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Z radością przyjąłem inicjatywę zorganizowania wystawy dotyczącej historii „Solidarności”
w kopalni Halemba i nieznanych szerzej opinii publicznej wydarzeń w tym zakładzie w grudniu
1981 roku. Wspominając tragiczne dni stanu wojennego, jednym tchem wymieniamy górników
z kopalni Wujek, z Manifestu Lipcowego i z Piasta. Warto pamiętać, że pierwszą kopalnią na
Śląsku, do której weszły oddziały ZOMO, aby spacyfikować strajkujących górników, była wła‐
śnie kopalnia Halemba. Protestujący przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i internowaniu
przywódców zakładowej „S” górnicy zostali pobici przez zomowców i wyprowadzeni z kopalni.
Schronienie znaleźli w kościele, gdzie mogli opatrzyć rany.

Na wystawie w cechowni kopalni można zobaczyć unikalne dokumenty i zdjęcia, poznać
losy ukrywanego w stanie wojennym sztandaru „Solidarności” z kopalni Halemba i jego dwóch
kopii, a także zapoznać się z historią tzw. czarnej monstrancji, czyli monstrancji wykonanej
z węgla, którą górnicy z Halemby chcieli ofiarować w prezencie Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II w trakcie pielgrzymki do Polski w 1987 roku. Jestem przekonany, że dzięki tej wysta‐
wie historia „Solidarności” z kopalni Halemba będzie znana nie tylko gronu pasjonatów,
lecz zacznie być propagowana znacznie szerzej.

Dominik Kolorz
przewodniczący Zarządu Regionu

Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”



Szanowni Państwo,

wiele godzin, wiele spotkań i wiele dni spędzonych z bohaterami tamtejszych wydarzeń.
Pewnego dnia będąc już bogatszy o informacje, o których nie można dowiedzieć się z gazet, radia
czy telewizji postanowiłem wraz z koleżankami i kolegami z naszej organizacji związkowej
podjąć się wyzwania i przygotować tę wystawę.

Ekspozycja jest poświęcona wydarzeniom, które miały miejsce nie tylko na Wybrzeżu,
w Jastrzębiu-Zdroju i innych miejscach w kraju. Materiał zebrany przez nas przedstawia przede
wszystkim działalność NSZZ „Solidarność” KWK Halemba w latach 1980-1989, czyli w czasie
walki o to, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Zdecydowaliśmy się na to wyzwanie, aby zobra‐
zować również czas, kiedy to kopalnia została spacyfikowana przez ZOMO, a o których oprócz
uczestników tamtych wydarzeń nikt nie wspomina. Oprócz tych wydarzeń możecie Państwo
zobaczyć, jak trudne to były czasy. Pobicia, internowania i działalność podziemna pod groźbą
aresztowania w czasach stanu wojennego ale również podczas kończącego się czasu władzy
komunistów podporządkowanych Związkowi Radzieckiemu. Dziękuję wszystkim, którzy pomo‐
gli nam w stworzeniu tej lekcji historii o działalności NSZZ „Solidarność” w KWK Halemba.
Przede wszystkim dziękuję Dominikowi Kolorzowi, który objął patronatem nasza wystawę. Dzię‐
kuję Stanisławowi Kiermesowi oraz wszystkim osobom, które pomagały i udostępniły nam mate‐
riały z tamtych czasów. Dziękuję dyrekcji kopalni, proboszczom z halembskich parafii, koleżan‐
kom i kolegom z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz wielu, wielu wspaniałym kole‐
żankom i kolegom, którzy wsparli tę inicjatywę.

Z górniczym pozdrowieniem
Szczęść Boże.

Artur Braszkiewicz
przewodniczący NSZZ „Solidarność”

KWK Ruda Ruch Halemba
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Plan wystawy

Obiekt 1 Strajk w Stoczni Gdańskiej.

Obiekt 2 21 Postulatów Gdańskich.

Obiekt 3, 4, 5 Postulaty Jastrzębskie, treść porozumienia, fotografie.

Obiekt 6 Strajk w KWK Halemba.

Obiekt 7 Komunikat, program doraźny, projekt statutu.

Obiekt 8,9 Fotografie ze mszy św. z poświęcenia sztandaru i figury św. Barbary z ołtarza
w cechowni kopalni.

Obiekt 10 Sztandar NSZZ Solidarność KWK Halemba.

Obiekt 11 Sztandar z parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie I.

Obiekt 12 Sztandar z parafii Bożego Narodzenia w Halembie II.

Obiekt 13 I Walny Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” KWK Halemba.

