ZAPOMNIANE
POROZUMIENIE KATOWICKIE
Wkład MKZ Katowice NSZZ „Solidarość” w dorobek kulturowy regionu.

Huta „Katowice” – sztandarowa inwestycja dekady Gierka

Decyzja o budowie w Dąbrowie Górniczej największego i najnowocześniejszego kombinatu metalurgicznego w Polsce Ludowej zapadła podczas VI
Zjazdu PZPR, na wniosek I sekretarza KC Edwarda Gierka i w porozumieniu z władzami Związku Sowieckiego. Huta „Katowice” była największą
i najkosztowniejszą inwestycją lat siedemdziesiątych w PRL. Jej rola miała polegać m.in. na przejęciu produkcji surówki hutniczej od „wiekowych”
już śląskich hut, z rudy bezpośrednio sprowadzanej specjalnie doprowadzonym do niej szerokim torem prosto z ZSRS.
Jak wspomina Andrzej Rozpłochowski w swojej książce Postawią ci szubienicę...: Wśród załogi żartowano, iż w tej rudzie było mniej żelaza aniżeli
w rosnącym na polu koło huty szczawiu.
15 kwietnia 1972 r. na terenie kompleksu leśnego między Ząbkowicami,
Łośniem, Strzemieszycami i Gołonogiem ruszyła budowa. Do pracy przy
niej władza zachęcała ludzi z całego kraju, oferując wyjątkowo korzystne
warunki. W maju 1976 r. powołano przedsiębiorstwo państwowe Kombinat Metalurgiczny Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, w skład którego włączono istniejącą w mieście Hutę im. F. Dzierżyńskiego (obecnie Huta Bankowa) oraz Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach. 3 grudnia o godz. 4.20 nastąpił pierwszy spust 30 ton surówki
z wielkiego pieca nr 1, a 20 minut później złożono oficjalny meldunek I sekretarzowi KC PZPR Edwardowi Gierkowi. W budowie Huty „Katowice”
wzięło udział około 50 tys. pracowników. Serwilizm polityczny wobec
nadzorcy ze Wschodu sięgał tak daleko, że legitymację partyjną nr 1 zakładowej organizacji PZPR wręczono I sekretarzowi KC KPZS Leonidowi Breżniewowi. Aby stało się to możliwe, trzeba było odebrać wcześniej przyznaną legitymację innej osobie. Do dzisiaj nie wiadomo, jakie nakłady finansowe pochłonęło powstanie przemysłowej wizytówki PRL i jakie jeszcze inne
wydatki ukryto w kosztach jej budowy, ale z pewnością poszło na nią sporo udzielanych reżimowi Edwarda Gierka zachodnich kredytów.
Od góry: fotografie archiwalne z okresu budowy i uruchomienia Huty „Katowice“.
W tle: węgierska delegacja partyjna okręgu Miskolc z I sekretarzem Ferencem Bodnarem i członkiem Biura Politycznego KC PZPR Zdzisławem Grudniem podczas
zwiedzania budowy huty.

Strajk solidarnościowy w Hucie „Katowice”

Z racji ogromnego znaczenia Huty „Katowice” dużym zaskoczeniem,
prawdziwym policzkiem wymierzonym władzy komunistycznej było podjęcie strajku właśnie w tym miejscu. Atmosfera strajkującego w sierpniu
1980 Wybrzeża udzielała się pracownikom wielu wydziałów. Organizowano zebrania pracownicze, na których pod adresem kierownictwa zakładu i władz PRL wysuwano różne zastrzeżenia. To właśnie na jednym
z takich zebrań na Wydziale Transportu Kolejowego Jacek Jagiełka, Marceli Hanke oraz Andrzej Rozpłochowski jako pierwsi w hucie spisali postulaty bliskie gdańskim, m.in. domagając się powołania niezależnych związków zawodowych oraz wolnego dostępu do środków masowego przekazu.
28 sierpnia 1980 grupa około 20 pracowników Wydziału Walcowni Dużej
odmówiła podjęcia pracy, żądając spotkania z kierownictwem huty. Domagano się, by informacja o poparciu pracowników huty dla strajkującego Wybrzeża znalazła się nazajutrz w oficjalnej prasie, na co dyrekcja wyraziła zgodę. Kiedy jednak następnego dnia okazało się, że ten warunek
porozumienia nie został spełniony, wieczorem zawiązano Komitet Strajkowy, do którego przyłączyli się przedstawiciele kolejnych podejmujących protest wydziałów. Na jego czele stanął suwnicowy Marek Fabry.
Rozmowy z dyrektorem naczelnym kombinatu Zbigniewem Szałajdą podjęto w nocy z 29 na 30 sierpnia, jednak nie zakończyły się one osiągnięciem jakiegokolwiek porozumienia, m.in. z powodu kontrowersyjnej postawy M. Fabrego. Jako że do protestu przystąpili również pracownicy
innych przedsiębiorstw działających na terenie huty, 30 sierpnia rano KS
przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Część członków
MKS domagała się nie tylko samej deklaracji solidarności z Wybrzeżem, ale
również uzyskania prawa do powołania własnej, niezależnej organizacji
związkowej. W związku z tym nastąpiły zmiany personalne – 31 sierpnia
rano nowym przewodniczącym, na wniosek zgłoszony przez Jacka Jagiełkę, wybrany został maszynista lokomotyw spalinowych Andrzej Rozpłochowski. Tymczasem władze obstawiły drogi dojazdowe do huty patrolami milicji, która coraz bezwzględniej kontrolowała zarówno osoby
przybywające do niej, jak i opuszczające ją. Wobec ukazania się w środkach masowego przekazu informacji o zawarciu porozumień w Gdańsku
o północy z 31 sierpnia na 1 września postanowiono strajk zawiesić,
podpisując z dyrekcją zakładu porozumienie, w którym dyrektor Zbigniew Szałajda zapewniał, że nikt nie będzie represjonowany z powodu
uczestnictwa w strajku.
Od góry: fotografie archiwalne z okresu strajku siepniowego w Stoczni Gdańskiej
im. Lenina, poniżej podpisanie Porozumień Jastrzębskich.
W tle: w oczekiwaniu na ogłoszenie rezultatów negocjacji podczas strajku w Jastrzębiu w sierpniu 1980 r.

Trudne negocjacje z władzami

Przyjazd Komisji Rządowej pod przewodnictwem ministra hutnictwa
Franciszka Kaima w dniu 4 września i podjęte rozmowy z Komitetem Robotniczym nie doprowadziły do porozumienia. Przyczyną był brak uprawnień do akceptacji postulatów przez komisję. Po opuszczeniu przez nią huty nastąpiło jednak formalne zakończenie strajku przez ponowne podpisanie porozumienia z dyrekcją zakładu.
Porozumienie uznawało Komitet Robotniczy (powstały na bazie MKS, po
zawieszeniu strajku) za jedynego organizatora wyborów do Wolnych i Niezależnych Związków Zawodowych na terenie huty „Katowice” i w innych,
coraz szybciej zrzeszających się zakładach pracy. Przedstawiciele załogi
domagali się także przyjazdu Komisji Rządowej oraz zobowiązali dyrektora do przekazania informacji I sekretarzowi KC PZPR Edwardowi Gierkowi
oraz I sekretarzowi KW PZPR w Katowicach Zdzisławowi Grudniowi, że załoga
żąda ich przyjazdu na spotkanie. Porozumienie zapewniało również możliwość korzystania z zakładowej poligrafii oraz radiowęzła, a także umożliwiało publikacje w zakładowej gazecie „Głos Huty Katowice”.
Podczas gdy w Polsce trwały dyskusje, czy tworzyć nowe związki o strukturze ogólnopolskiej, czy też powinny one mieć charakter regionalny, MKR
już w dniach 6 i 7 września wystosował apel do MKZ w Gdańsku i MKR
w Szczecinie o potrzebie stworzenia jednego, ogólnopolskiego ruchu związkowego pod wspólnym kierownictwem.
Istotne znaczenie dla powołania 17 września 1980 r. w Gdańsku ogólnopolskiej struktury NSZZ „Solidarność” miały działania przywódców katowickiego MKR. Najważniejszym z nich był – dzisiaj często zapomniany i pomijany
w opracowaniach historycznych – „Apel do wszystkich ludzi pracy”
sygnowany przez Andrzeja Rozpłochowskiego w imieniu MKR przy Hucie
„Katowice” z 7 września 1980 r. Wzywał on sygnatariuszy porozumień
w Szczecinie i Gdańsku oraz wszystkich ludzi pracy skupionych wokół powstających Komitetów Założycielskich NSZZ do utworzenia jednej i ogólnopolskiej struktury związkowej. Apel ten wpisywał się w stan ówczesnych nastrojów społecznych, które najpełniej wyrazili delegaci na zjazd krajowy MKZ
NSZZ w Gdańsku, którzy w przeważającej większości domagali się powstania jednej organizacji związkowej rejestrowanej w oparciu o wspólny statut.
Przebieg ogólnokrajowego zjazdu MKZ–tów z 17 września 1980 r. na parterze
Hotelu Morskiego w Gdańsku był ostatecznym przypieczętowaniem idei
Sierpnia ’80 i początkiem formalnej struktury NSZZ „Solidarność”. Przypieczętował też wolę działaczy MKR Katowice wyrażoną w apelu z 7 września.
Tym samym powstał ogólnopolski związek zawodowy o strukturze federacyjnej, ale z krajowym kierownictwem. Powołana wówczas do życia Komisja Porozumiewawcza była formą porozumienia między niezależnymi regionami,
która szybko okrzepła jako rzeczywista władza NSZZ „Solidarność”. Sławomir Cenckiewicz, autor. m.in. książki Anna Solidarność. Życie i działalność
Anny Walentynowicz na tle epoki (1929–2010)
Komitet Robotniczy przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Robotniczy z tymczasową siedzibą w Hucie „Katowice” i reprezentował w tym
momencie dużą grupę zakładów pracy, działających nie tylko w hucie
i wokół niej. W MKR zrzeszone były zakłady pracy i instytucje z bliższych
i dalszych miejscowości województwa katowickiego, np. Biprohut z Gliwic,
a także spoza województwa, m.in. Huta Lenina z Nowej Huty i Huta Bieruta z Częstochowy. Po zwróceniu się do kurii biskupich MKR uzyskał pomoc
prawną warszawskiego środowiska akademickiego, m.in. mecenasów: Piotra Andrzejewskiego, Władysława Siły-Nowickiego i Jana Olszewskiego
oraz prof. Andrzeja Stelmachowskiego i Wiesława Chrzanowskiego, a także
Stefana Kurowskiego, Zbigniewa Bogusławskiego, Piotra Andrzejewskiego,
Janusza Krzyżewskiego i będącego jeszcze studentem Jana Łopuszańskiego.
Od góry: negocjacje miedzy MKZ Katowice i Komisją Rządową w dniach 23–24.
10.1980 r. Od lewej: śp. Grażyna Rojowska, Andrzej Grzybowski, Jacek Jagiełka,
Andrzej Rozpłochowski, Bogdan Borkowski i Jan Górny. W drugim rzędzie: za Rozpłochowskim doradca śp. Janusz Krzyżewski, a za Borkowskim Jan Cegielski.
Tyłem strona rządowa, pierwszy od lewej wicepremier Aleksander Kopeć oraz minister hutnictwa i były dyr. nacz. Huty „Katowice” Zbigniew Szałajda. Po stronie MKZ
na pierwszym planie od prawej Zbigniew Malinowski – przew. KZ NSZZ „Solidarność” w Hucie „Baildon” a zarazem TW SB oraz czł. Zarządu MKZ Ryszard Wojtusik.
Podarte przez A. Rozpłochowskiego na oczach Komisji Rządowej porozumienie
między rządem a starym Związkiem Zawodowym Hutników, sporządzone z postulatów, jakie MKR Katowice przekazał stronie rządowej 1 września 1980, by umożliwić jej przygotowanie się do negocjacji.

