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"Dociskamy Niemców". Morawiecki przyznaje, że idzie nam średnio

– Widzę w zachodnim świecie zmniejszenie zainteresowania tym, co się dzieje za naszą wschodnią
granicą. Zachód jest zmęczony – powiedział premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu w KPRM z
użytkownikami Twittera. Wskazał tutaj na rolę Polski.

Komentarz Lewicy:

Lewica  bardzo  konsekwentnie  mówi  swoim  niemieckim  partnerom  od  wielu  miesięcy,  że  źle
postępują w tej sprawie, że powinni zmienić swoje stanowisko w sprawie wsparcia dla Ukrainy. W
przeciągu 3-4 tygodni na naszą prośbę odbędzie się spotkanie z kierownictwem SPD, podczas którego
również i temat pomocy dla Kijowa. 

Aby zwiększyć zaangażowanie Niemiec w pomoc Ukrainie należy przekonać do tego większą część
społeczeństwa RFN, że jest to w ich interesie, że zagrożona jest ich wolność i dobrobyt.  Tylko siła
opinii  publicznej  w  Niemczech  jest  w stanie  przeorientować  politykę  zagraniczną,  która  w dużej
mierze podporządkowana jest interesom gospodarczym kraju. 

Inne narzędzia już stosowane przez Polskę i inne kraje byłego bloku wschodniego, czyli budowanie
koalicji dostarczania sprzętu wojskowego, czy też naciski ze strony Waszyngtonu to jak do tej pory
polityka małych kroków.  

Kluczem  do  zrozumienia  aktualnej,  jak  i  przyszłej  polityki  Niemiec  wobec  Ukrainy  jest  poznanie
poglądów społeczeństwa RFN. Od zakończenia II wojny światowej duża część mieszkańców tego kraju
ma  nastawienie  pacyfistyczne.  Drugi  element  zakorzeniony  z  historią,  to  w przeciwieństwie  do
Polaków  i  innych  narodów  graniczących  z  Rosją  od  wieku,  to  większość  Niemców  nie  ma
zakorzenionych w świadomości negatywnych doświadczeń z Moskwą . 

Tak więc nie jest to tylko pragmatyczne patrzenie na gospodarkę i interesy Niemiec, które związane
jest  z  kupowaniem tanich surowców, które napędzają  ekonomiczną potęgę naszego zachodniego
sąsiada. 

W sondażach opinii  publicznej  zarysowane są  dwa obozy:  prorosyjski  i  proukraiński.  Ten podział
dotyczy zarówno polityków, jak i społeczeństwa. Należy pamiętać, że poparcie dla tego pierwszego
obozu nie oznacza jednocześnie poparcia dla wojny w Ukrainie i tego co robią tam rosyjscy żołnierze.
Z drugiej strony są tu jednoznaczne żądania zniesienia sankcji i zawarcia pokoju za wszelką cenę. 
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We wrześniu 2022 r. 47 proc. Niemców było za wysyłaniem ciężkiej broni na Ukrainę, przeciwko aż 43
procent. Co ciekawe, aż 57 proc. ankietowanych negatywnie oceniało postawę rządu Olafa Schozla,
ale  większość  z  tych  krytyków  chce  złagodzenia  stanowiska  wobec  Rosji  –  wynikało  z  sondażu
przeprowadzonego w październiku 2022 r. W badaniach opinii publicznej wychodzi, iż społeczeństwo
oczekuje, iż ich kraj powinien być znacznie bardziej wstrzemięźliwy wobec rozwiązywania konfliktów
międzynarodowych. 

Czego  boją  się  Niemcy?  Z  sondaży  wynika,  iż  eskalacji  wojny  i  przede  wszystkim  użycia  broni
nuklearnej przez Rosję.  Tak więc jeżeli  ten element nacisku Rosji  na zachód nie działa na polską
opinię,  to  tak  za  Odrą  padają  te  tezy  na  podatny  grunt.  2/3  Niemców  boi  się  bezpośredniego
włączenia ich kraju w ten konflikt, a negocjacje pokojowe powinny się toczyć, nawet jeżeli będzie to
oznaczać, iż Ukraina będzie musiała się zgodzić na ustępstwa.