Obiekt 14 Opis zjazdu.

Obiekt 15 Fotografie z I WZD.

Obiekt 16 Skład pierwszego zarządu NSZZ „Solidarność” KWK Halemba.

Obiekt 17 Stan wojenny.

Obiekt 18 Trybuna Robotnicza – wydanie poświęcone ogłoszeniu stanu wojennego.

Obiekt 19 Obwieszczenie wprowadzenia Stanu Wojennego.

Obiekt 20 Opis strajku i pacyfikacji kopalni Halemba, akt oskarżenia.

Obiekt 21 Fotografie przywódców strajku.

Obiekt 22 Fotografie z pacyfikacji Stoczni Gdańskiej, kopalni Manifest Lipcowy,
KWKWujek.

Obiekt 23 Eksponaty: różaniec ze styropianu, list Basi, wezwania, znaczki, kartki
do sklepu, znaczki z podziemia.

Obiekt 24 Maszyna drukarska, matryca i prasa podziemna.

Obiekt 25 Pałka milicyjna, modlitewnik z wpisami osób internowanych.

Obiekt 26 Pogrzeb Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Obiekt 27 Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II na Muchowcu w 1983 roku.

Obiekt 28 Pogrzeb zamordowanego Patrona Solidarności Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Obiekt 29 Duszpasterstwo Ludzi Pracy 1986-1989 roku.

Obiekt 30 Czarna Monstrancja.

Obiekt 31 Tymczasowa Komisja Założycielska.
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KWKWujek
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Opis strajku w KWK Halemba

Wnocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w związku z wprowadzeniem w kraju stanu wojennego,
internowani zostali przewodniczący „Solidarności” Stanisław Kiermes i jego zastępca Henryk
Zakrzewski. Po otrzymaniu tej informacji Roman Kordoń, Jan Skiba i Ryszard Siboń udali się na
kopalnię. W niedzielę 13.12.1981 roku w cechowni kopalni około 100 osób zgromadziło się
wokół ołtarza św. Barbary. Zwolnić internowanych i odwołać stan wojenny, to były jedyne żąda‐
nia wysunięte przez uczestników protestu. Po wkroczeniu do cechowni wojska nakazano zgroma‐
dzonym rozejść się. Protestujący rozpoczęli modlitwę różańcową, złapali się za ręce, a następnie
pod wpływem zdecydowanej groźby dowódcyWojska Polskiego i komendanta Milicji Obywatel‐
skiej opuścili zwartą grupą cechownię i kopalnię. Tego wieczoru nie doszło do użycia siły.
W poniedziałek 14.12.1981 roku, od rana załoga zebrała się w cechowni podejmując strajk.

Stanęły urządzenia wyciągowe wszystkich szybów, a pod ziemię zjechały jedynie osoby nie‐
zbędne do utrzymania ruchu kopalni. Komitet strajkowy rozpoczął działanie od zabezpieczenia
zakładu, zachodziło bowiem niebezpieczeństwo sabotażu. W godzinach popołudniowych (ok.
godz. 15:00) do zapełnionej cechowni przybył komisarz wojskowy BZPWw towarzystwie dyrek‐
tora BZPW i dyrektora kopalni. Po przedstawieniu dekretu o stanie wojennym, komisarz wydał
rozkaz bezwzględnego przerwania strajku. Został wygwizdany. Komitet strajkowy po dokonanym
rozpoznaniu w Rudzie Śląskiej i Bytomiu stwierdził, że w swoim proteście jest osamotniony.
Czując się odpowiedzialny za bezpieczeństwo strajkujących, ocenił, że kontynuowanie protestu
nie ma dalszego sensu i może doprowadzić do tragedii. Podjęto decyzję o zakończeniu strajku,
chociaż zdania strajkujących były podzielone. W czasie kiedy komitet strajkowy udał się do
dyrekcji, aby przekazać informację o zakończeniu strajku, wyłonił się kolejny zakonspirowany
komitet strajkowy w składzie: Piotr Gonsior, Ludwik Korta i Jacek Sokala, który na nowo pode‐
rwał strajkujących. Około godz. 22:00 zanim pracownicy, którzy przybyli na nocną zmianę, zdą‐
żyli z łaźni dołączyć do strajkujących w cechowni, oddziały Milicji Obywatelskiej (MO), Zmoto‐
ryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej (ZOMO) i Rezerwowe Oddziały Milicji Obywatelskiej
(ROMO) przystąpiły do pacyfikacji kopalni. Pozostający w cechowni kopalni pracownicy zostali
brutalnie zaatakowani i strajk przy użyciu siły został rozbity. Ścigani, w tym ranni, znaleźli schro‐
nienie w kościele pod wezwaniemMatki Boskiej Różańcowej w Halembie, a inni w Domach Gór‐
nika, gdzie dokonano ich pogromu. Skutkiem okrutnego pałowania, na pobojowisku przy
cechowni zalegała znaczna ilość porozbĳanych hełmów, pochłaniaczy i lamp górniczych, którymi
bronili się górnicy.

