotum wdzięcznej Polski. Straszna jest wymowa tej zbrodni i jakże pouczająca. Wróg wiedział, co jest mocą
narodu. Wiedział, że naród bez serca żyć nie może. Wiedział, że serce narodu jest w Sercu Boga. Tu tkwi istotny sens zbrodni.
Zabić Polski nie zdoła nikt kto nie zabije w niej Ducha Bożego i kto nie wyrwie z jej serca Bożego Serca. O jak wiele
nauczyliśmy się na tych gruzach.” Zdjęcia z poświęcenia pomnika – 10.1932

Ks. Kardynał Hlond
podczas uroczystego
poświecenia Pomnika

https://youtu.be/dpdSepCwo5I

https://youtu.be/IAr4kGPoK98

https://youtu.be/iiBDj_zFlRM

https://youtu.be/C7ghvnN7J0g

https://youtu.be/g_LG9hnwTvA

https://youtu.be/8pqm1uTe-mY
21-09-07 10:32
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Największy w Polsce baner z treściami pro-life - zniszczony
Największy w Polsce baner z treściami pro-life, umieszczony na autostradzie A2 w pobliżu Grodziska Mazowieckiego, został zniszczony. - Jeżeli mamy możliwość wyrażania swoich poglądów, to
dlaczego niektórym odbiera się do tego prawo? - ubolewa ks. Rafał Jarosiewicz, twórca inicjatywy.

Autor/źródło: Youtube, SMS z nieba
Billboard z hasłem: „Kochani popierający aborcję! Aborcja nie jest dobra. Widziałem za dużo cierpienia i
łez kobiet, które jej się dopuściły. ks. Rafał Jarosiewicz” stanął w marcu br. przy jednej z najruchliwszych
tras w Polsce - autostradzie A2, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. "Choć to jeszcze za wcześnie, by
wskazywać konkretną organizację lub osoby, które za tym stoją, trzeba jasno potępić akty wandalizmu i
powiedzieć wprost, że żadna forma niszczenia czyjegoś mienia nie ma nic wspólnego z tolerancją, do której
tak wielu dziś nawołuje" - napisał w przesłanej KAI informacji ks. Rafał Jarosiewicz, twórca inicjatywy.
- Jeżeli mamy możliwość wyrażania swoich poglądów, to dlaczego niektórym odbiera się do tego prawo? dodaje duchowny. Billboard informował o cierpieniu kobiet po dokonaniu aborcji. Został przygotowany
przez Fundację "SMS z Nieba", znaną z akcji charytatywnych oraz rekolekcji na Stadionie Narodowym.
Przez umiejscowienie na jednym z największych w Europie nośników reklamy, Fundacja chciała
przemawiać w sposób pozytywny, dlatego przesłanie zaczynało od słów: „Kochani, popierający aborcję!”.
Organizatorzy inicjatywy nie chcieli tym samym nikogo oskarżać lub stawiać się wyżej, ale z miłością
pokazywać przemilczany problem. „Zależy nam na pokazaniu, że aborcja nie jest dobra, a jej konsekwencje
człowiek nosi na sobie przez długie lata” - wyjaśniał ks. Rafał Jarosiewicz. Umieszczone dalej na grafice
„jednozdaniowe świadectwo”, będące cytatem z kapłańskiego życia ks. Jarosiewicza oznacza, że duchowny
widział za dużo cierpienia i łez kobiet, które przychodziły prosić o pomoc po tym, gdy doświadczyły
aborcji. Jak wyjaśniał, jest to wołanie w imieniu niejednokrotnie pozostawianych samym sobie kobiet.
Ks. Jarosiewicz deklaruje, że Fundacja "SMS z Nieba" nie da się takimi aktami wandalizmu zastraszyć. Nie będziemy rezygnować z wyrażania naszych poglądów, nawet wobec przemocy i wandalizmu, którego
boleśnie doświadczamy. Będziemy z szacunkiem i miłością odpowiadać na brak tolerancji i agresję,
jednocześnie pokazując, w jaki sposób jesteśmy traktowani - informuje duchowny.
Ks. Rafał Jarosiewicz to znany w Polsce ewangelizator, autor oryginalnych pomysłów np. „Mobilny
konfesjonał”, „Biblioteka dla zmarłych” czy „Ewangelia na dachach”. Prowadzona przez niego Fundacja
"SMS z Nieba" na początku pandemii zebrała pieniądze na zakup 44 respiratorów do polskich szpitali.
Organizowała też m.in. wielotysięczne rekolekcje na Stadionie Narodowym w Warszawie.
https://opoka.news/najwiekszy-w-polsce-baner-z-tresciami-pro-life-zniszczony

Teksas: Sataniści żądają
prawa do ,,rytuału aborcji’’
Po zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego w Teksasie, do kontrofensywy przystąpili sataniści.
Organizacja nazywająca się Świątynią Satanistyczną grozi pozwem przeciwko stanowym władzom,
jeśli nie uzyskają dostępu do tabletek wywołujących poronienie.
Już wcześniej Świątynia Satanistyczna złożyła pozew przeciwko administracji gubernatora Teksasu, w
którym jej przedstawiciele przekonywali, że mają „prawo religijne” do „rytuału aborcji”. Rytuał ten, jak
uzasadniali, jest niezbędny do sprawowanego przez nich kultu, bo ofiara z nienarodzonego dziecka jest
podstawowym elementem inicjacji satanistycznej i, jak stwierdzili w pozwie, najlepszym sposobem na
„uzyskanie aprobaty szatana”.
Tamten pozew został odrzucony, jednak teraz satanistyczna organizacja grozi kolejnym.
- „Satanistyczny rytuał aborcyjny jest sakramentem, który otacza i obejmuje aborcję. Ma na celu zwalczanie
poczucia winy, wątpliwości i wstydu oraz umożliwienie członkowi potwierdzenia lub odzyskania władzy
oraz kontroli nad własnym umysłem i ciałem. Wymóg przepisywania REMS (strategia oceny i łagodzenia
ryzyka) znacząco koliduje z satanistycznym rytuałem aborcji, ponieważ rząd utrudnia członkom dostęp do
leków stosowanych w rytuale”
- piszą sataniści.
Domagają się zniesienia procedury uzyskania recepty na środki poronne i późniejszej konieczności wizyty
kontrolnej u lekarza. Chcą mieć możliwość nabywania tych środków w swoich miejscach „kultu”. Powołują
się przy tym na prawo o wolności religijnej.
Świątynia Satanistyczna jest w Stanach Zjednoczonych legalnie zarejestrowanym związkiem
wyznaniowym. https://www.fronda.pl/a/teksas-satanisci-zadaja-prawa-do-rytualu-aborcji,166563.html

