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Chcieli wolności, solidarności 
i za to polegli  – powiedział 
prezydent Andrzej Duda.3 4
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Na stan wojenny robotnicy 
odpowiedzieli strajkami.  
Były one brutalnie tłumione.
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Podziemny protest w kopalni 
Piast był najdłuższym 
strajkiem w stanie wojennym.
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T o, co się dzieje w tej chwili, 
to jest stąpanie po cienkim 
lodzie. Po raz kolejny pyta-
liśmy o wariant „B”, gdyby 
Komisja Europejska nie zgo-

dziła się na notyfikację i po raz kolejny nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi – powiedział 
Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” po spotkaniu sygnatariu-
szy umowy społecznej dotyczącej trans-
formacji górnictwa z odpowiedzialnym 
za branżę wiceministrem aktywów pań-
stwowych Piotrem Pyzikiem.

Podczas spotkania wiceszef MAP 
zrelacjonował związkowcom przebieg 
rozmów w Brukseli z przedstawicielami 
Komisji Europejskiej, które były elemen-

tem tzw. prenotyfikacji umowy społecz-
nej. Pyzik poinformował, że zakończony 
został etap prenotyfikacji, czyli wstęp-
nych nieformalnych uzgodnień z Komi-
sją Europejską i w drugiej połowie stycz-
nia strona polska złoży oficjalny wniosek 
notyfikacyjny.

Podkreślił jednocześnie, że KE na 
obecnym etapie nie wyraża zgody na 
pomoc publiczną dla sektora wydobyw-
czego, co stanowi jeden z najważniejszych 
elementów umowy. – Nie ma takiej zgody 
i nikt nie wie, czy będzie taka zgoda, czy 
nie. Ja zakładam, że w jakiejś perspek-
tywie, po przeprowadzeniu wniosku 
notyfikacyjnego, wszystko zakończy się 
sukcesem – powiedział Pyzik.

Po spotkaniu 8 grudnia wiceminister 
Piotr Pyzik zapowiedział, że na grud-
niowym posiedzeniu Sejmu ma zostać 
złożony projekt ustawy zapewniającej 
utrzymanie płynności spółkom górni-
czym. Ustawa powinna wejść w życie do 
końca stycznia przyszłego roku. Zgodnie 
z tą deklaracją. 17 grudnia Sejm przyjął 
projekt nowelizacji ustawy górniczej. 
Przewiduje on zawieszenie, a docelowo 
umorzenie części zobowiązań górniczych 
spółek wobec ZUS i PFR. Zakłada również 
budżetowe dopłaty do redukcji zdolności 
produkcyjnych. Ten ostatni element ma 
zostać wdrożony jednak dopiero po uzy-
skaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.  
– Te rozwiązania, (zawieszenie zobowią-

zań wobec PFR i ZUS – przyp. Ł.K.) dopóki 
nie będzie notyfikacji, pozwolą jeszcze 
górnictwu trwać. Natomiast co będzie  
z notyfikacją? Zobaczymy – ocenił po 
spotkaniu Dominik Kolorz.

Szef śląsko-dąbrowskiej „S” zaznaczył 
również, że związkowcy rozmawiali z 
wiceministrem Pyzikiem także o elemen-
tach umowy społecznej, które nie są reali-
zowane, choć nie wymagają notyfikacji 
Komisji Europejskiej. Chodzi w szczegól-
ności o inwestycje w niskoemisyjne tech-
nologie węglowe oraz ustawę powołującą 
Śląski Fundusz Rozwoju – instytucję, która 
ma się zająć finansowaniem transformacji 
gospodarczej województwa śląskiego. 

Łukasz Karczmarzyk
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Stąpanie po cienkim lodzie

Do końca stycznia 
przyszłego roku 

uchwalona powinna 
zostać ustawa 

zapewniająca płynność 
spółkom górniczym. 

Również w styczniu rząd 
ma przekazać Komisji 

Europejskiej wniosek 
notyfikacyjny dotyczący 
programu dla górnictwa. 

Takie informacje 
otrzymali związkowcy 
podczas spotkania ze 

stroną rządową, które 
odbyło się 8 grudnia  

w Katowicach.

Emerytura za staż. Pierwsze czytanie projektu w Sejmie

14 grudnia w Sejmie odbyło  
się pierwsze czytanie oby-
watelskiego projektu ustawy  

o emeryturach stażowych. Dzień póź-
niej posłowie zdecydowali w głoso-
waniu o skierowaniu projektu do dal-
szych prac w sejmowej Komisji Polityki  
Społecznej i Rodziny.

Przedstawiając założenia i uzasad-
nienie projektu ustawy autorstwa NSZZ 
„Solidarność” przedstawiciel Komitetu 
Inicjatywy Ustawodawczej prof. Mar-
cin Zieleniecki podkreślał, że podpisy 
poparcia złożyli pod nim obywatele  

w różnym wieku. Zarówno osoby starsze, 
mające za sobą kilkadziesiąt lat pracy, 
jak i ludzie młodzi. – Często dzieci takich 
pracowników. Często znające z autopsji, 
jak wygląda życie takich pracowników po 
40 latach ciężkiej i wyczerpującej pracy. 
Życie pomiędzy pracą na 3 zmiany, odpo-
czynkiem domowym, kolejnymi wizytami 
u lekarza, a wraz z wiekiem coraz częst-
szymi pobytami w szpitalu – powiedział 
prof. Zieleniecki.

