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Kaliningrad to nazwa na cześć zbrodniarza
odpowiedzialnego za mord w Katyniu. Zmieńmy ją!
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© Dostarczane przez Bezprawnik  zmiana nazwy kaliningrad

Wiele osób nie wie skąd tak naprawdę wzięła się nazwa miasta: Kaliningrad. 

Bardzo często można spotkać się z przekonaniem, że Kaliningrad to po prostu rosyjska wersja nazwy Königsberg/Królewiec. Polacy słabo
znają język rosyjski, nikt dłużej nie analizował dlaczego stolica Obwodu kaliningradzkiego nazywa się tak, jak się nazywa i ze spokojem
przyjmujemy, że nad Polską mapą góruje takie właśnie pojęcie.

Kaliningrad to pochwała rosyjskiego zbrodniarza
Rzecz w tym, że długo się nad takimi kwestiami nie zastanawiamy. Skoro był Stalingrad, a potem Leningrad, wielu mogłoby zapytać: kim był
Kalinin? Ta odpowiedź nie spodoba się kartografom, szczególnie tym z Polski.

Michaił Kalinin to radziecki zbrodniarz działający w ścisłych strukturach politbiura, który był współodpowiedzialny za wiele zbrodni
dokonywanych przez komunistyczną Rosję. Jego podpis widniał na decyzji o zamordowaniu polskich oficerów Katyniu. Leningrad jest dziś
Petersburgiem, Stalingrad Wołgogradem, a nazwisko zbrodniarza powiewa na wszystkich mapach nad Polską.

Kto decyduje o nazwie Kaliningrad? Polacy
O tym jak nazywane są poszczególne pojęcia geograficzne, decydujemy my sami, a konkretnie Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działająca obecnie pod nadzorem ministra ds. administracji.

Dlatego też Italia jest przez Polaków nazywana Włochami, Hungarowie są znani jako Węgrzy, a miasto Aachen jest Akwizgranem. Z tego
samego powodu nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy utrzymywać nazwę Kaliningrad w odniesieniu do fragmentu Rosji, który znalazł
się na północ od Polski.

Warto przy tym nadmienić, że nawet w samej Rosji od lat pojawiają się głosy, a nawet inicjatywy, zmierzające do zmiany tej nazwy w ramach
dekomunizacji. Niestety, póki co nie znalazły przełożenia na czyny.
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Zmiana nazwy Kaliningrad na Królewiec
Dlatego też w mojej ocenie, szczególnie biorąc pod uwagę rzeź Ukraińców dokonywaną aktualnie przez Rosjan, ale też pamięć o ofiarach
Katynia, Polska nie powinna się oglądać na nazewnictwo międzynarodowe, przyznając sobie suwerenne prawo decydowanie o tym jak
określamy niektóre pojęcia geograficzne.

Jest jeszcze jedna rzecz. W ostatnich tygodniach wszyscy nauczyliśmy się mówić „w Ukrainie”, zamiast „na Ukrainie”. Język ma wpływ na to,
jak odbieramy rzeczywistość, jak myślimy o świecie. Być może spoglądając na mapie na Obwód Królewiecki ze stolicą w Królewcu,
przypomnimy sobie, że Rosjanie w tej części świata są stosunkowo nową siłą i nie muszą tu być na zawsze. Co cała Europa, a szczególnie
Polska, przyjęłyby z zadowoleniem.
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Pentagon: Rosja stara się
skupić na zajmowaniu
terytorium na…
Rosja skupia swoje wysiłki na wschodzie
Ukrainy, starając się odciąć siły
ukraińskie w Donbasie, by wzmocnić
swoją pozycję negocjacyjną - powiedział
w piątek wysoki rangą przedstawiciel
Pentagonu. Według resortu Rosjanie
stracili całkowitą kontrolę nad
Chersoniem i zaprzestali ataków pod
Kijowem. Według oficjela, decyzja o
skupieniu się na Donbasie -

 PAP

Ukraińska armia
informuje o buncie
rosyjskich żołnierzy w…

 Wprost

Zełenski: rozmawiałem z
Erdoganem; jestem
wdzięczny Turcji za…

 PAP

Plant-Based, Heart
Healthy Energy

Reklama  SuperBeets Heart Chews 

Indiana: Do This Instead
Of Buying Expensive Solar
Panels (It's Genius)

Reklama  Powerhome Solar 

The New SodaStream
Terra Sparkling Water
Maker, Now 20% Off!

