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Wojtek pochodzi z 
poludniowej Polski. Ma 
zone i dwoje dzieci i 
pozytywnie zabrzmiala w 
uchu, mozliwosc pracy w 
Danii. Mozliwosc na lepsze 
ekonomicznie zycie rodziny
Wojtek przyjechal do Danii 
na poczatku lipca 2010 i 
rozpoczal prace dla Adama, 
pracodawcy w branzy 
budowlanej. Dnie pracy byly 
dlugie, a wypoczynek po 
pracy i nocleg na podlodze 
w kuchni w ciasnym 
mieszkaniu szefa, ale bez 
oplat! Stawka za godzine 
pracy wynosila 30 koron. 
Czas jakos uplywal, a ciezko 
zarobione pieniadze, Wojtek 
odkladal i wozil do rodziny co 
3 miesiace. Lecz w nowym 
roku 2011 cos sie zacielo, 
zaczelo brakowac zaplaty za 
prace i Wojtek postanowil 
znalesc nowa prace.

Historia z zycia wzieta

Poprzez kontakty kolegow 
pojawilo sie cos na 
horyzoncie, byl to sam 
poczatek lutego 2011.

Umowil sie z kolega ze 
ma czekac na parkingu na 
Nørrebro i dalej pojada 
razem na miejsce budowy, 
pojechali do Ishøj.

Miejscem pracy byla 
prywatna willa. Pierwsza noc 
Wojtek przespal na budowie, 
lecz  jak sie okazalo nie 
tylko ta jedna, bo budowa 
stala sie miejscem pracy i 
domem mieszkalnym dla 
Wojtka przez caly okres 
pobytu. Nastepnego dnia 
pojawil sie szef, Kian z 
pochodzenia Afganczyk.
Byl mily dla Wojtka, obiecal 
mu dobra zaplate za prace, 
byle azeby Wojtek pokazal 
co potrafi. Spisal takze dane 

osobiste Wojtka w celu 
przygotowania wlasciwych 
dokumentow zatrudnienia. 
Nasz bohater historii 
pracowal razem z innym 
Polakiem, a praca polegala 
na totalnym remoncie 
wnetrza domu, nowa 
lazienka,kuchnia,roboty 
malarskie i ciesielsko - 
stolarskie. Dnie pracy 
byly dlugie, a papierow 
zatrudnienia jak i pieniedzy 
nie bylo widac tylko 
obietnice ze jutro lub zrob 
jeszcze to, to dam cos 
aconto. Wojtek otrzymal 
za prawie 5 tygodni pracy 
1200 koron aconto w ratach 
po 50 i 100 koron, nie 
starczylo na papierosy a co 
dopiero mowic o jedzeniu 
i rodzinie czekajacej na 
pieniadze w kraju. Nasi 
rodacy musieli  palic w 
piecyku azeby utrzymac 
temperature przy ktorej 
mozna bylo wykonywac 
prace remontowe no i jakos 
przetrzymac zimne noce.
Do tego celu uzywali resztek 
materialow budowlanych 
i drzewa. Pewnego dnia, 
niestety wydarzyl sie 
wypadek. 

Wojtek przycinal  drewniana 
plyte na kawalki, azeby 
zmiescily sie w piecu na pile 
tarczowej udostepnionej 
przez pracodawce ( byla 
ona nielegalna do uzytku 
bo brakowalo w niej oslony 
bezpieczenstwa). Prawa 
reka zostala wcignieta przez 
tarcze pily i obciela czesc 
prawego kciuka. Wojtek 
zrobil sie blady, krew sie 
lala. A na miejscu pracy brak 
wymaganej apteczki. Kolega 



Napisz i zadzwon do polsko mowiacych zwiazkowcow: E-mail: robert.olejnik@3f.dk (22 79 89 
60) lub marcin.n@3f.dk (23 45 75 34). 
Przeczytaj wiecej po polsku na: www.bygsam.dk, www.3f.dk, www.malerneshus.dk

Zrzeszenie Zwiazkow Zawodowych Budownictwa
- Jest to zrzeszenie 13 zwiazkow budowlanych w Kopenhadze (murarze, ciesle, malarze, elektrycy, ogrodnicy, pracownicy 

robot ziemno – betonowych, montezy rusztowan, pracownicy wodno – kanalizacji i gazu oraz hydraulicy, kowale i spawacze).