Katolickie świątynie atakowane w całej Europie.
We Włoszech sprofanowano
Najświętszy Sakrament
W całej Europie nasilają się ataki na kościoły katolickie. W miejscowości Cà de
Caroli w północnych Włoszech nieznani sprawcy całkowicie zdewastowali kościół
parafialny. Zniszczono kilka figur świętych, rozbito tabernakulum i rozrzucono
konsekrowane hostie po posadzce. Pomazano ściany, zniszczono księgi liturgiczne
i meble. Porozbijano całe wyposażenie prezbiterium. Nienaruszony został jedynie
krzyż za ołtarzem.
Ordynariusz diecezji Reggio Emilia i Guastalla bp Massimo Camisasca odprawił
wczoraj Mszę św. wynagradzającą za profanację i w intencji nawrócenia jej
sprawców. „Nie był to zwykły akt wandalizmu, ale świętokradztwo. Wandalom
chodziło o sprofanowanie Najświętszego Sakramentu. Czyn ten głęboko wstrząsnął
lokalną społecznością” - podkreślił hierarcha. Biskup zaznaczył też, że sprawcy
zaciągnęli na siebie ekskomunikę.
Bp Camisasca zwraca uwagę, że nie jest to pojedynczy incydent we Włoszech.
- „Rok temu wystosowaliśmy do władz apel o powołanie ciała dla monitorowania tego
zjawiska. Może to być użyteczne narzędzie do podniesienia świadomości społecznej
na temat sytuacji kryzysowej, w której się znaleźliśmy” przypomniał.
Podobnie dzieje się w całej Europie, również w Polsce.
https://www.fronda.pl/a/katolickie-swiatynie-atakowane-w-calej-europie-we-wloszech-sprofanowano-najswietszy-sakrament,166561.html

FOT. UNSPLASH.COM

Niemcy: figura jednego z króli nie będzie już wystawiana w Szopce

Za „zbyt rasistowską z dzisiejszej perspektywy” została uznana jedna z rzeźb z szopki bożonarodzeniowej,
wystawianej od lat w katedrze w Ulm na południu Niemiec. Figura króla Melchiora została stworzona
prawie 100 lat temu przez lokalnego rzeźbiarza. Postać czarnoskórego, reprezentującego kontynent
afrykański władcy została przedstawiona z „mocno przerysowanymi ustami i pióropuszem na głowie –
podkreśleniem stereotypów, które (…) należy obecnie określić jako rasistowskie”. Po trwających od ub.
roku dyskusjach podjęto decyzję o przeniesieniu rzeźb Trzech Króli do muzeum. „Trzej królowie mają być
teraz eksponowani na wystawie w muzeum”.

fot. EPA/FABIO FRUSTACI

Wystawa, na której będzie można je oglądać , rozpocznie się w muzeum w Ulm w okresie adwentu.
„Oprócz szeroko omawianych postaci z szopek obejmie również inne prace ich twórcy, artysty Martina
Scheible” – wyjaśnił rzecznik Muzeum Ulm. „Inicjatywa stworzenia wystawy szopek wyszła od Muzeum Ulm
i została zaakceptowana przez ewangelicką wspólnotę katedralną oraz właścicieli rzeźb” – skomentował
dziekan Gohl. „Muzeum jest odpowiednim miejscem do klasyfikacji dzieł sztuki pod kątem historii sztuki i
polityki społecznej” – podkreślił rzecznik muzeum. Planowanie wystawy wciąż trwa. Ma powstać przy
wsparciu zewnętrznego specjalisty ds. różnorodności. „Ponadto istnieje możliwość, że figurki zostaną
wypożyczone na ekspozycję w muzeum zabawek w Norymberdze, gdzie od lipca trwa wystawa zabawek
rasistowskich” – dodaje nwr. https://misyjne.pl/niemcy-figura-jednego-z-kroli-nie-bedzie-juz-wystawianaw-szopce-powod-jest-zbyt-rasistowska/

Rosz ha-Szana: Rok 5782

FOT. EPA/ABIR SULTAN

Święto Rosz ha-Szana: Żydzi powitają dziś rok 5782
Żydowskie święto Nowego Roku jest jednym z najważniejszych świąt w ich
kalendarzu. Jest to rocznica stworzenia świata, sąd Boga nad ludźmi i światem.
Tegoroczny Rosz ha-Szana jest 5782 z kolei. Jest to pierwszy dzień kalendarza
żydowskiego, przypada pierwszego i drugiego dnia miesiąca tiszri. Upamiętnia
Boski akt stworzenia świata i przypomina o sądzie Bożym. W tradycji hebrajskiej
jest to świętowanie stworzenia człowieka, którego Bóg uczynił na swój obraz i
podobieństwo (Rdz 1, 26-27). Święto trwa dwa dni. Otwiera okres pokuty trwający do
święta Jom Kipur. W tym okresie każdy Żyd dokonuje bilansu swojego życia.
Uświadamia sobie swoje grzechy, naprawia błędy oraz szuka przebaczenia u
ludzi, którym wyrządził jakąś krzywdę. Charakterystyczną cechą liturgii tego dnia
jest gra na trąbie szofar. Dźwięk trąby wzywa przebudzenia i pokuty.
https://misyjne.pl/swieto-rosz-ha-szana-zydzi-powitaja-dzis-rok-5782/
>>> Rosz ha-Szana: w duchu modlitwy i radości [GALERIA]

Żydzi powitają dziś rok 5782
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Sprzeciw kard. Wyszyńskiego wobec antysemityzmu w czasie dwóch totalitaryzmów
W czasie II wojny światowej ksiądz profesor Stefan Wyszyński, choć sam zagrożony niemieckimi represjami, angażował się w pomoc Żydom.
Z kolei już jako prymas, potępił antysemicką nagonkę władz PRL w 1968 roku.