Liderzy strajku zostali aresztowani 15 grudnia 1981 roku, a wkrótce skazani wyrokiem Sądu
Wojskowego w Gliwicach. Wśród skazanych znaleźli się: Piotr Gonsior, Roman Kordoń, Ludwik
Korta, Jan Skiba, Ryszard Siboń i Jacek Sokala. Dekret o stanie wojennym z 13.12.1981 roku
rozwiązał wszystkie organizacje związkowe, lecz do momentu ponownej rejestracji w dniu
17.04.1989 roku i legalizacji NSZZ „Solidarność” w KWK Halemba, związek aktywnie działał w
strukturach podziemnych. Klimat represji i czystek politycznych nie ominął załogi tutejszej
kopalni. Stosowano przeróżne kary, często bardzo dotkliwe, do zwolnień włącznie. Rok 1989
przyniósł zmiany ustrojowe i rozpoczął się nowy okres w historii „Solidarności”.
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Zdjęcia sprzed cechowni KWK Halemba
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Sztandar NSZZ Solidarność KWK Halemba.

Sztandar Parafii Bożego Narodzenia w Halembie II.

Sztandar parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie I.
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Historia Sztandaru

Wniedzielę 30 listopada 1980 roku w KWKHalemba miała miejsce uroczystość poświęcenia
sztandaru oraz figury świętej Barbary w węgielnym ołtarzu kopalnianej cechowni.

Przy ołtarzu polowym, na odświętnie udekorowanym placu kopalni, około 10 tyś. Pracowni‐
ków i ich rodzin zebrało się, aby uczestniczyć we mszy św. odprawionej przez ks. bp. ordynariu‐
sza Herberta Bednorza w asyście ks. Zygfryda Wieleby i ks. Zygmunta Stanuli (byłego gór‐
nika) oraz dwunastu proboszczów z okolicznych parafii, do których należeli pracownicy kopalni.

Na mszy świętej kierownictwo kopalni reprezen‐
tował dyrektor ds. pracowniczych Eugeniusz Marsza‐
łek, zaś Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Jastrzę‐
bie – Tadeusz Jedynak. Fundatorem sztandaru była
załoga KWK Halemba, która zorganizowała akcję
dobrowolnych datków. Prowadził tę akcję kolega
Ryszard Siboń.

Zgromadzono kwotę umożliwiającą zakup figury
św. Barbary jak również wykonanie sztandaru NSZZ

„Solidarność”, organizacji skupiającej wówczas 98% z 6644 zatrudnionych pracowników.

Sztandar oraz głownię drzewca zaprojektował ówczesny przewodniczący Komitetu Strajko‐
wego, a po wyborach przewodniczący ZKZ NSZZ „Solidarność” Stanisław Kiermes. Sztandar
jest dziełem sióstr boromeuszek z klasztoru w Piekarach Śląskich, podopiecznych siostryMagda‐
leny Morcinek.

AWERS: ma jednolity zielony kolor. W centrum wyhaftowane jest
duże górnicze godło i herb miasta Ruda Śląska. W górnej części napis
„NIEZALEŻNE SAMORZĄDNE ZWIĄZKI ZAWODOWE SOLI‐
DARNOŚĆ”, a w dolnej części „PRZY KWK HALEMBAW RUDZIE
ŚLĄSKIEJ 1980”

REWERS: ma jednolity, czerwony kolor. W centralnym miejscu
misternie wyhaftowana postać św. Barbary, a w głębi za nią baszta zam‐
kowa i wieża szybowa kopalni. Wszystko znajduje się w kręgu zamknię‐
tym z patronalnym, błagalnym wezwaniem „ŚWIĘTA BARBARO
MÓDL SIĘ ZANAMI”.
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I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” KWK Halemba

W styczniu 1981 roku odbyło się
I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Soli‐
darność” KWK Halemba. Pierwszym prze‐
wodniczącym Zakładowej Komisji Związ‐
kowej głosami 315 delegatów wybrany
został Stanisław Kiermes. W skład Zakła‐
dowej Komisji Związkowej weszli:

• Henryk Zakrzewski – zastępca
przewodniczącego,

• Roman Kordoń,
• Jan Bubała,
• Stanisława Pielak,
• Jan Skiba,
• Stanisława Kołtun.

