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Obłęd! „Wyborcza” alarmuje, że lalki na wystawie robią „heil Hitler”

foto: Piotr Galant / Gazeta Polska; twitter.com/NZGoebbelsa
To NIE JEST parodia „Gazety Wyborczej", to "Wyborcza" – to najlepszy komentarz do tego, co zrobiła
dziś trójmiejska „Gazeta Wyborcza”. W artykule opisano wystawę sklepu patriotycznego. Autorka
tekstu dostrzegła na niej lalki, ubrane w patriotyczną odzież. Lalki te stały z uniesionymi dłońmi w
geście „heil Hitler” – taką właśnie narrację przedstawia nam Dorota Karaś z „GW”.
Trójmiejska „Wyborcza” przekroczyła wszystkie granice absurdu. Bo jak inaczej można zrozumieć fakt napisania
tekstu pt. W Gdańsku "patriotyczne" lalki z wystawy robiły "heil Hitler"? Artykuł poświęcony jest dwóm laleczkom
umieszczonym na wystawie sklepu z odzieżą patriotyczną w centrum Gdańska przy ul. Grobla III.
Głupie te lalki, ręce pomyliły – napisał w jednym z komentarzy Samuel Pereira. Zabawki bowiem mają
podniesione w górę lewe ręce, jakby w geście pozdrowienia.
Z ułożenia ust widać wyraźnie, że ta z prawej mówi "Fuhrer" – ironizował Michał Majewski.
A w "Wyborczej" czytamy:

W ubiegłym tygodniu na wystawie sklepu stanęły laleczki z uniesionymi dłońmi, w geście
kojarzącym się z pozdrowieniem „heil Hitler”. Jedna lalka ma body z orłem w koronie, druga z
napisem: „50 procent mama, 50 procent tata, 100 procent Polska”.

Pod koniec tekstu poinformowano, że „w poniedziałek rano lalki na wystawie stanęły w innych pozach – jedna z
nich unosiła do góry dwie ręce, druga – jedną”. Uﬀ, odetchnęliśmy. Internauci jednak mieli używanie. Wyśmiali
"Wyborczą".

Z ułożenia ust widać wyraźnie, że ta z prawej mówi "Fuhrer". pic.twitter.com/Aee9zKxXFr
— Michał Majewski (@MajewskiMichal) 20 czerwca 2017

Hej @wyborcza3miasto , mam małą, plastikową faszystkę dla Was... pic.twitter.com/F2CErQpWNl

— Roman_Paliwoda (@roman_paliwoda) 20 czerwca 2017

głupie te lalki, ręce pomyliły
— Samuel Pereira (@SamPereira_) 20 czerwca 2017

NIE. To NIE JEST parodia Gazety Wyborczej.
To po prostu @gazeta_wyborcza https://t.co/q4pEBtAvC0
— NZG (@NZGoebbelsa) 20 czerwca 2017

Zbliżająca się do upadku @gazeta_wyborcza popada w paranoję! Czy wam się klepki poprzestawiały?
Lalki i "heil hitler"????
— Adrian Bink (@Adrian_i7) 20 czerwca 2017

Sklep z odzieżą dla PatrIdiotów w Gdańsku -"hajlujące" lalki na witrynie.Niewiele rzeczy już chyba jest
w stanie zdziwić
fot.Gazeta Wyborcza pic.twitter.com/o3D7502by4
— Tomasz Włodarczyk (@tomwu74) 20 czerwca 2017

Leworęczne plastikowe nazistki. pic.twitter.com/zIBxu36daE
— Tomasz Komentasz (@tomaszkomentasz) 20 czerwca 2017

To jest kwintesencja GW, głupota w najczystszej postaci.
— beeryk (@beeryk92) 20 czerwca 2017
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