Na Sali Plenarnej Sejmu obecny był 
również przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” Piotr Duda oraz członkowie prezy-

dium Komisji Krajowej związku Henryk 
Nakonieczny i Bogdan Kubiak. W związku 
z obostrzeniami sanitarnymi związanymi 
z pandemią COVID-19 w trakcie debaty 
nad projektem nie zorganizowano mani-
festacji przed gmachem parlamentu. 
Nie było również delegacji związkowców  
na sejmowej galerii.

Debata nad obywatelskim projektem 
ustawy o emeryturach stażowych, pod 
którym podpisało się 235 tys. osób, nie 
wzbudziła niestety zbytniego zaintere-
sowania posłów. Prof. Zieleniecki prze-
mawiał do prawie pustej sali. Obecni 

byli niemal jedynie ci posłowie, którzy 
w późniejszej debacie nad projektem 
prezentowali stanowiska poszczególnych 
klubów i kół poselskich.

Przygotowany przez NSZZ „Solidarność” 
obywatelski projekt ustawy o zmianie 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie 
niektórych ustaw wprowadza możliwość 
przejścia na emeryturę po przepracowa-
niu odpowiedniej liczby lat. W przypadku 
mężczyzn wymagany staż miałby wynosić 
40 lat, a kobiet – 35 lat pracy. 

ŁK
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– Polegli za wolną Polskę. Tak trzeba powiedzieć. Bo tamten strajk przeciwko 
stanowi wojennemu, przeciwko zniewoleniu Polaków przez tamtą władzę,  

nie był tylko po prostu strajkiem robotników, którzy oczekiwali lepszych 
warunków pracy, płacy i godnego życia – powiedział prezydent Andrzej Duda 

podczas obchodów 40. rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek, podczas której 
zginęło 9 górników, a kilkudziesięciu zostało rannych.

O ni chcieli wolności, soli-
darności, gwarancji swo-
ich praw i ich przestrze-
gania, czyli godnego 
życia w dużo szerszym 

tego słowa znaczeniu, niż tylko kwestia 
materialna. I za to polegli. Za to także 
ich koledzy tutaj zostali ranni – dodał 
prezydent.

Podkreślił, że żony i dzieci pole-
głych górników nie zapomną nigdy, że 
zabrano im ojców. – Zwłaszcza te, które 
ojca pamiętają jak przez mgłę. Czasem 
jakiś jeden obrazek. Jak ktoś miał pięć, 
lat czy trzy – mówił Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że uroczystości 
pod Krzyżem-Pomnikiem przy kopalni 
Wujek to wyraz czci wobec pamięci 
górników, którzy polegli, a także wyraz 
głębokiego szacunku dla wszystkich 
górników, którzy strajkami sprzeciwili 
się wprowadzeniu stanu wojennego. 

Nie tylko w kopalni Wujek. Wspomniał 
wydarzenia w kopalni Manifest Lip-
cowy w Jastrzębiu-Zdroju i w kopalni 
Piast w Bieruniu, podkreślając odwagę 
strajkujących, którzy mieli świadomość, 
że komunistyczna władza nie zawaha się 
się strzelać do ludzi. – Pluton specjalny 
ZOMO, który tutaj przybył miał tylko 
broń maszynową. Nie miał tarcz, nie 
miał pałek. To nie była ekipa przygoto-
wana do tego, żeby rozgonić demonstra-
cje, żeby kogoś aresztować. Przyjechali 
tutaj zabijać i zabijali – mówił przed 
kopalnią Wujek prezydent. – To samo 
mogło się zdarzyć i później w kopalni 
Piast, a jednak górnicy się nie cofnęli. 
Niechaj także i ich bohaterstwu będzie 
wieczna chwała. Niech Rzeczpospolita 
zawsze o tym pamięta – dodał.

Po przemówieniu prezydenta odczy-
tano Apel Poległych, a kompania hono-
rowa Śląskiego Dywizjonu Rakietowego 

Obrony Powietrznej w Bytomiu oddała 
salwę honorową. Obchody zwieńczyła 
ceremonia złożenia wieńców i kwia-
tów pod Krzyżem-Pomnikiem upa-
miętniającym 9 górników z Wujka. W 
uroczystościach obok rodzin poległych, 
uczestników strajku i weteranów „Soli-
darności” uczestniczyli przedstawiciele 
krajowych i regionalnych struktur 
związku z Piotrem Dudą, szefem Komi-
sji Krajowej i Dominikiem Kolorzem, 
przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej 
„S” na czele. Najwyższe władze pań-
stwowe obok prezydenta RP reprezen-
towała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. 
W obchodach uczestniczyli też m.in. 
reprezentanci rządu, parlamentarzyści, 
przedstawiciele wojewódzkich władz 
rządowych i samorządowych, a także 
delegacje organizacji związkowych z 
całego regionu i innych części kraju 
wraz z pocztami sztandarowymi.

Uroczystości przed kopalnią poprze-
dziła msza święta koncelebrowana  
w intencji zamordowanych górników. 
Nabożeństwu odprawionemu w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego mieszczą-
cego się nieopodal kopalni przewodniczył 
metropolita warszawski kardynał Kazi-
mierz Nycz. Przybyłych na mszę powi-
tał metropolita katowicki, abp Wiktor 
Skworc. Powiedział, że górnicy z Wujka 
zginęli w obronie człowieka, w imię soli-
darności oraz braterskich i związkowych 
więzi. Dodał, że swoją ofiarą wpisali się 
w panteon bohaterów 100-lecia powrotu 
Górnego Śląska do Macierzy. Abp Skworc 
podkreślił, że msza św. jest odprawiana 
także w intencji górników deporto-
wanych w 1945 roku z Górnego Śląska  
do Związku Radzieckiego.

