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– Medaliści dodadzą nam odwagi, aby

dofinansować zimowe marzenia przede wszystkim

dzieci – mówił wczoraj premier Donald Tusk w TVP,

omyłkowo gratulując "Pawłowi" Bródce. Tymczasem

złoty medalista w łyżwiarstwie szybkim, Zbigniew

Bródka by wyjechać na Igrzyska Olimpijskie, musiał

prosić o pieniądze na wyjazd... w Internecie.

"Dzięki za twoje wsparcie" mówi w krótkim spocie

internetowym, ubrany w strój strażacki, strażak i

sportowiec Zbigniew Bródka. Filmik z akcji "X dni do Soczi 2014 - Polacy na Zimowe Igrzyska Olimpijskie"

wciąż jest dostępny w Internecie. Zaczyna się od gorzkiej oceny stanu wsparcia dla sportowców w Polsce:

Spot otwierają słowa: "Najlepsi zawodnicy w Polsce nie mają szansę na udział w Igrzyskach Olimpijskich w

Soczi 2014 roku", następnie w kilku ujęciach pokazana jest strażacka aktywność Zbigniewa Bródki, a

materiał kończy się prośbą o finansowe wsparcie jego i innych polskich sportowców w wyjeździe na Igrzyska

Wczoraj premier Donald Tusk postanowił wykorzystać  i po zdobyciu przez skoczka Kamila Stocha i

łyżwiarza Bródki dwóch złotych medali, wystąpił w TVP jako... komentator sportowy. W świetle kamer

obiecał że "zimowe orliki będą jak najszybciej" a mówiąc o Bródce, nazwał go "Pawłem" oraz
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Po wczorajszej ustawce, jest nagroda. Tusk
chce debaty z Kaczyńskim, ale w TVP

stwierdził, że "jest sensacją" i "czuje, że będzie jeszcze trochę".

- Dzisiaj rozmawialiśmy o tym,  że tym młodym ludziom którzy dzisiaj patrzą z nami na Kamila, a po

południu na Bródkę - oni zasługują na to, żeby te marzenia łatwiej przyszło im realizować. Jestem

ciągle pod wrażeniem, emocja wyjątkowa - mówił w rozmowie z reporterem TVP, szef rządu.

- Fajne te Igrzyska dla Polaków? - pytał reporter. - Zupełnie niespodziewane, Justyna przełamała

jakiegoś fatalnego pecha, no Kamil absolutny król, nawet... poczekajmy jeszcze na dzisiaj, ale

bez dwóch zdań... i sensacja Paweł Bródka, a ja czuję że będzie jeszcze trochę - mówił Tusk przed

kamerami.

Pytany później o fatalny stan wsparcia państwa dla polskich olimpijczyków, stwierdził: "dzisiaj

dyskutowaliśmy gdzie budować tor dla łyżwiarzy" i zaczął przekonywać do organizacji Igrzysk Olimpijskich w

Krakowie w 2022 roku.

Według Donalda Tuska „zimowe orliki” powinny być "naszym zadaniem na najbliższą zimę".
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Żona Stocha zrobiła mu
niespodziankę w Soczi,
on dedykował jej drugi
złoty medal
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Opinie użytkowników

Forum jest miejscem w ymiany opinii użytkow ników , myśli, informacji, komentarzy, naw iązyw ania kontaktów  i rodzenia się inicjatyw .

Dlatego eliminow ane będą w szelkie w pisy w ielokrotne, zaw ierające w ulgarne słow a i w yrażenia, groźby karalne, obrzucanie się

obelgami, obrażanie forumow iczów , członków  redakcji i innych osób. Bezw zględnie będziemy zw alczali trollow anie, w szczynanie

aw antur i prow okow anie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z w ymienionych

kategorii. Uw agi i reklamacje kierow ane do nas należy kierow ać na adres: straznik(at)niezalezna.pl Jednocześnie podkreślamy, iż

rozumiemy, że nasze środow isko chce mieć miejsce odreagow yw ania w ielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale

nie upow ażnia to do stosow ania w ulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast naw et najostrzejsza krytyka, ale bez w ycieczek

osobistych. Komunikaty ukazujące się na blogu Morusa są rozw inięciem niniejszego regulaminu.

góral | 17.02.2014 [11:00].

