
Moja Ciocia, Maria Łempicka, w ramach swoich przekonań pisze na naszej 
Stronie Rodzinnej swoje Refleksje, a ponieważ nie wszyscy członkowie Rodziny 
zgadzają się z Jej interpretacją przemyśleń, zwłaszcza politycznych, dlatego - dla 
przeciwwagi - przytaczam inny punkt widzenia na Jej refleksję z lutego 2020 r.: 
Hasła wyborcze, która zaczyna się od słów: 
 

 
 
Ta przeciwwaga to przypomniany 21.02.2020 r. dawny tekst anonimowy, zna-
leziony w Internecie, który niech będzie odpowiedzią na Ciociną refleksję: 
https://niezalezna.pl/forum/311976-kidawie-blonskiej-idzie-az-tak-zle-
budka-ujawnia-ze-sciagaja-tuska-do-kraju 
 

Piotr Wietrzykowski oraz Marek Bero 
 
“Sukcesy” Donalda T. i rządu PO-PSL: 
   
1. Afera hazardowa, brak winnych, mimo ewidentnych dowodów, afera za-
mieciona pod dywan.  
2. Afera lekowa, Ryszard Krauze przyjaciel Donalda T. na dzień przed opu-
blikowaniem nowej listy leków 23.12.2011r , kupił 120 milionów akcji 
firmy Bioton, płacąc po siedem groszy za sztukę. Następnego dnia okazało 
się, że na liście leków refundowanych jest insulina produkowana przez 
Bioton, akcje firmy poszły w górę o kilkanaście procent. NFZ będzie wy-
płacał spółce fortunę. Rocznie to około 600 milionów złotych  
3. Afera z kupowaniem głosów w Wałbrzychu,  
4. Afera Senatora Misiaka (ustawione przetargi),  
5. Afera ministra Grada (firma jego żony “przypadkowo” wygrywa prze-
targi dla ministerstwa którym kieruje Grad, (w czerwcu 2012 pan Grad 
otrzymał posadę prezesa spółek PGE Energia Jądrowa i PGE EJ 1 z mie-
sięczną pensją 110.000zł)  

http://refleksje.wietrzykowski.net/
http://refleksje.wietrzykowski.net/Refleksje_301-302_Hasla.pdf
https://niezalezna.pl/forum/311976-kidawie-blonskiej-idzie-az-tak-zle-budka-ujawnia-ze-sciagaja-tuska-do-kraju
https://niezalezna.pl/forum/311976-kidawie-blonskiej-idzie-az-tak-zle-budka-ujawnia-ze-sciagaja-tuska-do-kraju


