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Śląskie Centrum Wolności i Solidarności to instytucja kultury 
Województwa Śląskiego i Miasta Katowice. Jednym z zadań ŚCWiS jest prowadzenie muzeum 
poświęconego strajkowi i pacyfikacji kopalni „Wujek” z 16 grudnia 1981 r. Nową wystawę 
główną otwarto w czterdziestą rocznicę tych wydarzeń. Poświęcona jest nie tylko strajkowi, 
ale też oporowi wobec systemu komunistycznego w latach 80. XX w.

Muzeum mieści się w zabytkowym, ponadstuletnim budynku, stojącym obok Pomnika-Krzyża. 
Niegdyś był to kopalniany magazyn odzieżowy, który 16 grudnia 1981 r. stał się niemym 
świadkiem tragicznych wydarzeń. To z rampy tej budowli padły śmiertelne strzały w kierunku 
strajkujących górników.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice
https://scwis.pl

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności jest instytucją kultury współprowadzoną 
przez Województwo Śląskie oraz Miasto Katowice



30 stycznia 1972 r., w dzień nazwany potem „krwawą 
niedzielą”, żołnierze brytyjscy otwarli ogień do katolickich 
demonstrantów w Derry w Irlandii Północnej. Irlandczycy 
protestowali przeciw ograniczeniom swobód obywatel-
skich. Zginęło wtedy czternastu młodych mężczyzn. W la-
tach osiemdziesiątych kultowy song o tym wydarzeniu – 
„Sunday Bloody Sunday” z płyty „War” (1983) – napisał 
zespół U2. Kultura, także popkultura, stała się przestrzenią, 
w której opowieść o masakrze przeniosła się w inny, niepo-
lityczny, wymiar, sublimując gniew i wściekłość, ale też pod-
trzymując pamięć i emocje, nie pozwalając na zapomnienie.

Niemal dekadę po Derry, 16 grudnia 1981 r., na katowic-
kim osiedlu Brynów zomowcy zastrzelili dziewięciu straj-
kujących górników z kopalni „Wujek”. Młodych mężczyzn, 
protestujących przeciw bezprawiu stanu wojennego. Choć 
komunistyczny reżim chętnie zepchnąłby te śmierci niewin-
nych robotników w niebyt, nie udało mu się tego dokonać, 
bo pamiętamy i będziemy pamiętać „Wujek” ’81. Dzięki 
świadkom, takim jak Stanisław Płatek, ale też kulturze. 
Chociażby dzięki Pancrom Macieja Bieniasza, klasycznej 
pieśni protestu lat osiemdziesiątych. I dzięki nowym pro-
test songom o masakrze w „Wujku”, które w 2016 r. stworzył 
katowicki artysta Miuosh.

Czterdzieści lat po pacyfikacji strajku pokazujemy tamte 
wydarzenia i tamtą rzeczywistość bezprawia Polski „ludo-
wej” przy pomocy narzędzi dostarczanych przez kulturę. 
Wystawa stała, na którą zapraszamy Państwa do „Wujka”, 
do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowi-
cach, to opowiedziana przy pomocy nowoczesnej sceno-
grafii muzealnej prawdziwa historia. Wielkie memento dla 
nas wszystkich, bo wolność i godność to wartości, o które 
niekiedy trzeba walczyć, ryzykując nawet życie. Nasza dzi-
siejsza wolność to w dużej mierze zasługa takich ludzi jak 
zabici górnicy z „Wujka” i ich koledzy, którzy przeżyli i dali 
świadectwo.

Piszemy o tym wszystkim w biuletynie, który przekazuje-
my w Państwa ręce. Oby stał się cegiełką w podtrzymywa-
niu pamięci.

Robert Ciupa
Dyrektor Śląskiego Centrum 
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Oficjalnym obchodom czterdziestej rocznicy strajku i pa-
cyfikacji kopalni „Wujek” towarzyszyło otwarcie wystawy 
stałej. W pierwszej kolejności ekspozycję zwiedziły rodzi-
ny górników zastrzelonych w czasie pacyfikacji. Następ-
nie odbyło się uroczyste otwarcie nowej wystawy z udzia-
łem Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa 
śląskiego, oraz Marcina Krupy – prezydenta Katowic.

– Pacyfikacja kopalni „Wujek” to jedno z najważniej-
szych i najbardziej dramatycznych wydarzeń w najnow-

szej historii Polski. Nowa wystawa w ŚCWiS ma przypomi-
nać o tych trudnych chwilach i edukować w nowoczesny, 
multimedialny sposób. Wierzę, że ta forma trafi do 
młodego pokolenia i będzie dla nas wszystkich świadec-
twem odwagi i poświęcenia w walce o godność i wolność, 
najważniejsze wartości w życiu każdego z nas – podkre-
ślał podczas otwarcia wystawy marszałek Jakub Cheł-
stowski.
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Otwarcie wystawy stałej

– To był strajk o wolną Polskę, która będzie rzeczywiście 
niepodległa, suwerenna. Oni chcieli wolności, solidarno-
ści, gwarancji swoich praw i ich przestrzegania. Chcieli 
godnego życia w dużo szerszym tego słowa znaczeniu niż 
tylko kwestia materialna. I za to polegli – mówił prezy-
dent RP Andrzej Duda podczas obchodów czterdziestej 
rocznicy strajku i pacyfikacji kopalni „Wujek”.

Obchody rozpoczęły się tradycyjnie mszą św. w ko-
ściele Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach-Bry-
nowie. Następnie zgromadzeni przeszli pod Pomnik ku 
czci górników kopalni „Wujek” poległych 16 grudnia 1981 
roku, gdzie został odczytany Apel Poległych. Po uroczy-
stościach prezydent Andrzej Duda udał się do siedziby 
ŚCWiS, gdzie zwiedził nową ekspozycję.

