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 Natępne 
Stanisław Kalemba - syn nowego ministra rolnictwa jest kierownikiem sekcji 
kontroli technicznejAgencji Rozwoju Regionalnego w Poznaniu. Pomimo wcześniejszych deklaracji 
(m.in. premiera Donalda Tuska) nie zrezygnuje on z pracy po nominacji dla swojego ojca."Nie 

mogę odpowiadać za słowa wypowiedziane przez premiera. Podejmowałem pracę 10 lat temu jako 
referent, zajmowałem się wówczas głównie roznoszeniem poczty. Przez ten czas moja kariera 
ewoluowała, ale tylko ja sobie na to zasłużyłem" - tłumaczył w TVN 24 Daniel Kalemba.  
 
Donald Tusk - podobną deklarację złożył syn szefa rządu, Michał Tusk. Obecnie jest on 
pracownikiem działu analiz i marketingu w Portach Lotniczych w Gdańsku, wcześniej był 
dziennikarzem trójmiejskiego oddziału "Gazety Wyborczej". "Dostrzegam problem nepotyzmu na 

styku polityki, biznesu , biznesu i spółek Skarbu Państwa czy rozmaitych agencji, ale dostrzegam 
też taką histerię medialną" - mówił wczoraj w rozmowie z TVN 24.  

 
Waldemar Pawlak - w 2009 roku "Dziennik" opisywał, jak znajomi obecnego wicepremiera robią 

interesu z Ochotniczą Strażą Pożarną, która to otrzymuje milionowe dotacje z budżetu. Co więcej, 
sam lider PSL jest szefem zarządu głównego OSP. Gdy Waldemar Pawlak zdecydował się na powrót 
do polityki, to przekazał swoje dotychczasowe udziały w firmach Fundacji Partnerstwo dla Rozwoju. 

Prezydentem fundacji jest jego matka, Marianna Jadwiga Pawlak. "Moje działania są 
udokumentowane, transparentne, zgodne z prawem. Niczego się nie boję. Przepraszam, że mam 
mamę" - mówił. 

 
Eugeniusz Kłopotek - brat posła PSL, Andrzej, pracuje w oddziale znanej za sprawą tzw. afery 
taśmowej spółki Elewarr w Wąbrzeźnie. Jest tam specjalistą ds. kontraktacji. "Ludzie, dochodzimy 

do granicy absurdu w tym wszystkim. Pan premier się zagalopował. Koniec, kropka. Chylę czoła 
przed tym młodym człowiekiem. Dał nam wszystkim do myślenia. Mam nadzieję, że co niektórzy 
otrzeźwieją, zarówno w gronie polityków, z premierem na czele, jak i w gronie niektórych 
komentatorów politycznych, i dziennikarzy" - mówił po decyzji Daniela Kalemby. 

 
Stanisław Żelichowski - syn polityka ludowców i byłego ministra, Dariusz, także pracuje w 
Elewarrze. Jest doradcą w warszawskim oddziale tej firmy. Sam poseł tłumaczył, że nie pomógł 
załatwić pracy swojemu synowi. "Proszę rozmawiać z synem, a nie ze mną" - tłumaczył w 

rozmowie z TVN24  
 
Jarosław Kalinowski - były wicepremier i minister rolnictwa, a dziś europoseł PSL. Pierwszy z jego 
braci, Adam, jest pracownikiem Zamojskich Zakładach Zbożowych i Towarowych. Drugi, Jacek, był 
dyrektorem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ”Mazowsze”. Trzeci z braci, Stanisław 
Kalinowski, jest zatru 

 
Stefan Niesiołowski - o zatrudnieniu członków rodziny znanego posła PO pisał "Super Express". 

Jego brat, Marek Myszkiewicz-Niesiołowski jest członkiem rady nadzorczej 
Grupowej OczyszczalniŚcieków w Łodzi. W Łodzi pracę znalazł także jego zięć - Paweł Księżak jest 
zastępcą szefa rady nadzorczej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. 

 
Aleksander Grad - "Rzeczpospolita" napisała, że kuzynka byłego ministra skarbu i posła PO Monika 
Ziółkowska w 2010 roku znalazła pracę w Krajowej Spółce Cukrowej Polski Cukier. Zatrudniony 
został tam również brat Krzysztofa Kwiatkowskiego, Sebastian. W poprzednim rządzie Donalda 

Tuska Kwiatkowski był ministrem sprawiedliwości. Również sam Grad był ostatnio mocno 
krytykowany - zrezygnował bowiem z mandatu posła by zostać prezesem zarządów spółek PGE 

Energia Jądrowa i PGE EJ 1. 