6. Afera ministra Grabarczyka,  
7. Podsłuchiwanie dziennikarzy przez ABW  
8. Zakup samolotów Bryza bez przetargu,  
9. Podwyżka podatku VAT do 23% w 2010r Donald T. obiecuje, że tylko na 
3lata, tymczasem we wrześniu 2013r zapowiedział, że stawka 23% obo-
wiązywać będzie do 2016 r. 
10. Podwyżka podatku gruntowego,  
11. Ceny paliwa w górę przy minimalnych różnicach cen ropy na świecie 
w ostatnich latach, litr Pb95 w 2006r kosztował ok. 3,70 zł, a w 2012 r 
blisko 6 zł  
12. Gaz w górę, płacimy za ten sam rosyjski gaz więcej niż Niemcy czy An-
glicy, w styczniu 2014r nastąpiła kolejna POdwyżka cen gazu. Opóźnienia 
przy budowie Gazoportu sięgają już 3 lata!!!  
13. Kredyty w górę, oprocentowanie najwyższe w Europie. Jednocześnie 
zagraniczne banki działające w POlsce notują rekordowe zyski, każdego 
roku coraz większe.  
14. Ceny żywności w górę, ceny jak w Europie Zachodniej, część produk-
tów spożywczych w POlsce już droższa niż w Europie Zachodniej.  
15. Podwyżka energii, ceny energii elektrycznej + przejazdy autostradą 
najwyższe w Europie  
16. Wzrost cen biletów komunikacji miejskiej.  
17. Upadek Stoczni Gdańskiej i Szczecińskiej (katarscy inwestorzy którzy 
nie istnieli), teraz na bramę Stoczni Gdańskiej obok portretu papieża Jana 
Pawła II, wrócił napis “im. Lenina” a obecnie w Szczecinie na terenie 
Stoczni znajduje się sklep Biedronka. Pracę straciło 11 tysięcy osób + ko-
lejne 20 tysięcy z firm współpracujących ze stoczniami, łącznie ok. 30.000 
osób.  
18. Dramatyczna sytuacja w służbie zdrowia w wyniku “reformy” byłej Mi-
nister Zdrowia Ewy Kopacz z PO.  
19. Od 7 lat brak nawet PROJEKTU poprawy stanu służby zdrowia ,brak 
zapowiadanej informatyzacji w służbie zdrowia. Gdzie obiecywane karty 
pacjenta ??  
20. Brak odpowiedniego przygotowania i bezpieczeństwa polskich żołnie-
rzy w Afganistanie,  
21. Wprowadzenie opłat za drugi kierunek studiów.  



22. Minister Sportu Mucha na stanowisko dyrektora mianuje swojego pry-
watnego fryzjera,  
23. Pierwszy raz w historii ministrem sprawiedliwości została osoba bez 
wykształcenia prawniczego  
24. Doradca Komorowskiego Roman Kuźniar publicznie deklaruje że Ka-
tyń nie był ludobójstwem!!!!!  
25. Rząd, premier Donald T. oraz prorządowe media usilnie twierdzą że w 
Polsce niema kryzysu i jesteśmy zieloną wyspą, podczas kiedy według ofi-
cjalnych danych dług publiczny wynosi prawie 1 bilion złotych!! według 
szacunków niezależnych ekonomistów suma zadłużenia zewnętrznego i 
wewnętrznego wynosi ok. 3.000.000.000.000zl (trzy biliony złotych)  
26. Wzrost bezrobocia do ok.14% (to oficjalne dane, bo rzeczywiste bez-
robocie przekracza 20%) przez co ponad 3 mln dzieci w Polsce żyje na 
skraju ubóstwa, a ponad 2mln wyjechało za granicę do pracy.  
27. Wzrost liczby bezdomnych i żyjących w biedzie.  
28. Niespełnione obietnice wybudowania trzech tysięcy km autostrad, 
dróg ekspresowych, brak obwodnic, do tej pory nie udało się wybudować 
w całości autostrady A1,A2 czy A4, a wg obietnic PO miały być już gotowe 
na euro2012!!  
29. Nowo oddana trasa S8 której 1km kosztował 200 mln!!! nadaje się już 
do generalnego remontu!  
30. Wstrzymanie budowy autostrad A1, A2 i A4 doprowadzenie do upadku 
dziesiątek polskich firm budowlanych, do dziś dnia podwykonawcy nie 
otrzymali zapłaty za wykonaną pracę, podpisanie niesłychanie niekorzyst-
nych umów z chińskim Covec i firmą DSS która w momencie otrzymania 
kontraktu była już bankrutem.  
31. Systematyczne niszczenie polskiego rybołówstwa morskiego, czyżby 
tak jak w przypadku stoczni aby nie robić Niemcom konkurencji??  
32. Wstrzymano wiele inwestycji, z obiecanego w 2007r przez Donalda T. 
“skoku cywilizacyjnego” w związku z euro2012 udało się wykonać niecałe 
40% inwestycji, z których wiele jest złej jakości i zostało przepłaconych.  
33. 27 styczeń 2010 rząd Donalda T. umarza dług rosyjskiemu Gazpro-
mowi na kwotę 1.200.000.000 zł  
34. Rząd do końca 2009r miał przyjąć 269 projektów, przyjął 74. 35. Ciągłe 
próby sprywatyzowania strategicznie ważnych polskich firm (Lotos, Or-
len, WBK, SPEC, LOT,), 



