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„Do wpół do szóstej byłem mężczyzną, teraz jestem kobietą”. Kaczyński rechocze, osoby
transpłciowe cierpią
Jeżeli ktoś myślałby, że potężna polsko-ukraińska parada równości w Warszawie w sobotę 25 czerwca
powstrzyma władze przed atakami na osoby LGBT, to wykrzywiona chichotem twarz Kaczyńskiego i
jego transfobiczne „dowcipy” przyniosły szybką odpowiedź: mowa nienawiści będzie nadal używana
w kampanii wyborczej.
Komentarz Lewicy:
Jedyną wiarygodną siłą w sprawie praw społeczności LGBT jest Lewica!
Chcemy państwa, w którym wszyscy czują się u siebie. Dlatego opowiadamy się za skuteczną ochroną
praw wszystkich obywatelek i obywateli, zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji i realizacją
zasady równości, w szczególności ze względu: na płeć, wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, status
ekonomiczny, światopogląd, orientację seksualną, wyznawaną religię czy pochodzenie etniczne.
Przypominamy, że bez ochrony praw mniejszości demokracja przeistacza się w dyktaturę większości.
Naszym celem jest przywrócenie odpowiedzialności państwa za realizację wszystkich praw i wolności
obywatelek i obywateli oraz wzmocnienie jego polityki w tym obszarze. Niezmiennie apelujemy o
pełną ratyfikację Karty Praw Podstawowych, która zapewni Polkom i Polakom pełniejszą ochronę ich
praw w kraju i na obszarze Unii Europejskiej.
Polska, w której będzie obowiązywać równość, będzie lepszym krajem. Dlatego Lewica proponuje
projekty ustaw, które pozwolą każdej i każdemu układać życie po swojemu.
- Ustawę o związkach partnerskich i gwarancjach równości małżeńskiej - bo wszyscy mamy równe
prawa. Tak stanowi Konstytucja.
- Ustawę o uzgodnieniu płci - bo każdy ma prawo do bycia sobą.
- Ustawę wprowadzającej edukację seksualną i antydyskryminacyjną - nikt nie rodzi się pełen
nienawiści, tylko zostaje nią zarażony. Zamiast uczyć nienawiści, uczmy nasze dzieci tolerancji i
równości.
- Ustawę wprowadzającą ochronę przed mową nienawiści i odpowiedzialność karną sprawców wspaniały Marian Turski mówił, że „Auschwitz nie spadło z nieba”. To prawda. Na samym początku
były słowa. Pamiętajmy - od słów nienawiści do zbrodni z nienawiści jest krótka droga.
Niektórzy politycy po stronie opozycyjnej twierdzą, że kwestia praw człowieka oraz kwestia praw
społeczności osób LGBT to tematy zastępcze albo twierdzą, że to są kwestie światopoglądowe i nie
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należy o tym mówić. Czasem mówią o tym gorzej i określają to mianem lewackiej rewolucji. Obecnie
prowadzone są badania i okazuje się, że polskie społeczeństwo jest za tym, aby społeczność LGBT
była równo traktowana, popiera związki partnerskie. W odpowiedzi na te badania ci sami politycy
mówią, że załatwią tę sprawę po wyborach. Nie wierzcie politykom, którzy nigdy nie udowodnili, że
są po stronie społeczności LGBT, a mówią o tym dopiero wtedy, kiedy jest to modne. Uwierzcie tym,
którzy zawsze wypowiadali się o społeczności LGBT z szacunkiem, zawsze za nią byli i bronili ich praw.
A w tej sprawie jedyną wiarygodną siłą jest Lewica
UNIA EUROPEJSKA
Unia zabrała nam kolejne fundusze. Wiemy, skąd tym razem
Polska konsekwentnie nie płaci kar za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, a KE z podobną
stanowczością odbiera Warszawie kolejne fundusze. Jak dowiedział się money.pl, z przelewów w
ramach dwóch programów operacyjnych Unia potrąciła nam już ponad 111 mln euro.
Źródło: Money.pl
9 mld euro pomocy dla Ukrainy. Morawiecki: jest decyzja Rady Europejskiej
Rada Europejska zatwierdziła dalszą pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości 9 mld euro –
powiedział premier Mateusz Morawiecki po unijnym szczycie. Poinformował, że w konkluzjach
szczytu znalazły się również zapisy o pomocy wojskowej dla Ukrainy.
