
Oda do Młodości
 Adam Mickiewicz  (fragment)

(…) Młodości! tobie nektar żywota
Natenczas słodki, gdy z innymi dzielę:
Serca niebieskie poi wesele,
Kiedy je razem nić powiąże złota.
Razem, młodzi przyjaciele!…
W szczęściu wszystkiego są wszystkich cele;
Jednością silni, rozumni szałem,
Razem, młodzi przyjaciele!…
I ten szczęśliwy, kto padł wśród zawodu,
Jeżeli poległym ciałem
Dał innym szczebel do sławy grodu.
Razem, młodzi przyjaciele!…
Choć droga stroma i śliska,
Gwałt i słabość bronią wchodu:
Gwałt niech się gwałtem odciska,
A ze słabością łamać uczmy się za młodu! (...)
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Kidawa na miarę PO
PO,  które  za  swoich  rządów  wyprowadziło  z  Otwartego  Funduszu  Emerytalnego  153
miliardów  zł,  nie  wie,  gdzie  się  podziało  19  miliardów.  Na  zadane  w  Sejmie  pytanie,
kandydatka na urząd Prezydenta RP z ramienia Platformy Obywatelskiej Pani Małgorzata
Kidawa-Błońska odpowiedziała bez cienia wstydu, że nie wie, gdzie są wyżej wspomniane
pieniądze, ale nie omieszkała zapewnić wszystkich, że na pewno trafiły w dobre ręce.
Z  drugiej  strony  PiS,  który  kontynuuje  proceder  wyprowadzania  pieniędzy  z  Otwartego
Funduszu Emerytalnego, dodatkowo nakłada 15% podatek za transfer środków z OFE na
Indywidualne  Konta  Emerytalne  (IKE),  które  są  formą  indywidualnego  i  dobrowolnego
oszczędzania na przyszłe świadczenia emerytalne. W ten sposób PiS zabierze blisko 23
miliardy zł z oszczędności Polaków! Wicepremier Jacek Sasin na zadane pytanie: Dlaczego?
Również bez cienia wstydu odpowiedział: „Bo taką podjęliśmy decyzję."
Czy naprawdę dalej chcemy pozwalać na POPiS-ową bezczelność, wybierać mniejsze zło i
licytować się kto więcej, a kto mniej drenuje kieszenie Polaków?!
Nadszedł czas, aby, raz na zawsze skończyć z żerowaniem na pieniądzach podatników. .
Autor: redakcja

Czy będziemy płacić roszczenia żydowskie
Ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Zvi, po raz trzeci publicznie zażądał realizacji
bezpodstawnych roszczeń żydowskiego mienia bezspadkowego. Rząd PiS, jak i Prezydent
RP Duda milcząco  przyzwalają  na  takie  działanie.  Takie  zachowanie  ze  strony  naszego
rządu jest bardzo niepokojące. Apelujemy, aby wobec narastających nacisków wobec Polski
jak  najszybciej  procedować  w Sejmie  obywatelski  projekt  ustawy STOP447,  pod którym
podpisało się 200 tysięcy Polaków. 
Autor: redakcja

