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Rzadko na moich wargach -
Niech dziś to warga ma wyzna
Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.

Widziałem, jak się na rynkach
Gromadzą kupczykowie,
Licytujący się wzajem,
Kto Ją najgłośniej wypowie.

Widziałem, jak między ludźmi
Ten się urządza najtaniej,
Jak poklask zdobywa i rentę,
Kto krzyczy, iż żyje dla Niej.

 Widziałem, jak do Jej kolan -
Wstręt dotąd serce me czuje -
Z pokłonem się cisną i radą
Najpospolitsi szuje.

 Widziałem rozliczne tłumy
Z pustą, leniwą duszą,
Jak dźwiękiem orkiestry 
                     świątecznej
Resztki sumienia głuszą.

Sztandary i proporczyki,
Przemowy i procesyje,
Oto jest treść Majestatu,
Który w niewielu żyje.

Więc się nie dziwcie - ktoś może
Choć milczkiem słuszność 
                           mi przyzna-
Że na mych wargach tak rzadko
Jawi się wyraz: Ojczyzna. (...)

Jan Kasprowicz (1860-1926)

Polska się błyskawicznie zadłuża/zanurza
Skutkiem polskich przemian ustrojowych był też dług 
odziedziczony po epoce Gierka. Dzięki  wiarygodności 
Polski połowę długu nam darowano, a resztę rozłożono 
na raty. Musieliśmy zaciskać pasa, ale dług  spłaciliśmy w 
2012 r. za rządów Tuska. Pamięć o kryzysach z poprzed-
niej epoki powinna czegoś rządzących nauczyć. Tak było 
do 2015 r. Gdy do władzy doszedł PiS, uznał że, „po nas 
choćby potop” i można rozdawać i trwonić bez umiaru. 
W dodatku był to czas wyjątkowej prosperity gospo-
darczej na świecie. PiS  stwierdził więc, że może poszaleć 
i wzbogacić swoich popleczników. Tymczasem inne pań-
stwa  oszczędzały, wiedząc, że po latach tłustych nadejdą 
chude. I nadeszły. Okoliczności zewnętrzne oraz  nieroz-
ważne działania PiS-u spowodowały gwałtowny wzrost 
wydatków, na które nie ma pokrycia w budżecie pań-
stwa. Polska gwałtownie zaczęła się zadłużać. W ciągu 3 
lat dług Polski wzrósł o prawie 50%! Aby to ukryć, 
wymyślono, by pewnych wydatków do budżetu  nie wli-
czać! Utworzono „fundusze” działające w oderwaniu od 
budżetu, czyli  poza kontrolą parlamentu! Sytuacja staje 
się groźna, bo to są wielkie kwoty sięgające wartości 
połowy rocznego budżetu państwa polskiego! (gw)

66 szefów spółek Skarbu 
Państwa, z nadania PiS-u 
zostało milionerami mimo, że
te spółki straciły na wartości. 
Tymczasem na każdego  mieszkań-
ca Polski przypada dług publiczny:
- oficjalnie ok. 39 tys. zł 
- nieoficjalnie ok. 48 tys. zł 

wartość:82 grosze wartość:2 złote

JAK PODNIEŚĆ 
WARTOŚĆ 
ZŁOTOWKI?
-Zrobić w każdej 
dwie dziurki
i sprzedawać 
po 2 zł jako guziki!

KAŻDE POLSKIE 
DZIECKO RODZI
SIĘ DZIŚ Z 
DŁUGIEM 48 tys.złK

R
Ó

T
K

IE
 I
N

F
O

R
M

A
C

JE
  
D

L
A

  
Z

A
P

R
A

C
O

W
A

N
Y

C
H

  
I 
 Z

A
B

IE
G

A
N

Y
C

H



B ŁB I U AB Ł AB I U
nowa

www.nowabibu la .p l
056 / 11 .2022

MYŚLĘ

DZIAŁAM!

A AP WS R DZ M

C Z Y T A M

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

Używanie religii jako narzędzia 
napuszczania jednych na drugich 
jest niedopuszczalne. (...)
PiS trzeba rozliczyć. 
Zło nierozliczone tylko odczeka, 
żeby wrócić ze zdwojoną siłą.

