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Wieczorem 1 maja w Dzienniku Telewizyjnym lektor podniosłym
głosem odczytał z kartki: „Cały postępowy świat czci dziś Święto Pracy.
Wielotysięczne barwne pochody przeszły ulicami miast i wsi całej Polski.
Potężna rzesza ludzi wyległa na świąteczne manifestacje w poczuciu więzi
ze stuletnimi tradycjami robotniczej walki i pracy, aby zademonstrować
trwałość przekonań w sprawach, które naród zbliżają i jednoczą”.
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1986 roku komunistycznym władzom
bardzo zależało na
tym, żeby oficjalne
pierwszomajowe manifestacje, zorganizowane w setną rocznicę demonstracji robotników w Chicago, się udały.
A powody obaw o frekwencję były
poważne, gdyż kilka dni wcześniej,
26 kwietnia, uległ awarii czwarty reaktor elektrowni atomowej w Czarnobylu. W nocy z 27 na 28 kwietnia chmura
radioaktywnego pyłu dotarła nad Polskę. Pierwszy komunikat o tym wypadku ogłoszono dopiero 29 kwietnia.
Następnego dnia w całym kraju rozpoczęto akcję podawania dzieciom płynu
Lugola. Miał on zapobiec kumulowaniu się radioaktywnego izotopu jodu
w tarczycy i tym samym wzrostowi zachorowań na nowotwory. Jednocześnie
władze utrzymywały, że nie ma niebezpieczeństwa, i wezwały do udziału
w pochodach pierwszomajowych.
„Tegoroczne obchody mają szczególne historyczne tło. Upływa sto lat

od krwawej rozprawy amerykańskiej
policji z robotnikami w Chicago. To
pamiętne wydarzenie zapoczątkowało tradycję pierwszomajowych manifestacji. Szubienice, policyjne szarże,
klątwy i oszczerstwa, taka była odpowiedź na rodzący się nurt wyzwolenia człowieka” – stwierdził 1 maja
gen. Wojciech Jaruzelski. Jego słowa
odnosiły się do historii, jednak brzmiały całkiem aktualnie.
W Warszawie, oprócz oficjalnego,
maszerował jeszcze jeden pierwszomajowy pochód. Wierni, którzy przybyli
o dziesiątej do kościoła św. Stanisława
Kostki na Żoliborzu na mszę św., po
jej zakończeniu skierowali się przez
pl. Komuny Paryskiej (niegdyś i obecnie Wilsona) w kierunku ul. Krasińskiego. Tam drogę zagrodził im oddział ZOMO. Tłum cofnął się, szukając
schronienia w kościele i na przyległym
do niego terenie. Według szacunków
Służby Bezpieczeństwa, w pochodzie
wzięło udział około trzech tysięcy
osób. Milicjanci (także na koniach)

szybko rozpędzili uczestników marszu. Wielu z nich wylegitymowano,
przystąpiono też do „eliminowania
z tłumu osób zachowujących się najbardziej prowokacyjnie”. Według raportu SB o 11.45 w pobliżu kościoła
przebywało jeszcze około dwóch tysięcy osób, o 12.15 – tysiąc, dziesięć
minut później trzysta, a o 14.50 już tylko niewielka grupa.
Ludzie rzeczywiście „prowokowali” władze: rozrzucali ulotki, wznosili
okrzyki „Nie ma wolności bez Solidarności” i nieśli transparenty: „Rosjanie precz z Afganistanu”, „Solidarność MRKS”, „Wolność narodom
ZSRR – Solidarność”, „Polskie gestapo – MSW zabija już 10 lat”, „Teresa
Wrzesińska w torturach, niewidoczna
dla otoczenia”, „Żądamy statusu więźnia politycznego”.
Organizatorzy tego pochodu starali
się uzyskać oficjalne pozwolenie na
organizację przemarszu. Kilkunastoosobowy Komitet Obchodów Święta 1 Maja 1986 roku w Warszawie
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Ð Konfrontacja manifestantów z oddziałami milicji

– w którego skład weszli: Maciej
Jankowski jako przewodniczący oraz
m.in. Henryk Wujec i Janusz Onyszkiewicz – wystąpił 22 kwietnia do
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z odpowiednim wnioskiem.
Pochód miał się zebrać o 12.00 na
pl. Komuny Paryskiej i przemaszerować ulicami Słowackiego, Stołeczną

(obecnie Popiełuszki) i Krasińskiego. Do wniosku załączono „Odezwę
do mieszkańców Warszawy”, w której znalazło się m.in. następujące
uzasadnienie:
„Komitet Obchodów Święta 1 Maja
wzywa ludzi pracy stolicy do godnego uczczenia tego święta. Łączymy się w tym dniu myślami z tymi

