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Oficjalna nota dyplomatyczna ws. reparacji od Niemiec podpisana przez szefa MSZ
Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał oficjalną notę dyplomatyczną dotyczącą
reparacji, która następnie zostanie przekazana do MSZ Niemiec. - Wyraża ona przekonanie, iż strony
powinny podjąć niezwłoczne działania zmierzające do uregulowania kwestii następstw agresji
niemieckiej w latach 1939-1945 - powiedział Rau na konferencji prasowej.
Komentarz Lewicy:
Sejm już w 10 września 2004 roku przegłosował Uchwałę „w sprawie praw Polski do niemieckich
reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich
wysuwanych w Niemczech”. Zagłosowali za nim zarówno politycy Lewicy, jak i PO, PSL i PiS. Od tego
czasu PiS rządzi już w sumie 9 lat.
Notę dyplomatyczną wysłać jest łatwo, trudniej jest przekonać do zadośćuczynienia niemiecką opinię
publiczną. A bez tego cała ofensywa będzie nieskuteczna. Jeżeli więc naprawdę chcemy doprowadzić
do tego, żeby polskie rodziny dostały zadośćuczynienie za krzywdy II wojny światowej, to trzeba
zacząć od przekonania niemieckiej opinii publicznej. Mam więc pytanie: gdzie jest zaplanowana
operacja dyplomatyczna w tej sprawie? Gdzie sojusznicy? Gdzie są choćby artykuły w najważniejszych
niemieckich gazetach, przedstawiające nasze oczekiwania? Gdzie poważna akcja informacyjna
skierowana do niemieckiego społeczeństwa? Podkreślam poważna, bo rozesłanie raportu do
skrzynek parlamentarzystów w Bundestagu to nie jest poważna akcja informacyjna i to nie wystarczy.
Skuteczna dyplomacja polega nie na powtarzaniu wzniosłych zaklęć, tylko na osiąganiu realnych
celów. A polski rząd do dziś nie przedstawił mapy drogowej dochodzenia do reparacji, o co apelowała
Lewica podczas sejmowej debaty.
Dziś PiS opowiadając o reparacjach chce przykryć swoją nieudolność, głownie swoją niemoc w
działaniach na arenie Unii Europejskiej. Do tej pory do Polski nie dotarły pieniądze z KPO. Te, które się
nam należą i leżą na stole. Opowiadaniem o tym, jak to Polska odzyska od Niemiec ponad 6 bilionów
złotych, PiS wmawia, że ma na arenie międzynarodowej jakąś sprawczość.
PiS zamiast zawiązywać sojusze próbuje Europę szantażować. Wysyła sygnał, pieniądze z KPO do
Polski popłyną mimo, że PiS łamie praworządność, albo będzie machał swoim raportem i żądał
reparacji. To nie jest żaden plan. PiS z Kaczyńskim na czele mówi, że zapadła decyzja, ale to nic nie
oznacza. To tylko opowiadanie o tym, jak to PiS wyciągnie od Niemców ogromne pieniądze.
PiS tematem reparacji prowadzi kampanię wyborczą. Zaprezentowany raport, to ich program.
Opowiadanie, że PiS załatwi pieniądze od Niemiec mają zastąpić brak pomysłu na inflację, na walkę z
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drożyzną, czy fatalną politykę energetyczną, w wyniku której wiele polskich rodzin czeka zimna zima.
Zawsze gdy PiS-owi spadają sondaże i gdy czuje się bezradny, to wtedy szuka wroga. Raz są to
Niemcy, czasem środowiska osób LGBT, innym razem kobiety, a jeszcze innym nauczyciele. Dziś PiS
szuka w Niemczech wroga. Tam, gdzie zwłaszcza w obliczu wojny na wschodzie, powinniśmy szukać
przyjaciół i sojuszników.
UNIA EUROPEJSKA
8. pakiet sankcji na Rosję. Nieoficjalnie: jest porozumienie
Liderzy państw członkowskich Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie ósmego pakietu
sankcji wobec Rosji – poinformowała w poniedziałek 3 października dziennikarka Polsat News Dorota
Bawołek. Wśród nowych restrykcji mają znaleźć się m.in. zapisy dotyczące limitu cenowego na
rosyjską ropę. To reakcja UE na aneksję części ziem Ukrainy przez Rosję.
