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Każdy członek NSZZ „Solidar-
ność” może otrzymać prenu-
meratę „Tygodnika
Solidarność” wersji cyfrowej
w cenie jedynie 50 groszy
netto  numer (32,99 zł brutto
za rok, 52 wydania).

Zgłoszenia przyjmowane są
pod adresem digital@tygodni-
ksolidarnosc.com 

Zamówienia w imieniu orga-

nizacji zakładowej może doko-
nać przewodniczący Organiza-
cji Zakładowej „S” lub osoba
przez niego upoważniona. 

Krótka instrukcja pobrania
oraz instalacji aplikacji dla
wszystkich członków NSZZ „So-
lidarność” zainteresowanych
prenumeratą cyfrowej wersji Ty-
godnika Solidarność znajduje się
na stronie solidarnosc.org.pl11 marca to pierwsza niedziela

z zakazem handlu. Główny In-
spektor Pracy zapowiedział,
że w każdym powiecie na tere-
nie Polski w niedziele objęte
tym zakazem będzie pełnił
dyżur wyznaczony inspektor
pracy. 

Na stronach internetowych
okręgowych inspektoratów
pracy zostaną zamieszczone
numery telefonów dyżurnych,
pod którymi będzie można
zgłaszać placówki, które wbrew
zakazowi prowadzą handel 
w niedzielę. Inspektor pracy bę-
dzie na bieżąco sprawdzał każdy
zgłoszony sygnał.

- Jeżeli zgłoszeń będzie dużo,
wówczas w kolejnych dniach
będą one weryfikowane. In-
spekcja ma bowiem możliwości,
by na podstawie dokumentacji
pracowników, zeznań świad-
ków, rejestrów kasowych spraw-
dzić, w jakich dniach sklep
prowadził działalność i czy nie
naruszano w nim przepisów
ustawy o ograniczeniu handlu -

powiedział główny inspektor
pracy  Wiesław Łyszczek 
6 marca br.  podczas wspólnej
konferencji prasowej z Alfredem
Bujarą, przewodniczącym Sek-

cji Krajowej Pracowników
Handlu NSZZ ,,Solidarność”.

Zapowiedział, że każdy przy-
padek prowadzenia handlu 
w niedzielę będzie dokładnie

zbadany i przeanalizowany. Nie
jest bowiem intencją inspekcji
bezrefleksyjne nakładanie kar
za łamanie zakazu handlu 
w niedzielę.

Alfred Bujara zadeklarował, że
członkowie „Solidarności” będą
aktywnie monitorować prze-
strzeganie zakazu handlu 
w niedzielę. Wszystkie ujawnione
przypadki będą przekazywane
właściwym okręgowym inspek-
toratom pracy. „Solidarność” wy-
korzysta wszelkie dostępne
sposoby i naciski, by przez
zmianę przepisów ograniczyć
możliwość obchodzenia prawa. 

Jak zapewnia PIP,  skontrolo-
wanie czy dany sklep był
otwarty w niedziele, może
odbyć się także w inny dzień.
Złamanie zakazu handlu może
zostać zweryfikowane np. na
podstawie ewidencji czasu pracy
czy raportów z kas fiskalnych.

Zgodnie z ustawą za złama-
nie zakazu grozi kara grzywny
od 1000 zł do 100.000 zł.
pip.gov.pl, b

Tygodnik Solidarność 
w Twojej komórce 

W poniedziałek 26 lutego na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie uroczystego wręcze-
nia certyfikatów dokonał Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda,
który sprawuje patronat na konkursem.

Akcja nadawania tytułu Pracodawca
Przyjazny Pracownikom zainicjowana zos-
tała przez KK NSZZ „Solidarność” w 2008
roku. 

Pierwszą edycję konkursu patronatem
honorowym objął Prezydent RP Lech Ka-
czyński. Od tamtej pory konkurs stale od-
bywa się pod patronatem urzędującego
prezydenta RP.

Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że
ta inicjatywa miała dla Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego wielkie znaczenie. 

