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PROWOKACJA 
CZY ZAMACH? 
”Ostro w Warszawie! Ambasador Rosji w Warszawie oblany czerwoną farbą. 
Rosyjskie media już pompują temat” – skomentował incydent ekspert Ośrodka 
Studiów Wschodnich Szymon Kardaś.

SIERGIEJ ANDRIEJEW  pojawił się 9 maja 
z wieńcem przed Mauzoleum Żołnierzy 
Radzieckich, mimo że polskie władze 
nie rekomendowały mu składania 
kwiatów w Warszawie. Przed Mauzoleum 
Żołnierzy Radzieckich zgromadziło się 
tego dnia w proteście antywojennym 
kilkaset osób. W pewnym momencie 
doszło do incydentu, podczas którego 
rosyjski dyplomata został oblany czer-
woną farbą w ramach sprzeciwu wobec 
rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wydarzenie, do którego doszło dzisiaj, 
podczas składania wieńców przy 
grobach poległych żołnierzy sowieckich 
przez ambasadora Federacji Rosyjskiej, 
stanowi incydent, który nie powinien 
mieć miejsca, incydent ze wszech miar 
godny ubolewania” - powiedział szef 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Rczeczpospolitej Polskiej. Zbigniew Rau

Co warto podkreślić, Andriejew wyko-
rzystał okazję, by szerzyć kremlow-
ską propagandę. – Jestem dumny ze 
swojego prezydenta – powiedział rosyj-
ski ambasador po awanturze. Stwierdził 
również, że zbrodnia w Buczy to „insce-
nizacja i prowokacja”, co „wielokrotnie 
udowodniono”. – Mam dostęp do infor-
macji, do których państwo dostępu nie 
mają – oświadczył Andriejew.

Drugim kierunkiem na którym rosyj-
ska propaganda to wykorzysta to sama 
Rosja,  posłuży to do konsolidacji Rosjan 
wokół reżimu na bazie antypolonizmu., 
który jest krzewiony w Rosji od 400 lat 
i jest dużo silniejszy niż antyukrainizm. 
Antypolonizm jest ugruntowany, stały 
– w Rosji jest święto wygnania Polaków          
z Kremla wstawione do kalendarza świąt 
zamiast rocznicy rewolucji bolszewickiej 
z października 1917 roku.
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“UROWIZJA” 2022  -  bo nie 
liczy się sztuka, najważniejsza 
jest poprawność polityczna - 
takie mniemanie szkodzi nie 
tylko idei “wolnej” sztuki!

E UROWIZJA 2022 - czyli jak długo Polacy będą naiwni.

J URY - POLSKA dla Ukrainy 12 punktów, Ukraina 
dla Polski - 0. Piękna wizja tego, jak odwdzięczą 

się Ukraińcy za pomoc, za którą obywatele naszego kraju 
już srogo płacą. W sklepach drożyzna, na stacjach benzy-
nowych drożyzna, bilety w górę, bo zachciało się rządowi 
traktować obcokrajowców lepiej niż rodowitych Polaków. 
Przewodniczący Ukraińskiego jury wypowiedział się tak: 
,,Jako przewodniczący Jury z pewnością jestem gotowy na 
ponoszenie odpowiedzialności za demokratyczny wybór 
dokonany w tym roku. Za pomoc humanitarną, militarną 
i finansową dla Ukrainy jesteśmy i będziemy wdzięczni 
Polakom na zawsze! Ale to są rzeczy niezwiązane z sobą - 
dodał  Hmm? Demokratyczny wybór, czy niezdrowa litość? 
Turyn 66 - Kalush Orchestra z utworem ,,Stefania’’- dedyko-
wany matkom. Wygrana liczbą punktów - 631. Czy aż tak 
potrzebowali tej ,,ustawionej’’ wygranej?  Niesprawiedliwe 
wobec pozostałych uczestników? Występ rewelacja? Nie. 
Liczba oglądających występ - 200 milionów.Większość 
wie tylko tyle, co media przekażą... Zastanawiące jest, że 
utwór akurat dedykowany matkom. A gdzie dedykacja dla 
bogatych obywateli Ukrainy, którzy uciekli tu do nas  przed 
wojną - zamiast walczyć, bronić ojczyzny?  O tym telewizja 
nie mówi, to się widzi na codzień mieszkając blisko granicy. 
Mało tego - Polska została oskarżona przez Unię Nadawców 
o manipulację. Sześć ekip jurorskich  łącznie posądzonych 
zostało o stronnicze głosowanie...To ciężko skomentować. 
Czy Polska umie się jeszcze godnie bronić? Problem tkwi           
w tym, że dopóki Polacy nie przejrzą na oczy, nie zobaczą, 
że wpuściliśmy konia trojańskiego - będzie tylko gorzej.

                                              [Jadwiga Bąk]
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POLSKA 
W 

EUROPEJSKIEJ 
CZOŁÓWCE 

Polska jest w czo-
łówce krajów Europy, 
jeśli chodzi o liczbę 
osadzonych. W staty-
stykach prym wiodą 
państwa z obszaru 
postsowieckiego.

