
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Warszawa:  ambasador  Rosji  oblany  farbą  przed  Cmentarzem  Żołnierzy  Radzieckich

Przed  Cmentarzem  Żołnierzy  Radzieckich  w Warszawie  doszło  do  incydentu.  Ambasador  Rosji  w
Polsce  został  oblany  czerwoną  farbą,  wcześniej  doszło  do  bójki.  -  Jestem  dumny  ze  swojego
prezydenta  -  powiedział  Siergiej  Andriejew  po  awanturze.  -  Faszyści!  Bandyci!  -  krzyczeli  w  tle
protestujący. Po tym zajściu ambasador Rosji wystąpił do polskich władz o ochronę.

Jak doszło do ataku na ambasadora Rosji. Ping-pong, chaos i brak planu polskich władz

Z analizy tego, co działo się przed oblaniem ambasadora Rosji czerwoną farbą na cmentarzu żołnierzy
radzieckich, wynika, że polskie władze kompletnie nie miały pomysłu na to, jak się przygotować na
różne  warianty  zagrożenia  związane  z  Dniem  Zwycięstwa,  obchodzonym  przez  Rosjan  w Polsce.
Dominował  chaos,  przerzucanie  się  pismami  i  oświadczeniami  —  trudno  doszukać  się  w  tych
działaniach jakiejkolwiek logiki. 

Komentarz Lewicy:

Lewica  nie  popiera  żadnych  fizycznych  ataków,  ani  agresji  skierowanej  przeciw  drugiemu
człowiekowi. Nawet jeśli jest nim ambasador Rosji, który głosi skandaliczne hasła chwalące Putina. Co
nie  oznacza,  że  stajemy  po  stronie  ambasadora.  Nazywając  rzecz  po  imieniu,  zachowanie
ambasadora było skandaliczne. Jego obecność można traktować jako świadomą prowokację. Stojąc
po stronie  agresora,  głosząc  słowa pochwalne  dla  agresji  i  ataku na  Ukrainę,  chwaląc  najeźdźcę
Putina i to w Warszawie, mieście które doskonale wie, czym taka agresja jest, musiał wiedzieć, że
jego zachowanie zostanie odebrane tak, a nie inaczej. 

Ambasador Rosji musiał wiedzieć, że jego demonstracja zostanie uznana za prowokację. Warszawa to
nie jest dziś miejsce dla czczenia agresji rosyjskiej na Ukrainę. Warszawa to miejsce, które przyjęło
pod swój dach uciekinierów z wojny. Tych, którzy musieli uciekać z własnej ojczyzny, bo spadały na
nich rosyjskie bomby. Jeśli ambasador Rosji tak bardzo chce okazywać dumę ze swojego prezydenta,
nich  to  okazuje  w  Moskwie,  nie  w  Warszawie.  Oddawanie  w  Warszawie  hołdu  współczesnym
zbrodniarzom wojennym jest zwykłą bezczelnością, która nie powinna mieć miejsca. 

MSZ  w  trybie  natychmiastowym  powinien  wezwać  ambasadora  na  dywanik.  Rosja  nie  powinna
urządzać w Warszawie żadnych obchodów z okazji  9-maja. Ambasador Rosji  powinien to usłyszeć
osobiście. Jego działania muszą zostać potępione. 
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UNIA EUROPEJSKA

Ursula von der Leyen: jeśli UE ma działać szybciej, zasada jednomyślności jest bez sensu

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w poniedziałek, że jeśli UE ma działać
szybciej,  "nie  ma  sensu"  stosowania  zasady  jednomyślności  w  kluczowych  obszarach  polityki
zagranicznej  Unii  Europejskiej.  Jak  dodała,  bierze  pod  uwagę  zmiany  w  traktacie  o  UE.

Źródło: Polsat News

Embargo na dostawy surowców energetycznych z Rosji? Szefowa KE: Są postępy w rozmowach z
Węgrami

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która udała się w poniedziałek na Węgry,
aby  omówić  z  premierem  Viktorem  Orbanem  ewentualny  unijny  zakaz  importu  surowców
energetycznych z Rosji, napisała na Twitterze, że rozmowa przyniosła pewne postępy. 

Źródło: Forsal

Zmanipulowana kampania żarówkowa za miliony obrzydziła UE, ale przekonała głównie "swoich"

Państwowe spółki wydały miliony, by zrzucić winę za drożejący prąd na UE. Kampania żarówkowa na
początku tego roku miała ogromny zasięg. Efekt jest mizerny - jak pokazuje nowy sondaż, Polacy
winią za to głównie rząd i kraje sprzedające surowce (w tym Rosję). Tym, co udało się osiągnąć PiS-
owi, jest pogorszenie opinii na temat UE - głównie wśród swoich wyborców. 

Źródło: Gazeta.pl

KRAJ

Konflikt Terleckiego z Ziobrą eskaluje. "Solidarna Polska popełnia błąd"

W Prawie i Sprawiedliwości zwycięża przekonanie, że trzeba "odstrzelić” tych, którzy są nielojalni,
którzy psują, szkodzą, podkładają nogi i rozpychają się – stwierdził w wywiadzie dla poniedziałkowego
„Sieci” wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki. 

Źródło: Dziennik

Widmo recesji wisi nad Polską. Będzie ostre hamowanie?

Nasza  gospodarka  jest  wciąż  rozpędzona,  ale  przybywa sygnałów gwałtownego hamowania  w II
połowie roku. 