- Był przecież nie tylko współpracowni-

kiem Solidarności, tej podziemnej, która
walczyła o byt polskiego państwa jako pań-
stwa suwerennego, niepodległego, o prawa
pracowników i prawa człowieka; był także
wiceprzewodniczącym Solidarności nie-
zwykle zaangażowanym w sprawy pracow-
nicze, uważając je za ważny element
budowania nowoczesnego, dobrze rozwija-
jącego się państwa.

Przyjaźni Pracodawcy
z Wielkopolski
Dwie firmy z Regionu 

Wielkopolska - Leszczyńska

Fabryka Pomp Sp. z o.o. oraz

Stadnina Koni Pępowo Sp.

z o.o. znalazły się  wśród 27

tegorocznych laureatów 

X edycji konkursu 

Pracodawca  Przyjazny 

Pracownikom. 

Zakaz handlu pod kontrolą

W niedzielę 4 marca 2018 r. doszło do eksplozji gazu 
w kamienicy przy ul. 28 Czerwca 1956 r., w której
poważnego urazu doznała córeczka naszego kolegi
Marka Stawińskiego, pracującego na wydziale Rdzeniarni
w Odlewni Volkswagen Poznań, członka „Solidarności”. 
Całkowitemu zniszczeniu uległo również mieszkanie, które
zajmował wraz z rodziną. Proszę o solidarnościową
pomoc dla Marka i jego rodziny.

Jarosław Lange
Przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Stracili wszystko w wybuchu gazu
na Dębcu

Wpłaty z dopiskiem: 

„Wybuch gazu – Dębiec”
prosimy przelewać w terminie  do końca kwietnia br.

na wydzielone dla tego celu konto 

Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” :

81 1090 1476 0000 0001 3482 5536
Bank Zachodni WBK S.A.
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W Poznaniu naruszanie zakazu handlu w niedziele
można zgłaszać w godzinach 8.00–20.00 pod numerem
telefonu: 530 624 553 w Okręgowym Inspektoracie Pracy. 
Telefon będzie czynny wyłącznie w niedziele i święta, w któ-
rych obowiązuje zakaz handlu w placówkach handlowych.

Na zdjęciu od lewej: Paweł Baraniak - prezes Stadniny Koni Pępowo, Karol Pabisiak -  wice-

przewodniczący ZR Wielkopolska, Anna Szyszkowiak-Gorwa – wiceprezes Leszczyńskiej

Fabryki Pomp.



Pamiątki po fryzjerze zobaczyli
w reportażu telewizyjnym auto-
rzy portalu gaso-gostyn.pl, pub-
likującym stare fotografie 
z Gostynia. Na podstawie poka-
zanych tam zdjęć i dokumentów
odnaleźli jego krewnych w Kro-
toszynie. W styczniu przedstawi-
cielka ITS oficjalnie przekazała
rodzinie osobiste rzeczy Tadeu-
sza Tomaszewskiego. 

W zasobach  Międzynarodo-
wego Biura Poszukiwań (ITS)
znajduje się jeszcze 3200 kopert,
z czego 450 należało do Pola-
ków. Mimo upływu czasu, pra-
cownicy Biura nie ustają 
w poszukiwaniach rodzin, któ-
rym chcą przekazać pamiątki po
bliskich, którzy zginęli w głów-
nie w obozach Neuengamme
(ok. 2.400) i Dachau. Poza tym,
nieliczną część stanowią rzeczy
osobiste kilku więźniów osa-
dzonych w więzieniu gestapo
Hamburg, w obozach koncen-
tracyjnych Natzweiler i Bergen-
Belsen oraz w obozach
przejściowych Amersfoort 

i Compiègne. ITS posiada doku-
menty ponad 17 mln osób i 26
km akt. Część z nich niedawno
upubliczniono w sieci. Dostęp
do nich jest nieodpłatny. Na
razie jest to ok. 50 tys. z 30 mln
zgromadzonych dokumentów.
Strona dostępna jest w trzech
językach: niemieckim, angiel-
skim i francuskim. 