Czterdziesta rocznica w „Wujku”

KRONIKA
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20 sierpnia 2021 r. zakończona została 
konserwacja drewnianego krzyża znajdu-
jącego się u szczytu stalowej konstrukcji 
Pomnika-Krzyża Dziewięciu Górników. 
Renowacja Krzyża odbyła się dzięki 
dotacji celowej marszałka województwa 
śląskiego w wysokości 140 tys. zł.

16 grudnia odbył się IX Bieg Dziewięciu Górników (dla dzieci). Do uczest-
nictwa w nim zapisało się blisko siedmiuset uczniów, nie tylko z woje-
wództwa śląskiego, ale z całej Polski.

Konserwacja 
krzyża

Bieg Dziewięciu Górników

Fo
t. 

ŚC
W

iS

Fo
t. 

ŚC
W

iS

Fo
t. 

G.
 S

ta
ni

en
da

KRONIKA

30 listopada 2021 r. odbyło się odsłonię-
cie muralu przy ul. Dobrego Urobku 21 
w  Katowicach-Załęskiej Hałdzie, stworzo-
nego przez artystę Karola Kobrynia. Mural 
powstał dzięki oddolnej inicjatywie społecz-
nej z okazji czterdziestej rocznicy pacyfikacji 
kopalni „Wujek”. Partnerem projektu było 
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

Mural 
na Dobrego 
Urobku

23 kwietnia 2022 r. odbył się Festiwal Piosenki „O Wolności”. 
Wydarzenie organizowane jest przez ŚCWiS oraz Instytut 
Pamięci Narodowej w Katowicach. Do finału zakwalifikowało 
się 34 młodych artystów, którzy rywalizowali w dwóch 
kategoriach wiekowych: grupie młodszej (10–15 lat) 
i grupie starszej (16–24).

Festiwal Piosenki 
„O Wolności”
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Nowa wystawa stała w Śląskim Centrum Wolności 
i Solidarności to rewolucyjna wręcz zmiana w stosun-
ku do dawnej ekspozycji z 2008 r. Mocno zwiększyła 
się powierzchnia, kompletnej zmianie uległa też 
formuła. Powstała nowa i wyjątkowa rzeczywistość 
muzealna w przestrzeni miasta.

Robert Ciupa: Faktycznie, w stosunku do pierwszej 
wystawy to rewolucja, zupełnie nowa jakość. Pierwot-
na ekspozycja zajmowała około 140 m kw. na jednym 

piętrze i miała formę „izby pamięci”. Obecna powierzch-
nia wystawiennicza zajmuje 1100 m kw. na trzech 
kondygnacjach, ponieważ zaadaptowano też poddasze 
i piwnice. Obiekty z epoki wyeksponowane są w otocze-
niu multimedialnego widowiska, mocno nasyconego 
wizualnie i dźwiękowo, z dbałością o każdy szczegół, 
z zastosowaniem rozmaitych form artystycznych i ma-
teriałów: szkła, ceramiki, metalu. Ta przestrzeń została 
przygotowana przede wszystkim dla ludzi młodych – to 

Rozmowa z Robertem Ciupą, 
historykiem, dyrektorem Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności w Katowicach

Historia nowocześnie
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do nich adresujemy tę wystawę, chcemy opowiadać ją 
ich językiem, pokazać wydarzenia sprzed czterdziestu 
lat z perspektywy czasu, a jednocześnie przemówić do 
nich tak, by zrozumieli przynajmniej cząstkę tamtych 
emocji. Niemniej, mimo tych kolosalnych zmian, cel 
muzeum jest nadal ten sam. Upamiętniamy zbrodniczą 
pacyfikację strajku w kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 r., 
podczas której zginęło dziewięciu górników, a kilkudzie-
sięciu zostało rannych. To centralne wydarzenie zajmuje 
ok. 30 proc. całości wystawy i jest mocno obudowane hi-
storycznymi kontekstami. Nawarstwiają się one na siebie, 
poczynając od ukazania Europy podzielonej po 1945 r. 

żelazną kurtyną, po historię ruchu „solidarnościowego” 
w regionie śląsko-dąbrowskim. Adresując tę wystawę 
do młodych ludzi, musieliśmy założyć, że oni siłą rzeczy 
niewiele wiedzą o okresie PRL. Przychodząc do muzeum, 
muszą znaleźć się w takiej przestrzeni, która wyjaśni im 
konteksty, pokaże, co wydarzyło się w 1945 r., uświado-
mi, jakie mechanizmy doprowadziły do podziału Europy. 
Stawiamy pytanie o to, czym była Polska „ludowa”, nie 
tylko w sensie ustrojowym i politycznym, bo pokazuje-
my, co życie w tamtym systemie oznaczało dla zwykłego 
człowieka, z jakimi problemami się borykano, poczynając 
od dysfunkcjonalności systemu gospodarczego.
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Zwykle przy kreowaniu takich wystaw powstaje na-
pięcie między chęcią ukazania jak największej ilości 
treści a potrzebą kondensacji, aby nie przemęczyć 
zwiedzającego.

