Dokument sprzed 30 lat
Postulaty pracowników
P-16 z sierpnia 1980
Lista 35 postulatów załogi Walcowni
Średniej P16, która ocalała po 30 latach
wśród sterty „papierów”, które napływają do naszego archiwum, oddaje klimat
panującej wówczas frustracji załogi tego
wydziału w końcu lata 1980 roku.
Jeśli przyjąć, Ŝe na innych wydziałach
huty Ŝądania miały podobny charakter,
to nagromadzona złość z niesprawiedliwości jakiej doznawali pracownicy mogła
być tą skrą, która uruchomiła lawinę,
doprowadzającą do strajku w hucie w
dniu 28 sierpnia.
Dzisiaj, w przededniu 30 rocznicy tamtych wydarzeń, które doprowadziły w
konsekwencji do podpisania w Hucie
Katowice „Porozumienia Katowickiego”
– czwartego po „szczecińskim”, „gdańskim” i „jastrzębskim” - dokument ten
jest bardzo cennym dowodem i ma dla
nas duŜą wartość historyczną.
Przedstawione postulaty załogi moŜna
zobaczyć na naszej internetowej stronie
www.solidarnosc.mittal.net.pl

PAMIĘCI UCZESTNIKÓW STRAJKU I POROZUMIENIA KATOWICKIEGO

Byliśmy w czołówce przemian
Świadomość kryzysu gospodarczego, który narastał w końcu lat 70.
była powszechna. Zdawała sobie z
tego sprawę rządząca PZPR, która
odbierała sygnały o złych nastrojach
w zakładach pracy. Władze były
czujne. JuŜ 21 stycznia 1980 roku,
minister obrony narodowej generał
Wojciech Jaruzelski wydał dyrektywę - „o wsparciu działań organów
MO", na mocy której części jednostek nakazano „utrzymanie stałej
gotowości bojowej".
Dziś juŜ wiemy, Ŝe w lipcowej fali strajkowej, o której społeczeństwo nie wiele
wiedziało - uczestniczyło około 81 tysięcy osób, a przestoje odnotowano w 177
zakładach pracy. Fala ta w sierpniu zaczęła obejmować coraz to nowe miasta i
zakłady produkcyjne. Władza wciąŜ wierzyła, Ŝe uda się jej nie dopuścić do wybuchu niepokojów Kiedy zainicjowano strajk 14 sierpnia w gdańskiej Stoczni, na
posiedzeniu Biura Politycznego zapadła decyzja o „przegrupowaniu w kierunku
Gdańska sił MO, a w stan pogotowia postawiono trzy pułki wojska". Od 17 sierpnia ogłoszono stan podwyŜszonej gotowości bojowej w Marynarce Wojennej. W
Sztabie Generalnym Wojska Polskiego powołano Grupę Operacyjną z zadaniem
kontrolowania akcji strajkowych w kraju.
Grupa otrzymała zadanie ścisłej współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Analogiczne grupy powołano na szczeblu wojewódzkim. MSW wystąpiło o
przydzielenie ochrony wojskowej aŜ do blisko 400 obiektów. W tej grupie znalazł
się równieŜ Kombinat Metalurgiczny - huta ”Katowice”.
26 sierpnia podjęto decyzję o przewiezieniu do Gdańska 15 funkcjonariuszy
jednostek specjalnych oraz zgromadzeniu sił milicyjnych liczących łącznie 12
tysięcy osób. Podobne rozwiązania operacyjne zaplanowano po pojawieniu się
strajków na Śląsku i w Hucie Katowice.
Sytuacja w Polsce stała się obiektem szerokiego zainteresowania Biura Politycznego KC KPZP Kraju Rad.
25 sierpnia Biuro powołało do Ŝycia Komisję do spraw Polski, której celem było
„śledzenie na bieŜąco i analizowanie informacji napływających z Polski”. Lawinowe strajki w Polsce wywołały na tyle duŜe zaniepokojenie, Ŝe 28 sierpnia wydano
decyzję o postawieniu w stan „pełnej gotowości bojowej" trzech dywizji pancernych i jednej zmechanizowanej z okręgów wojskowych: nadbałtyckiego, białoruskiego i przykarpackiego.
Kiedy doszło do strajku w Hucie Katowice w dniu 28 sierpnia, bunt ten śledzony
był równieŜ na Kremlu za pośrednictwem specjalistów radzieckich zatrudnionych
w Kombinacie.
Strajki w jastrzębskich kopalniach i w hucie wywołały entuzjazm w całej Polsce.
Miało to psychologiczne znaczenie dla społeczeństwa, które uwierzyło, Ŝe taka
forma walki ze znienawidzonym systemem moŜe być skuteczna i przynieść zmiany.
Więcej w rocznicowym wydaniu Wolnego Związkowca, który ukaŜe się niebawem.
(jz)