Porozumienie Katowickie – 11 września 1980r.

Pierwsze poważne negocjacje z Komisją Rządową, na czele której stał Franciszek Kaim, rozpoczęte 9 września, zakończyły się 11 września podpisaniem
czwartego w Polsce, kluczowego dla dalszego rozwoju wolnego ruchu związkowego i całej sytuacji w kraju porozumienia, określonego katowickim, chociaż
zawieranego w Dąbrowie Górniczej (od nazwy Huty „Katowice”).
Porozumienie katowickie gwarantowało prawo do powoływania niezależnych
związków zawodowych na terenie całej Polski Ludowej, czego nie zawierały
wcześniejsze porozumienia z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia. Władza zobowiązała się do niestosowania represji wobec osób prowadzących działalność
związkową i ustanowienia prawa umożliwiającego legalizację nowego ruchu
związkowego.
W zachowanych dokumentach SB przyznaje, iż były to ustalenia idące o wiele
dalej od porozumień zawartych w Gdańsku i Szczecinie. W świadomości społecznej na Śląsku i w całej Polsce prawda ta jest zupełnie nieznana.
Najważniejszym efektem porozumienia było wydanie przez Radę Państwa PRL
13 września dekretu o możliwości rejestrowania się nowych związków zawodowych w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. MKR Katowice przyjął nazwę Międzyzakładowy Komitet Założycielski i jako pierwszy w Polsce 16 września zgłosił wniosek o rejestrację NSZZ z tymczasową siedzibą w Hucie „Katowice”, jeszcze przed powstaniem NSZZ „Solidarność”. Opracowany statut związku stał
się również, po koniecznych zmianach, statutem „Solidarności”.
W późniejszym czasie nastąpiły jeszcze dwie regulacje Porozumienia Katowickiego z Komisją Rządową: pierwsza 26 września w formie załącznika do Porozumienia, druga 24- października. Podpisanie porozumienia poprzedziły wielogodzinne negocjacje z kolejną Komisją Rządową, pod przewodnictwem wicepremiera Aleksandra Kopcia, które odnosiły się już bezpośrednio do zgłoszonych przez pracowników aż 4483 postulatów dotyczących różnych sfer życia
w wielu dziedzinach gospodarki i nauki. Jednym z efektów porozumień było
również uzyskanie dostępu do zakładowej gazety „Głos Huty Katowice”. Było to
pismo wydawane oficjalnie, o dość sporym nakładzie i zasięgu. MKZ uzyskał
w nim dwie szpalty, do prowadzenia których zatrudniono profesjonalną dziennikarkę Stefanię Kamieniecką-Jagielnicką, a nieco później Jana Kwiatkowskiego. W ten sposób nowo tworzący się ruch NSZZ „Solidarność” uzyskał dostęp
do oficjalnych mediów. Niestety, po kilku miesiącach władze tę możliwość kontaktu ze społeczeństwem odebrały.
Wszystko wskazuje na to, że waga Porozumienia Katowickiego była celowo niedostrzegana w ówczesnych oficjalnych środkach masowego przekazu i ignorowana w polityce władz PRL, gdyż niewątpliwie było ono zdecydowanie bardziej
radykalne od poprzednio zawartych umów społecznych ze Szczecina, Gdańska
i Jastrzębia i mówiło jasno o możliwości tworzenia struktur nowych związków
na terenie całego kraju.
Od góry: negocjacje z Komisją Rządową w dniach 23–24.10.1980 r. – podpisanie ostatniej
części Porozumienia Katowickiego, poniżej przemawia minister budownictwa Edward
Barszcz oraz wystąpienie szefa działu interwencji MKZ, zmarłego na emigracji w USA
Kazimierza Dolińskiego. W tle: przedstawiciele związku podczas negocjacji z Komisją
Rządową 23-24.10.1980 r.

