
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Więzienie za "szydzenie z Kościoła". Ustawa "W obronie chrześcijan" już w Sejmie 

Ustawa  "W  obronie  chrześcijan"  została  skierowana  do  pierwszego  czytania  w  Sejmie  -
poinformowali  w czwartek minister sprawiedliwość Zbigniew Ziobro oraz wiceszef  resortu Marcin
Warchoł.  Według wnioskodawców karze do 2 lat  pozbawienia wolności  ma podlegać każdy, "kto
publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej,
jego dogmaty i obrzędy". 

Komentarz Lewicy:

Wejście w życie tej ustawy oznacza zakazanie krytyki Kościoła oraz jego przedstawicieli oznaczałoby
to znaczne ograniczenie wolności słowa w Polsce. 

Jeżeli ten projekt zmian w Kodeksie karnym wszedłby w życie, to każda osoba, która np. umieszcza
Maryję w tęczowej aureoli zostanie ukarana dwoma latami więzienia. Jeżeli ktokolwiek wejdzie do
kościoła i zamanifestuje tak jak ja i mój mąż, to też zostanie skazany na dwa lata więzienia. Taka kara
spotka również osobę, która zrobi mema z Janem Pawłem II.

Opowiadamy  się  za  wykreśleniem  z  Kodeksu  karnego  obrazy  uczuć  religijnych.  Ocena  takiego
zdarzenia jest bardzo subiektywna. Każdy z nas ma inne uczucia dotyczące wiary.  

Lewica nie walczy z religią,  ale z patologiami. Chcemy, aby wszyscy byli  równi wobec prawa! Nie
chcemy, aby ktoś wtrącał się w nasze prywatne życie i mówił nam jak mamy żyć!

Art. 196 to „relikt średniowiecza”, który nie powinien być stosowany w państwie demokratycznym. 
Dziś widzimy jak szkodliwy jest dla Polski sojusz tronu i ołtarza! Świeckie państwo to szacunek dla
wszystkich, niezależnie od wyznania lub jego braku. Tylko rozdział kościoła od państwa gwarantuje
obywatelkom i obywatelom utrzymanie standardów demokratycznych. 

Dlatego chcemy:
Szkoły bez religii i katechetów bez państwowych pensji
Likwidacji  etatów  dla  kapelanów  w  ochronie  zdrowia  oraz  we  wszystkich  innych  instytucjach
publicznych
Opodatkowania  Kościoła  tak  samo  jak  każdego  innego  podmiotu  prowadzącego  działalność
gospodarczą
Likwidacji klauzuli sumienia w publicznej ochronie zdrowia
Wykreślenia z Kodeksu karnego obrazy uczuć religijnych 
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Likwidacji Funduszu Kościelnego
Ujawnienia majątku Kościoła oraz wszelkich źródeł jego finansowania przez państwo
Likwidacji przywilejów kościołów przy zakupie gruntów
Powołania  Komisji  prawdy  i  zadośćuczynienia  ws.  pedofilii  wśród  księży  

USA. Partia Demokratyczna utrzyma Senat. Wyniki wyborów

Partia Demokratyczna utrzyma kontrolę nad Senatem, jedną z izb amerykańskiego Kongresu - podały
media z USA, bazując na policzonych dotąd głosach. Partia Joe Bidena może ogłosić wyborczy sukces,
ponieważ  jej  członkini  -  Catherine  Cortez  Masto  -  obroniła  mandat  senatora  z  Nevady.  Nadal
nierozstrzygnięty jest pojedynek w Izbie Reprezentantów, choć tu większe szanse mają Republikanie.

Komentarz Lewicy:

Właśnie  teraz  rozpoczęła  się  kampania  prezydencka w USA.  Joe  Biden już  kilkukrotnie  dawał  do
zrozumienia,  że chce walczyć o reelekcję. A Trump właśnie zaczął śmiertelny bój z gubernatorem
Florydy o nominację Republikanów.   

W Stanach Zjednoczonych można zaobserwować dwa duże procesy. Po pierwsze, stale pogłębiającą
się  polaryzację  na  tle  ideologii,  rasy,  płci,  wykształcenia.  Po  drugie,  wciąż  działają  mechanizmy
obronne amerykańskiego systemu politycznego i wbudowaną w niego równowagę między dwoma
partiami. 

