Prawicowe media przestraszyły się sondażowej popularności Janusza Korwin-Mikkego.
Prześcigają się w udowadnianiu, że zdradził prawicowe ideały. Wśród jego przewin jest i
grzech najcięższy: brak wiary, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Trajkocze niczym
praktykant "Gazety Wyborczej" - pisze "Gazeta Polska".
Sygnał do ataku dała "Gazeta Polska" tekstem "Nadmuchiwanie prorosyjskiego Korwina". W
ostatnim wydaniu tygodnika Piotr Lisiewicz przypomina czytelnikom, dlaczego prezesowi
Kongresu Nowej Prawicy "dzisiaj się ręki nie podaje". Autor zarzuca Korwin-Mikkemu
najcięższe dla środowiska "Gazety Polskiej" grzechy w liczbie kilkudziesięciu. Wśród nich
najcięższe z najcięższych: "obrzydliwą postawę po śmierci polskiej elity" i "atakowanie
Tuska za nadmiernie antyrosyjską postawę".
Przed Smoleńskiem Korwin-Mikke uchodził w oczach prawicy za "nieszkodliwego
ekscentryka", który ma "sympatycznych zwolenników". Tu Lisiewicz wyraźnie odróżnia
prezesa KNR od tych, którzy go wspierają. To "młode, ideowe osoby, których całe
zaangażowanie szło na marne". Tymczasem ich idol zdążył pokazać, "jaki jest naprawdę".
Wmawia ludziom, że z Macierewiczem jest coś nie tak
Korwin- Mikke ośmielił się podważyć autorytet Antoniego Macierewicza, szefa
parlamentarnego zespołu ds. katastrofy smoleńskiej. Nazwał posła PiS "paranoikiem", a
pomysł, że to Rosjanie przygotowali zamach - "absurdalnym". "Rzekomy 'niezależny umysł'
powtarza opinie największych lizusów establishmentu. Jakby czytał z tej samej podsuniętej
mu kartki" - pisze Lisiewicz.
Przytacza słowa Korwin-Mikkego o zaraźliwej, posmoleńskiej paranoi: "W tej chwili jest nią
zarażone całe praktycznie PiS i ze ćwierć Polaków". Albo: "W poważne dyskusje z
szaleńcami wdawać się nie będę. Czasem się tylko zastanawiam, czy sowieckie psychuszki
nie były dobrym wynalazkiem".
"Korwin trajkocze niczym praktykant "Gazety Wyborczej", który chce się podlizać szefom" stwierdza Lisiewicz. "Dziś odbiera nagrodę właśnie za tę posmoleńską postawę. Rzecz jasna,
z punktu widzenia PO i establishmentu takie sondaże są bardzo przydatne" - dodaje.
Zrzuca Korwinowi, że "nie jest realnym przeciwnikiem III RP". I mówi językiem Millera,
Palikota, Lisa i Olejnik. "Z punktu widzenia rosyjskiej ambasady jest może nawet bardziej
przydatny. Oto prawicowy wyborca miał się dowiedzieć, że z tym Macierewiczem jest coś nie
tak".
Wypromowany przez Urbana służy rosyjskiej ambasadzie
Rosyjska ambasada jest kluczem do tekstu "Gazety Polskiej". Autor nie ma żadnych złudzeń:
postawa Korwin-Mikkego "wpisuje się w cele Moskwy", i to na wielu szczeblach.
Prezes KNP potwierdzał słowa Putina, że "w Polsce szkolono terrorystów z Majdanu". Bronił
aneksji Krymu przez Rosję. Przypominał, że to Wiktor Janukowycz jest legalnym
prezydentem Ukrainy. "Pod płaszczykiem radykalnych poglądów Korwin od lat sączy
prorosyjską ideologię".