Grzegorz Podżorny,
Łukasz Karczmarzyk,
Agnieszka Konieczny

Chcieli wolności i solidarności

Foto: TŚD

W 40. rocznicę pacyfikacji 
kopalni „Wujek” w Śląskim Cen-
trum Wolności i Solidarności 
w Katowicach otwarto nową 
wystawę stałą upamiętniającą 
te dramatyczne wydarzenia.

W nowej odsłonie po rozbu-
dowie ŚCWiS mieszczące się przy 
kopalni Wujek to ponad 1100 m kw. 
powierzchni wystawienniczej na 
trzech poziomach, dynamiczne 
widowiska ze światłem i dźwiękiem 
oraz multimedia zamiast tradycyj-
nych plansz z tekstem.

16 grudnia w uroczystym otwar-
ciu wystawy uczestniczyli m.in. 
Stanisław Płatek, legendarny przy-
wódca strajku na Wujku, Krzysztof 
Pluszczyk przewodniczący Społecz-
nego Komitetu Pamięci Górników 
KWK Wujek w Katowicach Poległych 
16 grudnia 1981 r., Wojewoda Śląski 
Jarosław Wieczorek, Marszałek 
Województwa Śląskiego Jakub 
Chełstowski oraz prezydent Katowic 

Foto: slaskie.pl
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K omuniści nie zabili w Was 
internowanych przede 
wszystk im sumienia. 
Kierowaliście się zasadą, 
której uczył nas bł. ksiądz 

Jerzy, czyli: „zło dobrem zwyciężaj”. Tym 
dobrem spowodowaliście, że żyjemy 
dzisiaj w wolnej Ojczyźnie – powiedział 
podczas uroczystości Dominik Kolorz, 
szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Przewodniczący podkreślił, że po- 
stawa represjonowanych w stanie 
wojennym powinna być wyznaczni-
kiem postępowania dla obecnych dzia-
łaczy „Solidarności” i uczestników życia 
publicznego. – Wy uczyliście m.in. mnie  

i całe to młodsze pokolenie, że możemy 
się pięknie różnić, że w „Solidarności” byli  
i są ludzie o różnych poglądach, ale 
zawsze potrafimy usiąść i ze sobą roz-
mawiać. Politycy powinni brać z tego 
przykład, bo tego uczy „Solidarność”  
– zaznaczył Dominik Kolorz.

Eugeniusz Karasiński, przewodni-
czący Stowarzyszenia Represjonowanych 
w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dą-
browskiego w swoim wystąpieniu wska-
zał, że choć komunistycznym władzom 
nie udało się w grudniu 1981 roku zdusić 
w społeczeństwie pragnienia wolności, 
to wprowadzenie stanu wojennego spo-
wodowało, że odzyskanie przez Polskę 

niepodległości zostało znacznie opóź-
nione. – Wprowadzenie stanu wojennego 
doprowadziło do wielu ludzkich drama-
tów, ale też pokazało, że Polacy w walce 
o wolność, godność i przyszłość narodu 
nigdy się nie poddają – powiedział Euge-
niusz Karasiński.

Uroczystości w Zabrzu Zaborzu roz-
poczęła koncelebrowana msza święta w 
intencji Ojczyzny, osób represjonowa-
nych, internowanych oraz ofiar stanu 
wojennego. Nabożeństwu przewod-
niczył biskup gliwicki Jan Kopiec. Po 
mszy świętej dawni więźniowie zabrzań-
skiego ośrodka odosobnienia, przedsta-
wiciele „Solidarności”, parlamentarzyści 

oraz samorządowcy złożyli kwiaty oraz 
zapalili znicze pod krzyżem i obeli-
skiem upamiętniającym internowanych, 
umieszczonym przy kościele św. Jadwigi. 
Następnie uczestnicy obchodów przeje-
chali do Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Kró-
lowa Luiza, gdzie wręczono odznaczenia 
„Pro Patria” i „Pro Bono Poloniae” (lista 
odznaczonych obok).

Obóz internowania w Zabrzu Zaborzu 
był największym ośrodkiem odosobnie-
nia na Śląsku w stanie wojennym. Interno-
wano w nim głównie działaczy opozycji 
ze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, a także 
z dawnego woj. częstochowskiego. 

Łukasz Karczmarzyk

13 grudnia w kościele św. Jadwigi  
w Zabrzu Zaborzu odbyły się 
uroczystości związane z 40. rocznicą 
wprowadzenia stanu wojennego.  
Pod krzyżem i obeliskiem 
upamiętniającym internowanych 
złożono kwiaty i zapalono znicze.

Regionalne obchody społecznego 
oporu wobec stanu wojennego

Od 13 do 28 grudnia 1981 roku na 
terenie Górnego Śląska i Zagłę-
bia Dąbrowskiego strajkowało 

40 zakładów pracy, w tym 25 kopalń, 
a w kilku kolejnych zakładach podjęto 
próby protestu. Strajki były brutalnie 
tłumione przez komunistyczną władzę.