Skontaktuj sie z nami pod adresem: Mølle Alle 26, 2500 Valby. Redakcja: Robert Olejnik og Mads Bruun Pedersen (DJ).

Spotkanie 1 majowe
Zapraszamy wszystkich chetnych na impreze 1 majowa , ktora odbedzie sie na ulicy 

Lygten 10, 2400 Kbh NV od godziny 9.00. O 11.30 wymarsz do Fælledparken. 
Program: 

przemowienie Villy Søvndal/przewodniczacy SF, livemusik Travelin Band, specjalny trans-
port konny dla dzieci. Od 9 –tej sniadanie/szwedzki stol, napoje cieple i zimne i cos na lewa i 

prawa noge. Wstep darmowy.

nalozyl na Wojtka kciuk jakis 
kawalek znalezionej szmaty 
i zadzwonil do pracodawcy. 
Szef zjawil sie dopiero po 3 
godzinach! Nakazal pokazac 
kciuk. Rana i uraz nie 
wywarly na nim zbyt duzego 
zainteresowania. Wzial 
stojaca na stole paczke kawy 
i zasypal nia rane Wojtka i 
zawinal w przywioziony przez 
siebie bandaz. I powiedzial 
ze Wojtek ma kontynuowac 
dalej prace, bo przeciez 
obiecal mu, ze skonczy 
remont w wyznaczony dzien.

Wojtka stan pogarszal sie z 
dnia na dzien. Pracowal na 
czarno bez ubezpieczenia, 
nie zna jezyka, ani okolic 
gdzie przebywa. Kazdego 
dnia prosil szefa o pomoc, 
aby kupil mu tabletki 
przciwbolowe, a najlepiej 
azeby pojechal z nim do 
szpitala. Lecz nie, Kian 
zadal zakonczenia robot. 
Kciuk zaczal robic sie czarny 
i  zaczal smierdziec.Wojtek 
nie mogl juz wytrzymac 
dluzej i dopiero w 10 dniu 
od wypadku, zaprotestowal 
wstrzymaniem pracy. To 
wplynelo na szefa, obiecal 
Wojtkowi ze pojada do 
szpitala ale to musilo jeszcze 
poczekac cale dwa dni.
Lecz jak sie okazalo pozniej, 

podroz samochodem z 
szefem i jego kompanionem 
do Hvidovre Hospital 
potrzebowala malych 
“odwiedzin  lasu”. Tak lasu, 
Wojtek zostal wyrzucony z 
samochodu i musial prosic 
i obiecac na kolanach ze 
nie opowie nikomu gdzie 
pracowal  i dla kogo oraz 
co sie wydarzlo, bo w 
przeciwnym wypadku 
zostanie zastrzelony. Kian 
pokazal mu amunicje do 
pistoletu azeby upewnic 
Wojtka w tym co mowi. 
Po przybyciu do szpitala, 
Wojtkowi zostala udzielona 
pomoc. Amputowano czesc 
kciuka i pozostawiono go na 
4 dni w szpitalu.

Po wyjsciu ze szpitala 
Wojtek, skontaktowal sie 
telefonicznie z pracodawca, 
bo postanowil skonczyc prace 
dla niego i odebrac swoje 
pieniadze za prace oraz 
prywatne rzeczy.Reakcja 
Kiana byla wiadomosc ze 
Wojtek nie ma sie wiecej 
pokazywac na oczy jemu i 
ma pamietac o ich “umowie” 
z lasu.

Tak Wojtek zostal bez dachu 
nad glowa, bez pracy i bez 
czesci kciuka. Walesal sie 
przez pare dni po miescie i 

nie wiedzial co ma poczac. 
Nocowal u kolegi, ktory 
namowil go na kontakt ze 
zwiazkami zawodowymi.
Zwiazki spotkaly sie z 
Wojtkiem, odebraly jego 
szokujaca opowiesc i sa w 
trakcie prowadzenia spraw. 
Z tytulu, ze cala sprawa 
jest calkiem nowa i w toku 
nie mozemy wiecej pisac o 
niej, lecz wrocimy do niej w 
przyszlosci.

Juz wczesniej pisalismy w 
Kolega i ponownie apelujemy, 
jesli sam  lub znasz osobe 
ktora ulegla wypadkowi w 
pracy, skontaktuj sie ze 
zwiazkami.


