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Ka¿dego roku w wypadkach przy pracy ginie na œwiecie ponad 2 mln pracowników, 1,2 mln
zostaje rannych, a 160 mln pracuje w ciê¿kich warunkach. W zesz³ym roku w Polsce przy
pracy straci³o ¿ycie 479 osób, a blisko 100 tys. pracowników zosta³o poszkodowanych. O tych
wszystkich danych przypominano podczas obchodzonego w poniedzia³ek Œwiatowego Dnia
Pamiêci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Z okazji Dnia Hutnika sk³adam
wszystkim pracownikom bran¿y
¿yczenia sukcesów zawodowych oraz
pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym.

Niech Wasz Patron, Œwiêty Flo-
rian chroni Wasze miejsca pracy i
wspiera Was w d¹¿eniach do zacho-
wania pracowniczej godnoœci.

Piotr Duda
przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ „Solidarnoœæ”

Z okazji Dnia Œwiêtego Floriana
pragnê z³o¿yæ serdeczne ¿yczenia
wszystkim stra¿akom, którzy z
ofiarnoœci¹ i odwag¹ wype³niaj¹
swoj¹ codzienn¹ s³u¿bê.

¯yczê nieustannej opieki Waszego
Patrona oraz realizacji wszelkich
zamierzeñ zawodowych i osobistych.

Piotr Duda
przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego
NSZZ „Solidarnoœæ”

Igrzyska w miliardowym
obozie pracy
Prawa cz³owieka s¹ przez Chiñczyków
³amane nie tylko w Tybecie. Przed zbli-

¿aj¹cymi siê Igrzyskami Olimpijskimi
coraz g³oœniej przypomina siê, ¿e ca³e
Chiny to jeden wielki obóz pracy.

Czytaj na stronie 3

Niezwyciê¿one barwy,
orze³ i hymn

Ka¿de pañstwo ma
swoje symbole, któ-
re podkreœlaj¹ jego
suwerennoœæ oraz
maj¹ wp³yw na œwia-
domoœæ narodow¹.
W naszym kraju

symbolami pañstwowymi ³¹cz¹cymi
wszystkich Polaków s¹: god³o - wizeru-
nek Or³a Bia³ego, flaga bia³o-czerwona i
hymn - Mazurek D¹browskiego.

Czytaj na stronie 5
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Krótko Liczba tygodnia... Wieœci
z Biur Terenowych ZR

Napisano

Oko³o 85 tys....
... mê¿czyzn mo¿e skorzystaæ z ustawy z 28 marca 2008 r. o zmianie

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa daje prawo do emerytury z ZUS mê¿czyznom urodzonym w
latach 1944-1948, je¿eli maj¹ co najmniej 35-letni sta¿ ubezpieczeniowy.
Ustawa zacznie obowi¹zywaæ na pocz¹tku maja. Da prawo do emerytury
oko³o 85 tys. mê¿czyzn, którzy do tej pory nie mogli skorzystaæ z tego
œwiadczenia. Jeœli z³o¿¹ wnioski do ZUS w maju, zak³ad ustali im prawo
do emerytury od pierwszego maja. Pierwsze pieni¹dze otrzymaj¹ wiêc za
ten miesi¹c.

Tak istotna zmiana przepisów jest konsekwencj¹ obowi¹zuj¹cego od
paŸdziernika ubieg³ego roku orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego
(Dz.U. nr 200, poz. 1445), który wskaza³, ¿e niezgodne z konstytucj¹ jest
to, ¿e prawo do emerytury ma 55-letnia kobieta z 30-letnim sta¿em, a nie
ma go 60-letni mê¿czyzna z 35-letnim sta¿em.

Z kontroli Pañstwowej Inspekcji
Pracy wynika, ¿e pracodawcy, bez
zgody rodziców, zatrudniaj¹ dzieci
na umowy cywilnoprawne.

PIP w ubieg³ym roku po raz
pierwszy bada³a, czy przestrzegane
jest prawo pracy dzieci i m³odzie¿y
zatrudnianych do prac sezonowych.
W efekcie tych kontroli na³o¿y³a 17
mandatów na ³¹czn¹ kwotê 21 tys.
z³, a do s¹dów skierowa³a siedem
wniosków o ukaranie pracodaw-
ców. Wyda³a te¿ 145 decyzji oraz
skierowa³a do pracodawców ³ami¹-
cych prawo 68 wyst¹pieñ.

Kontrole zosta³y przeprowadza-
ne w wakacje w handlu i us³ugach,
budownictwie, placówkach kultury,
rolnictwie oraz w firmach zajmuj¹-
cych siê przetwórstwem warzyw i
owoców.

Kontrolowane firmy czêsto nie
posiada³y zezwolenia na wykony-
wanie pracy przez dzieci, ani w³a-
œciwego inspektora pracy, ani ich
opiekuna ustawowego.

Jak podkreœla Anna Pabisiak,
radca prawny z Kancelarii Radców
Prawnych Wojewódka, Pabisiak,
dzieci (czyli osoby, które nie ukoñ-
czy³y 16 roku ¿ycia) mog¹ byæ za-
trudniane tylko przez pracodawców

prowadz¹cych dzia³alnoœæ kultu-
raln¹, artystyczn¹, sportow¹ lub re-
klamow¹.

Z kontroli PIP wynika tymcza-
sem, ¿e zdarza³y siê przypadki za-
trudniania takich pracowników
m.in. w rolnictwie oraz przez pra-
codawców w gastronomii i hotelar-
stwie. Inspektorzy stwierdzili te¿
przypadki zatrudniania m³odzie¿y
w porze nocnej, mimo wyraŸnego
zakazu zapisanego w Kodeksie pra-
cy.

- Z uwagi na wykryte nieprawi-
d³owoœci kontrole w zakresie sezo-
nowej pracy dzieci i m³odzie¿y bê-
dziemy te¿ kontynuowaæ w 2008
roku - zapowiada Danuta Rutkow-
ska, rzecznik PIP.

Inspekcja przypomina, ¿e zgod-
nie z prawem pracodawca, który za-
trudnia m³odego pracownika, musi
nie tylko skierowaæ go na profilak-
tyczne wstêpne badania lekarskie,
ale tak¿e powierzyæ mu taki rodzaj
pracy, który jest zgodny z jego kwa-
lifikacjami oraz stanem zdrowia.
Pracodawca musi te¿ ograniczyæ ry-
zyko zawodowe, a jeœli jest to ko-
nieczne, zapewniæ m³odocianemu
pracownikowi œrodki ochrony indy-
widualnej.

Pracodawcy ³ami¹ prawa

m³odocianych
(Gazeta Prawna, Izabela Rakowska-Boroñ,

25 kwietnia 2008 r.)

BT Jastrzêbie Zdrój
28 kwietnia w koœciele p.w. Naj-

œwiêtszej Maryji Panny Matki Ko-
œcio³a odprawiona zosta³a Msza Œw.
w intencji kapelana Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ "S",
ksiêdza pra³ata Bernarda Czernec-
kiego, który w tym dniu obchodzi³
78 urodziny.

W nabo¿eñstwie licznie uczestni-
czyli zwi¹zkowcy jastrzêbskiej  "S"
wraz z pocztami sztandarowymi. Na
mszy obecni byli m.in. przewodni-
cz¹cy SGiE Kazimierz Grajcarek,
przedstawiciele w³adz miasta i za-
rz¹du JSW.

W imieniu Zarz¹du Regionu Œl¹-
sko-D¹browskiego ¿yczenia oraz
kwiaty przekaza³ jubilatowi wice-
przewodnicz¹cy Bogdan Biœ.

BT Sosnowiec
4 maja w koœciele p.w. Œwiêtego

Floriana w Sosnowcu-Zagórzu, z
inicjatywy MOZ NSZZ "S" Mital
Steel Poland S.A., odprawiona zo-
stanie Msza œw. w intencji Hutni-
ków i Stra¿aków.

Zapraszamy cz³onków "S" do
udzia³u w nabo¿eñstwie.

BT Pszczyna
24 kwietnia odby³o siê zebranie

zwi¹zkowców z ¯or, Czechowic i
Pszczyny, w trakcie którego omó-
wiono m.in. temat ubezpieczeñ,
œwiadczeñ statutowych i szkoleñ.
Zg³oszono równie¿ kandydatów na
odbywaj¹ce siê w Zarz¹dzie Regio-
nu szkolenia Spo³ecznych Inspek-
torów Pracy.

***
19 kwietnia po raz trzeci czecho-

wicka "Solidarnoœæ" zorganizowa-
³a Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar
NSZZ "S". Mecze rozgrywano w
Szkole Podstawowej w Ligocie.
Pierwsze miejsce zajê³a dru¿yna
oœwiatowej "S", tu¿ za ni¹ uplaso-
wa³ siê zespó³ ze spó³ki "Temer", a
trzecie miejsce wywalczyli siatka-
rze Walcowni Metali "Dziedzice".

Turniej obserwowa³o ponad 70.
czlonków i sympatyków "S".

BT Gliwice
28 kwietnia BT w Gliwicach zor-

ganizowa³o kolejn¹ akcjê honoro-
wego krwiodawstwa.

Gliwiccy zwi¹zkowców zapo-
wiadaj¹, ¿e podobne akcje bêd¹ or-
ganizowaæ nawet dwa razy w mie-
si¹cu.