Źródło: Businessinsider
UE zirytowana Chinami. Gotowa przejść do stanowczych kroków
Rosyjska inwazja na Ukrainę pogorszyła już i tak nie najlepsze stosunki między Unią Europejską a
Chinami. Bruksela po raz pierwszy w historii swoich relacji z Pekinem jest gotowa przejść do bardziej
stanowczych działań w sprawach dotyczących handlu i praw człowieka — ocenia amerykański
magazyn "Foreign Affairs".
Źródło: Onet.pl
KRAJ
Warszawa. Zakończyła się Parada Równości. Policja: Było spokojnie. Ruch został już przywrócony
Zakończyła się Parada Równości. Podczas zgromadzenia było spokojnie, ruch na ulicach Warszawy
został przywrócony - poinformowała Komenda Stołeczna Policji. W tym roku przemarsz poparcia dla
społeczności LGBT+ był połączony z ukraińskim KyivPride.
Źródło: Polsat News
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Asystentka posłanki PiS oskarżona. Ofiarą jej działań miało paść nawet kilkanaście kobiet
Oszukiwała swoje klientki, podrabiała podpisy, pieczęcie, a nawet wymyślała urzędników – takie
zarzuty usłyszała asystentka Elżbiety Zielińskiej z Prawa i Sprawiedliwości. Ofiarą Joanny P.-K. miało
paść nawet kilkanaście kobiet. Kobieta wciąż pracuje dla parlamentarzystki.
Źródło: Natemat
"Nie sprzedawałem żadnych akcji". Premier tłumaczy się z oświadczenia majątkowego
Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w piątek, że "nie sprzedawał żadnych akcji" banku, w
którym pracował - BZ WBK, obecnie Santander Polska. Premier odpowiedział w ten sposób na
pytanie, dlaczego nie wpisał do oświadczenia majątkowego zysku ze sprzedaży akcji. Wyjaśnił też, o
co faktycznie chodziło w całej sprawie.
Źródło: Money.pl
Węgiel jest coraz droższy. "Gorączkowe poszukiwania"
Do ok. 350 dol. za tonę podrożały sortymenty węgla kamiennego energetycznego w portach ARA
(Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) - pisze portal wnp.pl. To m.in. efekt wzrostów cen na rynkach
spotowych gazu.
Źródło: Businessinsider
Rosną ceny paliw, rośnie liczba kradzieży. "Mogą nas okraść każdego dnia"
- Straciliśmy nawet 50 tys. zł na kradzieży paliwa - mówi Money.pl Tomasz Czajka, zastępca dyrektora
kontraktu z firmy Banimex Będzin na Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. To nie jest jednostkowy
przypadek. W pierwszym kwartale roku liczba kradzieży na stacjach wzrosła o 67 proc.
Źródło: Money.pl
Jarosław Kaczyński był w Inowrocławiu, ale mówił o Włocławku. Brejzę pomylił z Mejzą
- Słyszymy wszyscy, że jest w Polsce dyktatura, ale wyobraźcie sobie, państwo, jedną sprawę. Gdyby
w Polsce była dyktatura, a ja, jak twierdzą, jestem tym dyktatorem, czy tutaj pan Mejza by rządził? powiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS pomylił Ryszarda Brejzę z Łukaszem Mejzą, a po chwili
Inowrocław z Włocławkiem
Źródło: Gazeta.pl
Polacy zostaną w domu. Znane biuro podróży odwołało wakacyjne wyjazdy w ostatniej chwili
Od miesięcy zaplanowane, opłacone i wyczekiwane urlopy kilkuset klientów Itaki w jednej chwili
poszły z dymem. Z powodu chaosu na europejskich lotniskach jedno z największych polskich biur
podróży zostało zmuszone do odwołania części wyjazdów.
Źródło: Innpoland
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Skarbówka już może prześwietlać konta bankowe
Zmiana, która wchodzi w życie od 1 lipca, pozwoli urzędnikom skarbówki sięgać po informacje
dotyczące kont już w postępowaniu przygotowawczym w sprawie osób podejrzanych o popełnienie
przestępstwa.