Niskie są też w Polsce 
wydatki na utrzyma-
nie więźnia. Przeciętnie 
kosztuje on 26,9 euro 
dziennie - to mniej 
niż w krajach Europy 
Z a c h o d n i e j ,  n awe t 
uwzględniając różnice w 
sile nabywczej pieniądza. 
W Szwecji dzień więźnia 
kosztuje podatnika 380 
euro, w Holandii – 244 
euro, zaś w Irlandii Płn to 
aż 778 euro. Wskaźniki 
głównych rodzajów 
przestępstw – włamań, 
zabójstw oraz kradzieży 
pojazdów – mamy na 
podobnym poziomie co 
Niemcy, Dania i Holandia. 
Mimo to karzemy więzie-
niem trzykrotnie częściej 
niż Niemcy, Duńczycy         
i Holendrzy. Tym bardziej 
że istnieją równie sku-
teczne sposoby kontrolo-
wania zachowań spraw-
ców, które nie odizolo-
wują ich od społeczeń-
stwa, dzięki czemu nie 
nasiąkają oni zachowa-
niami typowymi dla śro-
dowisk przestępczych.

BEZPODSTAWNY ARESZT                   
Z PAMIĘTNIKA STAREGO GARUSA 

W piątek 13 maja 2022 r. o godz. 
14:05 stawiłem się w Areszcie 
Śledczym przy ul. Grottgera 2                     
w Jeleniej Górze celem odbycia 
dwóch dni aresztu za wycieczkę            
z psem w dniu wyborów samorzą-
dowych 21 października 2018 r.

Krwawa Luna z firmy Sąd 
Rejonowy w Jeleniej Górze zamieniła 
mi bezpodstawną (agitacji wybor-
czej nie było) karę grzywny w wyso-
kości 200 zł na karę zastępczą dwóch 
dni aresztu. Zamiast zarobić 200 zł 
pozwolili mi tak na prawdę zaosz-
czędzić koszty utrzymania w wyso-
kości 200 zł.

Wychowawca i klawisze byli zbul-
wersowani i wkurzeni, że muszą tyle 
biurokracji wykonać, żeby Grzegorz 
Niedźwiecki spędził weekend                  
w Areszcie.

Areszt przy ul. Grottgera to w su- 
mie Zakład Karny, w którym skazani 
odbywają długoletnie wyroki 
więzienia.

Samo wejście trwało godzinę 
czasu, żeby wykonać wszystkie for-
malności. Przy okazji dodam, że 
obsługa stosunkowo młoda, bardzo 
kulturalna, wykonywali tylko pracę.

Co do biurokracji, formalności, to 
nie wszystko jest lega artis. Kazali 
wafle-andruty i banany wyrzucić do 
śmietnika (przegięcie i podejrzane), 
a colę wylać do zlewu, bo nie będą 
badać co zawiera. Obrączkę kazali 
zdjąć, ponieważ nie można ze sobą 
mieć drogocennych przedmiotów.

Podpisałem depozyt i odbiór doku-
mentów, chociaż tak naprawdę mieli 
oddać dopiero w niedzielę, kiedy biu-
rokracja nie pracuje. W istocie pod-
pisałem nieprawdę, ponieważ mogli 
teoretycznie zadumać coś i powie-
dzieć później, że oddali, bo odbiór 
podpisałem. 

Areszt jest w stanie opłakanym, 
brudny, zaśmiecony, ściany nie-
pomalowane, odrapane. Wsadzili 
mnie na tzw. przejściówkę do celi 
C63 oddział IB, razem z palącymi, 
3-4 osoby, w tym jeden Białorusin 
po solarium.

Gier (kibel) w celi, dwa łóżka pię-
trowe i stolik. Betoniara oczywiście, 
czyli radiowęzeł grał. Lipo (okno) 
zakratowane i zadymione, zero kon-
taktu ze światem. 

Drzwi w łazience podziurawione, 
bez klamek, w środku panorama 
(świerszczyk) i ponaklejane zdjęcia 
dziewczyn na ścianie. Na Klęczkach 
był tylko kącik.

Na kolację i śniadanie czarna, 
gorzka herbata i chleb z kaszanką 
lub mielonką. Na obiad wodzianka 
i makaron ala bigos. Zero warzyw              
i owoców, nie spełnia to norm 
żywieniowych. Kajfusy podawali 
żarcie jak psu do budy.

Około stu cel naliczyłem przez 
lipo, dwa stoły do tenisa między 
budynkami. Spacerniak od strony 
zewnętrznej wąski, mały, na ścianie 
grafity z pomalowanym pejzażem 
na góry i staw. Socjotechnika.