***
22 kwietnia odby³o siê zebranie

Terenowej Sekcji Problemowej
NSZZ "S" Gliwic i Powiatu Gliwic-
kiego, podczas którego zwi¹zkow-
cy zapoznali siê m.in. z kryteriami
konkursu  na najlepszego spo³ecz-
nego inspektora pracy.

Kolejne spotkanie gliwickich
zwi¹zkowców zaplanowane zosta-
³o na 6 maja. Do udzia³u w nim zo-
sta³ zaproszony cz³onek ZR Miro-
s³aw Truchan.

23 kwietnia (Gdañsk). W siedzi-
bie Komisji Krajowej NSZZ "So-
lidarnoœæ" otwarto wystawê przy-
gotowan¹ w ramach Roku Jana
Paw³a II pod tytu³em "Od pocz¹t-
ku z Janem Paw³em II". Sk³adaj¹
siê na ni¹ zdjêcia ilustrowane s³o-
wami Ojca Œwiêtego. Ca³oœæ sta-
nowi kronikê spotkañ "Solidarno-
œci" z Janem Paw³em II od 1980 r.
a¿ do œmierci i pogrzebu. Fotogra-
fie pochodz¹ z ró¿nych Ÿróde³:
zbiorów Leszka Biernackiego,
Komisji Krajowej NSZZ "Solidar-
noœæ" i L'Osservatore Romano.

***
23 kwietnia (Katowice). Œl¹ski
kurator oœwiaty Marian Drosio
poda³ siê do dymisji, która zosta³a
przyjêta przez wojewodê Zyg-
munta £ukaszczyka. Swe obo-
wi¹zki Drosio bêdzie pe³ni³ do
koñca maja. W pierwszej po³owie
maja rozpocznie siê procedura
konkursowa na nowego kuratora,
która powinna potrwaæ ok. 2 mie-
si¹ce.

***
24 kwietnia (Warszawa). Z powo-
du nieobecnoœci przedstawicieli
rz¹du nie odby³y siê zaplanowane
na ten dzieñ spotkania zespo³ów
Komisji Trójstronnej ds. Spo³ecz-
no-Gospodarczej ds. Ubezpieczeñ
Spo³ecznych i Polityki Rynku Pra-
cy. Ich tematem mia³ byæ rz¹do-
wy program "Solidarnoœæ pokoleñ
50+". - Myœleliœmy, ¿e rz¹dowi za-
le¿y na programie 50+. Niestety
debata nie dosz³a do skutku z winy
strony rz¹dowej - mówi Zbigniew
Kruszyñski, przedstawiciel "S" w
Komisji Trójstronnej.

***
24 kwietnia (Katowice). Minister
sportu Miros³aw Drzewiecki spo-
tka³ siê z marsza³kiem Bogus³a-
wem Œmigielskim i œl¹skimi par-
lamentarzystami. Obieca³, ¿e rz¹d
przeka¿e pieni¹dze na moderniza-
cjê Stadionu Œl¹skiego. Na ca³oœæ
przygotowañ Œl¹skiego do EURO
2012 potrzeba ok. 250 mln z³. Kil-
ka dni temu minister sugerowa³,
¿e Stadion Œl¹ski nie bêdzie móg³
liczyæ na rz¹dowe wsparcie. Argu-
mentowa³, ¿e stadion jest przebu-
dowywany od kilkunastu lat i do-
sta³ ju¿ pieni¹dze na tê inwesty-
cjê. Teraz jednak wycofa³ siê z tych
stwierdzeñ. Zapowiedzia³, ¿e Pol-
ska przygotowuje do mistrzostw
szeœæ miast, w tym i Chorzów. Za-
deklarowa³ te¿ wsparcie finanso-
we ze strony rz¹du. - Choæ to na
razie ustne zapewnienie, uwa¿am,
¿e zosta³a zawarta umowa d¿en-
telmeñska. Teraz czekamy na ofi-
cjalne pismo potwierdzaj¹ce te
obietnice - mówi Bogus³aw Œmi-
gielski.

***
25 kwietnia (Warszawa). Donald
Tusk odwo³a³ Eugeniusza Postol-
skiego ze stanowiska podsekreta-
rza stanu w Ministerstwie Gospo-
darki. Jak podaje biuro prasowe
ministerstwa, Postolski zosta³ od-
wo³any na w³asn¹ proœbê. By³y wi-
ceminister odpowiada³ za sprawy
energetyki, górnictwa, ropy i gazu,
a tak¿e za sprawy zwi¹zane z dy-
wersyfikacj¹ dostaw noœników
energii.

***
25 kwietnia (Katowice). Rada
Nadzorcza Kompanii Wêglowej
zdecydowa³a, ¿e nowym prezesem
tej najwiêkszej w Europie spó³ki
wêglowej bêdzie Miros³aw Ku-
giel. Wiceprezesami zostali Ewa
Ma³ek-Piotrowska, Marek Maj-
cher, Jacek Korski, W³odzimierz
Mikoda, Piotr Rykala i Wojciech
Paprotny.

Komunikat dla Komisji

Zak³adowych
Komisje nieposiadaj¹ce numeru Regon i NIP oraz niesk³adaj¹-

ce aktualnej ankiety informacyjnej, analizy sk³adek, nie otrzymaj¹

potwierdzenia rejestracji ZOZ i MOZ. Ponadto przypominamy o

ustawowych terminach sk³adania sprawozdañ w urzêdach skar-

bowych: CIT-8 do 31 marca 2008 r., za³¹czniki do CIT-8 (bilans,

rachunek wyników, informacja dodatkowa, uchwa³a o zatwier-

dzeniu bilansu) nie póŸniej ni¿ do 30 czerwca 2008 roku.

Wiêcej Informacji: Halina Murzyn - pok. 112, tel. 032 353 84

25 wew. 112.)

Zarz¹d Regionu na swojej stronie www.solidarnosc-kat.pl,
udostêpni³ do pobrania druki bilansu, rachunku wyników,
informacji dodatkowej - za³¹czniki do CIT-8 oraz inne (Do-

kumenty do pobrania).
G³ówna Ksiêgowa Zarz¹du Regionu

Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ”

BT Zawiercie
Wystarczy³o pó³tora tygodnia,

aby ponad po³owa pracowników
Domu Pomocy Spo³ecznej w Za-
wierciu wst¹pi³a w szeregi "Solidar-
noœci". We wtorek dojdzie do pierw-
szych rozmów zwi¹zkowców z dy-
rekcj¹ DPS. Zapewne zdominuj¹ je
problemy niskich p³ac oraz warun-
ków pracy.

Pracodawca, który dotychczas nie
mia³ kontaktów ze zwi¹zkami za-
wodowymi ("S" jako pierwsza roz-
poczê³a dzia³alnoœæ w DPS), nie ma
jednak co liczyæ na niedoœwiadcze-
nie reprezentacji pracowniczej pod-
czas negocjacji. Choæ bowiem dzia-
³alnoœæ zwi¹zkow¹ w zawierciañ-
skim domu pomocy mo¿na liczyæ
jedynie w dniach, to rozmowy pro-
wadziæ bêd¹ zaprawione w bojach
o prawa pracownicze przedstawi-
cielki miêdzyzak³adowej "Solidar-
noœci" Pracowników Ochrony
Zdrowia. Objê³a ona bowiem swo-
im dzia³aniem DPS, którego pra-
cownicy zrezygnowali z tworzenia
w³asnej organizacji zak³adowej.

***
Podpisaniem protoko³u rozbie¿-

noœci zakoñczy³y siê negocjacje p³a-
cowe w Zak³adzie Lecznictwa Am-
bulatoryjnego w Zawierciu. Obec-
nie trwa ustalanie osoby mediato-
ra, niezbêdnego w nastêpnym eta-
pie sporu zbiorowego.

Do porozumienia nie dosz³o,
gdy¿ dyrekcja ZLA nie zgodzi³a siê
na jakiekolwiek zmiany w zapropo-
nowanej przez siebie propozycji
podwy¿ek, wyraŸnie preferuj¹cej
lekarzy (685 z³ podwy¿ki p³acy
podstawowej). Strona zwi¹zkowa
domaga³a siê zwiêkszenia m.in.
podwy¿ek stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pielêgniarek z 300
do 400 z³, dla techników medycz-
nych z 300 do 350 z³, dla rejestrato-
rek medycznych  i pomocy z 200 do
300 z³ oraz podwy¿ki dla wszystkich
pracowników administracyjnych w
wysokoœci 200 z³. Dyrekcja zamie-
rza³a czêœci pracowników admini-
stracji daæ 155 z³, a czêœci 200 z³.
Nie by³o sporu o wysokoœæ wzrostu
p³ac pracowników obs³ugi.

- Choæ nasze propozycje ró¿ni³y
siê niewiele od tabeli dyrekcji, to
jednak pracodawca nie wykazywa³
¿adnej woli porozumienia. W takiej
sytuacji spisanie protoko³u rozbie¿-
noœci by³o jedynym rozwi¹zaniem
- mówi Ma³gorzata Benc, szefowa
Biura Terenowego Œl¹sko-D¹brow-
skiej "S" w Zawierciu.