Pierwszym Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy został A. Kołodziej.

Działając na fali społecznego entuzjazmu przy niemal 100 % poparciu załogi, „Solidarność”
stanowczo i konsekwentnie egzekwowała podpisane we wrześniu porozumienie, prowadząc jed‐
nocześnie normalną pracę związkową. Dobro załogi i zakładu było celem nadrzędnym.

Źródło: Stanisław Kiermes

Delegaci wybrani przez załogę KWK Halemba podczas I Walnego Zebrania
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Trybuna Robotnicza obwieszczająca wprowadzenie stanu wojennego
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Obwieszczenie ogłaszające wprowadzenie stanu wojennego
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Przez bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej
im. Lenina wychodzą stoczniowcy,
którzy nie chcieli przyłączyć się do
strajku okupacyjnego.

Stoczniowcy niosą chleb żołnierzom.

Lista internowanych.Wojsko wokół stoczni.

Pacyfikacja Gdańska
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Pacyfikacja Kopalni Manifest Lipcowy
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Różaniec zrobiony przez przewodniczącego
Stanisława Kiermesa podczas internowania.
Paciorki różańca wykonane ze styropianu,
a krzyż z linĳki skradzionej komendantowi
podczas przesłuchania.

Prycze więzienne dla internowanych.
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Kopiarka do druku ulotek kolportowanych podczas podziemnej działalności.

Pałka milicyjna.
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Pogrzeb Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego

31 maja 1981 roku odbyły się uroczystości pogrze‐
bowe Prymasa Tysiąclecia, Kardynała StefanaWyszyń‐
skiego. Trumna z ciałem prymasa została przeniesiona
w kondukcie na plac Zwycięstwa (obecnie plac Piłsud‐
skiego), na którym celebrowano mszę pogrzebową.
Trasa przemarszu była udekorowana kwiatami rzuca‐
nymi przez ludzi zalegających na ulicach. Po zakończe‐
niu mszy św. kondukt przeniósł trumnę do katedry św.
Jana na Starym Mieście.

Na uroczystości pogrzebowe przybyła również
delegacja NSZZ „Solidarność” na czele z Lechem
Wałęsą, a pośród wiernych zgromadzonych na uroczy‐
stościach powiewały flagi z zapisaną charakterystyczną
czcionką nazwą związku.

W ostatniej drodze Księdza Prymasa Stefana
Wyszyńskiego wzięła również udział liczna delegacja
NSZZ „Solidarność” górników w mundurach z KWK
Halemba z udziałem pocztu sztandarowego.
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Pogrzeb bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności

Jeszcze za jego życia, mieliśmy to
szczęście spotkać się na modlitwie dnia
8.10.1980 roku w bytomskim kościele
pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża
Świętego i wysłuchać homilii patriotycz‐
nej. Jego rozważania w czasie modlitwy
różańcowej oparte na Dekalogu Bożym
były dla nas działaczy Solidarności wzor‐
cową lekcją walki na argumenty
w naszym dążeniu do odzyskania podsta‐
wowych ideałów życia w wolności,
prawdzie, z poszanowaniem ludzkiej
godności i sprawiedliwości społecznej.

W tamtym trudnym okresie mówił do nas i za nas jak zło dobrem zwyciężać.

Na uroczystości pogrzebowe wyjechaliśmy 3 listopada 1984 roku pod osłoną nocy. Pięcio‐
osobowa delegacja działaczy Solidarności z parafialnym sztandarem i wieńcem z szarfą od Soli‐
darności Górniczych Serc z Kopalni Halemba, w pełnej mundurowej gali udała się na mszę
św. pogrzebową do warszawskiego kościoła pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki. Przed świą‐
tynią na wysokim katafalku okrytym flagą narodową, wystawiona była trumna kapłana na tle
wymownie rozdartej biało-czerwonej spływającej z bliźniaczych wież kościelnych. Obok
tabliczka informacyjna:

„Ksiądz Jerzy Popiełuszko Patron Solidarności”
Męczennik za Wiarę i Ojczyznę
Zamordowany 19.10.1984 roku

przez Oficerów MSW członków PZPR

W drodze powrotnej ścigani przez SB zboczyliśmy z trasy i przenocowaliśmy w klasztorze
w Niepokalanowie unikając zatrzymania. Po powrocie były przesłuchania przez SB na okolicz‐
ność napisu na szarfie wieńca „Od Załogi Kopalni Halemba”.

