
Tydzień z OPZZ
Przegląd najważniejszych wydarzeń związkowych w kraju i za granicą
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Kraj

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W OBCHODACH ŚWIĘTA PRACY

Koleżanki i koledzy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach Święta Pracy 
z OPZZ. Dziękuję tym, którzy uczestniczyli w pierwszomajowej manifestacji w Warszawie: 
związkowcom z różnych stron Polski, przedstawicielom struktur OPZZ, sympatykom ruchu 
związkowego, rodzinom związkowców, warszawiakom. Dziękuję też wszystkim, którzy tego 
dnia musieli pójść do pracy. Dzięki nim mogliśmy czuć się bezpiecznie, mieliśmy zapewnioną 
opiekę medyczną czy transport. Dziękuję wszystkim, bo Święto Pracy jest świętem wszystkich 
pracujących!

Niech się święci 1 Maja przez cały rok!

Andrzej Radzikowski, Przewodniczący OPZZ

Niech się święci 1 Maja!

OPZZ, związkowcy, pracownicy uczcili Święto Pracy uczestnicząc w pochodzie 
pierwszomajowym. Wszystkich, którzy pojawili się pod budynkiem OPZZ, powitało szefostwo 
OPZZ i Lewicy. OPZZ zorganizowało w tym roku 38 różnych wydarzeń w całym kraju z okazji 
Święta Pracy pod hasłem: Pokój, praca, bezpieczeństwo! Byliśmy razem w Święto Pracy, 
szczególnie teraz, gdy za naszą wschodnią granicą giną ludzie. Sprzeciwialiśmy się wojnie! 
Solidarność ludzi pracy to siła, która potrafi przeciwstawić się każdemu złu i nieszczęściu: wojnie, 
utracie domu, utracie pracy, biedzie, beznadziei. Andrzej Radzikowski, Przewodniczący OPZZ, 
w swoim przemówieniu mówił: – POKÓJ, PRACA, BEZPIECZEŃSTWO to nasze dzisiejsze 
przesłanie. Pierwszomajowe święto ma kilka wymiarów. Świętujemy ciesząc się z owoców swojej 
pracy, ale też przypominamy o problemach pracowników. Nie wszystkim dzisiaj żyje się dobrze.

www.opzz.org.pl
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Regiony

Apele w sprawie pracy i pracowników

Z okazji Święta Pracy Rada OPZZ Województwa Pomorskiego razem z Nową Lewicą 
zorganizowała 29 kwietnia br. konferencję prasową. Na konferencji głos zabrali m.in. Adam 
Liszczewski, Przewodniczący Rady OPZZ Woj. Pomorskiego i Marek Rutka, poseł na Sejm RP 
i współprzewodniczący Nowej Lewicy na Pomorzu. Przewodniczący Rady OPZZ Woj. 
Pomorskiego przekazał również dziennikarzom Apel OPZZ z okazji 1 Maja. Na zakończenie 
uczestnicy spotkania podpisali się pod Apelem do pracodawców Pomorza w sprawie pracy 
i pracowników.

Święto Pracy w Szczecinie

Rada OPZZ Woj. Zachodniopomorskiego zorganizowała obchody Święta Pracy w Szczecinie 
pod Pomnikiem Czynu Polaków. W obchodach wzięli udział związkowcy oraz członkowie partii 
Nowa Lewica i Razem, a także posłowie na Sejm RP Dariusz Wieczorek i Katarzyna Kotula. 
O obchodach informowały media: miejscowa prasa zamieściła zdjęcia i informację, w Kronice 
Pomorza Zachodniego pojawiła się relacja z wystąpień Jacka Dubińskiego i Dariusza 
Wieczorka.

Poznań: hołd robotnikom

Federacja ZZPPS, Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego, Związek Zawodowy 
Pracowników Porozumienie 2014 oraz Unia Pracy z Przewodniczącym Waldemarem 
Witkowskim złożyli kwiaty przed pamiątkową tablicą na Placu Bernardyńskim. Tablica 
upamiętnia protest robotników w Poznania, który odbył się w maju 1891 r. Pod tablicą kwiaty 
złożyła również Katarzyna Kretkowska w imieniu własnym oraz byłego premiera Leszka Millera.

Gołębie pokoju w Turku
Już po raz 28. w Turku pod pomnikiem Nigdy więcej wojny odbył się wiec z okazji Święta pracy. 
Jego głównymi organizatorami byli Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz 
Nowa Lewica w Turku. Hasłem przewodnim wiecu było: POKÓJ, PRACA, BEZPECZEŃSTWO – 
STOP WOJNIE. Wiec rozpoczął się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i wysłuchania 
przez zgromadzonych hymnu państwowego. Następnie wypuszczono gołębie jako symbol 
pokoju. Podczas wiecu głos zabrali: Mirosław Kubicki, Przewodniczący Rady Powiatowej 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Marian Mirosław Marczewski, 
Przewodniczący Zarządu Powiatowego Nowej Lewicy w Turku. Po przemówieniach delegacje 
OPZZ, Nowej Lewicy i Rodzinnych Ogrodów Działkowych złożyły kwiaty pod pomnikiem Nigdy 
więcej wojny; odegrano też "Warszawiankę".

Kwiaty w Opolu
Rada OPZZ Województwa Opolskiego uczciła Święto Pracy w regionie opolskim. Delegacja 
z Opola uczestniczyła także w obchodach 1 Maja w Warszawie. Przedstawiciele Rady OPZZ 
Woj. Opolskiego wspólnie z przedstawicielami Lewicy 30 kwietnia br. złożyli kwiaty pod pomni-
kiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego (tzw. opolska Nike) w Opolu. Następnie odbyła 
się konferencja prasowa.
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