
W istniejącym chaosie informacyjnym, warto choć trochę to uporządkować. Na co-dzień 
bazujemy głównie na opiniach innych, często kłamliwych. Spróbowałem więc sięgnąć do źródeł 
w kilku sprawach.

I oto co się ujawniło:

1) Jak trudne zadanie miał PiS, po wygraniu wyborów 4 lata temu, świadczą te wypowiedzi:

a) Piniendzy po prostu nie ma! - Jacek Rostowski

b) Zakopane miliardy"czy „legenda o VAT". Donald Tusk o tym

2) Efekty gospodarcze rządu PiS obrazują wykresy:

    z 16 VII 2019[1]

Zatem w ciągu 3 lat PiS, wzrosły:
* dochody budżetu o 31% (o 91mld zł ) , 
* dochody z VAT-u o 42% (o 52 mld zł) - GŁÓWNIE Z POWSTRZYMANIA OSZUSTW.

„Program 500+” kosztował ok. 24 mld zł/rok - było więc z czego płacić.
Przykładowo, znajoma rodzina z czwórką dzieci otrzymała do dziś z „Programu 500+” prawie 
46 TYS. ZŁOTYCH.

https://www.youtube.com/watch?v=DAHIQtroWzs
https://www.tvp.info/43125065/zakopane-miliardy-czy-legenda-o-vat-donald-tusk-o-tym-ze-polske-jednak-stac-na-500-plus


    z 6 III 2019[2]

Deficyt ostro spada a na 2020 r jest planowana: RÓWNOWAGA BUDŻETOWA[3].

I czy PiS źle gospodaruje?

PiS mówił, że za czasów PO "Polska była w ruinie", ale w sensie organizacji i działania instytucji 
państwa (patrz np afery: „Amber Gold” czy „VAT-owska” we wszelkich odmianach i inne…)

3) Teraz właściwie szczegół, ale jakże znamienny dla interpretacji faktów przez członków PO.

Parę dni temu v-szef PO Borys Budka, w czasie debaty TV przedstawił "paragon hańby" za lek,
jednocześnie komentując: "Ten rząd zamiast dofinansowywać służbę zdrowia woli wydawać 
pieniądze na nagrody dla ministrów." Zarzut ten dotyczy rządu premier Beaty Szydło za rok 2017.
Ale oceńmy ówczesną pracę rządu (nawet ograniczając się tylko do VAT-u):
* 6 mln zł na nagrody (zgodne z prawem) za 2017 r., dla 151 ministrów i podległych[4], to daje:
 6 mln zł : 38 mln obywateli = 16 groszy/Polaka - czyli strata (bo wydane ministrom)

* 34 mld zł ze zmniejszenia luki VAT w 2017 r. (w por. do 2015 r.), to daje:
 34 mld zł : 38 mln obywateli = ok. 900 zł/Polaka - czyli zysk (bo zyskało społeczeństwo)

900 zł :16 gr  = 5 625 razy - więcej rząd PiS-u przysporzył pieniędzy niż na siebie wydał. Czy za TAKIE 
EFEKTY nie należy się (przynajmniej taka) nagroda?

PO też dawała podobne nagrody przy nieporównanie gorszych wynikach gospodarczych.

Podobnie jest z innymi "aferami " PiS-u. Opozycja najczęściej robi "z igły widły" (lub "z mrówki słonia")
niepomna na n-krotnie większe i częstsze swoje afery. Ich dewizę można ująć: zakrzyczeć 
rzeczywistość.

4) Filozofię działania Platformy Obywatelskiej można poznać z "taśm u Sowy" ale szczególnie z "TAŚM 
NEUMANNA". Treść tych ostatnich można określić jako "porażającą". Platforma z taśm Neumanna 
jest odwrotnością tego, co głosi publicznie.

https://poczta.agh.edu.pl/rcm-1.3.8/?_task=mail&amp;_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&amp;_uid=37129&amp;_mbox=INBOX&amp;_action=show
https://www.youtube.com/watch?v=YeVGc3UpsQY


Dla Neumanna: nie ważne kim jesteś (przestępcą?- to nawet lepiej) i co umiesz - jeśli jesteś 
z Platformy będzie cię bronił jak niepodległości, inaczej masz problem.
Czy reguły mafii są daleko inne?