MKZ Katowice NSZZ „Solidarność“

W wyniku strajków i prowadzonych negocjacji oraz innych wydarzeń na terenie ówczesnego województwa katowickiego ostatecznie ukształtowało się pięć
ośrodków regionalnych NSZZ „Solidarność”, z których największą rolę w przemianach społecznych odegrały dwa : Międzyzakładowy Komitet Robotniczy
Jastrzębie oraz Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”
w Katowicach. To do nich najliczniej, a do MKZ w szczególności, zgłaszały swój
akces zakłady pracy, nie tylko z terenu województwa.
Biuletyn „Wolny Związkowiec” nr 25 z 29 listopada 1980 r. podaje, iż w MKZ
zrzeszonych było już 700 organizacji zakładowych związku. Do MKZ Katowice
w sumie przystąpiło ponad 1000 zakładowych ogniw założycielskich NSZZ
„Solidarność” z liczbą blisko miliona pracowników nie tylko z terenu województwa katowickiego. Z czasem, po kilku nieudanych próbach połączenia
z pozostałymi ośrodkami „Solidarności” na terenie województwa, MKZ Katowice przyjął nazwę Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność”, w powszechnej świadomości społecznej funkcjonował jednakże do końca jako MKZ Katowice.
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MKZ w kwietniu 1981 r. zatrudniał 17 pracowników etatowych oraz 22 na zasadach oddelegowania z miejsca pracy do działalności związkowej
Funkcję przewodniczącego Zarządu pełnił przez cały okres działalności Andrzej Rozpłochowski. Początkowy skład Zarządu MKZ był następujący: Jacek
Jagiełka (wiceprzewodniczący), Bogdan Borkowski (wiceprzewodniczący), Kazimierz Świtoń (sekretarz), Aleksander Karpierz, Zbigniew Kupisiewicz oraz
Wiesław Tatko. Wkrótce doszli Jan Górny i Ryszard Wojtusik, a nieco później
Jan Cegielski i Jan Bartosz.
W skład ostatecznie poszerzonego Zarządu weszli ponadto: Marek Gabryś, Jadwiga Chmielowska, Eugeniusz Karasiński, Andrzej Czechak, Bogdan Krakowski, Józef Jęcz, Teresa Baranowska, Bogdan Hadyna, Marian Barczyk. Andrzej
Czuma pełnił rolę doradcy i założyciela pisma „Wiadomości Katowickie”.
W międzyczasie z prac w Zarządzie zrezygnowali: Z. Kupisiewicz, A. Karpierz
(listopad 1980), B. Borkowski (koniec 1980), Joachim (Jan) Bartosz (wiosna
1981), J. Jagiełka (marzec), K. Świtoń (marzec).
Od 15 września 1980 r. działalności MKZ Katowice towarzyszył biuletyn „Wolny Związkowiec”. Jego współtwórcą, jak i pierwszym redaktorem naczelnym
był Zbigniew Kupisiewicz. Pierwszy numer pisma został wydany w imponującej liczbie 15 tys. egzemplarzy. Z czasem nakład czasopisma dochodził nawet do
50 tys. egzemplarzy. Gazetka była bezpłatna. Obok spraw typowo związkowych
często poruszano w niej kwestie społeczno-polityczne. Stanowiła ona pierwsze
niezależne od cenzury państwowej pismo związkowe na terenie ówczesnego
województwa katowickiego i jedno z pierwszych w kraju. Bardzo szybko znalazło się ono w zainteresowaniu zarówno władz PRL, jak i ościennych państw
obozu socjalistycznego. Nie mogąc powstrzymać jego druku w dziale poligrafii
Huty „Katowice”, tzw. nieznani sprawcy dokonali akcji zniszczenia nowoczesnych maszyn małej poligrafii w hucie. Druk jego podjęto więc w poligrafii
MKZ. Apogeum represji władz wobec biuletynu było wszczęcie śledztwa wobec
nowego redaktora naczelnego Jacka Cieślickiego oraz postawienie go w stan
oskarżenia za wydrukowanie słynnej karykatury niedźwiedzia, w którym swojej podobizny dopatrywał się I sekretarz KPZR Leonid Breżniew.
Biuletyn był organem Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych
Huty „Katowice” – od numeru 5 z dnia 25 września z dopiskiem „Solidarność”.
Dlatego też po przeniesieniu regionalnego MKZ Katowice do nowej siedziby
w Katowicach redakcja pisma podjęła decyzję o pozostaniu w swoim zakładzie
pracy. Zatem tylko do wydania numeru 14 „Wolny Związkowiec” pełnił niejako rolę organu prasowego MKZ Katowice.
Trzeba przyznać, że nr 1 „WZ” początkowo rozchodził się opornie, gdyż ludzie
bali się go brać. Osobiście stałem na bramie huty i wciskałem do rąk egzemplarze. Pierwszy numer ukazał się w nakładzie 15 000 egzemplarzy, zaś apogeum
nakładu sięgnęło w połowie 1981 r. („Misie” z 08.1981 r.) kilkadziesiąt tysięcy
(poligrafia zakładowa skrupulatnie obliczała nakład, później, gdy mieliśmy swoje maszyny, bywało z tym różnie. Masowo powielano gazetę także w innych regionach). (…) Zespół redakcyjny „WZ” powstał niejako na gorąco, nikt z nas nie
był dziennikarzem, a tylko Wiesiek Tatko miał wyższe wykształcenie. Wszystkiego uczyliśmy się sami na bieżąco. To, co publikowaliśmy jesienią 1980, można
teraz różnie oceniać, ale wtedy „Wolny Związkowiec” jako wolna trybuna ludzi,
którym przez lata odbierano prawo do publicznej wypowiedzi, do wyartykułowania swoich poglądów, pomysłów czy potrzeb, spełniał swoje zadanie. Stąd rosła
jego popularność. Tekstów nie cenzurowaliśmy, ograniczając się do poprawy błędów ortograficznych bądź stylistycznych. Nie byliśmy też w tamtym okresie cenzurowani przez MKZ. Z upływem czasu wolność poszerzała granice swojego panowania, robiło się jakby luźniej i można było publikować teksty z przedruków.
Relacja Zbigniewa Kupisiewicza z 16.01.2005 (zbiory Stowarzyszenia „Pokolenie”).
Po prawej: słynna karyktatura niedźwiedzia – Breżniewa, w tle redaktor naczelny „Wolnego Związkowca” Zbigniew Kupisiewicz.

Kazimierz Świtoń

Nowa, „luksusowa” siedziba

Po latach komuny ludzie byli bardzo przeczuleni na punkcie demokracji. Nie
chcieli, aby jakieś decyzje zapadały poza nimi. Pojawiła się konieczność ciągłego kontaktu pomiędzy „górą” a zakładami w terenie. Trwał swoisty „sejm nieustający”. Ponieważ dojazd na peryferie Dąbrowy Górniczej był dla przedstawicieli wielu zakładów bardzo niewygodny, zebrania odbywały się w KatowicachWełnowcu, w dużej sali Domu Kultury Zakładów Cynkowych „Silesia”. W cotygodniowych czwartkowych spotkaniach Zarządu z przedstawicielami zakładowych struktur związku brało regularnie udział kilkaset osób.
Rozrastająca się regionalna struktura MKZ Katowice nie mogła dalej funkcjonować w Hucie „Katowice” – zakładzie pracy pilnie strzeżonym przez zawodową
straż przemysłową. Zarząd MKZ postanowił wystąpić do władz wojewódzkich
o przyznanie mu nowej siedziby.
Zaproponowanym ostatecznie przez władze budynkiem była... zabytkowa willa przy ul. Stalmacha 17 w Katowicach. Wzniesiona w 1907 r., w okresie dwudziestolecia międzywojennego pełniła funkcję rezydencji służbowej prezydenta Katowic Adama Kocura. W momencie przekazania (koniec października
1980 r.) willa była w posiadaniu Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali. Ta luksusowa siedziba dawniej gościła często ważnych dostojników państwowych
z kraju, jak i zagranicy.
Można przypuszczać, że rezydencja naszpikowana była licznymi podsłuchami.
Jak ujął to A. Rozpłochowski w swoich wspomnieniach Postawią ci szubienicę...: Natomiast później, kiedy chcieliśmy przejąć wreszcie i drugi budynek i dalej nie chciano się na to zgodzić, nie ustąpiliśmy i zagroziliśmy, że sami tam wejdziemy! Wówczas zjawili się jacyś „pracownicy hutnictwa”, czyniąc „porządki”,
abyśmy mogli się wprowadzić. Jeszcze przed zakończeniem tych prac chłopcy
jednak tam weszli i dobrze, że to uczynili. Okazało się bowiem, że był to budynek... służb specjalnych „zabezpieczających” rezydencję i przebywających w niej
gości. (...) Po tym, co zobaczyliśmy, doszliśmy do wniosku, że urzędująca w budynku bezpieka miała na podsłuchu z pewnością każde pomieszczenie w rezydencji. Nasi koledzy, kiedy tam weszli, zobaczyli bowiem... wyrwane ze ścian,
zwisające jeszcze kłęby kabli i części jakiejś aparatury. Teraz podsłuchiwano zapewne nas i dlatego nie zamierzano tego budynku odstępować.
Najlepszym dowodem intencji władz jest przemówienie Andrzeja Żabińskiego,
który już 26 września, po objęciu funkcji I sekretarza KW PZPR w Katowicach,
zwołał tajną naradę z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Taśma z nagraniem z tej konferencji trafiła do MKZ po kilku miesiącach,
a stenogram z niej został wydrukowany w „Wolnym Związkowcu” z marca 1981 r.
Trzeba ich (działaczy „Solidarności” – red.) uwikłać w tysiące spraw, ja im współczuję, bo to są kochane, niekiedy młode chłopaki, a wdali się w tą wielką politykę (ha! ha!), no ale nie ma innego wyjścia. Muszą wiedzieć, co to znaczy smak
władzy. Należy im wszędzie udostępniać lokale. Najbardziej luksusowo urządzać, jak tylko można. Ja to już ciągle mówię, ale jeszcze raz powtórzę w tym gronie: nie znam człowieka, którego by władza nie zdemoralizowała, to tylko kwestia, jak szybko i w jakim stopniu (ha! ha!). To się już u nich obserwuje. Łatwy
dostęp do pieniędzy, taksówki do Gdańska, telefony, kontakty z sekretarzem KW,
wicepremierem, jeżdżą i po prostu zaczynają szastać pieniędzmi, które… a więc
jest to kierunek słuszny. Jak to się, czym to się skończy, no powinno to się skończyć idealnie zjednoczeniem tych wszystkich związków, ale to może potrwać lata, ale pierwszy cel jest, żeby nie wykosić tam członków partii, drugi cel żeby wykosili korowców, a po tym wszystkim inne rzeczy po prostu trzeba pomału rozbić.
W tle: siedziba MKZ Katowice przy ul. Stalmacha w Katowicach.

