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Konferencja edukacyjna dla nauczycieli „Opór
społeczny mieszkańców powiatu bieruńsko-
lędzińskiego w czasie stanu wojennego w 35.
rocznicę strajku w KWK »Ziemowit« i w KWK
»Piast«” – Lędziny, 7 grudnia 2016

  

  

  

  

 

Izba Tradycji kopalni "Ziemowit" w Lędzinach była miejscem konferencji edukacyjnej dla
nauczycieli „Opór społeczny mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego w czasie stanu
wojennego  w  35.  rocznicę  strajku  w  KWK  »Ziemowit«  i  w  KWK  »Piast«”.  Władze
samorządowe reprezentowali Bernard Bednorz - starosta bieruńsko-lędziński oraz Krystyna
Wróbel - burmistrz Lędzin. Wśród prelegentów - dr Kornelia Banaś, dr Andrzej Sznajder i
Ryszard Mozgol. Gośćmi specjalnymi byli Anna Sekudewicz (Polskie Radio Katowice) oraz
Jan  Smyk  (Polskie  Radio  Białystok),  którzy  zaprezentowali  swój  najnowszy  reportaż
"Komisarz Jerzy". Pokolenie uczestników dramatycznych wydarzeń reprezentowali Alojzy
Lysko i Antoni Piszczek - ówczesny dyrektor kopalni "Ziemowit".

Wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 roku zostało odrzucone przez większą
część polskiego społeczeństwa. Na obszarze przemysłowym Górnego Śląska i  Zagłębia
wprowadzenie zapisów dekretu posiadało szczególnie dramatyczny przebieg, związany z
użyciem  przemocy  i  rozlewem  krwi.  Zbliżająca  się  35.  rocznica  tych  dramatycznych
wydarzeń jest  dobrą okazją do przypomnienia roli,  jaką odegrali  górnicy i  mieszkańcy
powiatu  bieruńsko-lędzińskiego  w  sprzeciwie  wobec  wprowadzenia  stanu  wojennego.
Grudniowe wydarzenia,  związane  ze  strajkiem w kopalniach  „Ziemowit”  i  „Piast”,  nie
powinny  ulec  zatarciu  i  zapomnieniu,  powinny  stać  się  ważnym  elementem  lokalnej
tożsamości i świadomości historycznej młodego pokolenia.
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Do udziału w konferencji zaprosiliśmy  nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i języka
polskiego.

Program konferencji:

9.00 – 9.10 Otwarcie konferencji

9.10  –  9.40  „Wprowadzenie  stanu  wojennego  w  województwie  katowickim”  (Ryszard
Mozgol, OBEN IPN) 

9.40 – 10.10 „Historia strajku na KWK „Ziemowit” i KWK „Piast” w grudniu 1981 roku” (dr
Andrzej Sznajder, dyrektor  Oddziału IPN w Katowicach)

10.10 – 10.25 Przerwa kawowa

10.25 – 10.55 „Materiały dydaktyczne IPN dotyczące stanu wojennego w warsztacie pracy
nauczyciela” (dr Kornelia Banaś, OBEN IPN)

10.55 – 11.05 Przerwa kawowa

11.05 – 12.00 Premiera reportażu pt. „Komisarz Jerzy”, autorstwa red. Anny Sekudewicz
(Polskie Radio Katowice) i red. Jana Smyka (Polskie Radio Białystok)

12.00  Zakończenie konferencji     