Powrócił po latach do kraju

W czwartek 19 sierpnia do kraju powrócił Andrzej Rozpłochowski - przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego w Hucie Katowice w sierpniu 1980 roku.
Na lotnisku w Pyrzowicach witali go przedstawiciele Solidarności Huty Katowice, Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, dawni
działacze MKZ Katowice, działacze podziemia oraz rodzina.
Jak powiedział - bardzo cieszy się z powrotu do Ojczyzny na
stałe, a takŜe, Ŝe będzie mógł uczestniczyć w uroczystościach
odsłonięcia Pomnika „Porozumienia Katowickiego”.
Andrzej Rozpłochowski był jednym z sygnatariuszy Porozumienia podpisanego 11 września 1980 roku pomiędzy Komisja Rządową a Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym
Huty Katowice i przewodniczącym strony związkowej.

. Nie

W sobotę, 28 sierpnia br. w rocznicę XXX lecia
powstania Solidarności, w dąbrowskim Parku
Hallera odbędzie się Festyn pt. „Zakończenie
lata - 30 lecie Porozumień sierpniowych.
Współorganizatorami imprezy są: Komisje
Międzyzakładowe Solidarności: ArcelorMittal
Poland, Koksowni „Przyjaźń”, Stowarzyszenie
„Pokolenie” oraz Urząd Miasta DG.
Dla uczestników tego rodzinnego pikniku organizatorzy przygotowali szereg atrakcji.
Najmłodsze dzieci będę mogły bawić się w zamku dmuchanym, a nieco starsze - dać
upust swojej nieograniczonej energii na pneumatycznych zjeŜdŜalniach, trampolinie i
torze przeszkód. Dla młodzieŜy przygotowano ściankę wspinaczkową, a dla tych co mają
zacięcie artystyczne - ścianę do malowania graffiti. W osobnym namiocie młodzieŜ będzie
mogła poznać tajniki drukowania gazetki starą metodą na powielaczu.
Dla miłośników muzyki organizatorzy proponują występ trzech zespołów.
O godz. 16:30 – jako pierwszy na estradzie pojawi się grupa Negatyw. Zespół
powstał w roku 1998 w Mysłowicach. Szerszej publiczności dał się poznać przebojem
„Amsterdam”. Wielokrotnie nagradzany i nominowany do róŜnych nagród (m.in.
Fryderyków) zagrał w 2002 roku najdłuŜszą trasę koncertową w historii polskiej muzyki
rozrywkowej. W czasie trwającej 2 i pół miesiąca trasy zagrano prawie 60 koncertów.
Odpowiedni klimat koncertu nadadzą: sztuczna mgła, błyskające reflektory oraz cały
szereg innych elektronicznych efektów a takie piosenki jak: „Amsterdam”, „Paczatarez”,
„Na mojej ulicy”, „Dylan Carlson”, „Czerwone tulipany” w aranŜacji nieco bluesowej z
pewnością spodobają się widzom.

Obchody XXX lecia
Solidarności w Regionie
Do najwaŜniejszych imprez organizowanych w 30 rocznicę powstania Solidarności przez nasz związek, naleŜą
uroczystości w Jastrzębiu, Katowicach
oraz w Dąbrowie Górniczej.
W dniu 3 września, w rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego w
1980 roku odbędzie się msza św.
(godz. 9:00) w kościele pw. NMP Matki
Kościoła. Główne obchody rocznicowe
odbędą się o godz. 11:00 pod Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego przy
KWK „Zofiówka”.
Po raz pierwszy obok oficjalnych uroczystości w Jastrzębiu Zdroju, śląskodąbrowska "Solidarność" organizuje teŜ
rozrywkową imprezę dla szerokiej publiczności. Gwiazdą koncertu w dniu 5
września na rekreacyjnych terenach
katowickiego Parku Leśnego w Dolinie 3
Stawów na Muchowcu, będzie legendarna niemiecka grupa Alphaville.
Czołowy przedstawiciel popularnego w
latach 80. gatunku new-romantic dał
się poznać światu po wylansowaniu
przeboju: "Forever Young".
Polską scenę muzyczną reprezentować
będą DŜem i Oddział Zamknięty. Wstęp
wolny.
Impreza nie będzie miała jednak wyłącznie charakteru artystycznego. Na
uczestników, szczególnie najmłodszych
czekają upominki. W Parku Leśnym
rozstawione będą stoiska informujące o
projektach realizowanych przez Solidarność oraz punkty pomocy prawnej.
Będzie teŜ moŜna dowiedzieć się, jak
wstąpić do związku.
Imprezę poprowadzi znany dziennikarz,
krytyk muzyczny i gitarzysta Robert
Leszczyński.