Należy pamiętać, iż większość i w Izbie i w Senacie jest konieczna do przyjęcia jakiejkolwiek ustawy,
więc  wszystko  będzie  musiało  być  przedmiotem negocjacji  między  partiami.  Szanse  na  poważne
reformy są żadne wobec kampanii prezydenckiej i narastającej polaryzacji politycznej.

Dlaczego  sytuacja  w  USA  jest  ważna  dla  Polski?  Dla  sytuacji  bezpieczeństwa  Polski  oraz  naszej
gospodarki ma ogromne znaczenie kto rządzi na Kapitolu! Republikanie szli do wyborów z hasłem -
żadnego  dolara  więcej  dla  Ukrainy,  a  Demokraci  wspierają  Kijów  sprzętem  czy  wywiadem,
odmawiając jedynie samolotów oraz rakiet dalekiego zasięgu. Gdy Donald Trump był prezydentem
siał  niezgodę  w  szeregach  NATO  i  głosił  tezę,  iż  sojusznicy  USA  powinni  płacić  za  ochronę
najpotężniejszej armii świata. 

Sytuacja na świecie jest mocno niestabilna, ale czy się zaogni i jak skończy się konflikt na Ukrainie
głównie decydować będzie Waszyngton i Pekin. W tej chwili USA zadały Chinom dwa duże ciosy, po
pierwsze wprowadziły blokadę na chiński rynek półprzewodników, a także jasno zadeklarowały co
zrobią  w  przypadku  inwazji  zbrojnej  na  Tajwan.  Oba  ciosy  uderzyły  bezpośrednio  w  autorytet
przewodniczącego chińskiej  partii  komunistycznej,  co na ostatnim zjeździe tej  partii  zaowocowało
jasną  deklaracją,  iż  Chiny  wchodzą  w  okres  zamętu  światowego  i  konfrontacji.  Administracja
demokraty  Bidena zrobiła  coś,  o  czym Donald Trump potrafił  tylko opowiadać.  A przed Pekinem
decyzja o ewentualnym konflikcie z Tajwanem, a ona w dużej mierze będzie zależeć od tego jak
będzie się toczył konflikt na Ukrainie, czytaj jak wielkie wrażenie na chińczykach wywoła skala porażki
Rosji ze względu na amerykański sprzęt i wsparcie wywiadowcze zwłaszcza satelitarne. 
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UNIA EUROPEJSKA

UE: W Brukseli  z  inicjatywy Polski  rozmowy szefów MSZ 10 państw UE na temat  wsparcia  dla
Ukrainy

W niedzielę w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE minister spraw zagranicznych Zbigniew Ray był
gospodarzem kolacji, w której wzięli udział sekretarz generalna Komisji Europejskiej Ilze Juhansone
oraz  szefowie  MSZ  Bułgarii,  Chorwacji,  Czech,  Estonii,  Łotwy,  Litwy,  Rumunii,  Słowacji  i  Szwecji.
Rozmowy dotyczyły przede wszystkim wsparcia Ukrainy w jej drodze do akcesji do UE. 

Źródło: wnp.pl

Kontrowersje na otwarciu tunelu. Przedstawiciel KE niedopuszczony do głosu

Choć  Unia  Europejska  wyłożyła  ogromne pieniądze  na  budowę tunelu  na  zakopiance,  to  polskie
władze pominęły ten fakt podczas hucznego otwarcia inwestycji. Okazuje się, że to jednak nie koniec
kontrowersji.  Jak  przekazał  przedstawiciel  KE,  wbrew  wcześniejszym  uzgodnieniom  z  resortem
infrastruktury nie dopuszczono go do głosu. 

Źródło: Money.pl

Wygląda to coraz gorzej. KE mocno obniżyła prognozy PKB Polski

Jesienna prognoza Komisji Europejskiej dotycząca wzrostu PKB zmieniła się w stosunku do projekcji
przedstawianych w lipcu.  Wówczas  zakładano,  że  PKB Polski  wzrośnie  w tym roku do 5,4  proc.,
natomiast w 2023 roku – do 1,5 proc. Przypomnijmy, że w 2021 roku wzrost PKB Polski wzrósł 6,8
proc. 