Robert Ciupa: Faktycznie tworzenie wystawy wiązało 
się z długotrwałymi negocjacjami pomiędzy historyka-
mi, którzy chcieli w niej zawrzeć jak najwięcej faktów, 
a scenografami, którzy stawiali na inny rodzaj wyrazu 
i oddziaływanie na emocje widza. W efekcie konsensu-
su ci pierwsi zrezygnowali z części swoich pomysłów, 
a scenografowie z niektórych planów. Zwróć uwagę, 
że na wystawie nie ma plansz z tekstem, są jedynie 
interaktywne ekrany, które wciągają zwiedzającego 
w grę i w ten sposób pozwalają mu lepiej przyswoić 
treść, która przecież jest kluczowa. My jako historycy 
chcielibyśmy zmieścić na wystawie wszystko, najlepiej 
całą książkę, ale mamy świadomość, że zwiedzający nie 
ma czasu, żeby przeczytać aż tyle tekstu. Chcemy więc 
wywołać wrażenia i na tyle zaciekawić zwiedzających 
historią, żeby sami sięgnęli po książkę. Zawartość mery-
toryczna jest ważna, ale równie istotna jest scenografia, 
która buduje emocje. Zasada była taka: chcieliśmy, 
aby wystawa wywoływała wśród zwiedzających takie 

emocje, żeby chcieli dowiedzieć się więcej. To zwrócenie 
się do młodzieży skutkowało konkretnymi decyzjami 
realizacyjnymi. Wiele dzieje się więc w przestrzeni wirtu-
alnej, aplikacje sformatowane są tak, aby posługiwać się 
nimi intuicyjnie. Chodziło o wytworzenie dynamicznych, 
wciąż zmieniających się przestrzeni, które są bliskie 
młodym ludziom, bo dobrze je znają chociażby z Insta-
grama czy Netflixa.

Niekiedy pojawiają się krytyczne głosy, że nadmiar 
multimediów zabija autentyczność. Na wystawie nie 
zabrakło jednak oryginalnych obiektów, które wytwa-
rzają efekt realnego dotknięcia historii.

Robert Ciupa: Mamy na przykład zabytki związane 
z poległymi górnikami. To przedmioty bardzo osobiste. 
Listy jednego z zabitych do dziewczyny. Ale też łuski 
zebrane pod rampą, a nawet pociski, które trafiały w cel, 
pistolet RAK, z którego strzelali zomowcy. Jest przestrze-
lona, pokrwawiona koszula. Fotografia rentgenowska, 
na której widać postrzały. Różaniec ks. Henryka Bolczy-
ka. To przedmioty o ogromnej wartości, które w takiej 
przestrzeni nabierają dodatkowej siły oddziaływania, 
wzbogacając tę nowoczesną, multimedialną ekspozycję 
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o zupełnie inny wymiar. Ich celem jest wzmacnianie emo-
cjonalnego odbioru wystawy.

Mówisz o długotrwałych negocjacjach nad scenariu-
szem, ale prace trwały w tempie, które – nie popada-
jąc w samochwalstwo – trzeba uznać za imponujące.

Robert Ciupa: Wystawa musiała być gotowa na 
16 grudnia 2021 r. To był ostateczny termin, tymczasem 
prace ruszyły we wrześniu 2020 r. Przypomnę, że stał 
przed nami ogrom prac, bo przecież doszło do komplek-
sowej przebudowy naszej siedziby przy ul. Wincentego 
Pola. Trzeba było zaadaptować poddasze i podnieść je 
o kilkadziesiąt centymetrów, wysuszyć piwnice, przywró-
cić pierwotną, industrialną fakturę cegły. A był to czas 
pandemii, przez co nie było łatwo. Scenografowie zaczęli 
swoją pracę w maju 2021 r. Łatwo policzyć, że stworzy-
liśmy to muzeum w nieco ponad rok. Myślę, że to dobry 
czas. Wyzwań było mnóstwo – wystarczy wspomnieć 
chociażby o umieszczeniu na wystawie czołgu T-55, który 
ważył 32 tony. To spektakularny eksponat, który otrzyma-
liśmy dzięki wsparciu Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego. Nie wyobrażaliśmy sobie, by w opowieści  
o pacyfikacji mogło zabraknąć czołgu: wszak w grudniu 

1981 r. w „Wujku” użyto 22 takich pojazdów. Staraliśmy 
się też uniknąć monotonii, dlatego każda sala jest inna, 
inaczej zaprojektowana scenograficznie, co oczywiście 
nie ułatwiało prac realizacyjnych. Byliśmy w stanie 
stworzyć tę wystawę dzięki miastu Katowice i Urzędowi 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, które sfinan-
sowały tę wartą 16 mln zł inwestycję.

Na końcu ścieżki zwiedzania pojawia się element, któ-
ry uświadamia, że przekaz wystawy wykracza poza 
samą tylko prezentację historyczną.

Robert Ciupa: To postać Stanisława Płatka – przy-
wódcy strajku w kopalni „Wujek”, który mówi tak 
naprawdę jedno zdanie: że w testamencie pozostawia 
garść wolności z kopalni „Wujek”. Historia dzieje się na 
naszych oczach cały czas i to my współcześnie ją tworzy-
my. Nie opowiadamy historii pacyfikacji dla siebie, dla 
historyków albo dla kombatantów, ale po to, by przeka-
zać kolejnym pokoleniom pewien głębszy, uniwersalny 
przekaz. To dbałość o godność człowieka, bo bez tego 
trudno żyć w wolności.

Rozmawiał Sebastian Rosenbaum
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„Pacyfikacja kopalni »Wujek« to jedno 
z najważniejszych i najbardziej dramatycznych 
wydarzeń w najnowszej historii Polski. Nowa 
wystawa w ŚCWiS ma przypominać o tych 
trudnych chwilach i edukować w nowoczesny, 
multimedialny sposób. Wierzę, że ta forma 
trafi do młodego pokolenia”.

„Na wystawie mamy do czynienia z różnymi 
formami artystycznymi – szkłem, stalą, 
ceramiką, mikrobetonem, z wydrukami, 
płaskorzeźbami, elementami wykonanymi 
z żywic. Wystawa jest więc bardzo bogata 
scenograficznie”.

O wystawie stałej
w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności

Jakub Chełstowski

Damian Styrna

Marszałek Województwa Śląskiego:

scenograf Adventure 
Multimedialne Muzea:

„Nie wierzyłem, że to się ziści. Dziękuję 
wszystkim, którzy wyciągnęli do nas pomocną 
dłoń i stworzyli instytucję na miarę czasów 
i tego, co się w tym miejscu stało. Satysfakcji 
nigdy nie będzie, w końcu dziewięciu kolegów 
poświęciło najwyższą wartość, czyli własne 
życie. Ale wreszcie ta pamięć otrzymała 
odpowiednią miarę i formę. Choć przekroczyło 
to moje zamysły i moje plany”.

