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Konferencja „Z dala od Centrum. Sierpień 1980
na południu Polski w świetle działań partii i
bezpieki" – Katowice, 24–25 września 2020
W dniach 24-25 września w Katowicach odbyła się konferencja
naukowa mająca na celu przedstawienie działań PRL wobec
opozycji sprzed 40 lat, kiedy rodził się NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie otworzył dr Mateusz Szpytma, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. W
swoim przemówienie podkreślił wielki fenomen "Solidarności" do której należało prawie 10
mln  Polaków.  To  dzięki  m.in.  temu  ruchowi  społecznemu  udało  się  uwolnić  Polskę  i
sąsiednie narody od sowieckiej okupacji. Należy to przypominać nie tylko w Polsce ale i na
świecie.  Instytut  Pamięć  Narodowej  zajmuje  się  tym  zagadnieniem  bardzo  rozlegle.
Dwudniowa konferencja jest jednym z elementów tych działań.

I panel dyskusyjny był poświęcony sytuacji PRL przed wybuchem strajków w roku 1980.
Jednym z prelegentów był dr Grzegorz Waligóra, pracownik Oddziałowego Biura Badań
Historycznych  we  Wrocławiu  który  poświęcił  swoje  wystąpienie  działaniom SB  wobec
opozycji.

Uczestnicy II panelu opisali tło wydarzeń strajkowych, które przeszły przez południe Polski
w roku 1980 i miały olbrzymie znaczenia dla losów naszego kraju i Europy.

III  panel,  który  poprowadził  dyrektor  oddziału  IPN  we  Wrocławiu  dr  Andrzej  Drogoń,
kontynuował  wątek  podjęty  przez  wcześniejszych  panelistów.  Wśród  prelegentów  był
kolejny pracownik OBBH Wrocław Łukasz Sołtysik, który przedstawił sytuację strajkową
sprzed  40  laty  na  Dolnym Śląsku  oraz  naczelnik  delegatury  IPN w Opolu  dr  Tomasz
Greniuch. Opisał on strajki na Śląsku Opolskim latem 1980 r.

IV i V panel skupił się na opisie konsekwencji strajków z lata 1980 na południu Polski.

VI  panel,  podczas którego prelegentem był  dr  Kamil  Dworaczek,  pracownik  OBBH we
Wrocławiu, został poświęcony działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Konferencję zamknął panel dyskusyjny ze świadkami historii prowadzony przez dr Andrzej
Drogonia, którzy opowiedzieli swoje doświadczenia związane ze strajkami.

Podczas pierwszego dnia konferencji przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego wręczyli
m.in.  dyrektorom południowych  oddziałów  IPN  (Wrocław,  Katowice,  Kraków,  Rzeszów)
pamiątkowe monety z serii „Polska Droga do Wolności”.
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