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wstęp 

oddajemy w państwa ręce przewodnik po miejscach związa-
nych z działalnością opozycji antykomunistycznej w latach 
80. XX wieku, ściślej zaś, która swoją działalnością obejmo-
wała Region śląsko-dąbrowski nszz „solidarność”. przewod-
nik opisuje lokalizacje związane z najbardziej dynamicznym 
zrywem wolnościowym w historii tego regionu w XX wieku 
jednak intensywność, skala, rozmach, dramatyzm tego ruchu 
są ciągle słabo obecne w  świadomości społecznej. dlate-
go wydanie takiego przewodnika jest koniecznym krokiem 
– jednym z  wielu, które warto podejmować, w  kierunku 
głębszego uświadomienia korzeni naszego demokratyczne-
go porządku, poprzez osadzenie „rewolucji »solidarności«” 
w konkretnej przestrzeni województwa.

wybór lokalizacji był subiektywny, chcieliśmy przedstawić 
czterdzieści miejsc na czterdziestą rocznicę powstania nszz 
„solidarność”. poprzez przypomnienie punktów ważnych dla 
działaczy opozycyjnych w latach 80., chcielibyśmy zainicjo-
wać dyskusję na temat historycznych miejsc pamięci zwią-
zanych z najnowszą historią polski i regionu. zgodnie z de-
finicją, miejscami pamięci mogą być nie tylko te rozumiane 
geograficznie, lecz także wydarzenia i procesy oraz „inne fe-
nomeny historyczne”, w których „krystalizuje się narodowe 
dziedzictwo”.

chronologicznie w  przewodniku przypominamy m.in. kato-
wicką kamienicę, w której zostały założone wolne związki 
zawodowe w  1978 r., a  kończymy protestem w  jastrzęb-
skiej kopalni „manifest lipcowy” (obecnie „zofiówka”), której 
pracownicy zastrajkowali latem 1988 r., co stało się jedną 
z przyczyn przemian ustrojowych w polsce. 

chcieliśmy również pokazać miejsca, które zapisały się w pol-
skiej historii, jak huta „katowice” i wspomniana wcześniej ko-
palnia „manifest lipcowy”, gdzie we wrześniu 1980 r. podpisa-
no porozumienia ze stroną rządową. były to dwa z czterech 
porozumień sierpniowo-wrześniowych, po wcześniejszych 
podpisanych w szczecinie i Gdańsku.   

przedstawiamy też obiekty, które mogą się w ogóle nie koja-
rzyć z działalnością opozycji, jak katowicka superjednostka 
czy hala widowiskowo-sportowa „spodek”. 

w każdym haśle krótko opisujemy historię miejsca, a na-
stępnie skupiamy się na wydarzeniu, które miało tam miej-
sce w interesującym nas okresie.

przewodnik może być cennym uzupełnieniem lekcji historii 
w szkołach, dlatego szczególnie polecamy go nauczycielom 
i uczniom. ze względów edukacyjnych kolportowany jest on 
bezpłatnie. 

autorzy

śląskie centrum wolności i solidarności 
jest instytucją kultury prowadzoną 
wspólnie przez samorząd województwa 
śląskiego oraz miasto katowice.
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Marzec 1968 – kryzys polityczny, wywołany masowymi de-
monstracjami studenckimi. studenci protestowali m.in. prze-
ciwko zdjęciu z afisza dziadów  w reżyserii kazimierza dejm-
ka. wystąpienia  stłumił siłą tzw. „aktyw robotniczy” i zomo.

Grudzień 1970 – protesty robotników na wybrzeżu, krwawo 
stłumione w wyniku użycia broni palnej przez wojsko. skut-
kiem tej tragedii było przesilenie polityczne i ustąpienie wła-
dysława Gomułki ze stanowiska i sekretarza kc pzpR. 

CzerwieC 1976 – Fala strajków i protestów, które zapocząt-
kowała drastyczna podwyżka cen żywności. w Radomiu 
doszło do zdemolowania siedziby partii i walk ulicznych  
z milicją. uczestników spacyfikowano siłą. w wyniku straj-
ków czerwcowych powstał komitet obrony Robotników, za-
daniem którego było wspieranie materialne, prawne i me-
dyczne poszkodowanych i szykanowanych uczestników tych 
zajść.

23 luteGo  1978 – kazimierz świtoń założył w katowicach 
wolne związki zawodowe, opierając się na konwencji mię-
dzynarodowej organizacji pracy, którą pRl ratyfikowała. był 
za to szykanowany, a związki nie uzyskały dużego znacze-
nia. stały się natomiast inspiracją dla podobnych struktur na 
wybrzeżu.

16 października 1978 – konklawe wybrało w Rzymie na pa-
pieża kardynała karola wojtyłę, arcybiskupa krakowskiego.

CzerwieC 1979 – i pielgrzymka papieża jana pawła ii do pol-
ski. liczone w setkach tysięcy ludzi  zgromadzenia wiernych 
ośmieliły społeczeństwo do odważniejszych czynów w przy-
szłości.

Sierpień 1980  – w stoczni Gdańskiej im. lenina, a później 
w kolejnych zakładach trójmiasta wybuchły strajki okupa-
cyjne. powstał międzyzakładowy komitet strajkowy, który 
sformułował 21 postulatów. pierwszy z nich mówił o akcep-
tacji niezależnych od partii i wolnych związków zawodowych.  
30 i 31 sierpnia rząd zobowiązał się spełnić postulaty w wyni-
ku dwóch porozumień: w szczecinie i w Gdańsku.

Sierpień 1980 – pod koniec miesiąca do strajkujących za-
kładów zaczęły dołączać duże zakłady na śląsku i w zagłę-
biu dąbrowskim, m.in. huta „katowice” w dąbrowie Górniczej  
i kopalnia „manifest lipcowy” w jastrzębiu-zdroju.

3 września 1980 – podpisano porozumienie jastrzębskie 
między rządem a reprezentacją strajkujących na śląsku załóg, 
w większości z kopalń. stąd też porozumienie w szczególności 
skupiało się na specyficznych problemach górnictwa.

11 września 1980 – podpisano w hucie „katowice” w dąbro-
wie Górniczej tzw. porozumienie katowickie. było ono nego-
cjowane z rządem przez drugi bardzo silny ośrodek kierujący 
protestami w województwie katowickim.

3 października 1980 – pierwszy ogólnopolski strajk ostrze-
gawczy, ogłoszony z powodu braku realizacji porozumień 
społecznych. przebiegał w sposób dobrze zorganizowany  
i spokojny. strajkowało ok. 1,3 mln pracowników.

24 października 1980 – sąd wojewódzki w warszawie 
zarejestrował niezależny samorządny związek zawodowy 
„solidarność”. dokonał jednak arbitralnych zmian w statucie, 
które oburzyły związkowców. 

19 Marca 1981 – tak zwany „kryzys bydgoski”, podczas 
obrad komitetu wojewódzkiego polskiej zjednoczonej par-
tii Robotniczej (pzpR) w bydgoszczy. wcześniej zaproszeni 
przedstawiciele regionalnej „solidarności” zostali wypro-
wadzeni siłą z budynku oraz poturbowani. doprowadziło to 
niemal do zerwania relacji między „solidarnością” a rządem. 
Gwałtowna mobilizacja członków związku skłoniła partię do 
działań polubownych.

13 Maja 1981 – podczas audiencji generalnej papieża jana 
pawła ii doszło do próby zamachu na niego. celne strzały 
oddał mehmet ali ağca, obywatel turcji. Życie ojca świętego 
zostało uratowane po sześciogodzinnej operacji. w czasie 
śledztwa i procesu ali agca nie ujawnił swoich mocodawców. 
według wszelkiego prawdopodobieństwa stali za nim funk-
cjonriusze sowieckich służb specjalnych.

kalendaRium 1968-1989
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Lipiec 1981 – premiera tragedii Romantycznej – dramatu 
teatralnego wystawionego w katowickim „spodku”. była 
pierwszą w pełni niezależną, oficjalnie wystawianą sztuką, 
sfinansowaną ze środków związkowych. obejrzało ją ponad 
50 tysięcy widzów.

Lipiec 1981 – odbył się walny zjazd delegatów Regionu ślą-
sko-dąbrowskiego. podczas dwóch tur zjazdu wybrano prze-
wodniczącego – leszka waliszewskiego, 62-osobowy zarząd 
regionu oraz jego prezydium. odtąd „solidarność” w regionie 
miała jedno centrum kierownicze i decyzyjne.

20 października 1981 – milicja sprowokowała zamieszki 
na rynku w katowicach i na okolicznych ulicach. propaganda 
partyjna obarczyła winą nszz „solidarność”.

październik 1981 – podczas iV plenum kc pzpR na pierw-
szego sekretarza wybrano wojciecha jaruzelskiego. był on już  
w tym czasie premierem oraz ministrem obrony narodowej.

11-12 Grudnia 1981 – ostatnie posiedzenie komisji krajo-
wej w Gdańsku. przeciągające się obrady trwały do późnych 
godzin nocnych. wracających z Gdańska działaczy nszz „so-
lidarność” regionu śląsko-dąbrowskiego rano 13 grudnia  
w katowicach internowała służba bezpieczeństwa.

13 Grudnia 1981 – wprowadzenie w polsce stanu wojenne-
go. dekret, który był niezgodny z prawem, wydała Rada pań-
stwa.

16 Grudnia 1981 – pacyfikacja strajkujących górników w ko-
palni „wujek” w katowicach. od kul milicyjnych życie straciło 
9 protestujących, a 23 zostało postrzelonych.

27 StyCznia 1982 – skradziono symboliczny drewniany krzyż 
stojący w miejscu zastrzelenia górników w kopalni „wujek”  
w katowicach. krzyża nigdy nie odnaleziono.

9 Lutego 1982 – sąd śląskiego okręgu wojskowego skazał  
4 przywódców strajku w kopalni „wujek” na kary od 3 do 4 lat 
więzienia.

Maj 1982  –  w Gliwicach powstała międzyzakładowa ko-
misja konsultacyjna, która miała koordynować działalność 
organizacji podziemnych w województwie katowickim.  
w styczniu 1983 r. przyjęła nazwę Regionalna komisja wyko-
nawcza nszz „solidarność”. 

3 Maja 1982 –  w Gliwicach miała miejsce pierwsza duża ma-
nifestacja w woj. katowickim po 13 grudnia 1981. odbyła się 
pokojowo, bez incydentów i przeciwdziałania.  zakończyła 
się mszą świętą, po której doszło do starć z milicją.

15 Sierpnia 1988 – w kopalni „manifest lipcowy” w jastrzę-
biu-zdroju wybuchł strajk okupacyjny. wkrótce fala strajko-
wa przeniosła się do innych śląskich kopalń oraz na zakłady 
pracy w polsce. najdłuższy strajk w „manifeście lipcowym” 
zakończył się 3 września 1988 r.

kwieCień 1989 – zakończenie negocjacji okrągłego stołu 
między stroną rządową a reprezentantami zdelegalizowanej 
„solidarności”. wynikiem obrad było m.in. zorganizowanie  
w czerwcu tzw. „wyborów kontraktowych”.

4 czerwca 1989 – wybory parlamentarne w polsce. 35 proc. 
mandatów w sejmie i 100 proc. w odtworzonym senacie mo-
gli objąć kandydaci niewskazani przez partię. wielki sukces 
„solidarności”, która wprowadziła do parlamentu 161 posłów 
i 99 senatorów.

24 Sierpnia 1989 – w wyniku rozpadu koalicji pzpR i jej 
satelitów  powołano rząd tadeusza mazowieckiego. mazo-
wiecki był pierwszym powojennym premierem niebędącym 
członkiem pzpR.

1968-1989kalendaRium
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kopalnia węGla kamienneGo „piast” 

(dawniej Kopalnia węgla Kamiennego 
„piast-Ziemowit”)

Ruch piast: ul. GRanitowa 16

bieRuń

kopalnię zbudowano w latach 1972-1975 i włączono do jaworz-
nicko-mikołowskiego zjednoczenia przemysłu węglowego.

nic nie wskazywało na to, że po wprowadzeniu stanu wojen-
nego 13 grudnia 1981 r., w kopalni „piast” wybuchnie strajk. 
członkowie komisji zakładowej niezależnego samorządnego 
związku zawodowego „solidarność” przybyli do kopalni tego 
samego dnia, w niedzielny wieczór, by porozmawiać z dyrek-
cją o nowej sytuacji. na miejscu czekała już milicja. działaczy 
przewieziono do komisariatu w tychach, gdzie internowano 
eugeniusza szelągowskiego, zastępcę przewodniczącego  
kz nszz „solidarność”.

następnego dnia wzburzeni tym górnicy drugiej zmiany odmó-
wili wyjazdu na powierzchnię. wkrótce dołączyli do nich pra-
cownicy trzeciej zmiany. 14 grudnia wieczorem na poziomie 
650 znajdowało się ponad 2 tysiące osób.

Rozpoczynając strajk pod ziemią, górnicy wzięli na siebie od-
powiedzialność za stan techniczny kopalni. warto pamiętać, 
że warunki panujące pod ziemią były trudne, a temperatura 
wynosiła kilka stopni powyżej zera.

po kilku dniach dyrekcja kopalni, z inspiracji służby bezpie-
czeństwa, ograniczyła dostawy żywności dla protestujących 
górników, a 23 grudnia wprowadzono całkowitą blokadę ta-
kich produktów.

władze zaczęły atakować strajkujących. w prasie przedsta-
wiano ich jako więźniów przetrzymywanych na dole przez 
„solidarnościową ekstremę”. 28 grudnia wygłodzeni i zmęcze-
ni dwutygodniowym strajkiem górnicy zgodzili się zakończyć 
protest. był to najdłuższy strajk w grudniu 1981 r. w polsce.

proces przywódców rozpoczął się pod koniec stycznia 1982 r., 
wyrok zaś ogłoszono w maju 1982 r. sąd wojskowy uniewin-
nił oskarżonych od zarzucanych im czynów. jeszcze tego sa-
mego dnia górników zwolniono z aresztu, jednak następnego 
dnia zostali oni internowani.

