
O nowelizacji ustawy o promo-
cji zatrudnienia rozmawiano 31
maja br. na posiedzeniu zespołu
Rady Dialogu Społecznego ds.
polityki gospodarczej i rynku
pracy. Odnosi się ona do pra-
cowników spoza UE, a w prak-
tyce w dominującej mierze z
Ukrainy.

Jak zaznaczył wiceminister
Szwed, jeżeli historia zatrudnie-
nia cudzoziemca w Polsce jest
dobra, to zmiany mogą ułatwić
przyjazdy takich osób. Inaczej
ma być z tymi, którzy w jakimś
stopniu traktują Polskę jako
chwilowe miejsce pobytu
umożliwiające wyjazd na Za-
chód. Chodzi głównie o utrud-
nienia administracyjne.
Zostanie też wprowadzona
opłata za zezwolenie w wysoko-
ści 30 zł. Ma być wsparciem
finansowym dla urzędów pracy,
umożliwić dodatkową obsługę
przy rejestracji pracy cudzo-
ziemców. 

Obok zezwoleń na pracę,
które mogą zostać wydane
przez wojewodę na okres do 3
lat, wprowadzone zostaną dwa
dodatkowe typy zezwoleń - na
pracę sezonową i krótkotermi-
nową. Będą one wydawane
przez starostę w przypadku wy-
konywania pracy przez okres 8 i
6 miesięcy w roku kalendarzo-
wym.

Jak mówił wiceminister
Szwed, obecnie obciążenie
związane z przyjmowaniem do
pracy sezonowej lub krótko-

trwałej cudzoziemców jest zróż-
nicowane - największe w woje-
wództwie mazowieckim.
Efektem jest różny czas rejestra-
cji zagranicznych pracowników.

Według przedstawicielki re-
sortu rodziny, 42 proc. urzędów
pracy rejestruje zezwolenie w
ciągu 1-2 dni. Najdłuższy czas
rejestracji jest w powiatach: gró-
jeckim, płockim i warszawskim
- 11-15 dni. Tutaj przyjmowane
jest ponad 40 tys. wniosków o
zezwolenie na prace cudzo-
ziemców rocznie. A są powiaty,
gdzie jest ich poniżej 3 tys. rocz-
nie.

W myśl nowelizacji terminy
załatwiania spraw mają wynikać
z kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego. A tam w pierw-
szej kolejności pojawia się ter-

min ,,niezwłocznie”. Dalej
jest mowa o 30 dniach, a w spra-
wach skomplikowanych o 60

dniach. Unijna dyrektywa z 26
lutego 2014 r., do której noweli-
zacja stanowi dostosowanie,
wskazuje jako termin maksy-
malny 90 dni.

Jak wyjaśniali przedstawiciele
ministerstwa, nowe przepisy
będą pozwalały pracowników
na zwolnienie z takich państw
jak: Ukraina, Mołdawia, Arme-
nia, Białoruś, Gruzja i Rosja z
tzw. testu rynku pracy (ustale-
nie, czy na stanowisko, jakie
miałby zająć cudzoziemiec, nie
ma chętnego polskiego pracow-
nika). Będą oni mogli uzyskać
wpis do rejestru pracy sezono-
wej na 3 lata.

W nowelizacji przewiduje się
też, że praca będzie legalna
także w trakcie oczekiwania na
akceptację wniosku o przedłu-
żenie zezwolenia. W wypadku
zmiany pracodawcy będzie le-
galna przez 14 dni.

Jeśli chodzi o zarobki, to mają
być odniesione do pracownika
krajowego, jeśli cudzoziemiec
wykonuje podobną pracę na po-
dobnym stanowisku. Gdyby nie
było to możliwe, ocena wysoko-
ści wynagrodzenia ma należeć
do powiatowego urzędu pracy,
ale jest też przewidziany w tym
zakresie dialog z pracodawcą.

„Solidarność” dostrzega nie-
bezpieczeństwo związane z ros-
nącą migracją pracowników
spoza UE, zatrudnianych na
gorszych warunkach, co z kolei
ma negatywny wpływ na pogor-
szenie sytuacji polskich pracow-
ników.

