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Wstęp
Oddajemy w Państwa ręce przewodnik po miejscach związanych z działalnością opozycji antykomunistycznej w latach
80. XX wieku, ściślej zaś, która swoją działalnością obejmowała Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”. Przewodnik 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. Dlatego wydanie takiego przewodnika jest koniecznym krokiem
– jednym z wielu, które warto podejmować, w kierunku
głębszego uświadomienia korzeni naszego demokratycznego 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 zainicjować dyskusję na temat historycznych miejsc pamięci związanych z najnowszą historią Polski i regionu. Zgodnie z definicją, miejscami pamięci mogą być nie tylko te rozumiane
geograficznie, lecz także wydarzenia i procesy oraz „inne fenomeny historyczne”, w których „krystalizuje się narodowe
dziedzictwo”.

Chronologicznie w przewodniku przypominamy m.in. katowicką kamienicę, w której zostały założone Wolne Związki
Zawodowe w 1978 r., a kończymy protestem w jastrzębskiej 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 polskiej historii, jak huta „Katowice” i wspomniana wcześniej kopalnia „Manifest Lipcowy”, gdzie we wrześniu 1980 r. podpisano 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 kojarzyć z działalnością opozycji, jak katowicka Superjednostka
czy hala widowiskowo-sportowa „Spodek”.

W każdym haśle krótko opisujemy historię miejsca, a następnie skupiamy się na wydarzeniu, które miało tam miejsce 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
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Kalendarium

1968-1989

Marzec 1968 – Kryzys polityczny, wywołany masowymi demonstracjami studenckimi. Studenci protestowali m.in. przeciwko zdjęciu z afisza Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. Wystąpienia stłumił siłą tzw. „aktyw robotniczy” i ZOMO.

Sierpień 1980 – Pod koniec miesiąca do strajkujących zakładów zaczęły dołączać duże zakłady na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, m.in. huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej
i kopalnia „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju.

Grudzień 1970 – Protesty robotników na Wybrzeżu, krwawo
stłumione w wyniku użycia broni palnej przez wojsko. Skutkiem tej tragedii było przesilenie polityczne i ustąpienie Władysława Gomułki ze stanowiska I Sekretarza KC PZPR.

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.

Czerwiec 1976 – Fala strajków i protestów, które zapoczątkowała drastyczna podwyżka cen żywności. W Radomiu
doszło do zdemolowania siedziby partii i walk ulicznych
z milicją. Uczestników spacyfikowano siłą. W wyniku strajków czerwcowych powstał Komitet Obrony Robotników, zadaniem którego było wspieranie materialne, prawne i medyczne poszkodowanych i szykanowanych uczestników tych
zajść.

11 września 1980 – Podpisano w hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej tzw. Porozumienie Katowickie. Było ono negocjowane z rządem przez drugi bardzo silny ośrodek kierujący
protestami w województwie katowickim.

23 lutego 1978 – Kazimierz Świtoń założył w Katowicach
Wolne Związki Zawodowe, opierając się na konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, którą PRL ratyfikowała. Był
za to szykanowany, a związki nie uzyskały dużego znaczenia. Stały się natomiast inspiracją dla podobnych struktur na
Wybrzeżu.

3 października 1980 – Pierwszy ogólnopolski strajk ostrzegawczy, 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.

Czerwiec 1979 – I pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Liczone w setkach tysięcy ludzi zgromadzenia wiernych
ośmieliły społeczeństwo do odważniejszych czynów w przyszłości.

19 marca 1981 – Tak zwany „kryzys bydgoski”, podczas
obrad Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w Bydgoszczy. Wcześniej zaproszeni
przedstawiciele regionalnej „Solidarności” zostali wyprowadzeni siłą z budynku oraz poturbowani. Doprowadziło to
niemal do zerwania relacji między „Solidarnością” a rządem.
Gwałtowna mobilizacja członków związku skłoniła partię do
działań polubownych.

Sierpień 1980 – W Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a później
w kolejnych zakładach Trójmiasta wybuchły strajki okupacyjne. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, który
sformułował 21 postulatów. Pierwszy z nich mówił o akceptacji niezależnych od partii i wolnych związków zawodowych.
30 i 31 sierpnia rząd zobowiązał się spełnić postulaty w wyniku dwóch porozumień: w Szczecinie i w Gdańsku.

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 funkcjonriusze sowieckich służb specjalnych.

16 października 1978 – Konklawe wybrało w Rzymie na papieża kardynała Karola Wojtyłę, arcybiskupa krakowskiego.
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1968-1989

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.

Maj 1982 – W Gliwicach powstała Międzyzakładowa Komisja Konsultacyjna, która miała koordynować działalność
organizacji podziemnych w województwie katowickim.
W styczniu 1983 r. przyjęła nazwę Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność”.

Lipiec 1981 – Odbył się Walny Zjazd Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Podczas dwóch tur zjazdu wybrano przewodniczącego – Leszka Waliszewskiego, 62-osobowy zarząd
regionu oraz jego prezydium. Odtąd „Solidarność” w regionie
miała jedno centrum kierownicze i decyzyjne.

3 maja 1982 – W Gliwicach miała miejsce pierwsza duża manifestacja 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.

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 pierwszego sekretarza wybrano Wojciecha Jaruzelskiego. Był on już
w tym czasie premierem oraz ministrem obrony narodowej.
11-12 grudnia 1981 – Ostatnie posiedzenie Komisji Krajowej w Gdańsku. Przeciągające się obrady trwały do późnych
godzin nocnych. Wracających z Gdańska działaczy NSZZ „Solidarność” regionu Śląsko-Dąbrowskiego rano 13 grudnia
w Katowicach internowała Służba Bezpieczeństwa.
13 grudnia 1981 – Wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Dekret, który był niezgodny z prawem, wydała Rada Państwa.
16 grudnia 1981 – Pacyfikacja strajkujących górników w kopalni „Wujek” w Katowicach. Od kul milicyjnych życie straciło
9 protestujących, a 23 zostało postrzelonych.

15 sierpnia 1988 – W kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju wybuchł strajk okupacyjny. Wkrótce fala strajkowa 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 mogli 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. Mazowiecki był pierwszym powojennym premierem niebędącym
członkiem PZPR.

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.
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Bieruń
Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast”

(dawniej Kopalnia Węgla Kamiennego
„Piast-Ziemowit”)
Ruch Piast: ul. Granitowa 16

Kopalnię zbudowano w latach 1972-1975 i włączono do Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego.

Nic nie wskazywało na to, że po wprowadzeniu stanu wojennego 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 dyrekcją 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 odmówili wyjazdu na powierzchnię. Wkrótce dołączyli do nich pracownicy trzeciej zmiany. 14 grudnia wieczorem na poziomie
650 znajdowało się ponad 2 tysiące osób.

Rozpoczynając strajk pod ziemią, górnicy wzięli na siebie odpowiedzialność 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 Bezpieczeństwa, ograniczyła dostawy żywności dla protestujących
górników, a 23 grudnia wprowadzono całkowitą blokadę takich produktów.