Chêæ dalszych rozmów deklaro-
wa³ natomiast podczas ostatnich
rozmów dyrektor Szpitala Chorób
P³uc w Siewierzu i tam w œrodê
dojdzie do kolejnej tury negocjacji
p³acowych, choæ ró¿nica w propo-
zycjach stron jest znacznie wiêksza.
Dyrekcja proponuje 200 z³ podwy¿-
ki, a strona zwi¹zkowa domaga siê
500 z³.

- Dyrektor siewierskiego szpitala
jest pracodawc¹ szczególnie trud-
nym, gdy chodzi o rozmowy p³aco-
we - przyznaje Ma³gorzata Gra-
bowska, przewodnicz¹ca "Solidar-
noœci" Pracowników Ochrony Zdro-
wia w Zawierciu. - Ale przynajmniej
stara siê osi¹gn¹æ kompromis.

A kompromis jest konieczny. W
przypadku braku godnych podwy-
¿ek mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e za-
braknie personelu medycznego. Pie-
lêgniarki w siewierskim szpitalu
maj¹ jedne z najni¿szych p³ac w
ca³ym województwie.           (zaw)
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Prawa cz³owieka s¹ przez
Chiñczyków ³amane nie tylko
w Tybecie. Przed zbli¿aj¹cymi
siê Igrzyskami Olimpijskimi
coraz g³oœniej przypomina
siê, ¿e ca³e Chiny to jeden
wielki obóz pracy.

Miêdzynarodowa Konfederacja
Zwi¹zków Zawodowych jest
wspó³autorem raportu Fair Play
2008, który oparto na podstawie
anonimowych badañ w 4 chiñskich
przedsiêbiorstwach produkuj¹cych
tekstylia na potrzeby Igrzysk. Z ra-
portu wynika, ¿e we wszystkich
czterech firmach ma miejsce po-
wszechne i ci¹g³e naruszanie pod-
stawowych praw pracowniczych.
Chodzi m.in. o zatrudnianie pra-
cowników bez umowy o pracê i
zwalnianie ich bez wyp³aty po 5
dniach, pracê za po³owê minimal-
nej oficjalnej pensji, tj. 450 yuanów
= 164 z³ za miesi¹c i 0,80 gr za go-
dzinê (minimalna p³aca wynosi³a w
2006 r. 690 yuanów = 252 z³ mie-

siêcznie za 8 godzin 5 dni w tygo-
dniu), zwlekanie z zap³at¹ wynagro-
dzeñ i nieop³acanie nadgodzin.

Raport informuje te¿ o 12-letnich
dzieciach pracuj¹cych w dwunasto-
godzinnym systemie zmianowym
za przys³owiowe grosze. Do tego
dodajmy nieuzasadnione kary, brak

Tylko co czwarty z uczestni-
ków naszej sondy interneto-
wej jest za zbojkotowaniem
Igrzysk przez polskich spor-
towców.

Prawie po³owa wola³aby, aby
nasi reprezentanci i politycy nie

uczestniczyli w ceremonii otwar-
cia Igrzysk. 20 proc. wola³aby boj-
kot chiñskich towarów.

W kolejnej sondzie na stronie
www.solidarnosc-kat.pl pytamy
tym razem czy i w jak¹ dyscyplinê
sportu "Solidarnoœæ" powinna siê
anga¿owaæ marketingowo.

Ozdoby œwi¹teczne:
Firma Huanya Gift z po³udnio-

wej prowincji Guangdong zatrud-
nia ok. 8 tysiêcy robotników.
Wiêkszoœæ z nich pracuje 12-15
godzin dziennie, 7 dni w tygodniu.
Nie maj¹ prawa do nawet jednego
dnia wolnego przez kilka miesiê-
cy. Za próby ubiegania siê o woln¹
niedzielê grozi kara pozbawienia
wynagrodzenia za 2.5 dnia pracy.
Zagwarantowane przez prawo mi-
nimalne wynagrodzenie w pro-
wincji Guangdong wynosi 55 cen-
tów za godzinê, ale przeciêtne ro-
botnicy dostaj¹ tu 26 centów.

Latem 2007 roku Huanya, inna
fabryka produkuj¹ca dekoracje
œwi¹teczne (tak¿e w prowincji
Guangdong), zatrudni³a ok. 500
studentów szko³y œredniej (prze-
ciêtna wieku 16 lat); obiecano im,
¿e nie bêd¹ musieli pracowaæ wiê-
cej ni¿ 10 godzin dziennie, i nie
wiêcej ni¿ 6 dni w tygodniu zara-
biaj¹c ok. 132 dolarów miesiêcz-
nie. Na miejscu okaza³o siê, ¿e stu-
denci maj¹ pracowaæ 12 do 14 go-
dzin dziennie, 7 dni w tygodniu
za du¿o ni¿sz¹ stawkê ni¿ obieca-
na.

Dewocjonalia:
Fabryka Junxingye produkuje

krzy¿e na rynek amerykañski. Za-
trudnione tam kobiety zmuszane
s¹ pracy po 14 godzin dziennie
przez 7 dni w tygodniu. Warunki
w jakich przychodzi im mieszkaæ
w zak³adowym internacie s¹ bar-
dzo prymitywne: œpi¹ na w¹skich
³ó¿kach i aby zapewniæ sobie
odrobinê prywatnoœci oddzielaj¹
siê plastikowymi p³ytami; poza
³ó¿kiem w pomieszczeniach nie
ma ¿adnych innych mebli, œciany
czarne z brudu, a wszêdzie wisz¹
pajêczyny. Na œcianach w ³azien-

kach roœnie grzyb. Robotnice na-
rzeka³y, ¿e piek¹ je oczy i swêdzi
skóra; poprosi³y dyrekcjê fabryki,
aby udostêpni³a im nazwê œrod-
ków chemicznych z jakimi przy-
sz³o im pracowaæ; nie otrzyma³y
¿adnej informacji.

Zabawki:
W Chinach ok. 6 tys. fabryk za-

trudnia ponad 1 mln pracowników,
g³ównie kobiet w wieku od 16 do
30 lat. Od czerwca do paŸdzierni-
ka fabryki pracuj¹ pe³n¹ par¹, by
zaspokoiæ popyt przed Bo¿ym Na-
rodzeniem. Wtedy przymusowe
nadgodziny staj¹ siê norm¹. W
niektórych firmach pracownice
musia³y spêdzaæ nawet do 100 go-
dzin tygodniowo. Gdy popyt s³ab-
nie, czas pracy jest drastycznie
ograniczany. Pracowników wysy-
³a siê na przymusowy urlop albo
zwalnia bez ¿adnej odprawy. W
wiêkszoœci firm nie istnieje kodeks
pracy, reguluj¹cy system wypo-
wiedzeñ. Czêsto nie respektuje siê
te¿ ustawowych stawek minimal-
nych. Pracodawcy nagminnie
³ami¹ prawa pracownicze. Macie-
rzyñstwo nie podlega ¿adnej
ochronie.

W przemyœle zabawkarskim za-
trudniane s¹ te¿ dzieci. 17-letni
robotnicy chiñskich fabryk, pracu-
j¹cy na 11-godzinnych zmianach,
zarabiaj¹ po kilkanaœcie dolarów
miesiêcznie. 15-letnie dzieci pra-
cuj¹ na nocnych zmianach do
godz. 23. W Chinach na masow¹
skalê wykorzystywana jest te¿ pra-
ca niewolnicza wiêŸniów obozów
pracy, w tym wiêŸniów politycz-
nych, a nawet osób przypadkowo
uwiêzionych w czasie ³apanek.

 (na podst. solidarity.salon24.pl

i sprawiedliwyhandel.pl)

Jak w Chinach produkuje siê:

Pomys³, by podczas Igrzysk w
Pekinie logo „Solidarnoœci”
by³o symbolem sprzeciwu
wobec chiñskiego re¿imu,
dyskutowany by³ podczas
ostatnich obrad Komisji Kra-
jowej. ¯adne decyzje w tej
sprawie jeszcze jednak nie za-
pad³y.

Z ide¹ tak¹ kilka tygodni temu
wyst¹pi³ Tygodnik Powszechny.
"Mamy szansê pokazaæ w³adzom i
ca³emu œwiatu, ¿e mo¿na solidary-
zowaæ siê z cierpi¹cymi i walcz¹-
cymi o wolnoœæ nie poprzez kon-
testowanie, nieobecnoœæ i walkê,
lecz przez jednoczenie siê wokó³
idei pokoju i ludzkiej godnoœci.
Mamy szansê znów byæ solidarni"

ubezpieczeñ zdrowotnych, brak
urlopów macierzyñskich, za zrezy-

gnowanie z pracy utrata przynaj-
mniej miesiêcznych zarobków i
wreszcie brak reprezentacji pracow-
niczej, która mog³aby broniæ prawa
pracowników - w Chinach zakaza-
na jest wolnoœæ do zrzeszania siê,
dlatego pracownicy nie maj¹ ¿ad-

nych skutecznych œrodków ochro-
ny swoich praw, a oficjalny zwi¹-
zek zawodowy ACFTU, kontrolo-
wany przez w³adze chiñskie, nie
dzia³a w badanych firmach i nie
spe³nia swojej roli.

Niestety, wszystko to jest w spo-
sób milcz¹cy tolerowane (a wiêc

- napisa³a w apelu redakcja Tygo-
dnika.