Wiceminister Szwed wskazał
na formy krótkotrwałego za-
trudnienia cudzoziemców. 42
proc. stanowią umowy o dzieło,
kolejne 42 proc. - zlecenia, 16
proc. umowy o pracę, z czego 3
proc. na czas nieokreślony. Do-
datkowym problemem jest też
praca na czarno.

Przedstawiciele „Solidarno-
ści” podjęli również temat
ochrony prawnej zatrudnianych
w Polsce cudzoziemców, którzy
mają utrudniony dostęp do in-
spekcji pracy oraz do sądów. Jak
zaznaczyli przedstawiciele re-
sortu rodziny, niestety cudzo-
ziemcy często nie chcą
współpracować z PIP. Nie decy-
dują się też na drogę sądową
przy dochodzeniu swoich praw. 
Anna Grabowska, 
„Tygodnik Solidarność” 
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W dniach 2-4 czerwca odbyło
się w Wilnie seminarium mię-
dzynarodowe „Rola partnerów
społecznych w określeniu kon-
struktywnego modelu stosun-
ków pracy, w dążeniu do
tworzenia jakościowych i sta-
łych miejsc pracy.”

Piotr Duda, przewodniczący
KK oraz Ewa Zydorek, sekretarz
KK mówili o roli partnerów spo-
łecznych w polepszaniu warun-
ków pracy i dialogu
społecznego w oparciu o pol-

skie doświadczenia. Szef KK
brał również udział w dyskusji
okrągłego stołu na temat dia-
logu społecznego i elastycznych
form zatrudnienia. 

Uczestniczyli w niej przed-
stawiciele partnerów społecz-
nych na Litwie, przedstawiciele
parlamentu litewskiego i posło-
wie do PE.

W konferencji wziął również
udział przewodniczący wielko-
polskiej „Solidarności” Jarosław
Lange. 

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą
warunków zatrudnienia w Pol-
sce pracowników delegowanych
z innych państw UE i związa-
nych z tym nowych obowiąz-
ków kontrolnych Państwowej
Inspekcji Pracy. „Solidarność” z
zadowoleniem przyjmuje nowe
przepisy, ponieważ jest to ko-
lejny krok do zwalczania patolo-
gii na rynku pracy.

Celem ustawy jest zagwaran-
towanie przestrzegania odpo-
wiedniego poziomu ochrony
pracowników delegowanych do
naszego kraju. Ustawa m.in.

określa warunki zatrudnienia
pracowników delegowanych na
terytorium Polski i doprecyzo-
wuje zasady współpracy admi-
nistracyjnej polskich organów,
m.in. Państwowej Inspekcji
Pracy z organami innych państw
członkowskich UE.

Delegujący pracownika do
Polski zapewnia mu m.in. wa-
runki zatrudnienia, które są nie
mniej korzystne niż określone w
naszym Kodeksie pracy normy
wymiaru czasu pracy, okresu
dobowego i tygodniowego od-
poczynku, wymiaru urlopu wy-

poczynkowego. Nie niższe od
minimalnego musi być też wy-
nagrodzenie za pracę. Zacho-
wane muszą być również zasady
wynagrodzenia za godziny nad-
liczbowe. Większość zapisów
dotyczy nowych obowiązków
Państwowej Inspekcji Pracy,
związanych z kontrolą pracow-
ników delegowanych. 

- To krok w dobrym kierunku
- komentuje Sławomir Adam-
czyk, ekspert KK NSZZ „Solidar-
ność” - Zapisy ustawy pozwalają
na zwalczanie patologii szcze-
gólnie wobec pracowników de-

legowanych do Polski ze
Wschodniej Europy. Ich nie
chronią żadne unijne przepisy -
dodaje i wyjaśnia, że w ustawie
zapisano, że pracodawcy z in-
nych krajów spoza UE mają sto-
sować te same zasady wobec
pracowników delegowanych do
Polski.

