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Ulicami Warszawy 1 maja przejdzie pierwszomajowy pochód
Spotykamy się wszyscy o godz, 11:00 tradycyjnie przed siedzibą OPZZ przy ulicy Kopernika w
Warszawie. Stamtąd ruszy pochód i przejdzie w ważne dla lewicy miejsce, czyli pod pomnik marszałka
Daszyńskiego przy placu Na Rozdrożu.
Ulicami Warszawy 1 maja przejdzie pierwszomajowy pochód, który organizuje wspólnie Lewica i
OPZZ. Spotkamy się w licznym gronie bo jest Święto Pracy, ale też święto lewicy. Do Warszawy
przyjadą przedstawiciele związków zawodowych i lewicowi działacze z całej Polski. Swoją obecność
zapowiedziały także załogi tych zakładów, w których jeszcze niedawno trwały protesty w sprawie
podwyżek.
Podczas tegorocznego pochodu będziemy świętować m.in. sukcesy związków zawodowych,
zwycięskie strajki w Parocu i Solarisie. Gośćmi honorowymi tego marszu będą przedstawiciele
zwycięskich załóg, którzy pierwszy raz od dawna w prywatnym sektorze wywalczyli podwyżki płac.
Pochód pierwszomajowy zawsze był w naszych sercach i umysłach. Przez ostatnie dwa lata nie
mogliśmy świętować ze względu na pandemię i ograniczenia sanitarne. Teraz wracamy w formule, do
której byliśmy wszyscy przyzwyczajeni, czyli pochodu.
W tym roku przemaszerujemy przez Warszawę pod hasłem: “Pokój, praca, bezpieczeństwo”.
Zwrócimy uwagę na drożyznę, która coraz bardziej zaczyna dotykać gospodarstwa domowe, bo
Polska 2022 roku to państwo galopujących cen, rosnących rat kredytów. Znów wiele polskich rodzin
boryka się z tym, ciężko pracując zaczyna mieć problem, żeby wystarczyło środków do kolejnej
wypłaty, nawet jeśli ograniczają swoje wydatki do kupienia tylko podstawowych rzeczy.
Polska 2022 to kraj ogromnego deficytu mieszkań i coraz większego niezadowolenia z warunków
wykonywania swojej pracy. Jedni nazywają to kulturą praca ponad siły, drudzy wyzyskiem, ale łączy
ich jedno – chcą godnej płacy za godną pracę oraz równowagi pomiędzy życiem prywatnym a
zawodowym. Młodzi, szybko się orientują, że śmieciowe umowy, bezpłatne staże, to nie praca, tylko
zwykły wyzysk i bardzo często współczesna forma niewolnictwa.
Dla ludzi pracy jest to trudny czas. Z jednej strony pandemia nadwyrężyła prawa pracownicze
ustanawiając zupełnie nowe standardy, np. pracy zdalnej, a z drugiej strony - przed nami ogromne
wyzwanie związane z integracją setek tysięcy Ukraińców pracowników i pracownic na polskim rynku
pracy. Dlatego jest ogromna potrzeba, by ruch pracowniczy był zmobilizowany i by widział swoją siłę i
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jedność. Związki zawodowe i lewicowe partie muszą pilnować, żeby to wszystko nie odbywało się
kosztem pracowników w Polsce.
Podczas naszego pochodu chcemy też zaprotestować przeciwko wojnie. Będziemy przypominać hasło
“stop wojnie”, bo mamy świadomość, że agresja Rosjan na Ukrainie, to jest tragedia dla setek tysięcy
ludzi i to nie jest droga do rozwiązywania konfliktów, ale przy okazji chcemy zwrócić uwagę, że na
świecie w tej chwili toczy się kilkanaście innych wojen, gdzie tak samo giną ludzie.
1 Maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy - został wybrany jako święto robotnicze
przez kongres założycielski II Międzynarodówki, obradujący w Paryżu w 1890 roku. Data 1 maja miała
uczcić rocznicę strajku robotników w Chicago w 1886 roku, brutalnie stłumionego przez policję.