Reklama  SodaStream 

The Magic Metal
Windmill Everyone In
Indiana Is Talking About

Reklama  Trending Gadgets

Brytyjskie media: Rosyjski
dowódca zabity przez
własnych żołnierzy…
Dowódca rosyjskiej 37. Brygady
Strzelców Zmotoryzowanych został
celowo zabity przez własnych żołnierzy
sfrustrowanych ciężkimi stratami, jakie
ta jednostka ponosi w walkach na
Ukrainie - podają w piątek brytyjskie
media powołując się na zachodnie
źródła. Zabitym dowódcą ma być
pułkownik Jurij Miedwieczek.

 Niezalezna.pl

Papież dokonał aktu
poświęcenia ludzkości,
zwłaszcza Rosji i Ukrainy
Papież Franciszek podczas nabożeńst
pokutnego w Watykanie w piątek
dokonał aktu poświęcenia ludzkości,
zwłaszcza Rosji i Ukrainy,
Niepokalanemu Sercu Maryi. To
podniosłe wydarzenie miało miejsce
miesiąc i dzień po rozpoczęciu rosyjsk
inwazji na Ukrainę. W bazylice Święte
Piotra w obecności dostojników z Kur
Rzymskiej dyplomatów i około 3 tysię

 PAP

Rozporządzenie znoszące
maseczki opublikowane.
Jest kilka wyjątków

 Radiozet.pl This Is the One
Technology People with
Diabetes Need

Reklama  Dexcom 

W Dzienniku Ustaw
opublikowano
rozporządzenie o…

 PAP

Oszuści w rękach policji.
Wyłudzyli 330 tys. złotyc
od starszych ludzi

 Niezalezna.pl

Biden i Duda spotkali się
z organizacjami
pomagającymi…
Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe
Biden i prezydent Andrzej Duda spotkali
się w Jasionce koło Rzeszowa z
przedstawicielami organizacji
pomagających uchodźcom z Ukrainy.
Podczas spotkania prezydent USA mówił
m.in., że najważniejsze, co można teraz
zrobić, to stać jako demokracje ramię w
ramię.

 Gazeta.pl

"Brak konsensusu w
negocjacjach". Szef MSZ
Ukrainy: Rosja trzyma…

 DoRzeczy

„Jest problem z
samolotem. Poczuliśmy,
że się kiwa". Prezydent…

 Niezalezna.pl

Dramatyczny apel
Zełenskiego do Orbana:
Słuchaj, Viktorze...

 wPolityce.pl

Duda: Modernizacja armii
przybierze teraz formę
masową

 wGospodarce.pl

Nowy raport wojenny.
Rosjanie cały czas
terroryzują miejscową…

 Niezalezna.pl

Polskie samoloty do czerwca mają latać z dala
od Ukrainy. ULC…

 Next.gazeta.pl

Kukiz: "Dla Rosji ludzkie życie i jednostka, to
nic"

 wPolityce.pl

Prezydent o pomocy pierwszej damy dla
uchodźców

 Niezalezna.pl

 



 



© 2022 Microsoft Prywatność i pliki cookie Zarządzaj preferencjami Warunki użytkowania 