Stanisław Płatek
przywódca strajku w kopalni „Wujek”:

„Tragiczne wydarzenia z kopalni »Wujek« 
otworzyły drogę do wolności w Polsce 
i w Europie. Pamiętamy, że górnicy, którzy tu 
polegli, zginęli za naszą Ojczyznę i za naszą 
wolność”.

Marcin Krupa
Prezydent Katowic:
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Jakie było największe wyzwanie podczas pracy nad 
wystawą?

Jeżeli powiem, że pokazanie czołgu, to będzie to oczy-
wiste. Mieliśmy zresztą dylemat, jak go wyeksponować, 
ponieważ ŚCWiS nie jest muzeum sprzętu wojskowego. 
Zdecydowaliśmy ostatecznie, że zrobimy to za pomocą 
scenografii i widowisk, by ukazać grozę tamtej środy, gdy 
pod „Wujkiem” były 22 takie czołgi.

Proszę więc opowiedzieć o tym mniej oczywistym 
wyzwaniu.

Wiedząc, ile mamy przestrzeni, i znając koncepcję oraz 
treści merytoryczne, chcieliśmy opowiedzieć niełatwą 
przecież historię w atrakcyjnej formie. Musieliśmy znaleźć 
balans pomiędzy multimediami a historią zachowaną 

w eksponatach. Po drugie, od początku zakładaliśmy, że 
w każdej sali wystawienniczej znajdą się inne środki prze-
kazu, by zwiedzający się nie znudził podczas oglądania 
ekspozycji.

Stąd tak wiele różnych rozwiązań?
W jednej z sal scenografii i „pogłębiaczom wiedzy” to-

warzyszy głos lektora. W innej sali jest to multimedialne 
widowisko połączone z eksponatami i treściami wyświe-
tlanymi na tabletach. Trzeba pamiętać, że ta wystawa nie 
powstałaby bez rzeszy historyków, architektów, sceno-
grafów, informatyków, animatorów, programistów. W jej 
tworzeniu brało udział ponad pięćdziesiąt osób.

Rozmawiał Sebastian Reńca

Mówi Jarema Szandar z firmy Adventure Multimedialne Muzea, 
która przygotowała ekspozycję w ŚCWiS.

Scenograficzne wyzwanie
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Jan Stawisiński miał 19 lat, kiedy zaczął pracować 
w kopalni „Wujek”. Do pracy pod ziemią namówił go 
górnik Stanisław Ciszewski, który latem 1979 r. przyje-
chał z rodziną na wczasy do ośrodka wypoczynkowego 
w Łubowie. Janek pracował tam jako ratownik WOPR. Za-
trudnił się w kopalni 25 września 1979 r. Od 1980 r. uczył 
się w Technikum Górniczym dla Dorosłych w Katowicach. 
Gdy wybuchł stan wojenny, Jan Stawisiński wziął udział 
w strajku w kopalni „Wujek”. 16 grudnia 1981 r., w czasie 
pacyfikacji strajku przez siły milicyjno-wojskowe, został 
postrzelony. Pocisk przeszył kask górniczy i ugodził go 
w głowę. Dwudziestojednolatek został przewieziony do 
szpitala w Katowicach-Szopienicach. Janina Stawisińska, 
matka Jana, wystarała się o odpowiednie pozwolenie 
i przyjechała do Katowic. Jej syna przewieziono z Szopie-

nic do szpitala w Katowicach-Ochojcu, gdzie pani Janina 
zatrudniła się jako salowa, by czuwać przy swoim synu. 
Jan Stawisiński zmarł 25 stycznia 1982 r., nie odzyskaw-
szy przytomności. Pogrzeb odbył się 29 stycznia przy 
obstawie Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. 
Janina Stawisińska od jednego z górników otrzymała 
kask syna i przekazała go Muzeum Górnictwa Węglo-
wego w Zabrzu, skąd wypożyczyło go ŚCWiS. Dziś kask, 
noszący ślad śmiertelnej kuli, można zobaczyć na naszej 
wystawie stałej.

Obecnie trwają prace nad filmem dokumentalnym 
o Janie Stawisińskim. Jego producentem jest Stowarzy-
szenie Rekonstrukcji Historycznej GRYF.

Sebastian Reńca

Przestrzelony kask

PAMIĘĆ UKRYTA W PRZEDMIOTACH
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„W pewnym momencie zobaczyłem leżącego. Próbowa-
łem do niego podbiec, żeby zobaczyć, co mu się stało. 
Kiedy się nad nim pochyliłem, poczułem szarpnięcie 
w prawe ramię. Momentalnie odskoczyłem za narożnik 
kotłowni. Koledzy powiedzieli mi, że krwawię. Rzeczy-
wiście, z rękawa ciekła mi krew. Wtedy dotarło do mnie, 
że strzelają ostrą amunicją. Nie byłem pierwszy. Kiedy 
przyprowadzono mnie do punktu sanitarnego, z sąsied-
niego pokoju docierały słowa lekarzy, którzy walczyli 
o życie jednego z ciężko rannych. Zobaczyłem lekarza, 
który wyszedł z tego pokoju w zakrwawionym fartuchu. 
Po krótkim momencie wyniesiono ciało okryte przeście-
radłem. (…)

Swego czasu przyrzekłem sobie, że dopóki starczy mi 
zdrowia, będę robił wszystko, żeby dbać o pamięć o kole-
gach, którzy odeszli, których prowadziłem na barykady. 
Oni zginęli, a mi udało się przeżyć. Dlatego spłacam swój 

dług wobec nich. Jeśli nie zachowamy w pamięci ludzi, 
którzy doprowadzili do przemian w naszym kraju, prze-
mian tak istotnych dla naszego życia, to bardzo szybko 
zapomnimy o swojej tożsamości”.

