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ODA do KONSTYTUCJI
Konstytucjo! Tyś gwarancją naszych swobód, naszych praw.
Kto uczciwy, ten obrońcą Twoich treści, Twoich prawd.
Tyś opoką Państwa Prawa, o trójpodział władzy dbasz,
by anarchii groźna lawa ominęła region nasz.
Dbasz o słabszych, o nielicznych, kiedy rządy większość ma,
o pomyślność spraw publicznych - póki Twoja władza trwa.
Twa tradycja sięga wieków, Trzeci Maja przykład dał,
w przestrzeganiu Twoich zasad rozwój państwa źródło miał.
Ty wskazujesz, jak wybierać prezydenta, senat, sejm,
jak Ojczyznę naszą wspierać dobrym rządem w każdy dzień.
Patriotycznym obowiązkiem jest Cię bronić z wszystkich sił,
Naród dobrze zapamięta i rozliczy, kto kim był...
Biada kłamcom i oszczercom, którzy Ciebie jawnie lżą!
Za łamanie przeniewiercom wyrok wyda czas i sąd!
Odtworzymy państwo prawa, by z Europą razem iść,
przyzwoitość to podstawa, przyszłość się zaczyna dziś!
słowa: Paweł Grabski, Jacek Ostaszewski
muzyka: Jacek Ostaszewski POSŁUCHAJ: http://nowabibula.pl/oda

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.
PREAMBUŁA
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego
i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie
podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach
i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za
walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim
dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej
i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne
z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich
doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić
rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na
poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na
zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,wzywamy,
aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności
i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad
mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.
UWAGA: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby podzielić się informacjami zgodnymi z prawdą. Jeśli masz jakieś uwagi,
lub chciałbyś włączyć się w dystrybucję NOWEJ BIBUŁY, napisz: kontakt@nowabibula.pl
PODAJ DALEJ!
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„REFORMY” według PiS-u

JAK W POLSCE ŁAMANO KONSTYTUCJĘ
Łamanie Konstytucji zaczęło się natychmiast
po objęciu władzy przez PiS. Akt pierwszy to
„ułaskawienie” przez prezydenta byłych szefów CBA (skazanych na razie w pierwszej
instancji). Aby móc dalej łamać Konstytucję,
przejęto jej strażnika , czyli Trybunał Konstytucyjny (TK). Prezydent nie zaprzysiągł więc prawidłowo wybranych sędziów, a Sejm bezprawnie powołał innych, sprzyjających PiS-owi.
Konstytucję złamała następnie premier Szydło,
nie publikując wyroków TK. Potem parlament
uchwalił niekonstytucyjną procedurę wskazania „pełniącego obowiązki prezesa TK”, a
prezydent taką osobę wskazał. Przegłosowano
bezprawne ustawy o Sądzie Najwyższym (SN) i
Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS). Wygaszano wbrew prawu kadencje prezesów i członków, a także powoływano nowe osoby na ich
miejsce. Wprowadzono też niekonstytucyjne
ustawy ograniczające prawa do zgromadzeń,
ustawę inwigilacyjną, a także ustawę o IPN
(ograniczającą badania naukowe) i wiele
innych. Te działania inicjował głównie PiSowski rząd i parlament, ale obciążają one
przede wszystkim prezydenta Dudę, gdyż zgodnie z art. 126 pkt 2 Konstytucji to prezdent
„czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji”. (pka)

„Ile razy można zabierać się za tę samą robotę
i twierdzić, że jest się dobrym fachowcem?
Czy student, który 8 razy podchodzi do
egzaminu, jest dobrym studentem? Czy
majster, który 8. raz naprawia ten sam kran,
jest dobrym hydraulikiem?”- tak skwitował
prof. Matczak ósmą już nowelizację ustawy o
Sądzie Najwyższym. Nagle też przy okazji
strajku nauczycieli okazało się, że rzekomo
doskonała i świetnie przygotowana „reforma”
oświaty min. Zalewskiej prowadzi do katastrofy. Wg. premiera Morawieckiego wymaga
to obrad okrągłego stołu, który miałby przygotować zmiany w oświacie. Może należało
zwołać te obrady, zanim zniszczono polską
edukację? Wykończono też służbę zdrowia. Po
„reformie" pacjenci czekają nawet po kilkanaście godzin na przyjęcie na SOR. Niektórzy
umierają w kolejce. Umieralność w Polsce jest
największa od czasów wojny. Szpitale publiczne są zadłużone, bliskie zapaści. Lekarze
masowo emigrują. Ktoś powinien za to stanąć
przed sądem. Oby niezawisłe sądy przetrwały!
Tymczasem rząd PiS-u przyznał swoim urzędnikom dodatkowe nagrody: 44 miliony zł,
jeszcze bardziej zadłużając kraj. Czy tak sowicie
wynagradzani niekompetentni ludzie pracują
dla wspólnego czy tylko dla własnego dobra?

Nie interesujesz się polityką?
Niestety - polityka interesuje się Tobą!
KOMU DADZĄ? KOMU ZABIORĄ?
Aby dać obecnym emerytom „13 emeryturę”,
rząd zabierze pieniądze tym przyszłym! Środki
zgromadzone w OFE zostaną przejęte przez
państwo! Najbardziej stracą na tym ci, którzy
najdłużej odkładali na OFE: obecni 40- i 50-latkowie. Co gorsza, te kwoty nie będą już podlegały dziedziczeniu, tylko przepadną. PiS liczy
na to, że za pieniądze zabrane jednym kupi
głosy drugich. To jest cyniczne manipulowanie
cudzym dorobkiem i przyszłością. (pp)

UWAGA: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby podzielić się informacjami zgodnymi z prawdą. Jeśli masz jakieś uwagi,
lub chciałbyś włączyć się w dystrybucję NOWEJ BIBUŁY, napisz: kontakt@nowabibula.pl
PODAJ DALEJ!