Władze zaczęły atakować strajkujących. W prasie przedstawiano ich jako więźniów przetrzymywanych na dole przez
„solidarnościową ekstremę”. 28 grudnia wygłodzeni i zmęczeni 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 uniewinnił oskarżonych od zarzucanych im czynów. Jeszcze tego samego dnia górników zwolniono z aresztu, jednak następnego
dnia zostali oni internowani.
4 grudnia 1995 r. w cechowni kopalni odsłonięto upamiętniającą grudniowy strajk tablicę, na której można przeczytać:

W hołdzie załodze KWK „Piast” za solidarne przeciwstawienie się strajkiem od 14 do 28 grudnia 1981 roku stanowi wojennemu.
W stanie wojennym w kopalni „Piast” trwał najdłuższy strajk
prowadzony pod ziemią. Fot. Sebastian Reńca
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Areszt Śledczy w Bytomiu

ul. Wrocławska 4
Kompleks budynków sądowo-więziennych powstał w latach
1858-1862 na obrzeżach miasta, w miejscu od wieków nazywanym „Ścinadłem”. Budynek więzienia, zachowany
w niemal niezmienionej formie, zaprojektował w stylu neogotyckim architekt miejski, Paul Jackisch. W latach
1884-1889 było to piąte więzienie Niemiec (na terenie których leżał wtedy Bytom) pod względem liczby osadzonych
(5 tys. więźniów). Po II wojnie światowej zakład karny w Bytomiu był trzecim co do pojemności więzieniem w województwie śląskim, obok Raciborza i Strzelec Opolskich i należał
do więzień I klasy.
W 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego, władze zorganizowały w Polsce sieć tzw. obozów odosobnienia, przeznaczonych dla aktywnych działaczy, głównie z NSZZ
„Solidarność”, lecz także innych środowisk opozycji antykomunistycznej. Wytypowane osoby trafiały w takie miejsca
bez zarzutów i wyroków.

„Obóz odosobnienia”, działający jako oddział Aresztu Śledczego w Bytomiu, został powołany na mocy zarządzenia ministra 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, oskarżonych o niedostosowanie się do regulacji stanu wojennego,
w szczególności za udział i przygotowanie strajków.

Areszt Śledczy w Bytomiu, czasy współczesne.
Fot. Daria Trela. Archiwum AŚ w Bytomiu.
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Kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego
ul. Juliusza Ligonia 2
Historia kościoła sięga czasów przedwojennych. Kościół konsekrował 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. Bolesława Kominka, parafię przekazano zakonowi kapucynów.
W latach 80. miejsce to stało się ważnym ośrodkiem działalności religijno-patriotycznej. We wrześniu 1981 r. z inicjatywy
kapucyna, o. Ryszarda Ślebody, w kościele wmurowano tablicę upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej.

W kościele odbywały się Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej,
na które z odczytami przyjeżdżały znane osoby, często opozycjoniści. W 1984 r. do parafii przyjechał ks. Jerzy Popiełuszko. 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 zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
W pierwszą rocznicę pobytu księdza Jerzego Popiełuszki
w kościele wmurowano tablicę pamiątkową, na której możemy 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 kieleckiego artysty, Grzegorza Łagowskiego.

Widok współczesny. Fot. Sebastian Reńca.
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Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum”,

(DAWNIEJ KopalniA Węgla Kamiennego „Dymitrow”,
w latach 80. SIEDZIBA RegionalnEJ
MiędzyzakładowaEJ KomisjI ZwiązkowEJ w Bytomiu)

ul. Łużycka 7

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 przymusowej 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 niepewności. Zakłady, które nie zastrajkowały w sierpniu, nie
chciały zostać pominięte. Z tego powodu 4 września zawiązano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z siedzibą w kopalni „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 Robotniczą z siedzibą w Zakładowym Domu Kultury KWK „Dymitrow”.

22 września 1980 r. przedstawiciele 32 ogniw założycielskich
podjęli uchwałę powołującą organizację związkową pod nazwą MKZ Bytom. Od samego początku wśród zrzeszonych zakładów dominowały te związane z górnictwem.

MKZ Bytom na początku 1981 r. połączyła się z MKR Jastrzębie, tworząc Zarząd Regionu Śląska i Zagłębia. W lipcu 1981 r.
MKZ wszedł w skład NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Obecnie kolalnia znajduje się w likwidacji.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum”, widok współczesny.
Fot. Sebastian Reńca.
I siedziba MKZ, widok współczesny. Fot. Sebastian Reńca.
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Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”
(dawniej Ośrodek Odosobnienia
w Bytomiu-Miechowicach)

ul. ks. Jana Frenzla 204
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 Miechowic bywa określana „Krajszynką”. Lokal posiadał trzy tarasy, 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 Wojewódzki 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 internowane osoby zostały przeniesione tam z Aresztu Śledczego
w Sosnowcu-Radosze, Ośrodka Odosobnienia w Darłówku
oraz z Aresztu Śledczego w Katowicach. W ośrodku umieszczono łącznie 55 kobiet, w większości z woj. katowickiego.
Pozwalano im na swobodne poruszanie się po obiekcie,
ale warunki pobytu były trudne: nieświeże jedzenie i przeludnione 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 pamiątkową tablicę upamiętniającą więzione tu w stanie wojennym
kobiety. Tekst głosi:

Oddane sprawie wolnej Ojczyzny odważne mądre. Pamięci
kobiet internowanych w Ośrodku Odosobnienia funkcjonującym w tym budynku w okresie stanu wojennego od kwietnia
do lipca 1982 roku. Tablicę tę poświęcają wdzięczni mieszkańcy Bytomia.
Tablicę ufundowało Towarzystwo Miłośników Bytomia
w 2014 roku.

Widok współczesny. Fot. Sebastian Reńca.
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Dąbrowa Górnicza
ArcelorMittal Poland

(dawniej huta „Katowice”)

ul. Józefa Piłsudskiego 92
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 września 1980 r.). 11 września 1980 r. zostało podpisane w Dąbrowie Górniczej przez komisję rządową i Międzyzakładowy
Komitet Robotniczy w hucie „Katowice”. Porozumienie dotyczyło przede wszystkim gwarancji realizacji Porozumienia
Gdańskiego w zakresie tworzenia struktur NSZZ. Ustalenia
dokumentu obejmowały zobowiązanie władz do akceptacji działań, zmierzających do powstawania, organizowania
i funkcjonowania struktur związku na terenie całego kraju.
Ponadto strona rządowa gwarantowała np. dostęp do mediów, 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, wiceprzewodniczący Jacek Jagiełka oraz Kazimierz Świtoń.
Pomnik Porozumienia Katowickiego, odsłonięty w 30. rocznicę, 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.

Budowa Huty, lata 70. Arch. ŚCWiS.
Huta „Katowice”, sztandarowa inwestycja PRL, 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 przystąpiono 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 teren zakładu weszła milicja i wojsko.
Po zakończonym proteście kilkadziesiąt osób internowano,
200 zwolniono z pracy dyscyplinarnie, w trybie natychmiastowym, 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 solidarnościowego pisma „Wolny Związkowiec” na kary od 3 do
6,5 roku więzienia. Ponadto trzyletni wyrok usłyszał mężczyzna, który dostarczał strajkującym żywność.

Za główną bramą, prowadzącą na teren kombinatu, stoi
krzyż, postawiony przez związkowców i pracowników, upamiętniający działaczy „Solidarności”: Włodzimierza Jagodzińskiego i Ryszarda Kowalskiego, którzy zginęli w latach
80. w niewyjaśnionych okolicznościach oraz innych uczestników strajku i ofiary systemu komunistycznego.