 
Wojciech Olejniczka - jego brat Cezary, który obecnie jest posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 
w latach 2002-2007 był dyrektorem Agencji Rynku Rolnego w Łodzi. 
 
Antoni Macierewicz - w 2007 roku "Dziennik" ujawnił, że stryjeczny bratanek obecnego posła PiS, 

Tomasz, został wiceprezesem ochroniarskiej firmy Naftor. Spółka ta jest powiązana z państwową 
Naftą Polską, na czele której stał w tym czasie bliski znajomy Maciereiwcz, Piotr Woyciechowski. 

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gdzie-pracuja-rodziny-politykow,5204306,12488976,fotoreportaz-maly.html


Rafał Wiechecki - w 2006 roku "Gazeta Wyborcza" informowała, że przedstawiciel ministerstwa 

edukacji narodowej zgłosił kandydaturę żony ówczesnego ministra gospodarki morskiej, 

Magdaleny, na stanowisko dyrektora Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Ostatecznie 
małżonka polityka LPR wycofała się z ubiegania o to stanowisko. 
 
Fot. AGENCJA SE/EastNews 
Publikacja tzw. taśm PSL oraz zamieszanie wokół odejścia z pracy z pracy syna nowego ministra 
rolnictwa Daniela Kalemby wzbudził zainteresowanie tym, gdzie pracują rodziny polskich polityków. 

Zobacz galerię zdjęć, która pokazuje, co na co dzień robią rodziny polityków! 
 
 
Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta 
Publikacja tzw. taśm PSL oraz zamieszanie wokół odejścia z pracy syna nowego ministra rolnictwa 
Daniela Kalemby wzbudził zainteresowanie tym, gdzie pracują rodziny polskich polityków. Zobacz 

galerię zdjęć, która pokazuje, co na co dzień robią rodziny polityków! 
 

  

~X: “Pośredniak platformy Obywatelskiej” poszukajcie w sieci, działacze PO nie maja problemów ze 

znalezieniem pracy w administracji. 

- W spółce Elewarr w Wąbrzeźnie pracuje Andrzej Kłopotek, brat posła Eugeniusza Kłopotka z PSL, 

specjalista ds. kontraktacji – wykształcenie podstawowe. 

- Wiesław Raboszuk, radny PO z warszawskiego Targówka został szefem Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych. Jest osobą bez doświadczeń w zarządzaniu funduszami. Wśród 

zatrudnionych jest ok. 60 działaczy PO z rodzinami. 

- Ministerstwo Finansów ogłosiło w lutym konkurs na naczelników 201 urzędów skarbowych ale to 

nic nie dało. Prymusi zostali odrzucenie bo nie mieli zaufania ministra. Dariusz Przysucha zdobył 

najwięcej punktów w konkursie, od 15 lat pracuje w skarbówce, nie dostał żadnej posady. Andrzej 

Jarosiński zdobył najmniejsza liczbę punktów i dostał pracę, był wcześniej w ABW. 

- w zespole doradców strategicznych premiera Tuska pracują dzieci wysoko postawionych osób 

zaprzyjaźnionych z Michałem Bonim min.Paweł Bochniarz, syn Henryki Bochniarz, prezes Polskiej 

Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, współpracującej z Bonim w rządzie Bieleckiego. 

Pracuje w nim też Mikołaj Herbst, syn Ireny, byłej wiceminister gospodarki, a obecnie doradcy 

zarządu Lewiatana 

- Wiceminister Finansów Jacek kapica wsadza swoich ludzi. Wszyscy robia błyskawiczne kariery i 

awanse w państwowych spółkach. Średnio trzy stopnie awansu w trzy lata. 

- Po prostu tu jestem – mówi o swojej nowej posadzie Tomasz Mencina (PO), były burmistrz 

Ursynowa. Odchodził z urzędu w niesławie, bo naraził miasto na gigantyczną stratę. Teraz dostał 

strategiczną posadę w warszawskich wodociągach. 

- Neporyzm w NFZ w Gdańsku, znajoma dyrektora, bez kwalifikacji, robi straty na miliony złotych. 

- Szefem jednej z największych spółek podległych marszałkowi województwa Max-Film (zarządza 

kinami w całym kraju) został Lech Jaworski, radny PO, jeden z najbliższych współpracowników 

Hanny Gronkiewicz-Waltz. 