Źródło: Innpoland

Złota reguła nie zostanie przyjęta w nowych ramach fiskalnych UE

Komisja Europejska przyjęła dokument określający kierunek reformy unijnych ram fiskalnych (szerzej
o  tym w naszym tekście:  „UE  znosi  własne reguły  i  planuje  zwiększyć  możliwości  zadłużania  się
państw„).  Europejscy  decydenci  polityczni  zdecydowali  się  zreformować reguły fiskalne zgodnie z
propozycją Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To zaś oznacza, że nie zostanie wprowadzona
złota reguła.

Źródło: obserwatorgospodarczy.pl

KRAJ

Obajtek  kupił  nowe  działki  przy  elektrowni  jądrowej.  Prawo  pierwokupu  miał  KOWR  

Daniel Obajtek kupił nowe działki na Pomorzu, w okolicy, gdzie ma powstać elektrownia jądrowa. Z
prawa pierwokupu działek zrezygnował wcześniej Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dyrektorem 
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Generalnym KOWR jest od kwietnia były podwładny Obajtka.

Źródło: Radio Zet

Od afery z Łukaszem Mejzą mija rok. Dziesiątki przesłuchań wciąż w planach

Jak wynika z informacji  Wirtualnej  Polski  -  w sprawie posła i  byłego wiceministra sportu Łukasza
Mejzy wciąż trwają przynajmniej dwa śledztwa. W każdym z nich prokuratorzy gromadzą materiały
dokumentujące jego biznesową działalność.  Śledczy  przyznają,  że  "na tym etapie  sprawy nie  ma
mowy" o jej umorzeniu. 

Źródło: wp.pl

Rząd myśli nawet o kilkudziesięciu miliardach oszczędności. Chce przeczekać do wiosny

Ministerstwo Finansów przygotowało plan, który w zależności  od decyzji  premiera,  może dać  od
kilkunastu  do  kilkudziesięciu  miliardów  złotych  oszczędności  –  twierdzą  źródła  Business  Insider
Polska. Mateusz Morawiecki musi teraz podjąć decyzję, w których obszarach dojdzie do cięć. Rząd
obawia się problemów z finansowaniem przyszłorocznego budżetu i chce przekonać inwestorów, że
kończy z luźną polityką wydatkową. 

Źródło: Businessinsier
 
Warszawa. Szczątki prezydentów RP na uchodźstwie wróciły do Polski

Samolot  ze  szczątkami  prezydentów  RP  na  uchodźstwie:  Władysława  Raczkiewicza,  Augusta
Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego, wylądował w sobotę na wojskowym lotnisku Okęcie. Prochy
sprowadzono z Wielkiej Brytanii,  gdzie prezydenci urzędowali,  a po śmierci zostali  pochowani. Na
płycie portu zjawili się przedstawiciele władz i duchowieństwa, a także Pułk Reprezentacyjny Wojska
Polskiego.

Źródło: Polsat News

Szefowa KRS ukarana przez SN. Musi zapłacić

Przewodnicząca  nowej  Krajowej  Rady  Sądownictwa  Dagmara  Pawełczyk-Woicka  została  ukarana
grzywną w wysokości 3 tys. zł za utrudnianie działań procesowych w Sądzie Najwyższym — ustalił
Onet. Nasze informacje potwierdził prezes Izby Karnej SN sędzia Michał Laskowski. 

Źródło: Onet.pl

Oto kadra reprezentacji Polski na MŚ w Katarze. Michniewicz wybrał 26 piłkarzy

Czesław Michniewicz podczas uroczystej konferencji ogłosił 26-osobową kadrę na mistrzostwa świata
w  Katarze.  Wbrew  zapowiedziom,  selekcjoner  zdecydował  się  zabrać  na  mundial  trzech,  a  nie
czterech bramkarzy. 
Źródło: sport.pl
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Stadion Narodowy zamknięty. Wykryto poważną usterkę

Nie jest możliwa jakakolwiek aktywność sportowa ani na Stadionie Narodowym, ani wokół niego,
gdyż wykryto wadę jednego z  elementów konstrukcji  stalowo-linowej  –  poinformowała  w piątek
Małgorzata Bajer, rzeczniczka PGE Narodowego.  Potwierdziła, że teraz nie jest możliwe rozegranie
tam meczu Polska-Chile. 

Źródło: Businessinsier

Polsce zabraknie pieniędzy na zbrojenia. "Trzeba będzie zaciągnąć hamulec"

Jeśli  do gospodarki  nie  wróci  koniunktura,  państwo nie  będzie  w stanie  utrzymać gigantycznych
nakładów na zbrojenia, sięgających do 2035 roku 600 mld zł – twierdzą eksperci Credit Agricole. 