Andrzej Rozpłochowski, pierwszy przewodniczący
MKZ Katowice. Arch. ŚCWiS.
Pomnik upamiętniający 30. rocznicę podpisania Porozumień
Katowickich. Fot. Sebastian Reńca.
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Gliwice
Kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego
ul. Ignacego Daszyńskiego 2
Pierwszy kościół pw. Świętego Krzyża w tym miejscu powstał
w XV wieku. Na początku XVII wieku kościół przekazano franciszkanom. Po pożarze w 1677 r. odbudowany w stylu barokowym. W 1810 r. po kasacie zgromadzeń zakonnych w Prusach, w zabudowaniach klasztornych otworzono gimnazjum.
W 1921 r. zabudowania oddano redemptorystom. Parafię erygowano 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 zaskoczeniu władz przybyło na nią prawie 50 tys. osób.
Po wybuchu stanu wojennego o. Jan Siemiński pomagał rodzinom represjonowanych. Opozycjoniści, którzy wychodzili
na wolność z obozów dla internowanych i więzień, gromadzili się w parafii na półjawnych spotkaniach Duszpasterstwa
Ludzi Pracy. Spotkania te doprowadziły do utworzenia corocznych 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 Bezpieczeństwa. 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, który w oczach śląskiej opozycji stał się jednym z symboli niezłomności duchowieństwa.
O. Jan Siemiński zmarł w 2004 r. Jego zasługi zostały uhonorowane tablicą pamiątkową, którą wmurowano w ścianę
kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

W 1989 r. w salkach parafialnych parafii odbywały się pierwsze spotkania Gliwicko-Zabrzańskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

W latach 80. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św.
istniało Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Fot. Sebastian Reńca.
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Gliwice
Pomnik Adama Mickiewicza
Park im. Adama Mickiewicza
Pomnik postawiono w 1957 r. Autorem rzeźby był prof. Franciszek Strynkiewicz z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Wykonano ją w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych.

Pomnik ze względu na swoją symbolikę był obiektem, wokół którego ogniskowały się gliwickie protesty społeczne.
11 marca 1968 r. studenci Politechniki Śląskiej, solidaryzując 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 tysięcy osób. Pod pomnikiem poety złożono kwiaty i odśpiewano
hymn państwowy. Ktoś włożył bukiet kwiatów do ręki wieszcza. 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 milicja 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 wyróżniała się swoją formą. Inicjatorem akcji była Akademicka
Grupa Oporu. Manifestanci maszerowali wzdłuż ulic w całkowitym milczeniu, organizatorzy chcieli bowiem, aby maksymalnie ochronić uczestników przed komunistycznymi represjami.
O godz. 18.00 tłum przeszedł do kościoła pw. św. św. Apostołów 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 był wielokrotnie świadkiem
protestów społecznych. Fot. Sebastian Reńca.
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Jastrzębie-Zdrój
Kościół pw. Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 1a
Od lat 60. ubiegłego wieku okolica Jastrzębia-Zdroju uległa
znacznym przeobrażeniom. W ciągu kilkunastu lat wokół
miasta powstało pięć kopalń, zatrudniających po kilka tysięcy osób. Ze skromnej miejscowości zdrojowej stworzono potężny ośrodek przemysłowy, liczący 100 tys. mieszkańców.
Jastrzębie-Zdrój miało być modelowym przykładem socjalistycznego miasta.

40 tys. osób uczęszczało do kościoła pw. św. Katarzyny, który 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 przydzielono ks. Bernarda Czerneckiego. Przy budowie kościoła, która
rozpoczęła się w 1976 r., masowo pomagali mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. Parafię erygowano w 1979 r.

28 sierpnia 1980 r., gdy w kopalni „Manifest Lipcowy” rozpoczął się strajk, górnicy zwrócili się do ks. Bernarda Czerneckiego z prośbą, by odprawił mszę św. w kopalni. Od tego
momentu wszyscy księża parafii aktywnie wspierali NSZZ
„Solidarność”. W pamięci górników zapisali się księża prowadzący 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 zamontowano przywiezioną z Gdańska przez Annę Walentynowicz
tablicę poświęconą zamordowanym 16 grudnia 1981 r. górnikom z kopalni „Wujek”.

W trakcie strajków w sierpniu 1988 r. na terenie parafii znajdował się sztab ekspertów, wspierających strajkujących,
m.in. Zofia i Zbigniew Romaszewscy, mecenas Jerzy Kurcyusz
oraz Andrzej Wielowieyski.

Widok współczesny. Fot. Sebastian Reńca.
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Jastrzębie-Zdrój
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”

(dawniej Kopalnia Węgla Kamiennego
„Manifest Lipcowy”)

ul. Rybnicka 6

Kopalnia rozpoczęła wydobycie w grudniu 1969 r. jako KWK
„Zofiówka”. W 1974 r., na 30. rocznicę powstania PRL, kopalnię przemianowano na KWK „Manifest Lipcowy”. Po 1989 r.
wrócono do dawnej nazwy.
Kopalnia „Manifest Lipcowy” zapisała się w historii jako jedna z kolebek śląskiej „Solidarności”. 28 sierpnia 1980 r. rozpoczął się tu strajk. Górnicy protestowali przeciwko przedmiotowemu traktowaniu przez dozór i dyrekcję kopalni.
Domagali się m.in. zniesienia systemu czterobrygadowego
oraz podwyżki płac. Protestujący solidaryzowali się ze strajkującym Wybrzeżem. Gdy do górników dotarła informacja
o rozpoczęciu strajków w sąsiednich kopalniach, utworzono
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. 3 września protestujący podpisali z komisją rządową Porozumienie Jastrzębskie.
Było to jedno z czterech kluczowych porozumień społecznych w lecie 1980 r.

W proteście przeciwko stanowi wojennemu zastrajkowali
górnicy wszystkich jastrzębskich kopalń. We wtorek 15 grudnia część sił milicyjno-wojskowych skierowana została do
Jastrzębia-Zdroju. Brutalnie spacyfikowano kopalnie: „Moszczenica”, „Jastrzębie” i „Manifest Lipcowy”. Silny opór górników „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 okupacyjny. 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 Jastrzębskiego na placu przed kopalnią odsłonięto pomnik, zaprojektowany przez górnika Joachima Paruzela. Nosi nazwę „Trzy
Ogniwa” i symbolizuje trzy miasta, w których zawarto porozumienia społeczne: Gdańsk, Szczecin i Jastrzębie-Zdrój. Pomnik stanął na placu przed wejściem do kopalni.

W kopalni podpisano trzecie porozumienie ze stroną rządową,
3 września 1980 r. Fot. Stanisław Jakubowski. Arch. ŚCWiS.
Kopalnia podczas strajku latem 1988 została otoczona
przez siły milicyjne. Fot. Autor nieznany. Arch. ŚCWiS.
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Jastrzębie-Zdrój
Zakład Karny
w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Cypriana Kamila Norwida 23
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 Szerokiej”, a po włączeniu wsi do Jastrzębia-Zdroju, na „Zakład
Karny w Jastrzębiu-Zdroju”.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce władze zorganizowały sieć tzw. ośrodków odosobnienia przeznaczonych dla
aktywnych działaczy, głównie z NSZZ „Solidarność” oraz innych 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 sprawiedliwości z 13 grudnia 1981 r. Przed wprowadzeniem stanu wojennego planowano umieścić tu aż 750 internowanych, ostatecznie liczba osadzonych była mniejsza. W trzech barakach,
wydzielonych z zakładu karnego, internowano mężczyzn,
głównie działaczy śląsko-dąbrowskiej i małopolskiej „Solidarności”. 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 temperatura. Internowani z czasem uzyskali zgodę na swobodne poruszanie się w obrębie baraku. Odprawiane były msze św.,
działaczy odwiedził także bp katowicki Herbert Bednorz.
Osadzeni słuchali zagranicznych stacji radiowych dzięki zakonspirowanemu rozkładanemu odbiornikowi. Ośrodek Odosobnienia funkcjonował do kwietnia 1982 r.

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju, czasy współczesne.
Arch. ZK w Jastrzębiu-Zdroju.