36. EURO 2012 (brak obiecanych autostrad, nowych lotnisk, dworców, ho-
teli, opóźnienia w budowie stadionu w Warszawie i Wrocławiu, problemy 
z murawą stadionu w Poznaniu która była już sześciokrotnie wymieniana)  
37. Rząd PO-PSL zabrał 1,5 mln zł niewidomym,  
38. Brak reakcji rządu na krytykę Polski w Parlamencie Europejskim przez 
holenderskich eurodeputowanych,  
39. Brak reakcji rządu na oskarżenia Eriki Steinbach, że to Polska współ-
winna jest wybuchowi II wojny światowej!!!!  
40. Doprowadzenie do likwidacja fabryki FSO, w maju 2014r wystawiono 
na sprzedaż AUTOSAN.  
41. Rząd PO-PSL zabiera pomostówki,  
42. Brak reakcji rządu, konkretnie MSZ-tu na zamykanie polskich szkół na 
Litwie i prześladowania Polaków.  
43. Wzrost akcyzy na tytoń, alkohol oraz paliwo. 44. Odnotowano kolejny 
wzrost przestępstw gospodarczych i znaczny wzrost korupcji.  
45. Dalszy brak zapowiadanych reform, brak realizacji obietnic wybor-
czych z 2007r i 2011r  
46. Pan Kapler otrzymuje 570 tys zł premii za oddanie do użytku Stadionu 
Narodowego. Jest to wynikiem umowy podpisanej między Ministrem 
Sportu z PO Jarosławem Drzewieckim (ten od afery hazardowej) a Kaple-
rem.  
47. POdwyższenie wieku emerytalnego, dla kobiet pracujących w rolnic-
twie aż o 12lat!!  
48. Coraz niższy poziom szkolnictwa, najgorsze wyniki matur w historii 
polskiego szkolnictwa.  
49. Zamykane są sanatoria dla dzieci, brak refundacji na wyjazdy rehabili-
tacyjne.  
50. Likwidacja szkół, przedszkoli i żłobków (ponad 5000 placówek od 
2007r)  
51. Tragiczna sytuacja na polskiej kolei, montowane są wadliwe, bardzo 
drogie w utrzymaniu semafory należące do firmy Kombud, której właści-
ciel zaprzyjaźniony jest z Bronisławem Komorowskim. W połowie lipca 
2012r sąd w Warszawie zabronił dziennikarzom Gazety Polskiej opisywa-
nie i nagłaśnianie tej sprawy.  
52. Bardzo zła sytuacja w polskim górnictwie, z eksportera węgla, zostali-



śmy jego importerem!!! Donald T. i PO przypomniało sobie o tym proble-
mie w czasie kampanii wyborczej do PE.  
53. Oddanie całego śledztwa Rosjanom w sprawie zamachu w Smoleńsku, 
mimo, że umowa z 1993r podpisana między Polską a Rosją gwarantowała 
nam udział w śledztwie.  
54. Zaniedbania przy organizacji lotu do Smoleńska ze strony bezpośred-
nio podległych Premierowi MON, BOR, MSZ, WSW, a potem awanse dla 
osób odpowiedzialnych za zaniedbania jak min. Gen. Janicki z BOR, potem 
brak zgody na ekshumacje czy lekceważenie wybitnych naukowców, któ-
rych badania i wyniki dotychczas nikt ze świata nauki nie podważył.  
55. Zaniedbanie w systemie przeciwpowodziowym, stąd podczas powodzi 
w 2010r wiele osób nie zostało ostrzeżonych o nadchodzącym katakli-
zmie, do tego bałagan przy modernizacji zabezpieczeń przeciwpowodzio-
wych.  
56. Wprowadzenie podatku VAT na książki oraz podwyżka VAT’u z 8% do 
23% na ubranka i akcesoria dziecięce.  
57. Sprzedaż koncesji na wydobycie gazu łupkowego firmom niemieckim 
i rosyjskim na dodatek po zaniżonej wartości!!! Już niemiecki koncern 
RWE sprzedał Rosjanom koncesje na wydobycie gazu łupkowego w POl-
sce.  
58. Niespotykane dotąd dziwne weekend’owe “samobójstwa” wszczyna-
nie śledztw i sekcje zwłok po weekend’zie.  
59. Próby cenzurowania Internetu, podpisanie ACTA przez polską amba-
sador w Tokio na polecenie Donalda T. 
 