ITS upamiętnia ofiary holo-
caustu i nazistowskich zbrodni
oraz wnosi trwały wkład w kul-
turę pamięci. Od 2013 r. orygi-
nalne dokumenty archiwum
zostały wpisane na Światową
Listę Programu UNESCO „Pa-
mięć Świata". Nadzór nad ITS
sprawuje Międzynarodowa Ko-
misja, składająca się z przedsta-
wicieli jedenastu państw: Belgii,
Francji, Niemiec, Grecji, Izraela,
Włoch, Luksemburga, Holandii,
Polski, USA oraz Wielkiej Bryta-
nii. Działalność ITS w całości fi-
nansowana jest z budżetu
Rzecznika Rządu ds. Kultury
i Mediów (BKM). Partnerem in-
stytucjonalnym ITS jest obecnie

Niemieckie Archiwum Fede-
ralne (Bundesarchiv).

Archiwum stanowi jedno-
cześnie podstawę do prowadze-
nia badań naukowych 
i edukacji. Aby w pełni sprostać
powierzonym zadaniom, ITS
korzysta z międzynarodowej
współpracy z miejscami pa-
mięci, archiwami i innymi insty-
tucjami prowadzącymi badania
naukowe, w tym z polskim IPN.

Na pierwszy zasób archi-
walny dostępny w sieci w za-
kładce „Effekte”, składają się
przedmioty, które trzeba było
oddać przy rejestracji po przy-
byciu do obozu koncentracyj-
nego: dokumenty, portfele,
zdjęcia, listy. Pieniądze i kosz-
towności naziści konfiskowali.
Reszta była magazynowana. Są
to przedmioty bez wartości ma-
terialnej, ale mają one ogromną
wartość dla ofiar i ich bliskich.

Po wojnie przedmioty te zos-
tały oddane do dwóch urzędów
w celu restytucji. Po ich likwida-
cji w 1963 r. trafiły do ITS. 

Celem ITS jest przekazanie
tych przedmiotów żyjącym ofia-
rom lub ich krewnym. Zidenty-
fikowano ok. 2800 ich
właścicieli. Jeśli ktoś znajdzie
swoje nazwisko na analfabe-
tycznej liście lub zidentyfikuje
przedmiot czy zdjęcie, może li-
czyć na ich zwrot. 

Zakładka „Kindersuchdienst”
zawiera dokumenty głównie 
z lat 1945-1951 Głównej Kwatery 
Poszukiwań dzieci UNRRA 
i IRO. Dotyczą one poszukiwań
zaginionych dzieci i ich identy-
fikacji. Są tam też dokumenty re-
patriacji, względnie emigracji,
dzieci i młodocianych bez opieki
dorosłych. W aktach znajdują się
również raporty z poszukiwań
dzieci z innych krajów wywie-
zionych do Rzeszy i umieszcza-
nych w domach dziecka lub
rodzinach adopcyjnych.

Do dzisiaj wpływają do Bad
Arolsen zapytania o losy ofiar re-
żimu hitlerowskiego. W 2015
ponad 11 proc. z nich było z Polski.
Anna Dolska 
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Podczas Międzynarodowego
Dnia Kobiet, 8 marca, związ-
kowcy w Europie wzywają do
szybkiego przyjęcia propono-
wanej dyrektywy UE w sprawie
równowagi między życiem za-
wodowym a prywatnym.

Prawodawstwo Unii Europej-
skiej w tej dziedzinie znacznie
zwiększy możliwości zatrudnie-
nia kobiet i umożliwi rodzicom
bardziej zrównoważone korzys-
tanie z urlopów rodzinnych.

Nowa dyrektywa, jeżeli zosta-
nie przyjęta, to zgodnie z analizą
zleconą przez EKZZ, wzmocni
prawo w wielu państwach człon-
kowskich:
a10-dniowy płatny urlop ojcow-
ski byłby wprowadzony w Austrii,
na Cyprze, w Czechach, Nie-
mczech, Chorwacji i na Słowacji;
a4-miesięczny, płatny i nieprze-
noszalny urlop rodzicielski po-
prawiłby prawa w Bułgarii,
Irlandii, Włoszech, Holandii 
i Wielkiej Brytanii;
a 5-dniowy płatny urlop opie-
kuńczy ułatwiłby pracę osobom
opiekującym się krewnymi 
w krajach takich jak Francja, Ru-
munia i Malta;
aprawo do żądania elastycznych
umów o pracę byłoby wzmoc-
nione w większości państw
członkowskich UE, zwłaszcza na
Cyprze, w Estonii i Rumunii.