Wspomnienie: Stanisław Kiermes
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Tymczasowa Komisja Założycielska

Działalność TKZ rozpoczęła
się w dniu 21.09.1989 roku, kiedy
to na którymś już kolejnym zebra‐
niu pracowników naszej kopalni,
którzy nie zaprzestali działalności
związkowej po stanie wojennym,
powołano Komitet Założycielski
NSZZ „Solidarność" przy KWK
Halemba. W związku z niejasną
jeszcze sytuacją w kraju postano‐
wiono ujawnić tylko 11 osób nie‐
zbędnie potrzebnych do załatwie‐
nia formalności rejestracyjnych.
Wybrano także jednego delegata na

Zgromadzenie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, które odbyło się
w Ustroniu w lutym 1989 roku. W dniu 25.01.1989 roku złożono wniosek do Sądu Wojewódz‐
kiego w Katowicach w Wydziale Cywilnym celem rejestracji związku oraz zawiadomiono o tym
fakcie kierownictwo kopalni.

Sąd Wojewódzki w Katowicach na posiedzeniu 3 lutego 1989 roku odmówił rejestracji
naszego związku. TKZ skierował odwołanie do Sądu Najwyższego od decyzji Sądu Wojewódz‐
kiego. W dniu 20 kwietnia 1989 roku na posiedzeniu TKZ NSZZ „Solidarność” wybrano 6 oso‐
bowe reprezentacyjne Prezydium TKZ w skład którego weszli:Roman Kordoń, Stanisław Kier‐
mes, Bernard Niemiec, Alfred Gilner, Ryszard Siboń i Marek Banaś. Przewodniczącym pre‐
zydium został Roman Kordoń.

W celu organizowania struktur związkowych od dnia 24 kwietnia 1989 r. oddelegowa‐
nych zostało do tych spraw dwóch przedstawicieli TKZ. Sąd Wojewódzki w Warszawie
wpisał dnia 17.04.1989 r. do rejestru Związków Zawodowych Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, a działający na całym obszarze
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Demontaż napisu PZPR przed budynkiem
Dyrekcji Kopalni.
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Czarna Monstrancja

Monstrancja z węgla, prawdopodobnie jedyna
taka na świecie, miała być darem górników z kopalni
Halemba dla Ojca Świętego. Przedstawia górników
przy pracy i eucharystyczne symbole: kłos, chleb
i winogrona. Na jej rewersie widnieje napis „Ojcu
Świętemu Janowi Pawłowi II – Solidarność Górni‐
czych Serc – Halemba”.

Dar niestety nigdy nie trafił do rąk Jan Pawła II.
– Dwa razy bezpieka nie pozwoliła mi zbliżyć się do
Ojca Świętego, trzeci raz już nie próbowałem. Mon‐
strancję z węgla, którą wyrzeźbił nasz kolega
z kopalni Helmut Horzombek, chcieliśmy podaro‐
wać papieżowi podczas jego wizyty w Gdańsku
w trakcie pielgrzymki do Polski w 1987 roku. Komu‐
nistycznym władzom nie spodobał się skład naszej
delegacji, w której byli sami opozycjoniści.

Nie dopuścili nas do Ojca Świętego – wspomina Stanisław Kiermes, były przewodniczący
NSZZ „Solidarność” w kopalni Halemba. Monstrancja z węgla razem górnikami wróciła do Rudy
Śląskiej. Obecnie znajduje się w parafii Matki Boskiej Różańcowej w Halembie i jest używana raz
w roku – 4 grudnia podczas mszy świętej z okazji Barbórki.

Awers monstrancji obrazuje świat górniczego podziemia i ludzi ciężkiej pracy. Z prawej
ukazani są dawni gwarkowie, z lewej dzisiejsi górnicy.W zwieńczeniu stropowym – pod krzyżem,
umieszczono symbole eucharystyczne w postaci kłosów zboża i winorośli. Całość „scenerii”
koresponduje z wyeksponowanym poniżej hasłem II Kongresu Eucharystycznego: „Do końca
nas umiłował”.

Rewers monstrancji ukazuje wszelkiego rodzaju ślady bogactwa dawnej flory i fauny, na jakie
górnicy czasemw swej pracy napotykają w głębi ziemi.Widoczne są m. in. muszelki, jajka, kwiaty,
listki roślin, paprotki. Napis wyryty poniżej mówi od kogo i dla kogo dar ten przeznaczono:
„Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II – Solidarność Górniczych Serc – Halemba”.
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