TUSKU WON Z POLSKI

zdrajca i kłamca... teraz przy okazji medali lansuje się

odpowiedz

Robert | 17.02.2014 [10:31].

PRZYCZEPIŁO SIĘ GO...NO DO

przyczepiło się go...no do statku i mówi płyniemy.

odpowiedz

Kontemplyta | 17.02.2014 [11:05].

SŁUSZNIE. BUTY NIECH SOBIE

Słusznie. Buty niech sobie kupi zimowe -przydadzą mu się w drodze na Sybir.

odpowiedz

lemon | 17.02.2014 [10:12].

TAAAK, PODPIAC SIE SZYBCIUTKO

Taaak, podpiac sie szybciutko pod czyjs sukces wiemy, ze "nasz" fircykowaty premier potrafi i lgac. Nic mu lepiej nie

wychodzi.

odpowiedz

lemon | 17.02.2014 [10:09].

A KTO WIERZY W JEGO SLOWA

A kto wierzy w jego slowa poza po'landem...?

odpowiedz

Kazek12 | 17.02.2014 [08:55].

TAM GDZIE KONIA KUJĄ,

to żaba nogę podstawia . I tak jest z Tuskiem.

odpowiedz

gość | 17.02.2014 [07:50].

110 TYŚ ZA FRAJER.!?

Czy to prawda że min Grad i jego żona otrzymują 110 tyś miesięcznie?

Nasz as, złoty medalista Paweł Bródka nie otrzymał nawet tzw minimum by opłacić hotele w Berlinie czy w Holandii

,gdzie trenował.http://ewastankiewicz.wordpress.com/2014/02/17/witold-gadowski-cham-w-skladzie-z-medalami-

zaslonic-dno-bezwlad-i-zlodziejstwo/

Dziadowskie państo Tuska.!!

odpowiedz

solidaruch80 | 17.02.2014 [07:47].

MIZERNY TWUSK
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chce się POdczepić jak rzep do ogona

odpowiedz

estan | 17.02.2014 [05:15].

CUD W TUSKOLANDZIE!

Z prawdziwą przyjemnością chcę podzielić się z Wami pikantną nowiną.Lotto,które podobno wspiera sport w Polsce

obdarowało z okazji świąt niektórych stałych płatników podatku od głupoty olimpijskim kubkiem.Myślicie pewnie,że na

tym kubku była podobizna jakiegoś wybitnego polskiego sportowca/Marusarz,Kusy,Kulej,Kozakiewicz/.Kicha!Na kubku

jest trochę skarykaturowana face wybitnego żydowskiego sportowca,specjalność:plucie na katolików,Jaśka Grocha,

czyli Johna Beana.Mnożąc liczbę kolektur w Prywislańskim Kraju przez liczbę kubków/ok.10/i np.5 zł za sztukę mamy

sumę która na podstawie prawa do twarzy zasili konto pana Grocha.No i wiadomo,ze nie starczylo dla polaka na

wyjazd.

odpowiedz

El Feo | 17.02.2014 [04:50].

WY SIĘ TAK NIE CIESZCIE Z TYCH MEDALI..

Ryży z kolesiami w ramach Fajno-Polactwa urządzą wam Olimpiadę Zimową w Zakopie, która będzie kosztowała 100

miliardów USD a do Zakopca nadal trzeba będzie jechać 6 godzin z Krakowa. Ryży przy okazji, potajemnie sprzeda

Moko (Morskie Oko w jezyku ceprów, cepr to taki "Muggle" w gwarze taternickiej) i kolesie będą tłukły kasę a wasze pra-

pra-prawnuki będą spłacać długi Ryżego i Fajno-Polaczków.

odpowiedz

lopatolog | 17.02.2014 [04:05].