Pierwsze strajki wybuchły już 13 grud-
nia, kilka godzin po ogłoszeniu stanu 
wojennego i przejęciu władzy przez 
Wojskową Radę Ocalenia Narodowego 
z gen. Wojciechem Jaruzelski na czele.  
– Informacje o brutalnych zatrzymaniach 
działaczy „Solidarności” zaczęły napływać 
do zakładów pracy o godzinie pierwszej, 
drugiej w nocy, co odruchowo wzbudzało 
chęć protestu – mówi dr Jarosław Neja z 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w 
Katowicach. Jak zaznacza, załogi decydo-
wały się na strajki okupacyjne, bo była to 
sprawdzona forma protestu. 

14 grudnia rozpoczęła się metodyczna 
pacyfikacja zakładów pracy. Oddziały 

milicji wkroczyły m.in. do katowickiej huty 
Baildon. – Obiecywano strajkującym,  
że jak zaczną wychodzić, to nie poniosą 
konsekwencji. Tak się nie stało, tych, którzy 
opuszczali hutę, czekały „ścieżki zdrowia”, 
zatrzymano 250 osób – mówi historyk 
IPN. Tego samego dnia wieczorem kilku-
set milicjantów stłumiło strajk w rudzkiej 
kopalni Halemba. 

15 grudnia oddziały milicji i wojska 
przypuściły szturm na jastrzębską kopal-
nię Manifest Lipcowy. To właśnie w tym 
zakładzie komunistyczne władze po raz 
pierwszy użyły broni palnej, w wyniku 
czego postrzelonych zostało 4 górników. 
Mimo brutalnych działań władzy, część 
zakładów strajkowała dalej, m.in. górnicy 
z kopalni Wujek. Pacyfikacja tego zakładu 
rozpoczęła się 16 grudnia. – W akcji wzięło 
udział blisko 1500 funkcjonariuszy milicji, 
ponad 700 żołnierzy, kilkadziesiąt czoł-
gów i bojowych wozów piechoty – wylicza  
dr Neja. Górnicy stawili napastnikom 

twardy opór. Ostatecznie na kopalnię wpro-
wadzony został pluton specjalny ZOMO, 
który zaczął strzelać. Na miejscu zginęło 6 
górników, 3 kolejnych zmarło w szpitalach,  
23 osoby zostały postrzelone.

– Użycie broni palnej było sygnałem, 
że władza nie cofnie się przed niczym. 
Strajki zaczęły wygasać, ale nie wszystkie. 
Górnicy z kopalń Ziemowit w Lędzinach 
i Piast w Bieruniu kontynuowali prote-
sty podziemne. Górnicy z kopalni Anna 
w Pszowie, którzy 14 grudnia rozpoczęli 
strajk na powierzchni, 15 grudnia zdecy-
dowali o przeniesieniu protestu pod ziemię 
– mówi historyk. Dalej strajkowała też Huta 
Katowice, która została spacyfikowana 
23 grudnia. Strajk w kopalni Anna zakoń-
czył się 20 grudnia. Górnicy z Ziemowita 
wyjechali na powierzchnię 24 grudnia. 
Natomiast górnicy strajkujący w kopalni 
Piast decyzję o zakończeniu protestu pod-
jęli dopiero 28 grudnia.

Agnieszka Konieczny

Medalami „Pro Patria” i „Pro Bono 
Poloniae” uhonorowani zostali:
• Stanisław Płatek
• Krzysztof Pluszczyk
• Robert Ciupa
• Antoni Gierlotka
• Stanisław Brzeźniak (Pro Bono 

Poloniae)
oraz
• NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu 

Śląsko-Dąbrowskiego
• Stowarzyszenie Pokolenie
• NSZZ „Solidarność” KWK Piast
• NSZZ „Solidarność” KWK Ziemowit
• Społeczny Komitet Pamięci Górników 

KWK Wujek w Katowicach Poległych 
16 grudnia 1981 roku

• NSZZ „Solidarność” KWK Zofiówka (d. 
Manifest Lipcowy)

• NSZZ „Solidarność” KWK Ruda  
– Ruch Bielszowice

• NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal 
Poland S.A. (d. Huta Katowice)

• Porozumienie Katowickie 1980 
Stowarzyszenie Na Rzecz Pamięci

• NSZZ „Solidarność” Terenowa Sekcja 
Problemowa Powiatu Tarnogórskiego

Foto: Kolumna czołgów jadących w kierunku  
Huty Katowice,13 grudnia 1981 r. /materiały SCWiS/SKPG

Na stan 
wojenny 

odpowiedzieli 
strajkami



www.solidarnosckatowice.pl
fb.com/SlaskoDabrowskaSolidarnosc 540. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

R ocznicowe obchody rozpo-
częły się 14 grudnia o świcie. 
Przed kopalnią Piast stanęły 
milicyjne pojazdy i transpor-
tery opancerzone. Członko-

wie grup rekonstrukcyjnych w mundurach 
ZOMO ogrzewali się przy koksiakach. Na 
telebimie wyświetlano zdjęcia i filmy doty-
czące tamtych wydarzeń.

Kolejnym punktem uroczystości był 
bieg pamięci. Jego uczestnicy sprzed 
bramy kopalni Piast pobiegli do oddalo-
nej o 15 kilometrów kopalni Ziemowit. 
Biegaczom na starcie towarzyszyli uczest-
nicy strajku w kopalni Piast w grudniu 
1981 roku: Andrzej Oczko, Adam Urbań-
czyk, Kazimierz Graca, Andrzej Makosz. 
Symbolicznie z grupą uczestników prze-
biegli oni kilka metrów.

