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Reparacje wojenne od Niemiec. Sejm przyjął uchwałę
W trakcie środowego posiedzenia Sejm przyjął uchwałę zobowiązująca rząd Niemiec do przyjęcia
"odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki
spowodowane w wyniku rozpętania II wojny światowej". Projekt poparło 418 posłów, przeciwko było
czterech, a 15 wstrzymało się od głosu. 23 parlamentarzystów nie brało udziału w głosowaniu.
Reparacje wojenne od Niemiec. PiS zgłosił poprawkę. Chce rekompensaty także od Rosji
Do projektu uwały ws. reparacji wojennych PiS w środę zgłosił poprawkę. Chce, by rekompensata za
straty poniesione w trakcie wojny popłynęła także z Rosji. "Polska nie otrzymała stosownej
rekompensaty finansowej i reparacji wojennych za straty poniesione podczas II wojny światowej w
wyniku agresji ZSRR" - brzmi treść poprawki.
Komentarz Lewicy:
Sejm już kilkanaście lat temu przyjął uchwałę, która przypomniała o nierozliczonych krzywdach. Od
tamtej pory rządził PiS, potem Platforma, a teraz od siedmiu lat - znowu PiS. I trzeba sobie powiedzieć
otwarcie: przez ten czas niczego nie zrobiono. Nie zbliżyliśmy się nawet o krok do tego, żeby takie
zadośćuczynienie trafiło do polskich rodzin.
Dlaczego PiS wraca do reparacji teraz? Takich pytań jest więcej. Czy coś się zmieniło? Czy mamy
jakichś nowych sojuszników? Zdobyliśmy poparcie istotnych środowisk politycznych w RFN?
Porozumieliśmy się chociaż z Grekami, którzy od lat walczą o reparacje? Albo z rodzinami włoskich
ofiar nazizmu?
Polskie społeczeństwo powinno usłyszeć od PiS odpowiedź na proste pytanie: co dalej? Tak
konkretnie, bez wzniosłych ogólników i patetycznych fraz. To, że niemiecka Trzecia Rzesza
skrzywdziła miliony obywateli naszego kraju, to wszyscy wiemy. Naprawdę nie trzeba do tego nikogo
w Polsce przekonywać. Wszyscy też wiemy, że droga prawna w tej sprawie jest zamknięta. Nie ma
trybunału, przed który moglibyśmy pozwać Republikę Federalną w tej sprawie bez jej zgody.
Pozostaje droga polityczna, dyplomatyczna. Jeżeli rząd chciałby naprawdę doprowadzić do tego, żeby
Polskie rodziny dostały zadośćuczynienie za tamte krzywdy, to trzeba zacząć od przekonania
niemieckich obywateli, niemieckich polityków. Gdzie jest zaplanowana operacja dyplomatyczna w tej
sprawie? Gdzie sojusznicy? Gdzie są choćby artykuły w najważniejszych niemieckich gazetach,
przedstawiające nasze oczekiwania? Gdzie akcja informacyjna skierowana do niemieckiego
społeczeństwa? Co rząd zrobił, by pozyskać sojuszników w RFN? Czy spotkaliście z kierownictwem
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Zielonych? A może z Lewicą? Ze środowiskami antyfaszystowskimi? Nikt się z nimi nawet nie
skontaktował. Pewnie dlatego, że od wielu miesięcy nie mamy nawet ambasadora w Berlinie.
Powiedzmy to otwarcie - otwieranie tak poważnego tematu w chwili, gdy Polska nie ma ambasadora
w Niemczech, to jest dyplomatyczne partactwo. Skuteczna dyplomacja polega nie na powtarzaniu
wzniosłych zaklęć, tylko na osiąganiu realnych celów. Polski rząd nie wystosował nawet oficjalnej
noty dyplomatycznej do Niemiec.
Zamiast tego głosujemy uchwałę, której głównym celem jest przekonanie Polaków do tego, co i tak
świetnie wiedzą. Ofiarom nazistowskich zbrodni zadośćuczynienie po prostu się należy. Chcecie, żeby
temat został potraktowany poważnie? To zacznijcie działać poważnie. My takie działania poprzemy.
Ale dziś, poza tą, mówiąc uczciwie, niezbyt składnie napisaną uchwałą, nie mamy nawet czego
wesprzeć. Jeśli znowu skończy się na pustych słowach, to już będzie wyłącznie odpowiedzialność PiS.
