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Goście Poranka Wnet:

prof. Krzysztof Miszczak – specjalista od spraw niemieckich;

prof. Jacek Koronacki – informatyk;

Piotr Iwicki – dziennikarz muzyczny;

Katarzyna Cygler – dziennikarka;

Tadeusz Zysk – kandydat na prezydenta Poznania, wydawca;
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Andrzej Kamyk – żeglarz;
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Amanda Szeligowska – Fundacja Humanites.
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przedwczoraj o 7:55

30 000 zł dla ministra
Gowina, co miesiąc!
Przyczyny rozkwitu Polski
w XXI wieku (3) / Felieton
sobotni Jana Kowalskiego
Może nie zapewni nowa Polska nikomu
szczęścia indywidualnego i zbawienia,
ale to nie powinno być zadanie
i kompetencja żadnego państwa.
O swoje sprawy osobiste każdy z nas
musi zadbać sam.


 

3 dni temu

Zbigniew Kuźmiuk: Komisja
Europejska przedstawi
budżet mało ambitny,
w którym dla Polski będzie
mniej środków
Poseł do Parlamentu Europejskiego
podkreślił, że Komisja Europejska
bardzo chce powiązać środki spójności
z zasadami praworządności, ale aby
przyjąć takie rozwiązanie potrzeba
jednomyślności państw.


 

3 dni temu

Antoni Macierewicz: Kiedy
Polonia alarmowała
o Ustawie 447, to polska

dyplomacja pozostawała
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TAGI:

Irena Lasota o poprawiających się relacjach między oboma Koreami, a także o ustawie 447 i miłych

słowach prezydenta USA Donalda Trumpa na konferencji prasowej z kanclerz Niemiec Angelą

Merkel.

 

Część druga:

Andrzej Kamyk odpowiedział, dlaczego jego pasją jest żegluga oraz scharakteryzował Chorwację –

państwo, które dla wielu polskich marynarzy jest celem.

Tomasz Kutyra o tegorocznych wyborach samorządowych w Gdyni.

 

Część trzecia:

Amanda Szeligowska o akcji „Dwie godziny dla rodziny”: „Akcja Dwie Godziny dla Rodziny jest

kampanią społeczną na rzecz głębokich relacji rodzinnych, aby być razem, a nie „obok siebie”.

Zachęcamy do tego, aby 15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodzin stał się dniem re�eksji nad

jakością naszych relacji z najbliższymi. Zatrzymajmy się na tę chwilę, przyjrzyjmy się sobie i naszym

rodzinom. Zadajmy sobie pytanie: Kiedy ostatnio dowiedziałem/am się czegoś nowego o moich

najbliższych? Kiedy ostatnio zrobiliśmy coś razem?” (http://2godzinydlarodziny.pl).

 

Część czwarta:

Serwis informacyjny o godzinie 8:00 przeprowadzony przez Antoniego Opalińskiego.

 

Część piąta:

Tadeusz Zysk powiedział, iż w Poznaniu należy: przywrócić do transportu szybowego, poprawić

jakość życia kulturalnego oraz zwrócić uwagę na innowacyjność technologiczną.
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Zobacz także:
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RZECZPOSPOLITA

30 000 zł dla ministra Gowina, co
miesiąc! Przyczyny rozkwitu Polski
w XXI wieku (3) / Felieton sobotni
Jana Kowalskiego

 

PorankowyUNIA EUROPEJSKA

Zbigniew Kuźmiuk: Komisja
Europejska przedstawi budżet mało
ambitny, w którym dla Polski będzie
mniej środków

PorankowyHISTORIA

Antoni Macierewicz: Kiedy Polonia
alarmowała o Ustawie 447, to polska
dyplomacja pozostawała bezczynna
[VIDEO]

 

PorankowyWIADOMOŚCI

Agnieszka Ścigaj: Osoby
niepełnosprawne coraz gorzej znoszą
protest. Można powiedzieć, że jest
to dla nich walka o życie

PorankowyUSA WIADOMOŚCI

PROSTO Z ANTENY

dyplomacja pozostawała
bezczynna [VIDEO]
Polityk Prawa i Sprawiedliwości
podkreślił, że polskie władze powinny
w o�cjalnym stanowisko jasno
przekazać, że nie uznają, aby ustawa
JUST w jakikolwiek sposób dotyczyła
Rzeczpospolitej.

1 godzinę temu

Prof. Krzysztof Miszczak,
prof. Jacek Koronacki,
Tadeusz Zysk; Irena Lasota –
Poranek WNET – 30 kwietnia
2018 r.
Poranek Wnet


 

3 dni temu

Stefan Hambura: Przed
przesłuchaniem Tuska
wystąpiłem o udostępnienie
mi dokumentów, ale mi
odmówiono
Stefan Truszczyński i jego drużyna


 

3 dni temu

Mocne Ramię – audycja
Grzegorza Wacława
„Dzikiego” z 25 kwietnia 2018
roku / Radio WNET
Mocne Ramię
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Profesor Kazimierz Dadak o ustawie
447: To jest sytuacja kryzysowa
i polski rząd powinien działać
zdecydowanie

 

Jarosław Kaczyński przedstawił
nazwiska kandydatów PiS
na prezydentów miast wojewódzkich
w wyborach samorządowych
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Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz. Komentarze w sekcji

Republikanie komentują są przeznaczone dla Republikanów, czyli

zarejestrowanych użytkowników witryny.

Republikanie podzielają misję WNET, którą jest tworzenie i wspieranie niezależnych

mediów w oparciu o idee wolności i odpowiedzialności, zakorzenione w

republikańskich i chrześcijańskich tradycjach Rzeczypospolitej oraz ruchu

społecznego, skupionego w latach osiemdziesiątych XX wieku wokół „Solidarności”.

Republikanie nawiązują do I Rzeczypospolitej jako źródła wartości – republiki jako

'rzeczy wspólnej', którą wspólnie tworzymy. I rzeczywiście, jest to otwarte i wspólne

miejsce, każdy ma szansę się zaangażować. Teraz zachęcamy do aktywnego udziału

w dyskusji.

Po ręcznym zatwierdzeniu Twojego pierwszego komentarza przez redakcję, kolejne

będą pojawiać się automatycznie.
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