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/polskie-samoloty-do-czerwca-maj%c4%85-lata%c4%87-z-dala-od-ukrainy-ulc-przed%c5%82u%c5%bcy%c5%82-rekomendacj%c4%99/ar-AAVv2XB
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/pentagon-rosja-stara-si%c4%99-skupi%c4%87-na-zajmowaniu-terytorium-na-wschodzie-by-polepszy%c4%87-pozycj%c4%99-w-negocjacjach/ar-AAVuptQ
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/ukrai%c5%84ska-armia-informuje-o-buncie-rosyjskich-%c5%bco%c5%82nierzy-w-melitopolu-%e2%80%9eodm%c3%b3wili-wykonania-rozkaz%c3%b3w%e2%80%9d/ar-AAVuUfR
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/ze%c5%82enski-rozmawia%c5%82em-z-erdoganem-jestem-wdzi%c4%99czny-turcji-za-wsparcie/ar-AAVv5q8
https://shop.humann.com/pages/sbsc-xmlp1?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=DIS_ACQ_SBSC_Taboola&tab_cid=GiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCiwUko_IW89ebrg_Rn&tblci=GiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCiwUko_IW89ebrg_Rn#tblciGiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCiwUko_IW89ebrg_Rn
https://shop.humann.com/pages/sbsc-xmlp1?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=DIS_ACQ_SBSC_Taboola&tab_cid=GiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCiwUko_IW89ebrg_Rn&tblci=GiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCiwUko_IW89ebrg_Rn#tblciGiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCiwUko_IW89ebrg_Rn
https://popup.taboola.com/en/
https://popup.taboola.com/en/
https://local.solarpowerprograms.com/survey/cjHTUrfPbzzwnZuZpLo3w2O6AYnU1aeY0j0qa6va?utm_source=taboola&utm_medium=native&campaign_id=14484164&adset_id=&ad_id=3054505095&utm_content=Indiana%3A+Do+This+Instead+Of+Buying+Expensive+Solar+Panels+%28It%27s+Genius%29&placement=msn-poland&utm_campaign=CPA+-+All+Regions+-+Desktop+-++9.25+-+BROAD&adset_name=&ad_name=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F0052991a8ed2a75e3436cb60c7d8e679.png&tblci=GiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCDk-U8o6OPerevjwaGDAQ#tblciGiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCDk-U8o6OPerevjwaGDAQ
https://local.solarpowerprograms.com/survey/cjHTUrfPbzzwnZuZpLo3w2O6AYnU1aeY0j0qa6va?utm_source=taboola&utm_medium=native&campaign_id=14484164&adset_id=&ad_id=3054505095&utm_content=Indiana%3A+Do+This+Instead+Of+Buying+Expensive+Solar+Panels+%28It%27s+Genius%29&placement=msn-poland&utm_campaign=CPA+-+All+Regions+-+Desktop+-++9.25+-+BROAD&adset_name=&ad_name=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F0052991a8ed2a75e3436cb60c7d8e679.png&tblci=GiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCDk-U8o6OPerevjwaGDAQ#tblciGiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCDk-U8o6OPerevjwaGDAQ
https://popup.taboola.com/en/
https://popup.taboola.com/en/
https://sodastream.com/pages/sparkling-water-makers?utm_source=taboola&utm_medium=premium_audience&tblci=GiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCDThFAo09i_tPaR1Mt7#tblciGiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCDThFAo09i_tPaR1Mt7
https://sodastream.com/pages/sparkling-water-makers?utm_source=taboola&utm_medium=premium_audience&tblci=GiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCDThFAo09i_tPaR1Mt7#tblciGiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCDThFAo09i_tPaR1Mt7
https://popup.taboola.com/en/
https://popup.taboola.com/en/
https://tick.busterry.com/76c8f0d3-0dc1-487c-96be-97fca5ec85af?site=msn-poland&site_id=1033292&title=The+Magic+Metal+Windmill+Everyone+In+Indiana+Is+Talking+About&platform=Desktop&campaign_id=17098521&campaign_item_id=3181186470&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F9b465ad8b2f11456ac2fcc9e60976294.jpg&campaign_name=Windmill_2022031501_pc_jerry&utm_campaign=Windmill_2022031501_pc_jerry&utm_medium=1033292&click_id=GiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCps1cour-J84X9rvg8&utm_source=taboola&utm_medium=1033292&utm_campaign=Windmill_2022031501_pc_jerry&utm_content=3181186470&utm_term=17098521&sitedomain=msn.com&timestamp=2022-03-25+19%3A37%3A23&title=The+Magic+Metal+Windmill+Everyone+In+Indiana+Is+Talking+About&tblci=GiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCps1cour-J84X9rvg8#tblciGiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCps1cour-J84X9rvg8