31

12
32

Katowice
Sąd Okręgowy
i Areszt Śledczy
ul. Andrzeja 16-18
Pierwszy budynek kompleksu wybudowany został pod koniec 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 samym okresie areszt śledczy, w którym mieści się zarówno 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 katowickim więzieniu za pomocą gilotyny (obecnie eksponowanej 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 proces beatyfikacyjny.

Po tragicznej pacyfikacji kopalni „Wujek” w 1981 r., w budynku sądu odbywały się wyjazdowe posiedzenia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, przed którym trwał
proces dziewięciorga osób oskarżonych o zorganizowanie
strajku w kopalni. Wyroki skazujące usłyszeli Stanisław Płatek, 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 poświęconej 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.

Kompleks Aresztu Śledczego sąsiaduje z budynkiem
Sądu Okręgowego.
W latach 80. opozycjonistów przetrzymywano też w areszcie
komisariatu MO przy ul. Kilińskiego 9. Fot. Sebastian Reńca.
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Katowice
Grób Ryszarda Gzika,
jednego z 9 zamordowanych górników
z „Wujka”
Cmentarz przy ul. Armii Krajowej 157
Cmentarz administracyjnie należy do parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Katowicach-Piotrowicach. Nekropolia została założona pod koniec lat 30. XX wieku.
Po wejściu przez bramę główną należy iść prosto do cmentarnego 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, natomiast pięć lat później Technikum Przemysłu Drzewnego w Radomsku. W latach 1966-1967 odbywał zasadniczą służbę wojskową w Drawsku Pomorskim, którą skończył ze stopniem
kaprala. Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej, Związku
Młodzieży Socjalistycznej i Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego. Pracował w kilku miejscach: 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 Katowicach (1971-1972), w Katowickich Fabrykach Mebli
(1972-1978). Dla poprawienia sytuacji materialnej rodziny Ryszard Gzik postanowił zatrudnić się w KWK „Wujek”, w okresie
od 6 marca 1978 r. do 16 grudnia 1981 r. pracował w charakterze ładowacza.
Wstąpił do NSZZ „Solidarność”. 16 grudnia 1981 r., w czasie
pacyfikacji strajku przez siły milicyjno-wojskowe, został postrzelony w głowę, kula przeszła na wylot, powodując spustoszenia w mózgu i śmierć na miejscu. Kopalnia poinformowała 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. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00, jednak msza żałobna miała miejsce po pogrzebie. W uroczystościach uczestniczyło
około 30 żałobników. Funkcjonariuszy „zabezpieczających”
pogrzeb było prawie trzy razy więcej (w tym m.in. 20 pracowników SB), a w odwodzie trzymano batalion ZOMO.

Ryszard Gzik z żoną Krystyną i córką Agnieszką
w Dąbrowie Gorniczej. Arch. ŚCWiS.
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Katowice
Grób Zbigniewa Wilka,
jednego z 9 zamordowanych górników
z „Wujka”
Cmentarz przy ul. Armii Krajowej 157
Cmentarz administracyjnie należy do parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa i św. Jana Bosko w Katowicach-Piotrowicach. Nekropolia została założona pod koniec lat 30. XX wieku.
Po wejściu przez bramę główną należy iść prosto do cmentarnego 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 Ryszarda 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 Szkołę Podstawową w Zbydniowie, Zasadniczą Szkołę Górniczą
w Katowicach, w 1971 r. został absolwentem Technikum Górniczego Ministerstwa Górnictwa i Energetyki im. Powstańców Śląskich w Katowicach, uzyskał zawód technika górnika 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 zatrudniony 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. Bezpośrednią przyczyną śmierci był postrzał w brzuch. Pozostawił 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 „zabezpieczany” przez funkcjonariuszy MO, SB i ZOMO.

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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Katowice
Grób Bogusława Kopczaka,
jednego z 9 zamordowanych górników
z „Wujka”
Cmentarz przy ul. Francuskiej 26
Cmentarz został założony w II połowie XIX stulecia. Administratorem nekropolii jest parafia Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny w Katowicach.

Aby dojść do grobu Bogusława Kopczaka, należy wejść główną 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 Katowicach, w domu Tadeusza i Genowefy Kopczaków. Ukończył 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-Budowlanym w Katowicach-Ochojcu. Ze względów zarobkowych
23 lutego 1981 r. zatrudnił się w kopalni „Wujek” w Katowicach 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 milicyjno-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 funkcjonariuszy MO i SB oraz batalion ZOMO.
Bogusław Kopczak pozostawił żonę Teresę oraz osierocił córkę Katarzynę (ur. 1979 r.).

Bogusław Kopczak w Polańczyku. Arch. ŚCWiS.
Bogusław Kopczak z kolegami (pierwszy z lewej). Arch. ŚCWiS.
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Katowice
Grób Józefa Czekalskiego,
jednego z 9 zamordowanych górników
z „Wujka”
Cmentarz przy ul. Panewnickiej 45
Początki nekropolii sięgają roku 1911. Dziś jest ona cmentarzem 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 Orszewicach, w domu Jana i Władysławy Czekalskich, wychowywał
się z trojgiem rodzeństwa. Do 1958 r. pracował w rodzinnym
gospodarstwie, później za namową brata Henryka 3 września 1958 r. rozpoczął pracę w KWK „Wujek”, początkowo na
stanowisku ładowacza dołowego, kolejno młodszego górnika, 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 zabitych kolegów.
Pogrzeb Józefa Czekalskiego odbył się 21 grudnia 1981 r.
o godz. 13.00. Uroczystości „zabezpieczał” patrol w samochodzie oraz 30 funkcjonariuszy operacyjnych z Wydziału
Kryminalnego i Przestępstw Gospodarczych KW MO, którzy
dysponowali jednym samochodem. W odwodzie był jeszcze
jeden batalion mundurowych.

Józef Czekalski z kolegami (trzeci od lewej). Arch. ŚCWiS.
Józef Czekalski z żoną Różą. Fot. Materiały rodzinne. Arch. ŚCWiS.
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Katowice
Blok przy ul. Wincentego Pola 9

(mieszka tam Jan Ludwiczak)

ul. Wincentego Pola 9
Przy ulicy Wincentego Pola w Katowicach, w rejonie Brynowa-Załęskiej Hałdy, pod numerem 9 znajduje się blok mieszkalny, wzniesiony na początku lat 70. Osiedle położone w pobliżu
„Wujka” budowano przede wszystkim ze względu na pracowników kopalni.

W nocy z 12 na 13 grudnia, około godziny 23.30, przed drzwiami 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 podejrzewając, że jest to jedynie pretekst do jego aresztowania, nie
wpuścił funkcjonariuszy do mieszkania, a o całej sytuacji za
pomocą wewnętrznej, zakładowej linii telefonicznej, poinformował swoich kolegów.
Górnicy, którzy przybyli, by bronić Ludwiczaka, zostali dotkliwie pobici przez milicjantów, a przewodniczącego, po
uprzednim wyłamaniu drzwi i wdarciu się do jego mieszkania, wyprowadzono z domu. Około godziny 1.00 w nocy
wieści o zatrzymaniu Jana Ludwiczaka dotarły do kopalni „Wujek”. Górnicy, którzy właśnie kończyli zmianę, postanowili rozpocząć strajk w jego obronie. Był to jeden
z trzech podstawowych postulatów strajkujących. Ich protest 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 wydarzeń, na ścianie bloku przy ulicy Wincentego Pola 9 uroczyście odsłonięta została tablica pamiątkowa, ufundowana
przez Miasto Katowice. Napis brzmi:

W tym budynku w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. zatrzymano 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 zastrzeliła 9 górników, a 23 innych odniosło rany postrzałowe.
Tablica odsłonięta w 35. rocznicę strajku w kopalni „Wujek”.
Fot. Sebastian Reńca.
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Katedra pw. Chrystusa Króla
w Katowicach
Plebiscytowa 49 a
Katowicka Katedra pw. Chrystusa Króla to nie tylko parafialny 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 światowej. Ukończono ją dopiero po dwudziestu ośmiu latach, jednakże 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, ojciec święty po nabożeństwie na lotnisku Muchowiec udał
się do katedry, gdzie odbyło się spotkanie z chorymi i inwalidami.
W jednej z bocznych kaplic katedry znajduje się tron papieski, wykorzystany podczas tamtej wizyty.