Ð Uczestnicy pochodu z transparentami,
m.in. z portretem ks. Jerzego Popiełuszki

wszystkimi, którzy walczą o prawa
ludzi pracy na całym świecie, a szczególnie z naszymi kolegami i przyjaciółmi cierpiącymi za wspólną sprawę w więzieniach PRL. Wzywamy do
udziału w pokojowej manifestacji pod
hasłem zahamowania degradacji warunków naszego życia i pracy, uchylenia drakońskich ustaw, uwolnienia
więźniów politycznych, przywrócenia
pluralizmu związkowego. Wyruszamy
z hasłem powszechnej solidarności!”.
Oczywiście, władze nie wydały zgody na organizację pochodu. Odrzuciły także złożone przez organizatorów
odwołanie, co uzasadniono zagrożeniem „bezpieczeństwa i porządku
publicznego”.
Manifestacja przebiegała spokojnie.
W meldunku SB zapisano, że już przed
mszą św. proboszcz parafii ks. Teofil
Bogucki nawoływał zebranych do
zachowania spokoju. Wezwanie powtórzył także później, kiedy uczestnicy pochodu natknęli się na oddział
ZOMO i wrócili na teren kościoła. Napięcie wprowadziła tylko obecność oddziałów milicji i ich działania wobec
demonstrantów.
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Ð Fotograf

Wykonane przez wywiadowców Biura „B” zdjęcia potwierdzają, że manifestanci zachowywali się spokojnie. Dwadzieścia
dziewięć fotografii wklejonych
do albumu załączonego do meldunku zawiera rzekomo dokumentację „faktów naruszania
ładu i porządku publicznego
w rejonie kościoła św. Stanisława Kostki”, jednak w rzeczywistości pokazuje coś całkiem
innego.
Jedno ze zdjęć może posłużyć jako
syntetyczny opis stosunków władza–
społeczeństwo. Fotograf stał w pewnej
odległości za plecami funkcjonariuszy
blokujących przejście ul. Krasińskiego. Na pierwszym planie widzimy kilka szeregów umundurowanych milicjantów w hełmach, z opuszczonymi
zasłonami. Przy lewej krawędzi spostrzec można funkcjonariusza z kamerą.
Jawne filmowanie demonstrantów było
jedną z metod oddziaływania na tłum,
które miały wpłynąć na jego morale.
W głębi widzimy uczestniczących w pochodzie warszawiaków. Stoją spokojnie
naprzeciw milicjantów, zwróceni odsłoniętymi twarzami w ich stronę. Uwagę
przykuwają trzy transparenty uniesione nad głowami zgromadzonych. Co
ciekawe, nie zostały one wymienione
w meldunku SB. Przedstawiały portret
ks. Jerzego Popiełuszki, wikariusza

Ð Kobieta zatrzyman

a przez milicję

żoliborskiej parafii i kapelana Solidarności, zamordowanego 19 października
1984 roku przez oficerów Służby Bezpieczeństwa. Na prostokątnej tablicy
widnieje uproszczone graficznie zdjęcie
ks. Jerzego, zrobione 26 sierpnia 1984
roku przez Erazma Ciołka, na które nałożono napis „Solidarność”. Stało się
ono swoistą ikoną, przywołującą słowa wypowiedziane przez ks. Jerzego
w czasie jego ostatniego publicznego
wystąpienia: „Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie
wolno walczyć przemocą. [...] Módlmy
się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy
odwetu i przemocy”.
Na większości zdjęć zostali uwiecznieni uczestnicy manifestacji: kobiety
mężczyźni, dzieci. Wiele osób trzyma
palce wzniesione w geście symbolizującym zwycięstwo. Dobrze widoczne

są napisy na transparentach. Uwagę
fotografa przyciągnął też mężczyzna
z aparatem fotograficznym i kobieta
prowadzona przez milicjanta. To właśnie miały być akty „naruszania ładu
i porządku publicznego”.
Rozbieżność między formułkami
językowymi używanymi w meldunku
SB a załączonymi do niego fotografiami budzi pytanie, po co w ogóle je
dołączono. Widocznie sposób rozumowania przedstawicieli ówczesnej władzy był tak odmienny od naszego, że
nie dostrzegali oni tu żadnej niezgodności.
Tomasz Stempowski – historyk, kustosz w Biurze
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie;
interesuje się fotograﬁą historyczną; autor artykułów
dotyczących fotograﬁi historycznej i archiwistyki;
współautor książki Prawo w ﬁlmie (2009), współredaktor
albumu Oblężenie Warszawy w fotograﬁi Juliena Bryana (2010)