Źródło: Money.pl
Restrukturyzacja Getin Noble Bank. Jest decyzja Komisji Europejskiej
Komisja Europejska zatwierdziła szereg środków wsparcia w kontekście restrukturyzacji i
uporządkowanej likwidacji Getin Noble Bank - podano w komunikacie KE. Dodano, że jest to w
zgodzie z unijnymi zasadami pomocy publicznej.
Źródło: TVN 24 BiS
Węgry kontra UE. Parlament przyjął pierwsze rozwiązania antykorupcyjne w celu odblokowania
unijnych funduszy
Węgierski parlament przyjął w poniedziałek nowelizację kodeksu postępowania karnego, co ma być
pierwszym krokiem do osiągnięcia porozumienia z Komisją Europejską i odblokowania unijnych
funduszy.
Źródło: Bankier.pl
"WSJ": Chiny z dużym zyskiem odsprzedają Europie gaz skroplony z USA
Chiny, które z powodu spowolnienia gospodarczego mają mniejsze zapotrzebowanie na surowce
energetyczne, z dużym zyskiem odsprzedają Europie gaz skroplony (LNG) kupowany w USA informuje w poniedziałek dziennik "Wall Street Journal".
Źródło: Forsal
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KRAJ
Rekordowa waloryzacja. Sprawdź, o ile wzrosną emerytury w 2023 roku
Jak co roku w marcu emerytów czeka waloryzacja świadczenia wypłacanego przez ZUS. Tym razem
mogą liczyć na całkiem sporą podwyżkę, bo aż o 13,8 proc., ale minimum 250 zł. Na razie to projekt,
który pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.
Źródło: Bankier.pl
Danina Sasina. Rząd spiera się, kogo i jak nią objąć
– Jeśli zniesienie obliga giełdowego zadziała, to być może wprowadzenie daniny nie będzie potrzebne
– przyznaje osoba z otoczenia wicepremiera Jacka Sasina, szefa MAP.
Źródło: Dziennik
Sondaż. Polacy nie chcą powrotu obowiązkowej służby wojskowej. Za poborem jest co trzeci
badany
Co trzeci badany jest za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej - wynika z sondażu IBRiS dla
"Rzeczpospolitej". Oznacza to, że w ciągu ostatnich miesięcy spadła liczba popierających to
rozwiązanie. - Obserwujemy racjonalizację podejścia do wojny, to już nie jest film wojenny, ale życie powiedział prezes zarządu IBRiS Marcin Duma.
Źródło: Polsat News
Skończyła się dekada taniego pożyczania. MF przyznaje, że koszty obsługi długu będą wysokie
Tylko w najbliższych czterech latach rząd wyda na koszty obsługi długu aż 279 mld zł. Kwota jest
olbrzymia, bo podobną sumę resort finansów na obsłużenie obligacji skarbowych wydał przez
ostatnie dziewięć lat. Warunki do pożyczania na rynkach finansowych pogorszyły się w ostatnich
miesiącach, a rząd musi tylko w przyszłym roku zabezpieczyć budżetowi państwa finansowanie w
wysokości 260 mld zł. Kwota ta może zresztą jeszcze urosnąć. Dodatkowo co najmniej kilkadziesiąt
miliardów złotych będą musiały pożyczyć fundusze, którymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego.
Źródło: Businessinsider
Dłużnik będzie mógł odmówić windykacji. Resort Ziobry zapowiada zmiany na rynku wartym 140
mld zł
- Działalność firm windykacyjnych to obecnie Dziki Zachód, nie ma żadnych regulacji - twierdził
Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości i ogłosił, że jego resort kończy prace nad ustawą
reformującą tę branżę. Najważniejsza zmiana, jaką przewiduje ustawa, to umożliwienie dłużnikom w
każdej chwili zatrzymania windykacji i skierowanie sprawy do sądu - dowiedział się Business Insider.
Źródło: Gazeta.pl
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Marzena Paczuska i Hanna Karp nowymi członkiniami KRRiT. Powołał je Andrzej Duda
Była szefowa "Wiadomości" Marzena Paczuska i wykładowczyni uczelni o. Tadeusza Rydzyka dr hab.
