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W tygodniku „ DoRzeczy” czytamy, ze ‘’Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel 
Sęk zapowiedzial,że jeszcze w tym tygodniu spotka sie z ambasador Wielkiej Brytanii, aby wyjaśnic 
sprawę zatrzymania znanego polskiego dziennikarza Rafala Ziemkiewicza na lotnisku w Heathrow’’. 
Zdaniem Brytyjczykow poglądy Ziemkiewicza są sprzeczne z wartościami,które sa wartościami 
brytyjskimi’’. ‘’ Bardzo chętnie sie dowiem, o jakie poglądy chodzi i jak sie to mieści w ramach 
wolności słowa,która Wielka Brytania powinna szanować’’ – dodal minister. 

W dodatku ‘’Plus Minus’’ tygodnika „ Rzeczpospolita”  znajdujemy artykul „ AUKUS i choroby potęg’’, 
w ktorym mowa jest oczywiscie min. o Australii. Zdaniem autora artykulu wszystkie najwieksze potegi 
swiata znalazły sie jednocześnie w kryzysie. Ten, kto pierwszy stanie na nogi, będzie rządzil swiatem 
XXI wieku. ‘’ To byl upadek z wysokiego konia. Ledwie 3 miesiące temu, na szczycie przywódców G7 
w Kornwalii, kamery uchwyciły, jak Emmanuel Macron obejmuje sie z Joe Bidenem i dziarskim 
krokiem idą wzdluż morza, co chwile wybuchając smiechem. Ameryka jest z powrotem! – mówil 
chwile pózniej dziennikarzom amerykański prezydent. Jednak juz 15 września, na wiadomość, że 
Australia zerwała wiążący ją z Francją ‘’ kontrakt stulecia”, a kilka godzin póżniej zawarła 
alternatywne porozumienie z USA na dostawę amerykańskich jednostek o napedzie 
atomowym,francuski mister spraw zagranicznych mówił o ‘’wbiciu noża w plecy’’, ‘’ zdradzie i 
oszustwie”, i konkludował,że Biden niczym sie nie różni od Donalda Trumpa. Sam Macron odmówil 
uidzialu w dorocznej sesji ogólnej ONZ w Nowym Jorku. 

W najnowszym wydaniu tygodnika ‘’Sieci” minister Mariusz Kamiński wyjasnia sytuacje panująca na 
granicy Polski z Białorusią. Zauważa, że Putin bada, na ile twarde jest nasze państwo. Chce on 
panować nad kurkiem z migrantami, dowolnie go odkręcać i przykręcać, a przy tym chowa się za 
bialoruskim dyktatorem i udaje,że nie ma z tym nic wspólnego. „ Wiemy,ze w ostatnich dniach 
zapadły decyzje o umowach z kolejnymi krajami w sprawie ruchu bezwizowego. Wśród tych krajów 
jest Pakistan, gdzie mamy rzeszę uchodżców z Afganistanu” – mówi minister koordynator slużb 
specjalnych. 

Z zycia celebrytow! Głośno bylo w Polsce o spotkaniu znanego aktora Adama Ferncy z fanami w 
Swidnicy. Z powodu ‘’niedyspozycji” aktora spotkanie po 30 minutach przerwano. „ Aktor nieskladnie i 
momentami nielogicznie odpowiadał na zadawne mu pytania. Podejrzewając, ze jest nietrzeżwy, 
zniesmaczeni uczestnicy wydarzenia zaczeli opuszczać salę” – czytamy w  Onet. „ Mnie sie zdaje, 
żeby naprawdę nie glosować na Kaczyńskiego. Nie glosujcie na Kaczyńskiego, błagam was. Nie 
wiem, na kogo trzeba glosować” – bełkotal do mikrofonu ‘’ autorytet”. 