Porównajmy wypowiedzi Neumanna[5] z Programem KO[6]:

Neumann do kolegów o doborze ludzi:

„(…) Platforma wskazuje tego człowieka i nie ma dyskusji o tym, czy on jest dobry, czy nie, tak jak 
dzisiaj. Czy się nadaje czy nie. Czy się nadaje do takiej spółki czy nie. W d**pie to mamy”.

oraz:

„(…) Nie ma KOD-u, KOD jest niczym. (…) Kodziarze to nie jest żadna siła. Oni będą świetni wiesz 

do czego? Żeby brać komórki i filmować (…). Do tego się nadają, nic innego, naprawdę (…).”

Program Koalicji Obywatelskiej[6] (str 26) o demokracji:

„(…) Polkom i Polakom trzeba oddać jak najwięcej władzy na każdym szczeblu, (..) i organizacjom

pozarządowym. (jak np. KOD – przypis mój) (…).”

I jeszcze cytat z Neumanna[5]o kandydatach PO w wyborach:

„(...) Reszta to są goście, którzy mogą trafić do sądu z aktem oskarżenia, a sądy dzisiaj - ja ci 
gwarantuję - nie rozstrzygną żadnej sprawy przed wyborami. Żadnej. Przez rok nie zrobią ku*wa nic. 
Będą prowadzić sprawy - i ch*j."

__________________________________________________________________________________

Będąc w lipcu w Gdańsku, w Bazylice Mariackiej widziałem w kaplicy św Marcina miejsce spoczynku 
prezydenta Adamowicza a przed nim stojące wycieczki w tym szkolne z przewodnikami i kobiety 
modlące się o pokój duszy prezydenta; nastrój świętego miejsca:

Jakże inną opinię o tym prezydencie wyraził nagrany szef Klubu PO pan Neumann:
"…jedynym gościem jest Adamowicz, który ma absolutnie mega twarde rzeczy, które 
mogłyby go wyprowadzić w kajdankach."

https://poczta.agh.edu.pl/rcm-1.3.8/?_task=mail&amp;_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D1%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&amp;_uid=37129&amp;_mbox=INBOX&amp;_action=show


Platforma również przed 1. turą wyborów samorządowych odcięła się od Adamowicza i wręcz 
straszyła go prokuraturą (popierając Wałęsę juniora).

W obliczu choćby tego powyższego (mikro)skrótu rodzi się pytanie:
Czy można/warto wierzyć Koalicji Obywatelskiej Obywatelskiej?
Można być wprost pewnym, że gdyby zdobyli władzę (z pozostałą opozycją), odebraliby przywileje 
socjalne (w tym 500+, dodatkowe emerytury, itp) i znów pogrążyliby gospodarkę, zlikwidowali CBA (o 
czym marzą przestępcy) i wprowadzali rewolucję światopoglądową (w tym deprawowali dzieci w 
duchu LGBTQ+). Wielu z nich wyrażało hasło „Żeby było tak jak było” a więc państwo dla wąskich elit,
„Państwo silne wobec słabych i słabe wobec silnych”.

PiS nie jest idealny, popełnia błędy (jak każdy, kto coś chce robić i robi). Wśród dziesiątków tysięcy 
członków znajdują się zapewne "czarne owce" (ludzie słabi i niektórzy – być może - agenci). Ale 
najczęściej jest szybka na nieprawidłowości reakcja i oddzielenie. I wektor jego działania jest, bez 
wątpienia, prawidłowy – Polska solidarna o zrównoważonym rozwoju.
Jest w zasadzie jedyną partią o sprawdzonej wiarygodności; większość obietnic udało się zrealizować.

Istnieją wyrafinowane sposoby manipulacji. W codziennym zabieganiu nie zdajemy sobie z tego 
sprawy. Ale choćby dla dobra naszych potomków postąpmy rozważnie.

Pozdrawiam,

Jurek

[1] https://www.newsweek.pl/polska/polityka/beata-szydlo-twierdzi-ze-ministrom-rzadu-pis-
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      https://www.youtube.com/watch?v=q2f7p-rDkfw
      https://www.youtube.com/watch?v=9OMvIGCfHcg
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