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LUDOWIEC MÓWI...
„A Polska winna trwać wiecznie…”
Wincenty Witos
Dziękujemy za kaŜdy głos, sms, list i e-mail.
Piszcie do nas...
Janusz Piechociński W numerze:

Międzynarodowe Teleinformatyczne Targi
CeBIT 2013 w Hanowerze
„Poland TalentIT People” – pod takim hasłem przedstawiciele ponad 200 polskich
firm prezentuje potencjał polskiej branŜy
teleinformatycznej podczas targów CeBIT
2013. Targi podzielono na cztery platformy:
pro - profesjonalną, gov - sektora publicznego, lab - innowacyjną oraz life - konsumencką. Zapraszamy do obejrzenia relacji i
do zapoznania się z aktualnymi informacjami:
http://www.youtube.com/watch?v=aiawhQJnYv4
&feature=youtu.be
http://bankier.tv/piechocinski-tu-widac-silepolskiej-gospodarki-12714.html
http://www.cebit.de/home

• 8 marca - Dzień Kobiet
• Andrzej Grzyb: UE - Ukraina
• Janusz Piechociński na targach CeBIT
• Jarubas i Górski piszą
• Nowe koło ZMW
• Znalezione na Facebook’u
• PSL lokalnie
• Stałe rubryki

Nam zaleŜy
na PSL,
Lepszym
PSL…
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Zaproszenie na debatę:
„Centrum dla Polaków”
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8 marca - Dzień Kobiet

Drogie Panie,
niech Radosny Dzień Święta Kobiet przyniesie
wiele Ŝyczliwości, odwzajemnianych uczuć,
zdrowia i przyjaźni.
Na kaŜdy kolejny dzień Ŝyczę spełnienia marzeń oraz sukcesów w Ŝyciu prywatnym i zawodowym.
Zapraszam do obejrzenia Ŝyczeń:
http://www.youtube.com/watch?v=uAXAb0xVrk&feature=youtu.be
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Relacje UE- Ukraina
W dniu 6 marca
2013r w Parlamencie Europejskim poseł do Parlamentu
Europejskiego Andrzej Grzyb spotkał
się z 9 redaktorami
naczelnymi i dziennikarzami mediów
regionalnych
z
Ukrainy. Brukselska
wizyta została zorganizowana przez
Ukraiński Krajowy
Związek Dziennikarzy a jej celem było
zapoznanie ukraińskich dziennikarzy
z instytucjami Unii
Europejskiej i ich
funkcjonowaniem.
Poseł Grzyb omówił
bieŜącą sytuację w
relacjach UE- Ukraina, szczególnie w
kontekście szczytu
partnerstwa wschodniego, który planowany jest na jesień bie-

Ŝącego roku w Wilnie
w czasie prezydencji
Litwy oraz w kontekście ratyfikacji umowy
stowarzyszeniowej
UE- Ukraina.

misji Europejskiej wyraŜona we wczorajszym
wspólnym oświadczeniu
prasowym.

Ukraińscy redaktorzy
zainteresowani byli rówPoruszono równieŜ
nieŜ relacjami gosponajwaŜniejsze kwestie darczymi między Unią
w tym m. in.: odebra- Europejską a Ukrainą w
nie prawa do wykony- tym równieŜ z Polską m.
wania zawodu 2
in.: przepływ pracowniobrońcom Julii Tymo- ków czy inwestycji.
szenko przedstawionym podczas Szczytu "Powinniśmy wykorzyUkraina- UE 25 lutego stywać kaŜdą okazję do
2013 roku jak i silny
podtrzymywania obywapunkt widzenia na te- teli Ukrainy do wartości
mat wyborów w tym
europejskiego kierunku,
kraju, co spotkało się do podtrzymywania ich
z reakcją Catherine
wysiłków" ujął treściwie
Ashton- Wysokiego
poseł do PE, Andrzej
przedstawiciela Unii
Grzyb.
do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Štefana Füle - Komisarza
www.andrzejgrzyb.eu
ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Ko-
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Międzynarodowe Targi Teleinformatyczne - CeBIT
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Górski: Człowiek idealny?
Czy dąŜąc do przesadnej doskonałości
moŜemy
zniszczyć
samych siebie? Świat
zwariował,
oszalał.
Wyrzekł się podstawowych wartości. Odnoszę wraŜenie, Ŝe
bycie uczciwym, dobrym, serdecznym, to
obciach.
Wszyscy
wpadamy w wir dąŜenia do perfekcji, niczym automaty, które
nie czują i nie myślą.
Automaty, którymi łatwiej się steruje. Dziś

w całym tym dąŜeniu
do „maszynowej” doskonałości zatracamy
siebie, uparcie i za
wszelką cenę chcemy
osiągnąć siebie idealnych, w dodatku nigdy tego nie osiągniemy, poniewaŜ nie ma
człowieka idealnego.
UwaŜam, Ŝe moŜna
eliminować swoje wady i starać się poprawić pod pewnymi
względami, ale jeśli
będzie się dąŜyć do
przesadnej perfekcji