O godz. 18:00 wystąpi zespół Redlin. Folk-rockowe wykonania grupy przypominają
klimatem Brathanków. Na korzyść muzyków z Jastrzębia przemawia jednak ostrzejsze,
zdecydowanie bardziej rockowe brzmienie. Zespół popisowo wykonuje zarówno węgierskiego "Czardasza", celtycko-rockową wersję "Run Run Away" zespołu Slade, ludowe
utwory amerykańskie, rosyjskie jak i nasze góralskie ze znanym standardem "Idzie dysc"
w stylu reggae. Zespół z reguły kończy występ piękną i bardzo poetycką "Kołysanką”.
O godz. 20:00 na estradę wyjdzie gwiazda wieczoru - Maciej Maleńczuk. Dla jednych jest cynicznym, pewnym siebie, czasem odraŜającym w słownictwie muzykiem.
Krytycy mówią, Ŝe jest synonimem amerykańskiego kiczu i staromodnych coveryów. Dla
innych jest najczyściej śpiewającym polskim wykonawcą utworów.
Maleńczuk ma w swym repertuarze wiele utworów o których mówi się, Ŝe „świat o nich
zapomniał”. Dla starszego pokolenia jest współczesnym Foggiem, kiedy śpiewa jego
słynny przebój słynną meksykańską pieśń z lat 40 - "Besame Mucho". W jego interpretacjach: "Wakacje z blondynką", "Bo to się zwykle tak zaczyna", czy niedawno nagrane
utwory w klimatach knajpianych nabierają nowego Ŝycia.
Zabawa potrwa wiele godzin. Dla członków Solidarności przygotowaliśmy talony na posiłki
i napoje. Tych którzy ich jeszcze nie posiadają, prosimy o kontakt i odbiór u Przewodniczących Komisji i Spółek. Talony uprawniają do skorzystania z dwóch dowolnych napojów: piwo, cola, fanta, i inne oraz dwóch ciepłych posiłków, do wyboru: kiełbasa, kaszanka, bigos, hod-dog, frytki, itp.
Istnieje moŜliwość wyboru innego posiłku lecz za dopłatą. Talony będzie moŜna wykorzystać równieŜ w dniu następnym tj. podczas niedzielnej imprezy doŜynkowej. Spośród
wielu atrakcji w niedzielę hitem będzie występ prowadzącego program – „Jaka to
melodia” - Roberta Janowskiego. Koncert z jego udziałem rozpocznie się o godz. 20:00
Dzieci członków naszego związku będą mogły teŜ skorzystać z basenu w dąbrowskim
Aqua Parku Nemo. Bilety do nabycia w sekretariacie związku bud. DAMM 4 pok. 7

Uroczystość odsłonięcia pomnika
„Porozumienia Katowickiego”
11 września w 30. rocznicę podpisania w Hucie Katowice „Porozumienia Katowickiego”
- serdecznie zapraszamy do wzięciu udziału w uroczystościach odsłonięcia pomnika
poświęconego tamtym wydarzeniom.
W programie uroczystości:
godz. 10.00 - Uroczysta msza św. w kościele św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie
Górniczej – Gołonogu.
godz. 12.00 – Część oficjalna - odsłonięcie pomnika upamiętniającego podpisanie
Porozumienia Katowickiego przed bramą główną Huty Katowice.
godz. 13.00 - Konferencja naukowa poświęcona 30. rocznicy podpisania Porozumienia
Katowickiego w restauracji „Jednostka”. Towarzyszyć jej będzie wystawa zdjęć i
dokumentów związanych z powstaniem Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej.
Podczas konferencji zaprezentowany zostanie film pt. „Taka jest historia” zrealizowany przez
Aleksandrę Fudalę i Krzysztofa Tobołę z TVP w Katowicach.
Autorzy „przekopali” tysiące archiwalnych taśm z zapisami wydarzeń w regionie w latach
1970-90. Uznali, Ŝe szkoda byłoby, by filmy, na które napotykali przypadkiem podczas pracy
uległy zapomnieniu. Nie wszystko udało się wywieźć z katowickiej telewizji funkcjonariuszom
SłuŜby Bezpieczeństwa. W styczniu 1982 r. esbecy likwidowali wszystkie niewygodne im
taśmy związane z powstaniem Solidarności w naszym regionie. Część z nich została ukryta
przez pracowników telewizji w zupełnie innych materiałach filmowych, część w ścinkach,
których esbecy nie zabierali.
Dzięki mrówczej pracy autorów, powstał unikalny dokument, który pokazuje obraz rządowopartyjnej propagandy wymierzonej w ówczesną Solidarność.