UNIA EUROPEJSKA
Von der Leyen: W sprawie Rosji trzeba było słuchać Polski i krajów bałtyckich
W środę szefowa KE Ursula von der Leyen wygłosiła w Parlamencie Europejskim doroczne orędzie o
stanie Unii. Mówiła o wojnie w Ukrainie, zapowiadała zmuszenie koncernów paliwowych do
podzielenia się zyskami oraz walkę z autokracjami, które chcą zdestabilizować demokrację
Źródło: OKO.press
Szefowa KE Ursula von der Leyen o wypłacie środków z KPO: Polska musi wypełnić zobowiązania
- W przypadku Polski chodzi o niezależność sądownictwa. Negocjacje zostały zamknięte, mamy
umowę. Polska musi wypełnić swoje zobowiązania i my wtedy będziemy gotowi do wypłaty środków.
Tak jak w przypadku innych krajów członkowskich, kamienie milowe muszą zostać spełnione, aby to
się stało – podsumowała.
Źródło: Polsat News
KE chce obowiązku ograniczenia zużycia energii o min. 10%. W tym 5% w godzinach szczytu
Komisja Europejska proponuje wprowadzenie obowiązku ograniczenia zużycia energii elektrycznej
brutto o co najmniej 10 proc. do 31 marca 2023 r. i o co najmniej 5 proc. w wybranych godzinach
szczytu, obejmującego co najmniej 10 proc. godzin w każdym miesiącu, w którym prognozowane są
najwyższe ceny, poinformowała Komisja.
Źródło: 300gospodarka.pl
Sankcje wobec Rosjan przedłużone do połowy marca. Ponad 1200 osób na czarnej liście UE
Sankcje UE wobec Rosjan zostały przedłużone do połowy marca 2023 r. To ostateczna decyzja krajów
członkowskich za podważanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Decyzja była
możliwa, gdyż Węgry wycofały w ubiegłym tygodniu swój sprzeciw. Wcześniej, w zamian za poparcie
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dla przedłużenia restrykcji, Węgry zażądały usunięcia z unijnej listy sankcyjnej trzech rosyjskich
oligarchów.
Źródło: Gazeta.pl
Strasburg zajmie się Pegasusem
W czwartek odbędzie się wysłuchanie na temat nielegalnych podsłuchów. Ministrowie polskiego
rządu odmówili wzięcia w nim udziału.
Źródło: rp.pl
Minimalne wynagrodzenie pracowników w UE. Parlament Europejski uchwalił nowe przepisy
Minimalne wynagrodzenia we wszystkich państwach Unii mają zapewnić godny poziom życia i pracy.
Państwa członkowskie mają propagować ustalanie wynagrodzeń w drodze negocjacji zbiorowych zdecydował w środę Parlament Europejski w Strasburgu.
Źródło: Forsal
Polska Grupa Centrum podbija Parlament Europejski
Ursula von der Leyen przedstawiła światu Agnieszkę i Magdalenę, wolontariuszki z Dworca
Centralnego w Warszawie, które po wybuchu wojny w Ukrainie ruszyły z pomocą przybywającym do
Warszawy uchodźcom. Posłowie zgotowali im dziękczynną owację.
Źródło: Onet.pl
KRAJ
Silnie toksyczny związek potwierdzony w osadach ujścia Odry
Badania wykazały, że w osadach ujścia Odry znajduje się silnie toksyczny związek chemiczny,
tributylocyna (TBT) - informuje "Chemosphere". W próbce pobranej w pobliżu stoczni remontowej
Gryfia stężenie TBT wyniosło 3900 µg/kg (norma wynosi do 60 µg/kg). Tributylocyna od 20 lat nie jest
stosowana ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej.
Źródło: Interia.pl
Bez zajęć zimą. Decyzja w pierwszej szkole
Władze Szkoły Filmowej w Łodzi zmieniają plan zajęć w nadchodzącym roku akademickim. Adepci
sztuki filmowej będą mieli wolne w styczniu, ale dłużej uczyć się będą w cieplejszych miesiącach.
Uczelnia w ten sposób chce ograniczyć opłaty za ogrzewanie i prąd
Źródło: wp.pl
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Problemy z zaopatrzeniem w sól drogową. Za surowiec trzeba słono zapłacić
Jesienią i zimą mogą pojawić się problemy na polskich drogach. Wszystko przez braki w zaopatrzeniu
w sól drogową. Przyczyną jest wstrzymanie dostaw z Białorusi i Ukrainy, a i ceny poszybowały w górę.
Ostróda to kolejne miasto, które martwi myśl o zimie. Materiał "Wydarzeń".
Źródło: Polsat News
Premier chciał, by polska gospodarka rozwijała się jak firma Selfmaker z Łodzi. UOKiK uważa, że to
piramida finansowa
Dwa podmioty z grupy Selfmaker usłyszały zarzuty od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. Zdaniem urzędników to piramida finansowa. Firmę wychwalał w 2020 r. premier
Mateusz Morawiecki.