"Korwin w Parlamencie Europejskim byłby spełnieniem marzeń rosyjskiej ambasady w
Warszawie. Jego wypowiedzi na tym forum potwierdzałyby wszystkie negatywne
stereotypy o polskiej prawicy, jakie telewizja Russia Today i rosyjska agentura starają się
zaszczepić. W jednym celu: by ułatwić osuwanie się Polski w moskiewskie
bagno, co zapoczątkował Smoleńsk" - dodaje, zgrabnie łącząc nadchodzące wybory z Rosją i
Smoleńskiem.
Lista grzechów Korwin-Mikkego jego o wiele dłuższa i zahacza o większość sztandarowych
dla prawicy spraw. Oto prezes KNP nazwał powstanie warszawskie "kretynizmem",
"niechętnie odnosił się do kultu Matki Boskiej", a jego obecność w PE będzie "prezentem dla
najbardziej skrajnych feministek". Niektórzy, owszem, przekonują, że zasłużył się uchwałą
lustracyjną wniesioną do Sejmu w 1992 r., gdy był posłem, ale... "nie wiedzą, że w 2012 r.
ogłosił tekst, w którym pisał, że żałuje zgłoszenia uchwały" - pisze Lisiewicz.
Na koniec składa Korwin-Mikkemu pocałunek śmierci, pisząc, że lidera KNP wypromował
Jerzy Urban, gdy w 1989 r. był szefem Radiomokitetu. "Poleciłem dawać go na ekran, ile
wlezie, bo to polityk naprawdę niezależny" - przytacza słowa Urbana.
Dla wyborcy prawicy to są ważne fakty
Tekst "Gazety Polskiej" został opublikowany w środę. Jeszcze tego samego dnia w KorwinMikkego uderzył związany z "GP portal" Niezależna.pl. Wykorzystał okazję, że akurat
przypadała rocznica śmierci Grzegorza Przemyka zakatowanego w 1983 r. przez milicję.
- Któregoś dnia, lekko sobie podpiwszy, szedł sobie z kolegami, wpadł na policję,
wykrzykiwał antyrządowe hasła. Policjanci go wzięli, przyłożyli mu parę razy, a Przemyk,
chudzina niestety, nie przeżył - cytuje słowa Korwin-Mikkego z 2008 r. Niezależna.pl.
"To nie jest fragment konferencji rzecznika rządu PRL Jerzego Urbana. To słowa lidera KNP
Janusza Korwin-Mikkego" - stwierdza prawicowy portal.
Nieco więcej światła na tę nagłą ofensywę prawicowych mediów rzuca kolejna publikacja.
Można ją przeczytać w serwisie wPolityce braci Karnowskich. Autor streszcza artykuł
Lisiewicza z "Gazety Polskiej", opatrując go krótkim komentarzem.
"W wartym uwagi artykule Piotr Lisiewicz przypomina prawdziwe - a nie wyobrażone czy
kampanijne - poglądy i wypowiedzi J.K.M. Dla wyborcy prawicy to są ważne fakty" - pisze
dziennikarz niepodpisany z imienia i nazwiska, by w końcu postawić fundamentalne pytanie:
"Ile głosów urwie siłom naprawdę pragnącym naprawy kraju?".
- Socjologowie kreują Janusza Korwin-Mikkego na "nową siłę", która odbiera głosy
Januszowi Palikotowi, którego liberalizm i radykalizm się wyczerpał. Wiele wskazuje jednak
na to, że Korwin-Mikke uszczknie elektoratu także innym partiom. Pajac? Soft faszysta?
Ekspozytura Putina? Do tej pory J.K.M. ze swoimi radykalnymi poglądami był traktowany
jak folklor. Jak choroba wieku dziecięcego, z której wielu wyrosło. Tym razem może być
inaczej. A choroby dziecięce w wieku starszym prowadzą do wielu groźnych komplikacji pisze Paweł Wroński z "Gazety Wyborczej".
Cały tekst:

http://wyborcza.pl/1,75478,15969898,Kim_jest_nowy_smiertelny_wrog_prawicowych_medi
ow_.html#ixzz38wbByAzQ