 
60. Opóźnianie przez ponad 2lata w sprawie przyznania miejsca TV 
TRWAM na multipleksie cyfrowym, bez podania do dzisiejszego dnia kry-
teriów jakimi kierowali się pan Dworak i KRRiT co jest sprzeczne z gwa-
rantowanym przez polską Konstytucję pluralizmem.  
61. Gigantyczny rozrost biurokracji, blisko 150.000 nowych urzędników 
w administracji rządowej i samorządowej za rządów PO-PSL, rocznie to 
nas kosztuje ok.12mld zł.  
62. Brak obiecanego podatku liniowego.  
63. Brak “taniego Państwa” i tzw. jednego okienka.  



64. Zabranie Polakom jako jedyny rząd w Europie – Karty Praw Podstawo-
wych /osłona na czas bezrobocia/  
65. Zmniejszenie o 50% zasiłku pogrzebowego i becikowego.  
66. Próba prywatyzacji Polskich Lasów Państwowych, szajka z PO-PSL na-
łożyła na Lasy Państwowe haracz w wysokości 1.600.000.000 w latach 
2014-2015  
67. Wzrost składki ZUS.  
68. Plany wprowadzenia podatku katastralnego w wysokości 1% wartości 
nieruchomości.  
69. Szykują się kolejne podwyżki cen energii, likwidacja od 50.000 do 
80.000 miejsc pracy + ogromny wzrost cen szkła, papieru, cementu, ciepła 
itd. rząd PO-PSL zrezygnował w lipcu 2012r z renegocjacji tzw. pakietu 
klimatycznego podpisanego przez Donalda T. w 2008r na szalenie nieko-
rzystnych dla Polski warunkach.  
70. Przekazanie (niezgodne z polską Konstytucją) 24.000.000.000zł z re-
zerw dewizowych Narodowego Banku Polskiego na ratowanie niemiec-
kich i francuskich banków w Grecji. 71 .Próba usunięcia polskiego godła z 
dokumentów i koszulek sportowców.  
72. Prowokacje i skandaliczne zachowanie władz Warszawy z prezydent 
Hanną Gronkiewicz-Walz która wydała zgodę na blokadę patriotycznych 
uroczystości i pochodu 11 Listopada 2011r.  
 
 
73. Komorowski na swoich doradców powołał byłych PRL’owskich ofice-
rów szkolonych w Moskwie, wielu oficerów WSI, są wśród nich tacy którzy 
byli wpisani na tzw. “czarną listę” NATO!!!!!  
74. W bieżącym roku 66 % powiatów nie będzie w stanie uchwalić budże-
tów, gigantycznie zadłużone samorządy na które spada coraz więcej obo-
wiązków, jednak za tym nie idą pieniądze.  
75. Zabójstwo działacza PiS w Łodzi Marka Rosiaka przez PO-wskiego fa-
natyka i byłego SB-ka, potem prorządowe media podawały kłamliwe in-
formacje, że zabójca Marka Rosiaka planował zabójstwo……….Stefana Nie-
siołowskiego z PO!!!  
76. Śmierć kilku tysięcy osób, które w wyniku błędnej decyzji ówczesnej 
minister zdrowia Ewy Kopacz (obecnie Marszałek Sejmu!) nie doczekały 
się leku na grypę A/H1N1 podczas epidemii tej grypy w 2009r, są na to 