Źródło: wp.pl
Zasłynęli Polskim Ładem, dostali 23 mln zł premii
Od stycznia do sierpnia Ministerstwo Finansów przeznaczyło 23 mln zł na premie dla urzędników –
podaje środowy "Fakt", podkreślając, że resort zasłynął w tym roku szczególnie jedną reformą –
podatkową.
Źródło: Businessinsider
Bogdanka wyprodukuje mniej węgla w 2022 r. Kolorz o braku węgla opałowego
Bogdanka zaktualizowała cel produkcyjny na 2022 rok do ok. 8,3 mln ton z ok. 9,2 mln ton węgla
handlowego zakładanych wcześniej - podała spółka w komunikacie. Kurs spółki rósł o 0,7 proc. w
pierwszej godzinie handlu.
Źródło: Bankier.pl
Wypadek Beaty Szydło. Biegli o zeznaniach świadków: Są niewiarygodne i nieprzydatne
Wypadek Beaty Szydło od kilku lat jest badany przez prokuraturę. Według najnowszych ustaleń
biegłych zeznania sześciorga świadków "są nie tylko niewiarygodne z psychologicznego punktu
widzenia, ale są nieprzydatne w tej sprawie". - Świadkowie opowiadają o rzeczach, których nie
wiedzieli i nie słyszeli. Które zobaczyli albo o których usłyszeli w telewizji i o których rozmawiali ze
sobą - powiedział stacji RMF FM Rafał Babiński z krakowskiej prokuratury.
Źródło: Gazeta.pl
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Hałdy nas ogrzeją. Albo nie. Zadziwiający pomysł rządu
Rząd chce łatać energetyczne braki węglem odzyskanym z odpadów. Pomysł dobry, ale spóźniony, by
pomóc tej zimy.
Źródło: rp.pl
Prokuratura bada sprawę samowoli w "mazurskim raju Marty Kaczyńskiej". Chodzi o budowę
kanału bez zezwolenia
Nielegalny kanał od jeziora Szymon, zakończony przystanią, powstał na terenie posiadłości należącej
do spółki, której prezesem jest mąż Marty Kaczyńskiej. Oboje często spędzają tam czas - pisze
"Gazeta Wyborcza". W sprawie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej w Giżycku. Dotychczas nikomu nie postawiono zarzutów.
Źródło: Money.pl
Sąd Najwyższy podjął decyzję. Sędzia Synakiewicz nie zostanie zawieszony
Sędzia Adam Synakiewicz z częstochowskiego Sądu Okręgowego nie poniesie żadnych konsekwencji
za kwestionowanie wyroków tzw. neo-sędziów, czyli nominatów nowej KRS. Izba Odpowiedzialności
Zawodowej Sądu Najwyższego dziś zdecydowała, że sprawa sędziego zostanie umorzona, bo minął
już 30-dniowy termin na jej rozpoznanie.
Źródło: Onet.pl
ZAGRANICA
Koronawirus. WHO: Najmniej przypadków zgonów z powodu COVID-19 od marca 2020 roku
Liczba zgonów spowodowanych COVID-19 w ostatnim tygodniu była najniższą od marca 2020 roku wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). To może oznaczać punkt zwrotny w trwającej
pandemii koronawirusa.
Źródło: Polsat News
Polacy zaszokowali Europę. Kopciuszek wjechał na salony z hukiem
Wygrana 90:87 ze Słowenią, wygrana, która dała Polakom półfinał EuroBasketu, przejdzie do historii
polskiej koszykówki. Obok zwycięstwa z Jugosławią, które w 1963 roku dało finał mistrzostw Europy,
był to najlepszy mecz jaki kiedykolwiek rozegrała reprezentacja Polski.
Źródło: Sport.pl
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Scholz po rozmowie z Putinem: Nie dostrzegam zmian w jego postawie
Kanclerz Olaf Scholz nie widzi zmiany w postawie prezydenta Rosji Władimira Putina wobec wojny z
Ukrainą. "Niestety nie mogę powiedzieć, że obecnie wzrosła tam świadomość, że rozpoczęcie tej
wojny było błędem" - podkreślił w środę w Berlinie Scholz, nawiązując do swojej wtorkowej 90minutowej rozmowy telefonicznej z Putinem
Źródło: Forsal
Sara Egwu-James w "America's Got Talent". Znamy wyniki. Które miejsce zajęła wokalistka?
Za nami finał 17. edycji programu "America's Got Talent". Poznaliśmy również wyniki głosowania
widzów. Polska wokalistka Sara James miała ogromną szansę na główną nagrodę, jednak ostatecznie
nie dostała się do finałowej piątki
Źródło: Gazeta.pl
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