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RAPORT KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

Gdy Putin z Łukaszenką atakują Polskę, Onet promuje
antypaństwowy marsz



Adresatem apeli o ukrócenie „tortur na granicy” powinni być władcy Białorusi i Rosji (fot. Mikhail Svetlov/Getty Images)

Demonstrację przeciw ochronie polskiej granicy przed wtargnięciami
cudzoziemców podżeganych do tego przez reżim Łukaszenki reklamuje onet.pl.
Wydawany przez Ringier Axel Springer Polska polskojęzyczny portal twierdzi, że



https://www.tvp.info/46446568/koronawirus-mapy-statystyki-porady
https://adtvp.hit.gemius.pl/hitredir/id=zCE1ZDAIgRXLjFVYJf5M4.UI.KlFYYwtJBfJIv9v4db.57/nc=0/stparam=reeshnoumb/fastid=ecttsmyabhphxlkzuqjhymovkjnb/sarg=5A1ACA25AC5508B7%7C_cdata:2821911_0%7Ccatchup:%7Clevel:%7Cap:%7Cdm:%7Cc:%7Cwebsite_id:%7C/extra=;/url=https://gde-default.hit.gemius.pl/lshitredir/id=nAs7y8yvOBtaq1WbtpS6hPVm3_OdZEbq7pCJbHSNRrP.x7/fastid=icrfrjeivbaikqjryiijvmuzvjlx/stparam=nkloplqotz/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://form.aliorbank.pl/fk_forms/index.html?content=1906&partnerID=KAM_KMI_F&applicationID=tvp
https://adtvp.hit.gemius.pl/hitredir/id=zCE1ZDAIgRXLjFVYJf5M4.UI.KlFYYwtJBfJIv9v4db.57/nc=0/stparam=reeshnoumb/fastid=ecttsmyabhphxlkzuqjhymovkjnb/sarg=5A1ACA25AC5508B7%7C_cdata%3A2821911_0%7Ccatchup%3A%7Clevel%3A%7Cap%3A%7Cdm%3A%7Cc%3A%7Cwebsite_id%3A%7C/extra=;/url=https%3A%2F%2Fgde-default.hit.gemius.pl%2Flshitredir%2Fid%3DnAs7y8yvOBtaq1WbtpS6hPVm3_OdZEbq7pCJbHSNRrP.x7%2Ffastid%3Dicrfrjeivbaikqjryiijvmuzvjlx%2Fstparam%3Dnkloplqotz%2Fnc%3D0%2Fgdpr%3D0%2Fgdpr_consent%3D%2Furl%3Dhttps%3A%2F%2Fform.aliorbank.pl%2Ffk_forms%2Findex.html%3Fcontent%3D1906%26partnerID%3DKAM_KMI_F%26applicationID%3Dtvp
https://www.tvp.info/


„Wracaj do Mińska. Nie przyjmuj tabletek od
białoruskich żołnierzy”. SMS-y do migrantów

chodzi o „solidarność z uchodźcami i uchodźczyniami”. W rzeczywistości chodzi o
intruzów szturmujących granicę często siłą poza punktami jej legalnego
przekraczania. Jak wynika z planu przemarszu, manifestanci chcą się udać pod
adres, którego w Warszawie… nie ma.

„W organizację wydarzenia włączyło się łącznie
ponad 30 grup feministycznych, działających na
rzecz osób LGBT+ oraz na rzecz praw uchodźczyń
i uchodźców, w tym m.in. Fundusz Feministyczny,
Miłość Nie Wyklucza czy Porozumienie Kobiet 8
Marca. Demonstrację promują też m.in. Janina
Ochojska, Agata Młynarska i prof. Monika Płatek
oraz artystka Joanna Rajkowska, autorka »Palmy«
w Al. Jerozolimskich, spod której rusza
demonstracja” – czytamy na portalu. 

W artykule oskarżono polskie władze o „działania, przez które życie straciło co najmniej
siedem osób szukających schronienia w Polsce i Europie”. „Życie kolejnych kilkuset osób,
które próbują wydostać się z przygranicznych lasów, jest zagrożone” – twierdzi Onet.pl
cytując organizatorów. Brakuje komentarza, z którego czytelnicy dowiedzieliby się, że polska
Straż Graniczna zachęca migrantów, którzy znaleźli się na Białorusi i chcą podróżować dalej,
o korzystanie z przejść granicznych a także, że próbując nielegalnie przekroczyć granicę
migranci stają się w Polsce przestępcami. Nie ma też informacji, że Polska nie ma wpływu na
ewentualny brak możliwości przedostania się podróżnych z „przygranicznych lasów” do
przejścia granicznego przez terytorium obcego państwa. 

Przeczytaj także: Wyrwał z Onetu o rządzie: Dehumanizuje ludzi jak Ukraińcy
prorosyjskich separatystów 

Cytowani przez portal organizatorzy oskarżają także władze Polski, że obowiązujący w celu
ochrony bezpieczeństwa Polaków stan wyjątkowy to przyczyna, dla której „Nie wiemy, ile
osób potrzebuje pomocy, ile osób zmarło podczas wielokrotnych prób dotarcia do Polski” –
mimo, że jak wynika z tego sformułowania, chodzi o zdarzenia, które ewentualnie miałyby
nastąpić poza granicami naszego kraju. Publicysta Grzegorz Kuczyński zauważył, że
właściwym adresatem hasła „Stop torturom na granicy”, pod jakim manifestanci mają przejść
przez Warszawę, są władze w Mińsku i Moskwie.

· 16 paź 2021Grzegorz Kuczynski@KuczynskiG
W odpowiedzi do @OnetWiadomosci

Spod palmy pod ambasadę Białorusi? Nie powinniście się zgubić -
prościutko Traktem Królewskim

Grzegorz Kuczynski
@KuczynskiG

No i po drodze ambasadę Rosji macie
ź
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