- Piotr Chajderowski i Marian Gawrylczyk zarabiają na życie jako członkowie rad nadzorczych 

Lotosu i Cefarmu Wrocław. Obaj byli kiedyś współwłaścicielami spółki Signum Promotion, którą 

założył obecny szef gabinetu politycznego premiera. Sławomir Nowak w Kontrwywiadzie RMF FM 

stwierdził, że nie ma z tym nic wspólnego. 

- Lokalny polityk PO Arkadiusz Gierałt oprócz dyrektorskiej pensji bierze pieniądze za zasiadanie w 

aż czterech radach nadzorczych spółek podległych KGHM. Żaden z awansowanych polityków w 

KGHM i spółkach zależnych nie brał udziału w konkursie na dyrektorskie stanowisko. Inkasuje 

miesięcznie 50tyś. 

- Senator PO Tadeusz Maćka, który został dyrektorem do spraw pracowniczych w podległej KGHM 

kopani. Sprawa budzi kontrowersje, bo ten były prezydent Lublina jest oskarżony o narażenie 

miasta na stratę 1,6 miliona złotych 

- Norbert Wojnarowski z PO wsadził swoja żone do KGHM bez konkursu, wynagrodzenie 30tys. 

miesięcznie 

- Karol Szczepaniak, radny Platformy Obywatelskiej z Głogowa. Bez konkursu został dyrektorem w 

spółce zależnej od KGHM – Pol-Miedź Trans 



- członek PO z Legnicy i były radny Jerzy Bednarz został wiceprezesem w zarządzie spółki-córki 

KGHM Inova 

- radny Platformy Eric Alira, dostał pracę w należącym do KGHM klubie piłkarskim Zagłębie Lubin 

- Marcin Kulicki, działacz mazowieckiej PO, były ZOMOwiec został szefem państwowej Krajowej 

Spółki Cukrowej nie mając doświadczenia. 

- nepotyzm w Totalizatorze Sportowym, Michał Chyczewski na szefa TS wybrał znajomego a ten na 

członka zarządu kolejnego znajomego. 

- Sprawa Stanisława Gawłowskiego 

- Nepotyzm Klicha to juz historia, przytoczę tylko nazwiska, Jarosław Hodura, Marcin Idzik, 

Krzysztof Kuczmański,Marcin Pyzik, Marcin Dulian, Grzegorz Lipiec, Grzegorz Stawowy, Katarzyna 

Góralczyk czy egzotyczny Kajetan d’Obyrn 

- Nepotyzm ministra sprawiedliwości Czumy, Bogusław Mazur i jego synalek (znany też z listy 

kapusiów) 

- “Układ Pawlaka” wpiszcie w google bo to tez juz historia 

- Elżbieta Lanc, w przeszłości wpływowa działaczka PSL, dziś w sejmikowym klubie PO dostała z 

kolei pracę w Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami “Warszawa”. – Szukałam pracy, zapisałam 

się do klubu PO i udało się – wyznała “Gazecie” Lanc, z wykształcenia polonistka. 

- Sejmikowy radny PO Krzysztof Skolimowski, historyk z wykształcenia został oddelegowany do 

rady nadzorczej warszawskiej spółki miejskiej Szybka Kolej Miejska i jak powiedział “od zawsze 

interesował się ogólnie rozumianym transportem”. 

- Szefem PERN Przyjaźń, właściciela strategicznych ropociągów, pompujących rosyjską ropę do 

rafinerii w Polsce i Niemczech został Robert Soszyński z PO. Wcześniej minister odwołał prezesa 

wyłonionego w konkursie 

- W oddziale Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Gorzowie dyrektorem został 

Tomasz Możejko, sekretarz lubuskiej PO – z zawodu nauczyciel historii. Wygrał dopiero w drugim 

konkursie, w pierwszym komisja rekrutacyjna uznała, że nie ma kwalifikacji. To zaufany człowiek 

poseł Bożenny Bukiewicz, szefowej lubuskiej PO. 

- W Łodzi zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska podzieliły między siebie rządzące 

w sejmiku województwa łódzkiego PO i PSL. Prezesem jest Andrzej Budzyński (wiceszef PO w 

Opocznie). Wiceprezesem m.in. Wiesław Łukomski (PO), nauczyciel historii. 

- W Toruniu szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest szef toruńskiego PSL 

Andrzej Gross 

- Julian Golak – b. radny wojewódzki PiS – przeszedł w połowie ub. roku do obozu PO i zaczął 

popierać koalicję w dolnośląskim sejmiku. Trafił do rady nadzorczej spółki Avista Media (ta należy 

Dialogu, własności KGHM). Ma średnie wykształcenie, skończył trzyletnie Archidiecezjalne Studium 

Teologiczne. I zaprzecza, że pracę zawdzięcza przejściu do klubu PO. – Po prostu wysłałem podanie 

i zostałem przyjęty. 

