
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Przyjazna Szkoła Lewicy 

Według Lewicy przyjazna szkoła to bezpieczny dom, a szkoła to nie tylko ławki, tablica i paprotki.
Szkoła to przede wszystkim budowanie relacji i wspólne poznawanie świata. Niestety polska szkolna
rzeczywistość odbiega od tego jak chcielibyśmy widzieć świat wchodzenia w dorosłość. 

Dziś w Ślesinie  Adrian Zandberg,  Agnieszka Dziemianowicz-Bąk,  Anita Kucharska-Dziedzic,  Marcin
Kulasek,  Paulina  Piechna-Więckiewicz,  Małgorzata  Prokop-Paczkowska oraz  uczniowie  oraz
studenci  zaprezentowali  pomysły  na  edukację  na  miarę  XXI  wieku.  Prelegenci  mówili  o  edukacji
praktycznej,  ekologicznej  i  klimatycznej,  o  edukacji  o  zdrowiu  i  seksualności.  O  godnej  pracy
nauczycieli  i  ich  wynagrodzeniach.  O  szkole  przyjaznej,  wolnej  i  dbającej  o  ucznia,  o  edukacji
przyszłości! 

Gościem  specjalnym  konwencji  „Przyjazna  szkoła”  był  Sławomir  Broniarz,  prezes  Związku
Nauczycielstwa Polskiego.

Przyjazna szkoła Lewicy to:

Wolna Szkoła
- Wycofanie religii ze szkół
- Wycofanie HiT
- Zmniejszenie władzy kuratoriów

Edukacja przyszłości
- Edukacja ekologiczna i klimatyczna
- Edukacja cyfrowa i nauka programowania
- Edukacja ekonomiczna i pracownicza
- Czytnik e-booków dla każdego ucznia

Nowoczesna szkoła 
- Lekcje od 9 do 14
- Edukacja praktyczna
- Edukacja o zdrowiu i seksualności
- Ciepły posiłek dla każdego ucznia

Przyjazna szkoła
- Szkoła wolna od przemocy
- Psycholog w każdej szkole
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- Szkoła bez barier
- Bezpieczna droga do szkoły

Godna praca dla nauczycieli
- Zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli
- Powiązania pensji nauczycieli ze średnią krajową
- Wynagrodzenia z budżetu państwa
- Wolność pracy twórczej nauczycieli

Realizacja tych pomysłów raz na zawsze zmieni polską edukację. Uczący i uczący się do szkoły będą
chodzić z przyjemnością i siedząc na lekcjach nie będą tracić czasu. 

Nie żyje Tadeusz Ferenc, wieloletni prezydent Rzeszowa

Tadeusz Ferenc z wykształcenia był ekonomistą. Pracę zawodową zaczynał w 1956 r. jako robotnik w
rzeszowskiej WSK. Potem był m.in. zastępcą dyrektora firmy transportowej, dyrektorem Miejskiego
Zarządu  Budynków  Mieszkalnych,  wreszcie  prezesem  największej  w  mieście  spółdzielni
mieszkaniowej. Miał bogatą przeszłość polityczną, od połowy lat 60. XX wieku był członkiem PZPR. Po
jego rozwiązaniu wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie do Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. W 2019 roku zrezygnował z członkostwa w partii.

UNIA EUROPEJSKA

Międzynarodowe organizacje sędziowskie skarżą decyzję o polskim KPO. Wniosek do TSUE

Organizacje zrzeszające europejskich sędziów skarżą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
decyzję Rady Unii Europejskiej w sprawie akceptacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o
36 miliardów euro dla Polski, które mogą zostać wypłacone w formie dotacji i pożyczek.

Źródło: Polsat News

Holandia. Haga chce tymczasowego zwolnienia z sankcji UE wobec Rosji. Chodzi o gaz z Gazpromu

Haga, stolica administracyjna Holandii,  zwróci się do Unii  Europejskiej o tymczasowe zwolnienie z
sankcji wobec Rosji. Władze przekazały, że nie znalazły jeszcze zastępstwa dla kontraktu z rosyjskim
Gazpromem.  -  Poprosimy  o  zwolnienie  z  naszych  obecnych  porozumień  do  1  stycznia  2023  r.  -
powiedziała radna miasta Saskia Bruines. 