https://tick.busterry.com/76c8f0d3-0dc1-487c-96be-97fca5ec85af?site=msn-poland&site_id=1033292&title=The+Magic+Metal+Windmill+Everyone+In+Indiana+Is+Talking+About&platform=Desktop&campaign_id=17098521&campaign_item_id=3181186470&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F9b465ad8b2f11456ac2fcc9e60976294.jpg&campaign_name=Windmill_2022031501_pc_jerry&utm_campaign=Windmill_2022031501_pc_jerry&utm_medium=1033292&click_id=GiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCps1cour-J84X9rvg8&utm_source=taboola&utm_medium=1033292&utm_campaign=Windmill_2022031501_pc_jerry&utm_content=3181186470&utm_term=17098521&sitedomain=msn.com&timestamp=2022-03-25+19%3A37%3A23&title=The+Magic+Metal+Windmill+Everyone+In+Indiana+Is+Talking+About&tblci=GiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCps1cour-J84X9rvg8#tblciGiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCps1cour-J84X9rvg8
https://popup.taboola.com/en/
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/kukiz-dla-rosji-ludzkie-%c5%bcycie-i-jednostka-to-nic/ar-AAVuYOK
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/brytyjskie-media-rosyjski-dow%c3%b3dca-zabity-przez-w%c5%82asnych-%c5%bco%c5%82nierzy-mia%c5%82y-zdecydowa%c4%87-ci%c4%99%c5%bckie-straty/ar-AAVuS19
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/papie%c5%bc-dokona%c5%82-aktu-po%c5%9bwi%c4%99cenia-ludzko%c5%9bci-zw%c5%82aszcza-rosji-i-ukrainy-niepokalanemu-sercu-maryi/ar-AAVuHfl
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/rozporz%c4%85dzenie-znosz%c4%85ce-maseczki-opublikowane-jest-kilka-wyj%c4%85tk%c3%b3w/ar-AAVv5xs
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7384.2069703TABOOLA3/B20578793.220278413;dc_trk_aid=418650468;dc_trk_cid=96678530;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?tblci=GiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCkuUMo0ryFuYLWpLGxAQ#tblciGiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCkuUMo0ryFuYLWpLGxAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7384.2069703TABOOLA3/B20578793.220278413;dc_trk_aid=418650468;dc_trk_cid=96678530;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?tblci=GiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCkuUMo0ryFuYLWpLGxAQ#tblciGiBGE0pNh_QtfA-2Vk4_WH2dZeh5KNhhTyl1nG8FH9ZvyCCkuUMo0ryFuYLWpLGxAQ
https://popup.taboola.com/en/
https://popup.taboola.com/en/
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/w-dzienniku-ustaw-opublikowano-rozporz%c4%85dzenie-o-zniesieniu-obowi%c4%85zku-noszenia-maseczek/ar-AAVuHem
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/oszu%c5%9bci-w-r%c4%99kach-policji-wy%c5%82udzyli-330-tys-z%c5%82otych-od-starszych-ludzi/ar-AAVuOUh
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/prezydent-o-pomocy-pierwszej-damy-dla-uchod%c5%bac%c3%b3w/ar-AAVuS1a
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/biden-i-duda-spotkali-si%c4%99-z-organizacjami-pomagaj%c4%85cymi-ukrai%c5%84com-olbrzymi-znak-jedno%c5%9bci-z-polsk%c4%85/ar-AAVuHfX
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/brak-konsensusu-w-negocjacjach-szef-msz-ukrainy-rosja-trzyma-si%c4%99-ultimatum/ar-AAVuK65
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/%e2%80%9ejest-problem-z-samolotem-poczuli%c5%9bmy-%c5%bce-si%c4%99-kiwa-prezydent-opowiedzia%c5%82-o-awaryjnym-l%c4%85dowaniu/ar-AAVuFkQ
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/dramatyczny-apel-ze%c5%82enskiego-do-orbana-s%c5%82uchaj-viktorze/ar-AAVuHbF
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/duda-modernizacja-armii-przybierze-teraz-form%c4%99-masow%c4%85/ar-AAVuUbf
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/nowy-raport-wojenny-rosjanie-ca%c5%82y-czas-terroryzuj%c4%85-miejscow%c4%85-ludno%c5%9b%c4%87-i-prowadz%c4%85-wyw%c3%b3zki/ar-AAVv0pj
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/polskie-samoloty-do-czerwca-maj%c4%85-lata%c4%87-z-dala-od-ukrainy-ulc-przed%c5%82u%c5%bcy%c5%82-rekomendacj%c4%99/ar-AAVv2XB
https://www.msn.com/pl-pl/rozrywka/news/producent-oscar%c3%b3w-skomentowa%c5%82-kontrowersyjn%c4%85-decyzj%c4%99-akademii-tu%c5%bc-przed-sam%c4%85-ceremoni%c4%85/ar-AAVv0qb
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246338