Narastający  kryzys  energetyczny  powoduje,  iż  wzrost  poparcia  dla  pokoju  za  wszelką  cenę.
Szczególnie ma to miejsce we wschodnich landach, gdzie poziom życia jest niższy. Stoi za tym głównie
skrajnie prawicowa AFD, która podkreśla, iż tylko współpraca Berlina i Moskwy może zapewnić pokój
w Europie. W ten sposób ta partia zbija polityczny kapitał, który rośnie. 

Przy tych nastrojach niemieccy politycy mają bardzo utrudnione ruchy dotyczące jawnego wspierania
Ukrainy. Nie należy  tych argumentów przyjmować jako usprawiedliwienie dla tego co robi lub nie
robi  SPD,  ale  ten  kontekst  należy  brać  pod  uwagę,  jeżeli  chodzi  o  podejmowanie  jakichkolwiek
działań i nacisków na Berlin. Nie można się obrażać na ten stan, ale podejmować konkretne kroki,
które przechylą opinię publiczną Niemiec na stronę większego wsparcia dla Ukrainy. Nadzieje daje
młode pokolenie w RFN, które nie obciążone historią, w większości popiera wsparcie dla Kijowa. 

Lewica od lutego 2022 r. cały czas naciska na sowich partnerów z SPD, aby Berlin zwiększył swoją
pomoc dla Ukrainy oraz uchodźców. W marcu 2022 r.  wysłany został list  współprzewodniczących
Nowej  Lewicy  Włodzimierza  Czarzastego i  Roberta  Biedronia.  Podczas  kolejnych spotkań politycy
Lewicy cały czas tłumaczą polskie stanowisko wobec konfliktu na Ukrainie i dlaczego Berlin powinien
zwiększyć swoją pomoc dla Kijowa. 

UNIA EUROPEJSKA

Komisja Europejska zapowiada: będą potrzebne wyższe składki unijne i to szybko

Trzeba uzupełnić unijny budżet, bo wiele z jego rezerw zostało już wykorzystanych już w pierwszych
latach – powiedział Dombrovskis, nawiązując do unijnej perspektywy finansowej 2021-27.

Źródło: Businessinsider

Senat prosi Komisję Wenecką o opinię o ustawie o Sądzie Najwyższym. Game changer w sprawie
KPO?

Jeśli  Komisja  Europejska zgodzi  się  na przelew transzy z KPO pomimo – na razie  hipotetycznej  –
negatywnej opinii Komisji Weneckiej, organu Rady Europy, sprowadzi na siebie kłopoty 

Źródło: OKO.press

Lewica
ul. Złota 9/4, 
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

2



Media:  Węgry  blokują  unijny  fundusz  pokojowy.  Żądają  usunięcia  kilku  oligarchów  z  list
sankcyjnych

Węgry zablokowały fundusz pokojowy, który rekompensuje państwom europejskim wsparcie Ukrainy
w wojnie z Rosją. Kraj rządzony przez Viktora Orbana chce usunięcia z list sankcyjnych kilku rosyjskich
oligarchów. Bruksela zastanawia się nad pominięciem sprzeciwu Węgier. 

Źródło: gazeta.pl

PE za powołaniem trybunału do karania rosyjskich zbrodni

W  przyjętej  w  czwartek  rezolucji  europarlamentarzyści  domagają  się  powołania  specjalnego
trybunału międzynarodowego, który zajmie się zbrodnią agresji na Ukrainę. Tekst został przyjęty 472
głosami do 19 przy 33 wstrzymujących się.

Źródło: Euractive.pl

Do końca 2023 roku Unia zrezygnuje z ropy i gazu z Rosji. Prócz Węgier

Wszystkie kraje Unii,  poza Węgrami, planują zrezygnować z rosyjskich nośników energii  do końca
tego roku. 

Źródło: rp.pl

KRAJ

Zarząd PO zdecydował. "Szykujemy się do samodzielnego startu"

"Na dziś wszystko wskazuje na to, że porozumienie z innymi ugrupowaniami w sprawie stworzenia
wspólnego bloku w wyborach do Sejmu może się nie udać, dlatego szykujemy się do samodzielnego
startu"  -  powiedział  pragnący  zachować  anonimowość  prominentny  polityk  PO  po  posiedzeniu
zarządu  krajowego  partii.  Potwierdził  w  ten  sposób  wcześniejsze  doniesienia  "Dziennika  Gazety
Prawnej". 

