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WIOSNA
ROBERTA BIEDRONIA

Wiosna na horyzoncie! Były prezydent
Słupska Robert Biedroń zakłada nową partię,
którą chce zdobyć polski sejm. Po spadku
akcje Polskiej Grupy Tolerancji szybują do
góry...

- W naszej wspólnej Polsce nikomu nie będziemy

- Jest was tutaj bardzo, bardzo dużo. Gdybym

Przedstawiono również nazwę nowej partii - Wiosna.

wiedział to wynająłbym Stadion Narodowy.

- Polska potrzebuje świeżości, Polska potrzebuje

Następnym razem wynajmiemy Stadion Narodowy.

wiosny. To my zrobimy tę wiosnę! My jesteśmy tą

Niepotrzebnie znów oszczędzałem - rozpoczął

wiosną, tą świeżością, którą wniesiemy do polskiej

swoje wystąpienie na Torwarze Biedroń.

polityki!

Biedroń zapowiedział, że Polska do 2035 roku
zamknie wszystkie kopalnie węgla w Polsce. - I
będziemy mieli najczystsze powietrze w Europie dodał. Następnie zapowiedział przyznanie kobietom
prawa do bezpiecznego przerywania ciąży na
żądanie do 12 tygodnia.
Były prezydent Słupska zapowiedział likwidację
klauzuli sumienia, pełne finansowanie in vitro i
wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół.

mówić, z kim może brać ślub, a z kim nie. Dlatego
wprowadzimy związki partnerskie a także ustawową
równość małżeńską. Niech szczęściem miłości dzielą
się w Polsce wszyscy, a nie tylko wybrani - mówił.

"Nie chcemy już więcej wojny
polsko-polskiej. Chcemy
szacunku, chcemy dialogu".
Tekst pochodzi z fragmentu artykułu "Robert Biedroń zakłada partię
Wiosna. Przedstawiono postulaty" autorstwa Artura
Bartkiewicza dla "Rzeczypospolitej"
https://www.rp.pl/Polityka/190209824-Robert-Biedron-zaklada-partieWiosna-Przedstawiono-postulaty.html
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NAPIĘCIE W
KASZMIRZE

Nowy konflikt nastąpił z kompletnie
nieoczekiwanej strony i rozwija się szybciej
niż ktokolwiek przypuszczał. Indie i Pakistan
stoją na krawędzi wojny nuklearnej. Akcje
Konsorcjum Agresji kontynuują wzrosty.

Sytuacja jest poważna, bo choć do wymian ognia i
zamachów w Kaszmirze dochodzi niemal regularie
(ostatnia większy atak Indii miał miejsce w 2016
roku), siły lotnicze obu państw dotychczas nie
ważyły się przekraczać linii demarkacyjnej. Nie

To, co dokładnie stało się we wtorek i środę na

zrobiły tego nawet w 1999 roku, kiedy obie strony

spornym pograniczu Indii i Pakistanu nie jest jasne -

stoczyły wojnę o Kargil, w której zginęły setki ofiar.

i być może nigdy nie będzie. Wiadomo jednak, że

Sprawy nie poprawiają politycy i media po obu

sytuacja jest bardzo poważna.

stronach. W Indiach niektórzy publicyści otwarcie

W środę rano czasu polskiego władze Pakistanu

nawoływali do inwazji na pełną skalę. Z

poinformowały, że siły powietrzne kraju

wojowniczego języka nie rezygnuje premier

przeprowadziły sześć ataków na cele w Indiach

Narendra Modi, który w tym roku będzie ubiegał się

strąciły dwa indyjskie myśliwce MiG-21, które

o reelekcję i nie może okazać słabości. Z kolei

wkroczyły na pakistańską przestrzeń powietrzną.

władze Pakistanu zwołały posiedzenie Narodowego

Jeden miał spaść po indyjskiej, drugi po

Dowództwa Strategicznego. To ciało, w gestii

pakistańskiej stronie Linii Kontaktu, nieoficjalnej

którego leży pakistański arsenał atomowy.

granicy dzielącej Kaszmir. Pakistańczycy mieli
zatrzymać indyjskiego pilota. Na Twitterze
opublikowali film z przesłuchania pilota, na którym
zakrwawiony pilot przedstawia się z imienia i
nazwiska. To ppłk Abhinandan Varthaman z
jednostki w Śrinagarze.