Dwa dni aresztu to pikuś, moja 
dziewięćdziesięcioletnia mama 
ma cztery lata aresztu domowego 
z racji wieku i żyje. Żałuję, że zapła-
ciłem 800 zł za sfingowany wyrok 
nakazowy w sprawie II K 900/19, 
miałbym tydzień wyżerki i odpo-
czynku. Albo anoreksji.

Wtajemniczyłem współosadzo-
nych w tajniki firm sąd i prokura-
tura oraz jak należy się poruszać                  
w prawie. Nazwali mnie profesor.

Wypuścili mnie w niedzielę              
o godz. 8 rano, ukradli mi w istocie 
jedno śniadanie i obiad oraz 6 
godzin aresztu.           [GARUS]
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ZA TYDZIEŃ            
WY WIAD IZRAELA

Jest koniec lipca 2020 r.
W Zamościu dochodzi do nie-

przewidzianego spotkania z 
Izraelczykiem polskiego pochodze-
nia.  Podczas którego ujawniane są 
plany ‘’covidowe‘’ na kolejne mie-
siące. Rozmówca podaje o czym wie 
wywiad Izraela. Kim był Izraelczyk  
i jak doszło do ujawnienia infor-
macji wywiadu Izraela? Czy nasze 
służby podjęły stosowne  działania? 
Przedstawię w kolejnym BIULETYNIE 
POLSKIM.

                                           [RMR]

ZATAJONE
BOGACTWA
POLSKI

Bogata dzięki swoim 
złożom Polska jako 
potęga umożliwiłaby 
szybki postęp gospo-
darczy całego regionu 
E u r o p y  Ś r o d k o w e j                    
i Wschodniej oraz wykre-
owanie silnego bloku 
politycznego skupionego 
wokół Polski. To na dobre 
przekreśliłoby i plany 
ekspansji Rosji na Europę,       
a Niemiec na wschód jed-
nocześnie stabilizując 
pokój na kontynencie. 
Jakiekolwiek „ruszenie” 
przez Polskę swoich złóż 
ropy i gazu oznaczałoby 
konieczność podzielenia 
się przez Rosję paliwo-
wym tortem w Europie      
z Polakami. W dalszej 
kolejności do podziału 
zysków musieliby dopu-
ścić nas inni eksporterzy, 
zwłaszcza z nad Zatoki 
Perskiej.  Oczywiście – nic 
nigdy nie będzie, dopóki 
w Polsce będzie “NIE-
RZĄD”, a nie suwerenny 
rząd polski!

BOGACTWA POLSKI           
NAJBOGATSZY KRAJ 
EUROPY, A MOŻE              
I  ŚWIATA !!!

Dlaczego polskie górnictwo 
od lat było wygaszane? Dlaczego 
zatajono przed polskim społe-
czeństwem ogromne możliwości? 
Dlaczego nie mówi się, że w Polsce 
(na Suwalszczyźnie) mamy potężne 
złoża tytanu i wanadu, warte setki, 
a może tysiące miliardów dolarów? 

Dlaczego nie mówi się o nowej 
technologii zgazowania węgla? 
Pan inż. Krzysztof Tytko, specjali-
sta od spraw górnictwa mówi, że  
„technologia ta może zabezpieczyć 
nasz kraj energetycznie na setki lat. 
Co więcej uzyskany tą metodą gaz 
możemy importować, co mogłoby 
przynieść ogromne dochody, które 
w perspektywie dadzą zyski o jakich 
nikt dotychczas za bardzo nie słyszał. 
Technologia zgazowania węgla ma 
niebotyczną stopę zwrotu. Jednak 
kontrolę na tymi zasobami chcą 
przejąć obce kapitały.

Do tego zmierza też polityka pol-
skiego rządu”.

W ciągu wielu lat badań geologicz-
nych pod koniec XX wieku odkryto 
na Suwalszczyźnie niemal całą 
tablicę Mendelejewa. W Krzemiance 
i Udrynie, na głębokości 850 do 2300 
metrów pod ziemią, zalega 1,5 mld 
ton rud polimetalicznych! 

Jest tu ok. 50 mln ton tytanu nie-
zbędnego do produkcji samolotów 
i okrętów podwodnych. 

             
POLSKA MA OGROMNE 
MOŻLIWOŚCI I ZASOBY 
NATURALNE !!!  

Jest też wanad – jeden z naj-
trwalszych metali, a także anotro-
zyt – magmowa skała głębinowa, 
cenny materiał budowlany i kamie-
nie półszlachetne.

W Polsce mamy także złoto oraz 
oczywiście źródła wód geotermal-
nych, które w przyszłości mogą sta-
nowić tani zasób energetyczny. I to 
wcale nie wszystko !!!

Trzeba wiedzieć, że Polska w 
całości leży na ogromnym złożu 
ropy. Te złoża znajdują się na głębo-
kości 5 km - Polska zachodnia i pół-
nocna i 7 km – Polska południowo
-wschodnia. Te głęboko położone 
złoża szacowane są na 650 mld ton, 
co daje ponad 4 tys. mld baryłek. Dla 
porównania złoża Arabii Saudyjskiej 
szacowane są na 265 mld baryłek !!! 