Delegujący musi też zapew-
nić przewidziane w polskim
prawie zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy, równego trakto-
wania i braku dyskryminacji w
zatrudnieniu.
red. hd, solidarnosc.org.pl

W Wilnie o roli 
partnerów społecznych

Pracownicy delegowani do Polski objęci ochroną

Nie likwidujemy uproszczonej procedury w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Staramy
się jednak uporządkować ten rynek, abyśmy nie byli tylko krajem tranzytowym. Chcemy też
preferować pracodawców, którzy systematycznie zatrudniają cudzoziemców, z dobrą 
historią na naszym rynku pracy - wyjaśniał w Radzie Dialogu Społecznego wiceminister 
rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Obostrzenia
w zatrudnianiu 
cudzoziemców w Polsce

Marszałek Sejmu podpisał de-
cyzję o zarejestrowaniu komi-
tetu obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej „Wolna nie-
dziela”, której celem jest ograni-
czenie handlu w niedzielę. Do
końca sierpnia komitet ma 3
miesiące na zebranie 100 tys.
podpisów.

Zakaz handlu w niedziele
miałby objąć nie tylko 1,5 mln
pracowników tej branży, ale
także kilkaset tysięcy zlecenio-
dawców.

Po złożeniu wniosku odbę-
dzie się w Sejmie pierwsze czy-
tanie, po którym ustawa trafi do
komisji sejmowej, gdzie osta-
tecznie zostanie wypracowany
kształt ustawy.

Ustawa zakłada liczne wyłą-
czenia dopuszczające handel w
niedzielę, np. na stacjach benzy-
nowych, w kioskach, sklepach
na dworcach autobusowych,

kolejowych, portach lotniczych,
strefach wolnocłowych, piekar-
niach, obiektach infrastruktury
kryzysowej, szpitalach, szko-
łach. 

Komitet obywatelskiej inicja-
tywy ustawodawczej powstał z
inicjatywy Sekretariatu Banków,
Handlu i Usług NSZZ „Solidar-
ność” w końcu kwietnia w Cen-
trum Partnerstwa Społecznego
„Dialog” w Warszawie. W skład
komitetu weszli przedstawiciele
m.in. Związku Rzemiosła Pol-
skiego, Akcji Katolickiej,
KZPRSS Społem, Federacji ZZ
Handlu i Spółdzielczości OPZZ,
Lewiatana, Stowarzyszenia
Zdrowa Praca, Misji Gabriela,
Polskiej Izby Paliw Płynnych,
Polskiej Grupy Supermarketów.
Szczegóły na stronie 
solidarnosc.poznan.pl, tam
również formularz 
do zbierania podpisów.

Wolne niedziele 
– zbieramy podpisy
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Władza skierowała przeciw nim
karabiny i czołgi. Krwawo stłu-
mione powstanie i ofiara naj-
wyższa - ofiara życia, którą na
ołtarzu niepodległej Rzeczypo-
spolitej złożyli pomordowani z
rozkazu rządzących, nie poszła
na marne. 

Z tego pierwszego zrywu
wzięły początek następne: Wy-
brzeże - 1970, Radom - 1976 i
wreszcie robotnicy Lublina,
Gdańska, Szczecina, Jastrzębia,
a za nimi cała Polska powie-
dzieli - dość bezprawia, chcemy
wolności! Poznański Czerwiec
1956 r. był początkiem narodzin
„Solidarności”.

W tym roku mija 60 lat od
tamtych wydarzeń. O szczegól-
nym znaczeniu Czerwca 56 dla
mieszkańców naszego miasta i
regionu świadczy bogaty pro-
gram obchodów rocznicowych.
Znalazły się w nim wystawy,
koncerty, pokazy filmów, spek-
takle, imprezy sportowe i rek-
reacyjne, a także specjalne
inicjatywy skierowane do
uczniów poznańskich i wielko-
polskich szkół.

Poniżej tylko niektóre z wy-
darzeń rocznicowych. 

19 czerwca 2016 r.
a godz. 9.30 - Msza św. w
intencji Ofiar Czerwca ’56 za-
mówiona przez pracowników
H. Cegielski - Poznań S.A.,
ZNTK S.A., MPK Sp. z o.o. -
Kościół p.w. Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, ul. Dąbrówki.

a godz. 22.00 - widowisko
plenerowo-medialne „STU-
KOT 1956” - ul. Młyńska 

24 czerwca 2016 
a godz. 11.00-15.00 - panel
dyskusyjny „Wydarzenia
1956 roku w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Próba
spojrzenia transnarodowego”
- Biblioteka Raczyńskich, plac
Wolności.