Autor/źródło: Diana Polekhina / Unsplash.com

To wciąż szerzej nieznane karty z życiorysu kardynała, który zostanie wyniesiony na ołtarze 12 września.
W 2016 roku dziennik "Rzeczpospolita" opisał w jaki sposób podczas wojny ks. Wyszyński pomagał żydowskiej rodzinie. Gazeta przywołuje relację Jadwigi
Karwowskiej, której rodzice pracowali w majątku Żułów na Lubelszczyźnie. Siostry Franciszkanki prowadziły tam przeniesiony z podwarszawskich Lasek zakład
dla niewidomych. Był tam również ukrywający się przed Gestapo ks. Wyszyński. Jak wspomina Jadwiga Karwowska, wówczas 30-letni duchowny zajmował się
m.in. ratowaniem trzyosobowej rodziny żydowskiej. "Był to ojciec z dwójką dzieci: Gołdą i Szmulkiem. Ich matka zginęła wcześniej. Ja się z nimi przyjaźniłam, bo
to były dzieci w moim wieku" - tak mówiła pani Karwowska w relacji dla projektu "Księża dla Żydów". Nazwiska ratowanej rodziny nie zapamiętały jednak ani
Jadwiga Karwowska, ani siostra Joanna Lossow, przełożona domu w Żułowie. Według relacji zakonnicy, cała trójka została zamordowana na skutek donosu
ukraińskiego nacjonalisty. Jadwiga Karwowska wspomina, że ks. Wyszyński "dyrygował pomocą" dla Żydów w majątku w Żułowie a sama określa się jako
"wychowanka" duchownego. To niejedyna relacja potwierdzająca zaangażowanie późniejszego Prymasa Tysiąclecia w ratowanie Żydów przed Holokaustem. W
Instytucie Jad Waszem w Jerozolimie znajduje się świadectwo Esther Grinberg (sygn. O.3/V.T/862). Pochodząca z Międzyrzeca Podlaskiego kobieta przeżyła jako
jedyna z całej rodziny. Trafiła do Warszawy w trakcie powstania w getcie w 1943 roku. Ukrywała ją Grażyna Winiarska. Esther Grinberg dwukrotnie wskazuje, że
ks. Stefan Wyszyński nakazywał wiernym, by pomagali tym, którzy uciekają z "ognia wojny". Duchowny nie mówił konkretnie komu należy pomagać, głównie ze
względów bezpieczeństwa, ale wówczas wiadomo było, że chodzi o Żydów próbujących uciekać z getta na tzw. "aryjską" stronę.
Ważnym świadectwem o podejściu kard. Stefana Wyszyńskiego do Żydów jest jego postawa w 1968 roku. Wówczas władze PRL stłumiły studenckie protesty w
wielu polskich miastach. Dodatkowo, już kilka miesięcy wcześniej komuniści rozpętali antysemicką nagonkę, która weszła w decydującą fazę w trakcie protestów
w marcu 1968 roku. "Raczej wszystko trzeba brać na rachunek rozgrywek wewnętrznych w PZPR. Władze polityczne w obecnej chwili chcą ograniczyć się do
rozprawy z «syjonizmem» i «podżegaczami». Chcą wymanewrować młodzież akademicką, robotników i Kościół” - zapisał 18 marca 1968 roku w osobistych
notatkach kard. Stefan Wyszyński. Już w kilka dni wcześniej występował w obronie bitych studentów, wzywając do pokoju. 10 marca wygłosił podczas gorzkich
żali kazanie "Na krzyżowej drodze stolicy", odnoszące się do sytuacji na ulicach Warszawy. Ponadto 18 marca prymas Wyszyński zanotował, że dotychczas wobec
władzy jedynym "oponentem było niezadowolnictwo". "Bo tylko Episkopat mówi rządowi i partii prawdę. Wszyscy inni ich oszczędzali. Później przyszło „33”.
Później literaci. A obecnie młodzież. (...) Trzeba uwierzyć społeczeństwu. Ważną rzeczą dla władców jest prawda i odwaga obywateli. Gdy tych cnót zabraknie,
rząd pozostaje w otoce błędu" - ocenił kard. Wyszyński.
Swój sprzeciw wobec antysemickiej nagonki wyraził także później. Jak mówiła w 2018 roku Polskiej Agencji Prasowej dr Ewa K. Czaczkowska, w homilii z 11
kwietnia 1968 roku wspominał o obowiązku miłowania każdego, bez względu na mowę, język i rasę. "Za tę postawę wobec Żydów prymasowi Wyszyńskiemu
dziękował były Naczelny Rabin Polski Zew Wawa Morejno, zarówno w 1968, jak i 1971 roku" - dodała biografka Prymasa Tysiąclecia. Ponadto, w czasie wojny
sześciodniowej w 1967 roku, kardynał, w przeciwieństwie do władz PRL wspierających stronę arabską, poparł Izrael. Dr Czaczkowska przyznała jednocześnie, że
Episkopat nie odniósł się w publicznym komunikacie do Marca 1968, gdyż w przekonaniu biskupów fala antysemityzmu była wynikiem frakcyjnych walk w partii.

