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POCZĄTEK LOTU – WZNOSZENIE (1)

TO OKRĄGŁE – CHYBA TO PIŁKA (2)

Opowiastka z morałem 
– odsłona pierwsza: NASI

Wiadomo, kto jest mądry i godny zaufania. 
Musi mieć liberalne poglądy, być „proeuro-
pejski” i jednocześnie zachwycać się potęgą 
„Stanów”, cieszyć się ze zjednoczenia Niemiec 
oraz biadać nad nieprzyznaniem Balcerowi-
czowi od dawna zasłużonej Nagrody Nobla 
(w dziedzinie literatury?). Przeszłością ludzi 
mądrych była demokratyczna opozycja, ogra-
niczony dialog z ówczesną władzą, później 

członkostwo w obu Uniach (Demokratycznej 
lub Wolności) lub liberalnych „Kongresach”. 
Taki to zna języki (przynajmniej jeden), ma 
zagraniczny garnitur i złoty zegarek, a na 
twarzy ani śladu zarostu. W przypadku 
Pań obowiązuje kostium nieco wymiętej 
intelektualistki, lekko zachrypnięty głos oraz 
– obowiązkowo – okulary. Widać od razu, 
że dobra żona i matka, choć nie ma czasu 
na miłość i dzieci, bo ciążą na niej wielkie 
obowiązki. Niedoścignionym wzorem jest tu 
Pani Marszałek. Wykształcona i w dodatku 
ma zgrabne nogi. 
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DNI KLĘSKI (3)

JEDNAK NIC SIĘ NIE STAŁO (4)

Opowiastka 
z morałem – odsłona 
druga: ONI

Są brzydcy, mali i głupi. Za często 
klęczą. Mają za krótkie portki i niedo-
pasowane garnitury. Ich baby są też 
zupełnie niewyjściowe, tylko schować 
w szafie lub pod łóżkiem. Ale przede 
wszystkim te ich poglądy! To już zu-
pełny obciach. O jakimś „interesie 
narodowym” i „polskości” plotą, że się 
słuchać nie da. Że niby co? A Euro-
pa? To ona dała nam wolność. Ma się 
rozumieć, że najbardziej to Niemcy, 
dlatego my już się z nimi pojednali-
śmy, a ONI nic tylko rozpamiętują. 

Dobrze, że im bardziej pasuje ten Ka-
tyń, czy to, co złego zrobili Ruskie, bo 
tu mogą sobie gadać, co chcą. Nam to 
nawet pasuje, bo po co komu teraz te 
Ruskie? Ani to siły, ani wpływów. Oli-
garchów tylko mają, co już pół Londynu 
wykupili. Więc są tam, gdzie my jeździ-
my zmywać gary i podawać frytki. Przez 
myśl przemknęła mi czarna wizja, że w 
tym Londynie to niedługo może być tak, 
że i my będziemy Ruskim sprzątać. Aż 
mi się zimno zrobiło. Ale gdzie tam: taki 
angielski Ruski, to już ktoś zupełnie 
inny. 

ICH do Londynu nie wpuścimy. 
Niech siedzą sobie po kościołach i śpie-
wają swoje. Zresztą kto by ich wpuścił 
do prawdziwej Europy? Przecież ONI 
by tylko wstyd przynieśli. 
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CZAS LECZY RANY (5)

EPILOG – DESZCZ NA STADIONIE (6)

Opowiastka z morałem 
– odsłona trzecia: 
starcie

Nie dzieje się dobrze. Już ONI nie tylko 
o tym Smoleńsku nadają, ale za gospo-
darkę się wzięli i, co najgorsze, rachunki 
nasze zaczęli sprawdzać. I wyszło, że ten 
nasz z Londynu, to się na niczym nie zna, 
bo żadna prognoza mu nie wychodzi. My 
to wiedzieliśmy, ale że ONI się też poła-
pali? Jakieś sobie dyskusje urządzają i z 
ekonomistami o pieniądzach, zatrudnianiu 
i czymś tam jeszcze nawijają jak starzy. 