wówczas istnieje niebezpieczeństwo, Ŝe zapomni się o sobie samym i moŜna siebie samego zniszczy. MoŜemy stać się jedynie wykreowaną
osobą,
sztuczną i nienaturalną,
choć tak podobną i dobrze pasującą do tego
świata… WaŜne jest by
doskonałość nie stała
się dla nas uzaleŜnieniem.
www.przemyslawgors
ki.blog.onet.pl
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Jarubas: Czy obiektywne dziennikarstwo to mit?
Czy istnieje jeszcze
coś, co określa się mianem obiektywnego
dziennikarstwa? Czy
we współczesnych mediach jest jeszcze miejsce na wywaŜone, prezentujące racje wszystkich stron materiały
dziennikarskie?
W wydawanych pod redakcją byłego dziennikarza, Eryka Mistewicza, „Nowych Mediach”, Marek Magierowski, były redaktor
naczelny
„Rzeczpospolitej”, stawia tezę, Ŝe obiektywne dziennikarstwo to
mit, uknuty na potrzeby
reklamodawców - trzeba zachować
„neutralność”, z większą uwagą przyglądać
się publikowanym tekstom, by nie urazić tego czy innego reklamodawcy (i w konsekwencji nie stracić źródła dochodów).

załoŜenia duŜym łukiem
omijają
doniesienia
„Gazety Polskiej” i odwrotnie – fani tej ostatniej, wszystko, co pisze
„Wyborcza” uznają za
wraŜe… Nic tak nie nakręca emocji czytelników,
jak ostry polityczny spór.
I nic tak nie nakręca
sprzedaŜy, jak emocje
czytelników związane z
ulubioną gazetą. A więc:
im ostrzej, tym lepiej. Są
emocje, jest sprzedaŜ.
Gdzie tu miejsce na suche fakty, skoro potrzebne są emocje, najlepiej te
skrajne? Gdzie tu miejsce na obiektywizm, na
pokazanie racji wszystkich stron, na oddzielenie
komentarza od informacji? Nie ma, bo – jak
twierdzi Marek Magierowski – „czytelnicy potrzebują wyraźnie zdefiniowanej
ideologicznie
toŜsamości – bez niej
czują się zagubieni w
świecie, w którym coraz
trudniej jest zrozumieć
społeczne czy gospodarcze procesy.” Zamiast
neutralnej informacji jest
więc dolewanie oliwy do
ognia. Zgodnie z tezą:
nie ma obiektywnych mediów, bo nikt takich nie
potrzebuje.

blicystów/felietonistów
jest stawianie, a następnie podejmowanie prób
udowodnienia najbardziej
nawet karkołomnych tez.
Mam wraŜenie, Ŝe tak
jest i tym razem.
Oczywiście, patrząc na
współczesne
media,
trudno nie odnieść wraŜenia, Ŝe kaŜde z nich
ma swoją „linię polityczną” – jedne są bardzie
opozycyjne, inne bardziej
prorządowe, jedne bardziej liberalne, inne konserwatywne, jedne bardziej
sprzyjające
„prawdziwym patriotom”
inne „kosmopolitom” itd.
itp. Na te polityczne i ideologiczne inklinacje często nakładają się (wprost
lub pośrednio) zaleŜności
gospodarczo – finansowe. Ale czy punktem wyjścia do tych róŜnego typu polityczno – gospodarczych „skłonności” są
oczekiwania czytelników,
czy teŜ moŜe to sami dziennikarze/redaktorzy/wy
dawcy tworzą tę redakcyjną
linię,
podając
„zagubionemu” czytelnikowi swoją wizję rozumienia świata?

Ten sam autor uwaŜa,
Ŝe czytelnicy sięgają po
określone gazety i czytają w nich teksty określonych autorów tylko
po to, by umocnić się w
swoich przekonaniach.
Więcej na:
Dlatego
czytelnicy
www.jarubas.pl
„Gazety Wyborczej” z No cóŜ… przywilejem pu-
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„Srebrne Usta” dla posła Marka Sawickiego
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Marek Sawicki został laureatem nagrody "Srebrne
Usta" 2012. „Srebrne
usta" to plebiscyt Programu III Polskiego Radia, prowadzony od 1992, w którym słuchacze
wybierają najciekawsze
wypowiedzi
polskich
polityków.
W tym roku o tytuł
"Srebrnoustego 2012" rywalizowało dziesięciu polityków: Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty, Ludwik Dorn, John
Godson, Stanisław Kalemba, Bronisław Komorowski, Tomasz Nałęcz,
Krystyna Pawłowicz, Marek Sawicki oraz Donald
Tusk.
Wypowiedź, która zapewniła posłowi Markowi Sa-

wickiemu zwycięstwo dotyczyła pszczół i brzmi następująco:
"W 2003 roku było ich
niewiele ponad 900 tysięcy, a juŜ w roku 2011
mamy 1 246 tysięcy rodzin pszczelich. I ja mówię, Ŝe juŜ bardzo mocno zbliŜamy się do wyrównania liczby rodzin
pszczelich z liczbą rodzin rolniczych. Jak juŜ
ten wskaźnik wyrównamy, poprzez wzrost rodzin pszczelich, a niekoniecznie ubytek liczby
rodzin rolniczych, to
pewnie tego miodu będziemy mieli nieco więcej".
Po odebraniu statuetki
poseł wyjaśnił - jak istotne
znaczenie mają pszczoły
dla przyszłości ludzkości.
- Cieszę się bardzo, Ŝe