W kontakcie z ludźmi

Polska była sygnatariuszem rozlicznych umów międzynarodowych, które gwarantowały obywatelom wiele praw i swobód. Jednakże wiedza na ten temat była
w społeczeństwie znikoma, a ich treść była publikowana w nikłych nakładach.
W pierwszych miesiącach swojej działalności MKZ Katowice wydrukował w kilkudziesięciotysięcznym nakładzie broszurę pt. „Międzynarodowe Pakty Praw
Człowieka”, w której znajdowały się umowy i konwencje mówiące o prawach
obywatelskich, ratyfikowane przez PRL. Wydawnictwo było kolportowane poprzez struktury związkowe. Inicjatywa ta była bardzo ważna, gdyż ludzie dowiedzieli się, że mają wobec państwa nie tylko obowiązki, ale również prawa, w tym
prawo do swobodnego zrzeszania się.
Związek stał się dla społeczeństwa ostatnią instancją odwoławczą. Ludzie przychodzili do „S” ze wszystkimi problemami. Z czasem pojawiła się konieczność
utworzenia Działu Interwencji, na czele którego stanął Kazimierz Doliński, a od
stycznia 1981 Jan Cegielski. Przez cały okres funkcjonowania działu rozpatrzono 1420 spraw, które zostały rozwiązane w sposób bezpośredni lub przekazane
odpowiednim instancjom.
Ruch społeczny „Solidarności” wymusił inny tryb działania działaczy strajkowych, którzy podjęli się trudnej sprawy tworzenia wolnych związków zawodowych. Była to walka z systemem nakazowym. Bardzo trudno było tworzyć struktury związkowe w zakładach pracy, w szkołach i uczelniach, w urzędach, instytutach i wszędzie indziej. Pochłaniała nas kontrola zaopatrzenia ludności w żywność i inne rzeczy materialne, ukrywane przez reżim w magazynach. Niezmordowaną pracą było załatwianie najróżniejszych spraw ludności w urzędach
miast, gmin i na szczeblu wojewódzkim. Prowadziliśmy niemające końca porady prawne (trzech prawników) i psychologiczne (Elżbieta Szczepańska). Zwalało
nas z nóg ujawnianie wszelkich zgłaszanych przez ludzi nieprawidłowości kadry
kierowniczej zakładów pracy, urzędów oraz komunistycznej PZPR. W Dziale Interwencji pracowało na ogół nie więcej niż 5–6 osób. Jan Cegielski, szef Działu
Interwencji MKZ, wypowiedź z 30.11.2012.
Trzeba było być organizatorem, działaczem społecznym, politykiem, spowiednikiem i pocieszycielem, dziennikarzem, lekarzem i prawnikiem w jednej osobie!
A byliśmy przecież tylko zwyczajnymi ludźmi – w większości robotnikami bez
uniwersyteckiego wykształcenia i bez żadnego doświadczenia w działalności publicznej. I jakoś się kręciło – na „wariackich” często także papierach, ale szło do
przodu. Tworzyliśmy kolejne biura i piony organizacyjne władz regionalnych
„Solidarności” nie według książek czy z sufitu wydumanych spekulacji, ale według potrzeb, które niosło nam życie (…). Andrzej Rozpłochowski, Postawią ci
szubienicę... NSZZ „Solidarność” MKZ Katowice 1980–1981, Wspomnienia,
t. I, Katowice 2011, s. 96
Z inicjatywy Zarządu MKZ Katowice 17 listopada 1980 r. powołany został, na
mocy przyjętego statutu „Solidarności”, pierwszy i jedyny na Śląsku regionalny
Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych, którego organizacją zajęła się Jadwiga
Chmielowska. Ośrodek wydawał własny biuletyn „Opinia”. Prowadził badania
nad warunkami pracy i życia, kosztami utrzymania pracowników, a ponadto
dla potrzeb związku przygotowywał ekspertyzy w zakresie polityki społecznogospodarczej. W kwietniu 1981 r. z jego ramienia dr Edward Sołtys zorganizował konferencję pt. „Cele, zadania i taktyka NSZZ »Solidarność«”, w której
uczestniczyła m.in. Jadwiga Staniszkis – doradca „Solidarności”.
Zarówno komuniści, jak i strona solidarnościowa zdawali sobie świetnie sprawę
z wagi wolnej informacji. Podczas strajków z sierpnia 1980. roku można było
stosować blokadę informacyjną poprzez wyłączenie telefonów na Wybrzeżu
i początkowy brak jakichkolwiek informacji w prasie oficjalnej oraz radiu i telewizji. W przypadku prowokacji bydgoskiej w marcu 1981 było już to niemożliwe, zwłaszcza że oprócz wychodzących biuletynów pogotowia strajkowego
udało się stworzyć również siatkę teleksową, poprzez którą można było przekazywać informacje.
Jadwiga Chmielowska: Jednak największym wyzwaniem stało się przygotowanie
do Strajku Generalnego po Prowokacji Bydgoskiej. Byłam osobą odpowiedzialną
za łączność. Komitet Strajkowy mieścił się w Hucie Baildon. Organizowana została sieć łączności teleksowej, telefonicznej i łączników. Na nasze potrzeby zamówiłam nawet w geodezji bardzo dokładne mapy Śląska, które posłużyły do
przygotowania planów strajku z elementami zejścia Związku do podziemia.
W tle: popularny w latach 70. i 80. dalekopis RFT model 51a produkowany w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

Jadwiga Chmielowska

Jan Cegielski

Poligrafia

Monopol informacyjny był podstawą funkcjonowania państwa komunistycznego. W połowie lat siedemdziesiątych istniały cztery programy radiowe i dwa
telewizyjne, a wszystkie tytuły prasowe były kontrolowane przez władzę. Żadna
informacja nie mogła pojawić się bez przejścia przez sito cenzury. Tuż po strajkach z czerwca 1976 r. i powstaniu Komitetu Obrony Robotników oraz Ruchu
Obrony Praw Człowieka i Obywatela pojawiają się pierwsze nielegalne pisma
tzw. drugiego obiegu. Porozumienia sierpniowo-wrześniowe po raz pierwszy
w historii PRL umożliwiły w sposób oficjalny, zagwarantowany przez władzę
wydawanie czasopism związkowych bez ingerencji cenzury. Fakt ten stał się
początkiem tak zwanej papierowej rewolucji, która po latach doprowadziła do
upadku komuny.
MKZ Katowice dysponował własną, pieczołowicie tworzoną drukarnią, posiadającą najnowocześniejsze jak na tamte czasy powielacze offsetowe sprowadzone
z Norwegii oraz ofiarowane przez japońskie związki zawodowe maszyny, które
umożliwiały druk w kolorze. Była to jedna z najlepszych w Polsce baz poligraficznych regionalnej struktury NSZZ „Solidarność”. Drukowano w niej pisma
związkowe, w tym od 7 kwietnia 1981 r. codziennie „Wiadomości Katowickie”
w nakładzie do 15 tys. (redagowane przez Andrzeja Czumę). Dzięki takiemu zapleczu możliwy był też druk „Wolnego Związkowca”, któremu w pewnym momencie odmówiła możliwości drukowania poligrafia Huty „Katowice”. Publikowano liczne broszury, ulotki i plakaty. Drukarnia wspierała również regionalne
struktury NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, Indywidualnych
Rzemieślników oraz Konfederację Polski Niepodległej i NZS.
Wspomina Andrzej Czuma: W marcu 1981 r. przyjąłem zaproszenie Andrzeja
Rozpłochowskiego i Jacka Jagiełki do wspólnej pracy przy organizowaniu „Solidarności” w MKZ Katowice (…) Działania wolnościowe na Górnym Śląsku w latach 70. prowadzone były w warunkach najtrudniejszych – wg mnie – gdy chodzi o regiony Polski. Z jednej strony chyba najbrutalniejsza służba bezpieczeństwa i wierchuszka PZPR, z drugiej słaby ruch wolnościowy, gdyż górnicy, hutnicy i pracownicy przemysłu ciężkiego byli najlepiej płatnymi wśród ogółu zatrudnionych w Polsce; a zatem mniej skorzy do walki z władzą. Spodobało mi się
to wyzwanie i sądzę, że uczyniliśmy sporo dla spopularyzowania dążeń wolnościowych i lepszego zrozumienia, że bez wolności i niepodległości nie będziemy
się rozwijać moralnie, intelektualnie, kulturowo ani materialnie. Temu też celowi służyło pismo „Wiadomości Katowickie”. A ponadto poznałem gromadę wspaniałych ludzi, z którymi przyjaźnię się do dziś.
W tle: jeden z popularnych wówczas rysunków satyrycznych Stanisława Łaskiego, drukarz obsługujacy powielacz offsetowy w dziale poligrafii MKZ.

