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INTERNETOWY BIULETYN INFORMACYJNY SOLIDARNOŚCI

Bon na infolinii

Działa specjalna infolinia pod numerem telefonu 22 11 22 111. Można
uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Odpowiedzi
znajdą zarówno beneficjenci programu, jak i podmioty turystyczne.
Konsultanci podpowiedzą m. in. kto
i w jaki sposób będzie mógł skorzystać z bonu oraz co zrobić, aby go
aktywować. Przedstawiciele branży
turystycznej mogą dowiedzieć się w
jaki sposób rozliczać bony. Z infolinii
można korzystać przez całą dobę, we
wszystkie dni tygodnia.

Lech Wałęsa z zakazem

Były prezydent RP Lech Wałęsa
otrzymał sądowy zakaz wypowiadania twierdzeń, że lider „S” Piotr Duda
odbywał służbę w ZOMO. – Dla mnie
najważniejsza jest prawda, a ten wyrok potwierdza, że nigdy nie miałem
nic wspólnego ze służbą w znienawidzonym ZOMO. Mam nadzieję, że to
kończy falę hejtu i pomówień wobec
mojej osoby – komentuje przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”.

Dialog społeczny

kluczem do rozwoju
W wielu krajach Europy większość pracowników objętych jest
zbiorowymi układami pracy, a w
niektórych krajach, jak np. we Francji blisko 99 procent. W Polsce to
niespełna 15 procent. Co zrobić, aby
pozorowany dialog społeczny został zastąpiony rzeczywistym, który
umożliwi zrównoważony rozwój,
dobre warunki pracy i godną pracę?
Zapraszamy na stronę Facebooka, dedykowaną projektowi „Dialog
społeczny – kluczem do rozwoju”.
Warto ją polubić, by otrzymywać
przydatne i praktyczne informacje.
Zobacz: https://www.facebook.com/
dialog.kluczem.rozwoju oraz zapraszamy na stronę projektu: https://
solidarnosc.gda.pl/dialogspoleczny/.
Projekt Otrzymał dofinansowanie poprzez Fundusze Norweskie
2014-2021, w ramach programu
„Dialog społeczny – godna praca”.

1980: Ruszyła lawina
Od uroczystości w Lublinie 26
lipca br. rozpoczęły się oficjalne obchody 40-lecia powstania
NSZZ „S”.
– Obchodząc swoje 40-lecie
przypominamy prawdę, że jest
jedna „Solidarność”, którą tworzyły miliony ludzi, którzy zapłacili za
to swoim zdrowiem i życiem. Oni
zasługują na ich upamiętnienie
– napisał w liście do uczestników
lubelskich obchodów 40 rocznicy
strajków przewodniczący KK NSZZ
„S” Piotr Duda.
Rocznica Lubelskiego Lipca
1980 to wielkie święto solidarności
oraz tryumfu tych, którzy mieli odwagę przeciwstawić się opresyjnej
władzy.
– Pamiętam tamten lipiec. To
wówczas po raz pierwszy można
było poczuć powiew wolności. To
stąd ruszyła lawina, której nikt już
nie mógł zatrzymać. Dziękuję protestującym z ponad 170 zakładów
pracy, którzy wykazali się odwagą.
Epoka Solidarności ma swój początek w dwóch wielkich wyda-
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rzeniach w wizycie Jana Pawła II w
Polsce w ’79 roku i w wydarzeniach
na Lubelszczyźnie – przypominał
w Lublinie premier Mateusz Morawiecki 26 lipca br. i dodał, że to w
lipcu 1980 r. narodziła się prawdziwa „Polska Lubelska”, wolna i solidarna.
List do uczestników przesłał
prezydent RP Andrzej Duda.
– 40 lat temu mieszkańcy Świdnika, Lublina i innych miast roz-

poczęli strajk i walkę o godność.
Ich postawa sprawiła, że władza
musiała ustąpić protestującym i
podpisać z nimi precedensowe
porozumienie. Lubelski Lipiec był
przełomem dającym nadzieję,
że presja przynosi efekty. Strajki otworzyły drogę do wydarzeń
sierpniowych i powstania NSZZ
“Solidarność”. Strajki były wołaniem o wolną Polskę – odczytała
list Zofia Romaszewska.

