
“Subiektywny przegląd prasy” w opracowaniu Huberta Błaszczyka 

Zaczynamy od artykułu Ruslana Szoszyna zamieszczonego w dodatku Plus Minus tygodnika 
Rzeczpospolita, a dotyczącego sytuacji na granicy Polski z Białorusią. 

Autor artykułu pisze: „Aleksander Łukaszenko znalazł sposób, by odegrać się za nałożone na niego 
unijne sankcje.  Jak?  Fundując Litwie, Łotwie i Polsce najazd nielegalnych emigrantów.  Dlaczego 
Białoruś jest atrakcyjnym krajem?  Bo graniczy jednocześnie z trzema państwami Unii Europejskiej 
(…) i po przekroczeniu tej granicy możesz liczyć na mieszkanie, ubezpieczenie zdrowotne, 
wynagrodzenie i godne życie w dobrym miejscu” - czytamy w ogłoszeniu komunikatorze Telegram, na 
jednym z czatów zachęcających Irakijczyków do wybrania „lepszego życia”.  „Podobne czaty pojawiają 
się jak grzyby po deszczu i znikają, gdy treść i dane jakiejkolwiek ze stojących za nimi osób 
przedostają się do mediów.  Autorzy piszą po arabsku, ale wiele z tych grup ma taką samą angielską 
nazwę, która wprost wskazuje, że miejscem docelowym imigrantów nie są Litwa, Łotwa czy Polska, 
ale Europa Zachodnia…..”. 

Do zamieszania wywołanego wspomnianą sytuacją na granicy odniósł się też znany publicysta 
tygodnika DSO Rzeczy Rafał Ziemkiewicz w swojej wypowiedzi na YouTube.  Stwierdził tam między 
innymi: „Wywindowano bydlę na piedestał.  To zabrzmi cynicznie i okrutnie, ale bohaterowie 
powinno umierać młodo, a nie zmieniać się w stare, sprzedajne świnie”.  Jest to komentarz do afery 
wokół Władysława Frasyniuka, który w wywiadzie dla TVN24 nazwał polskich żołnierzy- 
pograniczników śmieciami i watahą psów.  „Frasyniuk od dawna jest człowiekiem, który nie ma nic do 
powiedzenia.  Ma jedynie niepohamowaną skłonność do bluzgania.  Zastąpił w tej roli Stefana 
Niesiołowskiego” - podsumowuje Ziemkiewicz. 

Sprawa koronawirusa nie jest obecnie w Polsce- w przeciwieństwie do Australii- tematem nr 1. W 
wywiadzie dla RFM FM prof. Jarosław Pinkas, członek rady ds. ochrony życia przy prezydencie RP 
stwierdził min.: „Im mniej tych obostrzeń, tym lepiej.  Ludzie mają już tego dosyć” i dodaje: „W 
połowie września dzienna liczba zakażeń wyniesie prawdopodobnie 500- 600 osób, a pod koniec 
listopada może osiągnąć nawet ponad 30 tysięcy, co wynika z modelu przygotowanego przez 
naukowców Politechniki Wrocławskiej.  Czwarta fala koronawirusa, według mnie, jest już 
przesądzona.  Natomiast skala tej fali jest w tej chwili absolutnie niemożliwa do przewidzenia”. 

Z akcentów humorystycznych: na koncercie jubileuszowym TV24 wystąpił artysta Michał Szpak z 
utworem „Nie pytaj o Polskę”.  Na czole zamieścił trudne do odczytania napisy, na piersiach zawiesił 
biustonosz, poniżej ochraniacz na jądra, zaś na stopach damskie szpilki….  Była to ponoć przejmująca 
wersja tego utworu…. Ludzie tęsknią za artystami z okresu PRL.  Ironia losu!  
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