Źródło: Gazeta.pl

Kto ma największe magazyny gazu w Europie? Pięć krajów w ścisłej czołówce

Choć polskie magazyny gazu są pełne, to w przypadku braku bieżących dostaw surowca wystarczy
nam na około dwa miesiące. A jak sytuacja wygląda w innych krajach? Niemcy, Francja,  Włochy,
Holandia i Austria mają największą infrastrukturę gazową, która zapewnia zabezpieczenie dla całej
Europy.
Źródło: Money.pl
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"FT": Koniec z unijnymi ułatwieniami wizowymi dla obywateli Rosji

Ministrowie  spraw  zagranicznych  UE  mają  w  nadchodzącym  tygodniu  poprzeć  zawieszenie
porozumienia wizowego z Rosją, co ma ograniczyć liczbę wiz wydawanych rosyjskim turystom - podał
w niedzielę brytyjski dziennik "Financial Times". 

Źródło: Forsal

KRAJ

Andrzej Duda o Odrze: Instytucje państwa zadziałały w sposób chaotyczny i spóźniony

- Trzeba sobie jasno powiedzieć - instytucje państwa zadziałały w sposób chaotyczny, bardzo często
spóźniony - powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, odnosząc
się do katastrofy ekologicznej na Odrze.

Źródło: Polsat News

Produkcja pieczywa, mięsa, piwa może stanąć. "To skrajna nieodpowiedzialność rządu"

Nikt  w  branży  spożywczej  nie  ma  zapasów  dwutlenku  węgla,  bo  jeszcze  nigdy  go  nie  zabrakło.
Producenci piwa szukają jego dostaw w całej Europie. W wyjątkowo złej sytuacji znalazła się branża
mięsna. 

Źródło: rp.pl

Na składach węgla coraz gorzej. "Ludzie posiadający składy płaczą nam do słuchawki"

— Sytuacja na  każdym składzie  jest  bardzo zła,  potrzebujemy pomocy.  Nie  kolejnych dopłat,  ale
realnej pomocy, która pozwoli nam wrócić do normalnego funkcjonowania i prowadzenia działalności
– mówi Business Insider Polska Dominik Kosecki z F.H.U. "KOSECKI".

Źródło: Businessinsider

Kopalnia "Bogdanka". Długa kolejka po węgiel. Niektórzy klienci czekają od tygodnia

Przed kopalnią "Bogdanka" ustawiła się kolejka po węgiel. Niektórzy czekają w niej już od tygodnia.
Spółka z powodu wysokiego zainteresowania surowcem będzie prowadzić sprzedaż weekendową.
Relacja reporterki Polsat News Agnieszki Dunajskiej.

Źródło: Polsat News

Dowódcy chcieli zabrać żołnierzom nadgodziny za udział w piknikach. Wojsko się zbuntowało

Udział  żołnierzy  w  "działalności  patriotycznej  —  piknikach,  uroczystościach  itp.  […]  to  są
nieprawidłowo  przyznane  dni  wolne  (nienależne)"  —  wynika  z  pisma  dowódcy  12  Dywizji
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Zmechanizowanej ze Szczecina, które ma Onet. Podobne wytyczne skierowali do podwładnych inni
dowódcy.  Sprawa  wywołała  niezadowolenie  w  szeregach  armii  i  trafiła  na  biurko  wicepremiera
Mariusza Błaszczaka, który wydał decyzję, że żołnierzom należą się jednak dni wolne za taką służbę. 

Źródło: Onet.pl

I tu widać inflację. Tak zdrożała wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna w tym roku zdrożała średnio o ponad 14 proc., w porównaniu do roku 2021 –
wynika  z  analizy  ponad 14,1 tys.  cen detalicznych artykułów szkolnych.  Najbardziej  wzrosły  ceny
artykułów z materiałów syntetycznych oraz z papieru. 

Źródło: Money.pl

Nowy taryfikator punktów karnych. Łatwiej będzie można stracić prawo jazdy

Czy  zaostrzanie  kar  ma  sens?  Takie  pytanie  postawiła  swojemu  rozmówcy  Małgorzata  Świtała
podczas dyskusji na temat nowego taryfikatora punktów karnych. Mirosław Domagała zajmujący się
tematyką motoryzacyjną w Interii wyjaśnił, na czym będą polegać zmiany i w jakich sytuacjach policja
ma prawo zabrać kierowcy prawo jazdy.

Źródło: Polsat News

Miliardy, które nie cieszą. Niespodziewany manewr rządu

"Blisko 13,7 mld zł dodatkowych środków dla samorządów w 2022 roku” – w taki sposób rząd 
informuje o niespodziewanym transferze pieniędzy, które późną jesienią zasila lokalne budżety. Rząd,
bez  konsultacji  z  samorządami,  dokonuje  tym  samym  następującego  manewru:  zamiast  dać  im
obiecana  na  przyszły  rok  subwencje  rozwojowa  (mająca  złagodzić  skutki  Polskiego  Ładu),  da
pieniądze w tym roku, powołując się na kryzys energetyczny odczuwalny także w gminach. 