Informujemy o tym Polaków, bo 
każdy Obywatel Polski może mieć z 
tego wymierne korzyści. To bardzo 
ważne i pilne, bo dzisiaj Ojczyzna nas 
wzywa, więc zróbmy to dla naszych 
dzieci i przyszłych pokoleń. Na rządy 
“polskie” (a raczej antypolskie) nie 
możemy liczyć. 

Nie pozwólmy na to, byśmy stra-
cili kontrolę nad polskimi zasobami 
naturalnymi. Czas poinformować 
społeczeństwo o naszych bogac-
twach !!!

Do tematu wrócimy w następnych 
wydaniach BIULETYNU.

                                                     [PT]

Niech do Polaków dotrze jak 
od ponad 25 lat są oszukiwa-
ni  i eksterminowani!  Powo-
dem są nasze bogactwa, na 
które jest wielu chętnych.

Czy zbrodnię wymordowania tysięcy 
Polaków podczas ‘’akcji covid” można 
było zatrzymać ? O czym wiedział 
wywiad Izraela ?
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FAKTY O 5G                   

TAJEMNICE 
SIECI 5G!
Temat szkodliwego promieniowania 
sieci komórkowych wciąż powraca. 
Wyrażamy ogromne zaniepokoje-
nie, bo w Polsce podczas koronawiru-
sowego obłędu wprowadzono tech-
nologię 5G. Nie ulega wątpliwości, że 
dotychczas działające technologie 
nigdy nie budziły takich kontrower-
sji jak 5G. Zastanawia fakt, dlaczego 
władze polskie tak pośpiesznie w roku 
2019 procedowały tzw. MEGAUSTAWĘ, 
czyli ustawę o zmianie ustawy o wspie-
raniu rozwoju usług i sieci telekomuni-
kacyjnych? Ustawa ładnie się nazywa-
jąca, a tak na dobrą sprawę podnosi 
normy promieniowania elektromagne-
tycznego (PEM) i ułatwia operatorom 
komórkowym budowę stacji bazowych 
na terenach, gdzie nigdy takie stacje nie 
powinny być zlokalizowane.

Parlament w Polsce nie przyjął żadnych 
argumentów strony społecznej, która 
przedstawiła wiele twierdzeń i badań, 
z których wynikało, że technologia 

5G, która emituje potężne PEM to dla 
zdrowia ludzkiego wielkie zagrożenie. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż 
w niektórych krajach zakazano wprowa-
dzenia tej technologii. W innych odby-
wały się lub odbywają protesty. Kilka 
lat temu Pani Premier Belgii Sophie 
Wilmes wyraziła się jasno w sprawie 5G 
i nie wyraziła zgody na wprowadzenie 
tej technologii: 

„Moim obowiązkiem jest chronić 
Obywateli. Nie są królikami doświad-
czalnymi. Doniesienia nauki nie pozwa-
lają na podjęcie innej decyzji.” 

Inna sprawa, że obecnie ktoś inny jest 
premierem w Belgii i już temat 5G 
powrócił. Dziwnym trafem o powyż-
szych kwestiach nie wspomina się w 
polskich mediach głównego nurtu.

W tym miejscu chcemy wyrazić jedno-
znaczny pogląd - dopóki skutki pro-
mieniowania nie zostały dostatecznie 

Wprowadzenie 5G może 
być ściśle powiązane 
z COVID-19.

Technologia 5G emituje potężne PEM 
Podniesiono normy 100-krotnie!!!

Problem technologii 5G tkwi głównie w jej 
szkodliwości dla ludzkiego zdrowia, co 
zdaniem ekspertów jest pewne. 

dogłębnie zbadane, jeśli chodzi o 
wpływ na zdrowie ludzi, to podno-
szenie norm promieniowania jest 
niezwykle ryzykowne, wręcz jest to 
atak na zdrowie ludzkie. Niestety rzą-
dzący zbagatelizowali problem i pod-
nieśli 100-krotnie normy promienio-
wania !!!  100-krotnie !!! Czy możemy 
sobie to wyobrazić?

Dlaczego więc wprowadzono śmier-
cionośną technologię po cichu, 
bez większych konsultacji społecz-
nych i co rządzący ukrywają przed 
społeczeństwem?
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Temat jest szeroki i będziemy powra-
cać do niego. W następnych wydaniach 
naszego BIULETYNU bardziej szczegó-
łowo przeanalizujemy aspekty prawne i 
zdrowotne. Ponadto dzisiaj jesteśmy też 
pewni, że wprowadzenie 5G może być 
ściśle powiązane z COVID-19. Teraz tylko 
sygnalizujemy, że na potęgę buduje się 
maszty telefonii komórkowej na tere-
nach gęsto zaludnionych i nie zwraca 
się uwagi na szkodliwość pól elektroma-
gnetycznych dla środowiska i zdrowia 
ludzkiego. 