konkretne dowody.  
77. Przywracanie do władzy byłych SB-ków i konfidentów lub kreowanie 
ich na autorytety, patrz minister Boni, Wałęsa, Bartoszewski.  
78. uPOlitycznienie prokuratury.  
79. uPOlitycznienie sądownictwa.  
80. Brak konsultacji społecznych i zlekceważenie ponad 2 milionów pod-
pisów w sprawie “reformy” emerytalnej.  
81. Likwidacja ponad 300 (z ponad 800 istniejących) nocnych i świątecz-
nych punktów opieki lekarskiej, likwidacja połączeń PKS,PKP, likwidacja 
79 sądów powiatowych (1/3 istniejących) likwidacja wiejskich i gminnych 
ośrodków kultury, przedszkoli, żłobków. Dzieje się tak, mimo postawienia 
naszemu krajowi przez UE do dyspozycji w latach 2007-2013 około 70 
mld euro na politykę regionalną i kolejnych 15 mld euro na rozwój obsza-
rów wiejskich  
82. Likwidacja prawie wszystkich ulg podatkowych.  
83. Zabranie pieniędzy z OFE w celu zmniejszenia ogromnej dziury budże-
towej, ludziom wmówiono, że to dla ich dobra.  
84. Wprowadzenie podatku dachowego, śniegowego i od deszczówki, 
ogromny wzrost tzw. opłaty klimatycznej w miejscowościach wypoczyn-
kowych.  
85. “Rolowanie” polskiego długu ok 40 mld złotych rok w rok. “Kreatywna 
księgowość” ministra finansów Rostowskiego, tylko w 2013r deficyt bu-
dżetowy przekroczył ponad 20mld od planowanego!!!!  
86. Rząd Donalda T. nie zgodził się na opodatkowanie zagranicznych ban-
ków, które notują rekordowe zyski w Polsce, a jednocześnie rząd PO-PSL 
rzuca kłody pod polskie kasy oszczędnościowe SKOK (100% polskiego ka-
pitału) oraz wprowadza najwyższe na świecie podatki od kopalin sięga-
jące 40% na polski KGHM  
87.Tworzenie Państwa policyjnego, ponad 1.500.000 podsłuchów, inwigi-
lacja obywateli porównywalna do standardów białoruskich i rosyjskich. 
Zajmujemy 1 miejsce w całej UE w tej kwestii.  
88. Przeznaczenie 115.000.000 euro na polską prezydencje w Unii od lipca 
do grudnia 2011r Polska w 2011 r. 115 mln euro Belgia w 2010 r. 74 mln 
euro Dania w 2012 r. 52 mln euro* Szwecja w 2009 r. 42 mln euro * według 
wartości pieniądza z 2011 r. Czego to nie robi się dla lansu, no nie ?? stać 
nas no nie, POlacy??? [:)]  



