


Red-Akcje nr 28
Portal wp.pl zaskakiwał przez chwilę tytułem notatki "Na Putinie dzieje się coś dziwnego".1.
Kwadrans później tekst dopasowano do zdjęcia zamieniając Putina na Plutona. To dobrze, że
istnieje jeszcze jakaś RedAkcja nawet w portalach internetowych. Ale też warte odnotowania,
że dziś wszystko kojarzy się z jednym i nie chodzi o du... Maryni. [A.C.]
Portal gadzetomania.pl ostrzega przed pożarami fotowoltaiki. "Wadliwe materiały i błędy2.
montażowe mogą doprowadzić do zwarć, co w przypadku prądu stałego wiąże się z dużym
wzrostem temperatury, a co za tym idzie - pojawieniem się łuku elektrycznego i płomienia".
Informujemy, wedle naszych doświadczeń tak samo będzie w przypadku prądu przemiennego.
Niestety, fajczy się tak samo, w zależności jedynie od mocy. Kto nie zrozumiał, to (marsz) do
książek. Elektryka to trudna nauka i pismacy raczej powinni się jej nie tykać. Nawet jak nie
pokopie, to się można ośmieszyć. [A.C.]

Antyweb: "Czy kolor czatu deprymuje wartość3.
człowieka?". Według Antywebu wartość człowieka najwyraźniej ma uczucia. [A.M.]
Onet donosi: "Nie ma gwarancji, że w poniedziałek osiągniemy poróżnienie w sprawie embarga4.
na ropę naftową z Rosji w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę — powiedział w poniedziałek rano
w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell." Że co?! Zaczęło się od POROZUMIENIA?!
[A.C.]
Portal komputerswiat.pl zaskakuje danymi technicznymi śmigłowca Mi-35M, którego wrak5.
Ukraińcy wyciągnęli z Zalewu Kijowskiego. Można spaść z krzesła: "Maksymalny pułap
śmigłowca to 1 tys. km, o ile skorzysta się z dodatkowych zbiorników paliwa". Skoro maszyna
może operować w głębokim kosmosie, to czym u licha zestrzelili ją Ukraińcy?! [A.C.]
Tytuł okna filmowego w portalu wp.pl "Droga Wołodymyra Zełenskiego do władzy. To był6.
druzgocący sukces". Zdruzgotało nas. Poważnie. [A.C.]
Portal onet.pl informuje że "Gigantyczny samolot leciał z dziurą w kadłubie. Pasażerowie nie7.
mieli pojęcia o usterce". W relacji natknęliśmy się na pewne niepokojące sprzeczności: "Tam
odkryto dużą dziurę w pokrywie skrzyni głównego podwozia, do której chowa się ono po
starcie. Na szczęście duży otwór znajduje się w pobliżu ciśnieniowej kabiny pasażerskiej.
Dzięki temu nie doszło do spadku ciśnienia w kabinie wraz z wypuszczeniem masek
tlenowych". To, że dziura była w pobliżu ciśnieniowej kabiny, to naszym zdaniem pech.
Szczęścia owszem było trochę, więcej jak rozumu. Którego, jak w tym przysłowiu, co Polak
sobie kupił, nie przybyło, bo po (szkodzie) dalej wszyscy głupi. Po naszemu im dalej od ludzi
coś robi dziurę... tym wypadek mniej nadaje się na newsa. [A.C.]
Portal o2.pl opowiada o tragicznych zdarzeniach. Zginął 21-letni zdobywca złotego medalu8.
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mistrzostw Ukrainy w pankrationie Jewgien "Grepler" Sliusarenko. Jednak do relacji
dziennikarze coś się słabo przyłożyli. "W walkach udało im się zniszczyć znaczną część
wrogów. Rosjanie, którym udało się przeżyć, wezwały (...li?) jednak na pomoc czołgi, i one
rozpoczęły ostrzał moździerzowy". Jeśli coś jest wyposażone w moździerz to nie jest tak po
prostu czołgiem. Czegoś albo nie doczytano, albo źle przetłumaczono, a wypadało by z
szacunku dla poległego się postarać. [A.C.]
Portal wp.pl zamieścił tytuł, który nam wyjaśnił, czemu jest wkoło jak jest. "Część to Polska,9.
część Europa...". Cóż zawsze podejrzewaliśmy, że ta europejskość Polski, to taki chwyt
propagandowy... [A.C.]
Historia.org.pl przedstawiając tło pewnej historycznej zbrodni: "Sytuacja uległa zmianie, gdy
do Polski powrócił Odonic. Udał się do Gdańska, gdzie władzę namiestniczą w imieniu Piastów
sprawował Świętopełk. Oboje mieli cele, w których realizacji mogli sobie pomóc". Wszędzie ten
gender [Q]

Myślę, że nie wymaga komentarza poniższy10.
obrazek. [A.M.]
Dla odmiany WP, informując o zarzutach dla pewnego pana: "Sekretarza m.st. Warszawy i były11.
minister skarbu w rządzie PO Włodzimierz Karpińskiego został zatrzymany w poniedziałek
przez Centralne Biuro Antykorupcyjnego". A kto zatrzyma proces podobnego kaleczenia
języka? [Q]
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