Kardynał Stefan Wyszyński był również członkiem prezydium Vat II, który przyjął deklarację Nostra
aetate dotyczącą stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Najobszerniejszy z punktów dokumentu
dotyczył relacji z Judaizmem. Zapisano w nim, że Kościół, który potępia wszelkie prześladowania,
pamiętając o wspólnym z Żydami dziedzictwie, opłakuje "nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem
religijnej miłości ewangelicznej – akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które
kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom". Można zatem stwierdzić, że przed i
posoborowa działalność Księdza a potem Kardynała i Prymasa Wyszyńskiego była wypełnieniem tych słów.
https://opoka.news/sprzeciw-kard-wyszynskiego-wobec-antysemityzmu-w-czasie-dwoch-totalitaryzmow
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Młodzi Chińczycy będą mogli grać w sieci tylko trzy godziny tygodniowo
Nowe przepisy określają dokładnie pory, w których nieletni użytkownicy będą mogli grać w Internecie – to piątki, weekendy i święta, między godz. 20 a 21.
Kolejne ograniczenie, nałożone przez chińskie władze na rynek gier online, ma być odpowiedzią na problem uzależnienia dzieci i młodzieży od gier.

Autor/źródło: unsplash.com

Do tej pory, jak informuje portal wirtualnemedia.pl, nieletni mogli przeznaczać na gry
w sieci do trzech godzin w dni wolne i półtorej godziny w pozostałe. Za
przestrzeganie przepisów odpowiadają firmy, udostępniające gry – muszą one
wprowadzić odpowiednie ograniczenia i weryfikować graczy. „W ten sposób chiński
rząd chce walczyć z uzależnieniem dzieci i młodzieży od gier. Jak zapowiedziano,
zostanie też zwiększona częstotliwość oraz dokładność inspekcji firm zajmujących
się udostępnianiem gier online. Urzędnicy będą sprawdzać, czy producenci gier
wprowadzili ograniczenia czasowe oraz systemy przeciwdziałania uzależnieniom” –
czytamy na wirtualnemedia.pl. Sprawę skomentował na swoim kanale YouTube
„Nauka. To Lubię” dziennikarz i popularyzator nauki Tomasz Rożek. „Młodzi
Chińczycy zamiast zanurzać się – czy zadurzać się – w «duchowym opium», bo tak
zaczęto nazywać w prasie platformy gier online, mają zająć się czymś pożytecznym”
– mówi T. Rożek.
Przywołuje też medialne relacje, mówiące, że „rodzice chińskich nastolatków się
cieszą, a branża gier wideo... siedzi cicho, żeby nie było jeszcze gorzej, bo chodzą
słuchy, że następne w kolejce będą platformy e-handlu”. Jak informuje Reuters,
Chiny są największym na świecie rynkiem gier wideo i władze od lat martwią się
uzależnieniem od gier i internetu wśród młodych ludzi. Powstają specjalne kliniki,
dla osób z tak zwanymi „zaburzeniami korzystania z gier”. Placówki łączą terapię
oraz ćwiczenia wojskowe. Jako problem wymieniany jest także rosnący wskaźnik
krótkowzroczności.
„Według państwowych mediów około 62,5 proc. nieletnich Chińczyków często gra w
gry online, a 13,2 proc. nieletnich użytkowników gier mobilnych gra w gry mobilne
przez ponad dwie godziny dziennie w dni powszednie” – czytamy na portalu agencji
Reutera. https://opoka.news/mlodzi-chinczycy-beda-mogli-grac-w-sieci-tylko-trzy-godziny-tygodniowo

Żłobek – wieś w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim[2]. Miejscowość została
wyodrębniona jako samodzielna w roku 2009[3]. Wierni Kościoła rzymskokatolickiego należą do
parafii św. Jana Jałmużnika w Orchówku. W obrębie ewidencyjnym Żłobek znajdują się stacja
kolejowa Sobibór[4] oraz Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze[5].

Autorstwa Grzegorz W. Tężycki - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90320052

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP z 1830.
W 1855 dobudowano do niej zakrystię. Po 1951 cerkiew opuszczona,
później magazyn leśnictwa, do 1976 używana była jako magazyn
szyszek. Gruntowny remont zabytku przeprowadzono w 1977. Jest to
cerkiew prosta, dwudzielna, orientowana, o konstrukcji zrębowej, obita
gontem.
Od 1979 pełni funkcję kościoła filialnego pw. MB Nieustającej Pomocy w
parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej Górnej.
Zabytek Szlaku Architektury Drewnianej.

Autorstwa Henryk Bielamowicz - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69865821

Śmieszne nazwy:

W woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Olsztynek.

https://youtu.be/Ez2-1exwMgE
https://youtu.be/QpmAGIIUSrM

Piekło – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim,
w gminie Sztum przy drodze wojewódzkiej nr 605. W latach 1975–1998 miejscowość
administracyjnie należała do województwa elbląskiego. Autorstwa Katiana89 - Praca
własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21591033

Kościół w Piekle

Lenie Wielkie – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim,
w gminie Dobrzyń nad Wisłą, nad Jeziorem Leńskim. Autorstwa MOs810 - Praca własna, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66344184

Paryż – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim.

Wenecja – wieś w
Polsce w
województwie
kujawskopomorskim,
położona w powiecie
żnińskim, w gminie
Żnin na przesmyku
jezior:
Biskupińskiego,
Weneckiego i
Skrzynka. Wenecja
uzyskała lokację
miejską w 1392
roku, zdegradowana
przed 1400 rokiem.