4 grudnia 1995 r. w cechowni kopalni odsłonięto upamiętnia-
jącą grudniowy strajk tablicę, na której można przeczytać: 

w hołdzie załodze kwk „piast” za solidarne przeciwstawie-
nie się strajkiem od 14 do 28 grudnia 1981 roku stanowi wo-
jennemu.

w stanie wojennym w kopalni „piast” trwał najdłuższy strajk 
prowadzony pod ziemią. Fot. sebastian Reńca
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kompleks budynków sądowo-więziennych powstał w latach 
1858-1862 na obrzeżach miasta, w miejscu od wieków na-
zywanym „ścinadłem”. budynek więzienia, zachowany 
w niemal niezmienionej formie, zaprojektował w sty-
lu neogotyckim architekt miejski, paul jackisch. w latach  
1884-1889 było to piąte więzienie niemiec (na terenie któ-
rych leżał wtedy bytom) pod względem liczby osadzonych  
(5 tys. więźniów). po ii wojnie światowej zakład karny w by-
tomiu był trzecim co do pojemności więzieniem w wojewódz-
twie śląskim, obok Raciborza i strzelec opolskich i należał 
do więzień i klasy.

w 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego, władze zor-
ganizowały w polsce sieć tzw. obozów odosobnienia, prze-
znaczonych dla aktywnych działaczy, głównie z nszz 
„solidarność”, lecz także innych środowisk opozycji antyko-
munistycznej. wytypowane osoby trafiały w takie miejsca 
bez zarzutów i wyroków. 

„obóz odosobnienia”, działający jako oddział aresztu śled-
czego w bytomiu, został powołany na mocy zarządzenia mi-
nistra sprawiedliwości z 13 grudnia 1981 r. ze źródeł wynika, 
że 8 marca 1982 r. w areszcie internowane były 4 osoby. nie 
zachowały się informacje, do kiedy działała ta placówka.  
w areszcie więziono ponadto oczekujących na proces, oskar-
żonych o niedostosowanie się do regulacji stanu wojennego, 
w szczególności za udział i przygotowanie strajków.  

aReszt śledczy w bytomiu

ul. wRocławska 4

bytom

areszt śledczy w bytomiu, czasy współczesne.  
Fot. daria trela. archiwum aś w bytomiu.
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historia kościoła sięga czasów przedwojennych. kościół kon-
sekrował w 1937 r. kard. adolf bertram, książę-arcybiskup 
wrocławski. parafię erygowano w 1940 r. w pierwszych latach 
powojennych parafię prowadzili jezuici. w 1948 r. na życzenie 
administratora apostolskiego śląska opolskiego, ks. bole-
sława kominka, parafię przekazano zakonowi kapucynów.

w latach 80. miejsce to stało się ważnym ośrodkiem działal-
ności religijno-patriotycznej. we wrześniu 1981 r. z inicjatywy 
kapucyna, o. Ryszarda ślebody, w kościele wmurowano tabli-
cę upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej.

w kościele odbywały się tygodnie kultury chrześcijańskiej, 
na które z odczytami przyjeżdżały znane osoby, często opo-
zycjoniści. w 1984 r. do parafii przyjechał ks. jerzy popiełusz-
ko. 8 października 1984 r. w bytomskiej świątyni odprawił on 
mszę świętą i wygłosił kazanie. tego dnia w kościele zjawiły 
się tłumy opozycjonistów i wiernych. była to jedyna wizyta 
ks. jerzego popiełuszki na Górnym śląsku. niedługo później, 
19 października, został on uprowadzony i bestialsko zamor-
dowany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa.

w pierwszą rocznicę pobytu księdza jerzego popiełuszki  
w kościele wmurowano tablicę pamiątkową, na której może-
my przeczytać:

w hołdzie kapłanowi, słudze prawdy, męczennikowi jerzemu 
popiełuszce 

wspólnota modlących się za ojczyznę.

w 25. rocznicę przyjazdu kapłana, w parafii stanęła rzeźba 
przedstawiająca postać bł. ks. jerzego, autorstwa kieleckie-
go artysty, Grzegorza łagowskiego. 

kościół pw. podwyŻszenia 
kRzyŻa święteGo

ul. juliusza liGonia 2

bytom

widok współczesny. Fot. sebastian Reńca.
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kopalnia działająca od 1881 r. pod niemiecką nazwą karsten-
-zentrum. w czasie ii wojny światowej w kopalni utworzono 
obóz dla jeńców sowieckich i alianckich. po wojnie budynki 
przejęli sowieci, a następnie polacy. obóz pracy przymu-
sowej dla więźniów, internowanych i jeńców istniał do 1949 r.  
Rok później nazwę kopalni zmieniono na „dymitrow”, na 
cześć bułgarskiego działacza komunistycznego Georgija  
dymitrowa.

jedną z przyczyn wybuchu strajków w 1980 r. w bytomskich 
kopalniach był panujący na początku września stan nie-
pewności. zakłady, które nie zastrajkowały w sierpniu, nie 
chciały zostać pominięte. z tego powodu 4 września zawią-
zano międzyzakładowy komitet strajkowy z siedzibą w ko-
palni „dymitrow”. w tym samym dniu do bytomia przybyła 
komisja rządowa, kierowana przez ministra włodzimierza 
lejczaka, która podpisała ze strajkującymi porozumienie. 
znaczna część postulatów pokrywała się z zatwierdzonymi 
już wcześniej w porozumieniu jastrzębskim. domagano się 
m.in. zniesienia systemu czterobrygadowego. następnie 
mks przekształcił się w międzyzakładową komisję Robotni-
czą z siedzibą w zakładowym domu kultury kwk „dymitrow”.

22 września 1980 r. przedstawiciele 32 ogniw założycielskich 
podjęli uchwałę powołującą organizację związkową pod na-
zwą mkz bytom. od samego początku wśród zrzeszonych za-
kładów dominowały te związane z górnictwem.

mkz bytom na początku 1981 r. połączyła się z mkR jastrzę-
bie, tworząc zarząd Regionu śląska i zagłębia. w lipcu 1981 r. 
mkz wszedł w skład nszz „solidarność” Regionu śląsko-dą-
browskiego.

obecnie kolalnia znajduje się w likwidacji.

kopalnia węGla kamienneGo „centRum”,  
(dawniej kopalnia węGla kamienneGo „dymitRow”,

 w latach 80. siedziba ReGionalnej  
międzyzakładowaej komisji związkowej w bytomiu)

ul. łuŻycka 7

bytom

i siedziba mkz, widok współczesny. Fot. sebastian Reńca.

kopalnia węgla kamiennego „centrum”, widok współczesny. 
Fot. sebastian Reńca.
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budynek powstał w 1928 r. jako leśna tawerna. inwestorem 
był powiat bytomski, dlatego do lokalu przylgnęła nazwa 
„kreisschänke” (gospoda powiatowa) i do dziś ta część mie-
chowic bywa określana „krajszynką”. lokal posiadał trzy ta-
rasy, salę myśliwską i mógł pomieścić 2 tys. osób. w latach 
30. kończyły się tutaj marsze nazistowskiej organizacji kraft 
durch Freude (siła przez radość). w czasie ii wojny światowej 
lokal zamieniono na sztab obrony przeciwlotniczej Górnego 
śląska. obok zbudowano wieżę obserwacyjną, a dla oficerów 
schron przeciwlotniczy. po wojnie obiekt przejął urząd wo-
jewódzki i urządził centrum szkoleniowe dla urzędników. od 
1993 r. mieści się tam dom pomocy społecznej „wędrowiec”.

w lutym 1982 r. rozpoczęto przygotowywanie centrum 
szkoleniowego na potrzeby obozu internowania dla kobiet,  
a 8 kwietnia 1982 r. ośrodek uruchomiono. pierwsze inter-
nowane osoby zostały przeniesione tam z aresztu śledczego  
w sosnowcu-Radosze, ośrodka odosobnienia w darłówku 
oraz z aresztu śledczego w katowicach. w ośrodku umiesz-
czono łącznie 55 kobiet, w większości z woj. katowickiego. 
pozwalano im na swobodne poruszanie się po obiekcie, 
ale warunki pobytu były trudne: nieświeże jedzenie i prze-
ludnione pokoje, co zaowocowało licznymi chorobami.  
w najgorszym momencie hospitalizowanych było aż 40 osób. 
ośrodek został zlikwidowany w lipcu 1982 r. poza ośrodkiem 
odosobnienia w bytomiu-miechowicach internowane kobiety 
przetrzymywano także w ośrodkach w Gołdapi czy darłówku.

w 2014 r. biskup ordynariusz diecezji gliwickiej, jan kopiec, 
poświęcił odsłoniętą na frontowej ścianie budynku pamiąt-
kową tablicę upamiętniającą więzione tu w stanie wojennym 
kobiety. tekst głosi:

oddane sprawie wolnej ojczyzny odważne mądre. pamięci 
kobiet internowanych w ośrodku odosobnienia funkcjonują-
cym w tym budynku w okresie stanu wojennego od kwietnia 
do lipca 1982 roku. tablicę tę poświęcają wdzięczni miesz-
kańcy bytomia. 

tablicę ufundowało towarzystwo miłośników bytomia  
w 2014 roku.

dom pomocy społecznej „wędRowiec” 
(dawniej ośRodek odosobnienia 

w bytomiu-miechowicach) 

ul. ks. jana FRenzla 204

bytom

widok współczesny. Fot. sebastian Reńca.
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decyzja o budowie huty „katowice” zapadła pod koniec 1971 r.  
budowę największego w kraju kombinatu metalurgicznego 
rozpoczęto wiosną 1972 r., a pierwszy spust surówki miał 
miejsce 3 grudnia 1976 r. na początku lat 80. w dąbrowskiej 
hucie zatrudnionych było ok. 20 tys. pracowników.

Gdy latem 1980 r. wybuchły strajki na wybrzeżu, wkrótce 
dołączyli do nich robotnicy z ówczesnego województwa 
katowickiego. wśród nich nie zabrakło pracowników huty 
„katowice”.

efektem strajku i rozmów robotników ze stroną rządową 
(hutników wspierali m.in. prawnicy z warszawy) było czwarte 
z porozumień sierpniowo-wrześniowych w 1980 r.

tak zwane porozumienie katowickie zostało podpisane po 
porozumieniach zawartych w szczecinie (30 sierpnia 1980 r.), 
Gdańsku (31 sierpnia 1980 r.) i jastrzębiu-zdroju (3 wrze-
śnia 1980 r.). 11 września 1980 r. zostało podpisane w dą-
browie Górniczej przez komisję rządową i międzyzakładowy 
komitet Robotniczy w hucie „katowice”. porozumienie doty-
czyło przede wszystkim gwarancji realizacji porozumienia 
Gdańskiego w zakresie tworzenia struktur nszz. ustalenia 
dokumentu obejmowały zobowiązanie władz do akcepta-
cji działań, zmierzających do powstawania, organizowania 
i funkcjonowania struktur związku na terenie całego kraju. 
ponadto strona rządowa gwarantowała np. dostęp do me-
diów, zwolnienie z obowiązku pracy osób pełniących funkcje 
związkowe, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

ze strony rządowej porozumienie podpisali m.in. minister 
hutnictwa Franciszek kaim i zbigniew szałajda, dyrektor 
huty. sygnatariuszami porozumienia po stronie robotniczej 
byli m.in. andrzej Rozpłochowski, przewodniczący mkR, wi-
ceprzewodniczący jacek jagiełka oraz kazimierz świtoń. 

pomnik porozumienia katowickiego, odsłonięty w 30. rocz-
nicę, stoi przed bramą główną do kombinatu. Fundatorem 
pomnika jest nszz „solidarność”, a powstał on nie tylko ku 
pamięci, ale również z dedykacją:

wszystkim, którzy zapoczątkowali drogę do wolności oraz 
tym, którzy w przyszłości będą ją realizowali.

aRceloRmittal poland 
(dawniej huta „katowice”)

ul. józeFa piłsudskieGo 92 

dąbRowa GóRnicza

huta „katowice”, sztandarowa inwestycja pRl, lata 70.  
arch. ścwis.

budowa huty, lata 70. arch. ścwis.
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w grudniu 1981 r. w hucie wybuchł strajk. do pierwszej próby 
jego spacyfikowania doszło 14 grudnia, jednak strajkujących 
nie udało się złamać i protest trwał dalej. 23 grudnia przystą-
piono do kolejnej próby „odblokowania” huty. akcja zaczęła 
się o godz. 13.37. wozy bojowe wjechały na teren kombinatu  
i zajęły wyznaczone pozycje. strajk został przerwany, a na te-
ren zakładu weszła milicja i wojsko.

po zakończonym proteście kilkadziesiąt osób internowano, 
200 zwolniono z pracy dyscyplinarnie, w trybie natychmia-
stowym, a ponad tysiąc osób dostało wypowiedzenia. ponad 
300 pracowników huty ukarały kolegia ds. wykroczeń. 

na początku stycznia 1982 r. przywódców strajku skazano na 
kary od 3 do 7 lat pozbawienia wolności, a redaktorów soli-
darnościowego pisma „wolny związkowiec” na kary od 3 do 
6,5 roku więzienia. ponadto trzyletni wyrok usłyszał mężczy-
zna, który dostarczał strajkującym żywność.

za główną bramą, prowadzącą na teren kombinatu, stoi 
krzyż, postawiony przez związkowców i pracowników, upa-
miętniający działaczy „solidarności”: włodzimierza jago-
dzińskiego i Ryszarda kowalskiego, którzy zginęli w latach 
80. w niewyjaśnionych okolicznościach oraz innych uczest-
ników strajku i ofiary systemu komunistycznego. 

andrzej Rozpłochowski, pierwszy przewodniczący  
mkz katowice. arch. ścwis.

pomnik upamiętniający 30. rocznicę podpisania porozumień 
katowickich. Fot. sebastian Reńca.