- Elżbieta Zakrzewska (Unia Pracy) – w marcu 2008 r. dołączyła w sejmiku do klubu PO, w czerwcu 

została dyrektorką szpitala MSWiA w Jeleniej Górze. 

- Robert Banasiak został wiceprezesem Dialogu. To zaufany człowiek wicepremiera Grzegorza 

Schetyny, który wcześniej pracował w dolnośląskim urzędzie marszałkowskim jako dyrektor 

departamentu spraw społecznych. 

- Szef Biura Informacji Sejmu Krzysztof Luft (PO) w radzie nadzorczej Radia Gdańsk 

- W zarządzie PERN i radzie nadzorczej Portu Gdańskiego znalazł się Marek Litka, ekonomista – 

członek PO. Prezesem Morskiego Portu Gdańsk jest Ryszard Strzyżewicz, skarbnik gdyńskiej PO 

- Prezesem Gliwickiej Agencji Turystycznej jest wiceszef sejmiku z PO Marcin Kędracki. 

- WORD w Bielsku Białej dostał b. poseł PO Edward Płonka (znany z tego, że trzymał na żółwia 

łańcuszku). 

- Śląskim Ogrodem Zoologicznym kieruje Jolanta Kopiec, była posłanka SLD (w sejmiku SLD jest w 

koalicji z PO). 

- Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku kieruje Andrzej Kotala (PO). 

- W śląskim oddziale regionalnym Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji w Częstochowie 

wiceszefem został Bartłomiej Sabat (PO), szef klubu częstochowskich radnych PO, były asystent 

europoseł Małgorzaty Handzlik i były dyrektor biura częstochowskiego posła PO Grzegorza 



Sztolcmana. Agencja to jego pierwsza praca poza partią. 

- PKS w Radomiu to Leszek Ruszczyk, radny Sejmiku z PO. Niedawno zatrudnił na szefa stacji 

obsługi Wojciecha Lisa, brata minister zdrowia Ewy Kopacz. Lis jest mechanikiem samochodowym. 

Nie było konkursu. – Złożył podanie, jak ktoś szuka pracy to znajdzie – tłumaczy nam Ruszczyk. 

- Wiceszefem Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie został matematyk Jerzy Borcz czynny 

polityk PO, radny sejmiku wojewódzkiego. Nim wystartował w konkursie podkarpacka PO 

pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę. 

- Wiceszefową Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie została bez konkursu w 2008 r. Janina 

Filipiuk z PSL. 

- Szefem Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Ochrony Środowiska jest poseł PSL Adam Krzyśków. 

Pensję bierze z Funduszu, nie z Sejmu – bo jest większa. W radzie nadzorczej Funduszu jest też 

poseł Platformy Miron Sycz – nie pobiera pensji. Ale w ubiegłym roku stowarzyszenie żony 

parlamentarzysty dostało dotację z WFOŚ na drewnianą wiatę. Sprawa budziła kontrowersje i 

doprowadziła do zawieszenia posła w klubie PO. 

- Prezesem wydającego dziesiątki milionów złotych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

został Wojciech Piekarczyk z PSL, jego zastępcą Andrzej Gajak z PO. 

- w kierownictwie oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie dyrektorem oddziału został 

Leszek Świętochowski – członek zarządu wojewódzkiego PSL, jego zastępcami po konkursach: 

Grzegorz Kurczuk (b. minister sprawiedliwości z SLD, prawnik) oraz Leszek Daniewski (miejski 

radny PO). Niedługo potem szefem KRUS został b. lubelski poseł PSL Henryk Smolarz. 

- PSL ma też firmę PKS “Wschód” – Teresę Królikowską z PSL wskazała wojewoda Tokarska – 

zamiast Tomasza Fulary z PO. Ta zmiana oburzyła posła Janusza Palikota. Dlatego wiceprezesem 

PKS został Leszek Piotr-Krajecki, sekretarz zarządu regionu PO. Niedawno zrezygnował ze 

stanowiska. 

- PKS w Radomiu przejmuje radny sejmiku z PO Leszek Ruszczyk. 

-Do rady Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Radomiu trafiło dwóch 

polityków PO – Włodzimierz Konecki, radny Radomia, i Marek Kordecki, radny Siedlec 

- Na mazowszu, na 30 nowych dyrektorów spółek państwowych wojewoda mazowiecki Jacek 

Kozłowski (PO) 15 to członkowie koalicji rządzącej. 