Świątynia stała się areną wydarzeń bezpośrednio związanych z opozycją antykomunistyczną pięć lat później. 11 listopada 1988 r. działacze opozycji: „Solidarności”, Konfederacji
Polski Niepodległej i Niezależnego Zrzeszenia Studentów,
zorganizowali manifestację patriotyczną. Pochód demonstrantów 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.

Manifestacja 11 listopada 1988 r.
Arch. Stowarzyszenia „Pokolenie”.
Katedra pw. Chrystusa Króla. Fot. Marek Lyszczyna.
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Katowice
Urząd Miasta Katowice

(dawniej Komisariat Milicji Obywatelskiej)

ul. Pocztowa 7
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 Województwa Śląskiego. W 1945 r. zarząd miasta ulokował w budynku „biuro ewidencji ruchu ludności”. Następnie gmach
zajęła Milicja Obywatelska, tworząc jeden z miejskich komisariatów.

20 października 1981 r. na katowickim Rynku pracownicy „Solidarności” po raz kolejny zaparkowali związkowy samochód,
z którego rozpoczęli sprzedaż związkowych gazet, książek,
gadżetów, a także materiałów sygnowanych przez KPN. Prowadzili ją już od kilku dni, lecz w tym dniu milicja zażądała
zaprzestania takiej działalności. Tadeusz Buranowski, członek 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 zgromadzonych. Przechodnie, manifestując solidarność z zatrzymanymi, 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 komisariatem. Na szczęście zaalarmowani członkowie Zarządu Regionu rozładowali napięcie i nie dopuścili do eskalacji konfliktu. Nieprzejednana postawa mieszkańców spowodowała
wypuszczenie zatrzymanych. Ludzie rozeszli się ok. godz.
22.00. Władze wykorzystały te wydarzenia, insynuując prowokację „Solidarności” i oskarżając związek o wystąpienia
przeciwko władzy i porządkowi publicznemu.

Manifestacja na rynku w Katowicach przeniosła się pod
komisariat MO Fot. Stanisław Jakubowski. Arch. ŚCWiS.
Starcie z milicją na ul. Pocztowej. Fot. Bogdan Kułakowski.
Arch. ŚCWiS.
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Katowice
Kościół
pw. św. Michała Archanioła
Park Kościuszki
Drewniany kościół jest najstarszym zabytkiem architektonicznym Katowic. Pochodzi najpóźniej z 1510 r. Wraz z wolnostojącą drewnianą dzwonnicą i ogrodzeniem został przeniesiony do Parku Kościuszki w 1938 r. z Syryni w powiecie
wodzisławskim. Parafia obejmowała swoim zasięgiem pobliską kopalnię „Wujek”. 14 maja 1980 r. proboszczem parafii
został ks. Henryk Bolczyk.

27 września 1981 r., w niedzielę odpustu parafialnego, w kościele licznie zebrali się pracownicy kopalni i zaproszeni goście, 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 zastrzelono górników kopalni „Wujek”.

W dniach 13-15 grudnia 1981 r. ks. Bolczyk odwiedzał strajkujących 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 samochody transportowe, a jedynie osobowe. Dlaczego ta zmiana?
Została zamknięta ulica Brynowska i część Mikołowskiej, sąsiadujące z kopalnią „Wujek”. Znak, że zaczęła się akcja przygotowawcza do bezpośredniego uderzenia sił wojskowych
i milicyjnych na kopalnię. Po godzinie jedenastej zmierzałem
w kierunku kościółka św. Michała, aby w południe poprowadzić różaniec w intencji Ojczyzny, dopiero co wprowadzony do
praktyki parafialnej. Od kopalni dochodziły nietypowe dźwięki. Najłatwiej mi było wyróżnić klekot helikoptera. Potem się
dowiedziałem o długim ciągu czołgów, o armatkach wodnych,
o transporterach opancerzonych. Nie wiedziałem w tym momencie, co się dzieje w kopalni.
ksiądz Henryk Bolczyk
Krzyż nigdy nie umiera. Siedem stacji krzyża kopalni „Wujek”.
Refleksje duszpasterza.
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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Katowice
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Murcki-Staszic”

(dawniej Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic”)

ul. Karolinki 1
Kopalnia „Staszic” powstała w 1964 r. i jest jedną z najmłodszych w polskim górnictwie. Z początkiem 2010 r. kopalnia
połączyła się z KWK „Murcki”.

Gdy rozpoczął się stan wojenny, w proteście przeciwko niemu 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 członków plutonu specjalnego ZOMO). Funkcjonariuszy wspierały
armatki wodne, pluton czołgów oraz dwie kompanie rozpoznawcze wojska, mające do dyspozycji transportery opancerzone. 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 sposób 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 kamieniami 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 zomowcy, którzy zaczęli bić górników i wyciągać ich z budynków. Ludzie stali na zewnątrz z rękami uniesionymi w górę. Zatrzymano 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 wprowadzeniu stanu wojennego, a także stawili czoła przemocy ze strony funkcjonariuszy podczas pacyfikacji strajku 15 grudnia
1981 r.

Poświęcenie sztandaru KZ „Solidarność” KWK „Staszic”.
Fot. Stanisław Jakubowski. Arch. ŚCWiS.
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Katowice
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Wujek”
ul. Wincentego Pola 65
Kopalnia powstała w 1899 r. jako „Oheim”. W 1922 r., gdy Katowice znalazły się w polskiej części Górnego Śląska, kopalnia zmieniła nazwę na „Wujek”.

Gdy latem 1980 r. zastrajkowali robotnicy na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, 1 września przyłączyli się do nich również górnicy z „Wujka” (strajk trwał do 3 września). Do Międzyzakładowego 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 impulsem 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 „Wujek”. 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, górnicy 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 funkcjonariusze plutonu specjalnego ZOMO, uzbrojeni w pistolety
maszynowe, którzy ustawili się na rampie magazynu odzieżowego. W kierunku górników padły strzały. Zginęło 9 górników: Józef Czekalski, Józef Krzysztof Giza, Ryszard Gzik,
Bogusław Kopczak, Zbigniew Wilk, Zenon Zając. W następnych 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 „Wujek” stała się miejscem pamięci.
Fot. Marek Dworaczyk. Arch. ŚCWiS.
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23 grudnia 1981 r. rozpoczęto śledztwo w sprawie organizowania i kierowania strajkiem w kopalni „Wujek”. Proces przeciwko 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 przywódców 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 pozbawienie praw publicznych na dwa lata.