Kultura niezależna

W państwie komunistycznym kultura i nauka podporządkowane były ideologii.
Cenzura nie dopuszczała do oficjalnego obiegu nie tylko dzieł o charakterze antykomunistycznym. Na indeksie znaleźli się również literaci, którzy w jakikolwiek sposób wypowiadali się krytycznie o otaczającej ich rzeczywistości. Nie
drukowano pisarzy emigracyjnych, np. Czesława Miłosza, Gustawa HerlingaGrudzińskiego, Józefa Mackiewicza czy Sergiusza Piaseckiego.
Od połowy lat siedemdziesiątych zaczyna być obecne zjawisko określane mianem kultury niezależnej. Poza zasięgiem cenzury zaczynają wychodzić książki
oraz czasopisma, powstają tajne drukarnie. Pierwszymi podziemnymi wydawnictwami są Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA oraz Spotkania.
Niezależnie od działań opozycji antysystemowej dużą rolę w tworzeniu zjawiska kultury niezależnej odegrał Kościół katolicki, m.in. poprzez organizowanie
Tygodni Kultury Katolickiej. W województwie katowickim pierwszy Tydzień
Kultury Katolickiej odbył się w listopadzie 1976 r.
W styczniu 1981 r. w siedzibie MKZ Katowice rozpoczęła działalność największa na Śląsku i w Zagłębiu Regionalna Czytelnia i Biblioteka Wydawnictw Niezależnych. Zorganizowały ją siostry Janina i Małgorzata Kawalec:
Podobno najważniejsze są początki. Moja siostra Małgorzata i ja otrzymałyśmy
od losu szansę rozpoczęcia czegoś tak wspaniałego jak sieć Bibliotek Wydawnictw Niezależnych na terenie Górnego Śląska i w Zagłębiu w 1981 r. Cel nasz
był prosty: dostarczenie jak największej ilości poszukiwanych, ale wtedy wciąż jeszcze niedostępnych książek do jak najszerszej grupy ludzi. Zasady naszego
działania były również proste: założenie sieci bibliotek zakładowych, których
przedstawiciele zobowiązywali się do powielania otrzymanych egzemplarzy i do
udostępniania ich dalszym czytelnikom.
Założyłyśmy i zarejestrowałyśmy w Zarządzie MKZ NSZZ „Solidarność” w Katowicach w latach 1980–1981 około 400 takich właśnie zakładowych bibliotek.
Skutki naszej pracy mogą być ocenione tylko przez tych, którzy w sieci naszych
zakładowych bibliotek działali, i przez tych, którzy z tych placówek korzystali.
Minęły już 32 lata od czasu, kiedy te nasze niezależne, powielane, przemycane,
czasami nawet aresztowane i butem ZOMO-wców deptane książki po raz pierwszy dotarły do pracowników śląskich hut, kopalni i innych większych i mniejszych zakładów pracy.
W 2012 r. obchodziliśmy Tydzień Zakazanych Książek, święto, które zrodziło się
w Stanach Zjednoczonych, w kraju, gdzie wolność słowa jest pierwszą poprawką
do konstytucji. Dla nas również wolność słowa była i jest bardzo ważna. Wolność
słowa jest początkiem prawdziwej wolności, która nigdy i nigdzie nie powinna
mieć granic.
Jednym ze zjawisk charakterystycznych dla okresu karnawału „Solidarności”
był ogromy pęd do poznawania zakazanej dotychczas przez komunistyczne
władze wiedzy. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie były odczyty i wykłady
autorytetów naukowych z różnych dziedzin nauk humanistycznych, organizowane w ramach Wszechnicy Górnośląskiej, kierowanej przez pracującego
w MKZ Michała Lutego, który tak wspomina po latach:
7 stycznia 1981 r. w „Wolnym Związkowcu” ukazał się tekst będący oficjalną
inauguracją działań Wszechnicy Górnośląskiej jako agendy ogniw „S” związanych
zarówno z MKZ Katowice, jak i MKR Jastrzębie oraz NZS większości uczelni. Powołanie struktury upowszechniającej wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych, politologii i innych (jak choćby ekonomii) było nawiązaniem do tradycji Latających Uniwersytetów i Towarzystwa Kursów Naukowych. Najważniejsze oparcie dla działań Wszechnicy stanowił Uniwersytet Śląski z tamtejszą Komisją Zakładową „S”. Przez cały rok, prawie w każdy czwartek o godzinie 17, w auli Wydziału Fizyki odbywały się spotkania z wybitnymi naukowcami, działaczami politycznymi, wydawcami czy dziennikarzami. Byli wśród nich Emanuel Rostworowski, Andrzej Zahorski, Jerzy Łojek, Tadeusz Łepkowski, Adolf Juzwenko, Jadwiga Staniszkis, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Mirosław Chojecki, Stefan Kisielewski, Józef Kuśmierek, Ryszard Bugaj i wielu, wielu innych. SB doceniła działalność Wszechnicy, wiele osób z nią związanych po wprowadzeniu stanu wojennego trafiło do obozów internowania. Spotkania Wszechnicy miały też miejsce na
Akademii Ekonomicznej oraz Politechnice Śląskiej.
Uzupełnieniem krajobrazu tamtego okresu jest działalność kierowanego przez
Bogdana Palucha oraz jego matkę sklepiku, w którym można było zakupić pamiątki związane z „Solidarnością”, takie jak znaczki, długopisy, plakietki, proporczyki czy koszulki. Największą popularnością cieszyły się te z napisem:
„Element antysocjalistyczny” czy znaczki: „Kocham Związek Radziecki” i „Albin
Siwak superstar”. Pojawiły się tam również pierwsze flagi – białe z napisem „Solidarność” czerwoną solidarycą. Do punktu przyjeżdżały tłumy ludzi nawet
z odległych krańców województwa.
Od góry: siostry Janina i Małgorzata Kawalec, legenda „Nowej” Mirosław Chojecki podczas spotkania Wszechnicy Górnośląskiej na politechnice Śląskiej w Gliwicach, uczestnicy jednego z wykładów odbywających się w ramach Wszechnicy Górnośląskiej.

Tragedia romantyczna

Od samego początku powstania „Solidarności” dochodzi
do organizowanych na szeroką skalę niezależnych od władzy komunistycznej przedsięwzięć kulturalnych – koncertów, spotkań autorskich, wystaw, przedstawień teatralnych
i kabaretowych, wykładów naukowych. Okazało się, że zarówno robotnicy, jak i twórcy kultury mają ten sam cel –
zmianę lub choćby zdemokratyzowanie systemu. Władza
panicznie bała się wszelkich kontaktów robotników z inteligencją. To, że robotnicy czytają zakazane książki, chodzą
na wykłady, wspomagają twórców, a nawet strajkują za inteligentów, którzy nie mieli tak dużej siły przebicia, było
bacznie obserwowane przez Służbę Bezpieczeństwa i znajdowało odbicie w przygotowywanych przez nią raportach
dziennych. Jeden z najbardziej kuriozalnych zapisów pod
nagłówkiem „Tajne specjalnego znaczenia” znajduje się
pod datą 2 stycznia 1981 r.: MKZ Katowice w porozumieniu
z Filharmonią Śląską organizuje w dniu 18 bm. o godz. 11.00
koncert na rzecz „Solidarności”. Bilety na ten koncert w cenie
30 zł rozprowadzone mają być przez MKZ Katowice m.in.
w czasie zebrania ZKR-ów w dniu 8 bm.
Okres posierpniowego entuzjazmu ogarniał wszystkie grupy społeczne. 9 grudnia 1980 r. zostaje powołany Komitet
Porozumiewawczy Związków i Stowarzyszeń Twórczych
pod przewodnictwem Kazimierza Kutza, który poza integracją środowiska twórców opracował „Raport o stanie kultury i sztuki w województwie katowickim”.
Twórcy wiedzieli doskonale, że ich dążenia do ograniczenia cenzury i większej niezależności wobec władzy bez poparcia robotników nie mają szans powodzenia. Dlatego też
Związek Polskich Artystów Plastyków w Katowicach,
chcąc wesprzeć finansowo działalność MKZ Katowice, zorganizował przed Teatrem im. S. Wyspiańskiego aukcję
dzieł sztuki. Był to jeden z pierwszych niezależnych – dzisiaj użylibyśmy słowa – eventów w województwie katowickim doby Polski Ludowej. Dochód z aukcji artyści wpłacili
na konto MKZ, a uzyskane pieniądze zostały przeznaczone
przez Zarząd na wspieranie przedsięwzięć kultury, w tym
Biblioteki Wydawnictw Niezależnych, a w szczególności
na realizację spektaklu „Tragedia romantyczna”.
Robotnicza „Solidarność” nie pozostawała dłużna wobec
twórców i podczas IX Biennale Plakatu MKZ ufundowała
nagrodę specjalną: Wielką nagrodę – Grand Prix Biennale –
przyznano plakatowi „Polska 80 – »Solidarność«” autorstwa
Janiszewskiego z Gdańska. Plakat przedstawia na białym tle
znak naszego związku. Nagroda wynosi 25 000 zł. Natomiast w grupie nagród specjalnych nagrodę Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Katowicach (10 000 zł)
otrzymał W. Gołuch za pracę pt. „Prosty efekt potakiwania”.
Przedstawia on postać mężczyzny, który stracił twarz w wyniku braku życiowego kręgosłupa.
„Wiadomości Katowickie” nr 62 z 17–18 czerwca 1981 r.

Przedsięwzięciem niemającym precedensu był przygotowany z niespotykanym rozmachem spektakl oparty na III
części „Dziadów” Adama Mickiewicza i „Kordianie” Juliusza Słowackiego. „Tragedię romantyczną” wystawiano
osiem razy w katowickim Spodku w dniach od 6 do 15
lipca 1981 r. Widowisko obejrzało łącznie kilkadziesiąt tysięcy widzów. Widzowie spektaklu, na który
z czasem w kolejnych dniach zaczęło brakować
miejsc, siedzieli na wzór rzymskiego Colosseum. Ogromne wrażenie robiła ważąca 60
ton scenografia, wykonana w dużej części
społecznie, po godzinach, przez pracowników licznych zakładów pracy, oraz gwiazdorska obsada – w przedstawieniu wzięli udział m.in.: Kalina Jędrusik, Daniel
Olbrychski, Krzysztof Chamiec, Wirginiusz Gryń, Bogusz Bilewski, muzykę
napisał Czesław Niemen.
To była chyba wczesna wiosna, kiedy
zgłosili się do mnie dwaj studenci z RTV
Mirek Kin i Adam Gessler z pomysłem,
który każdemu rozsądnemu człowiekowi
wydawałby się niedorzeczny. Chcieli wystawić w Spodku sztukę pt. „Tragedia romantyczna”, składającą się z III części
„Dziadów” i „Kordiana”. Zapewniali, że wezmą w niej udział najwybitniejsi polscy aktorzy. Byli tak przekonywający, że mnie też się
udzielił ich entuzjazm. Potrzebowali od nas tylko…
pieniędzy. Poszedłem z tym pomysłem do Andrzeja
Rozpłochowskiego, który postawił sprawę na Prezydium
MKZ, i chłopaki dostali kasę. Efekt przeszedł wszelkie oczekiwania. Przedstawienie z muzyką Czesława Niemena,
w którym udział wzięli m.in. Daniel Olbrychski i Kalina Jędrusik, obejrzało 50 000 osób. Okazało się, że ludzie do życia potrzebują czegoś więcej niż michy i wódy. Myślę, że to,
co zostało w umysłach po tym spektaklu, musiało kiedyś zadziałać przeciwko komunie.
Relacja Jacka Jagiełki (w zbiorach Stowarzyszenia „Pokolenie”)
Pomimo wcześniejszych planów i ogromnego zainteresowania publiczności po przerwie wakacyjnej, jesienią
1981 r., nie doszło już do wznowienia spektakli. Powstały
na skutek zjednoczenia MKZ-tów i MKR Jastrzębie podczas I Walnego Zgromadzenia Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” nie był zainteresowany
takimi działaniami.
W tle: znaczek i plakat „Tragedii romantycznej”.