- We władzach Herbapolu pojawiła się Teresa Bogiel, była radna PSL w powiecie płockim i zaufana 

współpracowniczka Adama Struzika (PSL), marszałka Mazowsza. Z partyjnej rekomendacji zasiada 

też w radzie nadzorczej Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. 

- Do rady Państwowych Magazynów Usługowych w Pruszkowie dostał się Andrzej Łuczycki, były 

senator PO z Radomia 

- Lasy Państwowe obsadzone z klucza politycznego PO. Mariana Pigana został szefem, jego 

opublikowane CV składa się z siedmiu zdań. 

- Jan Harhaj, sekretarz Platformy na Warmii i Mazurach dostał pracę w radzie nadzorczej 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

- Miejska spółka ciepłownicza płaciła pensje sportowcom i trenerom trzecioligowej Stali Kraśnik, 

której prezesem jest poseł PO. Piłkarze pracowali tylko na papierze ? twierdzi NIK 

- PO zwolniła fachowca a by wsadzić swojego do Poczty Polskiej. Przeczytajcie art “Platforma czyści 

pocztę Polska”... zwiń 
31 lip, 20:13 | ocena: 92% | odpowiedzi: 31 
odpowiedzoceń: -1 +1 

~bla: Dziennikarze zejdźcie niżej : do urzędów wojewódzkich, miejskich, gminnych, do urzędów 

skarbowych, do izby celnej, do urzędów pracy, wejdźcie na uczelnie państwowe to wtedy 

zobaczycie całe klany rodzinne, całe pokolenia synów, córek, wujków, ciotek, szwagrów, bratowych 

oraz wszystkich innych kombinacji powiązań rodzinnych uszytych w taką sieć, że będziecie mieć 

pisania na najbliższe 10 lat. A każdy każdemu rączkę myje i każdy co miesiąc pobiera pensyjkę na 

ciepłej posadce bez obawy o zwolnienie bo przecież kto by zwolnił "swojego"? 

Polska to kraj przesiąknięty nepotyzmem do szpiku kości i jeszcze długo się to nie zmieni. zwiń 
31 lip, 19:12 | ocena: 95% | odpowiedzi: 15 
odpowiedzoceń: -1 +1 

~criss: Oto, oparta o prace amerykańskiego lingwisty Noama Chomskiego, lista „10 strategii 

manipulacji” przez establishment. 

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gdzie-pracuja-rodziny-politykow,5204306,0,fotoreportaz-maly.html
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gdzie-pracuja-rodziny-politykow,5204306,0,fotoreportaz-maly.html#mark
http://wiadomosci.onet.pl/forum/gdzie-pracuja-rodziny-politykow,0,699567,89370142,czytaj.html
http://wiadomosci.onet.pl/forum/posredniak-platformy-obywatelskiej-poszukajcie-w-s,699567,89370142,odpowiedz.html
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gdzie-pracuja-rodziny-politykow,5204306,0,fotoreportaz-maly.html
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/gdzie-pracuja-rodziny-politykow,5204306,0,fotoreportaz-maly.html#mark
http://wiadomosci.onet.pl/forum/gdzie-pracuja-rodziny-politykow,0,699567,89367048,czytaj.html
http://wiadomosci.onet.pl/forum/dziennikarze-zejdzcie-nizej-do-urzedow-wojewodzkic,699567,89367048,odpowiedz.html


 

 

1 – ODWRÓĆ UWAGĘ 

 

Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest strategia polegająca na odwróceniu uwagi 

publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez 

technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych informacji. Strategia 

odwrócenia uwagi jest również niezbędna aby zapobiec zainteresowaniu społeczeństwa 

podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki. „Opinia 

publiczna odwrócona od realnych problemów społecznych, zniewolona przez nieważne sprawy. 

Spraw, by społeczeństwo było zajęte, zajęte, zajęte, bez czasu na myślenie, wciąż na roli ze 

zwierzętami (cyt. tłum. za „Silent Weapons for Quiet Wars”). 

 

2 – STWÓRZ PROBLEMY, PO CZYM ZAPROPONUJ ROZWIĄZANIE 

 

Ta metoda jest również nazywana „problem – reakcja – rozwiązanie”. Tworzy problem, „sytuację”, 

mającą na celu wywołanie reakcji u odbiorców, którzy będą się domagali podjęcia pewnych kroków 

zapobiegawczych. Na przykład: pozwól na rozprzestrzenienie się przemocy, lub zaaranżuj krwawe 

ataki tak, aby społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i przepisów za cenę własnej 

wolności. Lub: wykreuj kryzys ekonomiczny aby usprawiedliwić radykalne cięcia praw 

społeczeństwa i demontaż świadczeń społecznych. 

