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1) 25 maja oraz 30 czerwca Komisja Krajowa "Solidarności"
zorganizowała strajki krajowe przeciw ubóstwu, drożyźnie i bezrobociu.
Solidarność przedstawiła premierowi Donaldowi Tuskowi między innymi
projekt podniesienia pracy minimalnej. Pierwsza z pikiet 25 maja
organizowana byla pod Urzędami Wojewódzkimi, natomiast 30 czerwca
Solidarność zorganizwała pikiete generalną w Warszawie. Ta druga
manifestacja rozpoczęła się już o godzinie 10tej. Mogliśmy posłuchać ze
sceny kierownictwo "Solidarności" oraz zobaczyć urywki filmowe z
wypowiedziami premiera, co obiecał Polakom, a co nie udało się
zrealizować. Następnie na Placu Piłsudskiego zagrał krótki koncert Paweł
Kukiz, który był bardzo zadowolony z faktu zaproszenie i samej inicjatywy
"Solidarności". Na koniec obejrzeliśmy spot reklamowy Piotra Dudy, który
zachęcał Polaków do wpisywania się na listy pod projektem obywatelskiej
ustawy podniesienia płacy minimalnej w Polsce. Relacje z obu pikiet oraz
nagrania wideo można obejrzeć i przeczytać na naszej stronie związku
www.
2) 7 czerwca doszło do spotkania przedstawicieli naszej
Solidarności z węgierskim związkiem KDFSZ. Do spotkania doszlo w
Krakowie. Było to spotkanie typowo zapoznawcze obu związków. Ze
strony Węgrów wyszła także prośba, by "Solidarność" poparła pomysł
ponownego powstania Konsulatu Węgierskiego. Na tę prośbę większość
Komisji wyraziła już swoją pozytywną ocenę. Na 17-tego lutego Węgrzy
zaprosili nas na konferencję pod nazwą: "Wolność, demokracja
przedstawicieli grup interesów w nowej Europie" oraz o podtytule:
"Polsko-węgierska konferencja w duchu obywatelskiego wolotariatu".
Termin konferencji nie jest przypadkowy, ponieważ już wkrótce faktem
stanie się przekazanie przewodnictwa w UE z rąk węgierskich w polskie.
Relacja z tej konferencji można przeczytać na naszej stronie www.
3) Przedstawiciele 65 organizacji z całej Europy podpisali w
Brukseli deklaracje założycielską Europejskiego Przymierza na rzecz
Niedzieli. Jednym z sygnatariuszy dokumentu był przewodniczący
Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Alfred
Bujara. Polskich pracodawców reprezentował Pan Dyrektor Maciej
Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu. Solidarność od wielu lat walczy o to,
aby niedziela była dniem wolnym od pracy. Zarówno w Polsce, jak i w
Europie został zatracony sens niedzieli, nie tylko w aspekcie religijnym, ale
także jako prawo każdego człowieka do odpoczynku z rodziną. Od dawna
marzyłem, żeby przenieść nasze działania w tej materii na szczebel
europejski, dzisiaj się to udało - mówi Alfred Bujara. Podpisaniu deklaracji
założycielskiej Przymierza towarzyszyła konferencja ekspercka, której
uczestnicy dyskutowali o znaczeniu niedzieli, jako dnia wolnego od pracy,
dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, zachowania równowagi
pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oraz dla uczestnictwa
pracowników w kulturze oraz życiu religijnym. Więcej na stronie www.
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