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SIERPNIOWA ROCZNICA

31 sierpnia 1982 r. to wyjątkowa data w dziejach
PRL. Tego dnia doszło do zamieszek ulicznych o nie-
spotykanym dotąd zasięgu. Ludzie wyszli na ulice
w 66 miejscowościach, w 34 województwach. 

31 sierpnia 1982 r. przypadła druga rocznica podpisania porozumień
gdańskich. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna (TKK NSZZ „Solidar-
ność”) 28 lipca 1982 r. zaapelowała o zorganizowanie pokojowych ma-
nifestacji. Od tego momentu rozpoczęła się akcja mobilizacyjna zakon-
spirowanej opozycji. Władze, znając termin planowanych manifestacji,
podjęły przygotowania. W Warszawie kolportowano na przykład „fałszyw-
ki” odezwy Zbigniewa Bujaka i Zbigniewa Janasa o odwołaniu manifesta-
cji, a w Nowym Targu wydano ulotkę szkalującą „Solidarność”. Demon-
strowano siłę, zakłady pracy otaczały wojsko i oddziały milicji oraz Zme-
chanizowane Odwody Milicji Obywatelskiej. W zakładach prowadzono
kampanię „ostrzegawczą”. W związku z „narastającym zagrożeniem bez-
pieczeństwa wewnętrznego państwa” zatrzymano i aresztowano 627
osób, internowano 317 oraz przesłuchano 1005 osób (na podstawie in-
formacji dziennej MSW).

W dniu protestów – jak donosił „Tygodnik Mazowsze” – kolejki
podmiejskie nie zatrzymywały się na żadnej stacji między Warszawą
Wschodnią a Zachodnią. We Wrocławiu motorniczym tramwajów towa-
rzyszyli milicjanci i żołnierze, uniemożliwiając im zatrzymywanie się w miej-
scach planowanych zbiórek. W Toruniu zmieniono trasy autobusów. We
wrocławskich fabrykach wcześniej zwalniano ludzi z pracy. Milicja zbiera-
ła się w miejscach zapowiadanych zbiórek.

Demonstracje wszędzie przebiegały podobnie: ludzie gromadzili się
w głównych punktach miast, śpiewali pieśni, wznosili okrzyki: „uwolnić Le-
cha”, „precz z juntą”, „przywrócić Solidarność”, „wojsko z nami”.
Gdy zbliżało się ZOMO, skandowano: „gestapo” oraz „faszyści”.
Tworzono pochody oraz uczestniczono w nabożeństwach. Manifestantów
legitymowano, masowo fotografowano i filmowano. W Toruniu – jak
wynika z informacji „Tygodnika Mazowsze” – gdy milicjanci zaczęli robić
zdjęcia i filmować, zebrany „tłum odwrócił się do reprezentantów władzy
plecami i w milczeniu rozszedł się”. Atakowano ludzi armatkami wodny-
mi z barwioną wodą, aby umożliwić identyfikację uczestników zajść. Uży-
wano dużej ilości gazów łzawiących. Podczas bezpośrednich starć – bito
pałkami. Wyłapywano uczestników zajść, zatrzymanych niejednokrotnie
przepuszczano przez „ścieżki zdrowia”. Manifestanci odrzucali pojemniki



z gazem, ciskali kamieniami. W Gorzowie Wielkopolskim widziano męż-
czyznę rozbijającego bruk młotem pneumatycznym. Rzucano butelkami
z benzyną, budowano barykady, oblewano pojazdy milicyjne czarną far-
bą. W Legnicy i Głogowie doszło do marszów na komitety PZPR. W Trój-
mieście dzięki zablokowaniu gwoździami tras dojazdowych opóźniono in-
terwencję ZOMO we Wrzeszczu. We Wrocławiu „Solidarność” uruchomi-
ła zagłuszarki, przerywając łączność między helikopterem biorącym udział
w akcji pacyfikacyjnej a oddziałami ZOMO.

Krwawy przebieg miały wydarzenia w Lubinie: w wyniku odniesionych
ran zginęły dwie osoby. We Wrocławiu zginęła jedna osoba, podobnie
w Gdańsku. W Lubinie protesty trwały także 1 i 2 września.

Według danych MSW, po stronie sił bezpieczeństwa doznało obrażeń
137 funkcjonariuszy MO oraz dwóch żołnierzy WP. Jak podawano oficjal-
nie, zatrzymano 5131 osób, przed sądem stanęło 126 z nich. 

W ogłoszonym przez TKK komunikacie z 6 września stwierdzono,
że „masowe demonstracje uliczne 31.08. udowodniły raz jeszcze zdecy-
dowanie polskiego społeczeństwa w walce o przywrócenie należnych mu
praw”. Równocześnie, nawiązując do licznych prowokacji oraz związane-
go z tym nie kontrolowanego i spontanicznego przebiegu wydarzeń, ape-
lowano o powstrzymanie się od wszelkich akcji nie koordynowanych przez
TKK NSZZ „S” lub władze regionalne Związku.

Mimo to manifestacje z 31 sierpnia 1982 r. rozczarowały najbar-
dziej radykalnych działaczy „Solidarności”, liczących, że przerodzą się
one w strajk generalny. Z kolei dla władz zajścia stonowiły dowód
nadal znacznych wpływów „Solidarności” w społeczeństwie. Niespo-
dziewana była skala demonstracji. Gen. bryg. Władysław Ciastoń,
w tym czasie szef Służby Bezpieczeństwa, zmuszony był przyznać, że
„jeśli idzie o rozmiary zajść, to były jednak one większe od przyjmo-
wanego wariantu optymistycznego”.

Rzeczywiście wydarzenia 31 sierpnia 1982 r. nie stały się preludium do
strajku generalnego, w tym sensie można je interpretować jako porażkę
„Solidarności”. Z drugiej jednak strony demonstracje można uznać za
sukces, przyjmując, że miały one jedynie wyrazić protest wobec stanu wo-
jennego oraz zwrócić uwagę władz na wciąż duże wpływy „Solidarności”
w społeczeństwie. 

TKK na kolejnym posiedzeniu zrezygnowała z idei strajku generalne-
go, polecając jednocześnie zintensyfikowanie działań na rzecz budowy
społeczeństwa podziemnego. Wydaje się, że ta decyzja i przyjęcie umiar-
kowanej linii postępowania przyniosły podziemnej „Solidarności”, w dłuż-
szej perspektywie, więcej korzyści.
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