Obok kopalnianej kotłowni, w miejscu, w którym czołg staranował ogrodzenie, górnicy ustawili krzyż. W grudniu 1983 r.
została przy nim zatrzymana m.in. Anna Walentynowicz,
która przywiozła z Wybrzeża tablicę poświęconą zastrzelonym 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 betonowego krzyża, w ramionach którego zamontowano historyczny
drewniany krzyż (projektanci: Alina Borowczak-Grzybowska,
Andrzej Grzybowski). Co roku, 16 grudnia, pod pomnikiem odbywają się rocznicowe uroczystości.
Obok pomnika, w budynku dawnego magazynu górników,
mieści się Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz Muzeum Izba Pamięci Kopalni „Wujek”, po którym oprowadzają
uczestnicy historycznego strajku, przedstawiciele Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK „Wujek” w Katowicach
Poległych 16 grudnia 1981 r. Siedziba stowarzyszenia mieści
się w tym samym budynku.

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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Komenda Wojewódzka Policji

(dawniej Komenda Wojewódzka
Milicji Obywatelskiej)

ul. Józefa Lompy 19
W latach 70. XX wieku Komenda Wojewódzka MO, mieszcząca 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 sześciohektarowy kompleks składał się z budynku aresztu, łączności, obsługi, dwupoziomowego garażu, stacji paliw i myjni
samochodowej. W czasie „karnawału Solidarności” na przełomie 1980 i 1981 r. regionalne władze „Solidarności” starały
się o umiejscowienie szpitala w nowo oddawanych budynkach komendy wojewódzkiej. Ostatecznie postulat nie został
zrealizowany.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w izbie zatrzymań komendy wojewódzkiej w pierwszych godzinach stanu wojennego 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.

W 1980 r. wzniesiono główny budynek nowej komendy MO
przy ul. Józefa Lompy. Fot. Marek Lyszczyna.
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Kaplica Matki Boskiej
przy Lokomotywowni PKP
Raciborska 58 (teren spółki Koleje Śląskie)
Budynki lokomotywowni pochodzą jeszcze z XIX wieku Obecnie zakład jest nieczynny. W jego pobliżu znajduje się natomiast myjnia dla pociągów oraz zakład malowania proszkowego lokomotyw i wagonów. Na obszarze nieczynnego
obecnie obiektu planowane było utworzenie muzeum historii kolejnictwa, jednak plany spaliły na panewce.
W maju 1981 r. na terenie zakładu postawiona została kapliczka ufundowana przez kolejarzy zaangażowanych w związek zawodowy NSZZ „Solidarność”.

W tym samym miesiącu kapliczka została poświęcona przez
ówczesnego biskupa metropolitę katowickiego Herberta
Bednorza. Jej wystrój, poza figurą Matki Boskiej, stanowi flaga NSZZ „Solidarność”.
Najprawdopodobniej wcześniej planowano ufundować kapliczkę 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 uroczystości rocznicowych lub po uzgodnieniu ze spółką Koleje
Śląskie.
Kapliczka została poddana gruntownej renowacji w 2017 r.

Widok współczesny. Fot. Marek Lyszczyna.
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Kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego
ul. Piękna 8
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 zagrozili 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 Bolesnej w prowizorycznym baraku przy ul. Pięknej. W maju 1983
r. erygowano parafię, a w piątą rocznicę pacyfikacji, w miejscu 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, pierwsza wystawa poświęcona pacyfikacji górników z „Wujka”
w 1981 r. oraz tablica poświęcona poległym górnikom. Co roku,
16 grudnia, w świątyni odbywają się uroczystości upamiętniające tragedię w kopalni „Wujek”. Wokół kościoła rosną
także okolicznościowe dęby, jeden z nich posadzono dla
uczenia 35. rocznicy pacyfikacji kopalni „Wujek”.

Widok współczesny. Fot. Sebastian Reńca.
Po kradzieży krzyża w styczniu 1982 r. natychmiast
ustawiono nowy. Fot. Bogdan Kułakowski. Arch. ŚCWiS.
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Plebania parafii
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
ul. Mikołowska 32
Gmach został wzniesiony w latach 1899-1900. Autorem projektu był architekt Joseph Ebers. Budynek reprezentuje styl
neogotycki, a na szczególną uwagę zasługuje mozaika z wizerunkiem Matki Boskiej, znajdująca się na ścianie szczytowej 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 przewodniczył. 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 przetrzymywanych, 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 zwalnianym z więzień i obozów, kierowali ich na badania oraz
oceniali stan zdrowia.
Prawnicy redagowali pisma odwoławcze od wyroków, udzielali bieżących porad z zakresu prawa pracy i mieszkaniowego.

Sekcja pomocy materialnej gromadziła odzież, żywność
i środki czystości od darczyńców i organizowała ich transporty do obozów internowania, głównie w Zabrzu-Zaborzu,
Bytomiu-Miechowicach, Kokotku, Uhercach i Łupkowie.

Po zniesieniu stanu wojennego komitet zmienił nazwę na Biskupi Komitet Pomocy „Miłość i Sprawiedliwość Społeczna”,
a zakończył działalność 17 marca 1989 r., w siódmą rocznicę
istnienia.

Plebania mieści się tuż obok kościoła pw. świętych apostołów
Piotra i Pawła w Katowicach. Fot. Sebastian Reńca.
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Biurowiec przy ul. Józefa Szafranka 2

(dawniej siedziba NSZZ „Solidarność”)

ul. Józefa Szafranka 2
Ulica księdza Józefa Szafranka w śródmieściu Katowic jest
niewielka, łączy ul. Francuską z Wojewódzką. Nosi imię urodzonego 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 województwie katowickim.

W trakcie pierwszych prób zjednoczeniowych regionu,
gdy MKR Jastrzębie połączyła się z MKZ Bytom, tworząc
Zarząd Regionu Śląska i Zagłębia, jego siedzibę utworzono w budynku przy ul. Szafranka 2. Siedziba władz regionu miała mieścić się tam tymczasowo, aby docelowo
przenieść się do części pomieszczeń znacznie okazalszego budynku przy ul. Dąbrowskiego 23, zajmowanego 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 samochód na ul. Pocztowej. Zatrzymano wówczas podczas akcji
ulotkowej m.in. członka Zarządu Regionu Tadeusza Buranowskiego. Kiedy wokół Rynku zgromadziło się kilka tysięcy ludzi, dla uspokojenia nastrojów liderzy związkowi część z nich
poprowadzili na wiec pod siedzibę „Solidarności”.

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.
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Hala widowiskowo-sportowa
„Spodek”
(DAWNIEJ WOJEWÓDZKA HALA

WIDOWISKOWO-SPORTOWA W KATOWICACH)

al. Wojciecha Korfantego 35

„Spodek” został otwarty 9 maja 1971 r. Odbywały się w nim
nie tylko ważne imprezy sportowe, jak np. mistrzostwa w hokeju na lodzie w 1976 r., pokazy kinowe czy koncerty gwiazd
polskich i zagranicznych, ale również spotkania propagandowe 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 „towarzyszy 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 najtrudniejszych 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. przedstawiciele władz krajowych nowego, niezależnego od komunistów
związku: Lech Wałęsa, Andrzej Gwiazda czy Anna Walentynowicz.

Kilka miesięcy później w „Spodku” została wystawiona Tragedia Romantyczna, wyjątkowy spektakl sfinansowany przez
działaczy „Solidarności” ze Śląska i Zagłębia. Spektakl będący połączeniem Dziadów i Kordiana wyreżyserowało dwóch
studentów Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego: 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”.

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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Siedziba Związku Górnośląskiego

(dawniej siedziba Międzyzakładowego
Komitetu Założycielskiego Katowice)

ul. Pawła Stalmacha 17
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 Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”
(czasami stosowano nazwę Międzyzakładowa Komisja Założycielska w Katowicach), a od sierpnia 1981 r. do 13 grudnia
1981 r. była to jedna z dwóch siedzib Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Przedstawiciele MKZ podpisali umowę najmu ze Zjednoczeniem Hutnictwa i Stali.