W biegu uczestniczyła Weronika 
Nowakowska, utytułowana polska 
biathlonistka, mieszkanka Bierunia.  
– Moja rodzina to oczywiście też górnicy, 
tata, wujek brali udział w tym pamięt-
nym strajku w 81 roku. Dlatego dla mnie 
to jest też taki sentyment. Biegniemy tak 
jak na koszulce jest napisane: „Ocalić 
od zapomnienia”, z takim przekazem  
– mówiła Nowakowska.

Na mecie biegu uczestnikom strajku 
sprzed 40 lat podziękował Domi-
nik Kolorz szef śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności”. – Dla mnie i nie tylko 
dla mnie, dla ludzi tu na Śląsku i dla 
całej Polski, byliście śląskim, polskim 
Westerplatte. W 39 roku mówiło się, że 
Westerplatte broni się dalej, tak my słu-
chaliśmy tych komunikatów, że Piast  

i Ziemowit strajkują dalej – powiedział 
przewodniczący.

15 grudnia, w drugim dniu obchodów 
przy ołtarzu św. Barbary na cechowni 
kopalni Piast odsłonięty został Piastow-
ski Krzyż Wolności. Znajduje się na nim 
siedem górniczych kasków. Podczas 
uroczystości Andrzej Oczko podkreślił, 
że symbolizują one nie tylko siedmiu 
górników postawionych po proteście 
w stan oskarżenia, ale także wszystkich 
strajkujących i ich rodziny.

Bogusław Hutek, przewodniczący 
górniczej „Solidarności” zaznaczył, że 
Piastowski Krzyż Wolności znajdzie się 
także na Jasnej Górze. Po krzyżach upa-
miętniających poległych stoczniowców 
w Gdańsku i Krzyżu-Pomniku znaj-
dującym się przed katowicką kopalnią 

Wujek, jest to kolejny krzyż, który ma 
znaczenie symboliczne. 

Przed odsłonięciem Piastowskiego 
Krzyża Wolności uczestnicy strajku z 
1981 roku uhonorowani zostali Meda-
lem Stulecia Odzyskanej Niepodległości 
nadanym przez prezydenta Andrzeja 
Dudę. Odznaczenia otrzymali Stefan 
Czardybon, Kazimierz Graca, Andrzej 
Makosz, Andrzej Oczko, Janusz Piosko-
wik oraz Adam Urbańczyk.

Ostatnim punktem obchodów była 
uroczysta msza święta w intencji uczest-
ników strajku w kopalni Piast i ich rodzin, 
która została odprawiona w mieszczą-
cym się nieopodal kopalni Piast kościele  
pw. św. Barbary.

Agnieszka Konieczny, 
Grzegorz Podżorny, TK

Foto: N
SZZ „Solidarność” KW

K Piast/Tom
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Śląskie Westerplatte

Odsłonięcie Piastowskiego Krzyża Wolności, rekonstrukcja wydarzeń  
z grudnia 1981 roku, uroczysta msza święta i bieg pamięci z kopalni Piast  

do kopalni Ziemowit były najważniejszymi elementami obchodów  
40. rocznicy najdłuższego strajku w stanie wojennym.

Podziemny protest w kopalni 
Piast był najdłuższym strajkiem 
w stanie wojennym. Ponad tysiąc 
górników z kopalni Piast w Bieruniu 
strajkowało 650 m pod ziemią przez 
dwa tygodnie od 14 do 28 grudnia 
1981 roku. Tylko kilka dni krócej, od 15 
do 24 grudnia podziemny protest 
prowadzili górnicy z sąsiedniej 
kopalni Ziemowit w Lędzinach.

7 grudnia w cechowni KWK Halemba 
w Rudzie Śląskiej została otwarta 
wystawa poświęcona pacyfikacji 

kopalni w grudniu 1981 roku oraz dzia-
łalności zakładowej „Solidarności” w 
latach 80-tych. Jak powiedział Artur 
Braszkiewicz, szef związku w kopalni 
Halemba, jednym z celów wystawy jest 
przypomnienie, iż rudzka kopalnia była 
najprawdopodobniej pierwszym zakła-
dem górniczym w Polsce spacyfikowa-
nym przed oddziały ZOMO.

Na wystawie można zobaczyć uni-
kalne dokumenty, fotografie, rysunki, czy 
wykonany przez jednego z internowanych 
różaniec ze styropianu. W jednej z gablot 
umieszczono hełmy zomowców i milicyjną 
pałkę. W trakcie zwiedzania można poznać 
losy ukrywanego w stanie wojennym 

sztandaru zakładowej „Solidarności” i jego 
dwóch kopii, a także historię tzw. czarnej 
monstrancji, czyli monstrancji wykonanej 
z węgla, którą górnicy z Halemby chcieli 
ofiarować w prezencie Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II w trakcie jego pielgrzymki 
do Polski w 1987 roku. Między gablotami 
i planszami informacyjnymi ustawiono 
też zbitą z gołych desek piętrową pryczę  
z Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu.