KAZDY ALKOHOLIK UMIE WYCIAGNAC

od zony kase na jeszcze jedna buteleczke. To samo z donkiem On caly czas mami swoich tlumokow ze zrobi to czy

tamto a oni za kazdym razem mowia no chyba tym razem nie opowiada bajek.

odpowiedz

Piast | 17.02.2014 [03:25].

ZALOSNY TUSK. BRAWA DLA BRODKI.

Brodka zdobyl zloty medal jezdzac na starych lyzwach. Prawdopodobnie bylby nastepny medal na 1500 metrow, gdyby

takze ich uzyl. To jest czerwona kartka dla ministerstwa sportu, ze nie chce zakupic odpowiedniego sprzetu naszym

sportowcom. Ciekawe ile medali musielismy oddac innym poniewaz rzad nie zainwestuje w nasza kadre. A tak sie

dzieje na calym swiecie. W Kanadzie na przyklad jest program, ktory wspiera caly zespol i oczekuje od niego dobrych

wynikow. To przynosi tylko korzysci obu stronom. No, ale Tusk i minister sportu zamiast dbac o ludzi woli propagowac

jaka ta Polska jest wielka i stac ja na igrzyska olimpijskie. Zwlaszca jak pieniadze przyjda z Brukseli i juz wysprzeda sie

wszystkie lasy w Polsce, tak ze czlowiek bedzie mial zabronione isc na grzybobranie.

Propaganda jeszce lepsza niz za Gierka, a Brodce pozostanie bronic zlotgo medalu za cztery lata na tych samych,

starych lyzwach.

Pozdrwiam z Winnipegu

odpowiedz

tom | 17.02.2014 [01:13].

KĄPIEL W CZYIMŚ SUKCESIE, TO SYGNAŁ DLA SONDAŻOWNI.

Podnosimy słupki, "atrakcyjnemu" politykowi.

I pare pytań.

Kto był bardziej przypadkowo w Zębie ?

a) Plemiel.

b) TVP.

Plemiel był prywatnie, czy służbowo ?

Obiecał Ojcu Kamila Stocha, że podaruje BIAŁO-CZERWONĄ SZACHOWNICE, którą widać że ma jeszcze w klapie.

PLEMIEL OBIECAŁ I NIE DAŁ, CZY OJCIEC KAMILA NIC NIE CHCIAŁ OD PLEMIELA ?

Kiedy Plemiel będzie prywatyzował STRAŻ POŻARNĄ ?

Dlaczego sportowcy nie szukają sponsorów w elicie właścicieli zmywaków na zachodzie ?

Czy próbował któryś sportowiec zabiegać o finanse na cele związane z uprawianą dyscypliną sportową w innym

państwie w zamian za reprezentowanie ?

O ile będą "tańsze" obiekty budowane na ZIMOWĄ OLIMPIADE W POLSCE ?

Jakie gwarancje daje Plemiel, że ruskie serwery wybiorą go na Plemiela ?

I'm sorry, tylko tyle.

odpowiedz

Złośliwy | 17.02.2014 [11:24].

TAK W LATACH 60-70 POLSKA

Tak w latach 60-70 polska pływaczka po odmowie polski o swinansowanie treningu i reprezentowania Polski

na olimpiadzie głuchych zebrała fundusze w USA i reprezentowach ich zabierając zdobywając dwa złote medale
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odpowiedz

fdd | 17.02.2014 [00:31].

HAJS

Bardzo chcą zimowe igrzyska bo będą mogli nakraść jak przy EURO.Tyle w temacie.

odpowiedz

gość | 16.02.2014 [23:49].