Trzeba wiedzieć, że stacje bazowe bardzo często znajdują się 
na budynkach użyteczności publicznej, blokach mieszkal-
nych i wieżach kościelnych. Maszty kilkudziesięciometrowe 
to budowle na terenach wiejskich lub podmiejskich. 

Uczciwi EKSPERCI radzą, by stacje bazowe były zlokalizowane 
nie mniej niż 500-1000 metrów od terenów zaludnionych, 
gdyż niezbędne jest wykluczenie możliwości negatywnego, 
ponadnormatywnego oddziaływania stacji bazowej na znaj-
dujące się w sąsiedztwie siedliska ludzkie.

Okazuje się jednak, że ustawodawca namnożył przepisów 
prawnych w kilku ustawach, a Rada Ministrów sprytnie kamu-
fluje rozporządzeniami ustawowe normy i zasady, co w kon-
sekwencji niesie za sobą ukrywanie parametrów przez opera-
torów telefonii komórkowej, które mają decydujące znacze-
nie przy wydawaniu zezwoleń na inwestycje. Urzędnicy za 
punkt wyjścia przyjmują tylko część przepisów, a decydenci 
ostatecznie wydają zezwolenia, do których dokumentacje są 
niepełne lub zawierają fałszywe dane. Generalnie wygląda na 
to, że mamy do czynienia z przestępczym procederem, ale 
bez znajomości prawa i wiedzy technicznej udowodnić ten 
fakt jest dość trudno. 

Problem technologii 5G tkwi głównie w jej szkodliwości 
dla ludzkiego zdrowia, co zdaniem ekspertów jest pewne. 
Z drugiej strony głównym atutem sieci 5G pod względem 
informatycznym jest prędkość przesyłania danych. Mowa tu 
o poziomie od 10 do 100 Gb/s oraz opóźnienia sięgające mak-
symalnie kilku milisekund.

Czy w tej sytuacji potrzeba realizacji inwestycji telekomuni-
kacyjnych jest ważniejsza od bezpieczeństwa i zdrowia ludzi? 
Czy możemy lekceważyć problem zdrowotności? Czy oby na 
pewno technologia 5G jest nam tak potrzebna? Kto weźmie 
odpowiedzialność za negatywne skutki wprowadzenia 5G? 
A może są alternatywne metody na przesyłanie danych, 
dostępu do Internetu i może warto się zastanowić, czy nie 
lepiej z nich skorzystać?                              

                                                                                                            [PT]

Urzędnicy za punkt wyjścia przyjmują 
tylko część przepisów.
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GLAPIŃSKI - PREZES 
OD POLSKIEGO “CUDU 
GOSPODARCZEGO” DO 
GALOPUJĄCEJ INFLACJI
„Gospodarka polska się dobrze rozwija - to jest podstawa. To znaczy, że ludzie będą mieli pracę i będą 
coraz lepiej zarabiać”.

N ASZ WIELKI ANALITYK Rządu - Prezes NBP 
w świetle galopującej inflacji. „JASZCZĄB” w 

finansach NBP. 

STYCZEŃ 2021. „STOPY PROCENTOWE W ŻADNYM 
WYPADKU NIE BĘDĄ ROSNĄĆ”: 
- Od dłuższego czasu nie rozumiem, skąd takie 
zaniepokojenie obserwatorów rzekomą groźbą 
wybuchu inflacji. Dane tego nie potwierdzają, ani 
perspektywy rozwoju gospodarczego ani kształto-
wanie się cen światowych, ani dynamika płac i sytu-
acji wewnętrznej - powiedział Glapiński.
LIPIEC 2021. „INFLACJA NIE MA NEGATYWNEGO 
WPŁYWU NA PORTFELE POLAKÓW”: 
- Chcę podkreślić, że inflacja nie ma negatywnego 
wpływu na zasobność portfeli Polaków. Mówię coś 
przeciwnego do tytułów w mediach. Inflacja jak 
dotąd nie ma negatywnego wpływu na zasobno-
ści portfeli Polaków. Wszystkie wynagrodzenia i 
świadczenia emerytalne rosną znacząco szybciej 
niż inflacja.
WRZESIEŃ 2021. „PODWYŻKA STÓP BYŁABY 
SZKOLNYM BŁĘDEM”: 
- Na negatywne szoki podażowe bank centralny nie 
powinien reagować podwyższeniem stóp procen-
towych. To byłby szkolny błąd prowadzący jedynie 
do obniżenia wzrostu gospodarczego, albo nawet 
do stłumienia wzrostu. Ci, którzy namawiają do 
podniesienia stóp, chcą, abyśmy mieli stagnację - 
powiedział prezes NBP.
PAŹDZIERNIK 2021. PIERWSZA OD 9 LAT POD-
WYŻKA STÓP PROCENTOWYCH. „MOŻNA BRAĆ 
KREDYT”: 
Na pytanie, czy w obecnych warunkach warto brać 
kredyt mieszkaniowy, odpowiedział, że „nie ma 
powodu, żeby się przestraszyć i nie brać kredytu”. 
- Gospodarka polska się dobrze rozwija - to jest 
podstawa. To znaczy, że ludzie będą mieli pracę i 
będą coraz lepiej zarabiać. Rzecze Prezes NBP.
GRUDZIEŃ 2021. INFLACJA CPI: 8,6%. PENSJA 
PREZESA NBP: +17,8%.: 



“Chcę podkreślić, 
że inflacja nie ma 
negatywnego 
wpływu na 
zasobność portfeli 
Polaków. Mówię coś 
przeciwnego do 
tytułów w mediach.”