Źródło: Businessinsider
Cytat z podręcznika do Historii i Teraźniejszości zszokował nauczycieli
Nauczycieli zszokował cytat z podręcznika do nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość, który od
września będą czytać 14-latkowie. Zacytowano w nim jednego z niemieckich polityków i przywódców
ruchu studenckiego z 1968 roku. "Kilka razy zdarzyło się, że dzieci rozpięły mi rozporek i zaczęły mnie
głaskać. Ich żądania były dla mnie kłopotliwe" - brzmi jego fragment. W sprawie stanowisko zajęła
Państwowa Komisja do spraw Pedofilii.
Źródło: TVN 24
Wspólne oświadczenie nadawców komercyjnych
TVN, Polsat, TV Puls i Kino Polska wydały wspólne oświadczenie dotyczące zmiany standardu
nadawania naziemnych stacji telewizyjnych. Poniżej publikujemy jego treść.
Źródło: TVN 24 BiS
Upadło już 3 tys. sklepów w 2022. Najwięcej od 5 lat, a to dopiero połowa roku
Zniknięcie ograniczeń w działalności nie spowodowało rozkwitu sektora, a sklepów upadło najwięcej
od 2017 r. To dopiero wyniki półrocza, w 2022 r. zapowiada się rekord.
Źródło: rp.pl
ZAGRANICA
Liderzy G-7 proponują embargo na rosyjskie złoto i 600 mld dol. na przeciwstawienie się Chinom
Na początku dorocznego szczytu liderów siedmiu największych demokracji świata prezydent Joe
Biden zapowiedział wprowadzenie zakazu importu rosyjskiego złota, który jest drugim po ropie
naftowej największym źródłem dochodów eksportowych Moskwy. Przywódcy zapowiedzieli również
wspólne zainwestowanie 600 mld dol. na wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w krajach
rozwijających się, by przeciwstawić się światowej ekspansji Chin, choć nazwa tego kraju nie padła.
Źródło: Onet.pl
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Niemcy. Szczyt G7. Przywódcy państw na szczycie zakpili z prezydenta Rosji Władimira Putina
Pierwszy dzień rozmów przywódców państw G7 zdominowany został tematycznie przez inwazję Rosji
na Ukrainę. Przy tej okazji liderzy G7 zakpili z "wizerunku macho" prezydenta Władimira Putina informuje Reuters.
Źródło: Polsat News
USA. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Roe vs. Wade. To oznacza zakaz aborcji dla milionów
Amerykanek
Większością 5 do 3 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił wyrok w sprawie Roe vs. Wade,
który niemal 50 lat temu zalegalizował aborcję. Gubernatorzy konserwatywnych stanów ogłosili
wprowadzenie zakazu aborcji ze skutkiem natychmiastowym.
Źródło: Gazeta.pl
Wiceszef MSZ o interwencji w sprawie polskiej flagi w Katyniu. "Dochodziło do bardzo
nieprzyjemnych scen
Próba zdejmowania flagi z polskiego cmentarza jest absolutnie nieakceptowalna, ale też pokazuje jak
daleko od standardów cywilizacyjnych dzisiaj odeszła Rosja — podkreślił wiceminister spraw
zagranicznych Marcin Przydacz. .
Źródło: Onet.pl
Wojna w Ukrainie. CNN: USA przekażą Ukrainie system obrony przeciwrakietowej NASAMS
Administracja USA zamierza w najbliższych dniach ogłosić, że zakupilo dla Ukrainy system obrony
przeciwrakietowej średniego zasięgu NASAMS - podała w niedzielę telewizja CNN. Taki system
używany jest m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem.
Źródło: Dziennik
Stało się coś, czego nie było od ponad 100 lat. Rosja tym razem nie uniknęła bankructwa
Federacja Rosyjska po raz pierwszy od ponad stu lat nie wywiązała się ze spłaty zagranicznego długu,
co oznacza techniczne bankructwo. W nocy z niedzieli na poniedziałek upłynął termin 30-dniowej
karencji w spłacie odsetek, która pierwotnie miała nastąpić 27 maja.
Źródło: Money.pl
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