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MAFIA VATOWSKA, czyli „najciemniej pod latarnią” 

(pp,a)

Marian Banaś to były szef Administracji Skarbowej, były 
minister finansów, a obecnie szef Najwyższej Izby Kontroli. 
Przed laty otrzymał w prezencie kamienicę, którą wynajmo-
wał gangsterom prowadzącym tam „pokoje na godziny”. 
Okazało się, że oprócz kamienicy Banaś dostał także dom na 
wsi. Ostatnio wyszła na jaw nowa afera. Odkryto, że jego 
najbliższy współpracownik stał na czele gangu, który 
wyłudził 5 mln zł podatku VAT. Afera obciąża nie tylko Bana-
sia, ale również obecnego premiera, a wcześniej ministra 
finansów, Mateusza Morawieckiego. - Jak to możliwe, że naj-
ważniejszym urzędnikom w państwie umykały takie prze-
kręty? Jak to możliwe, że Banaś, zwany „pancernym”, po-
wrócił na stanowisko szefa NIK-u mimo skandali i niekorzys-
tnych wyników kontroli CBA? Czyżby ktoś bał się Banasia? 

lNAGRODA NOBLA DLA POLKI
Olga Tokarczuk, nasza znakomita pisarka, 
laureatka wielu nagród polskich i zagranicz-
nych, zdobyła największe światowe trofeum: 
nagrodę Nobla. To nie tylko jej ogromny 
osobisty sukces, ale także znakomita promocja 
Polski i polskiej kultury na całym świecie. 
Tokarczuk jest wybitną literatką, ale przede 
wszystkim wspaniałą, mądrą, skromną osobą, 
życzliwą wszystkim ludziom i zwierzętom. 
Brała udział w wielu inicjatywach w obronie 
osób LGBT, a także w obronie przyrody itp. 
Jesteśmy z  niej dumni! Gratulujemy! (ang)

Co z Polską? - To zależy od nas (...). 

Tworzymy tę rzeczywistość 

w każdym momencie naszego życia, 

nie tylko głosując, ale robiąc drobne 

wybory. – Zamawiając 

jedzenie w restauracji, 

wyrażając sympatię do 

innych ludzi, robiąc 

zakupy, odnosząc się do 

innych istot, czytając książki. 

Olga Tokarczuk, październik 2019
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ZAKAZ EDUKACJI SEKSUALNEJ

(ang)

Do Sejmu trafił projekt całkowitego zakazu 
edukacji seksualnej w szkołach. Za jego złama-
nie nauczycielom może grozić nawet 5 lat 
więzienia. Inicjatorem projektu pod absolut-
nie mylącym tytułem „Stop pedofilii” jest (rze-
komo chrześcijańska) fundacja Ordo Iuris, wy-
wodząca się z brazylijskiej sekty (zdelegalizo-
wanej i potępionej przez Kościół). Fundacja 
jest finansowana w sposób niejawny przez ta-
jemniczych sponsorów. Projekt popiera PiS      
i prawica - mimo opinii papieża Franciszka. 
A przecież właśnie na skutek braku fachowej 
edukacji seksualnej dzieci mogą się stać 
łatwym łupem pedofilów i doznać nieprawdo-
podobnych cierpień, niszczących całe życie. 

?

DRAMAT W SŁUŻBIE ZDROWIA

(ang)

Podobno rządy PiS-u - to nieustające pasmo 
sukcesów gospodarczych i nie tylko. Podobno 
też „odebrano pieniądze złodziejom”, jak 
oczywiście twierdzi upartyjniona TVP. Faktem 
jest, że w ostatnich latach w całej Europie 
trwała bardzo dobra koniunktura, na której      
i Polska mogła skorzystać. Dlaczego zatem 
nieustannie brakuje pieniędzy na refundo-
wanie leków ratujących życie? Dlaczego nawet 
tych drogich leków wciąż brakuje w aptekach? 
Dlaczego upadło już 69 szpitali? Dlaczego do 
lekarza specjalisty czeka się średnio ponad 4 
miesiące? Dlaczego długość życia Polaków się 
skróciła? Dlaczego dostęp do lekarzy i szpitali 
mamy najgorszy w Europie? 

W POLSCE CODZIENNIE:
- wypadkach samochodowych ginie 8 osób

- czekając na wizytę u specjalisty, 
- popełnia samobójstwo 15 osób

umiera 85 osób
- z powodu smogu umiera 126 osób

WYBORY, WYBORY I PO WYBORACH...
PiS użył b. kosztownych środków, by osiągnąć 
zwycięstwo. Podarował TVP 1,3 mld zł dotacji, 
dzięki czemu mogła sławić „sukcesy” rządu       
i poniżać opozycję. Prezes Kaczyński złożył 
gigantyczne (nierealne) obietnice. Kościół też 
agitował za PiS-em. (O. Rydzyk dostał 214 mln 
zł!) Mimo to PiS poparło tylko 43,6 %głosu-
jących. PiS ma w Sejmie większość (ale 5 man-
datów mniej niż poprzednio), zaś w Senacie 
utracił większość! Może więc skończy się 
szybkie przepychanie szkodliwych ustaw, 
które zamiast służyć Polsce, służyły partii. (pp)
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