MAMY GALOPUJĄCĄ INFLACJĘ 
(a kiedyś mieliśmy galopujące
 konie arabskie...)
Inflacja to postępująca i powszechna dro-
żyzna. Obecnie w Polsce mamy ok. 18% 
inflacji. Oznacza to, że produkt, za który rok 
temu płaciliśmy 100 zł, dzisiaj kosztuje śred-
nio 118 zł. Jeśli nawet nastąpi spadek inflacji, 
np. do 10%  to nie będzie spadku cen, a jedy-
nie wolniejszy ich wzrost. Po roku ze 118 zł 
zrobi się prawie 130 zł. A gdyby jakimś cudem 
inflacja spadła jutro do zera, to ceny nie wrócą 
do tych z jesieni 2021, tylko pozostaną już na 
zawsze tak wysoki jak dzisiaj. Inflacja w 
zdrowej gospodarce wynosi 2-3%. Inflację 
większą od 10%, nazywa się galopującą. 
Spowodowana jest złą polityką państwa oraz 
Narodowego Banku Polskiego. Drukowane są 
pieniędze bez pokrycia. Na inflacji traci 
społeczeństwo i gospodarka, a bogaci się 
rząd. Droższe produkty to większe podatki. 
Inflacja 18% oznacza, że tracimy tyle pienię-
dzy, jakbyśmy dwie pensje lub dwie emery-
tury w roku oddawali rządowi. Okradani też 
jesteśmy z naszych oszczędności. Za każde 
zaoszczędzone 1000 zł kupimy obecnie tylko 
tyle, co za 820 zł rok temu. (mbj) 
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TRUDNE SŁOWO: INFLACJA
BOLESNE SŁOWO: DROŻYZNA

Maleje wartości każdej złotówki. Wzrost 
inflacji i drożyzny pojawiają się wtedy, gdy 
ilość pieniędzy na rynku rośnie szybciej niż 
ilość towarów i usług. Inflacja działa jak nie-
widoczny podatek, najsilniej uderzając w 
ludzi ubogich, robotników, rolników, emery-
tów, natomiast znacznie zwiększa przychody 
władzy. Gdy rządzący dbają bardziej  o utrzy-
manie posad niż o dobro i materialny byt 
wszystkich obywateli, rozdają obietnice i 
drukują „pusty pieniądz”, bez pokrycia.  
Drukują nam drożyznę! Narusza to podstawy 
gospodarki i powoduje straty u zwykłych, 
szarych ludzi. Emeryci niby dostali częściową 
13, a niektórzy 14 emeryturę. To jednak nie 
pokrywa ich strat, bo w sumie stracili ponad 
dwie zwykłe, pełne emerytury! Ludzie o wiele 
mniej kupią, a przecież i tak żyli skromnie!   
Jak długotrwałe, bolesne i trudne jest wycho-
dzenie z inflacji, poznaliśmy pod koniec lat 
80., gdy z wielkim trudem zwalczyliśmy 
kryzys. Obecnie mamy powtórkę. (jr)
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ks. Wojciech Lemański 2022

  
Aż 23 państwa UE mają 
inflację niższą niż Polska!
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METODA „NA WNUCZKA” 
Dziś większość starszych osób wie, że oszuści 
dzwonią do nich, podszywając się pod wnu-
czka, który właśnie miał wypadek samocho-
dowy i pilnie potrzebuje pieniędzy. „Wnu-
czek” jest połamany, więc po pieniądze 
przyśle kolegę... Na szczęście mało kto już    

daje się nabrać na to kłamstwo.
 

...................... 

METODA „NA EMMANUELA”
Prezydent Andrzej Duda przez 7 minut 
rozmawiał z Rosjaninem, udającym 
Emmanuela Macrona. Jak służby do 
tego dopuściły? 

Przecież mogły 
wyciec tajemnice państwowe. Poraża 
niekompetencja osób na bardzo wyso-
kich stanowiskach. (ag)

Zwłaszcza w obliczu 
wojny Rosji z Ukrainą. 
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Hallo! 
Emmanuel!

Dzwoni ciocia z USA:
 - Co u was słychać?
- Trochę dobrze, trochę źle...
- Co jest źle?
- Babcia umarła, bo nie doczekała 
operacji. Komornik zajął nam mieszkanie, 
bo nie stać nas na spłatę kredytu, ...
- A co jest dobrze?
- Nasi rządzą już 7 lat! J
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