26 czerwca 2016 r.
a godz. 8.00 - Msza św. w
intencji Ofiar Czerwca ‘56 i
pracowników szpitala im. F.
Raszei zamówiona przez Ko-
misję Zakładową NSZZ „Soli-
darność” – (kaplica szpitalna)
- składanie kwiatów: pod tab-
licą pamiątkową umiesz-
czoną na murach szpitala (po
Mszy św.), pod tablicą Romka
Strzałkowskiego (godz.
9.30),  pod tablicą Petera
Mansfelda (godz. 10.00).
a godz. 22.00 - spektakl
„Gniew” - Dziedziniec UMP,
pl. Kolegiacki.

27 czerwca 2016 r.
a godz. 16.30 - otwarcie wy-
stawy plenerowej „1956: Polska
– Węgry. Historia i pamięć” -
Park im. Ofiar Katynia i Sybiru
a godz. 17.00 - spotkanie
uczestników i kombatantów
Poznańskiego Czerwca ’56 i
ich rodzin z władzami woje-
wódzkimi i miejskimi (wręcze-
nie odznaczeń). Koncert

multimedialny „Romek”, Dzie-
więć fantazji na fortepian, or-
kiestrę symfoniczną, warstwę
elektroniczną i projekcję
wideo – Sala Wielka CK
Zamek, ul. Św. Marcin 82.

28 czerwca 2016 r.
Składanie kwiatów: tablica
pamiątkowa przy bramie
Fabryki Pojazdów Szynowych
(dawna W3) H. Cegielski ul.
28 Czerwca 1956 (godz.
6.00),  tablica upamiętnia-
jąca studentów poległych w
Czerwcu ‘56 - Politechnika
Poznańska, pl. Marii Curie
Skłodowskiej (godz. 8.00),
tablica pamiątkowa - ZNTK
S.A., ul. Robocza (godz.
9.00),  tablica pamiątkowa –
d. zajezdnia MPK, ul. Ga-
jowa (godz. 10.00),  pomnik
adwokatów - obrońców oska-
rżonych w procesach poli-
tycznych - zbieg ul. Solnej i
ul. Stanisława Hejmow-
skiego (godz. 13.00)
a godz. 11.00 - Uroczystość
przy Pomniku Poległych w Po-
wstaniu Poznańskim 28 - 30
czerwca 1956 r. Odsłonięcie
tablicy pamiątkowej na gma-
chu Komendy Wojewódzkiej
Policji w Poznaniu - ul. Ko-
chanowskiego
a godz. 14.15 - Uroczystość
przy Bramie Głównej H. Ce-
gielski – Poznań S.A., 
a godz. 18.00 - Msza św. w
intencji Ofiar Czerwca ’56 za-
mówiona przez Zarząd Re-
gionu Wlkp. NSZZ
„Solidarność” oraz Komitet
Obchodów Rocznic Powstania
Poznańskiego Czerwca ‘56 -
Kościół oo. Dominikanów.
a godz. 20.30 - uroczystości
przy Pomniku Poznańskiego
Czerwca ’56. 
a godz. 22.00 - multime-
dialne widowisko Czerwiec
’56 - pl. A. Mickiewicza.

29 czerwca 2016 r.
a godz. 19:00 - Nadzwy-
czajny Koncert Marszałkow-
ski z okazji 60. Rocznicy
Poznańskiego Czerwca i 70.
Rocznicy śmierci kompozy-
tora Feliksa Nowowiejskiego -
Aula Uniwersytetu im. A. Mic-
kiewicza w Poznaniu

25, 26 i 29 czerwca 
a godz. 19.00 - spektakl
„Gorączka czerwcowej nocy”
- Duża Scena Teatru Nowego
im. T. Łomnickiego w Pozna-
niu, ul. Dąbrowskiego.
Pełny program obchodów
można znaleźć na stronach
www.solidarnosc.poznan.pl
oraz http://ipn.gov.pl/aktual-
nosci/2016/poznan/obchody-
60.-rocznicy-poznanskiego-cz
erwca-56.  