06 dąbRowa GóRnicza
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pierwszy kościół pw. świętego krzyża w tym miejscu powstał 
w XV wieku. na początku XVii wieku kościół przekazano fran-
ciszkanom. po pożarze w 1677 r. odbudowany w stylu baro-
kowym. w 1810 r. po kasacie zgromadzeń zakonnych w pru-
sach, w zabudowaniach klasztornych otworzono gimnazjum.  
w 1921 r. zabudowania oddano redemptorystom. parafię ery-
gowano w 1980 r., gdy wydzielono ją z parafii pw. wszystkich 
świętych.

w latach 70. do Gliwic przybył o. jan siemiński. Gdy podpisano 
porozumienia sierpniowe, wspierał on nszz „solidarność”.  
3 maja 1981 r. na placu krakowskim zorganizował mszę św.  
w 190. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. ku zaskocze-
niu władz przybyło na nią prawie 50 tys. osób.

po wybuchu stanu wojennego o. jan siemiński pomagał ro-
dzinom represjonowanych. opozycjoniści, którzy wychodzili 
na wolność z obozów dla internowanych i więzień, gromadzi-
li się w parafii na półjawnych spotkaniach duszpasterstwa 
ludzi pracy. spotkania te doprowadziły do utworzenia co-
rocznych tygodni kultury chrześcijańskiej w Gliwicach. w ich 
trakcie odbywały się spotkania ze znanymi opozycjonistami, 
projekcje filmów, wystawy sztuki, a także koncerty piosenki 
zaangażowanej i religijnej.

ojciec siemiński znalazł się na celowniku służby bezpie-
czeństwa. był wielokrotnie przesłuchiwany. w styczniu  
1984 r. rozpoczęto kompleksową inwigilację duchownego: 
czytano jego listy i podsłuchiwano rozmowy telefoniczne. 
służba bezpieczeństwa przejęła jedno z pomieszczeń przy 
ulicy kozielskiej, naprzeciwko kościoła, skąd kontrolowano 
każdy krok duchownego. nie złamało to o. siemińskiego, któ-
ry w oczach śląskiej opozycji stał się jednym z symboli nie-
złomności duchowieństwa.

o. jan siemiński zmarł w 2004 r. jego zasługi zostały uho-
norowane tablicą pamiątkową, którą wmurowano w ścianę 
kościoła pw. podwyższenia krzyża świętego. 

w 1989 r. w salkach parafialnych parafii odbywały się pierw-
sze spotkania Gliwicko-zabrzańskiego komitetu obywatel-
skiego „solidarność”.

kościół pw. podwyŻszenia  
kRzyŻa święteGo

ul. iGnaceGo daszyńskieGo 2

Gliwice

w latach 80. w kościele pw. podwyższenia krzyża św.  
istniało duszpasterstwo ludzi pracy. Fot. sebastian Reńca.
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pomnik postawiono w 1957 r. autorem rzeźby był prof. Fran-
ciszek strynkiewicz z akademii sztuk pięknych w warszawie. 
wykonano ją w Gliwickich zakładach urządzeń technicznych.

pomnik ze względu na swoją symbolikę był obiektem, wo-
kół którego ogniskowały się gliwickie protesty społeczne.  
11 marca 1968 r. studenci politechniki śląskiej, solidaryzu-
jąc się ze swoimi warszawskimi kolegami, zorganizowali 
manifestację. punktem zapalnym protestów w warszawie 
był zakaz wystawienia dziadów adama mickiewicza, w reż. 
kazimierza dejmka. ulicami Gliwic maszerowało kilka tysię-
cy osób. pod pomnikiem poety złożono kwiaty i odśpiewano 
hymn państwowy. ktoś włożył bukiet kwiatów do ręki wiesz-
cza. następnie część manifestantów rozeszła się do domów. 
tego dnia milicja nie interweniowała, jednak nazajutrz na 
organizatorów manifestacji posypały się represje. wzburzeni 
studenci zorganizowali kolejną demonstrację. tym razem mi-
licja brutalnie spacyfikowała jej uczestników.

3 maja 1982 r., w rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja, 
nieuznawanej przez komunistów za święto, przeszła tędy 
manifestacja, która na tle innych protestów w kraju wyróż-
niała się swoją formą. inicjatorem akcji była akademicka 
Grupa oporu. manifestanci maszerowali wzdłuż ulic w cał-
kowitym milczeniu, organizatorzy chcieli bowiem, aby mak-
symalnie ochronić uczestników przed komunistycznymi re-
presjami.

o godz. 18.00 tłum przeszedł do kościoła pw. św. św. aposto-
łów piotra i pawła, gdzie ks. konrad kołodziej odprawił mszę 
św. w intencji ojczyzny. następnie manifestanci przeszli na 
Rynek, a stamtąd pod pomnik adama mickiewicza, gdzie 
spontanicznie składali kwiaty.

manifestacja gliwicka była pierwszym od strajków w grudniu 
1981 r. masowym protestem na śląsku przeciwko stanowi 
wojennemu. stała się ona inspiracją do powstania pisma 
zatytułowanego „manifestacja Gliwicka”, wydawanego przez 
akademicką Grupę oporu w latach 1982-1989. 

Pomnik adama mickiewicza

paRk im. adama mickiewicza

Gliwice

pomnik adama mickiewicza był wielokrotnie świadkiem 
protestów społecznych. Fot. sebastian Reńca.
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od lat 60. ubiegłego wieku okolica jastrzębia-zdroju uległa 
znacznym przeobrażeniom. w ciągu kilkunastu lat wokół 
miasta powstało pięć kopalń, zatrudniających po kilka tysię-
cy osób. ze skromnej miejscowości zdrojowej stworzono po-
tężny ośrodek przemysłowy, liczący 100 tys. mieszkańców. 
jastrzębie-zdrój miało być modelowym przykładem socjali-
stycznego miasta. 

40 tys. osób uczęszczało do kościoła pw. św. katarzyny, któ-
ry mógł pomieścić ledwie kilkaset osób. widząc potrzebę 
miejscowej ludności, w 1974 r. podjęto decyzję o budowie 
kościoła na wzniesieniu, gdzie od XiX wieku znajdowała się 
kapliczka św. jana nepomucena. do tego zadania przydzielo-
no ks. bernarda czerneckiego. przy budowie kościoła, która 
rozpoczęła się w 1976 r., masowo pomagali mieszkańcy ja-
strzębia-zdroju. parafię erygowano w 1979 r.

28 sierpnia 1980 r., gdy w kopalni „manifest lipcowy” roz-
począł się strajk, górnicy zwrócili się do ks. bernarda czer-
neckiego z prośbą, by odprawił mszę św. w kopalni. od tego 
momentu wszyscy księża parafii aktywnie wspierali nszz 
„solidarność”. w pamięci górników zapisali się księża prowa-
dzący posługę kapłańską w czasie strajków w grudniu 1981 r., 
czy w obozie dla internowanych, m.in.: ks. henryk białas czy 
ks. piotr płonka.

po wybuchu stanu wojennego ks. bernard czernecki na wiele 
sposobów pomagał działaczom „solidarności”. organizował 
pomoc rodzinom represjonowanych. piętnastu wyrzuconych 
z pracy działaczy „solidarności” ksiądz zatrudnił w parafii.  
w kościele odbywały się msze św. za ojczyznę i spotkania ze 
znanymi działaczami podziemia. w 1983 r. w kościele zamon-
towano przywiezioną z Gdańska przez annę walentynowicz 
tablicę poświęconą zamordowanym 16 grudnia 1981 r. górni-
kom z kopalni „wujek”.

w trakcie strajków w sierpniu 1988 r. na terenie parafii znaj-
dował się sztab ekspertów, wspierających strajkujących, 
m.in. zofia i zbigniew Romaszewscy, mecenas jerzy kurcyusz 
oraz andrzej wielowieyski.

kościół pw. najświętszej 
maRyi panny matki kościoła 

ul. księdza jeRzeGo popiełuszki 1a

jastRzębie-zdRój

widok współczesny. Fot. sebastian Reńca.
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kopalnia rozpoczęła wydobycie w grudniu 1969 r. jako kwk 
„zofiówka”. w 1974 r., na 30. rocznicę powstania pRl, kopal-
nię przemianowano na kwk „manifest lipcowy”. po 1989 r. 
wrócono do dawnej nazwy.

kopalnia „manifest lipcowy” zapisała się w historii jako jed-
na z kolebek śląskiej „solidarności”. 28 sierpnia 1980 r. roz-
począł się tu strajk. Górnicy protestowali przeciwko przed-
miotowemu traktowaniu przez dozór i dyrekcję kopalni. 
domagali się m.in. zniesienia systemu czterobrygadowego 
oraz podwyżki płac. protestujący solidaryzowali się ze straj-
kującym wybrzeżem. Gdy do górników dotarła informacja  
o rozpoczęciu strajków w sąsiednich kopalniach, utworzono 
międzyzakładowy komitet strajkowy. 3 września protestują-
cy podpisali z komisją rządową porozumienie jastrzębskie. 
było to jedno z czterech kluczowych porozumień społecz-
nych w lecie 1980 r.

w proteście przeciwko stanowi wojennemu zastrajkowali 
górnicy wszystkich jastrzębskich kopalń. we wtorek 15 grud-
nia część sił milicyjno-wojskowych skierowana została do 
jastrzębia-zdroju. brutalnie spacyfikowano kopalnie: „mosz-
czenica”, „jastrzębie” i „manifest lipcowy”. silny opór gór-
ników „manifestu lipcowego” sprawił, że dowodzący akcją 
zdecydowali się na użycie plutonu specjalnego zomo, który 
zaczął strzelać w kierunku górników ostrą amunicją. czterech 
strajkujących zostało rannych.

w 1988 r. kopalnia „manifest lipcowy” ponownie zapisała się 
w historii polski. 15 sierpnia górnicy rozpoczęli strajk okupa-
cyjny. w ciągu kilku kolejnych dni do górników w jastrzębiu-
-zdroju dołączyła część innych kopalń województwa. protest 
trwał do 3 września. strajki w lecie 1988 r. walnie przyczyniły 
się do rozpoczęcia obrad okrągłego stołu.

w pierwszą rocznicę podpisania porozumienia jastrzębskie-
go na placu przed kopalnią odsłonięto pomnik, zaprojek-
towany przez górnika joachima paruzela. nosi nazwę „trzy 
ogniwa” i symbolizuje trzy miasta, w których zawarto poro-
zumienia społeczne: Gdańsk, szczecin i jastrzębie-zdrój. po-
mnik stanął na placu przed wejściem do kopalni.

kopalnia węGla kamienneGo 
„boRynia-zoFiówka-jastRzębie” 

(dawniej kopalnia węGla kamienneGo  
„maniFest lipcowy”)

ul. Rybnicka 6

jastRzębie-zdRój

kopalnia podczas strajku latem 1988 została otoczona  
przez siły milicyjne. Fot. autor nieznany. arch. ścwis.

w kopalni podpisano trzecie porozumienie ze stroną rządową,  
3 września 1980 r. Fot. stanisław jakubowski. arch. ścwis.
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w 1963 r. rozpoczęto budowę ośrodka pracy więźniów  
w szerokiej. zabudowania wznosili sami skazani. lokalizacja 
ośrodka związana była z intensywną rozbudową przemysłu 
w rejonie jastrzębia i ciągłym brakiem rąk do pracy. w 1970 r. 
zmieniono jego funkcję i nazwę na „zakład karny w szero-
kiej”, a po włączeniu wsi do jastrzębia-zdroju, na „zakład 
karny w jastrzębiu-zdroju”.

po wprowadzeniu stanu wojennego w polsce władze zorgani-
zowały sieć tzw. ośrodków odosobnienia przeznaczonych dla 
aktywnych działaczy, głównie z nszz „solidarność” oraz in-
nych środowisk opozycyjnych. wytypowane osoby trafiały do 
obozów bez zarzutów i bez wyroków. ośrodek odosobnienia, 
działający jako oddział zakładu karnego w jastrzębiu-zdroju, 
został powołany na mocy zarządzenia ministra sprawiedli-
wości z 13 grudnia 1981 r. przed wprowadzeniem stanu wo-
jennego planowano umieścić tu aż 750 internowanych, osta-
tecznie liczba osadzonych była mniejsza. w trzech barakach, 
wydzielonych z zakładu karnego, internowano mężczyzn, 
głównie działaczy śląsko-dąbrowskiej i małopolskiej „soli-
darności”. w sumie przez ośrodek przeszło 536 osób. w lutym 
i w marcu 1982 r. internowanych przewieziono do obozów  
w kokotku, zabrzu, uhercach i nowym łupkowie. standard 
więzienia był kiepski, panowała tu wilgoć i niska tempera-
tura. internowani z czasem uzyskali zgodę na swobodne po-
ruszanie się w obrębie baraku. odprawiane były msze św., 
działaczy odwiedził także bp katowicki herbert bednorz. 
osadzeni słuchali zagranicznych stacji radiowych dzięki za-
konspirowanemu rozkładanemu odbiornikowi. ośrodek od-
osobnienia funkcjonował do kwietnia 1982 r.

zakład kaRny 
w jastRzębiu-zdRoju

ul. cypRiana kamila noRwida 23

jastRzębie-zdRój

zakład karny w jastrzębiu-zdroju, czasy współczesne.  
arch. zk w jastrzębiu-zdroju.



32 

33 

12

pierwszy budynek kompleksu wybudowany został pod ko-
niec XiX wieku jako budynek królewskiego (pruskiego) sądu 
okręgowego. po przyłączeniu katowic w 1922 r. do odrodzonej  
ii Rzeczypospolitej, budynek zachował swoją pierwotną 
funkcję.  

tuż obok budynku sądu znajduje się wzniesiony w tym sa-
mym okresie areszt śledczy, w którym mieści się zarów-
no blok dla mężczyzn, jak i dla kobiet. zarówno budynek 
sądu, jak i aresztu, były miejscem prześladowań polskich 
patriotów, już od czasów ii wojny światowej oraz w latach  
80. XX wieku. 

w okresie od października 1941 do stycznia 1945 r. w kato-
wickim więzieniu za pomocą gilotyny (obecnie eksponowa-
nej w muzeum śląskim) wykonano wyroki śmierci na 552 
osobach. pod okupacją niemiecką sądzeni i uwięzieni byli 
tu m.in. ks. Franciszek blachnicki oraz ks. jan macha. obaj 
kapłani zostali skazani na karę śmierci, która w przypadku  
ks. machy została wykonana w 1942 r. obecnie trwa jego pro-
ces beatyfikacyjny. 

po tragicznej pacyfikacji kopalni „wujek” w 1981 r., w budyn-
ku sądu odbywały się wyjazdowe posiedzenia sądu śląskie-
go okręgu wojskowego we wrocławiu, przed którym trwał 
proces dziewięciorga osób oskarżonych o zorganizowanie 
strajku w kopalni. wyroki skazujące usłyszeli stanisław pła-
tek, jerzy wartak, adam skwira i marian Głuch.

w okresie pRl w więzieniu przetrzymywano m.in. twórcę 
pierwszych wolnych związków zawodowych kazimierza 
świtonia oraz annę walentynowicz, zatrzymanych za próbę 
wmontowania w ogrodzeniu kopalni „wujek” tablicy poświę-
conej dziewięciu poległym górnikom.

w okresie stanu wojennego działacze różnych środowisk 
opozycji pRl byli przetrzymywani i przesłuchiwani m.in.  
w areszcie przy ul. mikołowskiej, a także na komisariacie mo 
przy ul. kilińskiego 9, w komendzie wojewódzkiej mo przy  
ul. lompy 19, oraz w wielu innych komendach i komisariatach 
na terenie ówczesnego woj. katowickiego.

sąd okRęGowy 
i aReszt śledczy

ul. andRzeja 16-18

katowice

w latach 80. opozycjonistów przetrzymywano też w areszcie 
komisariatu mo przy ul. kilińskiego 9. Fot. sebastian Reńca.

kompleks aresztu śledczego sąsiaduje z budynkiem  
sądu okręgowego.
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cmentarz administracyjnie należy do parafii najświętszego 
serca pana jezusa i św. jana bosko w katowicach-piotrowi-
cach. nekropolia została założona pod koniec lat 30. XX wieku.

po wejściu przez bramę główną należy iść prosto do cmen-
tarnego krzyża, skręcić w prawo i kierować się do budynku 
administracji nekropolii, przed nim trzeba skręcić w lewo. po 
prawej stronie w czwartym rzędzie (w pobliżu niewielkiego 
dębu) znajduje się grób Ryszarda Gzika (obok znajduje się 
grób zbigniewa wilka).

