PYTANIA TESTOWE Z LAT UBIEGŁYCH

Jaki to rodzaj prowokacji:
1. policyjny koncert pałek na tarczach – na powitanie manifestantów
2. manewry wojskowe w strefie przygranicznej – w sąsiedztwie państwa niezaprzyjaźnionego
3. defilada wojskowa z udziałem atrap nowej broni rakietowej
4. przeciek – pojawienie się teczki personalnej z IPN w przeddzień wyborów
5. odpowiedź rzecznika prasowego „nie potwierdzam, nie zaprzeczam”
na pytanie „czy to prawda, że planujecie…”
6. rozmyślnie wywołany (lecz nie dla „zgrywu”) fałszywy alarm o podrzuceniu bomby w centrum miasta
7. odmowa podania ręki gejowi – w studiu Tv – przez polityka „chrześcijańskiego”
8. widoczna dla śledzonego obecność śledzących
9. natrętna eskorta nieznajomego w charakterze „adoratora”
10. ignorowanie obecności TEJ NAJPIĘKNIEJSZEJ otoczonej wianuszkiem hołdowników
****

JAKI TO RODZAJ PROWOKACJI:
1. Reklama samochodu z akcentem seksualnym
2. Wniosek o votum nieufności dla ministra lub całego rządu – bez szans na
skuteczne przegłosowanie
3. „Pomyłkowe” zatrzymanie obywatela znanego z wyrazistych poglądów i
aktywności politycznej
4. Puszczenie w obieg pogłoski o bulwersującej podwyżce cen energii lub
żywności
5. Wysłanie na uroczystości międzynarodowe przedstawiciela znacznie niższej rangi niż pozostali uczestnicy
6. Oskarżenie przeciwnika o sfałszowanie przegranych przez siebie wyborów

7. Hasło ruchu oporu podczas okupacji w GG: „Tylko świnie siedzą w kinie”
8. Parodiowanie i przedrzeźnianie jakiejś osobistości w telewizyjnym show
9. Pikieta przed lokalem wyborczym podczas wyborów lub referendum
10.Rozmyślne, demonstracyjne zignorowanie czyjegoś powitania
***

JAKI TO RODZAJ PROWOKACJI:
1. Atrapa radaru lub radiowozu ustawiona przy ruchliwej drodze
2. Przerwanie emisji filmu reklamą – przy wzmocnieniu sygnału
dźwiękowego
3. Grupowe wyjście z sali obrad Sejmu podczas przemówienia pewnego
polityka
4. Opublikowanie projektu ustawy w celu „konsultacji” z dnia na dzień,
a następnie wycofanie go i skierowanie do dalszych prac ustawodawczych
5. Wznowienie postępowania sądowego lub śledztwa prokuratorskiego
i przesłuchanie kandydata w przeddzień wyborów
6. Blokowanie trasy przemarszu „narodowców”, gwizdki i kukły na powitanie
7. Podpisanie umowy koalicyjnej PiS z LPR i Samoobroną – za zamkniętymi drzwiami, przyznanie wyłączności na relację jednej stacji
telewizyjnej
8. Wyprowadzenie doktora G. ze szpitala w kajdankach, przed kamerami TV
9. Zachowanie ministra podczas ceremonii wręczania nominacji – wystąpienie w swetrze, z twarzą zwróconą nie ku prezydentowi, lecz w
stronę politycznego patrona
10. Zakończenie przysięgi podczas ceremonii zaprzysiężenia członków
rządu słowami „Tak mi dopomóż Bóg”
***
JAKI TO RODZAJ PROWOKACJI:

1. Błyskawiczne odnalezienie w IPN dossier 2 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w przeddzień orzeczenia ws. ustawy lustracyjnej
2. Odpowiedź rzecznika prasowego „nie potwierdzam, nie zaprzeczam”
na pytanie „czy to prawda, że zamierzacie…”
3. Nękanie prokuratora serią anonimowych telefonów w domu – bez
rozmowy
4. Zwolnienie podejrzanego z aresztu z połączone ze śledzeniem go
przez agentów
5. Pomyłkowe” zatrzymanie obywatela znanego z wyrazistych poglądów
i aktywności politycznej
6. Powitanie osobistości przybyłych na uroczystość – z wyraźnym pominięciem jednej z nich
7. Przekręcenie nazwiska oponenta w dyskusji, a następnie… kolejna
pomyłka przy “poprawianiu się”
8. Przerwa na reklamę w kulminacyjnym punkcie filmu sensacyjnego, z
gwałtownym pogłośnieniem
9. “Roztargnienie” – spowodowanie nieważności aktu prawnego brakiem podpisu na jednej ze stron
10. Sensacyjna publikacja w gazecie – sensacyjny tytuł, komentarz do
zdjęcia-fotomontażu
****
JAKI TO RODZAJ PROWOKACJI:
1. Skoordynowana seria zamachów terrorystycznych w Paryżu w listopadzie 2015

2. Wyznaczenie przez prezydenta terminu inauguracyjnego posiedzenia Sejmu nowej kadencji - w
kolizji z terminem uczestnictwa ustępującej premier w szczycie UE (międzyrządowej konsultacji) w
sprawie uchodźców
3. Zapowiedź udziału czeskich aktorów porno w spektaklu Teatru Polskiego we Wrocławiu
4. Pikiety protestacyjne pod tym Teatrem
5. List wicepremiera i ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do marszałka sejmiku dolnośląskiego z żądaniem odwołania spektaklu
6. Wezwanie reżysera TP, a zarazem posła partii Nowoczesna, aby wicepremier i minister Gliński podał się do dymisji z powodu cenzorskiej ingerencji w repertuar Teatru i nadużycia władzy
7. Zestrzelenie rosyjskiego samolotu - w drodze do bombardowań na terytorium Syrii
8. Nominacja na stanowisko ministerialne dla Mariusza Kamińskiego - mimo nieprawomocnego wyroku sądowego i trwania postępowania apelacyjnego
9. Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego przez prezydenta - przed zakończeniem postępowania sądowego, ze stwierdzeniem "umorzenia" tego postępowania
10. Wybór (głosami większości parlamentarnej PiS oraz Kukiz'15 ) 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego - przed orzeczeniem TK w sprawie zgodności z Konstytucją zmian w ustawie o wyborze sędziów
i wcześniejszego wyboru sędziów, mimo wezwania ze strony Trybunału, aby parlament wstrzymał się
z tą decyzją do chwili orzeczenia

****
Jaki to rodzaj prowokacji:
1. Strach na wróble w polu lub w sadzie.
2. Napis na tylnej szybie samochodu: Uwaga! Baba za kierownicą!
3. Napis na tylnym zderzaku samochodu: Jeśli możesz to przeczytać, to znaczy, że jedziesz zbyt blisko.
4. Napis na ogrodzeniu - z rysunkiem psa (bullterriera, brytana): Ja dobiegnę do płotu
w 2,5 sekundy. A Ty?
5. Działanie partii RAZEM: Wyświetlanie werdyktu Trybunału Konstytucyjnego na
ścianie budynku Rady Ministrów
6. Kontrmanifestacja - w tym samym miejscu i czasie
7. Happening w Krakowie: obalenie papierowego "pomnika" Jarosława Kaczyńskiego
8. Ustawienie tego "pomnika" na cokole po pomniku Lenina w Nowej Hucie
9. Żebranie z podwiniętą nogą - z sugestią braku nogi.

10. Eksperyment psychologów: głośny płacz i krzyki Na pomoc! na klatce schodowej
w bloku mieszkalnym.