Posiedzenie zespołu problemo-
wego Rady Dialogu Społecznego,
które odbyło się 7 czerwca, w ca-
łości poświęcone było proble-
mom związanym ze
stosowaniem ustawy o emerytu-
rach pomostowych. Przedstawi-
ciele związków zawodowych – na
czele z ,,Solidarnością” - sprzeci-
wiają się wygaszaniu pomostó-
wek, które mają być wypłacane
tylko do 2040 r. Zgodnie bowiem
z ustawą z dnia 19 grudnia 2008
r. o emeryturach pomostowych,
osoby uprawnione do uzyskania
świadczenia muszą spełnić na-
stępujące warunki: być urodzone
po 31 grudnia 1948 r., mają co naj-
mniej 55 lat - kobiety i co najmniej
60 lat mężczyźni; nastąpiło z
nimi rozwiązanie stosunku
pracy; w dniu złożenia wniosku o
emeryturę udokumentują co naj-
mniej 25 lat pracy (w przypadku
mężczyzn), z czego co najmniej 15
lat to praca w szczególnych wa-
runkach. Część tych lat musi
przypadać do końca 1998 r. i
muszą to być prace wymienione
w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 7 lutego 1983 r.

Problem nie zniknie 
Praca w szczególnych warunkach
to prace związane z czynnikami
ryzyka, które z wiekiem mogą z
dużym prawdopodobieństwem
spowodować trwałe uszkodzenie
zdrowia. Należą do nich m. in.

prace przy przeróbce mechanicz-
nej węgla oraz rud metali lub ich
wzbogacaniu, prace przy obsłu-
dze wielkich pieców oraz pieców
stalowniczych lub odlewniczych,
prace rybaków morskich, na stat-
kach żeglugi morskiej, prace w
powietrzu wykonywane na stat-
kach powietrznych przez perso-
nel pokładowy, prace garbarskie,
prace bezpośrednio przy zrywce
lub ręcznej ścince drzew prze-
nośną pilarką z piłą łańcuchową,
prace tancerzy zawodowych
związane z bardzo ciężkim wysił-
kiem fizycznym.

Związkowcy podkreślają, że
wraz z wygaszeniem emerytur
pomostowych nie zniknie pro-
blem pracy w szkodliwych wa-
runkach i związanych z nimi
obciążeń zdrowotnych pracow-
ników. Ich zdaniem pomostówki
powinny być elementem ciągłym
w systemie ubezpieczeń społecz-
nych. 

Zasiadający w Radzie przed-
stawiciele pracodawców twierdzą
jednak, że nie stać naszego pań-
stwa na wcześniejsze emerytury,
a rozwiązaniem byłaby możli-
wość przekwalifikowania się po
osiągnięciu pewnego wieku dla
osób pracujących w trudnych wa-
runkach.  

Konieczne ujednolicenie zasad 
,,Solidarność” zwraca też uwagę
na konieczność ujednolicenia

zasad przyznawania pomostó-
wek. Ustawa podzieliła osoby za-
trudnione w szczególnych
warunkach lub o szczególnym
charakterze na dwie grupy.
Osoby, które przepracowały cho-
ciaż jeden dzień przed 1998 r.,
mogą ubiegać się o emeryturę po-
mostową. Pracownicy, którzy
rozpoczęli pracę po 31 grudnia
1998 r., nigdy nie będą mieć
prawa do takiego świadczenia. W
takich sytuacjach dochodzi do
paradoksów, że osoby pracujące
na takich samych stanowiskach,
w takich samych warunkach
szkodliwych przechodzą na eme-
ryturę na różnych zasadach:
jedna w wieku  60 lat, a druga
musi pracować do 67 roku życia.  

Związkowcy postulują, żeby
zmiany szły w takim kierunku,
aby jak najwięcej osób mogło sko-
rzystać z tej formy przejścia na
wcześniejszą emeryturę. Doma-
gają się także poprawy systemu
weryfikacji stanowisk pracy w
szkodliwych warunkach oraz
wzmocnienia uprawnień inspek-
cji pracy w ustawie o emeryturach
pomostowych. Repre-
zentacja związkowa RDS oczekuje
konkretnej deklaracji rządu, czy
skłonny on jest rozwiązać pro-
blem wygasającego charakteru
emerytur pomostowych i od tej
deklaracji uzależniają dalszy tok
prac nad przeglądem ustawy o
emeryturach pomostowych. AD

Zdjęcie umieszczone na Face-
booku może być przyczyną
kontroli ZUS i doprowadzić do
odebrania zasiłku chorobo-
wego. ZUS potwierdza, że ob-
serwuje naszą aktywność w
Internecie – podaje portal
pox.pl.

