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Zakładka „Dziewięciu z Wujka” w ramach serwisu
internetowego „Twarze Solidarności”

13 grudnia 2021 r. w Przystanku Historia –
Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im.
Henryka Sławika, przy ul. św. Jana 10 (III
piętro) odbyła się konferencja naukowa
„Strajki grudniowe 1981 r. w województwie
katowickim”. 

Ostatnim punktem była prezentacja zakładki
serwisu internetowego „Twarze
Solidarności” na temat strajku i pacyfikacji
KWK „Wujek” przez redaktora naczelnego
„Gościa Niedzielnego” ks. dr. Adama
Pawlaszczyka oraz dr. Andrzeja
Grajewskiego, kierownika merytorycznego
serwisu („Gość Niedzielny”).

Zakładka „Dziewięciu z Wujka” poświęcona
dziewięciu górnikom zamordowanym
podczas pacyfikacji KWK „Wujek” – Józefowi
Czekalskiemu, Józefowi Gizie, Joachimowie
Gnidzie, Ryszardowi Gzikowi, Bogusławowi
Kopczakowi, Andrzejowi Pełce, Janowi
Stawisińskiemu, Zbigniewowi Wilkowi oraz
Zenonowi Zającowi. Serwis został
przygotowany przez „Gościa Niedzielnego”,
Oddział IPN w Katowicach oraz Śląskie
Centrum Wolności i Solidarności.

Składają się na nią teksty opisujące kontekst historyczny tragicznej pacyfikacji w Kopalni
Węgla Kamiennego „Wujek”, okoliczności wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, a co za
tym szło - brutalne pacyfikacje strajków w innych zakładach ówczesnego woj. katowickiego.
Ważną częścią sekcji są oczywiście biografie dziewięciu górników, wraz ze wspomnieniami
bliskich ofiar pacyfikacji. A także próba podsumowania procesu rozliczania winnych i
analiza żmudnego dochodzenia sprawiedliwości przez rodziny zamordowanych.

W serwisie znalazła się również bardzo bogata galeria zdjęć z tamtych czasów stworzona
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ze zbiorów partnerów serwisu – katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz
Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, w którym już 16 grudnia zostanie otwarta nowa
wystawa upamiętniająca wydarzenia stanu wojennego.

Serwis został przygotowany przez „Gościa Niedzielnego”, Oddział IPN w Katowicach oraz
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.