Komisja Krajowa podchwyci³a
pomys³. Podczas zesz³otygodnio-
wych obrad w Gdañsku jej cz³on-
kowie mówili, ¿e by³by to jasny i
piêkny gest solidarnoœci z pozba-
wionymi wszelkich praw pracow-
niczych Chiñczykami oraz z prze-
œladowanymi Tybetañczykami. Szef
"Solidarnoœci" Janusz Œniadek
podkreœli³, ¿e decyzjê o udostêpnie-
niu logo podejmie po rozmowach
m.in. z Iren¹ Szewiñsk¹ i przed-
stawicielami PKOl. Chodzi o to, by
polscy reprezentanci nie byli z tego
powodu szykanowani przez Chiñ-
czyków.

I w tym le¿y najwiêkszy problem.
Ca³a akcja mo¿e byæ skomplikowa-

Opaska „S” w Pekinie?
na do przeprowadzenia, nie tylko z
powodów organizacyjnych, ale i
prawnych. Rygory formalne dla
olimpijczyków s¹ nies³ychanie ostre
i tego typu manifestacja mog³aby siê
skoñczyæ np. niedopuszczeniem do
startu czy odebraniem medalu. Prze-
pisy MKOl s¹ jasne - poza god³em
kraju, na strojach nie mo¿e byæ ¿ad-
nych innych znaków firmowych czy
logo. Wiedz¹ to te¿ sportowcy, rów-
nie¿ ci z Polski, którzy sceptycznie
patrz¹ na tego typu pomys³y. Nie-
oficjalnie mówi¹, ¿e nie zgadzaj¹
siê, aby to na nich teraz przerzucaæ
obowi¹zek protestu wobec totalitar-
nych rz¹dów w Chinach. O tym, ¿e
Igrzyska bêd¹ w Pekinie, wiadomo
przecie¿ od lat…

Wojciech Gumu³ka

Igrzyska w miliardowym obozie pracy

Kilkunastogodzinny system pracy powoduje, ¿e chiñskie

robotnice œpi¹ w fabryce (kadr z filmu „China Blue”)

Oficjalne i alternatywne logo Olimpiady w Pekinie

Bojkot, ale otwarcia

W jaki sposób Polska mo¿e zaprotestowaæ

przeciwko ³amaniu praw Tybetañczyków?

akceptowane) przez zagranicznych
inwestorów i œwiatowe potêgi go-

spodarcze. Ostatnio podnoszone
g³osy sprzeciwu tycz¹ niemal wy-
³¹cznie ³amania praw Tybetañczy-
ków. Wieloletnia okupacja ich kra-
ju jest oczywiœcie wielkim drama-
tem. W dodatku medialnym, bo w
otoczeniu piêknych buddyjskich

œwi¹tyñ góruj¹ Himalaje, a Dalaj-
lamê podejmuj¹ najbardziej znani
przywódcy œwiatowi i gwiazdy
popu. To lepiej wygl¹da w telewizji,
ni¿ pracuj¹ce w ciemnej norze w
Szanghaju chiñskie dzieci. Byæ mo¿e
blask Olimpiady rzuci choæ trochê
œwiat³a na ich dramat.       oprac. wg
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Miêdzynarodowe Œwiêto Kla-
sy Robotniczej wprowadzone
zosta³o w 1889 r. przez II Miê-
dzynarodówkê jako upamiêt-
nienie strajku robotników
amerykañskich, do którego
dosz³o 1 maja 1886 r w Chi-
cago.

W Polsce œwiêto to by³o obcho-
dzone niemal od samego pocz¹t-
ku. Robotnicy spêdzali je najczê-
œciej na rodzinnych majówkach,
ale dochodzi³o równie¿ do drama-
tycznych sytuacji. W 1890 r. w
Warszawie do pracy nie przyst¹pi-
³o ok. 8 tys. robotników. W 1891 r.
strajkuj¹cych by³o ju¿ znacznie
wiêcej, a do robotników warszaw-
skich do³¹czyli ³ódzcy i ¿yrardow-
scy. Wiece i demonstracje pierw-

Œwiêto robotników,
które sta³o siê œwiêtem w³adzy

Ustawa uchwalona 3 Maja
1791 r. by³a pierwsz¹ w Euro-
pie i drug¹ na œwiecie nowo-
czesn¹ konstytucj¹. Ustawa
Rz¹dowa regulowa³a ustrój
prawny Rzeczpospolitej Oboj-
ga Narodów.

Sk³ada³a siê z preambu³y i XI roz-
dzia³ów. Do dzisiaj zachowa³y siê
dwa orygina³y Ustawy i s¹ przecho-
wywane w Archiwum Publicznym
Potockich.

Konstytucja by³a prób¹ uzdrowie-
nia pañstwa polskiego i zerwania
wiêzów zale¿noœci od obcych mo-
carstw. Ustawa wzorowa³a siê na
rozwi¹zaniach amerykañskich i bry-
tyjskich. Jej uchwalenie da³o pocz¹-
tek monarchii konstytucyjnej i za-
pewni³o mo¿liwoœci gospodarczego
i politycznego rozwoju kraju. W³¹-
czenie mieszczan do ¿ycia politycz-

nego uznawane jest za pierwszy krok
w kierunku budowania nowoczesne-

go pañstwa. Konstytucja wzmocni-
³a w³adzê wykonawcz¹, wprowadzi-
³a odpowiedzialnoœæ rz¹du przed
Sejmem i rozszerzy³a prawa miesz-
czan.

Tajne prace na ustaw¹ rozpoczête
zosta³y podczas Sejmu Czteroletnie-
go w 1788 r. Brali w nich udzia³ par-
lamentarzyœci i wybitni intelektuali-
œci m.in. Ignacy Potocki i Stanis³aw
Staszic.

5 maja, po podpisaniu ustawy
przez cz³onków Deputacji Konsty-

szomajowe sta³y siê tradycj¹ II RP.
Robotnicy domagali siê  m.in. roz-
wi¹zania problemów socjalnych.
W latach 30-tych dominowa³y ha-
s³a wzywaj¹ce do pomocy bezro-
botnym.

W Polsce Ludowej uczestnictwo
w pochodach pierwszomajowych
by³o obowi¹zkiem ka¿dego oby-
watela i wyrazem poddania w³adzy
ludowej. Obecnoœæ na pochodach
surowo egzekwowano, a na trans-
parentach widnia³y has³a oddaj¹ce
ducha epoki. W 1945 r. brzmia³y
one np. "Niech ¿yje rz¹d tymcza-
sowy, precz ze zdrajcami spod zna-
ku AK". W okresie stalinowskim
przewa¿a³y napisy antyamerykañ-
skie, a maszeruj¹cy t³um niós³ por-
trety Stalina, Bieruta i innych dzia-
³aczy komunistycznych. W 1966 r.

na transparentach znalaz³ siê napis
"Nigdy nie przebaczymy ludobój-
com hitlerowskich zbrodni", który

Po trzecim rozbiorze Polski Konstytucja 3 Maja

zaczê³a siê stawaæ symbolem narodowym, wokó³ niej

rodzi³y siê legendy i mity, co wp³ywa³o na podtrzymywanie

ducha narodowego i polskoœci

Gdy Konstytucja sta³a siê legend¹

Manifestacja w Olsztynie (1 maja 1984 r.)

nawi¹zywa³ do s³ynnego listu bi-
skupów polskich do duchownych
niemieckich.

Zdaniem historyków, œwiêto to
zosta³o zaw³aszczone przez komu-
nistów i by³o traktowane jak do-
wód oddania przewodniej sile na-
rodu. Ró¿nica miêdzy 1 Maja
przedwojennym i 1 Maja powojen-
nym polega na tym, ¿e przed wojn¹
by³o to œwiêto robotników, a póŸ-
niej sta³o siê œwiêtem w³adzy.

W 1981 r. "Solidarnoœæ" stanê³a
przed dylematem: czy jako potê¿-
ny ruch robotniczy powinna œwiê-
towaæ 1 Maja, czy zapomnieæ o
tym dniu ze wzglêdu na zwyczaje
PRL-u z nim zwi¹zane. Do bojko-
tu tradycyjnych obchodów nawo-
³ywa³ wówczas przywódca "S"
Lech Wa³êsa. ¯ycie pokaza³o, ¿e
Polacy ten wolny dzieñ najchêtniej
spêdzaj¹ na œwie¿ym powietrzu.

Agnieszka Konieczny

Zdj.: www.komunizm.eu

Najwa¿niejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja:
– Religi¹ panuj¹c¹ ustanowiono katolicyzm,
– Wprowadzono trójpodzia³ w³adzy,
– Rzeczpospolita sta³a siê monarchi¹ konstytucyjn¹,
– Zniesiono liberum veto, wolne elekcje, konfederacje,
– W³adzê wykonawcz¹ powierzono Stra¿y Praw, czyli rz¹dowi. W

jej sk³ad wchodzili m.in. król, prymas i piêciu ministrów wyzna-
czonych przez króla, którzy mu podlegali, a których usun¹æ móg³
tylko Sejm,

– Ch³opi przeszli pod opiekê rz¹du.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

tucyjnej i wpisaniu jej w ksiêgach
grodzkich warszawskich, Ustawa
Rz¹dowa sta³a siê w pe³ni legalnym
obowi¹zuj¹cym prawem.