Kościół św. Jodoka

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39371008
Sucha Psina – wieś w woj. Opolskim, pow.
głupczycki. https://youtu.be/GdXkTguhD1U
https://youtu.be/nMW5hJJOnsI

Legenda głosi, że przejeżdżający w pobliżu wsi król został
napadnięty i obrabowany. Świadkiem tego zdarzenia był bojaźliwy
wieśniak, który chcąc uchronić władcę przed powrotem
do Krakowa bez ubrania, dał mu swoją najlepszą sztukę bielizny.
Wdzięczny król podarował chłopu ową wieś i odtąd nazwano ją
Zagacie. Inna możliwa geneza nazwy to pochodzenie od
staropolskiego słowa „gać”, oznaczającego zaporę tworzącą próg
wodny na rzece. Nazwa „Zagacie” oznacza „za gacią” czyli za
progiem odcinającym tereny od Wisły – mogło tu chodzić o
potoczny Wyźrał lub patrząc od Czernichowa o Tałachy. W latach
70 przeprowadzono referendum na wsi chcąc zmienić nazwę na
Za Lasem lub na Zalas – mieszkańcy wybrali nazwę Zagacie.

Dom Weselny na Zagaciu Szafran

Zagacie – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Czernichów. Integralne części wsi Zagacie[3][4] Bańdy, Grzesiaki, Kucie, Oczkosie, Podskale ,
Psie Kąty, Tałachy, Wyjrzał. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa krakowskiego. Miejscowość położona nad strumykiem Stracha, będącą lewobrzeżnym
dopływem Wisły. Przez wieś przebiega droga powiatowa nr K2183 [5] z Czernichowa do Liszek. Najmniejsza w gminie pod względem obszaru. Na terenie wsi odkryto pracownię krzemieniarską oraz
obozowiska z okresu paleolitu i mezolitu[6].

Gorszące (?) nazwy miejscowości. Radio Kraków-Małopolska ustaliło, że na Podhalu znajdują się
aż dwa osiedla o nazwie Cipki: w Bukowinie Tatrzańskiej i w Poroninie. Z kolei w Zakopanem jedną z
dzielnic dawno już temu młodzi dziedzice wpisali do księgi parafialnej jako Burdel, inną przez lata
nazywano Pierdołówką (obecnie jest to Pardałówka). W Beskidach znajduje się Burdelowa Góra, a
jedna z polan nad pienińskimi Jaworkami, na której w 1979 prowadziłem obóz szczepu harcerskiego
„Żurawie”, zwie się dźwięcznie Hujową Doliną. Różne są genezy tych gorszących (a może już nie?)
nazw, ale większość przyjęła się na danym terenie i jeśli wywołuje czyjeś zdziwienie, to jedynie wśród
przyjezdnych. https://wpolityce.pl/gwiazdy/77334-gorszace-nazwy-miejscowosci
Śmieszne nazwy miejscowości w Polsce. Byliście tam kiedyś?

W województwie podlaskim dla odmiany jest słodko i przytulnie... Ta wieś w powiecie monieckim liczy 380 mieszkańców.

Pupki także brzmią mimo wszystko dość sympatycznie, prawda? Znajdują się na Podlasiu w powiecie kolneńskim, a mieszka w nich nieco ponad 100 osób.

Na Śląsku mają w powiecie zawierciańskim, gdzie
leży licząca 48 mieszkańców wieś o tej nazwie.

Suczki z województwa warmińsko-mazurskiego są często
odwiedzane przez osoby kolekcjonujące zdjęcia z
tablicami nietypowych nazw miejscowości. Leżą w
powiecie ełckim i liczą niespełna 100 mieszkańców.

Województwo lubelskie ma z kolei na swojej mapie Parafiankę.
Mieszka w niej 227 mieszkańców. Leży w powiecie puławskim.

To miejscowość, która jest również dobrze znana wielu
internautom. Tablica z jej nazwą przez lata była bohaterką
wielu memów. Znajduje się w powiecie bielskim w
województwie podlaskim i liczy mniej niż 100
mieszkańców.

Nazwa wsi w województwie mazowieckim brzmi po
prostu uroczo! Leży w powiecie nowodworskim,
zamieszkuje ją ponad 100 osób.

Nikomu, a w szczególności mieszkańcom woj. lubuskiego nie
życzymy żadnych kłopotów, poza tym na mapie! To wieś w
powiecie słubickim, licząca mniej niż 200 mieszkańców.

https://youtu.be/FT-1HA2ml_Y
https://youtu.be/KrZePZXLjN8
https://youtu.be/zfUC8z5596s
https://youtu.be/uo4NHu6H9MI