89.Brak rewaloryzacji progów podatkowych PIT  
90. Podwyżki cen leków i bałagan z kolejną “reformą” od 01.01.2012.  
91. Kłamstwa i dezinformacja w sprawach niewygodnych dla rządu w ko-
mercyjnych i publicznych (chyba tylko z nazwy) mediach.  
92. Przerwanie programu budowy korwety Gawron. / katastrofalny stan 
Polskiej Marynarki Wojennej /  
93. 02.03.2012 – Donald T. podpisuje “pakt fiskalny” co oznacza kontrole i 
zatwierdzanie polskiego budżetu przez Berlin i Brukselę. 94. Wprowadze-
nie ustawy o tajemnicy państwowej utajniającą prace rządu.  
95. Przyjęcie nowej ustawy o zgromadzeniach i imprezach masowych, hor-
rendalnie wysokie kary i ogromna odpowiedzialność ma odstraszyć orga-
nizatorów / pomysł prezydenta Komorowskiego / dzieje się tak gdy przez 
kraj przetaczają się demonstracje Solidarności czy w obronie TV TRWAM, 
w nowej ustawie jest zapis, który uniemożliwi organizację spontanicznych 
protestów (np. takich jak mogliśmy obserwować w sprawie ACTA) 96. 
2.000.000.000 zł – koszt wybudowania najdroższego w Europie stadionu 
w Warszawie, w którym roi się od poważnych usterek, a który nie będzie 
w stanie po euro2012 zarobić na siebie, obecnie generuje straty na pozio-
mie 10mln rocznie  
97. Marszałkiem Sejmu zostaje pani Ewa Kopacz, która publicznie kłamała 
o “przekopywaniu na głębokość 1 metra i przesiewaniu przez sito ziemi 
na terenie katastrofy w Smoleńsku”. wicemarszałkiem Sejmu zostaje 
Wanda Nowicka z Ruchu Palikota (dzięki mobilizacji posłów PO przez Tu-
ska) której syn powiedział, że w Katyniu w 1940r zginęły…..”polskie dar-
mozjady”!!!!!!!!!!!  
98. Brak reakcji rządu PO-PSL na zablokowanie portu w Świnoujściu dla 
dużych statków, w związku z budową rosyjsko-niemieckiego gazociągu.  
99. Lekceważenie Polaków na Litwie, Ukrainie i Białorusi, przeznaczanie 
śmiesznie mało pieniędzy na działalność polonijną. 100. Rezygnacja w 
sprawie tarczy antyrakietowej, mimo lokowania przez Rosję ogromnych 
sił w obwodzie kaliningradzkim min. rozmieszczanie ruchomych wyrzutni 
ziemia-powietrze oraz uzbrajanie znajdujących się tam wojsk w najnowo-
cześniejszy sprzęt.  
101. Prywatyzacja polskich uzdrowisk, w planach jest prywatyzacja 6 z 7 
uzdrowisk, które dotąd uchodziły za niepodlegające prywatyzacji. Pod 



młotek mają trafić: Ciechocinek, Lądek-Zdrój, Kołobrzeg, Busko-Zdrój, Ry-
manów i Świnoujście. Jedynie Krynica-Żegiestów pozostanie w rękach 
państwa. Leczenie i rehabilitacja tylko dla bogatych.  
102 Likwidacja placówek Poczty Polskiej, kilka tysięcy pracowników 
straci pracę w najbliższym czasie.  
103.Afera w MSZ, szajka byłych SB’ków w polskim konsulacie w Łucku, 
ochraniania przez służby specjalne handlowała wizami!! 
104. POrażka w sprawie budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Ra-
ciborzu, do dziś dnia nie wbito nawet w ziemie symbolicznie łopaty, wielka 
afera i nieudolność urzędnicza która POdatników będzie kosztować setki 
milionów złotych i dalszy strach mieszkańców Śląska przed powtórką z 
1997r. Raport NIK’u jest zatrważający!  
105. Kompromitacja w TVP, wyrzucenie wszystkich niezależnych od 
władz PO-PSL dziennikarzy z Telewizji Publicznej, POdpisywanie wielomi-
lionowych umów z takimi “dziennikarzami” jak Lis czy Sekielski w mo-
mencie kiedy TVP jest praktycznie bankrutem. Już ponad 60% Polaków 
nie ufa wiadomościom podawanym w TV.  
106.Skandaliczne zachowanie władz Warszawy z PO, które oprócz działa-
czy PO nie dopuściły nikogo innego do złożenia kwiatów pod pomnikiem 
Powstańców w 68 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego  
107. Skandaliczna decyzja kapituły Orderu Orła Białego, która odmówiła 
nadania tego odznaczenia płk Kuklińskiemu, znienawidzonego przez ko-
munistów i salon III RP, w składzie kapituły zasiadają “autorytety” PO min. 
Bartoszewski.  
108. Likwidacja programu “rodzina na swoim” który miał za zadanie po-
móc młodym Polakom w zdobyciu własnego mieszkania. W roku 2013r 
nie obowiązuje żaden program rządowy mający na celu wspomagania 
młodych w zdobyciu mieszkania.  
109. Nepotyzm i kolesiostwo w przedsiębiorstwach z udziałem skarbu 
państwa.  
110. Usunięcie lekcji historii w szkołach ponadgimnazjalnych, ignorowa-
nie przez MEN protestów i prowadzonych nawet głodówek w tej spra-
wie!!!! Od września 2013r z lektur obowiązkowych znikają Sienkiewicz i 
Mickiewicz, czyli robione jest dokładnie to co robili zaborcy w XIX wieku.  
111. Skandal i kompromitacja przed meczem Polska- Anglia. Bubel Naro-
dowy za 2mld złotych w którym woda leje się na schody no i na murawę, 