Ustrój wprowadzony Konstytucj¹
3 Maja obowi¹zywa³ tylko rok. Klê-
ska w wojnie z Rosj¹ d¹¿¹c¹ do przy-
wrócenia swojej dominacji w Euro-
pie i przyst¹pienie króla Stanis³awa
Augusta do konfederacji targowic-
kiej przekreœli³y jej moc.

Po trzecim rozbiorze Polski Kon-
stytucja 3 Maja zaczê³a siê stawaæ

symbolem narodowym. To wówczas
wokó³ niej rodzi³y siê legendy i mity,

co wp³ywa³o na podtrzymywanie du-
cha narodowego i polskoœci. Do wy-
mowy Œwiêta 3 Maja wielokrotnie
nawi¹zywa³ równie¿ Prymas Tysi¹c-
lecia w najtrudniejszych okresach
komunizmu.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
uznane zosta³o za œwiêto ju¿ 5 maja
1791 r. W wolnej Polsce rocznica ta
sta³a siê œwiêtem narodowym 29
kwietnia 1919 r. Po II wojnie œwia-
towej obchodzono je do 1946 r. W³a-
dze komunistyczne, nie tylko zaprze-
sta³y czczenia 3 Maja ale i zabroni³y
publicznego œwiêtowania. Wszelkie
próby manifestowania w tym dniu
t³umi³a milicja a udekorowanie okna

bia³o-czerwon¹ flag¹ by³o przeja-
wem odwagi i patriotyzmu.

Dopiero 6 kwietnia 1990 r. 3 Maja
zosta³ przywrócony do kalendarza
œwi¹t pañstwowych.

3 Maja jest dniem wolnym od pra-
cy, ale to równie¿ œwiêto koœcielne.
W ca³ym kraju odprawiane s¹ uro-
czystoœci poœwiêcone Najœwiêtszej
Maryi Pannie Królowej Polski uzna-
nej za g³ówn¹ patronkê naszej Oj-
czyzny. To w³aœnie dziêki Koœcio³o-
wi Œwiêto 3  Maja przetrwa³o i do-
czeka³o siê przywrócenia w III
Rzeczpospolitej. Jego wymowa od-
rodzenia moralne Narodu i scalenia
wokó³ dobra wspólnego wci¹¿ po-
zostaje aktualna.

Agnieszka Konieczny
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Ka¿de pañstwo ma swoje
symbole, które podkreœlaj¹
jego suwerennoœæ oraz maj¹
wp³yw na œwiadomoœæ naro-
dow¹.

W naszym kraju symbolami pañ-
stwowymi ³¹cz¹cymi wszystkich
Polaków s¹: god³o - wizerunek
Or³a Bia³ego, flaga bia³o-czerwo-
na i hymn - Mazurek D¹browskie-
go.

Orze³ Bia³y
Herbem Rzeczpospolitej Pol-

skiej jest Orze³ Bia³y w koronie w
czerwonym polu tarczy.

Ju¿ staro¿ytni z wizerunkiem
tego ptaka uto¿samiali najwy¿sz¹
boskoœæ.

W Polsce pocz¹tki tego symbo-
lu wi¹zano z legendarnym twórc¹
pañstwa Lechem. Wed³ug legendy
za³o¿y³ on stolicê kraju w GnieŸ-
nie, w miejscu gdzie by³o du¿o or-
lich gniazd. Na pami¹tkê tego wy-

darzenia Lech mia³ umieœciæ or³a
w swoim herbie.

W œwietle historycznych Ÿróde³
pocz¹tki Or³a Bia³ego nie s¹ jed-
nak tak barwne.

Po raz pierwszy w polskiej hi-
storii rysunek ptaka pojawi³ siê na
denarach Boles³awa Chrobrego. W
owym czasie by³ jeszcze bez koro-
ny. Malowany na czerwonych tar-
czach ju¿ wtedy towarzyszy³ wie-
lu uroczystoœciom organizowanym
z okazji donios³ych wydarzeñ w
¿yciu dworu i wojska.

Heraldyczny znak Or³a Bia³ego
z koron¹ na czerwonym polu tar-
czy po raz pierwszy pojawi³ siê 25
czerwca 1295 roku  podczas cere-
monii koronacyjnej w³adcy Wiel-
kopolski Przemys³a II. Przemys³
II sprawi³ sobie pieczêæ, na której
widnia³ wielki Orze³ Bia³y w ko-
ronie z obiegaj¹cym wokó³ napi-

sem "Bóg przywróci³ Polakom
zwyciêskie znaki". W ten sposób
Orze³ Bia³y sta³ siê herbem Króle-
stwa Polskiego, przyjmowanym

kolejno przez wszystkich królów
Polski. Jego wizerunkiem przy-
ozdabiano szaty królewskie, broñ
osobist¹ i chor¹gwie. Postaæ or³a
widnia³a na insygniach dynastii
Piastów, Jagiellonów, Wazów i ko-
lejnych królów elekcyjnych. Go-
d³o eksponowano podczas ceremo-
nii koronacyjnych, elekcji królów,
zawierania traktatów pokojowych,

obrad sejmowych. Orze³ by³ tak¿e
obecny na polu walki.

W ci¹gu wieków zmienia³ siê
oczywiœcie sposób jego malowa-
nia, niezmienna jednak pozostawa-
³a symboliczna treœæ tego znaku.
Orze³ Bia³y symbolizowa³ pañstwo
polskie, króla oraz naród, jak rów-
nie¿ si³ê, potêgê i majestat. Biel
or³a oznacza³a dobro, a czerwieñ
pola w którym umieszczono jego
wizerunek, dostojnoœæ.

W 1795 roku po trzecim rozbio-
rze kraju Orze³ Bia³y skazany zo-
sta³ na niebyt. Jednak w œwiado-
moœci narodu utrwali³ siê jako znak
Polaków i jako znak zakazany sta-
wa³ siê symbolem najwy¿szych
uczuæ patriotycznych. Przypomina³
œwietnoœæ pañstwa i ucieleœnia³
marzenia o wolnoœci. Nic dziwne-
go, ¿e towarzyszy³ wszystkim po-
wstaniom narodowym.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci w
1918 roku odrodzone pañstwo pol-
skie przyjê³o za swoje god³o or³a
w koronie.

W czasie II wojny œwiatowej raz
jeszcze Orze³ Bia³y zosta³ zakaza-
ny przez okupantów. Pozosta³ jed-
nak symbolem u¿ywanym przez
rz¹d polski na uchodŸstwie. No-
szono go w Wojsku Polskim na Za-
chodzie i na Wschodzie (tu jednak
w innym kszta³cie i bez korony).

W 1948 roku orze³ oficjalnie
straci³ koronê, ale nader czêsto
przywo³ywali go opozycjoniœci i
przeciwnicy PRL-u. Jako narodo-
wy symbol w koronie powróci³
dopiero 1990 roku, kiedy to w kra-
ju nast¹pi³y przemiany polityczne
i ustrojowe.

W myœl ustawy z 9 lutego 1990
roku "god³em Rzeczypospolitej
Polskiej staje siê wizerunek Or³a
Bia³ego ze z³ot¹ koron¹ na g³owie
zwróconej w prawo, z rozwiniêty-
mi skrzyd³ami, z dziobem i szpo-

nami z³otymi, umieszczony w czer-
wonym polu tarczy".

Bia³o-czerwona
Barwy Polski wprowadzone zo-

sta³y przez Sejm w 1831 roku jako
barwy pañstwowe .

Na fladze obecne s¹ w postaci
dwóch pasów równej szerokoœci.
Górny jest bia³y, a dolny czerwo-
ny. Pas górny oznacza Or³a Bia³e-
go, pas dolny to pole tarczy her-

bowej. W przesz³oœci kolejnoœæ
barw by³a ró¿na. U¿ywano zarów-
no flag bia³o-czerwonych, jak i
czerwono-bia³ych.

S¹ to barwy pochodne od herbu
pañstwa. Z czasem zyska³y samo-
dzielne znaczenie w symbolice na-
rodowej. Zaczê³y siê pojawiaæ na

Niezwyciê¿one barwy, orze³ i hymn

Gen. Jan Henryk D¹browski na czele

Legionów Polskich we W³oszech

2 maja - Œwiêto Flagi
Œwiêto Flagi Rzeczypospolitej

Polskiej obchodzone jest 2 maja,
miêdzy Œwiêtem Pracy i Œwiê-
tem Konstytucji 3 Maja. W cza-
sach PRL-u w³aœnie w tym dniu
zdejmowano flagi pañstwowe po
1 maja, aby nie by³y eksponowa-
ne w dniu zniesionego przez w³a-
dze komunistyczne Œwiêta Kon-
stytucji 3 Maja. Równie¿ w tym
dniu polscy ¿o³nierze zawiesili
sztandar bia³o-czerwony na ko-
lumnie Siegessaule w Berlinie.

W Polsce, na mocy ustawy
Parlamentu RP o zmianie usta-
wy o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej, Œwiê-
to Flagi obchodzone jest od 2004
roku.

Mimo, ¿e ma ono charakter
pañstwowy, to 2 maja nie jest
dniem ustawowo wolnym od
pracy.