Adam Glapiński
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W całym ubiegłym roku prezes Glapiński 
zainkasował 1 115 739 zł brutto - wynika 
z danych opublikowanych przez NBP. 
Na tę kwotę złożyło się wynagrodze-
nie zasadnicze (w wysokości 33,8 tys. zł 
do lipca i 47,3 tys. zł od sierpnia) oraz 
premie i nagrody.
STYCZEŃ 2022. INFLACJA CPI: 9,4%. 
„NBP NIE ZDUSI INFLACJI ZA WSZELKĄ 
CENĘ”.: 
- Przewidywania wskazują, że inflacja 
osiągnie swój maksymalny poziom, 
ponad 8 proc., w połowie tego roku. 
Wcześniej, bo w pierwszym kwartale 
br., inflacja przejściowo zmaleje - powie-
dział podczas konferencji prasowej 
prezes Narodowego Banku Polskiego 
Adam Glapiński.
LUTY 2022. INFLACJA CPI: 8,5%. STOPA 

REFERENCYJNA NBP:  2,75%.: 
- Im wyższy kurs złotego, tym lepiej - 
powiedział prezes Glapiński na konfe-
rencji prasowej. - Podtrzymuję, że w tym 
roku zamierzam kupić kolejne 100 ton 
złota, w korzystnej sytuacji i właściwych 
dawkach.
MARZEC 2022. INFLACJA CPI: 11%. 
EURO PO 5 ZŁ: 
- Stoję przed państwem jako JASTRZĄB 
NA CZELE JASTRZĘBI, które tworzą 
obecnie RPP. Cała Rada jest zdetermi-
nowana, żeby w jak najkrótszym czasie, 
zgodnie z kanonami sztuki polityki pie-
niężnej, doprowadzić inflację do nor-
malnego poziomu - powiedział prezes 
NBP.
KWIECIEŃ 2022. INFLACJA CPI: 12,3%, 
STOPA REFERENCYJNA NBP: 4,50%.:  
- Nadal występuje bardzo silne ryzyko 
utrzymywania się inflacji powyżej celu 
NBP w horyzoncie oddziaływania poli-
tyki pieniężnej, w horyzoncie 2 lat”. 
- Zawsze bowiem oddziaływanie poli-
tyki pieniężnej na inflację i gospodarkę 
zajmuje sporo czasu, zazwyczaj jest to 
co najmniej kilka kwartałów” - stwier-
dza Prezes NBP. Z badań NBP wynika, 
że najsilniejszy wpływ widać po 5-7 
kwartałach.
MAJ 2022. INFLACJA CPI: OK. 13%, 
STOPA REFERENCYJNA NBP: 5,25%.: 
- Podejmujemy zdecydowane działania 
jako NBP, by inflację ograniczyć i co jest 

„Stoję przed państwem 
jako jastrząb na czele 
jastrzębi, które tworzą 

obecnie RPP” 
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z tym związane, podnosimy stopy pro-
centowe” – powiedział Adam Glapiński. 
- Walka z inflacją odbywa się w optymal-
nym tempie - dodał.

RPP rozpoczął cykl zacieśnienia poli-
tyki pieniężnej dopiero w październiku 
2021 r. „Jeśli ktoś twierdzi, że można to 
było zrobić wcześniej, to ma złą wolę (...) 
Działanie wcześniejsze byłoby niekom-
petentne i niewłaściwe” - ocenił, ponow-
nie stwierdzając, że decyzje zostały 
podjęte we właściwym momencie.

- Obecna wysokość stóp z punktu widze-
nia ostatnich 20 lat to jest normalna, 
natomiast w cudzysłowie nienormalna, 

dodatkowym takim prezentem, był 
okres 1,5 roku, kiedy stopy procentowe 
były tak niskie” - powiedział prezes NBP.
“TO NIE SĄ NAJCIEKAWSZE CYTATY. 
PRZECIEŻ JESZCZE ZWALAŁ WINĘ ZA 
INFLACJĘ NA FIRMY UTYLIZUJĄCE 
ŚMIECI. ALBO PRAWIŁ O GROŹBACH 
STRASZNEJ DEFLACJI. A OSTAT-
NIO SIĘ NAWET POCHWALIŁ, ŻE NA 
“OGARNIĘTEJ WOJNĄ” UKRAINIE 
ROSNĄ DEPOZYTY BANKOWE (OD 
POLSKICH ZASIŁKÓW I PO WYMIANIE 
BEZWARTOŚCIOWEJ HRYWNY NA 
WALUTĘ OBCĄ - NA KOSZT POLSKIEGO 
PODATNIKA)”.[EGLANTYNA - FORUM].