Opracował Karol Chwastek

GŁOS ŚWIADKA

Mówi Stanisław Płatek, przewodniczący strajku w kopalni „Wujek” 
w grudniu 1981 r., ranny w czasie pacyfikacji i skazany na cztery lata 
więzienia.

„…spłacam swój dług”

Wywiady ze świadkami historii są 
prowadzone w Śląskim Centrum 
Wolności i Solidarności od 2014 r.
Swoimi wspomnieniami z lat 
osiemdziesiątych podzieliło się
blisko 250 osób. 
Byli to m.in. Lech Wałęsa, 
Bogdan Borusewicz, Krzysztof 
Wyszkowski, Leszek Moczulski 
czy Andrzej Rozpłochowski. 
Część nagrań filmowych 
jest dostępna na stronie 
internetowej Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności: 
www.scwis.pl/relacje-swiadkow

O projekcie „Głos świadka”

Całość nagrania 
odsłuchaj tu
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Opowiedzieć muzyką o historii pacyfikacji kopalni „Wujek”, w dodatku 
w spektaklu teatralnym? Miuoshowi, raperowi z Katowic, udało się 
tego dokonać w przedstawieniu Roberta Talarczyka „Wujek 81. Czarna 
ballada”. Spektakl, zrealizowany w koprodukcji m.in. ze Śląskim Centrum 
Wolności i Solidarności, miał swoją premierę w Teatrze Śląskim w 2016 r. 
z okazji 35. rocznicy brutalnie stłumionego strajku górników „Wujka”.

„Takich rzeczy 
nie można odpuszczać”
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W autobiograficznie zabarwionym spektaklu Roberta 
Talarczyka oglądamy pacyfikację kopalni z perspektywy 
nastoletnich chłopców, mieszkańców przykopalnianego 
osiedla. W „Wujku” pracują ich ojcowie. Brutalna akcja 
wojska i milicji uderza też w ich dzieciństwo, zmuszając 
do konfrontacji ze śmiercią, stratą i z bólem. Ta tragiczna 
historia była już opowiadana na wiele sposobów, ale 
wciąż pojawiają się nowe formy, zdolne poruszyć odbior-
ców. Taką formą, nowym językiem, który przemówił do 

pokoleń urodzonych dekady po wydarzeniach z grud-
nia 1981 r., jest też muzyka Miuosha. Artysta podkreśla 
w swojej twórczości lokalne wątki, jest świadomy historii 
miejsca, w którym żyje. Świadczy o tym choćby nagranie 
z nieżyjącym już śląskim bluesmanem Janem „Kyksem” 
Skrzekiem czy ostatnia, nagrodzona najważniejszą nagro-
dą muzyczną w Polsce – „Fryderykiem” – płyta „Pieśni 
współczesne”, zrealizowana wspólnie z Zespołem Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. W jednym z wywiadów udzielonych 
w grudniu 2016 r. Miuosh mówił o swojej pamięci pacyfi-
kacji: „U mnie w rodzinie świadomość historyczna zawsze 
była i będzie istotna. Dziadkowie, rodzice – wszyscy 
opowiedzieli mi o części tej historii, resztę pochłonąłem 
sam. Teraz czas na mnie – przekażę to dalej. Takich rzeczy 
nie można odpuszczać, zapominać. Takie rzeczy mogą 
wrócić, jeśli się o nich zapomni, odpuści”.

Marek Lyszczyna

Miuosh, Dach.02
(fragment)

Znasz tę historię na pamięć
Też ją znałem tak samo jak ty
Ziemia którą zawsze kochałeś
Jedna z jej najgłębszych blizn
Nie zapomni nikt chłodu paru dni
Gromu paru chwil
I jak smakuje raz
Dla każdego z nich
Ten hałas i krzyk
Na nowo powiedzą co znaczy strach

„Wujek 81. Czarna Ballada” ukazała się także w formie 
płyty CD, dostępnej do nabycia w Śląskim Centrum 
Wolności i Solidarności. Utwory z tego zbioru są stale 
wykonywane na żywo – chociażby podczas koncertu 
w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, który odbył 
się podczas tegorocznej Nocy Muzeów.
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Maciej Bieniasz (ur. 1938), rysownik, malarz, grafik, po-
eta, od 1974 r. wykładał w mieszczącej się w Katowicach 
filii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego ukrywał się w katowickim 
mieszkaniu, do którego posiłki przynosiła mu starsza Ślą-
zaczka. Rozmowa z nią oraz wieści o pacyfikacji „Wujka”, 
usłyszane w Radiu Wolna Europa, stały się inspiracją do 
napisania wiersza.
– Co to tak dudni na ulicy? – zapytał Bieniasz.
– To pancry – odpowiedziała kobieta.
– Pancry?
– Ja, idą na „Wujek”.

Wiersz był efektem emocji nagromadzonych w Bienia-
szu. Pierwotnie nosił tytuł „Pamięci siedmiu z Wujka”, 

ale życie okrutnie go zweryfikowało: dwie kolejne ofiary 
pacyfikacji zmarły w wyniku odniesionych obrażeń 
w szpitalach. Utwór przepisała na maszynie żona Macieja 
Bieniasza i przekazała go dalej. Tekst, nazwany po prostu 
„Pancry”, zaczął żyć własnym życiem, stając się jednym 
z najważniejszych utworów czasu stanu wojennego, 
przy czym do 1989 r. pozostawał dziełem anonimowym. 
Czasami jego autorstwo przypisywano poecie Tomaszo-
wi Jastrunowi. Pierwszą melodię do wiersza ułożył syn 
autora – Bartłomiej Bieniasz. Najbardziej znane wykona-
nia to aranżacje Antoniego Filipkowskiego oraz rockowa 
wersja grupy De Press.