TUSSK ZACHOWUJE SIĘ ZUPEŁNIE

tuSSk zachowuje się zupełnie jak moja teściowa- dla zrealizowania KAŻDEGO swojego celu dałby d...y nawet samemu

lucyprowi - byle było tak jak chce, dokładnie za każdą cenę.

odpowiedz

az przykro sluchac | 17.02.2014 [03:54].

ALE MASZ TESCIOWE

czy nie przesadzasz. Jezeli nie to wspolczuje.

odpowiedz

jan | 16.02.2014 [23:36].

TUCK

idi w kibinimatry!

odpowiedz

Gość | 16.02.2014 [23:05].

WYPOWIEDŹ PREMIERA NIE MA NIC

Wypowiedź premiera nie ma nic wspólnego z filmem Bródki. Sorry autorze, i tym razem się nie udało.

odpowiedz

Zlodziej | 16.02.2014 [22:42].

TVP TUSK

Trzy razy "P" - PrOpaganda, POpulizm, POparaństwo

odpowiedz

jaro | 16.02.2014 [22:33].

TUSK-KAMELEON

Tusk jak kameleon, dla słupków POparcia gotów zrobić wszystko, za chwilę się okaże że złote medale to Jego zasługa.

Żałosny typ.

odpowiedz

Gienek | 16.02.2014 [22:27].

A JA NIE WIERZĘ ŻE POLACY WYBRALI TAKIEGO GAMONIA

ruskie serwery załatwiły sprawę włącznie z bulem

odpowiedz

goscaga | 16.02.2014 [22:24].

NIE BEDE SLUCHAC WYSTARCZY,ZE

widzialam wczoraj,jak robil show z kraska

Polacy! myslcie!!!

przeciez to jaki absurd,w jakiej roli on tam byl...trenera!!

kojarzyc sie ma z rzeczami przyjemnymi,przypisuje sobie chlystek zwyciestwo Stocha i innych

odpowiedz

ossa | 16.02.2014 [21:56].

CO ZA BEZCZELNY TYP.

Nie da sie ani na niego patrzec, ani sluchac tego, co nawija.

odpowiedz

Szukamnoclegu24h.pl | 16.02.2014 [21:38].

PAN PREMIER

Panie Premierze - dla polskiego sportu robi się przez cały czas a nie tylko po sukcesach...

odpowiedz

nadzieja2010 | 16.02.2014 [21:04].

A PODWŁADNA TUSKA,MUCHA DAŁA MILIONY NA MADONNE!
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Taki fałszywy cynik jak Tusk,potrafi tylko "ustawiać się" do wizji by otumanieni znowu się nabrali!

odpowiedz

ali | 16.02.2014 [20:59].

CZYŻBY OPRZYTOMNIAŁ NA DŹWIĘKI GRANEGO HYMNU ?

A gdzie był dotychczas gdy trzeba było pomóc w przygotowaniach ? Jak zwykle w Dolomitach kopcił cygara po 20

dolarów za sztukę

odpowiedz

Jan | 17.02.2014 [02:49].

AII SLYSZAL?

A czy ali slyszal o cos Brodce przed olimpiada? Nie? To znaczy ze ali tez dopiero oprzytomial na dzwiek granego

hymnu tak jak premier i wielu innych.

odpowiedz

Antek Boryna | 16.02.2014 [20:46].

POLSKIE PEJZAŻE

***

ORLIKI

Na letnich się pasie krasula

A gmina się martwi o kasę

I tylko wiart na nich dziś hula

I w gałę hartnie ktoś czasem

Zimowe orliki - miraże

Podrzutki - kukułka tuskowa

Nim wzlecą to już się okaże

Że lody ktoś kręci od nowa

Miast młodych orlątek o świcie

Jak wiatr szybujących w przestworze

Na skoczniach dziś ćwiczy "odbicie"

Stary czekoladowy mo(ż)rzeł...

odpowiedz

PiS be with you | 16.02.2014 [20:42].

PODLY HIPOKRYTA...

POdly Tusk i hiPOkryta... lansuje sie na sukcesie innych...

odpowiedz
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