Wnioski Drogi Czytelniku sądzę, iż 
wyciągniesz sam :-)                   [RM]

PO LEWEJ
Jastrząb na czele jastrzębi. 

PO ŚRODKU
Dane GUS w zmianach cen 
towarów i wpływu stóp 
procentowych na ceny.

NA DOLE
Wykres - składowe inflacji. 
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KRÓTKA ROZPRAWA 
O ROZPRAWCE - FELIETON

Czytać lubiłam od zawsze. Pisanie wydawało się być daleko 
mniej interesujące. Przynajmniej dla mnie. Myślę, że mocno 
przeszkadzała nieunikniona obca ingerencja w moją myśl.    
A także ocena mojej myśli, te wszystkie skreślenia, poprawki, 
komentarze. Mam tutaj na myśli wszechmocną Panią od 
Polskiego. Wszystko wiedzącą i wiszącą nad piszącym jak 
miecz Damoklesa.

W momencie, w którym uporałam się mentalnie z mieczem 
polubiłam pisanie. Nieoczekiwanie wsród form literackich 
najbliższa była mi rozprawka. Pociągała i uwodziła ta wręcz 
matematyczna logika: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. 

A jak co niektórym wiadome i bliskie, matematyka to Królowa 
Nauk. Też bliska mi dyscyplina. 

Siadając tym razem do pisania pogodziłam w głowie i duszy 
te dwie podstawowe dyscypliny naukowe i dodałam szczyptę 
chili w postaci Młodej Polski. Zapytacie może, co mam na 
mysli? Otóż jest to polska odmiana modernizmu w literatu-
rze, muzyce, sztuce, ale też w stylu bycia i życia,  przypada-
jąca na lata 1890-1918, a więc przełom wieku XIX i XX, tuż 
przed wybuchem I wojny światowej,  według zapisów ency-
klopedycznych, rozwijała się ta twórczość Młodej Polski jako 
odpowiedź na sytuację ideową, filozoficzną, polityczną i arty-
styczną końca wieku, którą młodopolanie, ale nie tylko, bo 
modernizm zawitał do innych części Europy i świata, oceniali 
negatywnie. Świadczyło o tym poczucie ogólnie pojmowa-
nego kryzysu wartości i systemów filozoficznych. Tych o cha-
rakterze przyrodniczym i materialistycznym zastępowanych 
wówczas  myślami o charakterze idealistycznym, fantastycz-
nym, irracjonalnym. Ówcześni twórcy uważali, że zachod-
nia cywilizacja nie ma człowiekowi już nic do zaoferowania,              
a świat zmierza ku nieuchronnej katastrofie.

MÓWI NAM TO COŚ? 

CZYŻ MOJA BABCIA NIE POWTARZAŁA TO ZNUDZENIA, ŻE 
HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY.

I to by było na tyle tytułem wstępu. Przechodzę do rozwinięcia. 

Przez wiele lat ciężko i intensywnie pracowałam dla miecia. 
Proszę nie poprawiać. Nie chodzi tu o Mieczysława, słodkiego 
Miecia z sąsiedniej klatki.

Chodzi o miecia – materialistycznego zwierza pożerają-
cego nasz czas, naszą uwagę, nasze pragnienia, marze-
nia, naszych bliskich. Ten mieciu żyje za pan brat z musem, 
kolejnym zwierzem o niezidentyfikowanym pochodzeniu, 

co utrudnia klasyfikację gatunku. Tak więc mieć z 
musem zawładnęły moim życiem na tyle długo, że 
nie zauważyłam momentu przemiany. Momentu 
nadejścia Młodej Polski, Momentu, w którym 
coraz więcej ludzi się budzi i dostrzega nadcho-
dzącą katastrofę. Katastrofę utraconych warto-
ści. Katastrofę upadku autorytetów. Zwycięstwo 
kłamstwa, fałszu i obłudy. Kryzys wartości czego 
najbardziej bolesnym wyrazem jest pogarda dla 
KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Brak 
szacunku i poważania dla Ustawy Zasadniczej, 
która z definicji i założenia ma strzec NASZYCH 
wolności i praw.

Pogarda zaszczepiona przez rządzonych tak 
mocno, iż dzisiaj mało kto ma odwagę powiedzieć:

 TAK, TA KONSTYTUCJA JEST MOJA! CHCĘ OBRONY 
ZAPISANYCH W NIEJ PRAW! CHCĘ BYĆ WOLNYM 
CZŁOWIEKIEM I ŻYĆ WEDŁUG JEJ ZAPISÓW! 