 

3 – STOPNIUJ ZMIANY 

 

Akceptacja aż do nieakceptowalnego poziomu. Przesuwaj granicę stopniowo, krok po kroku, przez 

kolejne lata. W ten sposób przeforsowano radykalnie nowe warunki społeczno-ekonomiczne 

(neoliberalizm) w latach 1980. i 1990.: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, 

elastyczność, masowe bezrobocie, poziom płac, brak gwarancji godnego zarobku – zmiany, które 

wprowadzone naraz wywołałyby rewolucję. 

 

4 – ODWLEKAJ ZMIANY 

 

Kolejny sposób na wywołanie akceptacji niemile widzianej zmiany to przedstawienie jej jako 

„bolesnej konieczności” i otrzymanie przyzwolenia społeczeństwa na wprowadzenie jej w życie w 

przyszłości. Łatwiej zaakceptować przyszłe poświęcenie, niż poddać się mu z miejsca. Do tego 

społeczeństwo, masy, mają zawsze naiwną tendencję do zakładania, że „wszystko będzie dobrze” i 

że być może uda się uniknąć poświęcenia. Taka strategia daje społeczeństwu więcej czasu na 

oswojenie się ze świadomością zmiany, a także na akceptację tej zmiany w atmosferze rezygnacji, 

kiedy przyjdzie czas. 

 

5 – MÓW DO SPOŁECZEŃSTWA JAK DO MAŁEGO DZIECKA 

 

Większość treści skierowanych do opinii publicznej wykorzystuje sposób wysławiania się, 

argumentowania czy wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub 

umysłowo chorych. Im bardziej usiłuje się zamglić obraz swojemu rozmówcy, tym chętniej sięga 

się po taki ton. Dlaczego? „Jeśli będziesz mówić do osoby tak, jakby miała ona 12 lat, to wtedy, z 

powodu sugestii, osoba ta prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby 

rzeczywiście miała 12 lub mniej lat” (zob. Silent Weapons for Quiet War). 

 

6 – SKUP SIĘ NA EMOCJACH, NIE NA REFLEKSJI 

 

Wykorzystywanie aspektu emocjonalnego to klasyczna technika mająca na celu obejście 

racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki. Co więcej, użycie mowy nacechowanej 

emocjonalnie otwiera drzwi do podświadomego zaszczepienia danych idei, pragnień, lęków i 



niepokojów, impulsów i wywołania określonych zachowań. 

 

7 – UTRZYMAJ SPOŁECZEŃSTWO W IGNORANCJI I PRZECIĘTNOŚCI 

 

Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli i zniewolenia. 

„Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przeciętna na ile to możliwe, aby 

przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami była dla niższych klas niezrozumiała 

(zob. Silent Weapons for Quiet War). 

 

8 – UTWIERDŹ SPOŁECZEŃSTWO W PRZEKONANIU, ŻE DOBRZE JEST BYĆ PRZECIĘTNYM 

 

Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, że to „cool” być głupim, wulgarnym i niewykształconym. 

 

9 – ZAMIEŃ BUNT NA POCZUCIE WINY 

 

Pozwól, aby jednostki uwierzyły, że są jedynymi winnymi swoich niepowodzeń, a to przez 

niedostatek inteligencji, zdolności, starań. Tak więc, zamiast buntować się przeciwko systemowi 

ekonomicznemu, jednostka będzie żyła w poczuciu dewaluacji własnej wartości, winy, co prowadzi 

do depresji, a ta do zahamowania działań. A bez działań nie ma rewolucji! 

 

10 – POZNAJ LUDZI LEPIEJ NIŻ ONI SAMYCH SIEBIE 

 

Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce wygenerował rosnącą przepaść pomiędzy wiedzą 

dostępną szerokim masom a tą zarezerwowaną dla wąskich elit. Dzięki biologii, neurobiologii i 

psychologii stosowanej „system” osiągnął zaawansowaną wiedzę na temat istnień ludzkich, 

zarówno fizyczną jak i psychologiczną. Obecnie system zna lepiej jednostkę niż ona sama siebie. 

Oznacza to, że w większości przypadków ma on większą kontrolę nad jednostkami, niż jednostki 

nad sobą.  

zwiń 
31 lip, 18:05 | ocena: 92% | odpowiedzi: 9 
odpowiedzoceń: -1 +1 

~WYSTARCZY BYĆ: Nie masz pracy. Chcesz pracować. Nikt cię nie chce zatrudnić. Co robisz? 