Ryszard Gzik urodził się 19 marca 1946 r. w Radomsku,  
w 1960 r. ukończył szkołę podstawową w widzowie, nato-
miast pięć lat później technikum przemysłu drzewnego w Ra- 
domsku. w latach 1966-1967 odbywał zasadniczą służbę woj-
skową w drawsku pomorskim, którą skończył ze stopniem 
kaprala. należał do związku młodzieży wiejskiej, związku 
młodzieży socjalistycznej i związku zawodowego pracowni-
ków leśnych i przemysłu drzewnego. pracował w kilku miej-
scach: w zakładach mebli Giętych w Radomsku (1965-1969),  
w dąbrowskiej Fabryce obrabiarek deFo w dąbrowie Górniczej 
(1969-1970), w ośrodku przemysłu meblowego w bytomiu  
(1970), w spółdzielni pracy branży drzewnej „jawor” w ka-
towicach (1971-1972), w katowickich Fabrykach mebli  
(1972-1978). dla poprawienia sytuacji materialnej rodziny Ry-
szard Gzik postanowił zatrudnić się w kwk „wujek”, w okresie 
od 6 marca 1978 r. do 16 grudnia 1981 r. pracował w charakte-
rze ładowacza.

wstąpił do nszz „solidarność”. 16 grudnia 1981 r., w czasie 
pacyfikacji strajku przez siły milicyjno-wojskowe, został po-
strzelony w głowę, kula przeszła na wylot, powodując spu-
stoszenia w mózgu i śmierć na miejscu. kopalnia poinformo-
wała oficjalnie rodzinę o jego zgonie 17 grudnia 1981 r.

pozostawił żonę krystynę oraz osierocił córkę agnieszkę  
(ur. 1970 r.). został pochowany 21 grudnia 1981 r. uroczysto-
ści rozpoczęły się o godz. 9.00, jednak msza żałobna mia-
ła miejsce po pogrzebie. w uroczystościach uczestniczyło 
około 30 żałobników. Funkcjonariuszy „zabezpieczających” 
pogrzeb było prawie trzy razy więcej (w tym m.in. 20 pracow-
ników sb), a w odwodzie trzymano batalion zomo. 

GRób RyszaRda Gzika, 
jedneGo z 9 zamoRdowanych GóRników 

z „wujka”

cmentaRz pRzy ul. aRmii kRajowej 157  

katowice

Ryszard Gzik z żoną krystyną i córką agnieszką  
w dąbrowie Gorniczej. arch. ścwis.
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cmentarz administracyjnie należy do parafii najświętszego 
serca pana jezusa i św. jana bosko w katowicach-piotrowi-
cach. nekropolia została założona pod koniec lat 30. XX wieku.

po wejściu przez bramę główną należy iść prosto do cmen-
tarnego krzyża, skręcić w prawo i kierować się do budynku 
administracji nekropolii, przed nim trzeba skręcić w lewo. po 
prawej stronie w czwartym rzędzie (w pobliżu niewielkiego 
dębu) znajduje się grób zbigniewa wilka (obok grobu Ryszar-
da Gzika).

zbigniew wilk urodził się 22 lipca 1951 r. w dzierdziówce  
k. stalowej woli, w domu władysława i stanisławy wilków. 
miał troje rodzeństwa (jan, ewa, magdalena). ukończył szko-
łę podstawową w zbydniowie, zasadniczą szkołę Górniczą  
w katowicach, w 1971 r. został absolwentem technikum Gór-
niczego ministerstwa Górnictwa i energetyki im. powstań-
ców śląskich w katowicach, uzyskał zawód technika górni-
ka w zakresie specjalności techniczna eksploatacja złóż. 
w latach 1972-1979 był zawodnikiem drużyny piłkarskiej 
klubu sportowego „Rozwój” katowice przy kopalni „wujek”. 
w okresie od 1 lipca 1971 r. do 31 grudnia 1973 r. był zatrud-
niony jako górnik w kopalni „wujek”, następnie przeniósł się 
do kwk „śląsk”, gdzie pracował od 1 stycznia 1974 r. jednak  
12 lutego 1974 r. wrócił w poprzednie miejsce pracy.

16 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku w kopalni „wujek”.  
w czasie pacyfikacji kopalni przez siły milicyjno-wojskowe 
został dwukrotnie postrzelony i zginął na miejscu. bezpo-
średnią przyczyną śmierci był postrzał w brzuch. pozosta-
wił żonę elżbietę oraz osierocił dwójkę dzieci: magdalenę  
(ur. 1976 r.) i marcina (ur. 1978 r.). pogrzeb zbigniewa wilka 
odbył się przed południem 21 grudnia 1981 r. pogrzeb był „za-
bezpieczany” przez funkcjonariuszy mo, sb i zomo.

GRób zbiGniewa wilka, 
jedneGo z 9 zamoRdowanych GóRników 

z „wujka” 

cmentaRz pRzy ul. aRmii kRajowej 157  

katowice

zbigniew wilk w towarzystwie kolegów i koleżanek  
(siedzi na schodach). arch. ścwis.

zbigniew wilk grał w Rozwoju katowice (dolny rząd drugi  
od lewej). arch. ścwis.
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cmentarz został założony w ii połowie XiX stulecia. admi-
nistratorem nekropolii jest parafia niepokalanego poczęcia 
najświętszej maryi panny w katowicach.

aby dojść do grobu bogusława kopczaka, należy wejść głów-
ną bramą od strony ulicy Francuskiej i po przejściu główną 
aleją około 25 metrów skręcić w lewo. łatwo odnaleźć go ze 
względu na charakterystyczny hełm górniczy, który na nim 
leży.

bogusław kopczak urodził się 7 października 1953 r. w ka-
towicach, w domu tadeusza i Genowefy kopczaków. ukoń-
czył szkołę podstawową nr 10 im. marii curie-skłodowskiej 
w katowicach, a następnie zasadniczą szkołę zawodową, 
również w katowicach (zawód wyuczony: malarz-tapeciarz).  
od 4 października 1979 r. do 14 lutego 1981 r. pracował jako 
malarz w Rejonowym przedsiębiorstwie Remontowo-budow-
lanym w katowicach-ochojcu. ze względów zarobkowych  
23 lutego 1981 r. zatrudnił się w kopalni „wujek” w katowi-
cach w charakterze pracownika dołowego.

wstąpił do nszz „solidarność”. brał udział w proteście 
górników w „wujku” w dniach od 13 do 16 grudnia 1981 r.  
16 grudnia w czasie akcji pacyfikacji strajku przez siły milicyj-
no-wojskowe otrzymał postrzał w brzuch. zginął na miejscu.

został pochowany 19 grudnia 1981 r. w pogrzebie brało 
udział około 200 żałobników, a  „zabezpieczało” go 80 funk-
cjonariuszy mo i sb oraz batalion zomo.

bogusław kopczak pozostawił żonę teresę oraz osierocił cór-
kę katarzynę (ur. 1979 r.).

GRób boGusława kopczaka, 
jedneGo z 9 zamoRdowanych GóRników 

z „wujka”

cmentaRz pRzy ul. FRancuskiej 26

katowice

bogusław kopczak w polańczyku. arch. ścwis.

bogusław kopczak z kolegami (pierwszy z lewej). arch. ścwis.
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początki nekropolii sięgają roku 1911. dziś jest ona cmenta-
rzem komunalnym.

po wejściu główną bramą na cmentarz trzeba kierować się 
w stronę pomnika obrońców katowic, powstańców, harcerzy 
i harcerek zamordowanych przez niemców we wrześniu 1939 r. 
dochodząc do pomnika, należy skręcić w lewo. w tamtejszej 
alei znajdziemy grób górnika zastrzelonego 16 grudnia 1981 r. 
podczas pacyfikacji kopalni „wujek”.

józef czekalski urodził się 28 listopada 1933 r. w orszewi-
cach, w domu jana i władysławy czekalskich, wychowywał 
się z trojgiem rodzeństwa. do 1958 r. pracował w rodzinnym 
gospodarstwie, później za namową brata henryka 3 wrze-
śnia 1958 r. rozpoczął pracę w kwk „wujek”, początkowo na 
stanowisku ładowacza dołowego, kolejno młodszego górni-
ka, aż wreszcie górnika. 

józef czekalski w chwili śmierci miał 48 lat. trafiły go dwa 
pociski, jeden w klatkę piersiową (śmiertelny), drugi w lewą 
stopę. został zastrzelony około godziny 12.00.

Żona, Róża czekalska, otrzymała telegram z informacją  
o śmierci męża 17 grudnia o godz. 13.55. jednak o tym, co 
się stało, pani czekalska wiedziała już od popołudnia dnia 
wcześniejszego, kiedy to widziała ciało męża w kopalnianej 
stacji Ratownictwa Górniczego, w której górnicy złożyli zabi-
tych kolegów.

pogrzeb józefa czekalskiego odbył się 21 grudnia 1981 r.  
o godz. 13.00. uroczystości „zabezpieczał” patrol w samo-
chodzie oraz 30 funkcjonariuszy operacyjnych z wydziału 
kryminalnego i przestępstw Gospodarczych kw mo, którzy 
dysponowali jednym samochodem. w odwodzie był jeszcze 
jeden batalion mundurowych. 

GRób józeFa czekalskieGo, 
jedneGo z 9 zamoRdowanych GóRników 

z „wujka”

cmentaRz  pRzy ul. panewnickiej 45

katowice

józef czekalski z kolegami (trzeci od lewej). arch. ścwis.

józef czekalski z żoną Różą. Fot. materiały rodzinne. arch. ścwis.
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przy ulicy wincentego pola w katowicach, w rejonie brynowa-
-załęskiej hałdy, pod numerem 9 znajduje się blok mieszkal-
ny, wzniesiony na początku lat 70. osiedle położone w pobliżu 
„wujka” budowano przede wszystkim ze względu na pracow-
ników kopalni.

w nocy z 12 na 13 grudnia, około godziny 23.30, przed drzwia-
mi mieszkania jana ludwiczaka, przewodniczącego komisji 
zakładowej nszz „solidarność” kwk „wujek”, pojawił się 
patrol milicji z informacją o rzekomym włamaniu do biura 
związku zawodowego. jan ludwiczak, słusznie podejrze-
wając, że jest to jedynie pretekst do jego aresztowania, nie 
wpuścił funkcjonariuszy do mieszkania, a o całej sytuacji za 
pomocą wewnętrznej, zakładowej linii telefonicznej, poinfor-
mował swoich kolegów.

Górnicy, którzy przybyli, by bronić ludwiczaka, zostali do-
tkliwie pobici przez milicjantów, a przewodniczącego, po 
uprzednim wyłamaniu drzwi i wdarciu się do jego miesz-
kania, wyprowadzono z domu. około godziny 1.00 w nocy 
wieści o zatrzymaniu jana ludwiczaka dotarły do kopal-
ni „wujek”. Górnicy, którzy właśnie kończyli zmianę, po-
stanowili rozpocząć strajk w jego obronie. był to jeden  
z trzech podstawowych postulatów strajkujących. ich pro-
test został spacyfikowany przez siły milicyjno-wojskowe  
16 grudnia 1981 r.

pluton specjalny zomo otworzył ogień do strajkujących. śmierć 
poniosło dziewięciu górników (6 zginęło na miejscu, trzech  
w szpitalu nie odzyskawszy przytomności), a 23 zostało rannych.

13 grudnia 2016 r., w 35. rocznicę opisanych powyżej wyda-
rzeń, na ścianie bloku przy ulicy wincentego pola 9 uroczy-
ście odsłonięta została tablica pamiątkowa, ufundowana 
przez miasto katowice. napis brzmi:

w tym budynku w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. zatrzyma-
no jana ludwiczaka, przewodniczącego komisji zakładowej 
nszz „solidarność” kwk „wujek” i pobito 4 innych górników. 

wydarzenie to stało się bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia 
strajku w kopalni „wujek”. 

16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji protestu milicja za-
strzeliła 9 górników, a 23 innych odniosło rany postrzałowe.

blok pRzy ul. wincenteGo pola 9 
(mieszka tam jan ludwiczak)

ul. wincenteGo pola 9

katowice

tablica odsłonięta w 35. rocznicę strajku w kopalni „wujek”.  
Fot. sebastian Reńca.
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katowicka katedra pw. chrystusa króla to nie tylko parafial-
ny kościół arcybiskupa metropolity katowickiego, ale także 
świątynia, która była świadkiem wielu wydarzeń związanych 
z działalnością opozycji w latach 80.

bryła budynku zaprojektowana została przez architektów 
zygmunta Gawlika i Franciszka mączyńskiego. Rozpoczętą  
w 1927 r. budowę świątyni przerwał wybuch ii wojny świato-
wej. ukończono ją dopiero po dwudziestu ośmiu latach, jed-
nakże według zmienionego projektu. komunistyczne władze 
nie zgodziły się na pierwotnie planowaną wysokość kopuły, 
w związku z czym została ona znacznie obniżona.

w 1983 r., podczas pielgrzymki jana pawła ii do katowic, oj-
ciec święty po nabożeństwie na lotnisku muchowiec udał 
się do katedry, gdzie odbyło się spotkanie z chorymi i in-
walidami.

w jednej z bocznych kaplic katedry znajduje się tron papie-
ski, wykorzystany podczas tamtej wizyty.