Źródło: Dziennik

Huczne otwarcie wielkiej inwestycji. Premier zapomniał o ważnej sprawie

W  Strachocinie  na  Podkarpaciu  premierzy  Polski  i  Słowacji  zainaugurowali  działanie  nowego
połączenia  gazowego  między  oboma  państwami.  Szef  polskiego  rządu  dziękował  za  współpracę
zarówno władzom Słowacji, jak i byłym i obecnym członkom polskiego rządu. Oberwało się natomiast
Niemcom za budowę gazociągów Nord Stream. Premier nie wspomniał, że niemal połowę kwoty na
wybudowanie interkonektora Polska-Słowacja wyłożyła Unia Europejska. 

Źródło: Money.pl

Elektrownie robią z rzek "zupę rybną". Co roku gotujemy miliony małych zwierząt z Wisły

- Elektrownie pobierają ogromne ilości wody i zrzucają ją do rzeki podgrzaną i pozbawioną życia -
mówi prof. Tomasz Mikołajczyk. Ichtiolog jest jednym z autorów nowego raportu, który pokazuje, jak

Lewica
ul. Złota 9/4, 
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

4



przestarzałe  elektrownie  węglowe odzierają  polskie  rzeki  z  życia.  Pobieranie wody do chłodzenia
zabija  nawet  1/3  narybku,  a  zmiany  klimatyczne  pogłębiają  problem.  Nawet  nowe  elektrownie
gazowe mają działać na tej samej zasadzie i zabijać rzeki.

Źródło: Gazeta.pl

Polacy rzucili się na drewno. Sprzedano już 80 proc. rocznych zasobów

Wysokie ceny węgla sprawiają, że Polacy rzucili się na zakup drewna. Dla wielu osób jest to dużo
tańsza alternatywa, która ma pomóc ogrzać dom w czasie drożyzny i wizji braku węgla na składach.
Lasy Państwowe wskazują, że do końca lipca popyt był tak duży, że sprzedano już 4/5 rocznego planu.
Urzędnicy jednak uspokajają, że pula dostępnego drewna będzie powiększona.

Źródło: Businessinsider

Schetyna stracił prawo jazdy

Grzegorz Schetyna został zatrzymany w miejscowości Sierakówek między Gostyninem a Kutnem w
woj. mazowieckim. W terenie zabudowanym pędził 123 km/h.

Źródło: wp.pl

ZAGRANICA

Norwegia przykręca kurek. Zmniejszy eksport gazu we wrześniu

Norwegia zmniejszy we wrześniu eksport gazu na europejski rynek. Powodem jest odkładany remont
instalacji.  Równocześnie będą prowadzone prace w terminalach w Wielkiej  Brytanii  oraz Europie
kontynentalnej - podaje "Puls Biznesu" powołując się na agencję Reutera. 

Źródło: Money.pl

FBI: W rezydencji Trumpa znaleziono 184 niejawne dokumenty. Były wymieszane z gazetami

W rezydencji Donalda Trumpa na Florydzie znaleziono czternaście pudeł, które zawierały informacje
tajne i ściśle tajne. Wiele z nich było wymieszanych z czasopismami i osobistą korespondencją byłego
prezydenta  USA  -  podaje  FBI.  Agenci  federalni  badają,  czy  doszło  do  naruszenia  wielu  praw
federalnych, w tym jednego, które reguluje informacje obronne na podstawie ustawy o szpiegostwie.

Źródło: gazeta.pl

Wojna w Ukrainie: Rosja blokuje porozumienie nuklearne ONZ

Brak zgody na wspólne oświadczenie po czterech tygodniach debaty i negocjacji między 151 krajami
na forum ONZ w Nowym Jorku jest ostatnim ciosem w nadzieje na utrzymanie reżimu kontroli 
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zbrojeń i powstrzymanie odrodzonego wyścigu zbrojeń - pisze "The Guardian".

Źródło: Polsat News

Powell „przyjastrzębił”. Wall Street w dół

Długo wyczekiwane przemówienie szefa Rezerwy Federalnej miało otwarcie antyinflacyjny charakter.
Jednoznacznie „jastrzębi” wydźwięk słów Jaya Powella sprowadził w dół giełdowe indeksy, ale nie
umocnił dolara. 

Źródło: Bankier.pl
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