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Kandydat PiS na premiera ponadpartyjnego rządu,
prof. Piotr Gliński wyjaśnia i prostuje doniesienia
"Newsweeka" dotyczące jego słów sprzed kilku lat.
Socjolog uważa, że to manipulacja medialna i brak
rzetelności.

Artykuł tygodnika kierowanego przez Tomasza Lisa
mówił o słowach prof. Glińskiego z XIII Ogólnopolskiego

Polska

Zjazdu Socjologicznego. Według "Newsweeka" Gliński
07.10.2012

miał nazwać IV RP "dyktaturą ciemniaków", a między

Pawlak: decyzja Gowina o
likwidacji sądów to błąd

dzisiejszym kandydatem PiS na premiera, a Lechem Kaczyńskim, również obecnym na zjeździe, miało dojść do
ostrego sporu.
Prof. Gliński na portalu wPolityce.pl prostuje te doniesienia: "Parafrazy <<dyktatura ciemniaków>>, znanego
sformułowania Stefana Kisielewskiego użyłem dla dobitnego określenia jakości polskich elit (nie tylko politycznych)
po 1989 roku - przede wszystkim w kontekście spadku poziomu kształcenia na polskich uczelniach, problemów
etycznych w naszym własnym środowisku akademickim oraz aroganckiej postawy elit politycznych, medialnych czy
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kulturalnych wobec dorobku naukowego polskich ośrodków badawczych (nie tylko przecież w naukach społecznych)"

więcej

- pisze socjolog.
Obala także plotki dotyczące domniemanego sporu między prezydentem, a socjologiem: "Honorowy Patron i Gość

Świat

Zjazdu, Pan Prezydent Lech Kaczyński, podjął polemikę z moją wypowiedzią, argumentując między innymi, że nie
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cała polska elita zasługuję na tak surową ocenę. Nasza rozmowa była bardzo spokojna i kulturalna, co łatwo

Nie odprowadzili Putina na
emeryturę

sprawdzić, gdyż została opublikowana w ogólnie dostępnym tomie pozjazdowym" - pisze Gliński.
Puenta Glińskiego jest jasna: uważa, że "Newsweek" mija się z prawdą: "Jest szczególnie przykre, że z sytuacji, która
dowodzi poważnego i otwartego podejścia śp. prezydenta do środowiska akademickiego, próbuje się budować
narzędzie bieżącej walki politycznej" - kończy socjolog.
ll, wPolityce.pl
[Fot. PAP/Radek Pietruszka]
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MSZ pomaga polskim
emigrantom

Wicepremier poinformował, że w Trybunale Konstytucyjnym jest już wniosek PSL w tej
sprawie, jest także obywatelski projekt ustawy w sprawie ratowania małych sądów
rejonowych.
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