świątynia stała się areną wydarzeń bezpośrednio związa-
nych z opozycją antykomunistyczną pięć lat później. 11 listo-
pada 1988 r. działacze opozycji: „solidarności”, konfederacji 
polski niepodległej i niezależnego zrzeszenia studentów, 
zorganizowali manifestację patriotyczną. pochód demon-
strantów kierujących się z katowickiej katedry do centrum 
miasta został jednak zablokowany i brutalnie rozbity przez 
siły porządkowe. po rozpędzeniu demonstracji w katedrze 
rozpoczęła się głodówka protestacyjna.

katedRa pw. chRystusa kRóla 
w katowicach

plebiscytowa 49 a

katowice

manifestacja 11 listopada 1988 r.  
arch. stowarzyszenia „pokolenie”.

katedra pw. chrystusa króla. Fot. marek lyszczyna.
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manifestacja na rynku w katowicach przeniosła się pod 
komisariat mo Fot. stanisław jakubowski. arch. ścwis.
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budynek w stylu neogotyckim wzniesiono w drugiej połowie  
XiX wieku jako filię Reichsbanku (banku Rzeszy). w okresie 
międzywojennym mieściły się tu m.in. miejska komunalna 
kasa oszczędności w katowicach czy związek Gmin woje-
wództwa śląskiego. w 1945 r. zarząd miasta ulokował w bu-
dynku „biuro ewidencji ruchu ludności”. następnie gmach 
zajęła milicja obywatelska, tworząc jeden z miejskich komi-
sariatów.

20 października 1981 r. na katowickim Rynku pracownicy „so-
lidarności” po raz kolejny zaparkowali związkowy samochód, 
z którego rozpoczęli sprzedaż związkowych gazet, książek, 
gadżetów, a także materiałów sygnowanych przez kpn. pro-
wadzili ją już od kilku dni, lecz w tym dniu milicja zażądała 
zaprzestania takiej działalności. tadeusz buranowski, czło-
nek zarządu Regionu „solidarności” odmówił wykonania 
polecenia. aby uniemożliwić konfiskatę, prasę wyrzucono 
w kierunku gęstniejącego tłumu przechodniów. pozostałe 
materiały zostały skonfiskowane, samochód odholowany,  
a osoby kolportujące prasę zatrzymane.

Gwałtowna reakcja milicji zradykalizowała nastroje zgroma-
dzonych. przechodnie, manifestując solidarność z zatrzyma-
nymi, przeszli pod komisariat mo przy ul. pocztowej, gdzie 
odprowadzono buranowskiego. sytuacja stała się krytyczna, 
gdy pojawiło się zomo, w tym czasie tłum liczył już ok 3 tys. 
osób. przewrócono milicyjny radiowóz stojący przed komisa-
riatem. na szczęście zaalarmowani członkowie zarządu Re-
gionu rozładowali napięcie i nie dopuścili do eskalacji kon-
fliktu. nieprzejednana postawa mieszkańców spowodowała 
wypuszczenie zatrzymanych. ludzie rozeszli się ok. godz. 
22.00. władze wykorzystały te wydarzenia, insynuując pro-
wokację „solidarności” i oskarżając związek o wystąpienia 
przeciwko władzy i porządkowi publicznemu.

uRząd miasta katowice 
(dawniej komisaRiat milicji obywatelskiej)

ul. pocztowa 7

katowice

starcie z milicją na ul. pocztowej. Fot. bogdan kułakowski.  
arch. ścwis.
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drewniany kościół jest najstarszym zabytkiem architekto-
nicznym katowic. pochodzi najpóźniej z 1510 r. wraz z wol-
nostojącą drewnianą dzwonnicą i ogrodzeniem został prze-
niesiony do parku kościuszki w 1938 r. z syryni w powiecie 
wodzisławskim. parafia obejmowała swoim zasięgiem pobli-
ską kopalnię „wujek”. 14 maja 1980 r. proboszczem parafii 
został ks. henryk bolczyk.

27 września 1981 r., w niedzielę odpustu parafialnego, w ko-
ściele licznie zebrali się pracownicy kopalni i zaproszeni go-
ście, aby wziąć udział w uroczystości poświęcenia sztandaru 
nszz „solidarność” kopalni „wujek”. poświęcenia dokonał 
bp katowicki herbert bednorz, wśród uczestników znalazły 
się nie tylko władze związkowe, ale także dyrekcja kopalni 
i przedstawiciele władz państwowych. uroczystość była 
wielkim manifestem religijnym i światopoglądowym, której 
towarzyszył drewniany krzyż, wykonany przez górników, ten 
sam, który 16 grudnia 1981 r. stanął przy placu, gdzie zastrze-
lono górników kopalni „wujek”.

w dniach 13-15 grudnia 1981 r. ks. bolczyk odwiedzał strajku-
jących górników i sprawował posługę kapłańską. dwukrotnie 
odprawił dla górników mszę św., a 15 grudnia 1981 r. odmówił  
z nimi różaniec i udzielił strajkującym absolucji zbiorowej.

wspominał: (…) obudził nas nadmierny hałas dochodzący  
z głównej ulicy kościuszki. nigdy dotąd nie jeździły nią samo-
chody transportowe, a jedynie osobowe. dlaczego ta zmiana? 
została zamknięta ulica brynowska i część mikołowskiej, są-
siadujące z kopalnią „wujek”. znak, że zaczęła się akcja przy-
gotowawcza do bezpośredniego uderzenia sił wojskowych  
i milicyjnych na kopalnię. po godzinie jedenastej zmierzałem 
w kierunku kościółka św. michała, aby w południe poprowa-
dzić różaniec w intencji ojczyzny, dopiero co wprowadzony do 
praktyki parafialnej. od kopalni dochodziły nietypowe dźwię-
ki. najłatwiej mi było wyróżnić klekot helikoptera. potem się 
dowiedziałem o długim ciągu czołgów, o armatkach wodnych, 
o transporterach opancerzonych. nie wiedziałem w tym mo-
mencie, co się dzieje w kopalni. 

ksiądz henryk bolczyk  
krzyż nigdy nie umiera. siedem stacji krzyża kopalni „wujek”.

Refleksje duszpasterza.

kościół 
pw. św. michała aRchanioła

paRk kościuszki

katowice

kościół pw. św. michała archanioła. Fot. marek lyszczyna.

poświęcenie sztandaru kz nszz „solidarność”.  
przez bpa herberta bednorza, 27 września 1981 r. arch. ścwis.
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kopalnia „staszic” powstała w 1964 r. i jest jedną z najmłod-
szych w polskim górnictwie. z początkiem 2010 r. kopalnia 
połączyła się z kwk „murcki”.

Gdy rozpoczął się stan wojenny, w proteście przeciwko nie-
mu zastrajkowali również górnicy ze „staszica”. 15 grudnia  
1981 r. do akcji przeciwko strajkującym wysłano ponad  
500 funkcjonariuszy mo (w tym m.in. 231 zomowców i 5 człon-
ków plutonu specjalnego zomo). Funkcjonariuszy wspierały 
armatki wodne, pluton czołgów oraz dwie kompanie rozpo-
znawcze wojska, mające do dyspozycji transportery opance-
rzone. zanim przystąpiono do pacyfikacji, część załogi opuściła 
zakład. Górnicy, którzy zostali na terenie kopalni, przebywali  
w cechowni.

„odblokowanie” rozpoczęło się o godz. 9.00. transporter 
opancerzony wyłamał zabarykadowaną bramę i w ten spo-
sób otworzył zomowcom przejście do kopalni. Górnicy, którzy 
wychodzili przez szpaler funkcjonariuszy, byli bici pałkami. 
po „odblokowaniu” kopalni siły milicyjne ruszyły w kierunku 
hoteli robotniczych (tzw. domów górnika). przed budynkami 
stali ich mieszkańcy, którzy zostali zaatakowani armatkami 
wodnymi i gazami. Górnicy zaczęli się bronić, rzucając kamie-
niami w funkcjonariuszy, po czym wycofali się do budynków. 
strumieniami z armatek wodnych rozbijano szyby w oknach, 
do pokoi wrzucano gaz, w końcu do budynków weszli zomow-
cy, którzy zaczęli bić górników i wyciągać ich z budynków. lu-
dzie stali na zewnątrz z rękami uniesionymi w górę. zatrzy-
mano 454 osoby,  156 z nich internowano, wobec 4 wszczęto 
śledztwo, zaś 22 ukarano kolegiami.

by upamiętnić tamte wydarzenia, w ich rocznicę w 2018 r.  
w cechowni odsłonięto ufundowaną przez oddziałowe biuro 
upamiętniania walk i męczeństwa ipn w katowicach tablicę, 
na której można przeczytać:

pamięci pracowników kwk „staszic”, którzy w grudniu 1981 r. 
podjęli akcję strajkową w proteście przeciwko bezprawnemu 
zatrzymywaniu działaczy nszz „solidarność” i wprowadze-
niu stanu wojennego, a także stawili czoła przemocy ze stro-
ny funkcjonariuszy podczas pacyfikacji strajku 15 grudnia 
1981 r.

kopalnia węGla kamienneGo 
„muRcki-staszic” 

(dawniej kopalnia węGla kamienneGo „staszic”)

ul. kaRolinki 1 

katowice

poświęcenie sztandaru kz „solidarność” kwk „staszic”.  
Fot. stanisław jakubowski. arch. ścwis.
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kopalnia powstała w 1899 r. jako „oheim”. w 1922 r., gdy ka-
towice znalazły się w polskiej części Górnego śląska, kopal-
nia zmieniła nazwę na „wujek”.

Gdy latem 1980 r. zastrajkowali robotnicy na śląsku i w za-
głębiu dąbrowskim, 1 września przyłączyli się do nich rów-
nież górnicy z „wujka” (strajk trwał do 3 września). do mię-
dzyzakładowego komitetu strajkowego w kopalni „manifest 
lipcowy” został oddelegowany pracownik „wujka” andrzej 
winczewski i był on jednym z sygnatariuszy porozumienia 
jastrzębskiego. w kopalni powstała komisja zakładowa 
nszz „solidarność”, jej przewodniczącym był jan ludwiczak.  
to jego zatrzymanie w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. było im-
pulsem do rozpoczęcia strajku w kopalni „wujek”. 14 grudnia 
górnicy podjęli taką decyzję demokratycznie. Żądali nie tylko 
uwolnienia ludwiczaka, ale również innych internowanych, 
zniesienia stanu wojennego oraz przestrzegania porozumień 
z 1980 r. 

wieczorem 15 grudnia na naradzie w urzędzie wojewódzkim 
w katowicach, której przewodniczył komendant wojewódzki 
mo jerzy Gruba, podjęto decyzję o pacyfikacji kopalni „wu-
jek”. w akcji miało wziąć udział 1471 funkcjonariuszy milicji 
oraz 720 żołnierzy. postanowiono, że wojsko użyje przeciwko 
około 2 tysiącom strajkujących 22 czołgi i 44 bojowe wozy 
piechoty.

choć władza wiedziała, że jeżeli zakład zajmie wojsko, górni-
cy odstąpią od strajku, to do spacyfikowania wysłała zomo, 
które weszło na teren zakładu przez wyłomy dokonane  
w trzech miejscach przez czołgi. kolejne ataki zomowców 
nie przynosiły skutku, ponieważ górnicy przygotowali się do 
obrony swego zakładu pracy. w końcu do akcji weszli funk-
cjonariusze plutonu specjalnego zomo, uzbrojeni w pistolety 
maszynowe, którzy ustawili się na rampie magazynu odzie-
żowego. w kierunku górników padły strzały. zginęło 9 gór- 
ników: józef czekalski, józef krzysztof Giza, Ryszard Gzik, 
bogusław kopczak, zbigniew wilk, zenon zając. w następ-
nych dniach zmarli od ran: andrzej pełka (17 grudnia 1981 r.), 
joachim Gnida (2 stycznia 1982 r.) oraz jan stawisiński  
(25 stycznia 1982 r.), a 23 zostało postrzelonych.

kopalnia węGla kamienneGo
„wujek”

ul. wincenteGo pola 65

katowice

kopalnia „wujek” stała się miejscem pamięci.  
Fot.  marek dworaczyk. arch. ścwis.
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23 grudnia 1981 r. rozpoczęto śledztwo w sprawie organizo-
wania i kierowania strajkiem w kopalni „wujek”. proces prze-
ciwko pracownikom kopalni „wujek” ruszył 3 lutego 1982 r. na 
ławie oskarżonych zasiedli: jan haśnik, adam skwira, marian 
Głuch, jerzy wartak, jan wielgus, stanisław płatek, stanisław 
saternus, zdzisław kubat i alina mucha. wyrok w tej sprawie 
zapadł już 9 lutego 1982 r. sąd śląskiego okręgu wojskowego 
we wrocławiu na sesji wyjazdowej skazał czterech przywód-
ców strajku w kopalni „wujek” na kary od trzech do czterech 
lat więzienia, cztery osoby uniewinniono, a postępowanie 
wobec jednego górnika zostało umorzone. najwyższy wyrok 
usłyszał stanisław płatek: cztery lata pozbawienia wolności 
i trzyletni okres pozbawienia praw publicznych. jerzy wartak 
został skazany na trzy i pół roku pozbawienia wolności oraz 
pozbawienie praw publicznych na trzy lata. adama skwirę  
i mariana Głucha sąd skazał na trzy lata więzienia i pozba-
wienie praw publicznych na dwa lata.

obok kopalnianej kotłowni, w miejscu, w którym czołg sta-
ranował ogrodzenie, górnicy ustawili krzyż. w grudniu 1983 r. 
została przy nim zatrzymana m.in. anna walentynowicz, 
która przywiozła z wybrzeża tablicę poświęconą zastrze-
lonym górnikom. dziś w tym miejscu stoi pomnik poległych 
górników kwk „wujek” składający się z muralu (jest na nim 
również tablica z 1983 r.) oraz 33-metrowego betonowe-
go krzyża, w ramionach którego zamontowano historyczny 
drewniany krzyż (projektanci: alina borowczak-Grzybowska, 
andrzej Grzybowski). co roku, 16 grudnia, pod pomnikiem od-
bywają się rocznicowe uroczystości.

obok pomnika, w budynku dawnego magazynu górników, 
mieści się śląskie centrum wolności i solidarności oraz mu-
zeum izba pamięci kopalni „wujek”, po którym oprowadzają 
uczestnicy historycznego strajku, przedstawiciele społecz-
nego komitetu pamięci Górników kwk „wujek” w katowicach 
poległych 16 grudnia 1981 r. siedziba stowarzyszenia mieści 
się w tym samym budynku.