W Polsce, głównie na terenach zaboru rosyjskiego, pierwsze pochody i strajki organizował II
Proletariat i Związek Robotników Polskich. W 1891 roku w Łodzi i Żyrardowie doszło do starć z
wojskiem, a następnie do represji władz carskich. Z późniejszych demonstracji największe rozmiary
przybrały wystąpienia z lat 1905-7 i 1917-19.
1 Maja wszedł do tradycji polskiego ruchu socjalistycznego, ale później został zawłaszczony przez
komunistów. W PRL został uznany za święto państwowe.
1 maja obchodzony jako Święto Pracy jest także katolickim Świętem Józefa Rzemieślnika.
Proklamował je papież Pius XII 1 maja 1955 roku. Nadał w ten sposób religijne znaczenie
obchodzonemu od 1890 roku świeckiemu Świętu Pracy. W tym dniu Kościół w sposób szczególny
pragnie zwrócić uwagę na pracę ludzką, zarówno w aspekcie wartości chrześcijańskich, jak i
społecznych, ogólnoludzkich i narodowych.
UNIA EUROPEJSKA
Węgry zapłacą w rublach za gaz z Rosji
Rząd Węgier zapowiedział, że zapłaci w rublach za rosyjski gaz. Komisja Europejska ostrzega, że to
łamanie sankcji nałożonych na Rosję. W środę Rosja zdecydowała o odcięciu Polski i Bułgarii od
dostaw gazu.
Źródło: Euractive.pl
Niemcy gotowe poprzeć embargo na rosyjską ropę. Stawiają jednak warunek
Toczą się rozmowy dotyczące szóstego pakietu sankcji UE przeciwko Rosji. Niemcy zmieniają
stanowisko. Gotowe są poprzeć embargo na rosyjską ropę. Czują się znacznie bardziej przygotowane
do korzystania z alternatywnych źródeł zaopatrzenia.
Źródło: Money.pl
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Kto następny? Kreml ostrzega, że każdemu, kto nie płaci w rublach, również grozi odcięcie gazu
Komisja Europejska zaproponowała dziś zawieszenie na okres jednego roku ceł importowych na
wszystkie towary eksportowane z Ukrainy do Unii Europejskiej. Władze Komisji Europejskiej zwracają
uwagę, że UE nigdy wcześniej nie wprowadziła takich środków liberalizacji handlu
Źródło: Onet.pl
KRAJ
Jest porozumienie między kontrolerami lotów a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej
Toczące się od kilku tygodni negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z
przedstawicielami kontrolerów ruchu lotniczego zakończyły się porozumieniem. - To nie koniec
wojny, lecz rozejm. Poszliśmy na daleko idące ustępstwa - przekazał reprezentant kontrolerów lotu,
Andrzej Fenrych podczas oficjalnego podpisania porozumienia.
Źródło: Polsat News
Aż dwie podwyżki płacy minimalnej w 2023? "DGP": Po raz pierwszy w historii, wywoła to
problemy
Najniższe wynagrodzenie w 2023 r. ma wynieść co najmniej 3 416,30 zł, czyli o 406,30 zł więcej niż
obecnie - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Jak czytamy, z powodu wysokiej inflacji czekają nas dwie
podwyżki płacy minimalnej.
Źródło: Gazeta.pl
Kolejna walka o władzę. Tym razem w PKO BP i PZU
Do zarządu PZU trafił właśnie Piotr Nowak, były minister rozwoju i technologii, którego przeszło
miesiąc temu zdymisjonował premier. We władzach kontrolowanego przez Skarb Państwa,
największego ubezpieczyciela w Polsce trwa właśnie walka o władzę i fotel prezesa. Ambicje
pokierowania PZU ma Paweł Mucha, były prezydencki minister, a czarnym koniem wyścigu może być
Piotr Nowak – twierdzą źródła Business Insider Polska i wskazują, że także w PKO BP zaczęły się
tarcia, których celem ma być wymiana prezesa.
Źródło: Businessinsider
Jest nowy projekt rozporządzenia. Wiadomo gdzie nadal trzeba będzie nosić maseczki
Przesądzono w nim m.in., że obowiązek zakrywania nosa i ust maseczką w aptekach, przychodniach i
w szpitalach zostanie przedłużony do 31 maja 2022 r.