W otwarciu wystawy obok przed-
stawicieli zakładowych i regionalnych 
struktur „Solidarności” oraz dyrekcji KWK 
Ruda, udział wzięli weterani związku, byli 
przewodniczący „S” w kopalni Halemba, 
naoczni świadkowie i uczestnicy wyda-
rzeń sprzed 40 lat. – Najpierw pojawiło się 
wojsko, bo uważali, że tu może być ognisko 
zapalne. Jednostka czołgowa była uloko-

wana w rejonie osiedla Halemba II. Zaczęło 
się 14 grudnia wieczorem. Cała ulica od 
kopalni aż po kościół była zapełniona więź-
niarkami. ZOMO siłą weszło do cechowni, 
zrobili szpaler i pałowali. 15 grudnia rano 
było widać jak cały plac był zapełniony 
hełmami górniczymi – wspominał Paweł 
Nowok, jeden z członków „S” w Halembie, 
od 1989 roku przez przeszło dekadę szef 
komisji zakładowej związku.

Przewodniczący śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” Dominik Kolorz podkreślił 
podczas otwarcia ekspozycji w cechowni 
rudzkiej kopalni, że historia wydarzeń w 
Halembie nie jest powszechnie znana, 
dlatego pomysł z wystawą jest bar-
dzo dobrym sposobem, aby ją szerzej  
rozpropagować. 

NY

Wystawa 
o historii 
„Solidarności” 
z Halemby

Foto: TŚD
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

6 EKOLOGIA I ROZWÓJ
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S tatuetki i czeki opiewające na 
kwotę 10 tys. zł zostały wrę-
czone podczas uroczystości 
zorganizowanej 14 grudnia 
na Stadionie Śląskim w Cho-

rzowie. W tym roku główne nagrody w 
konkursie przyznane zostały w czterech 
kategoriach: „Gmina przyjazna dla czy-
stego powietrza”, „Ekologiczna osobowość 
roku”, „Inwestycja proekologiczna roku” 
oraz „Programy i akcje na rzecz ochrony 
przyrody oraz edukacji ekologicznej”.

Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW 
zaznaczył podczas uroczystości, że tego-
roczna edycja Zielonych Czeków cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. Do Fundu-
szu wpłynęły w sumie 43 zgłoszenia.

Zielony Czek w kategorii „Gmina przy-
jazna dla czystego powietrza” został przy-
znany po raz pierwszy. Nagrodę tę otrzy-
mała gmina Bieruń. Kapituła konkursu 
wzięła pod uwagę m.in. fakt, że od blisko 
17 lat gmina realizuje programy ogranicza-
nia niskiej emisji finansowane ze środków 

WFOŚiGW w Katowicach. W zeszłym roku 
w Bieruniu uruchomiony został punkt 
konsultacyjny programu Czyste Powie-
trze, a w pierwszej edycji ogólnopolskiego 
rankingu Bieruń okazał się najbardziej 
aktywną gminą w tym programie. Doce-
niono także inne przedsięwzięcia ekolo-
giczne podejmowane przez Bieruń m.in. 
cykliczne sadzanie drzew i krzewów.

W kategorii „Gmina przyjazna dla 
czystego powietrza” wyróżnione zostały 
gminy Wilkowice, Ślemień, Świerklaniec i 
Gaszowice oraz miasta Zabrze i Chorzów.

„Ekologiczną osobowością roku” 
została Gabriela Guściora-Konieczna, 
nauczycielka geografii z Bielska-Białej. 
Inicjatorka i koordynatorka wielu pro-
jektów, dzięki którym uczniowie mogą 
pogłębiać wiedzę na temat funkcjono-
wania przyrody i niszczącej działalności 
człowieka. Jej przedsięwzięcia rozwijają 
świadomość ekologiczną nie tylko wśród 
dzieci i młodzieży, ale także wśród pozo-
stałych mieszkańców miasta. Laureatka 

jest inicjatorką wystaw i konkursów  
o tematyce ekologicznej.

Wyróżnienia w kategorii „Ekologiczna 
osobowość roku” otrzymali: Erwin Grze-
gorzek, Marta Wojciechowska-Smolarz, 
Michał Łada oraz Małgorzata Bednarek.

„Inwestycją proekologiczną roku” 
okazała się budowa biologiczno-mecha-
nicznej oczyszczalni ścieków Karolina. 
Zielony Czek w tej kategorii trafił do 
gminy Rędziny. 

Budowa oczyszczalni była jedną  
z największych inwestycji współfinanso-
wanych ze środków WFOŚiGW w Kato-
wicach zakończonych w 2020 roku. War-
tość przedsięwzięcia wyniosła przeszło 13 
mln zł, z czego ponad 8 mln zł stanowiło 
dofinansowanie z Funduszu. 

W tej kategorii wyróżnione zostało 
miasto Katowice oraz Prowincja Misjona-
rzy Oblatów Maryi Niepokalanej Oblac-
kie Centrum Młodzieży.

W kategorii „Programy i akcje na rzecz 
ochrony przyrody oraz edukacji ekolo-

gicznej” Zielony Czek otrzymała Funda-
cja „Czas na Las”. Jedną z zeszłorocznych 
inicjatyw Fundacji było uruchomienie 
leśnego przedszkola dla dzieci, w tym 
ze zdiagnozowanymi deficytami i nie-
pełnosprawnościami. Fundacja wspiera 
rodziców i nauczycieli organizując leśne 
spacery i warsztaty terapeutyczne. Pro-
wadziła także m.in. leśne warsztaty dla 
rodzin z dziećmi, uruchomiła „Leśną 
Harcówkę”, miejsce spotkań dla dzieci. 