Źródło: Dziennik

Ponura prognoza. Tak spadnie liczba Polaków w kolejnych latach

Liczba ludności Polski spadnie w 2060 roku do 32,5 mln i 28,2 mln w 2080 roku z 37,9 mln w 2022
roku — podano w prognozie demograficznej ministerstwa finansów opublikowanej przez ZUS.

Źródło: Businessinsider
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Podwyżki  cen ciepła.  W Piotrkowie  Trybunalskim ludzie  wyszli  na  ulice.  "Zaczynają  się  ludzkie
tragedie"

W Piotrkowie  Trybunalskim ludzie  protestowali  w czwartek w związku z  podwyżkami  cen ciepła.
Kwoty opłat skoczyły u nich dwukrotnie. Prezydent miasta powiedział mieszkańcom, że apelował do
parlamentarzystów, by ci zainterweniowali. 

Źródło: Gazeta.pl

Solidarna Polska idzie na wojnę z prezydentem. "Będzie odpowiedź na atak"

Solidarna  Polska  na  piątek  rano  zwołała  posiedzenie  zarządu,  żeby  -  jak  mówią  politycy  partii  -
"odpowiedzieć na atak Andrzeja Dudy" - dowiaduje się Wirtualna Polska. Chodzi o słowa prezydenta,
który  stwierdził,  że  Solidarna  Polska  robiła  w  ubiegłym  roku  problemy  z  przyjęciem  nowelizacji
ustawy  o  Sądzie  Najwyższym  i  wprowadziła  własne  poprawki,  przez  co  nie  udało  się  rozwiązać
konfliktu z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. 

Źródło: wp.pl

Jak premier narracją w sprawie zakupu kościelnej działki próbował sterować. I jak nic mu z tego nie
wyszło

Myślę, że podczas konferencji byłem wiarygodny, albo bardzo wiarygodny. [...] Warto podkreślać, że:
premier wszystko wyjaśnił podczas konferencji" — pisał do swoich współpracowników, po ujawnieniu
przez  "Wyborczą"  sprawy  okazyjnego  zakupu  pokościelnej  działki,  premier  Mateusz  Morawiecki,
zapewniając przy  okazji,  że w kwestii  swojego majątku nie ma nic  do ukrycia.  Jako autor  tamtej
publikacji prostuję: ówczesna wiarygodność premiera była zerowa. Szef rządu niczego nie wyjaśnił, a
swojego stanu posiadania nie ujawnia do dziś. 

Źródło: Onet.pl

Prace nad ustawą wiatrakową "raczej w lutym". Jest jednak pewien problem

Sejmowe prace nad ustawą wiatrakową najprawdopodobniej rozpoczną się w lutym. O szczegóły był
pytany w Radiu Zet poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef sejmowej komisji ds. energii i klimatu Marek
Suski. Według niego ustawa jest problematyczna. - Ludzie nie chcieli, żeby im stawiać wiatraki tuż
pod domem. Jest postulat, by zmniejszyć odległości. Będziemy szukać kompromisów - powiedział. 

Źródło: Money.pl

Desant na Izbę Karną Sądu Najwyższego. W nowej KRS praca wre

W piątek nowa Krajowa Rada Sądownictwa wskazać może aż siedmiu kandydatów do Izby Karnej
Sądu Najwyższego. Wśród 10 osób, które zgłosiły się do konkursu, są głównie tzw. neo-sędziowie,
czyli nominaci nowej KRS. Choćby, kandydatka z poparciem od... biskupa czy prokurator osławiony
bezskutecznym ściganiem sędzi Beaty Morawiec. Są też kandydaci-kamikadze, którzy startują tylko 
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po to, by przetestować procedury i zakwestionować postępowanie przed Radą. 

Źródło: Onet.pl

Są najnowsze dane o koniunkturze w Polsce. "Dołek za nami"

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który mierzy koniunkturę konsumencką w Polsce,
wyniósł - 38,1 i był o 3,8 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca – podał GUS. Jak
zauważają  analitycy  Pekao,  to  poprawa  trwająca  już  trzeci  miesiąc  z  rzędu.  "Pesymizm  wciąż
dominuje, ale dołek zapewne za nami" – komentują. 

Źródło: Money.pl

Wysoka inflacja pustoszy portfele emerytów. Mają coraz więcej długów

Do 10,7 mld zł wzrosły na koniec listopada 2022 r. zaległości finansowe emerytów. Najwięcej długów
mają wobec banków, firm pożyczkowych, rodziny, dostawców mediów. Budżety pustoszy im inflacja. 