Zakładasz 1-osobową firmę? NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI, bo juz od początku istnienia tej firmy 

ZUS-owski but ląduje na twoim karku i musisz (czy zarobisz, czy nie) odprowadzać miesięczne 

składki w wysokości około 1.000 zł... rozwiń całość 
31 lip, 17:58 | ocena: 92% | odpowiedzi: 6 
odpowiedzoceń: -1 +1 

~Erg do ~ariston: Witaj.  

Jestem za stary i Tuska numery mnie nie nabiorą. Powiem Ci może tak. Kiedyś jak byłem młody w 

to sie nie zagłębiałem. Kiedyś przyjaciel zostawiła mi wyciąg z Centralnego Biura Ludności w 

Warszawie przy MSW. Niedawne do niego zajrzałem i oniemiałem. Całą demokrację władzę 

sprawują Żydzi. Pozmieniali nazwiska, większość przyszła od Ruskich, nie wiadomo dla kogo 

pracują a Polacy ciemni powierzają im 

rządy państwem. Wszystkie nazwiska premierów w demokracji są pochodzenia żydowskiego, 

wszyscy Ministrowie Finansów razem z obecnym są pochodzenia żydowskiego, wszyscy ministrowie 

do spraw zagranicznych są pochodzenia żydowskiego. 

Czego od Żyda oczekujesz? Czekasz aż Ci kraj zaprzeda?. Popatrz na długi bilionowe Polski. 

Ja tylko uprzedzam. Miejcie potem pretensje do siebie. 

zwiń 
31 lip, 20:02 | ocena: 82% | odpowiedzi: 15 
odpowiedzoceń: -1 +1 

~okko do ~_Basia: Nie masz racji Barbaro. Politycy i rzadzacy powinni dawc przyklad. Jezeli tak 

nam rzadza, z jest bezrobocie to powinni sie wystrzegac obsadzania stanowisk swoja rodzina i 

znajomymi. Mamy dobrze wyksztalconych bezrobotnych w kazdym wieku. Sa inzynierowie z 

doswiadczeniem, ktorych miotla historii zepchnela ze stanowisk. Bo dobre polskie zaklady 

poupadaly, lub rozbily sie w spolki, ktore na przyklad zostaly kupione przez zagranicznych 
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inwestorow, a kadra zwolniona. I co ma zrobic piecdziesiecioparoletni inzynier, ktory zeby zjadl 

odrabiajac panszczyzne w socjalistycznej firmie, ale tez zdobyl doswiadczenie. Teraz jest juz 

nigdzie nikomu niepotrzebny. Do partii sie zapisac?Mogl isc na wczesniejsza emeryture emeryture. 

Tez nie pojdzie. Bo odebrali prawo do wczesniejszej emerytury. A pracy nie ma. I dlatego wlasnie, 

jak syn Tuska, czy corka Rostowskiego dostaja stanowiska-fuchy jako doradcy, analitycy, 

marketingowcy to jest afera i granda i tego nie powinno byc.Jedna jest Polska zwiń 
31 lip, 20:46 | ocena: 90% | odpowiedzi: 3 
odpowiedzoceń: -1 +1 

~gosc: Polska to kraj skluconych ludzi,dzielacych ten sam los.Taka jest wola polityki,kosciola.Taki 

podzielony narod  

latwiej kontrolowac,manipulowac.Korzysci maja tylko rzadzacy.W naszej Ojczyznie niewiele sie 

zmienilo od  

upadku rzadow PRL-u.Moze tylko to,ze mamy handlowe molochy,ktore nawet nie sa Polskie i gdzie 

sprzedaja 

drogie badziewie.A te pare kilometrow "autostrad" za ktore trzeba slono placic i co juz sie sypia,to 

nie powod do dumy.Duze bezrobocie,kulejaca sluzba zdrowia,edukacja,brak perspektyw na 

przyszlosc dla polskiej mlodziezy,szukajacej za granica chleba,glodujacy rencisci.To zle swiadectwo 

dla tych pajacow politycznych. 

Do wora z nimi ! zwiń 
31 lip, 17:46 | ocena: 90% | odpowiedzi: 1 
odpowiedzoceń: -1 +1 

~Karol: Byłem w Polsce w czasie niby-boomu budowlanego, gdzie wygolono poPolaków z resztek 

pieniędzy iu zadłużono na całe życie. Takiego chamstwa, zbydlęcenia, przemądrzałości, 

złodziejstwa, oszustwa, pogardy nie można nawet sobie wyśnić. 

A ogólnie staliśmy się Narodem półdebili. 

