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Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej
strajk górników KWK „Staszic" w grudniu 1981 –
Katowice, 15 grudnia 2018
Tablica została ufundowana przez Oddziałowe Biuro
Upamiętniania Walk I Męczeństwa IPN w Katowicach

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 grudnia 2018 r. w cechowni KWK „Murcki – Staszic” w Katowicach, odsłonięto
tablicę upamiętniającą strajk górników KWK „Staszic” w Katowicach w grudniu 1981 r.

            Tablicę, na wniosek Stowarzyszenia Niezłomnych Niepokornych Działaczy
Antykomunistycznych Represjonowanych 1956-1989, ufundowało Oddziałowe Biuro
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach.

Uroczystość została zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Kopalnię Węgla
Kamiennego „Murcki – Staszic” oraz  Stowarzyszenie Niezłomnych Niepokornych Działaczy
Antykomunistycznych Represjonowanych 1956-1989. Wpisała się ona w oficjalne obchody
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37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Uroczystość rozpoczął dr Andrzej Sznajder – dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, który
przybliżył obecnym historię strajku. Następnie, minutą ciszy uczczono zmarłego 11 grudnia
2018 r., Jerzego Wartaka - jednego z przywódców strajku w KWK „Wujek” z grudnia 1981 r.

Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego realia stanu wojennego na Śląsku przybliżył dr
Jarosław Neja z Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach. W swoim wystąpieniu
przypomniał niezłomną postawę górników, którzy mimo groźby zbrojnej pacyfikacji strajku
podjęli protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Po zakończeniu prelekcji dr
Jarosław Szarek (Prezes IPN), Adam Hochuł (Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej)
oraz Stanisław Brzeźniak (Prezes Stowarzyszenia Niezłomnych Niepokornych Działaczy
Antykomunistycznych Represjonowanych 1956-1989) dokonali odsłonięcia tablicy, która
następnie została poświęcona przez Księdza Dziekana Andrzeja Norasa.

Zgromadzeni mieli także okazję do wysłuchania dra Zenona Szmidtke, który był jednym ze
strajkujących w grudniu 1981 r. na KWK „Staszic” i ucierpiał w trakcie pacyfikacji lokalnych
Domów Górnika. Wstrząsającej relacji towarzyszyła przejmująca cisza.

            Następnie głos  zabrali dr Jarosław Szarek oraz wiceprezydent Katowic – Mariusz
Skiba, którzy podkreślali, że ufundowana tablica jest godnym upamiętnieniem grudnia
1981 r.

            Po ich przemówieniach nastąpiło złożenie kwiatów.

            Ostatnim punktem uroczystości był koncert Orkiestry Dętej PGG KWK „Murcki-
Staszic” pod batutą Grzegorza Mierzwińskiego. Krótki program patriotyczny pozwolił
zakończyć spotkanie w podniosłej atmosferze.

W uroczystości brał udział prezes IPN dr Jarosław Szarek.

 

Odsłonięcie tablicy w Katowicach to kolejne działanie IPN, po kopalni „Brzeszcze” (4
grudnia 2018), upamiętniające miejsca, gdzie w stanie wojennym stawiono opór. W 2019
r. w Piekarach Śląskich zostanie odsłonięta tablica pamięci pracowników KWK
„Andaluzja”, którzy w grudniu 1981 r. podjęli akcję strajkową w proteście przeciwko
bezprawnemu zatrzymywaniu działaczy NSZZ Solidarność i wprowadzeniu stanu
wojennego. 
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