22 katowice

przed pacyfikacją kopalni brutalnie odsunięto  
zgromadzonych przed nią ludzi. Fot. tomasz niedziela. 

strajkujący górnicy przed łaźnią łańcuszkową. Fot. marek janicki. 
arch. ścwis.
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w latach 70. XX wieku komenda wojewódzka mo, mieszczą-
ca się w gmachu przy ul. powstańców 31, była za ciasna dla 
potrzeb milicji. w 1980 r. wzniesiono główny budynek nowej 
komendy przy ul. józefa lompy. oprócz niego, prawie sze-
ściohektarowy kompleks składał się z budynku aresztu, łącz-
ności, obsługi, dwupoziomowego garażu, stacji paliw i myjni 
samochodowej. w czasie „karnawału solidarności” na prze-
łomie 1980 i 1981 r. regionalne władze „solidarności” starały 
się o umiejscowienie szpitala w nowo oddawanych budyn-
kach komendy wojewódzkiej. ostatecznie postulat nie został 
zrealizowany.

po wprowadzeniu stanu wojennego w izbie zatrzymań ko-
mendy wojewódzkiej w pierwszych godzinach stanu wojen-
nego osadzano działaczy związkowych z zarządu Regionu 
śląsko-dąbrowskiego nszz „solidarność”, miejskich komisji 
koordynacyjnych, komisji zakładowych. do cel w komendzie 
trafili m.in. leszek waliszewski, przewodniczący Regionu 
śląsko-dąbrowskiego i członek prezydium komisji krajowej 
„solidarności” czy andrzej Rozpłochowski, przewodniczący 
mkz katowice. w areszcie komendy internowani przebywali 
czasowo, do momentu przewiezienia do właściwego obozu 
odosobnienia.

komenda wojewódzka policji 
(dawniej komenda wojewódzka

milicji obywatelskiej)

ul. józeFa lompy 19

katowice

w 1980 r. wzniesiono główny budynek nowej komendy mo  
przy ul. józefa lompy. Fot. marek lyszczyna.
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budynki lokomotywowni pochodzą jeszcze z XiX wieku obec-
nie zakład jest nieczynny. w jego pobliżu znajduje się na-
tomiast myjnia dla pociągów oraz zakład malowania prosz-
kowego lokomotyw i wagonów. na obszarze nieczynnego 
obecnie obiektu planowane było utworzenie muzeum histo-
rii kolejnictwa, jednak plany spaliły na panewce. 

w maju 1981 r. na terenie zakładu postawiona została ka-
pliczka ufundowana przez kolejarzy zaangażowanych w zwią-
zek zawodowy nszz „solidarność”.

w tym samym miesiącu kapliczka została poświęcona przez 
ówczesnego biskupa metropolitę katowickiego herberta 
bednorza. jej wystrój, poza figurą matki boskiej, stanowi fla-
ga nszz „solidarność”. 

najprawdopodobniej wcześniej planowano ufundować ka-
pliczkę św. katarzynie, patronce kolejarzy, lecz po zamachu 
na papieża jana pawła ii (13 maja 1981 r.) zmieniono plany.

uwagę przykuwa także ciekawa forma architektoniczna 
obiektu – obudowę kaplicy stanowią krzyżujące się szyny 
kolejowe.

obecnie na teren zakładu można wejść jedynie podczas uro-
czystości rocznicowych lub po uzgodnieniu ze spółką koleje 
śląskie. 

kapliczka została poddana gruntownej renowacji w 2017 r.

kaplica matki boskiej 
pRzy lokomotywowni pkp

RaciboRska 58 (teRen spółki koleje śląskie)

katowice

widok współczesny. Fot. marek lyszczyna.
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historia świątyni jest ściśle związana z pacyfikacją strajku  
w kopalni „wujek” w grudniu 1981 r. i śmiercią dziewięciu 
górników. tuż po pacyfikacji górnicy ustawili krzyż w miejscu, 
w którym czołg staranował ogrodzenie. pomimo grożących 
represji, ludzie modlili się przy nim, palili znicze, składali 
kwiaty. krzyż tak bardzo przeszkadzał ówczesnej władzy, że 
w styczniu 1982 r. skradli go „nieznani sprawcy”. Górnicy za-
grozili strajkiem. krzyż wrócił na swoje miejsce, chociaż już 
nie ten sam.

biskup herbert bednorz wystąpił z inicjatywą wybudowania 
kościoła-pomnika zastrzelonych górników, na co uzyskał 
zgodę gen. Romana paszkowskiego, wojewody katowickiego. 
władza, mając nadzieję, że nowa świątynia zastąpi w pewien 
sposób „wujkowy” krzyż, zgodziła się na jej budowę. 

tuż przed pierwszą rocznicą pacyfikacji, 4 grudnia 1982 r., 
czyli w barbórkę, poświęcono kaplicę pw. matki boskiej bole-
snej w prowizorycznym baraku przy ul. pięknej. w maju 1983 
r. erygowano parafię, a w piątą rocznicę pacyfikacji, w miej-
scu kaplicy bp damian zimoń poświęcił kamień węgielny pod 
budowę obecnej świątyni. wielu opozycjonistów, nie tylko  
z katowic, brało udział w jej budowie.

w przeddzień dziesiątej rocznicy pacyfikacji, 14 grudnia  
1991 r. odbyło się uroczyste poświęcenie kościoła przez bpa 
damiana zimonia.

w dolnej kondygnacji kościoła znajdują się: izba tradycji 
górniczej z figurą św. barbary, patronki górników, pierw-
sza wystawa poświęcona pacyfikacji górników z „wujka”  
w 1981 r. oraz tablica poświęcona poległym górnikom. co roku,  
16 grudnia, w świątyni odbywają się uroczystości upamięt-
niające tragedię w kopalni „wujek”. wokół kościoła rosną 
także okolicznościowe dęby, jeden z nich posadzono dla 
uczenia 35. rocznicy pacyfikacji kopalni „wujek”.

  

kościół pw. podwyŻszenia 
kRzyŻa święteGo

ul. piękna 8

katowice

widok współczesny. Fot. sebastian Reńca.

po kradzieży krzyża w styczniu 1982 r. natychmiast 
ustawiono nowy. Fot. bogdan kułakowski. arch. ścwis.
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Gmach został wzniesiony w latach 1899-1900. autorem pro-
jektu był architekt joseph ebers. budynek reprezentuje styl 
neogotycki, a na szczególną uwagę zasługuje mozaika z wi-
zerunkiem matki boskiej, znajdująca się na ścianie szczyto-
wej od strony ul. mikołowskiej.

17 marca 1982 r. bp katowicki herbert bednorz powołał przy 
kurii diecezjalnej w katowicach biskupi komitet pomocy 
uwięzionym i internowanym, któremu osobiście przewod-
niczył. komitet mieścił się w budynku parafialnym. w skład 
komitetu wchodzili zarówno duchowni, jak i osoby świeckie. 
łącznie liczył 31 osób, które pracowały w czterech sekcjach 
merytorycznych. 

sekcja informacyjna prowadziła kartotekę wszystkich prze-
trzymywanych, więzionych czy wyrzucanych z pracy lub 
szkoły. danymi tymi dzielono się następnie z prymasowskim 
komitetem pomocy w warszawie, komitetem helsińskim  
i amnesty international. 

lekarze z sekcji medycznej udzielali porad lekarskich zwal-
nianym z więzień i obozów, kierowali ich na badania oraz 
oceniali stan zdrowia. 

prawnicy redagowali pisma odwoławcze od wyroków, udzie-
lali bieżących porad z zakresu prawa pracy i mieszkaniowego. 

sekcja pomocy materialnej gromadziła odzież, żywność  
i środki czystości od darczyńców i organizowała ich trans-
porty do obozów internowania, głównie w zabrzu-zaborzu, 
bytomiu-miechowicach, kokotku, uhercach i łupkowie. 

po zniesieniu stanu wojennego komitet zmienił nazwę na bi-
skupi komitet pomocy „miłość i sprawiedliwość społeczna”, 
a zakończył działalność 17 marca 1989 r., w siódmą rocznicę 
istnienia.

plebania paRaFii  
pw. św. apostołów piotRa i pawła

ul. mikołowska 32

katowice

plebania mieści się tuż obok kościoła pw. świętych apostołów  
piotra i pawła w katowicach. Fot. sebastian Reńca.
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ulica księdza józefa szafranka w śródmieściu katowic jest 
niewielka, łączy ul. Francuską z wojewódzką. nosi imię uro-
dzonego na początku XiX wieku na Górnym śląsku kapłana, 
członka wielu organizacji katolickich oraz działających na 
rzecz sprawy polskiej. 

w narożnym budynku pod numerem 2 od 1 grudnia 1980 r. 
zaczęła działać Filia międzyzakładowej komisji Robotniczej 
z jastrzębia-zdroju, która, obok mkz katowice, była jedną  
z największych organizacji nszz „solidarność” w wojewódz-
twie katowickim.

w trakcie pierwszych prób zjednoczeniowych regionu, 
gdy mkR jastrzębie połączyła się z mkz bytom, tworząc 
zarząd Regionu śląska i zagłębia, jego siedzibę utwo-
rzono w budynku przy ul. szafranka 2. siedziba władz re-
gionu miała mieścić się tam tymczasowo, aby docelowo 
przenieść się do części pomieszczeń znacznie okazal-
szego budynku przy ul. dąbrowskiego 23, zajmowane-
go wówczas przez zarząd Główny związku zawodowego 
Górników. ze względu na stale zaostrzające się stosunki  
z władzami, do przejęcia budynku jednak nie doszło. w lipcu 
1981 r. gmach przy ul. szafranka 2 stał się główną siedzibą 
władz zjednoczonego nszz „solidarność” Regionu śląsko-
-dąbrowskiego.

pod siedzibą związku 20 października 1981 r. zakończyła się 
manifestacja, podczas której przewrócono milicyjny samo-
chód na ul. pocztowej. zatrzymano wówczas podczas akcji 
ulotkowej m.in. członka zarządu Regionu tadeusza buranow-
skiego. kiedy wokół Rynku zgromadziło się kilka tysięcy lu-
dzi, dla uspokojenia nastrojów liderzy związkowi część z nich 
poprowadzili na wiec pod siedzibę „solidarności”.

biuRowiec pRzy ul. józeFa szaFRanka 2 
(dawniej siedziba nszz „solidaRność”)

ul. józeFa szaFRanka 2

katowice

w tym budynku od 1 grudnia 1980 r. działała Filia 
międzyzakładowej komisji Robotniczej z jastrzębia-zdroju. 
Fot. sebastian Reńca.

pierwsza siedziba mieściła się w budynku usc  
w jastrzębiu-zdroju. Fot. władysław morawski. arch. ścwis.



66 

67 

28

„spodek” został otwarty 9 maja 1971 r. odbywały się w nim 
nie tylko ważne imprezy sportowe, jak np. mistrzostwa w ho-
keju na lodzie w 1976 r., pokazy kinowe czy koncerty gwiazd 
polskich i zagranicznych, ale również spotkania propagando-
we organizowane przez pzpR. jedno z nich miało miejsce tuż 
po otwarciu obiektu - 22 lipca. był to finał młodzieżowego 
zlotu przodowników pracy i nauki w katowicach. Reżyserem 
spektaklu i części artystycznej był kazimierz kutz. 

4 lipca 1976 r. w „spodku” miał miejsce wiec poparcia „to-
warzyszy i obywateli”, m.in. dla edwarda Gierka, pierwszego 
sekretarza kc pzpR, który krzyczał wówczas w „spodku”:

z drogi szóstego i siódmego zjazdu nigdy nie zejdziemy. jest 
to najlepsza droga do rozwiązania wszystkich naszych naj-
trudniejszych nawet problemów, droga budowania siły polski 
i pomyślności polaków!

kilka lat później ta „droga”, została przecięta najpierw 
strajkami na wybrzeżu, a później w całej polsce. powstał 
nszz „solidarność”. podczas tzw. „karnawału solidarności”  
w „spodku” gościli 20 października 1980 r. przedstawicie-
le władz krajowych nowego, niezależnego od komunistów 
związku: lech wałęsa, andrzej Gwiazda czy anna walenty-
nowicz.

kilka miesięcy później w „spodku” została wystawiona tra-
gedia Romantyczna, wyjątkowy spektakl sfinansowany przez 
działaczy „solidarności” ze śląska i zagłębia. spektakl będą-
cy połączeniem dziadów i kordiana wyreżyserowało dwóch 
studentów wydziału Radia i telewizji uniwersytetu śląskie-
go: mirosław kin i adam Gessler. spektakl obejrzało około 
50 tys. widzów. tragedia... miała być wystawiana w Gdańsku, 
poznaniu, paryżu i Rzymie. 13 grudnia 1981 r. nastał stan 
wojenny i zamknięto granice. ponadto reżyser mirosław kin 
został internowany za udział w strajku w katowickiej hucie 
„baildon”.

hala widowiskowo-spoRtowa 
„spodek” 

(dawniej wojewódzka hala  
widowiskowo-spoRtowa w katowicach)

al. wojciecha koRFanteGo 35

katowice

w tragedii Romantycznej wystąpiła czołówka  
polskich aktorów. Fot. ireneusz kaźmierczak. arch. ścwis.

spotkanie z lechem wałęsą, andrzejem Rozpłochowskim  
i kazimierzem świtoniem, Fot.stanisław jakubowski. arch. ścwis.
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u zbiegu katowickich ulic jana kilińskiego i pawła stalmacha 
stoi blisko stuletnia zabytkowa willa (od 1924 r.). w latach 
30. mieszkał w niej adam kocur, prezydent miasta w latach 
1928-1939.

od 3 listopada 1980 r. w willi mieściła się siedziba między-
zakładowego komitetu założycielskiego nszz „solidarność” 
(czasami stosowano nazwę międzyzakładowa komisja zało-
życielska w katowicach), a od sierpnia 1981 r. do 13 grudnia 
1981 r. była to jedna z dwóch siedzib Regionu śląsko-dą-
browskiego nszz „solidarność”. przedstawiciele mkz podpi-
sali umowę najmu ze zjednoczeniem hutnictwa i stali. 

od momentu, gdy działacze „solidarności” wprowadzili się 
do budynku, willa stała się centrum życia związkowego w ka-
towicach. w środku mieściły się nie tylko biura związkowców, 
także drukarnia, czytelnia czy sklepik, w którym można było 
kupić  wydawnictwa związkowe. 