Orlen e-maraton Solidarności

“ORLEN e-Maratonu Solidarności z 5-tka w tle”, przyjął formę e-maratonu. Maraton od początku wiąże się z wydarzeniami
Sierpnia’80. Od 1 lipca do 31
sierpnia br. do wyboru jest dystans królewski 42,195 km – do
pokonania jednorazowo, mara-

ton „na raty” w maksymalnie 7
etapach oraz bieg towarzyszący
na 5 km. Każdy bieg będzie miał
osobną klasyfikację. Zawodnicy
rywalizują wirtualnie. Na liście
startowej jest już 455 zawodników (390 potwierdzonych) z ponad 200 miast!

Codziennie można zapisywać się i oglądać na bieżąco
wyniki zawodników, którzy już
pokonali wybrane dystanse. Pokażmy naszą solidarność w tym
trudnym czasie. Bądźmy „Solidarni razem – chociaż osobno”.
Więcej...>>

Płaca minimalna 2800 zł
Centrum Informacyjne Rządu podało, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej proponuje płacę
minimalną 2800 zł brutto i minimalną stawkę godzinową 18,30 zł. Rząd
ma też przedstawić w najbliższych
dniach dane makroekonomiczne,
które są podstawą do rozpoczęcia
prac nad przyszłorocznym budżetem.
– W NSZZ „S” mamy świadomość
skomplikowanej i trudnej sytuacji
na rynku pracy, która w pracach nad
przyszłorocznym budżetem wymaga od partnerów społecznych odpowiedzialności i rozwagi. Biorąc pod
uwagę zapowiedzi rządu o aktywnym stymulowaniu gospodarki w
walce z kryzysem nie można pomijać roli płacy minimalnej. Jej wzrost
nie powinien być niższy niż o 200 zł,
co oznacza, że przyszłoroczna płaca

minimalna powinna wynosić co najmniej 2800 zł – ocenia Piotr Duda.
Z płacą minimalna powiązane
są inne świadczenia, jak dopłata do
pensji w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z płacy
minimalnej, wynagrodzenie za czas
przestoju w firmie nie może być niższe od płacy minimalnej, odprawa w
przypadku zwolnień grupowych nie
może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia.
Wysokość płacy minimalnej jest
konsultowana w Radzie Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. RDS
przedstawia rządowi swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15
września ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia, nie mniej niż proponowana przez resort pracy.

„Solidaridad”

a robotnikami, między bogatymi a
biednymi, między mężczyznami i
kobietami, między Madrytem a Katalończykami.
Inny działacz VOX-u Javier Torres
dodał, że nazwa „Solidarność” nie jest
przypadkowa. Inspiracją stał się polski
związek zawodowy, który przyczynił
się do upadku komunizmu, a dzisiaj
to właśnie związek zawodowy jest w
stanie zrobić wyłom w murze liberalnego systemu oligarchicznego.
W wyborach parlamentarnych w
listopadzie 2018 roku partia VOX zajęła trzecie miejsce zdobywając 15,1%
głosów, 52 mandaty w izbie niższej
i 2 w Senacie. Do autonomicznego
parlamentu Andaluzji wprowadziła
12 członków, w regionie, który jest
bastionem socjalistów Hiszpańskiej
Socjalistycznej Partii Robotniczej.
Więcej ...>>

Prezydent hiszpańskiej partii Vox,
Santiago Abascal, na początku lipca
br. zapowiedział utworzenie związku
zawodowego.
– Powstanie związek, który będzie
chronił pracowników, ich rodziny,
nasze sąsiedztwa, przemysł, który będzie służył pracownikom – zapowiedział Abascal.
20 lipca br. Jorge Buxadé, wiceprezes VOX, ogłosił jego nazwę: „Solidaridad” (Solidarność). Buxadé dodał,
że Hiszpanie potrzebują zakończenia
konfrontacji, że jest to odpowiedź na
wspólną sprawę: obronę pracowników, narodową gospodarkę. Hiszpanie chcą porzucić „konfrontację”,
do której doprowadziła lewica, do
konfrontacji między biznesmenami

Jaki powrót do szkoły?