- Przyjęcie dyrektywy ws.
równowagi między życiem za-
wodowym a prywatnym istotnie
poprawiłoby życie kobiet pracu-
jących i opiekunów - powiedział
Luca Visentini, sekretarz gene-
ralny Europejskiej Konfederacji
Związków Zawodowych (EKZZ).
- Ale niektóre rządy sprzeciwiają

się temu. Stanowczo nama-
wiamy państwa członkowskie,
aby nie stawiały kwestii budże-
towych lub pomocniczości przed
równością płci i prawami pra-
cowniczymi. 

- Nowe prawo powstrzymałoby
niektóre kobiety od rezygnacji z
pracy, obniżyłoby koszty opieki
zdrowotnej i usług socjalnych,
umożliwiłoby pracującym ojcom
przyjęcie sprawiedliwego podziału
odpowiedzialności i wpłynęło na
zwiększenie równości płci - po-
wiedział Montserrat Mir, sekretarz
konfederalny EKZZ. - Rządy 
i firmy powinny wspierać pracują-
cych rodziców i opiekunów, a nie
utrudniać im godzenie pracy z ży-
ciem rodzinnym.

Projekt dyrektywy w sprawie
równowagi między życiem za-
wodowym a prywatnym został
opublikowany przez Komisję Eu-
ropejską w kwietniu 2017 r. i jest
następstwem niepowodzenia UE
w latach 2008-15, która nie wy-
raziła zgody na przedłużenie
urlopu macierzyńskiego. Dyrek-
tywa będzie omawiana przez mi-
nistrów pracy 15 marca br.

Według Eurostatu głównym
powodem, dla którego kobiety 
w Europie nie pracują, jest to, że
muszą one opiekować się
dziećmi lub krewnymi cierpią-
cymi na choroby przewlekłe. Ba-
dania pokazują, że kobiety 
w Europie spędzają dwa razy
więcej czasu na pracach domo-
wych niż mężczyźni - nawet jeśli
to mężczyźni są bezrobotni, 
a kobiety pracują. aw
Pełny tekst dyrektywy „Godzenie
życia zawodowego z prywat-
nym: - solidarnosc.org.pl

Ogólnopolska Droga Krzy-
żowa Ludzi Pracy ulicami
Warszawskiego Żoliborza 
w 100-lecie odzyskania przez
Polskę Niepodległości.

Komisja Krajowa i Zarządu
Regionu Mazowsze NSZZ „So-
lidarność”, Duszpasterstwo
Ludzi Pracy i Kustosz Sanktua-
rium zapraszają na piel-

grzymkę do Warszawy na Ogól-
nopolską Drogę Krzyżową
Ludzi Pracy ulicami Warszaw-
skiego Żoliborza od grobu Bło-
gosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki, Patrona NSZZ „So-
lidarność”.

Droga Krzyżowa odbędzie się
w piątek 23 marca 2018 roku
g.17.00

Poszukują właścicieli 
obozowych pamiątek 

Czas na przestrzeganie
praw kobiet

„Chrystus solidarny 
z ludźmi pracy”

Znajdująca się w Internecie

lista nazwisk właścicieli pa-

miątek przechowywanych w

archiwum ITS zawiera: nazwi-

sko, imię oraz datę urodzenia

byłego więźnia. W przypadku,

kiedy ktoś z krewnych odnaj-

duje znane nazwisko, przesyła

do ITS krótką wiadomość. 

Po 73 latach od zakończenia wojny, rodzina Tadeusza Tomaszewskiego, fryzjera z Gostynia otrzymała osobiste 

pamiątki po krewnym, który zginął w obozie koncentracyjnym  Neuengamme. Przez wszystkie te lata sygnet, portfel,

zdjęcia przechowywane były w kopercie archiwum ITS (International Tracing Service) w Arolsen w Niemczech. 