https://youtu.be/z0ilGp0685E

Wielkie Oczy
Nazwa miejscowości wywodzi się, według legendy od dwóch stawów, które były oddzielone od
siebie zalesioną groblą. Po spojrzeniu na te stawy z pewnej odległości widoczny był zarys twarzy
człowieka z wielkimi oczami. Niegdyś miasteczko, a dzisiaj wieś, położona jest około 20 km na
południe od Lubaczowa, w województwie podkarpackim, powiecie lubaczowskim. Historyczne
wzmianki o miejscowości można dostrzec już w XV wieku. Mówią one, że osada była posiadłością
Tarnowskich, następnie Fredrów, potem przejęli ją książęta Ostrogscy. W drugiej połowie XVII w
właścicielem Wielkich Oczy stał się rotmistrz Andrzej Modrzewski. Ten oto właściciel dbając o
swoje posiadłości nabył od Króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego przywilejem z 11 maja 1671 r
prawa miejskie dla Wielkich Oczu. W tym czasie miastem mieli rządzić: dwaj burmistrze, czterech
rajców, wójt i czterech ławników. Prawa miejskie pozwalały również na organizowanie trzech
dorocznych jarmarków i czwartkowych targów. Kolejnymi właścicielami Wielkich Oczu byli
Łaszczowie, Potoccy i książęta Lubomirscy. W 1810 r Wielkie Oczy przeszły w ręce baronów
niemieckich Hegenów. Następnie dobra wielkoockie odkupił adwokat dr Czarny z Banku Rolnego
w Przemyślu. Wielkie Oczy liczyły wówczas ok. 1700 mieszkańców. Właściciel swą
zapobiegliwością przyczyniał się do rozwoju miasteczka. Powstawały liczne urzędy, szkoły,
rozwijało się rzemiosło i przemysł. I wojna światowa przyczyniła się do upadku tejże miejscowości.
Epidemie tyfusu i cholery jakie dosięgły osadę doprowadziły do opuszczenia miasteczka przez
wielu zamożnych ludzi. W 1935 r miasteczko Wielkie Oczy zostało pozbawione praw miejskich.
Do dnia dzisiejszego Wielkie Oczy zostały wsią. Mieszkańcy Wielkich Oczu są posiadaczami wielu
małych gospodarstw rolnych. Oprócz roli poszukują także innej pracy zarobkowej. Życie
koncentruje się przy kościele katolickim, w którym po stuletniej pracy ojców dominikanów, sióstr
dominikanek, duszpasterstwo sprawują księża diecezjalni. Wielkie Oczy leżą na pograniczu Polski
i Ukrainy. W niedalekiej odległości jest przejście graniczne Korczowa-Krakowiec, a do Lwowa,
starego polskiego miasta jest zaledwie 100 km. Inną cechą ziem pogranicznych są zabytki: wiele
historycznych świątyń, liczne zabudowania po dawnych dworach m. in. Pałac w Wysocku, gdzie
obecnie mieści się dom opieki społecznej, wielką ciekawostką przyrodniczą jest pięć sosen
wyrastających z jednego pnia, ze środka którego bije źródełko. To miejsce, ze względu na
zjawiska, jakie miały tam miejsce stało się miejscem kultu i odprawiania nabożeństw. Znawcy tych
okolic podkreślają je jako miejsce piękne, bogate w lasy i czyste powietrze, miejsce ciche i
dostojne. Panują tu doskonale warunki do relaksu i nie tylko. Dzików, jeleni, łosi jest dość dużo.
Można nawet spotkać wilka. Źródło :http://www.parafiawielkieoczy.iap.pl/index.html?id=43253&location=f&msg=1&lang_id=PL

Witold Gadowski gościem klubu „Polonia
Christiana”. Już we środę!

Klub „Polonia Christiana” w Krakowie, już w środę 15 września gościć będzie Witolda Gadowskiego.
Znany dziennikarz śledczy i komentator wydarzeń politycznych wygłosi prelekcję autorską

o obecnej sytuacji „pandemicznej”
i korzeniach tych decyzji, które wywróciły
nasze dotychczasowe życie do góry nogami.
Zapraszamy do sali
konferencyjnej Hotelu Miodosytnia (poziom -1, wejście obok recepcji) przy ul. św. Wawrzyńca 6 w
Krakowie. Początek spotkania zaplanowany jest na godz. 18:00. Najbliższy przystanek komunikacji
miejskiej „Wawrzyńca” zlokalizowany jest przy ul. Starowiślnej.

Więcej informacji mogą Państwo przeczytać tutaj.

Komentarz Tygodnia:
Przedziwny przypadek
Józefa Kleksa
https://youtu.be/N7D59ufVfIg

http://www.ogolnopolskidzienszczepien.pl/og%F3lnopolski%20dzie%F1%20szczepie%F1/Oswiadczenie%20
swiadomej%20odmowy%20szczepienia%20ochronnego.pdf

Nie szczepię
się – grzeszę?
https://gadowskiwitold.pl/aktualnosci/nie-szczepie-sie-grzesze/