Tekst pochodzi z fragmentu artykułu "Napięcia w Kaszmirze.
Przekroczona nuklearna czerwona linia" autorstwa Oskara Górzyńskiego
dla "Wirtualnej Polski WP"
https://wiadomosci.wp.pl/napiecia-w-kaszmirze-przekroczona-nuklearnaczerwona-linia-6353959266223745a
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SZCZYT W
WATYKANIE

Papież mówi "dość" pedofilii wśród księży.
Tępienie tego typu zachowań to cel szczytu w
Watykanie. Wydarzenie aktywnie wspiera
delegacja Grupy Kapitałowej "Empatia".
Jesteśmy gotowi do współpracy - mówi CEO
firmy - będziemy starać się szerzyć empatię
tak mocno jak to możliwe.

Podczas konferencji prasowej, hierarchowie

W pierwszym takim spotkaniu w historii Kościoła
będą uczestniczyli przewodniczący wszystkich
episkopatów z całego świata oraz ponad 20
przełożonych żeńskich i męskich zgromadzeń.
Polski Kościół będzie reprezentował
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
arcybiskup Stanisław Gądecki.
Łącznie w szczycie "Ochrona nieletnich w Kościele"
pod przewodnictwem papieża uczestniczyć będzie
190 osób - poinformował w poniedziałek moderator
spotkania, były rzecznik Watykanu ksiądz Federico
Lombardi.
Podczas konferencji w biurze prasowym Watykanu
wyrażono wdzięczność wobec mediów za
ujawnianie nadużyć i prowadzenie dziennikarskich
śledztw. Arcybiskup Scicluna przywołał amerykański
film "Spotlight" i zwrócił uwagę na znaczenie
przedstawionej w nim pracy dziennikarzy z Bostonu,
którzy prowadzili śledztwo dotyczące nadużyć w
tamtejszej archidiecezji.

inteligencji kobiet nacisk położył także ksiądz Hans

poruszyli także udział kobiet w walce z pedofilią.
Arcybiskup Chicago kardynał Blase J. Cupich
zwrócił uwagę na to, że największej pomocy, jaką
otrzymał zajmując się przypadkami nadużyć,
udzieliły mu kobiety. Na znaczenie wrażliwości i
Zollner, kierujący centrum ochrony nieletnich na
Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie,
członek Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.
Ponadto ogłoszono, że dojdzie do spotkania
uczestników szczytu z grupą ofiar pedofilii.
Opowiedzą oni o swych doświadczeniach. W dniach
obrad spodziewany jest przyjazd wielu
przedstawicieli stowarzyszeń ofiar z różnych krajów.

Tekst pochodzi z fragmentu artykułu "Napięcia w Kaszmirze.
Przekroczona nuklearna czerwona linia" autorstwa Oskara Górzyńskiego
dla "Wirtualnej Polski WP"
https://wiadomosci.wp.pl/napiecia-w-kaszmirze-przekroczona-nuklearnaczerwona-linia-6353959266223745a
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OSCARY
ROZDANE

91 gala rozdania Oscarów już za nami. Zimna
Wojna Pawła Pawlikowskiego przegrała z
Romą. Całe wydarzenie jak co roku stawiało
na wartości takie jak tolerancja i wzajemny
szacunek - co znacznie miało wpływ na
najnowszą sesję Giełdy Tolerancji.
Najlepszym filmem został "Green Book" Petera
Farrelly'ego. Alfonso Cuaron, twórca "Romy",
pojawiał się na scenie trzy razy. Oscara odebrał w
kategoriach: najlepszy film nieanglojęzyczny,
najlepsze zdjęcia oraz najlepsza reżyseria.
Nagrody aktorskie trafiły do: Olivii Colman (najlepsza
aktorka), Ramiego Maleka (najlepszy aktor), Reginy
King (najlepsza aktorka drugoplanowa) i Mahershali
Alego (najlepszy aktor drugoplanowy).
Po raz pierwszy od 1989 roku gala odbyła się bez
prowadzącego i określana jest jako blamaż.
Wówczas producenci zafundowali widowni 11minutowy występ Roba Lowe'a z Królewną Śnieżką.
Jak przypomniał niedawno Matt Donnelly na
łamach "Variety", "Lowe do dzisiaj nie może się z
tego otrząsnąć". A kompromitująca gala zakończyła
błyskotliwą karierę Allana Carra, producenta m.in.
"Grease".