Źródło: Polsat News
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Tragedia w kopalni Pniówek. Nie żyje kolejny górnik. Zmarł w Centrum Leczenia Oparzeń
Kolejny górnik ranny w katastrofie w kopalni Pniówek nie żyje - przekazało w czwartek Centrum
Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. To już dziewiąta osoba, która zginęła w wyniku
wybuchu metanu w kopalni.
Źródło: Gazeta.pl
Polska armia ostrzega przed ćwiczeniami. Pojazdy wojskowe na drogach i ważny apel
Od niedzieli, 1 maja, na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów
wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami – poinformowała w czwartek oficer prasowy
Wydziału Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Magdalena
Busz. Wojsko zwróciło się z apelem, aby chronić dane dotyczące przejazdów kolumn wojskowych.
Źródło: Onet.pl
Wracają komunie, wiele odbędzie się na kredyt
Brak covidowych obostrzeń oznacza powrót do organizowania imprez komunijnych. Co czwarta
rodzina zaciągnie na ten cel kredyt.
Źródło: rp.pl
Senat przyjął projekt, który ma zablokować fuzję Lotosu i Orlenu. "Mamy do czynienia z forpocztą
Gazpromu"
Do Senatu wróciła po raz kolejny kwestia fuzji Lotosu i Orlenu. Wyższa izba parlamentu przyjęła
projekt nowelizacji ustawy dotyczącej zasad zarządzania mieniem państwowym, którego celem jest
między innymi zablokowanie połączenia dwóch koncernów paliwowych. Zgodnie z uchwałą Senatu
projekt trafi teraz do Sejmu. Były prezes PGNiG powiedział w TVN24, że "teraz mamy do czynienia z
forpocztą Gazpromu pod nazwą MOL".
Źródło: TVN 24 BiS
W maju z Litwy do Polski może popłynąć 2 mln m sześc. gazu dziennie
W maju gazociągiem GIPL może z Litwy do Polski popłynąć do 2 mln m sześc. gazu dziennie - wynika z
rezultatów aukcji przepustowości dla punktu połączenia polskiego i litewskiego systemów
przesyłowych gazu.
Źródło: Forsal
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ZAGRANICA
Kongres USA ostatecznie zatwierdził przywrócenie ustawy Lend-Lease dla Ukrainy
Izba Reprezentantów zatwierdziła w czwartek projekt ustawy o przywróceniu programu Lend-Lease z
okresu II wojny światowej. Nowa ustawa pozwoli na sprawniejsze wysyłanie broni, amunicji i sprzętu
wojskowego na Ukrainę.
Źródło: Polsat News
Kierownik kazał mu "przestać mówić po polsku". Polak wygrał w angielskim sądzie pracy
48-letni pracownik firmy transportowej w angielskim Reading, któremu "niegrzeczny" i "agresywny"
kierownik kazał "przestać mówić po polsku" w pracy, otrzymał 9 tys. funtów odszkodowania z tytułu
dyskryminacji rasowej — informuje "Daily Mail".
Źródło: Onet.pl
Wojna w Ukrainie. Niemcy. Bundestag za dostawą ciężkiej broni na Ukrainę
Bundestag zdecydowaną większością głosów opowiedział się w czwartek za dostarczeniem Ukrainie
ciężkiej broni w celu odparcia rosyjskiego ataku. 586 posłów głosowało za, 100 przeciw. Siedmiu
posłów wstrzymało się od głosu.
Źródło: Polsat News
Dwie największe gospodarki świata wysyłają niepokojące sygnały. "Chiny w głębokim kryzysie"
Amerykańska gospodarka się kurczy. Oznaki kryzysu płyną też z Chin. Znany inwestor alarmuje, że
największa azjatycka gospodarka jest w tej chwili w najgorszym stanie od 30 lat. Wskazuje, że
centrum finansowe w Szanghaju zostało "na wpół sparaliżowane" przez "drakońską" politykę
zerowych stóp procentowych i politykę zero COVID-19.
Źródło: Money.pl
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