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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).

W roku 1883 w USA rozpo-
czeto glosno mowic o coro-
cznym organizowaniu swieta 
ludzi pracy.W tym samym 
czasie zwiazki zawodowe 
rozpoczely propagowanie 
wprowadzenia 8 godzinnego 
dnia pracy. W 1884 roku 
Federacja Zorganizowanych 
Zwiazkow Zawodowych i 
Robotniczych USA i Kanady 
uchwalila, ze poczawszy 
od 1 maja 1886 ustawowy 
dzien pracy bedzie trawl 8 
godzin. Uchwala zalecala 
organizacjom zwiazkowym, 
aby w wymienionym czasie 
dostosowaly ustawy swych 
okregow do tej rezolucji.

1 maja, Swieto Ludzi Pracy nie jest z 
Moskwy

Jeszcze nigdy zadne haslo 
nie przypadlo amerykanskim 
robotnikom tak bardzo do 
serca i dlatego masowo ruch 
robotniczy rozpoczal popar-
cie 8 godzinnego dnia pracy.

W pierwsze swieto ma-
jowe 1 maja 1886 roku 
we wszystkich osrodkach 
przemyslowych, robot-
nicy rzucili prace, zadajac 8 
godzinnego dnia pracy. W 
tym dniu zastrajkowalo 350 
tys. Robotnikow.W samym 
Chicago strajkowalo 40 tys., 
a ponad 45 tys. wysuwalo to 
samo zadanie, nie przyste-
pujac do strajku.

W wyniku strajkow w 

dniach 1 – 3 maja, okolo 
185 tys. zdobylo 8 godzinny 
dzien pracy. Ponadto walka 
doprowadzila do skrocenia 
dnia pracy 200 tys. robotni-
kow z 12 godzin na 10 – 9 
godzin.

A praca w niedziele zosta-
la prawie calkowicie znie-
siena dla wszystkich grup 
zawodowych. 

Tutaj drogi czytalniku 
prosze o chwile refleksji o 
dniu terazniejszym twoim 
i innnych, ilu ludzi pracuje 
wiecej niz 8 godzin?. dzien-
nie, ilu pracuje w niedziele?. 
To co zostalo wywalczone 
wczesniej zaczynamy tracic, 

Policja atakuje 1 maja 
demonstrantow w 
Chicago ktorzy zebrali 
sie i demonstrowali o 8 
godzinny dzien pracy.



Napisz i zadzwoń do mówiacych po polsku związkowców: E-mail: robert.olejnik@3f.dk (+45 22 79 89 60) i 
Agnieszka Kluczyk 23 45 75 34 (agnieszka.kluczyk@3f.dk).  Przeczytaj więcej po polsku na: www.bygsam.dk, 
www.3f.dk

a

dlaczego?
C.d. W dniu 3 maja doszlo 

do masakry w fabryce zni-
wiarek McCormicha, gdzie 
1400 robotnikow konty-
nuowala trzeci dzien protestu 
o 8 godzinny dzien pracy.

W tym dniu 300 lamistraj-
kow pod opieka 300 – 350 
policjantow przystapilo 
do produkcji zniwiarek. W 
trakcie demonstracji przeci-
wko lamistrajka, policja bez 
ostrzezenia otworzyla ogien. 
Czterech robotnikow zostalo 
zabitych i wielu rannych.

To barbarzynskie postepo-
wanie policji wywolalo sze-
roka fale oburzenia. Dzien po 
masakrze w fabryce McCor-
micha, doszlo do kolejnych 
demonstracji, miedzy in-
nymi na Placu Haymarket. 
W wyniku niejasnej sytuacji 
doszlo do rzucenia bomby w 
kierunku policji. Ponownie 
doszlo do ataku policji na 
demonstrantow.Kilku ro-
botnikow zginelo, okolo 200 
zostalo rannych. Po wydar-
zeniach doszlo do parodi 
rozprawy sadowej przeciwko 
dzialaczom zwiazkowym. 
Zapadly wyroki smierci i 
wiezien!