Jeżeli uważasz, że informacja zawarta w tej ulotce jest interesująca, wejdź na
stronę wicipolskie.com, pobierz PDF, zrób kilka kserokopii i rozdaj je innym.
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Banki korygują alternatywę  
Demokracja, zwłaszcza taka młoda, jak nasza, przynosi rozmaite niespodzianki, w których
nie zawsze łatwo się rozeznać. W takich momentach – powtarzam - warto odwołać się do
klasyków demokracji. Może nie do wszystkich naraz, bo wtedy zamęt mógłby być jeszcze
większy, tylko do jednego klasyka demokracji, mianowicie Józefa Stalina. Jak wielokrotnie
przypominałem, Józef Stalin wygłaszał na temat demokracji spiżowe opinie, które nawet i
dzisiaj nie tylko nie straciły na aktualności, ale jakby nawet zyskały. Na przykład spiżowa
opinia,  że  ważniejsze  od  tego,  kto  głosuje,  jest  to,  kto  liczy  głosy.  Znakomitą  ilustracją
trafności  tego  spostrzeżenia  jest  metoda  przeliczania  wyborczych  głosów  na  mandaty
parlamentarne. Najpierw te głosy są zsumowane, potem wyciąga się z tej sumy pierwiastek
kwadratowy, następnie odejmuje się od niego roczną produkcję parasoli, otrzymany wynik
dzieli się przez 460 i w ten sposób wszystkie mandaty są prawidłowo obsadzone. Ale jest
rzeczy  jeszcze  ważniejsza  od  liczenia  głosów.  Chodzi  o  przedstawienie  wyborcom
prawidłowej  alternatywy. Za komuny partia szła po linii  najmniejszego oporu i  wystawiała
jedną listę, więc żadnej alternatywy nie było. Ale nastała transformacja ustrojowa, a z nią
pluralismus, więc jakaś alternatywa musiała się pojawić. Ale – jak mówił partyjny buc z filmu
„Kontrakt” Krzysztofa Zanussiego, grany przez Janusza Gajosa - „demokracja – demokracją,
ale  ktoś  przecież  musi  tym  kierować!”  A  w  sytuacji,  gdy  ze  względu  na  pluralismus,
alternatywa  musiała  się  pojawić,  kierowanie  tą  całą  młodą  demokracją  wymaga  pewnej
finezji.  Toteż w tych warunkach bardzo ważne jest  przygotowanie wyborcom prawidłowej
alternatywy. A kiedy alternatywa jest prawidłowa? Wtedy, gdy bez względu na to, kto wybory
wygra – będą one wygrane. 
Nasz  nieszczęśliwy  kraj  właśnie  wchodzi  w  fazę  kampanii  wyborczej,  którą  prowadzą
kandydaci  wystawieni  w  ramach  pluralismusa  przez  poszczególne  ugrupowania.
Zjednoczona  Prawica,  czyli  PiS  z  satelitami,  popiera  prezydenta  Andrzeja  Dudę.  Pan
prezydent nie ma własnego aparatu wyborczego, więc musi korzystać z aparatu PiS. W tej
sytuacji nie ma miejsca na żadne dąsy, toteż pan prezydent robi wszystko, czego oczekuje
od niego Naczelnik  Państwa.  Czy tak będzie  po wyborach,  jakie  pan prezydent  pragnie
wygrać – to nie jest takie pewne, bo na trzecią kadencję Andrzej  Duda kandydować nie
może, w związku z czym może zacząć politykować na własna rękę, to znaczy – meandrując
między różnymi folkslistami i bezpieczniackimi watahami. Koalicja Obywatelska, czyli PO z
satelitami,  która  uczestniczy  w  obozie  zdrady  i  zaprzaństwa,  popiera  posągową  panią
Małgorzatę Kidawę-Błońską, składającą się z samych zalet, które na razie jeszcze się nie
ujawniły, ale w stosownym momencie na pewno się objawią. Inne ugrupowanie wchodzące w
skład obozu zdrady i zaprzaństwa, czyli Zjednoczona Lewica, popiera kandydaturę Roberta
Biedronia, który już choćby z tego powodu może być nazwany królem tubylczych sodomitów.
Charakteryzujące  się  stuprocentową  zdolnością  koalicyjną  PSL  wystawiło  Władysława
Kosiniaka-Kamysza, a Konfederacja – Krzysztofa Bosaka. Do tego grona dołączył Szymon
Hołownia,  którego promotorem na gruncie  tubylczym jest  Michał  Kobosko,  do  niedawna
uczestnik wpływowego amerykańskiego think-tanku pod nazwą Rady Atlantyckiej, w której
władzach zasiadają osobistości z Goldman-Sachs, a także z wojska i  bezpieki.  W gronie
doradców Szymona Hołowni znajduje się generał Różański, a szefem kampanii jest Jacek
Cichocki,  za  rządów  obozu  zdrady  i  zaprzaństwa  piastujący  funkcję  ministra  spraw
wewnętrznych i koordynujący wszystkie bezpieczniackie watahy. (...)