Gdy 13 grudnia 1981 r. w pRl rozpoczął się stan wojenny, 
milicja weszła siłą do budynku zajmowanego przez związ-
kowców. zaatakowano ich gazami łzawiącymi i pałkami. za-
trzymano około 30 osób, które przewieziono do kw mo przy  
ul. lompy.

od lat 90. ubiegłego wieku do chwili obecnej w willi mieści 
się siedziba związku Górnośląskiego.

siedziba związku GóRnośląskieGo 
(dawniej siedziba międzyzakładoweGo 

komitetu załoŻycielskieGo katowice) 

ul. pawła stalmacha 17

katowice

dziś w budynku przy ul. stalmacha 17 mieści się m.in. 
siedziba związku Górnośląskiego. Fot. sebastian Reńca.

do stanu wojennego w budynku urzędowali  
działacze „solidarności”. arch. śćwis
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budynek, mający ponad 750 mieszkań, został oddany do 
użytku w 1972 r. zakładając, że w każdym mieszkaniu jest 
dwóch lokatorów, łatwo obliczyć, że może tam mieszkać oko-
ło półtora tysiąca osób. od pierwszej połowy lat 90. super-
jednostka ma status osiedla.  

w czasach pRl dach budynku wieńczyło komunistyczne ha-
sło: „nasze serca myśli czyny tobie socjalistyczna ojczyzno”. 
jednak pomimo tak „zaszczytnego” hasła, w 1981 r. okazało 
się, że nie wszyscy mieszkańcy superjednostki są bezkry-
tycznymi zwolennikami totalitarnego systemu. 

1 maja 1981 r. na budynku superjednostki z inicjatywy działa-
czy opozycyjnych pod przewodnictwem teresy baranowskiej 
wywieszono transparent z hasłem „wolność dla więźniów 
politycznych”. teresa baranowska była wówczas działaczką 
„solidarności”, kpn i komitetu obrony więzionych za przeko-
nania.

trzy dni później nieznani sprawcy zagazowali cuchnącą sub-
stancją mieszkanie opozycjonistki. Gdy teresa baranowska 
wróciła wieczorem z obchodów dnia hutnika w hucie cyn-
ku „miasteczko śląskie”, nie była w stanie wejść do swego 
mieszkania, w którym ktoś rozpylił gaz o odstręczającym 
zapachu. towarzyszyła jej anna walentynowicz, działaczka 
„solidarności” z Gdańska. kobiety były zmuszone spędzić 
noc na balkonie.  

związkowe „wiadomości katowickie” tak skomentowały 
utrudnianie życia opozycjonistce: 

jest to jeszcze jedno potwierdzenie dalszego represjonowa-
nia w naszym kraju ludzi za godną i odważną postawę pa-
triotyczną. koleżanka teresa baranowska „naraziła się”, wy-
wieszając na swoim balkonie hasło „wolność dla więźniów 
politycznych”.

supeRjednostka  

al. wojciecha koRFanteGo 24

katowice

widok współczesny. Fot. sebastian Reńca.

transparent w obronie więźniów politycznych, 1 maja 1981 r.  
Fot. tomasz szymborski. arch. ścwis.
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ulica mikołowska jest jedną z ważniejszych arterii w śród-
mieściu. w połowie XiX wieku powstała przy niej kolonia ka-
mionka dla pracowników huty „henrietta”. tutaj znajdują się 
m.in. kościół św. piotra i pawła, gmach sądu okręgowego czy 
pałac młodzieży. pod numerem 30 stoi kamienica wzniesiona 
na początku ubiegłego stulecia, w stylu modernizmu. w niej 
właśnie założono pierwsze wolne związki zawodowe.

w deklaracji założyciele wzz pisali m.in.: 

jesteśmy eksploatowani i wyzyskiwani, a za z trudnością za-
robione pieniądze niewiele możemy kupić. wymaga się od 
nas coraz to większego wysiłku, w zamian za co warunki by-
towania nasze i naszych rodzin są coraz cięższe. stan taki 
będzie trwał tak długo, jak długo nie potrafimy się zjedno-
czyć i zorganizować, aby stawić skuteczny opór wyzyskujące-
mu nas aparatowi państwowemu i gospodarczemu. dlatego 
należy przystąpić jak najszybciej do organizowania wolnych 
związków zawodowych.

śląskie wzz stały się inspiracją dla robotników z wybrzeża. 
Gdy latem 1980 r. w dąbrowskiej hucie „katowice” wybuchł 
strajk, na zaproszenie robotników kazimierz świtoń wszedł 
w skład międzyzakładowego komitetu Robotniczego. póź-
niej działał w nszz „solidarność”. 

na fasadzie budynku od 2009 r. jest zawieszona tablica,  
z której można się dowiedzieć, że:

w tym domu z inicjatywy kazimierza świtonia utworzono  
w lutym 1978 r. pierwsze w pRl wolne związki zawodowe.

kamienica 
pRzy ul. mikołowskiej 30

ul. mikołowska 30

katowice

w kamienicy przy ul. mikołowskiej mieszkał kazimierz 
świtoń, współzałożyciel  wzz. Fot. sebastian Reńca.
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budowę kopalni rozpoczęto w 1957 r. pierwszą tonę węgla 
wydobyto w 1961 r.

letnia fala strajków w 1980 r. dotarła do kopalni „szczygło-
wice” 30 sierpnia. protest trwał dwa dni. kopalnia zasłynęła 
jednak w całym kraju ze strajku, który miał miejsce jesienią 
1981 r.

24 września 1981 r. do zakładu przybyła ekipa telewizji, by 
nagrać materiał propagandowy, pokazujący rzekome po-
parcie górników dla rządowej uchwały, która wprowadzała  
w górnictwie pracę w soboty, co było niezgodne z porozumie-
niem jastrzębskim. przed kamerą ustawę zachwalał jan ma-
teńka, przewodniczący Rady zakładowej branżowego związ-
ku zawodowego Górników w kopalni „szczygłowice”.

manipulacja spotkała się z gwałtowną reakcją górników tejże 
kopalni. padł pomysł wywiezienia rzekomego reprezentanta 
załogi na taczce za bramę. zaakceptował go tadeusz arent, 
przewodniczący komisji zakładowej „solidarności”, i wkrótce 
zostało to wykonane, chwilowo rozładowując napięcie.

władze wykorzystały incydent do eskalacji napięcia. na-
stępnego dnia arenta aresztowano. w odpowiedzi załoga 
ogłosiła strajk okupacyjny. w ciągu dwóch dni ponad trzystu 
górników wystąpiło z zzG, zaś blisko dwustu pięćdziesięciu 
złożyło legitymacje partyjne. w ten sposób obie organizacje 
przestały praktycznie istnieć w kopalni.

w geście solidarnościowym strajki rozpoczęły załogi kopalń 
„dębieńsko”, „knurów”, „sośnica” oraz „zabrze”. Gotowość 
strajkową ogłosiło kolejnych 40 zakładów pracy. zarząd Re-
gionu śląsko-dąbrowskiego nszz „solidarność” ogłosił goto-
wość strajkową w całym województwie katowickim.

sytuacja uspokoiła się po interwencji lecha wałęsy oraz 
poręczeniu tadeusza mazowieckiego i ks. józefa tischnera 
za tadeusza arenta. władze ustąpiły. 29 września tadeusz 
arent  wyszedł na wolność. wydarzenie w kopalni „szczygło-
wice” było sygnałem eskalacji napięć na linii władza-„soli-
darność”. 

kopalnia węGla kamienneGo 
„knuRów-szczyGłowice” 

(dawniej kopalnia węGla kamienneGo  
„szczyGłowice”)

ul. GóRnicza 1

knuRów

strajk, wrzesień 1981 r. Fot.  marek dworaczyk,  
Fot. stanisław jakubowski. arch. ścwis.
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początki ewangelickiej nekropolii sięgają ii połowy XiX wie-
ku. administratorem cmentarza jest parafia ewangelicko- 
-augsburska św. jana w mikołowie.

po wejściu na cmentarz i minięciu kaplicy kierujemy się pro-
sto do poprzecznej alejki, skręcamy w lewo, alejką docho-
dzimy do końca. Grób górnika znajduje się po lewej stronie. 
łatwo trafić do grobu dlatego, że prowadzą do niego tabliczki 
oznaczające „miejsce pamięci narodowej”.

joachim Gnida urodził się 5 stycznia 1953 r. w mikołowie, 
w domu eryka i heleny Gnidów, wychowywał się z trojgiem 
rodzeństwa. po zakończeniu edukacji w szkole podstawo-
wej im. karola świerczewskiego w tychach (1968 r.) zaczął 
uczęszczać do zespołu szkół zawodowych dla pracujących 
piotrowickiej Fabryki maszyn w katowicach-piotrowicach.
naukę ukończył w 1971 r. z tytułem zawodowym tokarza, na-
stępnie podjął pracę w zakładzie. w celu polepszenia swo-
jej sytuacji finansowej rozpoczął 14 września 1972 r. pracę  
w kopalni „wujek”, początkowo na stanowisku ładowacza, 
później młodszego cieśli, wreszcie jako górnik.

wstąpił do nszz „solidarność”. 16 grudnia 1981 r. w czasie 
pacyfikacji strajku przez siły milicyjno-wojskowe otrzymał 
postrzał w głowę. ciężko ranny, został przewieziony do cen-
tralnego szpitala Górniczego w katowicach-ochojcu, gdzie 
nie odzyskawszy przytomności zmarł dwa tygodnie później, 
2 stycznia 1982 r. o godz. 11.50. pozostawił żonę Renatę oraz 
osierocił córkę aleksandrę (ur. 1979 r.). jego pogrzeb odbył 
się 7 stycznia 1982 r., został pochowany na cmentarzu ewan-
gelickim w mikołowie.

GRób joachima Gnidy, 
jedneGo z 9 zamoRdowanych GóRników 

z „wujka”

cmentaRz ewanGelicki pRzy placu 
ks. jana kaRpeckieGo 1

mikołów

joachim Gnida z żoną Renatą oraz córką aleksandrą.  
Fot. materiały rodzinne. arch. ścwis.
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piekary stały się znanym miejscem pątniczym pod koniec 
XVii wieku, za sprawą obrazu matki boskiej, przed którym 
mieszkańcy wypraszali liczne łaski i uzdrowienia. z biegiem 
lat pielgrzymowanie do obrazu matki piekarskiej wrosło w lo-
kalną obrzędowość.

w czasach polskiej Rzeczypospolitej ludowej władze po-
strzegały pielgrzymowanie do piekar śląskich jako zagroże-
nie dla laickości państwa. mimo to pielgrzymki do sanktu-
arium matki sprawiedliwości i miłości społecznej przyciągały 
tysiące ślązaków dwa razy w roku. pielgrzymka mężczyzn 
organizowana była i jest w ostatnią niedzielę maja, kobiety  
i panny udają się do piekar śląskich w pierwszą niedzielę po 
15 sierpnia.

pielgrzymki były ściśle kontrolowane przez służbę bezpie-
czeństwa. władzom nie podobało się podnoszenie przez bi-
skupów kwestii socjalnych. w czasie pielgrzymki do piekar 
śląskich biskup herbert bednorz powiedział „niedziela jest 
boża i nasza”, które odbiły się szerokim echem wśród robot-
ników, którzy sprzeciwiali się pracy w niedziele. 

w kalwarii piekarskiej wielokrotnie przemawiał karol wojty-
ła, jeszcze jako metropolita krakowski. piekary śląskie były 
proponowane jako miejsce wizyty jana pawła ii w trakcie 
jego drugiej pielgrzymki do polski. ze względów logistycz-
nych episkopat wybrał jednak lotnisko katowice muchowiec, 
które mogło pomieścić więcej osób.

po wprowadzeniu stanu wojennego opozycjoniści znaleźli 
azyl w salkach katechetycznych przy piekarskiej bazylice. to 
tu lokalni działacze „solidarności” organizowali pomoc dla 
rodzin osób represjonowanych i więzionych.

pielgrzymki do piekar śląskich służyły też jako miejsce spo-
tkań opozycjonistów z całego kraju. w salach katechetycz-
nych organizowano spotkania i odczyty znanych osób i opo-
zycjonistów. bywali tu m.in. anna walentynowicz, andrzej 
Gwiazda, a w trakcie kampanii wyborczej w 1989 r. lech wa-
łęsa.

bazylika najświętszej maRii panny 
i św. baRtłomieja

ul. księdza jana Ficka 7

piekaRy śląskie

msza św. podczas pielgrzymki mężczyzn do piekar, 1975 r. 
arch. ipn.
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neogotycki kompleks więzienny, zaprojektowany przez juliu-
sa carla Raschdorffa, powstawał w latach 1843-1851. wedle 
obowiązujących wówczas trendów penitencjarnych więźnio-
wie przebywali w pojedynczych celach. model ten szybko 
uległ zmianom, a zakład karny rozbudowano o cele wielooso-
bowe. w 1853 r. kary odbywało tam już 700 więźniów. do oka-
lającego muru przylegają mieszkania pracowników więzienia 
(obecnie nieeksploatowane). do lat 20. XX wieku raciborskim 
więzieniu wykonywano wyroki śmierci przez powieszenie. po 
ii wojnie światowej, w województwie śląskim było to cięż-
kie więzienie, największe obok tego w strzelcach opolskich. 
obecnie m.in. dla recydywistów, z zakładem terapeutycznym 
dla przestępców chorych umysłowo.