Dariusz Węgrzyn

Wiersz, a potem, po dopisaniu melodii, pieśń „Pancry” Macieja 
Bieniasza powstał w reakcji na śmierć dziewięciu górników z „Wujka”. 
Bardzo szybko, m.in. za pośrednictwem Radia Wolna Europa, stał się 
powszechnie znany.

„Idą pancry na Wujek”

Maciej Bieniasz, „Autoportret z chlebem”, 1976 r.
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Przyszli nocą w uśpiony dom, 
zabierali nas chyłkiem, jak zbóje, 
Drzwi zamknięte otwierał łom. 
Idą, idą pancry na „Wujek”.

A gdy opadł i strach i gniew, 
stanął wybór – kopalnia strajkuje, 
choć staniała bardzo nasza krew. 
Idą, idą pancry na „Wujek”.

W tłum przy bramie do matek i żon 
z płacht na murach klejonych zlatuje 
czarną treścią komunikat WRON. 
Idą, idą pancry na „Wujek”.

Kilof, łańcuch ściska nasza dłoń, 
wózków szereg bieg czołgów wstrzymuje, 
już milicja repetuje broń. 
Idą, idą pancry na „Wujek”.

Płoną znicze ku zabitych chwale, 
ale zgasła nadzieja na potem. 
Gdzie twe czyste ręce, generale? 
Zawracają pancry z powrotem.

Maciej Bieniasz

„Pancry”
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W 2021 r. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności wzięło 
udział w programie grantowym Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Narodowa kolekcja 
sztuki współczesnej”. Dzięki otrzymanej dotacji powięk-
szono kolekcję sztuki ŚCWiS o dzieła Łukasza Korolkie-
wicza (ur. 1948), profesora Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, i Krzysztofa Grzondziela (ur. 1959), grafika 
i satyryka z Mysłowic.

Jednym z zakupionych dzieł jest obraz Łukasza Korol-
kiewicza „Kamienie”, namalowany w 1986 r. Dzieło zosta-
ło stworzone w technice olejnej na płótnie. Na pierwszym 
planie znajdują się szare głazy, a drugi plan przedstawia 
nagrobek ks. Jerzego Popiełuszki (1947–1984), ofiary 
systemu komunistycznego. Jako że kompozycja jest 
stworzona zgodnie z zasadami złotego podziału, wieniec 
znajdujący się na nagrobku natychmiast przykuwa uwagę 
widza, nie tylko z powodu czerwonej barwy, kontrastu-

jącej z zimową kolorystyką, ale także z racji jego poło-
żenia. Zastosowanie tego zabiegu jest informacją, że to 
nie kamienie znajdujące się na pierwszym planie obrazu 
są głównym tematem dzieła, lecz grób bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki.

Monika Ziembińska-Wojczyk

Sztuka w służbie Pamięci
Łukasz Korolkiewicz, „Kamienie”, 1986 r.

Aby poznać wszystkie obrazy z kolekcji ŚCWiS oraz 
historie, które zainspirowały ich powstanie, zapra-
szamy do udziału w lekcjach muzealnych z historii 
oraz historii sztuki, które odbywają się w ramach 
projektu „Sztuka w Służbie Pamięci”. Wszystkie 
informacje dostępne są na stronie https://scwis.pl/ 
oferta-edukacyjna/sztuka-w-sluzbie-pamieci-2/.

Ze zbiorów ŚCWiS
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Gromadzimy pamiątki związane z oporem społecznym 
w PRL, działaniem NSZZ „Solidarność” czy funkcjono-
waniem struktur podziemnych po wprowadzeniu stanu 
wojennego w Polsce. Nasze archiwum składa się więc 
z różnego typu kolekcji prywatnych. Jedną z nich jest ta 
przekazana przez Jana Ludwiczaka. Internowanie tego 
przywódcy „Solidarności” w KWK „Wujek” było iskrą 
wzniecającą wybuch strajku, którego tragicznym finałem 
stała się pacyfikacja z 16 grudnia 1981 r. Po internowa-
niu pierwszego dnia stanu wojennego Ludwiczak został 
pozbawiony wolności na ponad rok, do 23 grudnia 1982 r. 
Przebywał w kilku Ośrodkach Odosobnienia Interno-
wanych: w Jastrzębiu-Zdroju, Uhercach, Rzeszowie 

i Łupkowie. Pamiątką z tego okresu jest pokaźna kolekcja 
kopert i pocztówek z okolicznościowymi stemplami, 
licząca ponad 60 sztuk. Internowani samodzielnie wyko-
nywali te stemple, a do ich wytworzenia służył najczęściej 
zapomniany już wynalazek okresu PRL – tzw. linoleum, 
czyli wykładzina z tworzywa sztucznego. Ostemplowane 
koperty to z jednej strony pamiątka trudnego czasu, gdy 
działacze „Solidarności” zostali bez wyroku sądowego po-
zbawieni wolności, ale też świadectwo sporego kunsztu 
artystycznego odbitek, które wykonywano nielegalnie 
i przy pomocy niekiedy bardzo prymitywnych narzędzi.

Dariusz Węgrzyn

W działalności Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach 
kluczowi są ludzie. Zarówno ci, którzy przychodzą zapalić znicz pod 
pomnikiem poległych górników z KWK „Wujek”, jak i odwiedzający naszą 
wystawę stałą, uczestniczący w spotkaniach, zajęciach edukacyjnych czy 
różnego typu warsztatach. To właśnie ludzie są także naszym głównym 
źródłem eksponatów czy kolekcji archiwalnych.

