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W „Tygodniku Solidarność” czytamy, że w poniedziałek, przed historyczną bramą Stoczni 
Szczecińskiej, odbyły się uroczystości upamiętniające 41 rocznicę podpisania pierwszego z 
Porozumień Sierpniowych- Porozumienia Szczecińskiego.  W liście do uczestników uroczystości szef 
„S” Piotr Duda zaznaczył, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” nie narodził się 
w Gdańsku, choć bez podpisanych tam Porozumień Sierpniowych trudno sobie wyobrazić jego 
powstanie. 

Z tego samego Tygodnika dowiadujemy się, że w ostatni piątek Fitch, jako pierwsza z trzech 
największych agencji raQngowych, potwierdziła długoterminowy raQng Polski w walucie obcej na 
dotychczasowym poziomie A--, jednocześnie utrzymując jego stabilną perspektywę.  Agencja 
podwyższyła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski w roku 2021 z dotychczasowych 4,4 proc. 
PKB do 5,2 proc. PKB. 

Z tygodnika „Najwyższy Czas” -:” Jestem absolutnie przeciwnikiem obowiązkowego szczepienia; 
uważam, że spowoduje to niepokoje społeczne, to kwesQa odpowiedzialności ludzi i każdy tę 
odpowiedzialność powinien ponosić sam” – mówi prezydent Andrzej Duda rozpoczynając w 
poniedziałek  posiedzenie Rady Gabinetowej i dodał:  „Czy rodzic zdecyduje się wyrazić zgodę  na 
zaszczepienie dziecka, czy rodzic sam zdecyduje się poddać  szczepieniu- każdy powinien taką decyzję 
podjąć osobiście”. 

ParQa Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 36,3 proc. poparcia, czyli o ponad 2 pkt proc. więcej w 
porównaniu z notowaniami z początku sierpnia; na KO zagłosowałoby 25,5 proc. respondentów, to 
spadek o 2.1 pkt proc.- wynika z najnowszego sondażu „United Survey” dla Wirtualnej Polski.  Jak 
podał portal, podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 10,6 proc. (spadek o 0,6 pkt. 
proc).  Zaś Konfederacja i Lewica liczyć mogą na 8 proc. Poparcia.  „W przypadku pierwszej formacji to 
wzrost o ponad dwa punkty procentowe, a drugiej- o ponad jeden punkt” - czytamy. 

Z portalu wPolityce.pl dowiadujemy się, że inicjatywa Rafała Trzaskowskiego, Campus Polska 
Przyszłości, może okazać się wielkim problemem dla Koalicji Obywatelskiej.   Dotychczas w mediach 
omawiane są głównie skandaliczne wypowiedzi Bieńkowskiej, Nitrasa i Grodzkiego.   „Co tu dużo 
gadać, dali pożywkę telewizji publicznej na wiele dni” - mówi w rozmowie w tygodniku „Wprost” 
jeden z uczestników Campusu.