Źródło: rp.pl

Rewolucja dla pacjentów i szpitali. Przełomowa zmiana już od 1 lutego

Z dniem 1 lutego 2023 roku zmienią się zasady finansowania pobytu pacjenta w szpitalu. Narodowy
Fundusz  Zdrowia  za  pierwsze  takie  dni  zapłaci  znacznie  więcej.  To  z  kolei  oznacza,  że  na  konta
bankowe placówek medycznych trafi więcej środków. Zmienia się również wysokość finansowania w
sytuacji przyjęcia oraz wypisu pacjenta w tym samym dniu. W konsekwencji szpitale przyjmą więcej
chorych.

Źródło: Interia.pl

Rusza śledztwo w sprawie głośnej konferencji Kamińskiego i Błaszczaka. "To była pornografia"

Warszawski  Sąd  Okręgowy  nakazał  prokuraturze  przeprowadzenie  śledztwa  w  sprawie  głośnej
konferencji  Mariusza  Kamińskiego i  Mariusza Błaszczaka z  września 2021 r.  — informuje "Gazeta
Wyborcza".  Wówczas  ministrowie  zaprezentowali  zdjęcia,  jakie  polskie  służby  miały  znaleźć  w
telefonach migrantów, którym udało się przedostać do Polski. Były to materiały o treści pedofilskiej,
zoofilskiej i drastyczne sceny przemocy 

Źródło: Onet.pl

System sprzedaży węgla przez samorządy zostanie na stałe?

System sprzedaży węgla przez gminy po cenie preferencyjnej może zostać utrzymany na stałe, choć z
pewnymi korektami - donosi "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na głosy z rządu. "Możliwe, że
gminy będą mogły odbierać węgiel nie tylko od jednego z wyznaczonych importerów, ale nawet od 
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kilku, a z czasem będą go kupować także od prywatnych składowisk" - wskazuje "DGP".

Źródło: Money.pl

Układ zamknięty w polskim judo. "Fałszerstwa i defraudacje"

– Dostałem informację, że jeżeli będziemy dalej dochodzili prawdy, to finansowanie na ten rok może
zostać wstrzymane. Absurd, nie wiem, czemu młodzi judocy mieliby zostać ukarani za to, że kilku
dorosłych fałszowało dokumenty dla własnych korzyści – mówi brązowy medalista świata i Europy w
judo Krzysztof Wiłkomirski.

Źródło: Przegląd Sportowy

ZAGRANICA

Wielka mobilizacja Zachodu przed szczytem w Ramstein. Padną przełomowe decyzje w sprawie
sprzętu dla Ukrainy?

Rok  po  napaści  Rosji  na  Ukrainę  Zachód  w  końcu  mobilizuje  się,  by  udzielić  jej  wsparcia  na
niespotykaną  dotąd  skalę.  Ostatni  tydzień  szefom  obrony  państw  NATO  upłynął  na  uzgadnianiu
decyzji,  które mają zostać ogłoszone w piątek na szczycie w Ramstein.  Uwaga świata jest jednak
zwrócona na Niemcy. Ponieważ to od ich zgody zależy, czy Ukraina dostanie czołgi Leopard. 

Źródło: Onet.pl

Impas w Kongresie. USA uruchamiają nadzwyczajne środki, żeby uniknąć bankructwa

Sekretarz  Skarbu  Janet  Yellen  poinformowała  Kongres,  że  poziom  zadłużenia  USA  osiągnął  w
czwartek wyznaczony prawem limit, wobec czego była zmuszona uruchomić "nadzwyczajne środki".
Środki te pozwolą USA na uniknięcie bankructwa do czerwca br. Goldman Sachs uznaje obecny kryzys
za najpoważniejszy od 2011 r. 

Źródło: Businessinsider

Francja: Strajki przeciwko reformie emerytalnej. Na ulicach tysiące protestujących

We Francji  trwają  demonstracje  przeciwko podniesieniu  wieku  emerytalnego.  Związki  zawodowe
podają, że liczba protestujących może przekroczyć milion. Porządku w samym Paryżu pilnuje ponad
3,5 tys. policjantów i żandarmów. - Ta reforma jest konieczna i sprawiedliwa - powiedział minister
pracy Olivier Dussopt.

Źródło: Polsat News
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