Kolekcja
Jana Ludwiczaka

Z ARCHIWALNEJ SZAFY ŚCWIS
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Zastosowanie techniki szablonu nie oznacza, że wszyst-
kie prace są jednakowe. Wręcz przeciwnie – pozornie 
schematyczny szablon w istocie pobudza kreatywność. 
Powstające prace są więc oryginalne i wyjątkowe. Do-
stępne szablony można przecież multiplikować, częścio-
wo przysłonić, eksperymentować z ich ułożeniem oraz 
zmieniać ich kolor czy poziom nasycenia farby w obrębie 
plamy barwnej.

Szablon jest techniką malarską stosowaną w sztuce 
ulicy, popularną również w czasie stanu wojennego, 
która nie stroni od tematów politycznych i społecznych. 
Zastosowana metoda jest dopasowana do tematu prac, 
który dotyczy upamiętnienia pacyfikacji kopalni „Wujek” 
oraz innych wydarzeń historycznych. Z przygotowanych 
wcześniej matryc (logo „Solidarności”, litery, cyfry, twa-
rze zamordowanych górników etc.) uczestnicy tworzą 
swoją własną kompozycję, zapisując na torbach naj-
ważniejsze dla nich daty, nazwiska, hasła. Udział 

w warsztatach jest okazją do rozwijania umiejętności 
artystycznych, ale także utrwalenia wiedzy zdobytej pod-
czas zwiedzania wystawy Śląskiego Centrum Wolności 
i Solidarności.

Monika Ziembińska-Wojczyk

Warsztaty „Artystyczna notatka z Muzeum” w Śląskim Centrum Wolności 
i Solidarności łączą w sobie edukację artystyczną i historyczną. Poprzez 
własnoręczne wykonanie malunku na bawełnianej torbie uczestnicy 
zapoznają się z techniką szablonu w malarstwie.

Zrób to sam!
Artystyczna notatka z Muzeum
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Uczestnicy: bez ograniczeń wiekowych
Miejsce: sala edukacyjna Śląskiego Centrum 
Wolności i Solidarności
Zapisy:  32 438 79 72  

 monika.ziembinska-wojczyk@scwis.pl



Dzięki bogatemu archiwum i zbiorom nietypowych 
i wciąż działających urządzeń jesteśmy w stanie omó-
wić i zademonstrować kilkanaście technik powielania 
treści, z których korzystała opozycja antykomunistycz-
na w Polsce. Wydawanie tzw. bibuły było najczęściej 
podejmowaną działalnością opozycyjną w stanie 

„Podziemna drukarnia”
zajęcia warsztatowe

OFERTA EDUKACYJNA ŚCWIS

Edukacja i kształtowanie postaw najefektywniej odby-
wają się przez przeżywanie i włączenie do działania. 
Dlatego co roku Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 
organizuje bieg uliczny dla uczniów. 16 grudnia szkoły, 
które zadeklarują chęć udziału w imprezie, wystawiają do 
biegu dziewięcioosobowe reprezentacje oraz wybierają 
patrona drużyny – jednego z górników, którzy zginęli 
w pacyfikacji kopalni „Wujek”. Organizatorzy dostarczają 
biegaczom specjalne okolicznościowe koszulki z wize-
runkiem wybranego patrona. Wydarzenie ma charakter 
biegu gwieździstego, tzn. reprezentacje szkół dowolnie 
wybierają sobie miejsce rozpoczęcia biegu, aby następnie 
spotkać się w wyznaczonym miejscu i czasie, a ostatni 
kilkusetmetrowy odcinek przebiec wspólnie z innymi 
uczestnikami. Bieg kończy się pod pomnikiem upamięt-
niającym miejsce pacyfikacji. Formuła powoduje, że 
biegacze są widoczni w wielu miejscach regionu, a swoją 

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych 
(klasy 4–8) i średnich
Miejsce: meta pod Pomnikiem-Krzyżem
Termin: 16 grudnia 2022 r.
Zapisy: scwis.pl

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych
Miejsce: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
Zapisy: 

 32 438 79 70  michal.dziobek@scwis.pl

Fo
t. 

G.
 S

ta
ni

en
da

Fo
t. 

ŚC
W

iS
Bieg 
Dziewięciu Górników

postawą i strojem popularyzują historię górników z „Wuj-
ka”. Co roku w biegu bierze udział ponad sześćdziesiąt 
szkół z województwa śląskiego.

wojennym i kolejnych latach. Śląskie Centrum Wolności 
i Solidarności proponuje grupom zajęcia wraz z pokazem, 
podczas których można samemu przygotować matrycę, 
zbudować powielacz czy odbić grafikę metodą sitodruku 
i zabrać ją na pamiątkę.
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Jak zrozumieć absurdy PRL-u? Kolejki, braki w sklepach, 
reglamentację, „spekulantów”? Najlepiej przez osobiste 
doświadczenie tych wszystkich zjawisk. Dzieci i młodzież, 
podzieleni na grupy, wyposażeni w listę zakupów, gotów-
kę i mapę okolicy, muszą „załatwić” niezbędne produkty 

W czasach PRL utwory muzyczne poruszające tematykę 
wolności miały szczególne znaczenie. Niosły otuchę i na-
dzieję, jednak wykonawcy mogli w każdej chwili spotkać 
się z represjami. Pamiętając o szczególnej roli pieśni 
o wolności, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności wraz 
z Instytutem Pamięci Narodowej, Oddziałem w Katowi-
cach  od kilku lat organizują festiwal dla osób do 24. roku 