Najwięcej statuetek otrzymał film "Bohemian
Rhapsody" Bryana Singera. Poza odtwórcą głównej
roli, do filmu trafiły Oscary za montaż dźwięku,
dźwięk i montaż. Film prezentuje fabularyzowaną
wspólną historię Freddiego Mercury'ego i zespołu
Queen. Wybitna kreacja, jaką stworzył w nim znany z
serialu "Mr. Robot" Rami Malek, to jednak za mało,
by za wybitny uznać cały film. Przede wszystkim
scenariusz został mocno ugrzeczniony, a treść nie
wychodzi poza notkę dostępną na Wikipedii. Co
więcej, wiele istotnych momentów życia jednego z
najważniejszych showmanów w historii muzyki
rozrywkowej zostało pominiętych bądź zgrabnie
wygładzonych wątkami fikcyjnymi.
Za historyczny można także uznać pierwszy Oscar w
karierze Spike'a Lee, który był współtwórcą
scenariusza adaptowanego do "Czarnego bractwa.
BlacKkKlansman".
Tekst pochodzi z fragmentu artykułu "Nudna gala z kilkoma
niespodziankami. "Zimna wojna" bez Oscarów" TVN24
https://www.tvn24.pl/oscary-2019,176,m/oscary-2019-rozdane-zimnawojna-bez-oscarow,912719.html
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SZCZYT BEZ
POLSKI

Premier Mateusz Morawiecki oficjalnie
poinformował, że na szczycie V4 w Izraelu nie
pojawi się delegacja z Polski. Jest to bardzo
mądra decyzja - twierdzi rzecznik prasowy
Holdingu Ksenofobia - taki szczyt powinien
odbyć się u nas w Polsce.
Szczyt Grupy Wyszehradzkiej (V4) z udziałem Polski,
Czech, Słowacji i Węgier miał odbyć się w dniach 1819 lutego w Jerozolimie. W poniedziałek przed
południem polski premier Mateusz Morawiecki
poinformował jednak o odwołaniu wizyty polskiej
delegacji z powodu wypowiedzi szefa izraelskiej
dyplomacji na temat "polskiego antysemityzmu
wyssanego z mlekiem matki".
Niedługo po decyzji Morawieckiego czeska agencja
informacyjna CTK przytoczyła słowa premiera Czech
Andreja Babisza, który poinformował o odwołaniu w

Spięcie w stosunkach polsko-izraelskich rozpoczęło
się, gdy dziennik "Jerusalem Post" poinformował w
czwartek wieczorem, że premier Izraela Benjamin
Netanjahu powiedział w Warszawie, iż Polacy
kolaborowali z nazistami w Holokauście. Informację
tę zdementowała później ambasador Izraela w
Polsce Anna Azari oraz kancelaria szefa izraelskiego
rządu. Jak przekazała w niedzielę rzeczniczka rządu
Joanna Kopcińska, Netanjahu potwierdził, że w
trakcie czwartkowego briefingu w żadnym
momencie nie przypisywał Polsce ani polskiemu
narodowi odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie
popełnione w czasie II wojny światowej i że nie
padła z jego strony nawet najmniejsza sugestia tego
rodzaju.

związku z tym szczytu V4. Informację tę potwierdził
również rzecznik MSZ Izraela. "Nie będzie pełnego
spotkania V4" - napisał Emmanuel Nahshon w
wiadomości SMS, cytowanej przez agencję Reutera.
Babisz oświadczył, że szczyt V4 może odbyć się w
związku z tym w drugiej połowie roku.

Tekst pochodzi z fragmentu artykułu "Szczytu V4 w Jerozolimie nie
będzie. Będą spotkania dwustronne" TVN24
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/szczyt-v4-w-izraeluodwolany,910626.html
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