Tragedia Romantyczna

Obrazy, sztandary, krzyże, pobojowisko. (...) Salwy,
werble, tętent koni, muzyka rosnąca dreszczem wzdłuż
pleców i słowa (...) Słowa wielkie, wieszcze, mocne
i tragiczne. (...) bijące w kopułę i spadające w dół lawiną iskier. I monologi. (...) Tak pamiętam „swoją” Tragedię Romantyczną. Dwadzieścia pięć lat temu, lipcowym popołudniem, ówczesną katowicką aleją Armii
Czerwonej w stronę górującego nad miastem Spodka
szedł tłum. Trochę bezładnie, jak na wiec, manifestację, czy kolejną masową imprezę. Byłem wtedy w tym
tłumie. Trochę podekscytowany, podenerwowany,
z setkami idących ludzi, falą spłynąłem pod rondo
i z falą wypłynąłem na plac przed Spodkiem. Wszyscy
szli w stronę bram wejściowych Spodka. Tłum gęstniał,
coraz dłuższa kolejka do wejścia, nad głowami unosił
się gwar rozmów. W końcu wszedłem. Usiadłem
w „swoim” sektorze. Wysoko. Po chwili zgasły światła,
zapadła cisza... Potem rozbłysły reflektory, zajaśniała
scena, padły pierwsze słowa... Trudno dzisiaj opisać to,
co wówczas ujrzałem, to czego byłem świadkiem, to
w czym wziąłem udział. To było jak msza, zbiorowe
misterium, pełne modlitw, uniesień i wzruszeń. (…)
I pamiętam jeszcze coś. Nabożną wręcz ciszę, unoszącą się nad widownią, w skupieniu opuszczającą
Spodek po skończonym spektaklu.
Wspomnienie dr. Jędrzeja Lipskiego („Dziennik Zachodni” 2006, nr 156)
Mirosław Kin: Jest Polska oparta na paru pieśniach, na
kilku symbolach, takich jak krzyż, sztandar, kajdany,
Polska wsłuchująca się w modlitwę. Interesuje mnie
zrobienie z tych symboli – dla wszystkich czytelnych
i chyba znanych – czegoś w rodzaju wspólnej mszy,
wspólnego śpiewania, przeżywania dramatu Ojczyzny.
Jest to krąg związany z cierpieniem i od dawien dawna
siedzi we mnie niezbędność pokazania tego.
Adam Gessler: Ideą moją jest, żeby przestrzeń dwu tysięcy metrów kwadratowych, na których odbywać się
będą działania aktorskie w tej olbrzymiej hali, była obszarem działań Polaków. I żeby ci Polacy siedzący na
ośmiotysięcznej widowni mieli możliwość spojrzenia
z boku na własne losy, na własną historię, aż do wersji
najnowszej do tego, kiedy powstali i zorganizowali się.
Od góry: podczas udzielania wywiadu telewizyjnego: Adam
Gessler, A. Rozpłochowski i A. Gessler, Daniel Olbrychski.
Poniżej: próba do spektaklu z udziałem Franciszka Trzeciaka
i pantomimy Uniwersytetu Śląskiego. W tle: Spodek.

Daniel Olbrychski: (...) w pewnej chwili, przed zaśnięciem, pomyślałem sobie rzecz następującą: że wielki
poeta Mickiewicz po prostu by mi przyłożył lagą, gdybym się dłużej zastanawiał nad podjęciem takiej decyzji. Że w sto kilka lat po powstaniu tego utworu, w ponad sto po śmierci tych poetów raptem robotnicy z naszej „Solidarności” postanowili wyłożyć pieniądze na
wyprodukowanie spektaklu, i to spektaklu nie byle jakiego.(…) Raptem oni wykładają na to pieniądze, wynajmują salę i życzą sobie, aby grane były „Kordian”
i „Dziady”, czyli dwa fundamentalne utwory, z których
nieomal się wywodzimy. Pomyślałem (…) że trzeba
brać w tym udział, że jest to ewenement nie tylko
w skali polskiej, ale i światowej. Gdy to opowiadałem za
granicą w najrozmaitszych środowiskach, reakcje ludzi
były niesamowite. Słuchali nieomal ze łzami w oczach,
że coś takiego w ogóle ma miejsce. Więc jestem bardzo
szczęśliwy, że biorę w tym udział. I że robotnicy prosząc o Konrada, czyli uosobienie tego co w naszej literaturze pięknego, porywczego, patriotycznego, mądrego, raptem wskazali na mnie. Że to ja mam to zagrać.
Kalina Jędrusik: – Czy ma dla pani znaczenie mecenat
„Solidarności“?
– O, tak! To było chyba jednym z najważniejszych momentów, że przystąpiłam solidarnie do wspólnej pracy
nad realizacją tego pomysłu.
– Ale dlaczego?
– No wie pan! Przechodzimy teraz do spraw tak oczywistych, że nie ma chyba potrzeby tłumaczyć, dlaczego jestem za „Solidarnością”. Po prostu jestem po stronie tego wszystkiego, co ostatnio nastąpiło w naszym kraju.
Czesław Niemen
– Ma to dla mnie znaczenie o tyle, że wśród członków
„Solidarności“ znajduje się większość prawdziwych
patriotów po prostu. Tak sobie wyobrażam „Solidarność”. Akurat dramaty Mickiewicza i Słowackiego niosą w sobie ten emocjonalny ładunek zrywów wolnościowo-patriotycznych, jakie zawsze tkwiły w naszym
narodzie. (...)
(Fragmenty wypowiedzi pochodzą z programu Tragedii
romantycznej z 1981 r.)

W walce o wspólne dobro

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych nazywanych latami propagandy
sukcesu, władza nie starała się już zachowywać pozorów. Z jednej strony
były propagandowe hasła typu „aby Polska rosła w siłę, A ludzie żyli dostatniej”, z drugiej zaś coraz większe i kłujące w oczy nadużycia władców
Polski Ludowej. Powstawały nowoczesne siedziby władz partyjnych i nazwanej przez ludzi „bijącym sercem partii” Milicji Obywatelskiej. W Katowicach obok budynku KW PZPR na ul. Dzierżyńskiego (obecnie Plac Sejmu
Śląskiego) postawiono supernowoczesny jak na tamte czasy Ośrodek Szkolenia Kadry Kierowniczej PZPR, na ulicy Lompy powstała Komenda Wojewódzka MO zwana popularnie „Pentagonem”. Przekazanie obydwu budynków na cele społeczne było przedmiotem rozmów podczas jednej z tur negocjacji z Komisją Rządową i zostało zapisane w treści porozumienia.
Działania podjęte przez MKZ Katowice, w szczególności zebranie kilkudziesięciu tysięcy podpisów, doprowadziły do przekazania budynku Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych i Specjalistycznych
Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach.
Budynek ten, zlokalizowany przy ul. Feliksa Dzierżyńskiego przy Komitecie
Wojewódzkim PZPR (i połączony z nim przewiązką prowadzącą bezpośrednio na salę obrad), powszechnie nazywany był „December Palace”– od inicjatora jego budowy – I sekretarza KW PZPR w Katowicach Zdzisława Grudnia. Pałac Grudniowy (obecnie Katowickie Centrum Kultury im. Krystyny
Bochenek) był obiektem bardzo nowoczesnym i niezwykle kosztownym.
Całość pomieszczeń miała być klimatyzowana przez zastosowanie aparatury amerykańskiej firmy Carier o łącznej mocy 1,7 megawata, a dla wygody
obradujących towarzyszy przygotowano luksusowe fotele w mieszczącej
ponad 1000 osób sali oraz zaplecze hotelowe i gastronomiczne.
W tym samym czasie Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach korzystała z pomieszczeń dawnego kina Capitol przy
ul. Plebiscytowej 3. Niewielka sala nie pozwalała szerszej publiczności
uczestniczyć w koncertach orkiestry, a hałas dobiegający z otoczenia niejednokrotnie uniemożliwiał dokonanie nagrań. Pierwszy koncert WOSPRiT
pod dyrekcją Stanisława Wisłockiego w nowej sali odbył się w dniu 10 października 1980 r.
Kolejny postulat społeczny Porozumienia Katowickiego, jakim było przekazanie służbie zdrowia w celu utworzenia szpitala nowo budowanego kompleksu Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach, niestety nigdy nie doczekał się realizacji. Potężny kompleks, zwany popularnie „Pentagonem”,
wykańczano pospiesznie nawet nocami, a dostępu do niego strzegły kordony uzbrojonej milicji.
Pomimo zebrania tysięcy podpisów i prowadzenia akcji protestacyjnej przez
MKZ Katowice władze podjęły decyzję o zasiedleniu nieukończonego kompleksu – do nieotynkowanych jeszcze pomieszczeń wprowadzili się funkcjonariusze SB i MO.
Od góry: próba WOSPRiT pod batutą Stanisława Wisłockiego przed pierwszym
koncertem w nowej sali w dniu 10.10.1980, poniżej: widok sali. W tle: budynek
Ośrodka Szkolenia Kadry Kierowniczej PZPR w Katowicach.