bo zamknięcie dachu grozi zawaleniem.  
112. Coraz więcej Polaków nie stać na lekarstwa oraz wizytę u okulisty czy 
stomatologa.  
113. Coraz większa przemoc w rodzinach i przestępstw popełnianych 
przeciwko zdrowiu i życiu dzieci.  
114. Afera Amber Gold – PO i Donald T. przeciw powstaniu komisji śledczej 
oraz przeciwko ujawnieniu notatki ABW ws Amber Gold o której Donald 
T. informowany był już w maju.  
115. Kłamliwa propaganda medialna w sprawie euro2012, POlskę odwie-
dziło ok. 200.000 kibiców podczas gdy prorządowe media informowały o 
1.000.000 kibiców.  
116. Brak reakcji rządu, MSZ i premiera w sprawie ujawnionych drastycz-
nych zdjęć ze Smoleńska, zainteresowali się dopiero po nagłośnieniu 
sprawy przez media, podczas kiedy wiedzieli już o tym prawie 3 tygodnie 
wcześniej.  
117. Ogromne problemy finansowe Centrum Zdrowia Dziecka, które funk-
cjonuje tylko dzięki ofiarności sponsorów i niezłomnej postawie dyrekcji 
placówki.  
118. Rekordowo długi okres oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty 
(w niektórych przypadkach jest to kilka lat!!)  
119. Kolejna kompromitacja w MSZ i przekazanie władzom białoruskim 
dokumentów finansowych z dokładnymi danymi białoruskich opozycjoni-
stów!!  
120. Korupcja w Sądzie Najwyższym – potwierdziła to operacja CBŚ o 
kryptonimie “Alfa”.  
121. Skandal z sędzią Milewskim, który niczym call-girl oczekiwał na tele-
fon z Kancelarii Premiera w sprawie Amber Gold, co ciekawe Donald T. 
twierdził, że nie zna sędziego Milewskiego, podczas kiedy kilka dni później 
ukazał się film na którym wraz z Milewskim przybijają sobie “piątkę” na 
stadionie w Gdańsku.  
122. Likwidacja ulgi na Internet.  
123. Likwidacja 50% zniżki na przejazdy PKP dla studentów.  
124. Specjalistycznym zakładom opieki zdrowotnej dla ciężko chorych 
małych dzieci brakuje pieniędzy, bo NFZ przyznaje im zbyt niskie kon-
trakty. Brak reakcji rządu w tej sprawie.  
125.Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpisał przetarg na zakup niemal 