w okresie „karnawału solidarności” w więzieniu wybuchł 
bunt, inspirowany przemianami w kraju. więźniowie liczyli 
na amnestię, ponadto podnosili problemy socjalne i byto-
we panujące w więzieniu. opanowana została jedna z wież 
strażniczych, na której wywieszono białą flagę. osadzonych 
spacyfikowano przy wsparciu służby więziennej z innych za-
kładów karnych.

po wprowadzeniu stanu wojennego w polsce w więzieniu 
funkcjonował ośrodek internowania. liczba przetrzymywa-
nych w więzieniu internowanych była zmienna. czasem, jak 
w marcu 1982 r., internowanych nie było wcale, a ośrodek 
czasowo nie funkcjonował.

od kwietnia do czerwca 1982 r. wewnątrz więziennych murów 
ukazało się pięć numerów konspiracyjnej gazety pt. „ekstre-
mista”.

zakład kaRny w RaciboRzu

ul. josepha Von eichendoRFFa 14

RacibóRz 

widok współczesny. Fot. adrian szczypiński.
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więzienie powstało pod koniec lat 20. XX wieku. w okresie 
niemieckiej okupacji zostało rozbudowane – funkcjonowało 
jako więzienie karne haftanstalt sosnowitz, a od 1942 r. pod 
zmienioną nazwą stammlager sosnowitz. nie było to jedyne 
więzienie w okupowanym sosnowcu – niemcy założyli jesz-
cze jedno przy ul. ostrogórskiej, które działało także w 1945 r.

po ii wojnie światowej w zakładzie karnym oprócz więźniów 
kryminalnych przetrzymywano m.in. folksdojczów i więźniów 
politycznych. ponadto po wojnie wykonano tu wyroki śmierci 
na co najmniej 15-20 osobach, także z polskiego podziemia 
niepodległościowego. 

od 1950 r. służyło m.in. jako tzw. więzienie rozdzielcze, skąd 
kierowano więźniów do różnych ośrodków pracy więźniów. 
pojawiają się też informacje o wykorzystywaniu więzienia 
lub jego części przez nkwd, 

po wprowadzeniu stanu wojennego w polsce, ośrodek od-
osobnienia, działający jako oddział aresztu śledczego  
w sosnowcu, został powołany na mocy zarządzenia ministra 
sprawiedliwości z 13 grudnia 1981 r. tego samego dnia do 
więzienia, do pawilonu żeńskiego, trafiły pierwsze interno-
wane kobiety. na przełomie stycznia i lutego 1982 r. osadzo-
ne działaczki opozycji przewieziono do ośrodka w bytomiu-
-miechowicach. od marca w areszcie nie przebywała już ani 
jedna internowana osoba.

warunki bytowe w areszcie były niezwykle trudne, dokuczała 
przede wszystkim niska temperatura w celach. woda zama-
rzała w kranach, a kobietom przymarzały włosy do ściany.  
panowały bardzo złe warunki sanitarne. w celach były kara-
luchy i szczury, występowała przenikliwa wilgoć.

od 2018 r. na budynku aresztu znajduje się tablica o nastę-
pującym brzmieniu:

w hołdzie zamordowanym i więzionym w więzieniu przy uli-
cy Radocha w sosnowcu – ofiarom zbrodniczych totalitary-
zmów: niemieckiego i sowieckiego oraz komunistycznego 
aparatu represji w okresie powojennym. cześć ich pamięci.

aReszt śledczy w sosnowcu

ul. Radocha 25

sosnowiec 

widok współczesny. Fot. Grzegorz kantor. arch. aś w sosnowcu.
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tarnogórska fabryka istniała w latach 1972-2014. w okresie 
swojej świetności była jednym z ważniejszych zakładów pro-
dukujących urządzenia techniczne dla górnictwa.

21 sierpnia 1980 r., z inicjatywy pracowników wydziału spawal-
ni na terenie zakładu rozpoczął się pierwszy na Górnym śląsku 
strajk, którego uczestnicy nie tylko domagali się poprawy wa-
runków socjalnych i warunków pracy, ale także solidaryzowali 
się z żądaniami o charakterze społeczno-politycznym, wysu-
wanymi przez strajkujących na wybrzeżu. drugiego dnia strajk 
został zawieszony, a dwóch przedstawicieli załogi udało się do 
stoczni Gdańskiej im. lenina, aby przedstawić swoje postulaty 
oraz zapoznać się z sytuacją na wybrzeżu.

porozumienie ze stroną rządową w jastrzębiu-zdroju, które 
zakończyło protest w tarnogórskiej fabryce, zostało podpi-
sane 3 września 1980 r.

wydarzenia w „Fazosie” zapoczątkowały ożywienie działal-
ności społecznej i związkowej nie tylko w rejonie tarnow-
skich Gór, ale także dały impuls reszcie zakładów na terenie 
Górnego śląska, m.in. w pobliskiej hucie cynku w miastecz-
ku śląskim. po strajku w „Fazosie” rozpoczęło się tworzenie 
struktur zakładowych komisji „solidarności”, nie tylko w sa-
mym zakładzie, ale także w pobliskich przedsiębiorstwach 
tablica poświęcona strajkowi w „Fazosie”, która znajduje się 
na ścianie budynku urzędu miasta na rynku, została ufundo-
wana przez instytut pamięci narodowej, nszz „solidarność” 
ziemi tarnogórskiej oraz miasto tarnowskie Góry w 2018 r. 
tekst głosi:

21 sierpnia 1980 w Fabryce zmechanizowanych obudów ścia-
nowych „Fazos” w tarnowskich Górach rozpoczął się pierw-
szy na Górnym śląsku strajk robotników w walce o godność 
i prawa pracownicze z zawołaniem bóG honoR ojczyzna. 
w 38. rocznicę solidarnościowego strajku społeczeństwo tar-
nowskich Gór.

biuRowiec pRzy ul. zaGóRskiej 176
(dawniej FabRyka zmechanizowanych 

obudów ścianowych „Fazos”)

ul. zaGóRska 176

taRnowskie GóRy

strajk w hucie cynku w miasteczku śląskim. Fot. Ryszard 
kowalski. arch. ścwis.

Fazos przed 1989 r. arch. „Gwarek”.
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w budynku w XiX wieku mieściła się pierwsza poczta pań-
stwowa w tarnowskich Górach. po ii wojnie światowej znaj-
dowała się w nim szkoła muzyczna.

pierwszym zakładem pracy, który podjął strajk w lecie 1980 r.  
w tarnowskich Górach, była Fabryka zmechanizowanych 
obudów ścianowych „Fazos”. to jej załoga odegrała głów-
ną rolę w budowie struktur nowych związków zawodowych 
w mieście. największym zakładem była jednak huta cynku 
„miasteczko śląskie”, której załoga rozpoczęła strajk 6 wrze-
śnia 1980 r. po czterech dniach do zakładu przybyła komi-
sja rządowa na czele z wiceministrem przemysłu ciężkiego, 
zenonem słowińskim. jeszcze tego samego dnia podpisano 
porozumienie z protestującymi.

15 października 1980 r. utworzono wspólną strukturę o na-
zwie międzyzakładowa komisja koordynacyjna nszz „soli-
darność”. przewodniczącym został jerzy ciepiela, pracownik 
huty cynku „miasteczko śląskie”. pierwsza siedziba mkk 
znajdowała się przy ul. opolskiej 51, następnie przeniesiono 
ją do budynku szkoły muzycznej przy ul. piastowskiej 8.

tarnogórska mkk weszła w skład Regionalnej międzyzakłado-
wej komisji związkowej nszz „solidarność” w bytomiu. jednak 
w wyniku animozji pomiędzy związkowcami, 20 lutego w tar-
nowskich Górach powstała osobna struktura, niezależna od 
bytomskiego ośrodka. 

w lecie 1981 r., gdy doszło do zjednoczenia Regionu śląsko-
-dąbrowskiego, tarnogórska struktura zmieniła nazwę na 
podregion nszz „solidarność” tarnowskie Góry. oprócz za-
kładów z terenu miasta i dawnego powiatu tarnogórskiego, 
obejmowała też część należących do woj. częstochowskiego. 
łącznie, w skład mkz weszło 58 zakładów z kilkudziesięcio-
ma tysiącami członków. 

13 grudnia 1981 r., w noc wprowadzenia stanu wojennego, 
działacze tarnogórskiej „solidarności” wynieśli dokumenta-
cję z siedziby podregionu. marek skwarczyński wspominał: 

okazało się, że drzwi do pomieszczeń były powyłamywane, 
wszystko było porozwalane w tych czterech pokojach, ale piąty 
został nietknięty […]. ponieważ miałem klucz, więc bez problemu 
dostaliśmy się do środka i wszystkie materiały, które uznaliśmy 
za ważne, wartościowe i potrzebne […] zabraliśmy.

kamienica pRzy ul. piastowskiej 8 
(dawniej siedziba podReGionu  

nszz „solidaRność” w taRnowskich GóRach) 

ul. piastowska 8

taRnowskie GóRy

obecnie w kamienicy, w której była siedziba mkz mieszczą 
się m.in. biura urzędu miasta. Fot. michał dzióbek.
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historia tyskiej „solidarności” rozpoczęła się w Fabryce sa-
mochodów małolitrażowych, kiedy pracownicy zainicjowali 
strajk wieczorem 29 sierpnia 1980 r. Gdy następnego dnia 
władze przyjęły warunki stawiane przez strajkujących i speł-
niły część ich postulatów, strajk zawieszono.

przewodniczącym Fabrycznej komisji założycielskiej nszz 
„solidarność” w tyskiej Fsm został leszek waliszewski. mie-
siąc później powstała międzyzakładowa komisja założyciel-
ska nszz „solidarność” w tychach.

przewodniczącym nowej struktury został leszek waliszew-
ski. tyska komisja uchodziła za ośrodek umiarkowany, w od-
różnieniu od mkz katowice.

jej działalność skupiała się głównie na budowie i porządkowa-
niu struktur nowego związku. tyscy działacze „solidarności” 
dążyli do zjednoczenia struktur międzyzakładowych i utwo-
rzenia w województwie jednego centrum związkowego.

mkz tychy uczestniczyła w rozmowach zjednoczeniowych 
z pozostałymi strukturami związkowymi województwa ka-
towickiego. w stycznia 1981 r. doszło do połączenia z mkz 
katowice w zarząd Regionalny na czele z andrzejem Rozpło-
chowskim. wobec fiaska rozmów zjednoczeniowych z pozo-
stałymi mkz, działacze z tychów zrezygnowali jednak z poro-
zumienia z mkz katowice.

do drugiej próby zjednoczenia regionu doszło w połowie  
1981 r. w trakcie i walnego zebrania delegatów nszz „solidar-
ność” województwa katowickiego. atmosfera była burzliwa. 
w końcu, po trzech turach głosowania, leszek waliszewski, 
przewodniczący mkz tychy, wygrał z andrzejem Rozpłochow-
skim i został szefem regionalnych struktur „solidarności”.

w 2017 r. na budynku, w którym mieściła się mkz odsłonięto 
tablicę pamiątkową: 

„nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje” 
św. jan paweł ii papież.

w tym miejscu, w 1981 r. znajdowała się siedziba międzyzakła-
dowej komisji założycielskiej nszz „solidarność” zrzeszającej 
komisje zakładowe z miasta tychy i innych śląskich zakładów 
pracy. działalność związkową przerwało wprowadzenie przez 
komunistyczne władze stanu wojennego i brutalne wtargnięcie 
oddziału zomo do lokalu w dniu 12 grudnia 1981 r.

blok mieszkalny pRzy placu 
konstytucji 3 maja

 (dawniej międzyzakładowa komisja załoŻycielska 
nszz „solidaRność” w tychach)

ul. mikołaja kopeRnika 3

tychy

widok współczesny. Fot. karol chwastek.
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pierwsze zabudowania wzniesiono w okresie i wojny świa-
towej, wówczas przeznaczone były dla pracujących w gór-
nictwie jeńców wojennych, głównie z cesarstwa Rosyjskie-
go. obok znajdował się szyb „herman”, należący do kopalni 
„królowa luiza”. po 1922 r. dostawiono kolejne zabudowania 
dla przesiedleńców ze śląska, przyznanego polsce. przed wy-
buchem ii wojny światowej w barakach kwaterował Freikorps 
ebbinghaus, który zasłynął ze zbrodni wojennych na pola-
kach. w 1940 r. dostawiono baraki, w których ulokowano pra-
cowników przymusowych, głównie z polski. wówczas teren 
został ogrodzony drutem kolczastym i zbudowano wieżyczki 
strażnicze. w okresie powojennym baraki służyły jako hote-
le robotnicze dla górników. zakład karny został utworzony  
w maju 1973 r., a rok później pojawili się pierwsi osadzeni.

po wprowadzeniu stanu wojennego wytypowane osoby trafia-
ły do obozów bez zarzutów i bez wyroków. ośrodek odosob-
nienia działający jako oddział zakładu karnego w zabrzu zo-
stał powołany na mocy zarządzenia ministra sprawiedliwości 
z 13 grudnia 1981 r. był największym i najdłużej działającym 
ośrodkiem tego typu w dawnym województwie katowickim. 
działał do 12 grudnia 1982 r.

w styczniu 1982 r. liczba internowanych była najwyższa i wy-
nosiła 392 osoby. osadzeni w zaborzu, w przeciwieństwie do 
innych ośrodków odosobnienia, cieszyli się względnie dobry-
mi warunkami bytowymi i mniej surowym rygorem. przeby-
wali tu m.in. przewodniczący zarządu regionu „solidarności” 
leszek waliszewski czy andrzej Rozpłochowski, przewodni-
czący mkz katowice, a następnie członek komisji krajowej 
nszz „solidarność”.

nieopodal więzienia, przy ul. wolności 504, w obejściu kościoła 
pw. św. jadwigi, znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona 
osobom internowanym w zaborzańskim zakładzie karnym.

Fundatorzy (nszz „solidarność” zarząd Regionu śląsko-dą-
browskiego, stowarzyszenie Represjonowanych w stanie 
wojennym Regionu śląsko-dąbrowskiego) umieścili na niej 
cytat tadeusza kościuszki:

pierwszy krok do zrzucenia niewoli jest odważyć się być wol-
nym oraz podpis: internowanym w latach 1981/1982 w tutej-
szym więzieniu. 

zakład kaRny  
w zabRzu-zaboRzu

ul. ks. pawła janika 12

zabRze

mural na bramie zakładu karnego. Fot. michał dzióbek.
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