Do brudasów, żłodziei, machlojkarzy, oszustów, samozwańczych geniuszy, doszedł skrajny 

debilizm.' 

Nie wspomnę o wszechobecnej prostytucji i wykolejeniu moralnym. 

TfU! 

Z tego zbydlęcenia i znikczemnienia wyrwać nasd może tylko wielka tragedia i Bóg.\ zwiń 
31 lip, 16:47 | ocena: 84% | odpowiedzi: 7 
odpowiedzoceń: -1 +1 

~Polka do ~Ksiiąże : Co Ty opowiadasz ? Nigdy nie żyło nam się tak lekko ! Wystarczy poszperać i 

znaleźć odpowiednie koneksje ...a wtedy wszystko jest okey :) Pracuj nad sobą i swoją rodziną . 

Dla dobra kraju ? PO ????? 

Dla pesymistów : lista osiągnięć " mojego" rządu : 

 

Tak jest, kiedy do władzy doszedł Tusk: 

_________________________________ 

 

Lista dokonań PO: 

- podwyżka cen energii 

- podatek ekologiczny 

- podwyżka VAT na książki (lemingom i tak zbędne więc…) 

- podwyżka przeglądów rejestracyjnych aut 

- podwyżka akcyzy na papierosy 

- 20 mln w nagrodach dla rządu Tuska w 2010 roku 

- podatek od muzyki w klubach 

- podatek vat 23, 24 w 2012, 25 w 2013 

- Podwyżka opłat za dzierżawę gruntów 

- podwyżka vat na żywność 

- Dług publiczny blisko konstytucyjnego progu – wynosi teraz 815 mld. złotych. 

- Podatek katastralny od 2012 roku 

- Podwyżka akcyzy na gaz od 2012 roku 

- Podwyżka VAT na ubranka dziecięce 

- Podwyżka opłat paliwowych 
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- Podwyżka cen żywności 

- Podwyżka stóp a co za tym idzie problemy ze spłatami kredytów 

- Brak rewaloryzacji progów podatkowych PIT 

- Przekazanie pieniędzy z OFE do ZUS= odebranie Polakom 35-40 letnich składek na ZUS 

- Przedłużenie okresu składkowego do ZUS do 67 roku życia dla mężczyzn i 65 roku życia dla 

kobiet. 

Wyobrażacie sobie 67 letniego pracownika? Jaki pracodawca da prace staruszkowi? 

- Z kont emerytalnych w ZUS wyparowało w ubiegłym roku ponad 8 miliardów złotych. Znikły 

środki emerytalne należące do osób, które pobierały rentę i zmarły, nie dożywszy emerytury. 

- Zerwanie umowy o budowę elektrowni atomowej na spółkę z Litwą 

- Sprzedaż gazu łupkowego USA i podstawionym firmom rosyjskim za ok 5% wartości. 

- Wprowadzenie podatku dachowego, śniegowego i od deszczówki 

- Podatek od basenów, 

- Dalsze plany dotyczące wprowadzenia nowych podatków, oraz podwyżki istniejących. zwiń 
 

31 lip, 19:11 | ocena: 81% | odpowiedzi: 11 
odpowiedzoceń: -1 +1 

~estudiante do ~ASANKA: Zwroc uwage na naciagniecie tej informacji o Macierewiczu - po 

pierwsze co to jest stryjeczny bratanek? syn kuzyna a wiec 7-ma woda po kisielu bo przyznasz 

chyba ze to jednak nie to samo co syn, brat czy matka ale ok.PO drugie informacja jest sprzed 5-

ciu lat bo sie dziennikarze nie mogli niczego w PISie doszukac, 2 Firma w ktorej pracuje ten 

stryjeczny bratanek jest prywatna ktora ma zwiazek ze spolka skarbu panstwa and the last but not 

least Spolak ta tzn Nafta Polska nie istnieje od kwietnia 2011 r. a zlikwidowal ja owczesny Minister 

Aleksander Grad ktory teraz kasuje wspaniala kaske za prezesowanie spolkom jadrowym tzn. 

czyms czego nie ma bo one sa tylko od spraw jadrowych - wlasciwie to nie jest pewne czy w ogole 

powstana takie elektrownie bo plany dot. energii jadrowej sa jak to sie mowi dalekosiezne lata 

dwudzieste trzydzieste a do tego czasu wiele moze sie zmienic- ale kaska dla Pana Grada jest jak 

najbardziej pewna. Jako minister skarbu przygotowywal ustawe o inwestycja w energetyke jadrowa 

a teraz spija smietane. zwiń 
31 lip, 19:33 | ocena: 89% 
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