2,5 mln litrów paliwa. Rzecznik prasowy ZUS-u Jacek Dziekan wyjaśnia, że 
olej napędowy i benzyna są potrzebne, by zakład mógł rozwozić doku-
menty!!!!!!  
126. Kompromitacja i skandale w związku z budową metra w Warszawie, 
wybrano najgorszy z możliwych i najbardziej niebezpieczny i kosztowny 
wariant budowy.  
127. Marszałek Ewa Kopacz została laureatką Nagrody Ministra Zdrowia 
RP im. Błogosławionego Gerarda za „wybitne osiągnięcia w ratownictwie 
medycznym”. Nagrodę ustanowiła w 2009 r. sama Kopacz, będąc wówczas 
ministrem zdrowia.  
128.Prokuratura w Krakowie ściga dziennikarzy „Gazety Polskiej Codzien-
nie” za ujawnienie kulisów afery korupcyjnej w wymiarze sprawiedliwości 
sięgającej aż Sądu Najwyższego.  
129. Przeznaczenie przez Donalda T. z publicznych pieniędzy 40.000zł na 
wynajęcie prywatnej kancelarii prawnej, jednej z najdroższej w kraju do 
reprezentowania Donalda T. w sporze z matką i żoną śp. Przemysława Go-
siewskiego!!!  
130.Gabinet Donalda T. w pierwszym półroczu 2012 wydał 15 milionów 
złotych na ogłoszenia, reklamy i programy w gazetach, Internecie, radiu i 
telewizji promujące jego działalność. Najwięcej spośród tytułów praso-
wych zarobiła na rządowych zamówieniach prorządowa „Gazeta Wybor-
cza”.  
131. Zniszczenie na polityczne zamówienie tygodnika Uważam Rze oraz 
wyrzucenie Cezarego Gmyza z RZ za jak się okazało prawdziwy artykuł.  
132. Kompromitacja Naczelnej Prokuratury Wojskowej i celowe wprowa-
dzanie w błąd opinii publicznej przez przedstawicieli NPW w sprawie in-
formacji o odkryciu przez polskich specjalistów trotylu na wraku TU-
154M  
133. Katastrofalna sytuacja w szpitalach, odmawia się pomocy potrzebu-
jącym, z kwitkiem odsyłane są nawet dzieci!!!!  
134. Fatalna sytuacja w PKP, likwiduje się kolejne połączenia regionalne, 
chaos przy każdej zmianie i nowych rozkładach.  
135. Policyjne prowokacje i zamieszki na 11 Listopada 2012r które miały 
za zadnie ukryć klęskę “marszu” Komorowskiego w którym udział wzięło 
ok.2000 osób (przy tych najbardziej optymistycznych szacunkach a ponad 



połowę stanowili urzędnicy państwowi) TVP informowała w “wiadomo-
ściach” o liczbie….10.000 osób! [:)]  
136. Kolejne dwa tajemnicze zgony w sprawie zamachu w Smoleńsku, naj-
pierw pod koniec października 2012r “popełnia samobójstwo” chorąży 
Muś, półtora miesiąca później ginie Krzysztof Zalewski ekspert lotniczy 
publicznie krytykujący raporty MAK’u i Millera. Lista “seryjnego samo-
bójcy” zawiera już kilkanaście nazwisk.  
137. Przesłuchanie księdza przez POlicję Obywatelską za……zbyt patrio-
tyczne kazanie na 11 Listopada.  
138. POdpisanie ustawy 7go listopada 2012r dającej zielone światło dla 
GMO w Polsce, podczas kiedy np. Niemcy, Francja czy nawet Rosja zabro-
niły u siebie GMO.  
139. Kompromitacja i niemoc Sikorskiego i całego rządu w sprawie zwrotu 
wraku tupolewa, czarnych skrzynek i innych dowodów od prawie 4lat 
znajdują się w Rosji.  
140. Wyprzedaż obcokrajowcom tysięcy hektarów polskiej ziemi poprzez 
tzw. “słupy” i ewidentne łamanie prawa, brak jakiejkolwiek reakcji rządu 
w tej sprawie. 
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