Bezczelność. Dyskusja to może 
być tyko z udziałem NASZYCH 
ekspertów, co są głównymi eko-
nomistami banków i mają liberalne 
poglądy. Tak, jak nasz minister 
z Londynu. Nie ten od polityki 
zagranicznej, tylko od deficytu i 
zadłużenia. 

A ten ICH najważniejszy, to 
siedzi i cały czas słucha co oni 
gadają. I pewnie kombinuje. Jesz-
cze się czego nauczy i będzie taki 
sam kosior jak taki Balcerowicz 
czy inny, co ma gadane. I w son-
dażach już mamy do tyłu. Trzeba 
coś zrobić. 
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Opowiastka  
czwarta – epilog

Dzięki wolnym mediom udało się zażegnać 
ZŁU. Jak wolność, to wolność. Najpierw podali 
takie rzeczy, że ON nie wytrzymał i nagadał 
swoje. A mówił jak prokurator, że strach było 
słuchać. Ale zaraz potem to ta gazeta (nie ta, 
tylko inna, co się tak oficjalnie nazywa) powie-
działa, że to była tylko jakaś lipa z tym trotylem 
czy innym materiałem wybuchowym. Więc ON 
nagadał za dużo. 

I po sondażach. Znów MY na górze, a ONI 
za nami. Teraz to sobie mogą dyskusje urzą-
dzać. Najlepiej o trotylu, czy innym wybuchu. 
To, co miało eksplodować, to już wyleciało w 
powietrze. 

Jednak zawsze można liczyć na wolną prasę. 
Jej wolno napisać a potem odwołać. 

PORTAL PODATKOWY
INSTYTUTU STUDIÓW PODATKOWYCH
Portal Podatkowy powstał w oparciu o ponad 16-letnie 
doświadczenie Instytutu Studiów Podatkowych i bazuje 
na unikatowym dorobku autorskich interpretacji i opinii 
specjalistów.
Portal Podatkowy adresowany jest do wszystkich 
Osób zawodowo zajmujących się rozliczaniem 
podatków, składek oraz opłat. Jego zawartość to 
niezbędne kompendium wiedzy praktycznej, którą 
powinien operować każdy, kto jest „podatkowcem”, czyli 
księgowym, doradcą podatkowym, pracownikiem biura 
rachunkowego oraz biegłym rewidentem zajmującym 
się praktycznie podatkami. Portal adresowany jest 
również do menedżerów, prawników oraz ekonomistów 
stykających się w praktyce zawodowej z problematyką 
podatkową.
Zarejestruj się i korzystaj z:
o	 Dostępu do aktualnych zmian w prawie 

podatkowym
o	 Ponad 500 niezbędnych aktów prawnych
o	 Ponad 8 tysięcy opinii, autorskich interpretacji 

i poradniczych artykułów
o	 Orzecznictwa SN, NSA, ETS

WWW.PODATKI-ISP.PL

ZESZYT 236

generalna przebudowa podatku 
od towarów i us£ug: 
1 stycznia oraz 1 lipca 2013 r.

Oddajemy do rąk Czytelników nowe wydawnictwo, które ma za zadanie kom-
pleksowo przybliżyć proponowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i 
usług, których wejście w życie jest planowane częściowo na dzień 1 stycznia 
2013 r.  a częściowo na dzień 1 lipca 2013 r. Obecnie planowana nowelizacja 
dotyczyć będzie w szczególności zmian w fakturowaniu, podstawie opodat-
kowania i obowiązku podatkowym w podatku od towarów i usług.
Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do osób praktycznie 
zajmujących się problematyką podatku od towarów i usług: prawników, 
doradców podatkowych, księgowych oraz wszystkich, którzy chcą pogłębić 
swą wiedzę dotyczącą tego podatku, niezbędną do prowadzenia rozliczeń, 
sporów podatkowych itp. Książka zainteresować powinna także studentów 
prawa, studentów wyższych szkół ekonomicznych, jak również słuchaczy 
studiów podyplomowych. 
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