W sierpniu 1980 r. Jastrzębie-Zdrój dość nieoczekiwanie stało się
zarzewiem buntu śląskich kopalń. Potężny strajk górników zaskoczył
władze Polski Ludowej i zmusił je do podpisania porozumień
na Wybrzeżu, a następnie w samym Jastrzębiu. Sierpniowe protesty
zmieniły sytuację polityczną w kraju. Powstał niezależny związek
zawodowy „Solidarność”, którego ważnym ośrodkiem stało się
Jastrzębie.
Międzyzakładowa Komisja Robotnicza NSZZ „Solidarność” z siedzibą
w Jastrzębiu skupiała w szczytowym okresie nawet pół tysiąca
zakładów z południowej Polski. Narodziny niezależnego związku
pobudziły aktywność społeczną na niespotykaną dotąd skalę. Było to
szczególnie widoczne w Jastrzębiu - mieście, które potrzebowało
spoiwa łączącego ludzi przybyłych tu za pracą i mieszkaniem z całej
Polski.
Ten oddolny ruch społeczny został brutalnie spacyfikowany
w pierwszych dniach stanu wojennego. Jednocześnie jednak
wydarzenia z roku 1980 r. stały się dla jastrzębskich górników inspiracją
do dalszej walki o godność robotników i wolność kraju.

Wystawa prezentuje pamiątki z okresu tak zwanej Pierwszej
Solidarności (od strajków w sierpniu 1980 r. do wprowadzenia stanu
wojennego).
Część fotograficzna wystawy to zdjęcia wykonane przez Józefa Żaka,
fotoreportera jastrzębskiej gazety „Nasze Problemy”, który jako
pierwszy z dziennikarzy został wpuszczony na teren strajkującego
„Manifestu Lipcowego”.
Osobną grupę pamiątek stanowią dokumenty i druki z okresu
postrajkowego. Wśród nich są liczne tytuły prasowe, jakie pojawiły się
po odwilży. Są obecnie kapitalnym źródłem wiedzy o wydarzeniach
i nastrojach społecznych lat 1980-1981.
Niestety niewiele zachowało się przedmiotów z tamtego okresu.
Niewątpliwie cenne są biało-czerwone opaski czy tekturowe plakietki
członków MKS.
Organizator wystawy pragnie podziękować wszystkim instytucjom
i osobom prywatnym, które udostępniły swoje materiały.
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Strajk górników KWK „Manifest Lipcowy” - 31 VIII 1980

Podpisanie porozumienia jastrzębskiego - 3 IX 1980

Wizyta Lecha Wałęsy w Jastrzębiu - 20 X 1980

Poświęcenie pomnika porozumienia jastrzębskiego - 28 VIII 1981