W 1889 Kongres II Mied-

zynarodowki ustanowil dzien 
1 Maja, na pamiatke wydar-
zen w Chicago, Miedzynaro-
dowym Dniem Solidarnosci 
Ludzi Pracy.

Droga Kolezanko i Ko-
lego. Jak mogliscie wyzej 
przeczytac, 1 maja nie jest 
z nienawidzonej leninow-
skiej czy stalinowskiej Mo-
skwy. Swieto obchodzi sie do 
dzisiaj ku pamieci ludziom  
walczacym  o prawa pracow-
nicze w tak uwielbianej przez 
swiat Ameryce. Atak na 
takich samych ludzi pracy jak 
my, ktorzy ciezko pracuja na 
chleb powszedni wymierzony 
i dokonany przez kapitalistow 
w wolnym demokratycznym 
kraju.

W zwiazku ze zblizajacym 
sie 1 maja, prosze Was o 
krotka refleksje i pomyslenie 
o swoim zyciu zawodowo – 
prywatnym i wstapieniu do 
zwiazkow zawodowych.Tylko 
zwiazki poprzez porozumie-
nia zbiorowe/overenskomster 
gwarantuja nam 37 godzinny 
tydzien pracy, 6 tygodni 
urlopu, przyzwoita zaplate za 
prace i dodatki do niej. 

To ze zycie poprowadzilo 
nas tutaj do Danii czesto jest 
powodem brakiem pracy lub 

zla sytuacja ekonomiczna w 
ojczyznie. To ze otrzymujemy 
wyzsza pensje za prace, 
to ze pracujemy i zyjemy 
w lepszych warunkach niz 
w ojczyznie, nie przyszlo 
samo z siebie w Danii! To 
ponad 120 lat solidarnej 
walki zwiazkowej. A zwiazki 
to ich czlonkowie tzn.ty I ja. 
Lata walki nie zadko gdzie 
zwiazkowcy i ludzie pracy 
zaplacili najwyzsza cene – 
stracili zycie. A to wszystko 
po to abysmy mogli zyc i 
pracowac w dobrych warun-
kach.

Z tego powodu jestesmy 
zobowiazani, nawet powiem 
oczekuje sie od nas tego, ze 
wraz z reszta spoleczenstwa 
dunskiego bedziemy my Pol-
acy czescia solidarnej rodziny 
zwiazkowej.

Jesli tak sie nie stanie to 
mozemy sie spodziewac nizs-
zych pensji, gorszych warun-
kow pracy, a co za tym idzie 
biedy i zlych warunkow zycia.

Dokad pojedziemy tym 
razem w poszukiwaniu leps-
zego zycia i pracy?

Dlatego jeszcze raz apel 
zostan czlonkiem zwiazkow 
i chron porozumienia 
zbiorowe.

Spotkanie 
1 majowe
Zostalismy zaproszeni przez kolegow 
malarzy i hydraulikow do udzialu w 1 
maja. Spotykamy sie na ulicy Lygten 
10, 2400 Kopenhaga od godziny 
9.00 na parterze budynku/szukaj 
rodakow.

Spotkanie Polskiego 
Klubu Zwiazkowego
Spotkanie odbedzie sie w oddziale 3F, w czwar-
tek 25. kwietnia 2013 od godziny 17.00, na 
ulicy Mølle Alle 26, 2500 Valby. Parking i wejscie 
od tylu budynku.

Temat spotkania: umowy o prace, wypo-
wiedzenia i prawa kobiet ciezarnych na rynku 
pracy w Danii.

Ze wzgledu na serwowany darmowy posilek i napoje prosimy o zameldowanie udzialu u Ro-
berta przez sms lub mail/zobacz ponizej. Pamietaj podac nazwisko i ilosc uczestnikow.


