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ALFABET ŚWIĄTECZNYCH TRADYCJI

POKÓJ LUDZIOM
DOBREJ WOLI
w lepszym roku 2019

Dzieci po przeszczepach
Wszyscy pacjenci po przeszczepach
muszą do końca życia przyjmować leki
zapobiegające odrzutowi przeszczepu.
Leki te nieustannie drożeją. Szczególnie
bulwersująca jest sprawa syropu dla
dzieci po tych operacjach. W roku 2015
syrop był dostępny za 3,20 zł. Obecnie
syrop kosztuje aż 924,93 zł! Bez refundacji nawet 1016,60 zł! Wielu rodzin na
to nie stać (mimo 500+). Podwyżki, to
decyzja Rządu PiS, który mieni siebie
obrońcą życia nienarodzonych. A co z tymi, którzy już się narodzili i chorują? (pp)

Choinka - zwyczaj niemiecki, który przyszedł do nas
w czasie zaborów. Spopularyzowany w Anglii przez
królową Wiktorię. W Polsce przedtem wieszano gałąź
przystrojoną jabłkami i orzechami. Stawiano też
snopy zboża dla ochrony przed złymi duchami
Jemioła - celtycki, pogański, symbol dostatku, szczęścia i płodności. Całowanie się pod jemiołą to zwyczaj
angielskiej służby z XVIII wieku.
Puste miejsce przy stole - tradycja pogańska. Wolne
miejsce zostawiano dla duchów bliskich zmarłych.
Sianko na stole - zwyczaj pogański dla uczczenia
słowiańskiego boga Ziemiennika. Nie miał nic wspólnego z sianem w stajence Jezusa. Kościół w średniowieczu, przejął ten obrządek na potrzeby święta
Bożego Narodzenia.

Produkty na WIGILIĘ
podrożały w ciągu roku ok.

8%

POMÓŻMY BIEDNIEJSZYM!
Karp - nowa tradycjna potrawa z czasów biedy w PRL.
Wcześniej jadano zazwyczaj szczupaka. Karp był przed
wojną atrakcją głównie kuchni żydowskiej.
Barszcz i kutia - potrawy z krajów prawosławnych.
Mak i grzyby -potrawy zaduszne pogańskich Słowian.
Miały ułatwiać kontakt ze zmarłymi krewnymi.
Nasze tradycje wynikają z różnych wierzeń, kultur
i historii. Cieszmy się tą różnorodnością w Święta! (ang)

Należy ukazać zasadniczą różnicę, jaka istnieje między
szaleńczym nacjonalizmem, głoszącym pogardę dla innych
narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest godziwą miłością
do własnej ojczyzny. Prawdziwy patriota nie zabiega nigdy
o dobro własnego narodu kosztem innych. To bowiem
przyniosłoby ostatecznie szkody także własnemu krajowi (...)
Św.Jan Paweł II
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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AFERY & szumidła

Afera w KNF i nie tylko
Niespotykanym skandalem było niedawne
zatrzymanie byłego wiceszefa KNF (Komisji
Nadzoru Finansowego) Wojciecha Kwaśniaka.
Zapewne miało to przykryć aktualną aferę
korupcyjną w KNF, związaną z PiS. Szukano
czegoś, co mogłoby odwrócić od niej uwagę.
Warto jednak pamiętać, że Kwaśniak z powodu rzetelnego zajmowania się przekrętami
w SKOKach, został przez gangsterów brutalnie
pobity niemal na śmierć i spędził kilka miesięcy w szpitalu. Minister i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro dołożył jednak wielu
starań, by z ofiary zrobić przestępcę. Według
Ziobry Kwaśniak „rozzuchwalił gangsterów
swoją opieszałością”. Warto też skojarzyć te
fakty z dużo większą aferą. Przecież ze SKOKWołomin wyprowadzono ponad 1,6 mld zł
w okresie, gdy był nadzorowany przez obecnego senatora PiS, Biereckiego. Dziennikarze
śledczy piszą o aferach w SKOK-ach od 14 lat.
Dlaczego prokurator tego nie bada? (adg,ang)

Z ostatniej chwili:
Precyzyjna elektronika,
w najnowocześniejszych
czołgach Leopard, niszczeje
pod chmurką, bowiem MON
nie zapewnił im hangarów.

W tle największej afery po stanie wojennym,
jaka wyszła na jaw w Komisji Nadzoru Finansowego, stoją dwaj „gwaranci pomyślności” PC
i PiS: Adam Glapiński i Grzegorz Bierecki. Za
czasów pierwszego majątek partii powstał
i rósł w wyniku przejmowania PRL-owskich
spółdzielni, oraz uwłaszczania się na przejętych nieruchomościach. Drugi pilnował
skarbonki, jaką stały się SKOK-i. Obaj zdobyli
przy okazji wielomilionowe majątki prywatne. Obaj promowali Marka Chrzanowskiego
(35 lat) do Rady Polityki Pieniężnej i na szefa
KNF. Gdy protegowany okrzepł na posadzie,
zaprosił na rozmowę (być może w uzgodnieniu
z mentorami) Leszka Czarneckiego, właściciela dwóch banków. Po uprzedzeniu, że
szumidła* w gabinecie zagłuszą każde nagranie, Chrzanowski zagroził, że banki (z powodu
słabej kondycji) mogą zmienić właściciela
niemal za złotówkę. Restrykcji jednak by nie
było, jeśli za duże pieniądze (ok. 40 milionów)
Czarnecki zatrudniłby poleconego mu prawnika. Mimo szumideł bankowiec nagrał tę
rozmowę. Powstał dowód na próbę korupcji.
Pytanie: kto miał na tej sprawie skorzystać? (ap)
*szumidła - urządzenia udaremniajace rejestrację rozmów
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Uwaga: to na razie żart inspirowany
aresztowaniem Kwaśniaka :)

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!