Wobec Kościoła

W okresie PRL Kościół był jedyną niezależną instytucją i mimo licznych
prób czynionych przez władze nigdy nie nagiął się do ideologii komunistycznej. Podczas strajków sierpniowo-wrześniowych w wielu zakładach
odbywały się msze święte. Tak było w Stoczni Gdańskiej i w kopalniach Jastrzębia. Na początku swojego istnienia, jeszcze przed przeniesieniem się do
Katowic, MKZ znajdował się w Diecezji Częstochowskiej. Zaraz po zakończeniu strajku delegacja hutników udała się z wizytą do biskupa częstochowskiego Stefana Bareły, z czasem w sposób naturalny punkt ciężkości
przesunął się do Katowic. Kościół pomagał związkowcom zarówno poradą
merytoryczną, jak i posługą duchową – święcąc sztandary i organizując
msze. W czasie karnawału „Solidarności” w przestrzeni publicznej miały też
miejsce msze polowe (rzecz bez precedensu przez lata komunizmu). Msze
odbywały się też często na terenie zakładów pracy.
MKZ Katowice udzielił poparcia w staraniach o zarejestrowanie powołanego w październiku 1980 r. Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach,
podkreślając, że: NSZZ „Solidarność” uznaje prawo swobodnego stowarzyszania się wszystkich Obywateli, w tym również ludzi wierzących, za integralną część umowy społecznej z 1980 r. i żąda pełnego respektowania prawa oraz zawartych porozumień. Interwencje u władz kard. Franciszka Macharskiego i bpa katowickiego Herberta Bednorza doprowadziło w końcu
do rejestracji organizacji, jednak nastąpiło to dopiero 26 lutego 1981 r.
MKZ Katowice uczestniczył w działaniach powołanego 21 maja 1981 r. Komitetu Budowy Pomnika Dziecka Nienarodzonego. Inicjatywę pilotował
Czesław Świerczyński – pracownik MKZ Katowice: Pomysł budowy Pomnika Dziecka Nienarodzonego powstał z inspiracji franciszkanina, wówczas
brata, a dziś ojca Oskara Puszkiewicza (…). Tym pomysłem zaraziłem najpierw Kazia Trojana, szefa organizacji Pro Life pod nazwą „Troska o życie”,
który podjął go z entuzjazmem. (…) zaproponowałem Andrzejowi Rozpłochowskiemu – (…) by całą „Solidarność” zaangażować w tę sprawę, co ów
szczerze zaaprobował(…), wyznaczając mnie do realizacji tej wspaniałej
idei. Powstał więc quasi Komitet Budowy pomnika, na którym postanowiono
zorganizować uroczystość wmurowania kamienia węgielnego na placu w pobliżu Groty Niepokalanej u Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Uroczystość poprzedziła msza św., której przewodniczył ks. bp Herbert
Bednorz. Na tej uroczystości po raz pierwszy załopotało kilkaset białych flag
ze stylizowanym napisem „Solidarność”. (…)
Kazimierz Trojan: Inicjatywa budowy Pomnika Dziecka Nienarodzonego, zrodziła się w końcu lat 70. wśród członków ruchów obrony życia, m.in. Gaudium Vitae (Warszawa) i Troska o Życie (Katowice, Lublin, Wrocław), jako
znak sprzeciwu wobec rosnącej w Polsce fali tzw. zabiegów przerywania ciąży. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” w 1980 roku, postulaty obrony życia
i rodziny przeniosły się do regionalnych MKZ-tów, gdzie rodziły się inicjatywy
zmiany ustawy z 1957 roku o dopuszczalności przerywania ciąży oraz podejmowania działań doraźnych, by tę plagę „sztucznych poronień” jakoś zahamować. (…) Redakcja Gościa Niedzielnego opublikowała ogłoszony przez Komitet Budowy Pomnika Dziecka Nienarodzonego konkurs na projekt takiego
pomnika. Prace plastyczne nadsyłane na konkurs gromadzone były w redakcji „Gościa Niedzielnego”. Po zwolnieniu z internowania przejąłem od redakcji „Gościa Niedzielnego” nadesłane prace konkursowe na przechowanie. Obecnie
cztery z nich nadają się do muzealnego wyeksponowania.
Po czterech miesiącach istnienia i tuż po świętach Bożego Narodzenia kierownictwo MKZ Katowice zawierzyło swoją działalność i oddało się w opiekę Matce Bożej Częstochowskiej podczas uroczystej mszy św. w Kaplicy
Cudownego Obrazu Bazyliki OO. Paulinów na Jasnej Górze w dniu 28 grudnia 1980 r. Wtedy też Andrzej Rozpłochowski w towarzystwie Kazimierza
Świtonia i w obecności innych członków Zarządu MKZ, jego pracowników,
a także przedstawicieli z zakładów pracy odczytał przygotowany „Akt Oddania Się Matce Bożej”.
Matko Boża, przychodzimy do Ciebie z tętniącego ciężką pracą i modlitwą
Śląska i Zagłębia – regionu kopalń i hut, którego stolicą są Katowice (…)
Dziękujemy za opiekę, jaką otaczałaś powstały z Twojego natchnienia, 23 lutego 1978 roku, pierwszy po wojnie niezależny Komitet Wolnych Związków
Zawodowych. Był on jednym z zalążków potężnego ruchu, który dzięki protestowi robotników Wybrzeża doprowadził do powstania silnego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Matko Chrystusowa,
pragniemy odrodzenia naszej Ojczyzny (…) Dlatego też, do Ciebie Matko
i Królowo naszej Ojczyzny, zanosimy pokorne błaganie: Weź w swą matczyną opiekę nasz polski naród. Ochraniaj nas przed wrogami, którzy pragną
osłabić, rozbijając od wewnątrz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność”. (…) Pozwól, Matko, abyśmy byli narzędziem w Twych rękach
(…) Amen.
Od góry: Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie.
Wśród ojców Paulinów A. Rozpłochowski w towarzystwie Kazimierza Świtonia
odczytał akt oddania się MKZ w opiekę Matce Bożej, poniżej: jeden z projektów
Pomnika Dziecka Nienarodzonego. W tle: Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz
podczas uroczystej mszy św. w jednej ze śląskich hut z okazji poświęceniu figury
patrona hutników św. Floriana.

Patriotycznie

Kwestia Katynia była jedną z najbardziej skrywanych przez komunistów tajemnic z przeszłości. Temat ten nie istniał w oficjalnym obiegu, a jeżeli, już to
oczywiście jako sprawców mordu pokazywano Niemców. „Solidarność” poruszyła lawinę, której czerwoni nie byli w stanie zatrzymać. Ludzie potrzebowali
prawdy na równi ze wszystkimi dobrami materialnymi i oczekiwali, że Związek
im tę prawdę przybliży.
MKZ Katowice 13 kwietnia 1981 r. ogłosił dniem obchodów rocznicy zbrodni
katyńskiej. Dzień wcześniej w intencji ofiar zbrodni została odprawiona uroczysta msza św. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Po mszy sformowano
pochód, który przeszedł pod Pomnik Żołnierza Polskiego na Osiedlu Paderewskiego. Informacja o prawdziwych sprawcach mordu znalazła się w przygotowanej na tę okoliczność gablocie umieszczonej na ogrodzeniu siedziby MKZ,
która wkrótce została zniszczona przez „nieznanych sprawców”.
A. Rozpłochowski: Podjąłem na forum władz krajowych NSZZ „Solidarność” inicjatywę, aby zorganizować ogólnokrajowe obchody zbrodni katyńskiej poprzez
m.in. wystawy, uroczyste msze święte i bicie w kościelne dzwony oraz wstrzymanie na chwilę ruchu ulicznego. Przewodniczący KKP Lech Wałęsa kategorycznie
się temu jednak sprzeciwił, nazywając propozycję... prowokacją. Niedawno w dokumentach SB znajdujących się w zasobach archiwum IPN znalazłem potwierdzenie tego faktu.
Bardzo podniośle, po raz pierwszy po wielu latach zakazu, obchodzono 190. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W niezależnych od władzy manifestacjach
w województwie katowickim wzięło udział ok. 100 tys. osób. W Katowicach po
mszy św. w Katedrze Chrystusa Króla pochód przeszedł głównymi ulicami miasta
pod Pomnik Powstań Śląskich, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Kierownictwo MKZ Katowice było inicjatorem powołania Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, wspierając przez cały czas jego działalność, a będąca w Zarządzie MKZ Katowice Teresa Baranowska była przez kilka miesięcy jego przewodniczącą. Organem prasowym komitetu został biuletyn
„Wolność” drukowany na maszynach MKZ. Bardzo dobrze układała się współpraca z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Najbardziej spektakularnym jej
wyrazem była wspólna organizacja tzw. Marszu Wolności w Katowicach, którego uczestnicy 25 maja 1981 po mszy udali się pod KW PZPR, następnie kierując się w stronę placu Wolności. W demonstracji wzięło udział kilkanaście tysięcy osób.
MKZ udostępnił pomieszczenia oraz udzielił bezzwrotnnych pożyczek w wysokości miliona złotych na rozwinięcie działalności Regionalnemu Komitetowi
NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz Regionalnemu Komitetowi NSZZ „Solidarność” Indywidualnego Rzemiosła, który zaczął się rodzić pod
przywództwem Rozalii Bendych i jej męża.
Od góry: W tle: pochód z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 1981. Flagę związku trzymają
od lewej Elżbieta Szczepańska i Jadwiga Chmielowska, za nimi od lewej A. Rozpłochowski, pracownik MKZ Bogdan Paluch, J. Jagiełka i z tubą pracownik MKZ St.
Kruszyński, poniżej: Marsz Wolności zorganizowany w Katowicach wspólnie przez
MKZ i NZS. Na czele pomiędzy transparentem od lewej w okularach działacz związku
i KPN Józef Zajkowski, z tubą St. Kruszyński, działacz NZS Zenon Lis, J. Jagiełka
i J. Górny. W tle: pochód z okazji Święta Konstytucji 3 Maja na rynku w Katowicach.
Z tubą St. Kruszyński i po jego lewej stronie J. Jagiełka. Przed nimi A. Rozpłochowski
i B. Paluch.