Możliwości samodzielnego pozyskiwania wiedzy o prze-
szłości stale przybywa. Internet, zwiedzanie wystaw, 
książki i filmy – przykłady można by mnożyć. Z drugiej 
strony pojawia się tendencja do „oszczędzania czasu” czy 
chęć coraz szybszego przyswajania informacji i natych-
miastowego zrozumienia zagadnienia. Dlatego współcze-
śnie rola edukatora (nauczyciela) jest coraz istotniejsza, 
a wielość źródeł i chęć efektywnego gospodarowania 
czasem powodują, że nauczyciel pełni rolę przewodnika 
wśród dużej liczby treści, wątków i interpretacji. Rola 
edukatora jest tym istotniejsza, im bardziej skomplikowa-
ne jest poznawane zagadnienie. Śląskie Centrum Wolno-
ści i Solidarności wyselekcjonowało tematy szczególnie 
ważne i wieloaspektowe, które następnie są prezentowa-
ne podczas lekcji edukacyjnych. Celem nie jest przed-
stawienie suchych informacji, lecz analiza i zrozumienie 
procesów i zjawisk historycznych. Dla prawidłowego 
procesu dydaktycznego tematy lekcji przypisano konkret-
nym grupom wiekowym odbiorców. Co ważne, tematyka 
lekcji nie ogranicza się do historii politycznej, ale szeroko 
porusza także zagadnienia społeczne i kulturalne. Edu-
katorzy nie ograniczają się wyłącznie do dziejów najnow-
szych. Ważną rolę pełni też historia regionalna, ukazująca 

„Zakup kontrolowany”
gra terenowa

Uczymy pamięci

Uczestnicy: grupy od 9 do 30 osób
Miejsce: okolice kopalni „Wujek”
Termin: od wiosny do jesieni
Zapisy:

 32 438 79 70  michal.dziobek@scwis.pl

OFERTA EDUKACYJNA ŚCWIS

Uczestnicy: dzieci i młodzież od 10 do 24 roku życia
Miejsce: Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego 
w Katowicach
Termin: marzec – kwiecień 2023
Zapisy:

  32 438 79 69  karol.chwastek@scwis.pl

Pełna lista tematów na: www.scwis.pl  
edukacja   lekcje
Czas: ok. 45 min. – 1 godzina
Miejsce: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
Zapisy:

 32 438 79 66  rezerwacje@scwis.pl

„O Wolności”
festiwal piosenki

spożywcze. Krótka gra doskonale integruje uczestników 
i w praktyczny sposób pokazuje mechanizmy rządzące 
gospodarką PRL. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 
przyjmuje zapisy na grę od wiosny do jesieni.

życia. Uczestnicy z całej Polski solo albo w zespołach wy-
konują utwory niepodległościowe, opozycyjne i patrio-
tyczne i są oceniani przez fachową komisję konkursową. 
Zgłoszenia przyjmowane są co roku najpóźniej do marca.

specyfikę Śląska i jego mieszkańców. Powstania śląskie, 
żołnierze niezłomni, pontyfikat Jana Pawła II, cenzura 
czy początki „Solidarności” to tylko przykłady tematów 
lekcji, które dzięki zaangażowaniu prowadzących zostaną 
omówione, zapamiętane i zrozumiane. W zajęciach sze-
roko stosowane są multimedia, fragmenty archiwalnych 
nagrań, historyczne fotografie czy dokumenty. Wizytę 
na wystawie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności 
warto poszerzyć o zajęcia edukacyjne.
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Plansza z komiksu „Dziewięciu z »Wujka«”, grafika Marek Turek, 
scenariusz i teksty Robert Ciupa i Sebastian Reńca, ŚCWiS, Katowice 2021.
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Publikacje można zakupić w siedzibie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności. Nasze publikacje można zamówić 
też za pośrednictwem poczty elektronicznej (rezerwacje@scwis.pl) oraz pod numerem telefonu 32 438 79 66. 
Zakupione książki można odebrać osobiście w ŚCWiS lub zamówić przesyłkę pocztową, wówczas do ceny książki należy 
doliczyć koszt przesyłki.

Robert Ciupa, Bogusław Tracz
Katowice 2016

Album jest hołdem dla Dziewięciu Górników z kopalni 
„Wujek”, którzy 16 grudnia 1981 r. zostali zastrzeleni 
przez pluton specjalny ZOMO. Autorami tekstów są 
Robert Ciupa, dyrektor ŚCWiS, oraz dr Bogusław 
Tracz, pracownik Oddziałowego Biura Badań Histo-
rycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. 
Album składa się ze zdjęć śląskich fotoreporterów: 
m.in. Marka Dworaczyka, Bogdana Kułakowskiego, 
Stanisława Jakubowskiego, Władysława Morawskie-
go. Rozdziały poświęcone Dziewięciu Górnikom zo-
stały zilustrowane zdjęciami ze zbiorów rodzinnych; 
większość z nich opublikowano po raz pierwszy.

Wujek ’81.
Strajk i pacyfikacja

Robert Ciupa, Sebastian Reńca
Katowice 2020

Przedstawiamy drugie wydanie książki „Wujek ’81. 
Relacje”. W kopalni „Wujek” dopełnił się najbardziej 
ponury akord wprowadzania stanu wojennego 
w Polsce, brutalna agresja potężnej machiny władzy 
przeciwko bezbronnym robotnikom. Prezentowany 
tom jest pierwszym tak obszernym zbiorem relacji 
uczestników strajku, mieszkańców osiedla Brynów, 
ludzi służby zdrowia, którzy stali się świadkami 
i uczestnikami tragedii w kopalni „Wujek”. Nie jest 
to sucha narracja historyków, ale pełne emocji, dra-
matyzmu i prawdy opowieści tych, którzy nierzadko 
otarli się o śmierć.

Wujek ’81.
Relacje



Śląskie Centrum Wolności i Solidarności jest instytucją kultury współprowadzoną 
przez Województwo Śląskie oraz Miasto Katowice

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: Zamknięte
Wtorek: 10:00–18:00
Środa: 9:00–16:00

Czwartek: 10:00–18:00
Piątek: 9:00–16:00
Sobota: 9:00–16:00
Niedziela: Zamknięte

Prosimy o wcześniejsze zapisy:
 32 438 79 66
 rezerwacje@scwis.pl
 www.scwis.pl