3/25/22, 2:39 PM Kaliningrad to nazwa na cześć zbrodniarza odpowiedzialnego za mord w Katyniu. Zmieńmy ją!

https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/opinie/kaliningrad-to-nazwa-na-cześć-zbrodniarza-odpowiedzialnego-za-mord-w-katyniu-zmieńmy-ją/ar-AAUE… 4/6

Ukraina: dowództwo sił
powietrznych w Winnicy
ostrzelane przez Rosjan
Dowództwo Sił Powietrznych Sił
Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że w
piątek została ostrzelana przez Rosjan
jego siedziba w Winnicy w środkowej
części kraju. Są poważne zniszczenia. W
piątek po południu wojska rosyjskie
przeprowadziły atak rakietowy na
siedzibę dowództwa sił powietrznych,
które znajduje się w Winnicy - czytamy
w komunikacie Rosjanie wystrzelili

 PAP

Zełenski po rozmowie z
Erdoganem
Jestem wdzięczny Turcji za jej wsparc
napisał w piątek na Twitterze prezyde
Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekaz
że rozmawiał z prezydentem Turcji
Recepem Tayyipem Erdoganem m.in. 
wynikach szczytu NATO i groźbie
kryzysu żywnościowego.

 Niezalezna.pl

Bartłomiej Misiewicz nie
stawił się przed sądem.
Ruszył proces byłego…

 Wprost

Prezydent USA dotarł do
Warszawy

 DoRzeczy

Ławrow o wojnie totalnej
Zachodu przeciw Rosji

 Rzeczpospolita

Wojna w Ukrainie. Rosja
po raz drugi
opublikowała…

 Gazeta.pl

Prezes PiS: Kto nie poprze
zmian w konstytucji,
dokłada się do zbrodni…

 Wprost

Prezydent: gdyby była
taka konieczność, polscy
żołnierze walczyliby aż…
Gdyby była konieczność, by stanąć w
obronie ojczyzny, polscy żołnierze
walczyliby zażarcie, aż do zwycięstwa 
powiedział prezydent Andrzej Duda,
który spotkał się z żołnierzami z 18.
Dywizji Zmechanizowanej. Dodał, że
ustawa o obronie ojczyzny wprowadz
nas w nową rzeczywistość
bezpieczeństwa Polski. W piątek po
południu prezydent Duda spotkał się

 PAP

[Gallery] Remember The
Human Barbie? Well, You
Should See Her Now

Reklama  TooCool2BeTrue 

Koniec z maseczkami.
Rozporządzenie w tej
sprawiło trafiło do…
Od poniedziałku 28 marca zniesiony
zostanie obowiązek zakrywania
maseczką ust i nosa w pomieszczeniach
zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w
których prowadzona jest działalność
lecznicza oraz aptek – wynika z

 Niezalezna.pl

Prezydent spotkał się z
wojskowymi. "Polski
żołnierz to sprawdzony…

 DoRzeczy

Awaryjne lądowanie
głowy państwa. Opozycj

 Niezalezna.pl

Prezydent Duda: poważne rozmowy
polityczne z prezydentem Bidenem…

 PAP

Prezydent USA Joe Biden przybył w piątek
wieczorem do Warszawy

 PAP
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rozporządzenia, które w piątek
opublikowano w Dzienniku Ustaw.

śmieszy Chcieli
Wojna i zbrodnie Rosji na Ukrainie,
wizyta prezydenta światowego
mocarstwa w Polsce, mnogość wyzwa
z którymi mierzą się dziś Polacy. Nic z
tego nie zainteresowało polityków
Platformy tak mocno, jak incydent z
prezydenckim Boeingiem 737. Poczuc
humoru nie przypadło do gustu
internautom.Atak na Górski Karabach

po wycofaniu Rosjan.
Wzajemne oskarżenia…

 Wprost

Rosjanie nie chcą
umierać. Podnieśli bunt
przeciw dowódcom

 Planeta.pl

Sztab generalny Ukrainy:
Rosja przegrupowuje
wojska w celu…

 PAP

Kaczyński wrócił do
katastrofy smoleńskiej.
Wspomniał o pewnym…

 Radiozet.pl

Rau: wzrost cen żywności
szczególnie dotknie
najmniej zamożne…

 PAP When To Retire: A Guide
for Investors With $500k+

Reklama  Fisher Investments 

Prezydent Duda o awari
samolotu: Był niestabilny
Pilot zdecydował, że…

 wiadomosci.wp.pl

"Nie mogę się z tym
pogodzić". Janda
zawiedziona postawą…

 DoRzeczy

PGNiG bez prezesa.
Powodem rozstania jest
fuzja z Orlenem?

 Rzeczpospolita

Rozpoczęło się spotkanie
prezydenta Dudy z
żołnierzami z 18. Dywizji…

 PAP

Duda ZACHWYCONY
wizytą Bidena

 Planeta.pl

Kaczyński: nie chcemy
łamać Konstytucji,
dlatego chcemy ją…
- My nie chcemy łamać konstytucji i w
związku z tym chcemy wprowadzić
pewien wyjątek odnoszący się do
sytuacji nadzwyczajnej, m.in. wojennej –
stwierdził Jarosław Kaczyński,
argumentując za wprowadzeniem do
polskiej ustawy zasadniczej zmian
zaproponowanych przez Prawo i
Sprawiedliwość. Wojna w Ukrainie
przyspieszyła prace nad ustawą o

 Radiozet.pl [Gallery] Remember The
Human Barbie? Well, Yo
Should See Her Now

Reklama  TooCool2BeTrue

 Wprost  Wprost  Rzeczpospolita

Rosjanie odmawiają walki z siłami Ukrainy.
Siedemdziesięciu wojskowych podniosło bunt

 Niezalezna.pl
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