Orze³ Bia³y Przemys³a II God³o Polski

- lata 1919-1927

Orze³ Bia³y

W³adys³awa Jagie³³y

Orze³ Bia³y Rzeczpospolita

Obojga Narodów

tarczach i chor¹gwiach rycerskich,
proporcach husarskich i sztanda-
rach wojskowych. W pierwszej po-
³owie XVIII wieku do umunduro-
wania wojskowego wprowadzone
zosta³y bia³e kokardy, symbolizu-

j¹ce przynale¿noœæ pañstwow¹
wojska. W chwili wybuchu po-
wstania listopadowego zmieniono
ich barwy na bia³o-czerwone. Biel
oznaczaæ mia³a czystoœæ d¹¿eñ na-
rodu polskiego, a czerwieñ jego
dostojnoœæ i majestat.

Jak wszystkie inne symbole na-
rodowe, tak i barwy by³y w cza-
sach zaborów têpione przez w³a-
dze rosyjskie, austriackie i pruskie.
Przetrwa³y jednak na emigracji,
wraca³y podczas wszystkich naro-
dowych manifestacji na polskich
ziemiach. W czasie II wojny œwia-
towej pojawia³ysiê na ulicach War-
szawy i innych miast polskich w
dniach œwi¹t narodowych. Krzepi-
³y serca, budzi³y nadziejê, by³y
wyzwaniem rzuconym wrogowi.
Bia³o-czerwonymi flagami znaczy-
li swój szlak bojowy ¿o³nierze na
wszystkich frontach wojny. Barwy
bia³o-czerwone s¹ jedn¹ z naszych
najwiêkszych wartoœci narodo-

wych. Konstytucja z 1997 roku
okreœla je, jako barwy pañstwowe
Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeszcze Polska nie zginê³a...
Melodiê i s³owa Mazurka D¹-

browskiego znamy wszyscy. Œpie-
wamy tê pieœñ zawsze w chwilach
wa¿nych i uroczystych.

S³owa do tego ludowego mazur-
ka z Podlasia u³o¿y³ Józef Wybic-
ki w Roggio Emili we W³oszech
w lipcu 1797 roku, z myœl¹ o ¿o³-
nierzach polskich walcz¹cych na
ziemi w³oskiej pod dowództwem
genera³a Jana Henryka D¹brow-
skiego. "Pieœñ Legionów Poskich
we W³oszech" - taki by³ pierwot-
ny tytu³ naszego hymnu narodowe-
go. Dzisiaj pieœñ nazywana jest
"Mazurkiem D¹browskiego" lub
"Jeszcze Polska nie zginê³a".

"Mazurek D¹browskiego" po-
wsta³ w najbardziej dramatycznym
okresie naszej historii. Upadek Po-
wstania Koœciuszkowskiego, III
rozbiór Polski, emigracja wielu ty-
siêcy Polaków - to wszystko przy-
gnêbia³o i przera¿a³o. Nowa pieœñ
szybko przedar³a siê przez granicz-
ne kordony i od razu zyska³a w kra-
ju popularnoœæ. Podczas tej wê-
drówki jej tekst ulega³ drobnym

zmianom. By³o to wy-
nikiem b¹dŸ niedok³ad-
nego, wy³¹cznie ustne-
go przekazu, b¹dŸ wy-
razem ¿yczeñ i nowych
nadziei Polaków miesz-
kaj¹cych pod zaborami.

Z chwil¹ wybuchu
powstania listopadowe-
go "Mazurek D¹brow-
skiego" zacz¹³ byæ po-
wszechnie uwa¿any za
hymn narodowy. Od tej
pory zawsze towarzy-
szy³ Polakom. Œpiewa-
li go uczestnicy powsta-
nia styczniowego, w
XX wieku z jego melo-
di¹ szli do boju po-
wstañcy wielkopolscy i
œl¹scy. Brzmia³ na
wszystkich frontach II
wojny œwiatowej, wszê-
dzie tam, gdzie walczyli

polscy ¿o³nierze. Zagrzewa³ do
boju, wzbudza³ nadzieje.

Obecny tekst hymnu i jego za-
pis nutowy zosta³ zatwierdzony
sejmow¹ ustaw¹ o godle, barwach
i hymnie narodowym z 31 stycz-
nia 1980 roku.

Pieœñ Józefa Wybickiego ju¿ od
ponad 200 lat jednoczy naród Pol-
ski, tak w trudnych, jak i radosnych
dla kraju chwilach. Melodia hym-
nu rozbrzmiewa podczas miêdzy-
narodowych spotkañ z udzia³em
przedstawicieli Polski, towarzyszy
tak¿e polskim sportowcom. £¹czy
Polaków rozproszonych po ca³ym
œwiecie.

Polski hymn sta³ siê inspiracj¹
dla innych narodów s³owiañskich.
Melodie narodów m.in. chorwac-
kiego, ukraiñskiego, serbskiego i
s³oweñskiego s¹ podobne do pol-
skiego mazura i rozpoczynaj¹ siê
od niemal identycznych s³ów.

Red.

Orze³ Bia³y

Ksiêstwo Warszawskie

God³o

Rzeczypospolitej Polskiej
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Szkolenia dla SIP-owców

Szkolenia dla Zak³adowych Spo-
³ecznych Inspektorów Pracy zorga-
nizowane bêd¹ w siedzibie Œl¹sko-
D¹browskiej "Solidarnoœci" w
dniach: 5-7 maja i 26-28 maja.

Na 2 maja wyznaczone zosta-
³o spotkanie zwi¹zkowców
„Solidarnoœci” z dyrekcj¹
sklepów Carrefour.

Rozmowy maj¹ dotyczyæ wprowa-
dzenia dodatku sta¿owego dla pra-
cowników zatrudnionych w tej sieci.

Krzysztof Czaja przewodnicz¹cy
"Solidarnoœci" w Carrefour w Kato-
wicach podkreœla, ¿e zespó³ roboczy
"S" wypracowa³ jednolite stanowisko.
- Dodatek sta¿owy powinien byæ
wyp³acany raz na kwarta³ w formie
pieniê¿nej - mówi Krzysztof  Czaja.
Wczeœniej zarz¹d proponowa³ dodat-
kowe dni urlopu i bony towarowe
zamiast sta¿owego.

Zwi¹zkowcy obawiaj¹ siê jednak,
¿e do zaplanowanych na pi¹tek roz-
mów mo¿e nie dojœæ ze wzglêdu na
d³ugi majowy weekend.

- Je¿eli nie osi¹gniemy porozumie-
nia z dyrekcj¹ sieci, to w Carrefour
wszystko mo¿e siê zdarzyæ. Pracow-
nicy s¹ coraz bardziej zdeterminowa-
ni, a atmosfera staje siê coraz bardziej
napiêta - podkreœla Krzysztof Czaja.

 ak

NSZZ „Solidarnoœæ” sprzeci-
wia siê niekorzystnym dla
pracowników zmianom w
Kodeksie pracy.

Zwi¹zek zaniepokojony jest
sprzecznymi informacjami poja-
wiaj¹cymi siê w mediach dotycz¹-
cymi niekorzystnych dla pracow-
ników zmian w prawie pracy. For-
sowane szczególnie przez ministra
gospodarki Adama Szejnfelda
propozycje, nie uzyska³y akcepta-
cji strony zwi¹zkowej w Komisji
Trójstronnej.

Zdaniem zwi¹zkowców z "Soli-
darnoœci", takie postêpowanie jest
sprzeczne z deklaracjami wicepre-

Komisja Krajowa NSZZ „Soli-
darnoœæ” wezwa³a dyrekcjê
Poczty Polskiej do jak najszyb-
szego zrealizowania postula-
tów pocztowców, domagaj¹-
cych siê podwy¿ek p³ac. Ci
zapowiedzieli na 5 maja strajk
generalny.

- Opiesza³oœæ w dzia³aniach pra-
codawcy w sporze i prowokowanie
pracowników do podjêcia ogólnego
strajku nale¿y postrzegaæ jako ele-

W maju pracownicy handlu
bêd¹ mogli odpocz¹æ. To je-
dyny miesi¹c w roku, w któ-
rym bêd¹ mieli a¿ cztery dni
wolne. Nie pójd¹ do pracy
1,3,11 i 22 maja.

W tym roku w maju wypadaj¹
równie¿ Zielone Œwi¹tki (11 maja)
i Bo¿e Cia³o (22 maja).

- To dni, które dziêki staraniom
"Solidarnoœci" wpisane zosta³y na
listê 12 dni œwi¹tecznych wolnych
od pracy w handlu w ci¹gu roku -
podkreœla Alfred Bujara, prze-
wodnicz¹cy Sekcji Krajowej Pra-
cowników Handlu NSZZ "S".

Pracodawcy zatrudniaj¹cy co
najmniej 20 osób maj¹ obowi¹-
zek zorganizowania w zak³a-
dzie pracy palarni (wyrok Na-
czelnego S¹du Administracyj-
nego w Warszawie z 4 kwietnia
2007 r., I OSK 892/06).

Stworzenie palarni zosta³o tym sa-
mym zaliczone do jednych z najwa¿-
niejszych obowi¹zków pracodawcy,
³¹cz¹cych siê bezpoœrednio: z ko-
niecznoœci¹ zapewnienia bezpiecz-
nych i higienicznych warunków pra-
cy oraz ze stanem zatrudnienia.