Od momentu, gdy działacze „Solidarności” wprowadzili się
do budynku, willa stała się centrum życia związkowego w Katowicach. 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 związkowców. Zaatakowano ich gazami łzawiącymi i pałkami. Zatrzymano 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.

Do stanu wojennego w budynku urzędowali
działacze „Solidarności”. Arch. ŚĆWIS
Dziś w budynku przy ul. Stalmacha 17 mieści się m.in.
siedziba Związku Górnośląskiego. Fot. Sebastian Reńca.
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Superjednostka
al. Wojciecha Korfantego 24
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 około półtora tysiąca osób. Od pierwszej połowy lat 90. Superjednostka ma status osiedla.

W czasach PRL dach budynku wieńczyło komunistyczne hasło: „Nasze serca myśli czyny tobie socjalistyczna ojczyzno”.
Jednak pomimo tak „zaszczytnego” hasła, w 1981 r. okazało
się, że nie wszyscy mieszkańcy Superjednostki są bezkrytycznymi zwolennikami totalitarnego systemu.

1 maja 1981 r. na budynku Superjednostki z inicjatywy działaczy 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 Przekonania.

Trzy dni później nieznani sprawcy zagazowali cuchnącą substancją mieszkanie opozycjonistki. Gdy Teresa Baranowska
wróciła wieczorem z obchodów Dnia Hutnika w hucie cynku „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 represjonowania w naszym kraju ludzi za godną i odważną postawę patriotyczną. Koleżanka Teresa Baranowska „naraziła się”, wywieszając na swoim balkonie hasło „Wolność dla więźniów
politycznych”.

Widok współczesny. Fot. Sebastian Reńca.
Transparent w obronie więźniów politycznych, 1 maja 1981 r.
Fot. Tomasz Szymborski. Arch. ŚCWiS.
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Kamienica
przy ul. Mikołowskiej 30
ul. mikołowska 30
Ulica Mikołowska jest jedną z ważniejszych arterii w Śródmieściu. W połowie XIX wieku powstała przy niej kolonia Kamionka 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 zarobione pieniądze niewiele możemy kupić. Wymaga się od
nas coraz to większego wysiłku, w zamian za co warunki bytowania nasze i naszych rodzin są coraz cięższe. Stan taki
będzie trwał tak długo, jak długo nie potrafimy się zjednoczyć i zorganizować, aby stawić skuteczny opór wyzyskującemu 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. Później 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.

W kamienicy przy ul. Mikołowskiej mieszkał Kazimierz
Świtoń, współzałożyciel WZZ. Fot. Sebastian Reńca.
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Knurów
Kopalnia Węgla Kamiennego
„Knurów-Szczygłowice”

(dawniej Kopalnia Węgla Kamiennego
„Szczygłowice”)

ul. Górnicza 1

Budowę kopalni rozpoczęto w 1957 r. Pierwszą tonę węgla
wydobyto w 1961 r.

Letnia fala strajków w 1980 r. dotarła do kopalni „Szczygłowice” 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 poparcie górników dla rządowej uchwały, która wprowadzała
w górnictwie pracę w soboty, co było niezgodne z Porozumieniem Jastrzębskim. Przed kamerą ustawę zachwalał Jan Mateńka, przewodniczący Rady Zakładowej branżowego Związku 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. Następnego 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 Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” ogłosił gotowość 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 „Szczygłowice” było sygnałem eskalacji napięć na linii władza-„Solidarność”.

Strajk, wrzesień 1981 r. Fot. Marek Dworaczyk,
Fot. Stanisław Jakubowski. Arch. ŚCWiS.
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Mikołów
Grób Joachima Gnidy,
jednego z 9 zamordowanych górników
z „Wujka”
Cmentarz ewangelicki przy placu
ks. Jana Karpeckiego 1
Początki ewangelickiej nekropolii sięgają II połowy XIX wieku. Administratorem cmentarza jest parafia ewangelicko-augsburska św. Jana w Mikołowie.

Po wejściu na cmentarz i minięciu kaplicy kierujemy się prosto do poprzecznej alejki, skręcamy w lewo, alejką dochodzimy 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 Podstawowej 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, następnie podjął pracę w zakładzie. W celu polepszenia swojej 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 Centralnego 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 ewangelickim w Mikołowie.

Joachim Gnida z żoną Renatą oraz córką Aleksandrą.
Fot. Materiały rodzinne. Arch. ŚCWiS.
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Piekary Śląskie
Bazylika Najświętszej Marii Panny
i św. Bartłomieja
ul. Księdza Jana Ficka 7
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 lokalną obrzędowość.

W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej władze postrzegały pielgrzymowanie do Piekar Śląskich jako zagrożenie dla laickości państwa. Mimo to pielgrzymki do Sanktuarium 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 Bezpieczeństwa. Władzom nie podobało się podnoszenie przez biskupów kwestii socjalnych. W czasie pielgrzymki do Piekar
Śląskich biskup Herbert Bednorz powiedział „niedziela jest
Boża i nasza”, które odbiły się szerokim echem wśród robotników, którzy sprzeciwiali się pracy w niedziele.

W Kalwarii Piekarskiej wielokrotnie przemawiał Karol Wojtyła, jeszcze jako metropolita krakowski. Piekary Śląskie były
proponowane jako miejsce wizyty Jana Pawła II w trakcie
jego drugiej pielgrzymki do Polski. Ze względów logistycznych 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 spotkań opozycjonistów z całego kraju. W salach katechetycznych organizowano spotkania i odczyty znanych osób i opozycjonistów. Bywali tu m.in. Anna Walentynowicz, Andrzej
Gwiazda, a w trakcie kampanii wyborczej w 1989 r. Lech Wałęsa.

Msza św. podczas pielgrzymki mężczyzn do Piekar, 1975 r.
Arch. IPN.
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Racibórz
Zakład Karny w Raciborzu

ul. Josepha von Eichendorffa 14
Neogotycki kompleks więzienny, zaprojektowany przez Juliusa Carla Raschdorffa, powstawał w latach 1843-1851. Wedle
obowiązujących wówczas trendów penitencjarnych więźniowie przebywali w pojedynczych celach. Model ten szybko
uległ zmianom, a zakład karny rozbudowano o cele wieloosobowe. W 1853 r. kary odbywało tam już 700 więźniów. Do okalającego 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 ciężkie 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 bytowe panujące w więzieniu. Opanowana została jedna z wież
strażniczych, na której wywieszono białą flagę. Osadzonych
spacyfikowano przy wsparciu służby więziennej z innych zakładów karnych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w więzieniu
funkcjonował ośrodek internowania. Liczba przetrzymywanych 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. „Ekstremista”.

Widok współczesny. Fot. Adrian Szczypiński.
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Sosnowiec
Areszt Śledczy w Sosnowcu
ul. Radocha 25
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 jeszcze 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 Odosobnienia, 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 internowane kobiety. Na przełomie stycznia i lutego 1982 r. osadzone 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 zamarzała w kranach, a kobietom przymarzały włosy do ściany.
Panowały bardzo złe warunki sanitarne. W celach były karaluchy i szczury, występowała przenikliwa wilgoć.
Od 2018 r. na budynku aresztu znajduje się tablica o następującym brzmieniu:

W hołdzie zamordowanym i więzionym w więzieniu przy ulicy Radocha w Sosnowcu – ofiarom zbrodniczych totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego oraz komunistycznego
aparatu represji w okresie powojennym. Cześć ich pamięci.