Źródło: rp.pl
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Los Getin Banku leży w rękach polskiego milionera. Eksperci kreślą możliwe scenariusze

Getin  Noble  Bank  poinformował  o  zagrożeniu  upadłością.  Jego  przedstawiciele  w  oświadczeniu
przesłanym money.pl przekonują, że sytuacja jest pod kontrolą, a KNF oczekuje, że brakujące miliardy
złotych dosypie rodzimy milioner Leszek Czarnecki. To budzi jednak poważne wątpliwości. Analitycy
sugerują,  że trudno będzie  pozyskać  jakiegokolwiek innego inwestora,  który  poratowałby Getina.
Sprawdziliśmy, co w takiej sytuacji może stać się z bankiem i jego klientami. 

Źródło: Money.pl

Afera e-mailowa. "Ktoś z naszych ludzi od mediów chyba powinien popracować z TVP i Polskim
Radiem"

Z  korespondencji  pochodzącej  z  2018  r.  opublikowanej  w  serwisie  Poufna  Rozmowa  wynika,  że
Michał Dworczyk apelował do Mateusza Morawieckiego, by "na bieżąco cisnąć" publiczne media o
zgodny z partyjną linią przekaz. "To jakieś szaleństwo. Niby to jakieś drobiazgi, ale jak się wszystko
zbierze  do kupy — to słabo to wygląda" — napisał,  wymieniając  informacje  podane w mediach
publicznych, które uznał za niekorzystne dla władzy. 

Źródło: Onet.pl

Wielkie remonty na Wiejskiej. Hotel, zmiana elewacji i odnowienie kopuły. Koszt? Nawet 500 mln
zł

W najbliższych latach kompleks sejmowy przy ulicy Wiejskiej przejdzie gruntowne zmiany. Kancelaria
planuje m.in. remont attyk i elewacji budynków zabytkowych, renowacje kopuły Sali Posiedzeń czy
budowę nowego hotelu dla posłów, którego koszt ma wynieść około 300 mln złotych. Całość prac,
które mają obyć się w latach 2022-2027 może wynieść od 400 do 500 mln zł. 

Źródło: gazeta.pl

Premier składał życzenia w wybranych mediach. Wydano 650 tys. zł

Centrum  Informacyjne  Rządu  udostępniło  dane  "Presserwisowi"  w  trybie  dostępu  do  informacji
publicznej. 

Źródło: Press

Rynek cofnął się o sześć lat. Najnowsze dane

W kwietniu 2022 roku w Polsce zarejestrowano 39 763 samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony
- wynika ze wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów. Oznacza to spadek w ujęciu rocznym o
15,5  procent.  Nie  licząc  epidemicznego  kwietnia  2020  roku  podobny  poziom  rejestracji  w  tym
miesiącu odnotowano w 2016 roku - zwrócił uwagę Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. 

Źródło: TVN 24 BiS
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ZAGRANICA

"Putin to smutny, starzejący się pan". Komentarze po Dniu Zwycięstwa w Rosji

-  Putin zaskoczył  nas po raz kolejny,  choć tym razem swoją skromnością i  swoimi  powtarzanymi
kłamstwami. To była kalka wszystkich jego przemówień z ostatnich kilkunastu lat. Kłamstwa o NATO,
o otaczaniu Rosji przez NATO, o zajmowaniu ziemi rosyjskiej, czyli Ukrainy - obchody Dnia Zwycięstwa
w Rosji komentował gen. Jarosław Stróżyk, były wiceszef wywiadu NATO.

Źródło: Polsat News

Joe Biden trolluje Putina. Podpisał ustawę lend-lease w Dniu Zwycięstwa. "Kosztowne ignorowanie
agresji"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, zgodnie z zapowiedzią, podpisał ustawę lend-lease dla
Ukrainy o wartości  33 miliardów dolarów. Uchwalone przez Kongres w ubiegłym miesiącu prawo
pozwoli na szybszy transfer pomocy militarnej i finansowej walczącej z rosyjską agresją w Ukrainie.
Data na złożenie podpisu została wybrana nieprzypadkowo - to 9 maja, czyli hucznie obchodzony w
Rosji Dzień Zwycięstwa. 

Źródło: Gazeta.pl

Gen. Gierasimow wielkim nieobecnym na paradzie w Moskwie. "Wojskowi tej rangi..."

"W tradycyjnej Paradzie Zwycięstwa na Placu Czerwonym w Moskwie nie wziął udziału szef sztabu
generalnego rosyjskiej  armii  generał  Walerij  Gierasimow"  -  poinformował  w  poniedziałek  serwis
internetowy telewizji Sky News. "Wojskowi tej rangi są zazwyczaj ważnymi uczestnikami uroczystości
9 maja" - zauważył brytyjski nadawca. 

Źródło: Dziennik

Polityka "zero Covid" izoluje Chiny od świata sportu

Igrzyska  Azjatyckie,  mityngi  lekkoatletyczne,  Letnia  Uniwersjada  -  odwołanie  lub  przełożenie
międzynarodowych wydarzeń izoluje  od światowego sportu Chiny, które wolały się zamknąć, aby
realizować swoją politykę "zero Covid". 

Źródło: Forsal

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen przyjedzie do Polski

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen odwiedzi w Polskę. Ma przybyć do naszego kraju w sobotę 14
maja.  Jak  podał  w  poniedziałek  Departament  Skarbu  Stanów  Zjednoczonych,  Polska  będzie
pierwszym przystankiem w europejskiej podróży Yellen, która obejmie również Brukselę i Bonn. 

Źródło: Money.pl
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