Źródło: rp.pl

Blokada rachunków firm. Fiskus ma problem. Sąd uważa, że nie ma takiego prawa

Obecnie nie ma podstawy prawnej do blokowania rachunków firm przez naczelników urzędów celno-
skarbowych. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w precedensowym wyroku, do
którego dotarł  Business Insider Polska. Chodzi  o blokady nakładane od 7 lipca 2022 r.  Tego dnia
zmieniły  się  przepisy,  a  sąd uznał,  że mają "usterkę legislacyjną",  która nie pozwala naczelnikom
nakładać blokad. 

Źródło: Businessinsier

Jacek Sasin odznaczony medalem za zasługi dla Poczty Polskiej

Wicepremier  Jacek Sasin uczestniczył  w środę w obchodach święta Poczty Polskiej  w Filharmonii
Bałtyckiej  w Gdańsku.  Minister  aktywów państwowych  został  odznaczony  Medalem Honorowym
Poczty  Polskiej  im.  Króla  Polski  Zygmunta II  Augusta  przyznawanym za  szczególne zasługi  dla  tej
instytucji. 

Źródło: Polsat News

ZAGRANICA

Rosja po raz pierwszy prosi o to Zachód. Od tego wiele zależy

Rosja stara się o ponowne podłączenie do systemu SWIFT Rosselkhozbank (Rosyjski Bank Rolny). To
jeden  z  najważniejszych  warunków  stawianych  przez  Moskwę  w  negocjacjach  ws.  przedłużenia
porozumienia  zbożowego.  Zdaniem  Moskwy  połączenie  Rosselkhozbanku  ze  SWIFT-em  jest
niezbędne z punktu widzenia rosyjskich eksporterów żywności. 

Źródło: Money.pl
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USA mają radę dla Kijowa. Apelują o "realistyczne podejście"

Jake Sullivan, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego, miał zalecić administracji
prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by zastanowiła się nad postawieniem realistycznych
wymagań,  które  umożliwiłyby  rozpoczęcie  negocjacji  z  Rosją.  Jednym  z  elementów  miałaby  być
rewizja stanowiska w sprawie konieczności zwrotu Krymu — informuje "The Wall Street Journal". 

Źródło: Onet.pl

Światowy sukces polskiej lekarki. Prof. Dębska ratuje życie, operując wady w łonie matki

Jest jedyną polską specjalistką w dziedzinie perinatologii. Ma na koncie 140 operacji wad serca w
łonie  matki.  Koledzy  po  fachu  mówią,  że  weszła  na  wyżyny  medycyny  -  skomplikowany  zabieg
przeprowadza na sercu o wielkości pięciogroszówki. Dawno docenili ją rodzice uratowanych dzieci,
teraz uznanie przyszło z zagranicy. Prof. Marzena Dębska otrzymała nagrodę w dziedzinie terapii wad
serca u płodów.
 
Źródło: Polsat News

Po raz pierwszy Słowenia ma prezydentkę. Wybory wygrała Natasza Pirc Musar

Jak informuje m.in. "The Guardian", po przeliczeniu 90 proc. głosów Natasza Pirc Musar, wspierana
przez  wyborców centrolewicowych,  z  wynikiem 54  proc.  pokonała  konserwatywnego  kandydata.
Anże Logar z kolei miał uzyskać 46 proc. głosów. 

Źródło: Gazeta.pl

Klienci giełdy kryptowalut FTX chcą wycofać miliardy USD, ale ich środki zniknęły

Klienci trzeciej pod względem wielkości giełdy handlującej kryptowalutą, FTX, chcą wycofać z niej
miliardy dolarów aktywów, ale ich środki zniknęły. Agencja Reutera pisze o co najmniej 1 mld USD,
który został wyprowadzony w serii tajemniczych transakcji ze spółki, która w piątek złożyła wniosek o
ochronę przed wierzycielami.  

Źródło: Bankier.pl

Predator: polski łącznik

W gigantycznej aferze podsłuchowej w Grecji pojawia się nazwisko polskiego prawnika z Wrocławia.
Ujawniamy jego biznesowe związki z ludźmi, którzy wprowadzali na grecki rynek cyberszpiegowskie
oprogramowanie Predator. Nazwisko tego samego prawnika pojawia się w aferze Paradise Papers. 

Źródło: Onet.pl
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