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Życzenia Noworoczne NWŚD 

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2015, tak jak w ubiegłym roku, 

wszystkim, którym państwo pozwala żyć w nędzy i rozpaczy, bez nadziei na 
poprawę swej egzystencji składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech  

w Nowym Roku nie zabraknie Wam i Waszym Dzieciom pożywienia, nie tylko 
z osiedlowych i przydrożnych śmietników.  

 
Ubierzcie się i swoje dzieci w ciepłe odzienie z ciucholandu, aby godnie 

przywitać pod miejską lub wiejską choinką Nowy Rok 2015, łamiąc się  
z bliskimi przyniesioną kromką chleba i składając sobie życzenia, aby 

nadchodzący Nowy Rok był dla każdego z Was niezapomnianym czasem. 
W Nowym Rokiem życzymy każdemu z Was pomyślności i spełnienia 

najskrytszych marzeń: - aby ludziom żyjącym w dostatku żyło się jeszcze 
lepiej  a osiedlowe spiżarnie były obfitsze - aby Bóg dalej chronił Wasze 

zdrowie naturalnymi antybiotykami,  - aby Wasze dzieci nie były głodne i  

Módlcie się , aby w budżecie państwa wystarczyło środków na okazjonalne 

premie i nagrody dla przepracowanej władzy, urzędników, posłów, senatorów 
oraz urzędników różnych szczebli i maści dbających o Waszą „pomyślność”. 

Pamiętajcie, o tych pięćdziesięciu wybrańcach - milionerach zatrudnionych  
w spółkach Skarbu Państwa zarabiających ponad milion złotych w ciągu roku,  

którym niektórzy bezczelnie zazdroszczą tych zarobków , które mają na swoje 
skromne wydatki.  

Tej, kilkusettysięcznej rzeszy mieszkańcom Śląska, którzy jeszcze pracują  
w sferze produkcyjnej , aby modlili się o cud , aby uratował przed totalną 

zagładą górnictwo. Aby znikły na zawsze z terytorium Śląska nieudolne 
kierownictwa spółek i przedsiębiorstw generujących straty lub działające na 

szkodę państwa - co widać i czuć. Niech się skończy zatrudnianie osób 
skompromitowanych nieudolnością i pazernością.  
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