Graniczn¹ liczbê stanowi 20 osób,
bez wzglêdu na podstawê zatrudnie-
nia, oraz fakt, czy którakolwiek z tych
osób pali, czy nie. Obowi¹zek ten
wynika wprost z obowi¹zuj¹cych
przepisów prawnych i nie ma mo¿li-
woœci uchylenia siê od niego. Naczel-
ny S¹d Administracyjny w Warsza-
wie wskaza³, ¿e bezwzglêdny obo-
wi¹zek wyznaczenia pomieszczeñ
specjalnie przeznaczonych na palar-
nie wynika z dwóch aktów prawnych:
- ustawy z 9 listopada 1995 r. o

ochronie zdrowia przed nastêp-
stwami u¿ywania tytoniu i wyro-
bów tytoniowych (Dz.U z 1996 r.
Nr 10, poz. 55 ze zm., dalej usta-
wa) oraz

- rozporz¹dzenia z 26 wrzeœnia
1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpieczeñstwa i higieny
pracy (Dz.U z 2003 r. Nr 169, poz.
1650, dalej rozporz¹dzenie)

Palarnia powinna byæ oddzielnym
pomieszczeniem, spe³niaj¹cym do-
datkowo odpowiednie wymagania
techniczne, gdy¿ palenie tytoniu w
zak³adach pracy jest dozwolone wy-
³¹cznie we w³aœciwie przystosowa-
nych pomieszczeniach, wyposa¿o-
nych w dostateczn¹ liczbê popielni-
czek. Palarnie powinny byæ tak usy-
tuowane, aby nie nara¿a³y osób nie-
pal¹cych na wdychanie dymu tytonio-
wego. Powierzchnia poszczególnych
pomieszczeñ przeznaczonych na pa-
larnie nie powinna byæ mniejsza ni¿
4 m2, a na ka¿dego pracownika naj-
liczniejszej zmiany korzystaj¹cego z
tego pomieszczenia musi przypadaæ
co najmniej 0,1 m2 powierzchni pod-
³ogi.

W palarni nale¿y zapewniæ przy-
najmniej dziesiêciokrotn¹ wymianê
powietrza w ci¹gu godziny. Praco-

dawcy uchylaj¹c siê od tego obowi¹z-
ku niejednokrotnie twierdz¹, ¿e takie
miejsca znajduj¹ siê na terenie ich za-
k³adu pracy, wskazuj¹c wówczas na
korytarze lub toalety z wystawiony-
mi popielniczkami. Podkreœlaj¹ te¿,
¿e pracownicy sami wol¹ wyjœæ "na
papierosa" przed budynek, traktuj¹c
to jako okazjê do d³u¿szych przerw
w pracy. Ponadto pracodawcy skar¿¹
siê na zbyt wysokie koszty zorgani-
zowania takiego pomieszczenia (np.
w zwi¹zku z obowi¹zkiem zapewnie-
nia odpowiednio czêstej wymiany po-
wietrza) czy wrêcz brak miejsca, któ-
re mo¿e byæ przeznaczone do tego
celu.

Dodatkowego podkreœlenia wyma-
ga fakt, ¿e pracodawca zobowi¹zany
do ochrony zdrowia i ¿ycia pracow-
ników przez zapewnienie im bez-
piecznych i higienicznych warunków
pracy (art. 207 § 2 k.p.) musi urz¹-
dziæ palarniê, nawet jeœli ¿aden z pra-
cowników nie pali. Ponadto praco-
dawca w myœl ustawy z 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze
zm.) nie mo¿e zbieraæ danych doty-
cz¹cych na³ogów zatrudnionych u
niego osób. Nawet w przypadku po-
wziêcia takiej informacji, na³óg nie
mo¿e stanowiæ powodu gorszego
traktowania pracownika (co równie¿
mo¿e wi¹zaæ siê z niechêci¹ praco-
dawców do wyznaczania palarni).

Urzêdy skarbowe z naszego
regionu w³¹czy³y siê w ogólno-
krajowy protest pracowników
urzêdów skarbowych.

Od dziœ placówki powinny zostaæ
oflagowane. W œrodê 30 kwietnia pra-
cownicy zamierzaj¹ braæ urlopy na
¿¹danie i honorowo oddawaæ krew. -
Z konsultacji z za³ogami wynika, ¿e
absencja w tym dniu mo¿e wynieœæ
60-70 proc. - mówi Józefa Warcha-
la, przewodnicz¹ca Miêdzyregional-
nej Sekcji Pracowników Skarbowych
NSZZ "Solidarnoœæ".

Jak podkreœla przewodniczaca, ak-
cja s³u¿y przede wszystkim nag³oœnie-
niu trudnej sytuacji finansowej pra-
cowników urzêdów skarbowych. -
Nasi prze³o¿eni w regionie wiedz¹ o
naszych postulatach, wiedz¹ ile zara-
biamy. Ale chcemy daæ sygna³ do

Agnieszka Gonera, Inspektor ds. BHP

 Zarz¹du Regionu

BHP

Palarnia w firmie

miera Waldemara Pawlaka. Co
wiêcej kontynuowanie prac i zapo-
wiedzi przes³ania do konsultacji
spo³ecznej projektów zmian nie
zaakceptowanych przez partnerów
spo³ecznych stawia pod znakiem
zapytania dalsze negocjacje nad
rozwi¹zaniami najwa¿niejszych
spraw spo³eczno-gospodarczych.
Uchwa³ê w sprawie podjêcia takich
negocjacji Komisja Trójstronna
przyjê³a 3 kwietnia.

"Takie postêpowanie oznaczaæ
bêdzie jednostronne zerwanie roz-
mów przez stronê rz¹dow¹" - czy-
tamy w stanowisku Komisji Kra-
jowej NSZZ "Solidarnoœæ".

Dzia³ Informacji KK

Warszawy, ¿e w skarbówce pracuj¹
nie komputery, lecz ludzie, którzy
maj¹ doœæ poni¿aj¹cych zarobków.
Chcemy, by nas zauwa¿ono.

Józefa Warchala jest zdania, ¿e do-
tychczasowe lekcewa¿enie pracowni-
ków urzêdów skarbowych mo¿e wy-
nikaæ z tego, ¿e jest to bran¿a silnie
sfeminizowana. - Powodzenie akcji
poka¿e si³ê lub niemoc skarbowców
- mówi przewodnicz¹ca. - Mam na-
dziejê, ¿e ci z podatników, którzy jesz-
cze nie z³o¿yli rocznych zeznañ po-
datkowych, zd¹¿¹ zrobiæ to dziœ i ju-
tro. W œrodê PIT-y bêdzie mo¿na wy-
s³aæ poczt¹ - przypomina Warchala.

Pracownicy skarbówki domagaj¹
siê poprawy warunków pracy oraz
podwy¿ek wynagrodzeñ. Chc¹
zwiêkszenia kwoty przewidzianej na
jeden etat w aparacie skarbowym oraz
reformy s³u¿by cywilnej.             wg

NIE dla zmian w Kodeksie

Skarbowy protest

Poczta prowokuje

do strajku?
menty marketingu politycznego -
uwa¿aj¹ cz³onkowie Komisji Krajo-
wej. Ma to "przekonaæ obywateli do
potulnego zaakceptowania niszcze-
nia najwiêkszego, do niedawna
sprawnie dzia³aj¹cego, polskiego
przedsiêbiorstwa."    "Solidarnoœæ"
jest zaniepokojona szybkim przepro-
wadzeniem przez Sejm, bez konsul-
tacji spo³ecznej, ustawy wprowadza-
j¹cej mo¿liwoœæ upad³oœci Poczty
Polskiej. Komisja Krajowa "Solidar-
noœci" oczekuje od rz¹du "w³aœciwe-
go nadzoru nad procesami zachodz¹-
cymi w tej, strategicznej dla intere-
su narodowego, firmie oraz w³¹cze-
nia siê rz¹du w zakoñczenie sporu.

Przypomnijmy, "Solidarnoœæ"
pocztowców postuluje 700 z³ pod-
wy¿ki od 1 stycznia. 2008 r. W przy-
padku niepowodzenia zaplanowa-
nych równie¿ na ten tydzieñ rozmów,
"S" zapowiedzia³a strajk w Poczcie
od 5 maja. Dyrekcja Poczty propo-
nuje podwy¿kê wprowadzan¹ stop-
niowo w ci¹gu tego roku w wyso-
koœci 500 z³.                               wg

Bêd¹

rozmawiaæ?

Pracownicy

handlu

odpoczn¹

Chêtni do udzia³u w szkoleniach
proszeni s¹ o kontakt z Sekretaria-
tem Ogólnym Zarz¹du Regionu, te-
lefon 032 253 78 00.
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W poniedzia³ek 28 kwietnia
obchodzony by³ Œwiatowy
Dzieñ Pamiêci Ofiar Wypad-
ków przy Pracy i Chorób Za-
wodowych.

Dzieñ Pamiêci Ofiar Wypad-
ków przy Pracy i Chorób Za-
wodowych obchodzony jest od
1996 r., kiedy w siedzibie ONZ
w Nowym Jorku delegacja
zwi¹zkowców zapali³a œwiecê
pamiêci dla pracowników, któ-
rzy zginêli w wypadkach przy
pracy lub cierpi¹ z powodu
z³ych warunków pracy i chorób
zawodowych. Obecnie Dzieñ
Pamiêci obchodzony jest w 120
krajach. Jego symbolem jest
w³aœnie zapalona œwieca.