MEN zapewnia, że zgodnie z
zapowiedziami premiera i ministra
edukacji narodowej, resort przygotowuje się do normalnej, stacjonarnej
pracy szkół i placówek oświatowych
od 1 września. Do dyspozycji dyrektorów szkół będzie lokalny inspektor
sanitarny, który będzie informował,
jakie są przesłanki do podejmowania
decyzji.
– Zależy nam na tym, by tam
gdzie to będzie możliwe, uczniowie
poszli do szkół. Decyzja o ewentualnym zamknięciu placówki w związku
z sytuacją epidemiologiczną będzie
spoczywała na dyrektorach. Ale sytuacja epidemiologiczna zmienia
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się w sposób dynamiczny i trudny
do przewidzenia – stwierdził 28 lipca
br. wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
Nie ma przeciwwskazań, żeby rok
szkolny mógł się normalnie rozpocząć
– zapowiedział też rzecznik GIS Jan
Bondar. Poinformował, że powstały
wstępne wytyczne dla szkół dotyczące
higieny i organizacji pracy, procedur w
razie podejrzenia zakażenia i zapewnienia bezpieczeństwa kadrze z grup
ryzyka, m.in. zalecenie, by każdorazowo myć ręce po wejściu do szkoły, zorganizować pracę tak, aby unikać tworzenia się skupisk uczniów, tam gdzie
zachowanie dystansu będzie niemożliwe, trzeba będzie nosić maseczki.
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CYTAT TYGODNIA
Dzień czy noc – Matko, Ojcze – jeszcze ustoję w trzaskawicach palb, ja,
żołnierz, poeta , czasu kurz Pójdę dalej - to od was mam: śmierci się nie
boję dalej niosąc naręcza pragnień jak spalonych róż –
Krzysztof Kamil Baczyński „Rodzicom”

LICZBA TYGODNIA

24

Tylu ministrów liczy rząd Mateusza Morawieckiego. Tworzą go, oprócz
premiera, dwaj ministrowie - członkowie Rady Ministrów oraz 21 ministrowie konstytucyjni.

HISTORIA

Heroiczny zryw
1 sierpnia 1944 roku
35 tysięcy chłopców i
dziewcząt z biało-czerwonymi opaskami i pod byle
jaką bronią stawiło się
na punkty zborne. Gen.
„Bór” Komorowski, mimo
wahań, zdecydował: „Tak
– Godzina W!”. O godzinie
17 wybiegli z pięciuset
warszawskich bram w nadziei, że pomogą im alianci, że dotrą
z odsieczą koledzy, przedzierający
się przez nasycony obcym wojskiem
kraj, że za trzy dni przekroczy Wisłę
Armia Czerwona, a Oni wystąpią jako
gospodarze wolnej Polski. Czekali na
ten dzień pięć lat. Niosła ich chęć
odwetu na wrogu i duma na widok
biało-czerwonych barw na ulicach.
Dowództwo AK zakładało, że
Armii Czerwonej zależeć będzie ze
względów strategicznych na szybkim zajęciu Warszawy. Oczekiwano,
że „alianci naszych aliantów” okażą
się naszymi sprzymierzeńcami oraz
wyczekiwano pomocy z Zachodu.
Opanowanie miasta i wystąpienie w roli gospodarza przez władze
Polskiego Państwa Podziemnego
oraz ujawnienie się w Warszawie
Delegatury Rządu na Kraj miało znaczenie polityczne, miało być atutem
w walce o niezależność. Naczelny
Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski
uważał jednak, że zbrojne powstanie
w mieście pozbawione jest militarnego i politycznego sensu. Podobnego zdania był generał Anders.
Sowieci od końca lipca 1944 r.
stali nad Wisłą, patrząc na agonię

1944

Wolnej Polski. 1 SBS gen. Sosabowskiego we wrześniu 1944 r. krwawiła
w Arnhem. Próby pomocy, podjęte
przez „kościuszkowców” zakończyły się fiaskiem. Zrzuty z alianckich
samolotów nie mogły odmienić
losów powstania, ale liczyły się każda sztuka broni. Alianckie samoloty
nad Warszawą dawały poczucie, że
miasto nie jest osamotnione. Lot
nad płonące miasto z i do lotnisk w
Italii zajmował 10 godzin. Straty były
duże. Stalin do połowy września
nie godził się na międzylądowania.
Ostatni moment entuzjazmu powstańców i ludności przyszedł 18
września 1944 r., gdy w biały dzień
nad Warszawą pojawiło się 107 Boeingów B-17 z bronią i amunicją.
Niewielka część zasobników trafiła
do rąk powstańców.
Niemcy i ich pomagierzy z formacji pomocniczych (RONA, pułków
azerskich, jednostek policyjnych),
zbrodniczo pacyfikując miasto, dokończyli dzieła zniszczenia.
Powstanie warszawskie było i
jest wielką lekcją nie tylko militarną
i polityczną. Jest przede wszystkim
symbolem niezłomności, siły i ducha
narodu.

