„Wprost”: ofensywa Morawieckiego
Nowe projekty ustaw, ważne deklaracje i obietnica, że teraz w państwie będzie inaczej. Czy będzie? Jedno jest
pewne: nie obiecywał tego jeszcze nikt z takim CV. W najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost” – ofensywa
Morawieckiego.
Ponadto w nowym „Wprost”: nowe kłopoty Macierewicza i możliwe scenariusze prezydenckich projektów ustaw o
Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.
W połowie listopada rząd przyjął Konstytucję biznesu, zapowiadaną już od dawna. Wpisano w nią fundamentalną
zasadę, że to, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Przykre, że trzeba o tym przypominać, ale cóż, taka
jest rzeczywistość. Konstytucja firmowana przez Ministerstwo Rozwoju przewiduje wykreślenie z polskiego prawa, w

tym z ustaw, odwołań do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 28 lat po upadku PRL! – komentuje redaktor naczelny
„Wprost”, Jacek Pochłopień. I dodaje, że sam wicepremier Mateusz Morawiecki uznał konstytucję za największą
reformę prawa gospodarczego po 1989 r. Czy spełni pokładane w niej nadzieje – wkrótce się przekonamy. Więcej o
zmianach przed polską gospodarką i o ich autorze – w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost”.
Na łamach „Wprost” także o kulisach zdegradowania i szykanowania major Służby Kontrwywiadu Wojskowego
(SKD), która zajmowała się sprawdzeniem związków tłumaczki reportu o likwidacji WSI z rosyjskimi służbami.
Sprawa sięga dekadę wstecz, kiedy to w lutym 2007 r. polską sceną polityczną wstrząsnął raport z likwidacji
Wojskowych Służb Informacyjnych. Jesienią wyszło na jaw, że od kilku miesięcy raport, przetłumaczony na rosyjski,
można przeczytać w rosyjskim portalu Agentura.ru, a Rosjanie nawet poprawili w nim błędy. Szef portalu, mówił
wówczas, że z tłumaczeniem raportu „pomogli mu się uporać przyjaciele z Polski”. Po co likwidator WSI, który tropił
wpływy Kremla w wojskowych służbach, w ogóle zlecał tłumaczenie raportu na rosyjski? I jaką rolę w tej historii
odgrywa sama tłumaczka? Więcej – w nowym „Wprost”.
We „Wprost” także o tym, czy prezydent zawetuje, czy nie zawetuje. To pytanie zadają sobie wszyscy obserwatorzy
prac nad prezydenckimi ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. PiS wprowadził do obu
ustaw wiele poprawek, które zmieniają ich charakter, ale przedstawiciele prezydenta obecni na komisji przez
większość czasu zachowywali olimpijski spokój. Na zakończenie trzydniowego maratonu w komisji sprawiedliwości
jej przewodniczący Stanisław Piotrowicz z PiS oznajmił, że pan prezydent powinien być zadowolony. Ale z
kuluarowych informacji wynika, że prezydent wcale na takiego nie wygląda. Szczegóły tej rozgrywki – na łamach
najnowszego wydania tygodnika „Wprost”.

Ponadto w nowym „Wprost”:
- Gdyby dwa tygodnie temu ktoś powiedział, że Ryszard Petru straci partię na rzecz szefowej klubu
parlamentarnego, nikt nie dałby temu wiary. On sam po przegranej miał mówić swoim zwolennikom, że nigdy się z
tym nie pogodzi i będzie walczył do końca. Co to dokładnie znaczy, na razie nie wiadomo, bo ekslider od chwili
porażki jest niedostępny. – Zaszył się gdzieś i knuje – mówią politycy innych partii opozycyjnych. A to oznacza, że
nowa przewodnicząca nie będzie miała łatwego startu, a Nowoczesna spokojnych dni.
- Siła państwa bierze się z siły obywateli, a nie rządu – uważa Robert Gwiazdowski i przekonuje do zmiany
konstytucji.
- Aby ocieplić wizerunek łowiectwa, myśliwi odwiedzają przedszkola i szkoły w całym kraju, organizując lekcje
przyrodniczo-łowieckie.
- Nie spalmy przyszłych ofiar w ogniu rewolucji. Reakcje na tekst „Papierowi feminiści” to przełom. Po raz pierwszy
publiczność stanęła po stronie ofiar molestowania seksualnego. Teraz czas na kolejny etap – dyskusję o prawie
sprawców do obrony.
- Chuligani, którzy zaatakowali legendę opozycji demokratycznej, nieświadomie uruchomili lawinę solidarności. I
połączyli działaczy katolickich, lewicowych, środowiska LGBT i prawosławnych.
- Kryptowaluty dają przestępcom to, czego potrzebują najbardziej, czyli anonimowość. Z tymi pieniędzmi można
zrobić wszystko. Kupować narkotyki, treści pedofilskie, finansować terroryzm, sponsorować prostytucję – mówi w
pierwszym wywiadzie bez kominiarki Szymon Wira, były oficer Centralnego Biura Śledczego Policji.
- Nie da się uciec od pieniądza cyfrowego. Nie oznacza to jednak, że przestępczość z wykorzystaniem walut
cyfrowych można bagatelizować.
- 4574,02

zł – tyle według Głównego Urzędu Statystycznego średnio zarabiają Polacy. To historyczny wynik.

Jeszcze nigdy nie było tak dobrze, i na dodatek od siedmiu lat nie zanotowano tak dużego wzrostu płacy rok do
roku – 7,4 proc. I wszystko byłoby super, gdyby nie to, że ta średnia ma się tak do rzeczywistych płac, że mało kto
ją w swoim portfelu widzi.
- Oglądamy wszyscy ten sam film, ale u każdego budzi on inne emocje – o obsypanym nagrodami na ostatnim
festiwalu w Gdyni filmie „Cicha Noc” opowiada jego gwiazda Dawid Ogrodnik.
A w cyklu na #35latWprost – rok 1996 r. 21 lat temu „Wprost” stał się w pełni kolorowy, pokazują wszystkie
odcienie życia w kraju i za granicą. W tym roku także do Polski przyjechali Michael Jackson, Tina Turner i królowa

Elżbieta II. A poza Polską? Wisława Szymborska otrzymała Nobla, a 18-letni Adam Małysz… skończył sezon na
siódmej pozycji Pucharu Świata. – Potrzebuję samochodów na wyjazdy, pieniędzy, nart. Nikt jeszcze nie płaci mi za
to, że reklamuję jego markę – narzekał w rozmowie z „Wprost” tuż przed rozpoczęciem wielkiej, światowej kariery.
Cała rozmowa z Adamem Małyszem sprzed ponad 20 lat – w najnowszym wydaniu „Wprost”. Które zresztą ukazuje
się dokładnie w przeddzień 35. rocznicy wydania pierwszego numeru tygodnika, 5 grudnia 1982 r.
Te oraz wiele innych materiałów na łamach najnowszego wydania tygodnika „Wprost”, które 4 grudnia trafi
do kiosków i salonów prasowych na terenie całej Polski, a już w niedzielę od godziny 20:00 będzie dostępne
w formie e-wydania.