Widok współczesny. Fot. Grzegorz Kantor. Arch. AŚ w Sosnowcu.
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Tarnowskie Góry
Biurowiec przy ul. Zagórskiej 176

(dawniej Fabryka Zmechanizowanych
Obudów Ścianowych „Fazos”)

ul. Zagórska 176
Tarnogórska fabryka istniała w latach 1972-2014. W okresie
swojej świetności była jednym z ważniejszych zakładów produkujących urządzenia techniczne dla górnictwa.

21 sierpnia 1980 r., z inicjatywy pracowników wydziału spawalni na terenie zakładu rozpoczął się pierwszy na Górnym Śląsku
strajk, którego uczestnicy nie tylko domagali się poprawy warunków socjalnych i warunków pracy, ale także solidaryzowali
się z żądaniami o charakterze społeczno-politycznym, wysuwanymi 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 podpisane 3 września 1980 r.

Wydarzenia w „Fazosie” zapoczątkowały ożywienie działalności społecznej i związkowej nie tylko w rejonie Tarnowskich Gór, ale także dały impuls reszcie zakładów na terenie
Górnego Śląska, m.in. w pobliskiej Hucie Cynku w Miasteczku Śląskim. Po strajku w „Fazosie” rozpoczęło się tworzenie
struktur zakładowych komisji „Solidarności”, nie tylko w samym zakładzie, ale także w pobliskich przedsiębiorstwach
Tablica poświęcona strajkowi w „Fazosie”, która znajduje się
na ścianie budynku Urzędu Miasta na rynku, została ufundowana przez Instytut Pamięci Narodowej, NSZZ „Solidarność”
Ziemi Tarnogórskiej oraz miasto Tarnowskie Góry w 2018 r.
Tekst głosi:

21 sierpnia 1980 w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos” w Tarnowskich Górach rozpoczął się pierwszy na Górnym Śląsku strajk robotników w walce o godność
i prawa pracownicze z zawołaniem BÓG HONOR OJCZYZNA.
W 38. rocznicę solidarnościowego strajku społeczeństwo Tarnowskich Gór.

Fazos przed 1989 r. Arch. „Gwarek”.
Strajk w Hucie Cynku w Miasteczku Śląskim. Fot. Ryszard
Kowalski. Arch. ŚCWiS.
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Tarnowskie góry
Kamienica przy ul. Piastowskiej 8

(dawniej siedziba Podregionu
NSZZ „Solidarność” w Tarnowskich Górach)

ul. Piastowska 8
W budynku w XIX wieku mieściła się pierwsza poczta państwowa w Tarnowskich Górach. Po II wojnie światowej znajdowała 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 główną rolę w budowie struktur nowych związków zawodowych
w mieście. Największym zakładem była jednak Huta Cynku
„Miasteczko Śląskie”, której załoga rozpoczęła strajk 6 września 1980 r. Po czterech dniach do zakładu przybyła komisja 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 nazwie Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”. 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 Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Bytomiu. Jednak
w wyniku animozji pomiędzy związkowcami, 20 lutego w Tarnowskich 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 zakładów z terenu miasta i dawnego powiatu tarnogórskiego,
obejmowała też część należących do woj. częstochowskiego.
Łącznie, w skład MKZ weszło 58 zakładów z kilkudziesięcioma tysiącami członków.
13 grudnia 1981 r., w noc wprowadzenia stanu wojennego,
działacze tarnogórskiej „Solidarności” wynieśli dokumentację 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.
Obecnie w kamienicy, w której była siedziba MKZ mieszczą
się m.in. biura urzędu miasta. Fot. Michał Dzióbek.
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Blok mieszkalny przy Placu
Konstytucji 3 Maja

(dawniej Międzyzakładowa Komisja Założycielska
NSZZ „Solidarność” w Tychach)

ul. Mikołaja Kopernika 3

Historia tyskiej „Solidarności” rozpoczęła się w Fabryce Samochodów Małolitrażowych, kiedy pracownicy zainicjowali
strajk wieczorem 29 sierpnia 1980 r. Gdy następnego dnia
władze przyjęły warunki stawiane przez strajkujących i spełniły część ich postulatów, strajk zawieszono.

Przewodniczącym Fabrycznej Komisji Założycielskiej NSZZ
„Solidarność” w tyskiej FSM został Leszek Waliszewski. Miesiąc później powstała Międzyzakładowa Komisja Założycielska NSZZ „Solidarność” w Tychach.

Przewodniczącym nowej struktury został Leszek Waliszewski. Tyska Komisja uchodziła za ośrodek umiarkowany, w odróżnieniu od MKZ Katowice.

Jej działalność skupiała się głównie na budowie i porządkowaniu struktur nowego związku. Tyscy działacze „Solidarności”
dążyli do zjednoczenia struktur międzyzakładowych i utworzenia w województwie jednego centrum związkowego.

MKZ Tychy uczestniczyła w rozmowach zjednoczeniowych
z pozostałymi strukturami związkowymi województwa katowickiego. W stycznia 1981 r. doszło do połączenia z MKZ
Katowice w Zarząd Regionalny na czele z Andrzejem Rozpłochowskim. Wobec fiaska rozmów zjednoczeniowych z pozostałymi MKZ, działacze z Tychów zrezygnowali jednak z porozumienia z MKZ Katowice.

Do drugiej próby zjednoczenia regionu doszło w połowie
1981 r. w trakcie I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Województwa Katowickiego. Atmosfera była burzliwa.
W końcu, po trzech turach głosowania, Leszek Waliszewski,
przewodniczący MKZ Tychy, wygrał z Andrzejem Rozpłochowskim 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 Międzyzakładowej 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.
Widok współczesny. Fot. Karol Chwastek.
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Zabrze
Zakład Karny
w Zabrzu-Zaborzu
ul. ks. Pawła Janika 12
Pierwsze zabudowania wzniesiono w okresie I wojny światowej, wówczas przeznaczone były dla pracujących w górnictwie jeńców wojennych, głównie z Cesarstwa Rosyjskiego. Obok znajdował się szyb „Herman”, należący do kopalni
„Królowa Luiza”. Po 1922 r. dostawiono kolejne zabudowania
dla przesiedleńców ze Śląska, przyznanego Polsce. Przed wybuchem II wojny światowej w barakach kwaterował Freikorps
Ebbinghaus, który zasłynął ze zbrodni wojennych na Polakach. W 1940 r. dostawiono baraki, w których ulokowano pracowników przymusowych, głównie z Polski. Wówczas teren
został ogrodzony drutem kolczastym i zbudowano wieżyczki
strażnicze. W okresie powojennym baraki służyły jako hotele robotnicze dla górników. Zakład karny został utworzony
w maju 1973 r., a rok później pojawili się pierwsi osadzeni.

Po wprowadzeniu stanu wojennego wytypowane osoby trafiały do obozów bez zarzutów i bez wyroków. Ośrodek Odosobnienia działający jako oddział Zakładu Karnego w Zabrzu został 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 wynosiła 392 osoby. Osadzeni w Zaborzu, w przeciwieństwie do
innych ośrodków odosobnienia, cieszyli się względnie dobrymi warunkami bytowymi i mniej surowym rygorem. Przebywali tu m.in. przewodniczący zarządu regionu „Solidarności”
Leszek Waliszewski czy Andrzej Rozpłochowski, przewodniczący 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-Dąbrowskiego, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie
Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego) umieścili na niej
cytat Tadeusza Kościuszki:

Pierwszy krok do zrzucenia niewoli jest odważyć się być wolnym oraz podpis: Internowanym w latach 1981/1982 w tutejszym więzieniu.
Mural na bramie Zakładu Karnego. Fot. Michał Dzióbek.
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