I WZD i rozwiązanie MKZ Katowice

W województwie katowickim długo nie można było doprowadzić do skutecznego i trwałego połączenia poszczególnych ośrodków regionalnych
NSZZ „Solidarność” w jedną, wspólną strukturę. Wynikało to z działań
operacyjnych SB, różnic ideologicznych oraz koncepcyjnych samego
związku.
Podczas I Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” województwa
katowickiego, który odbywał się w nieistniejącej już Hucie „Baildon” w Katowicach, o stanowisko przewodniczącego regionu ubiegało się 15 zgłoszonych kandydatów. Jednak nie tylko sztaby wyborcze były stroną w organizacji kampanii, ale również Służba Bezpieczeństwa, której zadania operacyjne skupiały się na wyeliminowaniu kandydatów prezentujących „radykalne” stanowiska – odnosiło się to zwłaszcza do Andrzeja Rozpłochowskiego i Tadeusza Jedynaka. Rozpowszechniano informacje o ich „negatywnych
cechach osobowościowych”, o ich rzekomym braku doświadczenia, nadużyciach finansowych czy wykorzystywania „Solidarności” do celów politycznych. Do końca lipca przygotowano i rozkolportowano wśród delegatów aż 30 tys. egzemplarzy różnego rodzaju druków. Niestety, działania SB
okazały się skuteczne.
Podczas drugiej tury I WZD po trwającej prawie 5,5 godziny prezentacji
kandydatów przystąpiono do głosowania, które rozstrzygnęło się w trzeciej
turze między Andrzejem Rozpłochowskim (426 głosów) a Leszkiem Waliszewskim (572 głosy). Przegraną Rozpłochowskiego potęgował fakt, że nie
został on zgłoszony przez macierzystą komisję związkową Huty „Katowice”
na członka Zarządu, wobec czego nie mógł startować w kolejnych wyborach do Zarządu Regionu. Odpowiednią uchwałą dokonano ostatecznego
połączenia działających ośrodków regionalnych w jeden Region ŚląskoDąbrowski NSZZ „Solidarność”.
W momencie powstania jednego Regionu zakończyła się historia Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Katowice NSZZ „Solidarność”. Był
on niewątpliwie fenomenem w skali Polski. Wyróżniał się bekompromisowością, radykalizmem i antykomunizmem. Jego istnienie na zawsze będzie
się kojarzyło z jego Przewodniczącym Andrzejem Rozpłochowskim:
Działalność członków MKZ Katowice oparta była na założeniu jego przywódców, iż NSZZ „Solidarność” jest w rzeczywistości narodowym ruchem społecznym, którego głównym celem nie jest poprawianie socjalizmu, ale obalenie komunistycznej dyktatury i wyrwanie Polski ze szponów bolszewickiej Rosji.
Bardzo ją to odróżniało od wielu innych regionalnych ośrodków związku, nie
tylko na Śląsku. Dlatego działalność ta daleko wykraczała poza sprawy
związkowe, gdzie obok obecnej polityki, ważną przestrzenią zainteresowań
pozostawała również szeroko rozumiana sfera społeczna oraz kulturalna.
Czas tzw. pierwszej „Solidarności” jak za sprawą Ducha Świętego, o którego
zstąpienie na polską ziemię przed sierpniem 1980 roku modlił się papież Jan
Paweł II, rozbudził aktywność ludzi na różnych płaszczyznach życia. Położył podwaliny pod rozwój społeczeństwa obywatelskiego, co tak bardzo rozumiało wielu działaczy i przywódcy MKZ Katowice – i co tak brutalnie zostało
w dużej mierze zaprzepaszczone najpierw poprzez agenturalną działalność
podczas I WZD latem 1981 roku, a potem zostało spacyfikowane wprowadzeniem stanu wojennego.
Pięknie opisuje swoją rolę w działalności MKZ Stanisław Kruszyński: (…)
Jako kierownik Biura Prezydialnego organizowałem pracę Zarządu Regionalnego, kierowanego sprawnie przez charyzmatycznego przywódcę Andrzeja
Rozpłochowskiego. Jako jeden z jego najbliższych współpracowników miałem przywilej wnosić swój skromny wkład do realizacji jego planu, którym
była odbudowa niepodległości Polski. „Solidarność” MKZ była kołem napędowym w tej walce o suwerenność narodu i Rzeczypospolitej. Domagaliśmy się
przywrócenia dobrego imienia i czci bohaterom narodowym, takim jak Wojciech Korfanty i przekazania gmachów partyjnych na sale koncertowe i szpitale. Były to wspaniałe i niezapomniane chwile wolności, która trwała tylko
468 dni, od podpisania Porozumień Gdańskich 31 sierpnia 1980 roku do
wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. To był najważniejszy
i najpiękniejszy okres w moim życiu.
Dziękuję Panu Bogu zarówno za to, że dał naszemu pokoleniu i mnie osobiście łaskę służenia i rozsmakowania się w wolności Ojczyzny. Wszystkim
uczciwym członkom i przyjaciołom z „Solidarności” dziękuję za wspólnie przeżyte uniesienia i za wspólnie dzieloną nadzieję życia w wolnej Polsce. Młodym życzę, aby Pan Bóg natchnął ich powołaniem do przeniesienia tego
przesłania wolności i prawdy w przyszłość. Jeszcze Polska nie zginęła, póki
my żyjemy. Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!
Stanisław Kruszyński, diakon stały w polskiej parafii NMP Częstochowskiej
w archidiecezji Utrecht w Holandii.
Od góry: obrady I WZD. Od lewej stoi A. Rozpłochowski, NN i A. Gaczek. Za stołem
przew. KZ NSZZ „S” w TVP w Katowicach przew. obrad Rafał Szymoński, poniżej:
głosowanie delegatów podczas WZD.
W tle: nieistniejąca już hala sportowa Huty „Baildon” – miejsce obrad I WZD.

Oczami „drugiej strony”

Działalność MKZ Katowice wykraczała daleko poza sprawy związkowe. Obok różnorodnych działań o charakterze politycznym ważną przestrzenią zainteresowań pozostawała szeroko rozumiana sfera społeczna oraz kulturalna. Okres karnawału pierwszej „Solidarności” rozbudził aktywność ludzi na różnych płaszczyznach życia,
kładąc podwaliny pod rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
W latach 1980–1981 najwięcej miejsca działalności MKZ Katowice poświęcały ukazujące sie w Katowicach dwa dzienniki
regionalne: „Dziennik Zachodni” oraz organ prasowy Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej – „Trybuna Robotnicza”. O ile
początkowo publikacje te miały charakter informacyjny, wraz
z zaostrzaniem się kursu władzy i dążeniem do rozwiązania
siłowego stawały się coraz bardziej tendencyjne i agresywne.
MKZ Katowice był nieustannym przedmiotem zainteresowań
katowickiej Służby Bezpieczeństwa która wszczęła 27.10.1980 r.
Sprawę Obiektową krypt. „Rezydencja”, oraz inwigilowała jego
kierownictwo i członków. Również praktycznie przez cały okres
jego działalności, co kilka dni sporządzano tajną „Informacje dot.
działalności MKZ Katowice i sytuacji w Hucie „Katowice“.
Od lewej: wniosek o wszczęcie Sprawy Obiektowej krypt. „Rezydencja“,
jedna z „Informacji dot. działalności MKZ Katowice i sytuacji w Hucie
„Katowice”. W tle: fragment artykułu z „Trybuny Robotniczej”
Teksty: Andrzej Rozpłochowski, Przemysław Miśkiewicz
Dobór materiału ikonograficznego i projekt graficzny: Łukasz Kobiela
Przy realizacji wystawy skorzystano z ogólnej koncepcji i niektórych
tekstów przygotowanych przez mgr Katarzynę Wilczok (Uniwersytet Śląski).

Porozumienie Katowickie – Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci
za pomoc przy realizacji wystawy, w szczególności za udostępnienie materiałów, dziękuje:
Archiwum Archidiecezjalnemu w Katowicach
Autorom filmu (Nie) zapomniana tragedia
Piotrowi Mielechowi i Jędrzejowi Lipskiemu
Bibliotece Śląskiej w Katowicach
Instytutowi Pamięci Narodowej Oddz. Katowice
MOZ NSZZ „Solidarność” Arcelor Mittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej
Muzeum Historii Katowic
Stowarzyszeniu „Pokolenie”
Zarządowi Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
Barbarze Czyż
Łukszowi Kobieli
Przemysławowi Miśkiewiczowi
Kazimierzowi Trojanowi
Jackowi Zommerowi
Fotografie: archiwum Andrzeja Rozpłochowskiego, archiwum Stowarzyszenia „Pokolenie”,
archiwum Jacka Zommera, IPN, Tomasz Krupa, Włodzimierz Morawski, Jan Zegalski

Wystawa zrealizowana ze środków
Samorządowych Województwa Śląskiego
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