otrzymałem statuetkę właśnie za tę wypowiedź. Mało
mówimy
o
najlepszym
wskaźniku środowiska, jakim są pszczoły. To, co powiedział Einstein, Ŝe kiedy
wyginą pszczoły, człowiekowi pozostaną zaledwie cztery lata Ŝycia, jest prawdą.
Cieszę się, Ŝe przy okazji
tego zwrotu będzie się więcej mówiło o pszczołach i
zbawiennych dla zdrowia
produktach, takich jak miód,
kit pszczeli czy ewentualnie
inne produkty z niego wytwarzane - powiedział laureat.
Na podium znaleźli się takŜe: poseł Platformy Obywatelskiej John Godson oraz
minister rolnictwa Stanisław
Kalemba.
www.psl.org.pl
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Honorowa Zbiórka Krwi w Drzewicy
z udziałem Forum Młodych Ludowców pow. opoczyńskiego

W niedzielę, 03
marca w remizie
OSP w Drzewicy odbyła się kolejna akcja
honorowego
krwiodawstwa.
Drzewiczanie
i
mieszkańcy przyległych miejscowości
jak zwykle nie zawiedli, dzięki czemu
pobrano ponad 13l
krwi. Niedzielną akcję
honorowego
krwiodawstwa opoczyński oddział Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa
i
Krwiolecznictwa zorganizował wspólnie
z Polskim Czerwonym KrzyŜem oraz
Stowarzyszeniem
Forum Młodych Lu-

z powodów zdrowotnych. Wśród oddających byli członkowie
Forum Młodych Ludowców, którzy dodatkowo zorganizowali bezpłatną loterię
z
upominkami/
gadŜetami dla osób
oddających krew. Loteria cieszyła się duŜym powodzeniem,
poniewaŜ kaŜdy los
był wygrany powiedział pomysłodawca
loterii dr inŜ. Radosław Rzeźnik prezes
FML pow. opoczyńskiego.
Upominki
udało się pozyskać
dzięki
uprzejmości
kolegi Jacka śaka
prezesa FML pow.
pabianickiego. Organizatorzy serdecznie
dziękują wszystkim
krwiodawcom
za
udział w akcji oraz
zapraszają na kolejną, która oczywiście
będzie poprzedzona
akcją informacyjną.

dowców
powiatu
opoczyńskiego. Poprzedzono ją akcją
informacyjną,
nie
tylko poprzez plakaty, ale równieŜ za
pośrednictwem
ogłoszeń
parafialnych i zamieszczonej informacji w tygodniku „Top Opoczyński”. W zbiórce
wzięły udział zarówno osoby młode, jak
i starsze, część z
nich oddała krew po
raz pierwszy. Widać,
Ŝe nadchodzi wiosna, poniewaŜ punkt
poboru krwi odwiedziło 39 osób, a oddało krew 29 osób,
poniewaŜ pozostali Radosław Rzeźnik
nie mogli oddać krwi
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Znalezione na Facebook’u
Zaproszenie na szkolenie

Informacja o dyŜurach radnego

W Waśniowie powstało kolejne
Koło Związku MłodzieŜy Wiejskiej

PSL
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Redakcja:
Tomasz Jędrzejczak
Tel.: 604 319 354
E - mail:
tomaszjedrzejczak@interia.pl
Robert Orzechowski
Tel.: 508 462 945
E - mail:
orzechowski.r@gmail.com
Długooczekiwany sejmowy czwartek - głosowanie nad
wnioskiem o wyraŜenie wotum nieufności Radzie Ministrów. Głos z mównicy: „Mamy dziś trudną sytuację w kraju…” To prawda trudną i smutną, bo dzisiejsza debata na
Wiejskiej jest kolejną powtórką licytacji, wzajemnego niezrozumienia, nieprawdziwych i jak zwykle niepotrzebnych
róŜnic, w otoczeniu kolejnych odniesień o manipulacji
konstytucją i dorobkiem Solidarności. Nie ma dialogu, nawet chęci do niego, nie ma dyskusji, nie ma skłonności do
kooperacji, jest spór, są pojedynki, ciągła zróŜnicowana
kolizja - bez woli współpracy nad dalszym, jakŜe moŜliwym i potrzebnym rozwojem. Polskie Stronnictwo Ludowe wbrew konfliktom i polityce opartej na nich, zaprasza
do budowania innej, nowej koncepcji i konsekwentnie taką budowę prowadzi. Powtarzałem to i powtarzał będę.
Narodowi dzisiaj nie kłótni, a pracy i
chleba potrzeba. Nie skłóconych wybranych polityków, a polityków mądrych i przewidywalnych, którzy będą
chcieli wykorzystać czekający dobrze przygotowany, nasz polski,
narodowy kapitał ludzki.
janusz@piechocinski.pl, piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