Jeden z katolickich publicystów napisał, że brak zgody na przyjęcie szczepionki przeciwko COVID19 jest grzechem
przeciwko przykazaniu: nie zabijaj? „To brak roztropnej troski o zdrowie własne i zdrowie innych” – podkreślił.
Nawiasem mówiąc zazdroszczę mu łatwości przenikania Boskiej Woli. Czy zatem ludzie, którzy z ważnych
powodów, wśród których jest poważne niedowierzanie w etyczność wielkich koncernów farmaceutycznych,
podejmują decyzję o nie wstrzykiwaniu sobie substancji uznanych za szczepionki przeciwko ogólnoświatowej
pandemii, popełniają ciężki grzech? Od razu zaznaczę, że osobiście uważam, ze decyzja o przystąpieniu do
szczepienia jest niezwykle ważnym impulsem dotyczącym najgłębszej sfery ludzkiej wolności – własnego ciała, które
przecież jest nasza formą istnienia w świecie. Musi być podejmowana w absolutnej wolności ale także przy
dostarczeniu każdemu człowiekowi maksymalnie wiarygodnej wiedzy. Ta decyzja nie może być wymuszana,
manipulowana, poddawana rozmaitym technikom zbiorowego nacisku. Każdy pacjent musi być bezwzględnie
poinformowany o fakcie, że trzecia faza badań klinicznych najbardziej zaawansowanej szczepionki kończy się w 2023
roku. Z tego wynika, że przymuszeni sytuacją bierzemy udział w masowej akcji szczepień substancjami, które nie
zostały gruntownie przetestowane (w rozmaitych okolicznościach i przypadkach) zanim dopuszczono je do
powszechnego stosowania w społeczeństwie. Tego faktu nie zmieni najbardziej nawet huraganowa kampania
promocyjna i marketingowa. Wolność polega nie tylko na podejmowaniu ważnych decyzji, które niosą poważne
konsekwencje, ale także na poszukiwaniu informacji i potwierdzaniu ich przez niezależne autorytety z dziedziny nauki
i medycyny. W przypadku gdy chodzi o ludzkie zdrowie na dalszy plan schodzą kwestie polityczne i propagandowe.
W sytuacji gdy wielkonakładowe media nie wypełniają podstawowych funkcji informacyjnych, każdy człowiek ma
prawo do poszukiwania wiedzy na własną rękę i weryfikowania źródeł informacji w oparciu o najświeższe doniesienia
fachowe. Nie może zatem funkcjonować w obiegu publicznym automatyczne dyskredytowanie osób i źródeł, które
stawiają poważne pytania i podnoszą podstawowe wątpliwości. Naiwnością jest przekonanie, że wszystko co podparte
jest autorytetem „nauki” pochodzi od Pana Boga i należy się temu bezwzględnie poddawać. W sytuacji gdy gra toczy
się o niewyobrażalne sumy a koncerny farmaceutyczne zdolne są kupować sobie opinie najbardziej głośnych
autorytetów świata nauki, gdy etyka lekarska i etyka badań naukowych schodzą na dalszy plan wobec ogromnego
ciśnienia zysków, polityki i władzy, każdy ma prawo do wolnego wyboru swojej postawy wobec wszechogarniającej
pandemii. Jeśli ktoś podejmuje decyzję o przystąpieniu do szczepienia z uwagi na troskę o bezpieczeństwo własne i
bliskich ważne by taka decyzję podejmował dysponując niezbędną wiedzą. Ci, którzy szczepią się przekonani o
działaniu dla dobra własnego i otaczających osób mają do tego pełne prawo i nikt nie może takiej postawy
krytykować czy wyszydzać. Podobnie jednak jest z osobami, które wykazują rezerwę wobec szeroko propagowanej –
w oparciu o techniki wpływu a nie medyczne standardy – kampanii szczepień jako jedynej drodze ratunku wobec
pandemicznego zagrożenia, także mają święte prawo do szacunku wobec swojego wyboru. I Pan Bóg ani przykazania
nie mogą być tu przywoływane jako argument w dyskusji. Każdy natomiast, kto szermuje taką argumentacją, popełnia
poważne nadużycie, arbitralnie rozstrzygając o tym co się Panu Bogu podoba, a co nie. Status „katolickiego
publicysty” nic w tym względzie nie wyjaśnia, przeciwnie – rodzi pytanie: czy poza propagandowym zestawem
ogólników autor takich twierdzeń dysponuje niezbędną wiedzą i rozeznaniem aby ferować tak kategoryczne opinie.
Korci mnie aby w kontrze do tego napuszonego autora – posługując się podobnym zestawem teologicznych
uproszczeń – stwierdzić, że namawianie do uczestnictwa w masowym eksperymencie medycznym jest właśnie
grzechem i to przeciwko podstawowym przymiotom ludzkiej osoby: przeciwko wolności i prawu do prawdy a także
przeciwko nakazowi roztropnego dbania o własne zdrowie i zdrowie bliskich. Korci mnie…ale tego nie zrobię.
Nie posiadam bowiem takiego przekonania o Boskiej Iluminacji, która spływa na moją świadomość. Ważne jednak
aby konformizm i umysłowe zaniechania nie zasłaniać przykazaniami Boskimi. Równie dobrze można stwierdzić, że
Bóg zesłał pandemię jako bardzo wyraźne ostrzeżenie a koncesjonowani katolicy usiłują teraz znaleźć chwilową
ucieczkę w wierze w cudowną metodę ocalenia nie podejmując w ogóle rozważania nad nauką jaka z tego Boskiego
zrządzenia płynie. W te rozważania także nie będę się zagłębiał – na kilometr pachną magicznymi uproszczeniami.
Oświadczam zatem, że jestem przekonany o tym, że decyzja o szczepieniu się lub nie niewiele ma wspólnego z
grzechem za to wiele wspólnego z obowiązkami wynikającymi z bycia osobą, którą Bóg wyposażył w rozum i
wolność podejmowania decyzji.
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Emerytury bez podatku? Tak,
ale rząd nie mówi nam wszystkiego.
Emeryci będą mieli więcej pieniędzy na zakupy. Dzięki Polskiemu Ładowi zyskają nawet kilkaset złotych rocznie. Ale są też tacy, którzy mocno
stracą.
ZOBACZ TAKŻE

Nie opłaca się dłużej pracować. Bogatsi emeryci stracą przez Polski Ład

Nowy Polski Ład podniesie emerytury. Od 46 do 184 zł więcej dla seniorów [TYLKO U NAS]
– Zdecydowana większość emerytów nie zapłaci podatku dzięki rozwiązaniom zawartym w Polskim Ładzie – chwali się premier. I owszem, ponad
90 proc. seniorów uniknie PIT. Ale w zamian zapłacą składkę zdrowotną ponad sześć razy wyższą niż do tej pory. O tym jednak rząd mówi
znacznie mniej. Tak zmienią się kwoty świadczeń od stycznia 2022 r.
 Dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł zdecydowana większość emerytów nie będzie musiała płacić PIT
 To jednak wcale nie znaczy, że unikną danin na rzecz państwa. Seniorów czeka bowiem znacznie wyższa niż do tej pory składka
zdrowotna
 Mimo to emeryci na zmianach w Polskim Ładzie będą "do przodu". Chyba że posłuchali rządzących, pracowali dłużej, niż
powinni i wypracowali wysokie świadczenia. Oni muszą liczyć się z obniżką o nawet kilka tysięcy złotych rocznie
W środę rząd przyjął ostateczną wersję zmian podatkowych w Polskim Ładzie. Teraz zajmie się nią Sejm, a ponad 600 stron projektu pojawiło się
już na parlamentarnych stronach internetowych.
Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki zapewniał o historycznej obniżce podatków. Chwalił się również
bezprecedensową propozycją dla seniorów. Jak zapewniał, zdecydowana większość emerytów nie będzie musiała płacić podatku.
Postanowiliśmy zweryfikować słowa szefa rządu. Okazuje się, że obowiązek opłacania PIT zniknie w przypadku tych, którzy mają świadczenia
nieprzekraczające 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. To dzięki kwocie wolnej, która od stycznia 2022 r. ma wynieść 30 tys. zł.
Jak to zwykle w takich przypadkach jest jedno "ale". Bo co prawda PIT zniknie, ale pojawi się nowy "podatek". Chodzi o 9-proc. składkę zdrowotną,
która od stycznia będzie znacznie większym obciążeniem dla emerytów niż do tej pory. Efektywnie wzrośnie bowiem ponad sześciokrotnie.
Składki nie odliczysz. Bo i tak nie będzie od czego
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Wszystko przez sposób obliczania emerytury (ale również np. wynagrodzenia za pracę dla etatowców). Dziś działa to tak, że co prawda składka
zdrowotna też wynosi 9 proc., ale aż 7,75 proc. można później odliczyć od podatku. Czyli efektywnie do zapłaty zostanie zaledwie 1,25 proc. na
NFZ. Polski Ład to zmienia. Żadnego odliczania składki zdrowotnej już nie będzie. I emeryci - podobnie jak etatowcy – będą musieli zapłacić
pełne 9 proc. Rząd bowiem dla tych grup społecznych nie zdecydował się na obniżkę stawki do 4,9 proc. (zrobił tak wyłącznie w przypadku
przedsiębiorców). Nie wprowadził też "ulgi dla klasy średniej", która ma ulżyć etatowcom. Efekt? Emeryci zamiast płacić 17 proc. PIT zapłacą 9
proc. składki zdrowotnej. Ale o tym drugim rząd już zbyt głośno nie wspomina. – Faktycznie, rząd ewidentnie kładzie nacisk na kwestie podatku,
ale nie wspomina o składce zdrowotnej. Bo to dla emerytów już tak korzystne nie jest – zauważa w rozmowie z Business Insider Polska Oskar

