„Do Rzeczy” nr 6:
To już wojna? Kulisy prowokacji. Dlaczego Izrael nie chce dostrzec polskich racji
– W dzisiejszym świecie o suwerenność na polu polityki historycznej trzeba walczyć. Polska zaniedbywała to
przez lata – zauważa Piotr Semka w artykule „Lodowaty prysznic”.
– Religia Holokaustu przeciw polskiej pamięci – fragment książki Pawła Lisickiego, redaktora naczelnego
„Do Rzeczy”, wydanej w 2016 r.
– Mało kto zauważył, że kryzys polsko-izraelski wywołany atakiem ambasador Anny Azari na polskie
prawo dyfamacyjne rozegrał się bez udziału parlamentarnej opozycji – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w
tekście „Po burzy – kto zyskał, kto stracił”.
– Szmalcownicy byli u nas marginesem – mówi dr hab. Tomasz Panfil, historyk, w rozmowie z Piotrem
Włoczykiem.
– „Moją babcię zabili Polacy” – grzmiał izraelski polityk, protestując przeciw ustawie o IPN. Okazało się,
że nie babcię, ale prababcię. I nie Polacy, tylko Niemcy. Yair Lapid wciąż jednak atakuje Polskę i naciska na
izraelski rząd, by z Warszawą nawet nie dyskutować – zauważa Maciej Pieczyński w artykule „Skłamał, by
oczernić Polskę”.
Na łamach „Do Rzeczy” również:
– Propozycji prezydenta dotyczącej przeprowadzenia referendum powinna towarzyszyć dyskusja o
samych referendach. Aby miały jakiekolwiek znaczenie – pisze Łukasz Warzecha w tekście „Referendum w
sprawie referendów”.
– Sędziowie nie są nadzwyczajną kastą – przekonuje sędzia Barbara Piwnik, była minister sprawiedliwości,
w rozmowie z Wojciechem Wybranowskim.
– „Modyfikowany węgiel” to najważniejsza – oprócz zapowiadanego „Wiedźmina” – tegoroczna premiera
Netflixa – zauważa Piotr Gociek w artykule „Nieśmiertelność zabije duszę”.
– Od jakiegoś czasu po „otwartej stronie” Kościoła trwały nieustanne zachwyty nad tą książką.
„Otwieranie drzwi” miało pokazywać głębię tego pontyfikatu, jego otwarcie na ludzi i wreszcie
wskazywać ważkie uzasadnienia teologiczne reformy Franciszka – pisze Tomasz P. Terlikowski w tekście
„Co jest za tymi drzwiami?”.
– Turecki dżihad przeciw Kurdom to nie tylko osłabienie NATO. Może także oznaczać więcej krwi na
ulicach europejskich miast – ostrzega Witold Repetowicz w artykule „Postmodernistyczne krucjaty kontra
dżihad”.
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– „To nie jest kraj dla pracowników” Rafała Wosia może pomóc w znalezieniu kapitalistycznej
odpowiedzi na „kwestię robotniczą”. Jako sygnał ostrzegawczy, jako wskazanie pomysłów na rozwiązanie
problemów i jako… zarys granicy dopuszczalnych zmian – pisze Stefan Sękowski w tekście
„Socjalizm XXI w”..
– Dzisiaj człowiek nie musi już udowadniać swojej wyższości nad przyrodą za pomocą strzelby. Ginącej
przyrodzie trzeba okazać szacunek. Jednak w sprawie futer środowisko mody jest podzielone – zauważa
Joanna Bojańczyk w artykule „Bitwa o futro”.
Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Lichocka o sekretach rodu Rymkiewiczów oraz dwa dodatki
specjalne: Igrzyska w Pjongczangu i Nasi najlepsi skoczkowie.
Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 5 lutego 2018.
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