ZUS stoi twardo na stano-
wisku, iż osoba przebywająca na
zwolnieniu lekarskim powinna
cały czas pozostawać w miejscu
zamieszkania, chociaż w tej
kwestii ZUS przegrywał sprawy

nawet przed Sądem Najwyż-
szym, który orzekał, iż osoba
pobierająca zasiłek chorobowy
może leczyć się poza miejscem
zamieszkania. Był nawet wyrok,
w którym Sąd Najwyższy przy-
znał rację choremu, który kuro-
wał się w Egipcie.

Urzędnicy ZUS przyznają, że
wykorzystują portale społeczno-
ściowe do śledzenia naszej co-
dziennej aktywności. Problemy
może mieć każda osoba przeby-
wająca na zwolnieniu lekarskim,

która umieszcza na Facebooku
zdjęcia wskazujące na aktyw-
ność inną niż domowa kuracja.
Wyjście do restauracji czy wyjazd
nad jezioro mogą zatem stać się
przyczyną wszczęcia postępo-
wania wyjaśniającego i w kon-
sekwencji odebrania
świadczenia chorobowego.

W ciągu tylko jednego roku
ZUS przeprowadził aż 600 ty-
sięcy kontroli, odbierając Pola-
kom świadczenia na łączną
kwotę 177 mln zł. AD

Członek naszego Związku w Gestamp Polska To-
masz Filipiak jest ciężko chory na glejaka wielo-
postaciowego IV stopnia. Jedyną nadzieją na to, że
będzie żył jest eksperymentalna metoda leczenia
w Niemczech. Jest ona jednak bardzo kosztowna –
na jej przeprowadzenie potrzebna jest kwota 200
tys. zł. Próbujemy ją zebrać przez fundację ALIVIA
(fundacja onkologiczna ). 

Tomasz ma dwójkę wspaniałych dzieci, które
potrzebują zdrowego taty.

W sierpniu 2015 roku dostałem w pracy atak
padaczki. Trafiłem do szpitala - wykonano mi to-
mografię, która wykazała guza w lewym płacie
czołowym. Dalsze badania wstępnie potwierdziły
diagnozę. Poddano mnie zabiegowi usunięcia
guza. Jeszcze przed operacją usłyszałem, że guz
jest złośliwy, ale muszę czekać na potwierdzenie.

Po tygodniu dostałem wynik badania histopa-
tologicznego - gwiaździak anaplastyczny III stop-
nia. Guz udało się lekarzom usunąć.

Zostałem poddany 6-tygodniowej chemio- i ra-
dioterapii, po których przeprowadzono rezonans
magnetyczny, mający na celu sprawdzenie czy le-
czenie jest skuteczne. Rezonans wykazał wznowę

guza. Łudziliśmy się nadzieją, że to tylko martwica
i zwapnienia pooperacyjne. Trafiłem kolejny raz
do szpitala. Kolejna operacja - narośl została usu-
nięta. W dniu wypisu ze szpitala przyszedł wynik
badania histopatologicznego - glejak wieloposta-
ciowy IV stopnia.

Darowizny na rzecz leczenia Tomka 
prosimy przekazywać na konto

93 2490 0005 0000 4520 1698 1881
Fundacji Onkologicznej Osób Młodych

Alivia 
ul. J. Zaruby 9 lok. 131, 

02-796 Warszawa
– koniecznie z dopiskiem

„DAROWIZNA 
NA PROGRAM 
SKARBONKA 

– TOMASZ 
FILIPIAK 110297”.

Pieniądze do skarbonki Tomka można
także wpłacać on-line za pośrednictwem
strony https://skarbonka.alivia.org.pl

/tomasz-filipiak

Pomostówki na Radzie
Dialogu Społecznego

Urzędnicy ZUS siedzą na ,,fejsie” 

Szli wołając: 
Wolności i Chleba
28 czerwca 1956 roku na ulice Poznania wyszedł 100-tysięczny
tłum. Po raz pierwszy w powojennej Polsce robotnicy powiedzieli
władzy ludowej kategoryczne NIE! Wyszli z zakładów pracy 
z hasłami: „Wolności i chleba”.

Potrzebna pomoc dla Tomka