Sobolewski z Instytutu Emerytalnego. Zwraca jednak uwagę, że nawet mimo podniesionej rzeczywistej składki zdrowotnej zdecydowana
większość emerytów i tak zyska na Polskim Ładzie. Większość zyska. Oto konkretne kwoty
Potwierdzają to wyliczenia Instytutu Emerytalnego, które publikowaliśmy tuż po ogłoszeniu przez rząd najnowszego pomysłu.
Na ich podstawie przeprowadziliśmy symulację dla świadczeń od 1 do 10 tys. zł brutto miesięcznie.

Foto: OnetTak zmienią się świadczenia emerytów po Polskim Ładzie.
Zdecydowana większość z nich zyska na nowych rozwiązaniach Co się okazuje? Na plus wyjdą wszyscy, których świadczenia są niższe niż 5 tys.
zł brutto. Czyli – według danych ZUS – ok. 94 proc. wszystkich emerytów, ponad 5,6 mln Polaków. Najbardziej odczują to seniorzy z
emeryturami na poziomie 2,5 tys. zł brutto. Dla nich Polski Ład oznacza rocznie ponad 2,2 tys. zł zysku. A gdy doliczymy do tego zaplanowaną
na marzec 2022 r. waloryzację oraz "trzynastkę", to okaże się, że będą mogli liczyć na nawet 4 tys. zł ekstra. Mowa tu o ok. 7 proc. emerytów, co
przekłada się na ponad 400 tys. osób. Najwięcej emerytów zdaniem ZUS jest w przedziale 1,8–2 tys. zł miesięcznie. To 9,5 proc. wszystkich
świadczeniobiorców, czyli blisko 600 tys. Polaków. Oni na zmianach podatkowych w Polskim Ładzie zyskają ponad 130 zł miesięcznie, czyli ok. 1,6
tys. zł rocznie. Oczywiście według dzisiejszych stawek, bo po waloryzacji w marcu 2022 r. może się to zmienić. Dłuższa praca i wyższe
świadczenie? To obniżka Choć 94 proc. Polaków na zmianach zyska, to są też tacy, którzy zmian w Polskim Ładzie się obawiają. Mowa tu głównie
o tych, którzy wypracowali sobie świadczenia na poziomie 5 tys. zł brutto lub wyższym. Według danych ZUS takich osób może być ok. 300
tys. Spora część z nich to osoby zatrudnione wcześniej w górnictwie czy energetyce, gdzie pensje zawsze były stosunkowo wysokie. Oni na
Polskim Ładzie stracą. – Takich osób jest na tyle mało, że dla rządu nie są znaczącym elektoratem – mówi Business Insider Polska Oskar
Sobolewski. Jak zauważa, oprócz energetyków czy górników wysokie świadczenia mają również ci, którzy pracowali już po osiągnięciu wieku
emerytalnego. Robili więc to, do czego dziś zachęca rząd. Dzięki dłuższemu budowaniu kapitału mogą dziś liczyć na świadczenia w wysokości 5
tys. zł i więcej. Jeden na stu emerytów pobiera zaś co miesiąc nie mniej niż 7 tys. zł brutto. To właśnie najbogatsi seniorzy stracą na Polskim
Ładzie. Ile? Przy świadczeniu 7 tys. zł miesięcznie trzeba liczyć się z obniżką o ponad 160 zł miesięcznie, czyli prawie 2 tys. zł rocznie.
Pojedynczy seniorzy, którzy zdołali wypracować sobie świadczenie na poziomie 10 tys. zł brutto, na Polski Ład mogą pomstować. Co roku program
PiS będzie ich bowiem kosztował nawet 4 tys. zł. – Jeśli ktoś widzi, że dłuższa praca oznacza obniżkę świadczenia, to pewnie zniechęci się do
zostawania na rynku pracy – mówi Oskar Sobolewski. Podkreśla jednak, że mimo to należy zachęcać Polaków do dłuższej pracy, bo to w
zdecydowanej większości przypadków jedyny sposób na wyższe emerytury. Inna sprawa, że wiele osób pracuje, ale jednocześnie pobiera
emeryturę z ZUS. – Dopiero wtedy mogą bowiem liczyć np. na 13. emeryturę – puentuje Sobolewski.

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/emerytury-bez-podatku-tak-ale-rzad-nie-mowi-nam-wszystkiego/t7cg7hv