Jak podaje Miêdzynarodowa
Organizacja Pracy rocznie w
wypadkach przy pracy ginie
ponad 2 mln pracowników, 1,2
mln zostaje rannych a 160 mln
pracuje w ciê¿kich warunkach.
W Polsce w 2007 r. poszkodo-
wanych w wypadkach przy pra-
cy zosta³o 99 171 pracowni-
ków. Zginê³o przy pracy 479
osób. Na jednego poszkodowa-
nego przypada³o 35,3 dni nie-
zdolnoœci do pracy, co daje
³¹cznie 3 354 046 dni. Najczê-
œciej wypadkom ulegaj¹ pra-
cownicy najm³odsi, do 29 lat
(ponad 27 tys. poszkodowa-

nych) i w pierwszym roku pracy
(37 tys. poszkodowanych). Naj-
wiêcej wypadków ma miejsce w
przetwórstwie przemys³owym (40
tys.), w handlu detalicznym i hur-

towym (10 tys.), budow-
nictwie (8895 wypad-
ków) oraz ochronie zdro-
wia (7797 wypadków).

Has³o tegorocznego
dnia to: "Zdrowe miejsca
pracy dla wszystkich".
Miêdzynarodowa Orga-
nizacja Pracy zwraca
uwagê, ¿e 36 proc. ludzi
na ca³ym œwiecie nie ma
dostêpu do opieki zdro-
wotnej. Dla wielu pra-
cowników najni¿ej wy-
nagradzanych i pozba-
wionych mo¿liwoœci le-
czenia siê, choroba czy
wypadek oznaczaj¹ utra-
tê pracy i brak œrodków
do ¿ycia.

NSZZ "Solidarnoœæ"
jak co roku w³¹czy³a siê
w obchody Miêdzynaro-
dowego Dnia Pamiêci
Ofiar Wypadków przy
Pracy i Chorób Zawodo-
wych. W tym roku g³ów-
ne obchody tego dnia
odby³y siê w £odzi.

Dzia³ Informacji KK,

wg

– Kiedy rozpoczê³a siê Pani

przygoda ze Zwi¹zkiem?

W 1980 r. by³am jedn¹ z za³o¿y-
cieli "Solidarnoœci" w Odlewniach
Staliwa w Sosnowcu. W tym za-
k³adzie przepracowa³am 15 lat. W
1992 r. zosta³am przewodnicz¹c¹
komisji koordynacyjnej NSZZ
"Solidarnoœæ" w Sosnowcu i 1 lip-
ca odesz³am do pracy do Zarz¹du
Regionu. Wówczas by³a to funk-
cja z wyboru.
– Czy udzia³ w za³o¿eniu Zwi¹z-

ku mia³ wp³yw na Pani pracê

zawodow¹?

By³o ciê¿ko. Chodzili za mn¹
wszêdzie - szczególnie w stanie
wojennym - z deklaracj¹ przyst¹-
pienia do OPZZ. Oczywiœcie ni-
gdy jej nie wype³ni³am wiêc moje
wynagrodzenie ju¿ nie wzros³o.
Mia³am ukoñczone studia wy¿sze
i jedn¹ z najni¿szych stawek w fir-
mie. Nie dzia³a³am na zewn¹trz,
ale w  "Solidarnoœæ" zak³adow¹
by³am bardzo zaanga¿owana.
Uda³o nam siê wyprowadziæ
sztandar Zwi¹zku i uratowaæ go
przed konfiskat¹. Obecnie znajdu-
je siê w Sanktuarium Matki Bo-
¿ej Fatimskiej w Sosnowcu.
- Co by³o najtrudniejsze w kie-

rowaniu Biurem Terenowym?

Pierwsze trzy lata, gdy w biurze
brakowa³o prawnika. Musia³am
du¿o siê uczyæ, byæ na bie¿¹co z
prawem, udzielaæ zwi¹zkowcom
informacji, pomagaæ komisjom i
jeŸdziæ na negocjacje. Teren dzia-

³ania biura jest bardzo rozleg³y.
Obejmuje Sosnowiec, D¹browê
Górnicz¹, Bêdzin, CzeladŸ, oko-
³o 100 organizacji zwi¹zkowych.

Podobno cz³onków "Solidarnoœci"
ubywa, ale u nas przybywa. Nie
mogê nad¹¿yæ przywoziæ deklara-
cji.
- A najmilsze momenty w pra-

cy zwi¹zkowej?

Ca³a praca w "Solidarnoœci" by³a

Z Alicj¹ B³aszczyk, odchodz¹c¹ na emeryturê kierowniczk¹

Biura Terenowego NSZZ „Solidarnoœæ” w Sosnowcu rozmawia
Agnieszka Konieczny.

Damian Jonak goœci³ w ponie-
dzia³ek w siedzibie Œl¹sko-D¹-
browskiej "Solidarnoœci". M³o-
dzie¿owy mistrz œwiata federacji
WBC wrêczy³ przewodnicz¹ce-
mu Piotrowi Dudzie figurkê bok-
sera. - To podziêkowanie za to,
co Œl¹sko-D¹browska "Solidar-
noœæ" robi dla mnie i dla polskie-
go boksu - mówi³ Damian Jonak.

Do œrody na portalu allegro.pl
licytowaæ mo¿na dwie koszulki z
wizerunkiem i podpisem Damia-

na Jonaka oraz innych uczestni-
ków niedawnej gali w katowic-
kim Spodku. Dochód z ich sprze-
da¿y zasili Fundacjê na Rzecz
Zdrowia Dzieci i M³odzie¿y Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego im.
Grzegorza Kolosy oraz Fundacjê
Knockout Dystrofii, pomagaj¹c¹
dzieciom chorym na tê straszn¹
chorobê. Aukcje na portalu alle-
gro mo¿na znaleŸæ pod numera-
mi 348817537 i 348817539.

Praca zabija 2 mln

osób rocznie

Alicjê B³asz-
czyk zast¹pi Jo-

anna Siñska z
Zarz¹du Regio-
nu, która ju¿ od
dwóch miesiêcy
poznaje pracê w
Biurze Tereno-
wym. W Œl¹sko-
D¹browskiej "S"
zatrudniona zo-
sta³a w 1990 r.
Pracowa³a m.in.
w ksiêgowoœci,
biurze prasowym
i biurze poœred-
nictwa pracy.
Niedawno ukoñ-
czy³a studia li-
cencjackie na
kierunku doradz-
two edukacyjne i zawodowe w
katowickiej Filii Wy¿szej Szko-
³y Pedagogicznej w Warszawie.

- Przejœcie do Biura Terenowe-
go to dla mnie nowe doœwiadcze-
nie i wyzwanie. Bêdê siê stara³a
wykorzystaæ umiejêtnoœci, które
zdoby³am podczas pracy zawodo-

wej i na studiach - mówi Asia Siñ-
ska.

- To wspania³a, pe³na energii
osoba, która bardzo szybko siê
uczy. Na pewno da sobie radê -
tak o swojej nastêpczyni mówi
pani Ala.

przyjemnoœci¹ i jeszcze nie wyda-
je mi siê, ¿e odchodzê. Na tym te-
renie - ciê¿kim, gdzie ca³y czas le-
wica wygrywa kolejne wybory i

rz¹dzi - ludzie s¹ wspaniali. Ser-
deczni otwarci, przebojowi i za-
anga¿owani w dzia³alnoœæ. Nie
by³o takiej manifestacji zwi¹zko-
wej, na któr¹ z Sosnowca nie po-
jecha³by pe³ny autobus. Wydaje
mi siê, ¿e u nas spe³ni³a siê idea
solidarnoœci. Dlatego chcia³am
podziêkowaæ wszystkim komi-
sjom z obszaru dzia³ania biura,
mojej wspó³pracownicy Eli Kali-

nowskiej, która by³a tutaj od po-
cz¹tku i odesz³a ju¿ na emeryturê
oraz Piotrowi Kisielowi, wspa-
nia³emu cz³owiekowi i prawniko-
wi.
– Jak teraz bêdzie wygl¹da³o

Pani ¿ycie i jakie ma Pani pla-

ny?

Jeszcze siê nad tym nie zastana-
wia³am. W tej chwili mieszka ze
mn¹ ciocia, 90-letnia staruszka,
która prze¿y³a Oœwiêcim i potrze-
buje mojej opieki. Mam dwoje do-
ros³ych dzieci, bêdê czeka³a na
wnuki. Na pewno zadbam o zdro-
wie i zapiszê siê na Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Jest mnóstwo
ksi¹¿ek, na przeczytanie których
wci¹¿ brakowa³o mi czasu. Nigdy
pracy w Zwi¹zku nie traktowa³am
jak urzêdnik, od godziny do go-
dziny wiêc ci¹gle by³am zajêta.
Oczywiœcie, nie ¿egnam siê z "So-
lidarnoœci¹". Bêdê zagl¹da³a do
biura, wielu komisjom obieca³am,
¿e nie stracê z nimi kontaktu.
– Dziêkujê za rozmowê.

Bêdê zagl¹da³a

do biura