Hanna Karp zostały nowymi członkiniami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Akty powołania w
poniedziałek wręczył Paczuskiej i Karp prezydent Andrzej Duda.
Źródło: Gazeta.pl
Mimo zniesienia obliga prąd nie zniknie z giełdy
Zniesienie obowiązku sprzedaży energii elektrycznej poprzez giełdę nie oznacza ucieczki z tego rynku.
Firmy energetyczny jednak postulują zmiany.
Źródło: rp.pl
Baltic Pipe ruszył. Oto ile gazu już nim płynie
Jedna piąta gazu napływa do Polski w ostatnich dniach poprzez Baltic Pipe. Aż tyle i tylko tyle. W
porównaniu do wstępnych planów w pierwszych dwóch dniach mieściliśmy się w spodziewanej
przepustowości, choć w poniedziałek jesteśmy dotąd poniżej planowanego minimum. Więcej
sprowadzamy przez terminal LNG w Świnoujściu. Docelowo przez Baltic Pipe ma płynąć do nas
czterokrotnie więcej gazu niż obecnie.
Źródło: Businessinsider
„W nagrodę za dobrą pracę masz więcej pracy". Kurierzy dowożący jedzenie zakładają związek
zawodowy
Jeżdżą w deszczu, upale i śniegu, dziennie pokonują rowerami dziesiątki kilometrów. Dostawcy
jedzenia z Pyszne.pl żądają dodatku pogodowego, lepszych płac oraz innego traktowania. I zakładają
związek zawodowy.
Źródło: Wyborcza.pl
Nie żyje Jerzy Urban
Nie żyje Jerzy Urban. Wiadomość tę potwierdziła Małgorzata Daniszewska, żona Urbana.
Źródło: Press
Afera paszowa może zakończyć się katastrofą dla polskiego eksportu drobiu
Oszustwo firmy z Poznania może wstrząsnąć polskim eksportem drobiu. Berg+Schmidt sprzedawała
nieprzebadane, podrobione oleje jako dodatki do pasz.
Źródło: rp.pl
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ZAGRANICA
Aneksję poparło więcej deputowanych Dumy, niż było na sali. Wołodin: Awaria techniczna
Rosyjska Duma Państwowa przyjęła w poniedziałek ustawy o ratyfikacji umów o uprzyjęciu tzw.
Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz obwodów chersońskiego i zaporoskiego do Federacji
Rosyjskiej. I choć na sali w chwili głosowania znajdowało się 408 deputowanych, na tablicy z
wynikami odnotowano więcej głosów. Przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin tłumaczył to
"awarią techniczną".
Źródło: Gazeta.pl
Alpy. Polak zginął schodząc z Matterhornu. Ciało wypatrzyła załoga szwajcarskiego helikoptera
Nie żyje 37-letni wspinacz z Polski, który poniósł śmierć podczas zejścia ze szczytu Matterhorn na
granicy Włoch i Szwajcarii. Zwłoki dostrzegła załoga śmigłowca szwajcarskiej firmy Air Zermatt
podczas oblotu w poszukiwaniu zaginionego turysty.
Źródło: Polsat News
Oburzające wystąpienie ambasadora Rosji w Polsce. Padły kuriozalne stwierdzenia
- Te cztery byłe terytoria Ukrainy na zawsze zostaną terytoriami rosyjskimi. To w żaden sposób nie
jest złamanie prawa międzynarodowego, to akt samostanowienia — powiedział Siergiej Andriejew
przed wejściem do budynku polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Źródło: Onet.pl
Niemcy podnoszą płacę minimalną
1 października płaca minimalna w Niemczech wzrasta z 10,45 euro do 12 euro za godzinę; z podwyżki
skorzysta 6,64 mln osób - powiadomił Instytut Badań Gospodarczych i Społecznych Fundacji Hansa
Boecklera. Wśród beneficjentów tej zmiany jest 3,5 mln kobiet i 2,7 mln mężczyzn - poinformowała w
sobotę telewizja ARD.
Źródło: Bankier.pl
Niechlubny czyn. Trzech Polaków w areszcie
Policja aresztowała w Utrechcie trzech Polaków, którzy pobili 17-letniego dostawcę posiłków.
Mężczyźni są podejrzewani o usiłowanie zabójstwa. Poturbowany nastolatek trafił do szpitala.
Źródło: wp.pl
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