W tej kategorii wyróżnienia otrzymali 
Fundacja Ekologiczna ARKA oraz Polski 
Związek Wędkarstwa Okręg Często-
chowa Koło w Kaletach.

Pierwsze Zielone Czeki z okazji Dnia 
Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach przyznał w 1994 roku. 
Wśród dotychczasowych laureatów znaj-
dują się pasjonaci ochrony środowiska: 
naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, 
przedsiębiorcy, miasta i stowarzyszenia.

Agnieszka Konieczny

Zielone Czeki trafiły  
do zwycięzców

Do końca listopada WFOŚiGW  
w Katowicach przyjmuje prace 
w konkursie plastycznym na 

ekologiczny plakat z zakresu efektów 
likwidacji niskiej emisji „Tak dla Czy-
stego Powietrza”. 

Nowością tegorocznej edycji konkursu 
jest możliwość udziału w nim nie tylko 
uczniów szkół podstawowych oraz świetlic 
środowiskowych z województwa śląskiego, 
ale także dzieci w wieku przedszkolnym. 

Znamy już laureatów i wyróżnionych w tegorocznej edycji Zielonych Czeków.  
To nagrody za działalność ekologiczną przyznawane przez Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi. 
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Ślowa najgłębszego współczucia
z powodu śmierci
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Emerytów i Rencistów  
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przewodniczący

Bronisław Skoczek

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

ukochanej 

MAMY
naszemu Koledze 

Grzegorzowi Dziubankowi 
wiceprzewodniczącemu  

Komisji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność”  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Katowicach

składają 
koleżanki i koledzy z Komisji Zakładowej

Spokój Jej duszy
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Śląsko-Dąbrowski NSZZ

I nspiracją dla koncertu był przygoto-
wany przez Departament Stanu USA 
trzygodzinny program telewizyjny o 
tym samym tytule, wyemitowany 31 
stycznia 1982 roku, który zobaczyło 185 

milionów ludzi w 50 krajach świata. Amerykań-
ski program „Let Poland Be Poland” był w całości 
poświęcony Polsce i próbom tłumienia dziesię-
ciomilionowego ruchu „Solidarności”. Widzowie 
mogli wówczas zobaczyć i posłuchać, co o naszej 
Ojczyźnie mówią m.in.: Kirk Douglas, Henry 
Fonda, Charlton Heston, Paul McCartney, Max 
von Sydow, Orson Welles czy Frank Sinatra, który 
nawet zaśpiewał w języku polskim. W programie 
wystąpili też Czesław Miłosz i Adam Makowicz.

1300 widzów zgromadzanych w sali koncer-
towej NOSPR 16 grudnia miało okazję oglądać 
fragmenty amerykańskiego programu ze stycz-
nia 1982 roku, ale przede wszystkim posłu-
chać kultowych polskich piosenek o wolności 
w nowoczesnych jazzowo-brassowych aran-

żacjach z akcentami muzyki ludowej. Były to 
m.in. „Nie pytaj o Polskę”, „Niewiele ci mogę 
dać”, czy „Chcemy być sobą”. – To piosenki, które 
doskonale opisywały atmosferę tamtych czasów,  
a zarazem lęki i nadzieje niejednego pokolenia. 
Teraz usłyszeliśmy je w niezwykłym wykona-
niu, niezwykłym czasie i niezwykłym miej-
scu – mówi Bartosz Wilczak ze Stowarzyszenia 
Pokolenie, współorganizator wydarzenia. – Tym 
projektem chcieliśmy podziękować za gest mię-
dzynarodowej solidarności z Polską, ale przede 
wszystkim oddać hołd poległym w tamtych tra-
gicznych wydarzeniach i ich rodzinom – powie-
dział L.U.C., czyli Łukasz Rostkowski, autor aran-
żacji, współtwórca wydarzenia. 

Koncert organizowany był przez Region Ślą-
sko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność”, Stowarzysze-
nie Pokolenie, Towarzystwo Poszukiwań Histo-
rycznych, przy wsparciu dotacji celowej budżetu 
Państwa oraz Totalizatora Sportowego.

oprac. NY

Let Poland Be Poland

16 grudnia w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach odbył się koncert „Let Poland  

Be Poland” inspirowany wydarzeniami sprzed 40. lat  
– wprowadzeniem stanu wojennego i tragedią w kopalni 

Wujek. Na scenie wystąpili Tomasz Budzyński, Mateusz 
Pospieszalski, Grzegorz i Patrycja Markowscy, Renata 

Przemyk, Karolina Czarnecka, Klaudia Szafrańska,  
Piotr Rogucki oraz L.U.C. i Rebel Babel Ensemble.

Foto: Paw
eł JaN

ic Janicki/Stow
arzyszenie Pokolenie

Odszedł  
dr Jan Jelonek
14 grudnia zmarł dr Jan Jelonek, założyciel i pierw-
szy przewodniczący „Solidarności” na Uniwersyte-
cie Śląskim w Katowicach. Naukowiec i społecznik.

Z jego inicjatywy na Uniwersytecie Śląskim powo-
łano Wszechnicę Górnośląską, w ramach której 
organizowano spotkania z opozycjonistami PRL-u. 
W październiku i listopadzie 1981 roku uczestniczył w 
strajku okupacyjnym na uczelni. Organizował msze 
św. w intencji strajkujących studentów. Był rozpraco-
wywany przez SB. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
został internowany. Przetrzymywano go w ośrodkach 
odosobnienia w Strzelcach Opolskich i Jaworzu. 