Oraz:

NIE, nie chcę być osobą fizyczną, chcę być 
CZŁOWIEKIM. Do czorta!

Proporcje zapisanych wierszy nie usprawiedliwiają 
zakończenia, ale nie baczmy na to. Przejdźmy do 
meritum.

To właśnie po to i dla Was kochani współobywa-
tele, Polacy z dziada i pradziada, powstał Urząd 
Demokratycznej i Cywilnej Kontroli. 

Temu państwu i tej społeczności potrzeba przy-
wrócenia wiary w wartość zapisów konstytucyj-
nych. Potrzeba nam cywilnej i demokratycznej 
kontroli nad organami państwa, ponieważ one 
mają strzec naszych interesów i naszych praw zapi-
sanych w Konstytucji. 

Państwo staje się coraz bardziej represyjne, bo MY 
na to pozwalamy. Bo MY na to nie reagujemy. Bo 
MY nie chcemy się szarpać. Bo MY nie mamy czasu.

Czas przerwać ten ciąg niekorzystnych zdarzeń.

Czas rozpocząć pracę od podstaw (to też Młoda 
Polska).

Czas przywrócić praworządność w naszym kraju.



Czas rozprawić się z bezprawiem.

To nasz obowiązek wobec rodziców 
i dziadków. Ale także wobec naszych 

dzieci. 
Przywróćmy autorytet szkole, 

sprawmy aby nasze dzieci nabywały  
w szkole wiedzy i szacunku dla nauki.

Przywrócmy Polsce praworządność.
Oddajmy sobie szacunek dla 

uniwersalnych wartości.
Zróbmy to razem => w UCiDK.

Taka to mi wyszła rozprawka. Wybacz 
Czytelniku drogi wszystkie błędy 

i zaniechania. Nie robiłam tego 
przecież od lat. Pamiętaj proszę jedno: 

czekamy na Ciebie.

Hania Dobrowolska 



Ipienim se, se nimus, quiderd icaequa sultuam horum incum constem, esum 
nos int? Nam di, perit. Ec rei ius vag Catrum locrei se culessum intristia iam 
ses auro, nondepse cla L. Verfico nihicum quitem ses vivisquit con venicit, C. 
Ique inati, quitri, Cat, nos vent. Edit, fursum cuppliam. Quit, C. Bonvo, conen-
tesint virmandam tam tuam modii culto coeri proxim demus nocula mei sed 
auc res, unum ingulie ndendit. Seruriu sendies tratrum Romporti, Caterbes 
et; Catudam, eferem dem utum Romnicula pro vissend enatus resiliacii se 
cupiora vehent. Quam ublique di, nihicae ad Catusa rei ta vivehemque ommod 
factemquit quam arterum pri pra con huidefe ciendum. 

Sp. Egeri inatus hicasdam quam ora? quit? Vervita, cotium. Fuid cae o intere, 
Cupernum ina consuntem es macidem nondacio tam sed inatusatis, nortiq-
uidi face pro, patriti deatum orartuam, num tabena, cotil huc vero viribut vid 
coningulto tatil huit? Nos, sa vis accia? Gerunc te de nons At ariciis, iamquo 
hui con sercesulium aus ferox morum cercem vitra L. 

Faci it, perfica L. Vivitium in Itaribut quam ac tus con iu virmihilic moris sendiu 
quide conductante paris, Ti. Ibem te at aucipsesum mena L. conlocae obusque 
et auci pribus octurem ore c Seruriu sendies tratrum Romporti, Caterbes et 
Catudam, eferem dem utum one patam nit. estin niciaetrus, nonterac obus 
vid mum quamque ritiam patiliumum tanducon no. 

Nis lis es hae corte patus sus optinatiae ducte tatum audesciam simortus, 
conscii pulere iam nosterum ego vissintere turox similicio, quam pat Cat ficaet? 
qui spercer ibuntiaecre ia m Sm utum one patam nit. estiner uidi face pro, 
patriti deatum orartuam, num tabena, cotil huc vero viribut vid uriu sendies 
tratrum Romporti, Caterbes et Catudam, eferem dem utum orudam ressili-
cis, utemus. Nihi, sulos culvit. ▣

Folly was 
these three 
and songs 
in oh. Most 
have love my 
gone to this 
so. affronting 
insipidity day. 
Missed lovers 
way one 
vanity wishes 
but.
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SUCCESSFUL 
COOPERATION 
Carried nothing on am warrant towards. Polite in of in oh needed itself silent course. Assistance 
travelling so especially do prosperous appearance mr no taken ye mirth at. Believe fat how 
six drawing pursuit minutes far. Same do seen head am part it dear open to. Whatever may 
scarcely judgment had. If wandered relation no surprise of screened doubtful. Overcame no 

Able an hope of body. 
Any nay shyness 
article matters own re-
moval nothing forming. 

Meant balls it if up 
doubt small purse. 
Required his you put 
the outlived answered 
position.