Dr Jan Jelonek przez wiele lat był związany z Insty-
tutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 
działalności naukowej specjalizował się w badaniach 
mikrofalowych, pracował w dawnym Zakładzie Fizyki 
Ciała Stałego. Pełnił również funkcję kanclerza Uniwer-
sytetu Śląskiego. 

Uroczystości pogrzebowe dr. Jana Jelonka odbyły 
się 16 grudnia w Sosnowcu.
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W naszej europejskiej 
kulturze Boże Naro-
dzenie to czas rado-

sny. Czas spędzony z rodziną i bli-
skimi. Czas pielęgnowania naszego 
religijnego i kulturowego dziedzictwa. 
Ukochane święta dzieci. To unijnych 
oszołomów musi potwornie irytować. 
Przecież nie po to widmo komunizmu 
krąży po Europie. Komisja Europejska 
opublikowała właśnie wewnętrzny 
przewodnik „komunikacji inkluzyw-
nej” z wymienionymi określeniami, 
których należy unikać, by nikogo 
nie urazić. Wśród słów zakazanych 
wymieniła m.in. „Boże Narodzenie”. 
Zaleciła też, żeby imiona Jan czy Maria, 
zastąpić imiona Juliusz i Malika. Nie 
żartujemy. Jak pisaliśmy przed laty, 
że zakażą palenia węglem i drewnem, 
potem wędzenia mięsa, to też część 
czytała z niedowierzaniem. A jednak 
najwyższy czas uwierzyć, że tam siedzą 
szaleńcy. I to niezwykle niebezpieczni. 
To tak jakby sklonować europosłankę 
Spurek i dać jej władzę nad kluczo-
wymi dziedzinami życia. Wyobrażacie 
sobie? A tam to już się urzeczywistniło. 

Żeby Was ubogacić kultu-
rowo przytoczymy histo-
rię z zupełnie innej beczki. 

Otóż w Europie są organizowane kon-
kursy piękności psów, kotów czy koni. 
Natomiast w Azji, w Arabii Saudyjskiej 
hitem są konkursy piękności wielbłą-

dów. W trakcie ostatniej edycji kon-
kursu w Rijadzie 43 wielbłądy zostały 
zdyskwalifikowane, bo ich właściciele 
stosowali nielegalne zabiegi upięk-
szające te pustynne garbusy. M.in. 
wstrzykiwali kamelom botoks w usta 
i nozdrza. Jak na europejskich kon-
kursach miss i mistera czegoś tam. 
Nie dziwimy się arabskim hodowcom, 
chciwość ludzka nie ma granic, a pula 
nagród w tym jednym wielbłądzim 
konkursie wyniosła 66 mln dolarów. 

Komisja Europejska pora-
dziłby sobie z tym wiel-
błądzim problemem  

po swojemu. Wprowadziłaby system 
handlu uprawnieniami do hodowli i 
do organizowania konkursów pięk-
ności zwierząt oraz wydała 300-stron-

nicowe rozporządzenie dotyczące 
kształtu garba dromadera, a w bied-
niejszych krajach arabskich zakazała 
hodowli garbusów. Jak w energetyce. 
Zgodnie z regułą pisaną przez „euro-
pejczyków” zarabiać na wielbłądach 
mogą tylko bogaci.

Nieuchronnie doszliśmy 
do końca wieści, Dro-
dzy Czytelnicy. Składamy 

Wam życzenia Błogosławionych 
Świąt Bożego Narodzenia, spędzo-
nych w gronie najbliższych oraz dużo 
zdrowia, szczęścia i pomyślności w 
Nowym Roku. Do tych tradycyjnych, 
jeszcze nie zakazanych życzeń pra-
gniemy dodać jedno, abyśmy nie dali 
się zwariować.

Podróżny&Gospodzki 

– Kochanie, chodź zobacz  
co jest pod choinką!

Podekscytowana żona przybiega 
schyla się, szuka, rozgląda się za 
prezentem, ale nic nie znajduje,  

w końcu pyta męża:
– No co tam dla mnie masz?

Na to mąż wstaje, schyla się, pokazuje 
palcem pod choinką i mówi:

– Patrz ile tam jest kurzu...
  

Święty Mikołaj w centrum  
handlowym był bardzo zaskoczony, 
gdy na kolanach usiadła mu nagle 

dziewczyna w wieku około 20 lat.  
Święty Mikołaj zwykle nie spełnia  

próśb dorosłych osób,  
ale uśmiechnął się do niej.

– Co chciałabyś dostać  
na Boże Narodzenie?

– Coś dla mojej matki, święty Mikołaju.
– Coś dla twojej matki?  

To bardzo miłe z twojej strony.
– Mikołaj znów się uśmiechnął.

– A co chciałbyś, abym jej podarował?
– Zięcia – odparła bez mrugnięcia 

okiem.
  

Co robi matematyk w święta?
Zadania z gwiazdką.

  

Rozmawiają dwaj przedszkolacy:
– Czy masz już choinkę?

– Mam, ale sztuczną.
– A święty Mikołaj był już u ciebie?

– Był, ale też sztuczny.

 Humor: Wieści powiatowe i ponadpowiatowe:
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