
Zbrodnia Lubi ska, 31 sierpnia 1982 roku
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BEZP ATNY DODATEK PRZYGOTOWANY  
Z OKAZJI 40. ROCZNICY  ZBRODNI LUBI SKIEJ 
WE WSPÓ PRACY Z ODDZIA EM INSTYTUTU  
PAMI CI NARODOWEJ WE WROC AWIU

Solidarno  yje! 
Manifestacje i walki uliczne we Wroc awiu i by ym województwie legnickim 

w drug  rocznic  Porozumienia Gda skiego

Grupa m czyzn biegnie z rannym Micha em Adamowiczem, Lubin 31 VIII 1982 r. (AIPN Wr)

Sobota, 27 sierpnia 2022

Obchody drugiej rocznicy narodzin „Solidarno ci” mia y przebiega  w Lubinie spokojnie, ale formacje  
Milicji Obywatelskiej przemoc  rozp dzi y ludzi. Od kul zgin y 3 osoby, a 11 zosta o rannych. 



DR KAROL NAWROCKI 
 

N
SZZ „Solidar-
no ” by  naj-
wi kszym 
ruchem spo-
ecznym 

w dziejach 
wiata. Si  Solidarno ci by a 

energia ludzi, którzy w ci gu 
kilkunastu miesi cy stwo-
rzyli prawie dziesi ciomilio-
nowy zbiorowy byt, wal-
cz cy o demokratyczne 
zmiany w Polsce. Solidarno  
rozwija a si  ywio owo 
w ca ym kraju, bo dawa a Po-
lakom poczucie prawdziwej 
wolno ci i braterstwa w wa
nych dla nich sprawach. 
Funkcjonariusze SB byli 
przera eni rozwojem wypad-
ków do tego stopnia, e w po-
zostawionych raportach 
przestrzegali przed Solidar-
no ci : „realizacja postula-

tów robotniczych wywo a 
demokratyzacj  ycia 
w kraju”.  

Tutaj na ziemi dolno l
skiej istnia  bardzo silny opór 
przeciwko czerwonej tyranii. 
Pierwsze krótkotrwa e strajki 
na Dolnym l sku wybuch y 
18 lipca 1980 r. w Zak adach 
Górniczych „Polkowice”, 
dano m.in. likwidacji uprzy-
wilejowania dzia aczy partyj-
nych, funkcjonariuszy MO 
i SB. W pa dzierniku 1980 r. 
dolno l skie Mi dzyzak a-
dowe Komitety Za o yciel-
skie skupia y ju  ok. 0,5 mln 
cz onków, a liczba nowych 
systematycznie ros a. 

Wydawa  si  mog o, e 
stan wojenny zdusi Solidar-
no  i przywróci status quo 
ante. Tak si  jednak nie sta o. 

wiadomo  Polaków, e 
mog  mie  wp yw na swoje 

ycie i przeciwstawi  si  ko-

munistycznej w adzy jeszcze 
bardziej utwierdzi a ich 
w przekonaniu o s uszno ci 
obranego kierunku. 

Odpowiedzi  na wpro-
wadzony przez gen. Wojcie-
cha Jaruzelskiego stan wo-
jenny by a mobilizacja zwy-
k ych ludzi. Pomimo licznych 
zatrzyma  i represji nie 
wszyscy dzia acze z o yli 
bro . Ju  w pierwszych 
dniach po zawieszeniu „Soli-
darno ci” w województwie 
legnickim powsta y pod-
ziemne ponadzak adowe 
struktury Mi dzyzak adowy 
Komitet Strajkowy NSZZ „So-
lidarno ” Zag bia Miedzio-
wego w Legnicy oraz MKS 
w ZG „Rudna”, które konty-
nuowa y dzia ania legnic-
kiego oddzia u Zarz du Re-
gionu Dolny l sk i Mi dzy-
zak adowej Komisji Robotni-
czej w KGHM. W lipcu 1982 r. 
dzia acze m.in. tych struktur 
scentralizowali swoj  aktyw-
no  tworz c Mi dzyzak a-
dow  Komisj  Koordyna-
cyjn  NSZZ „Solidarno ” 
Woj. Legnickiego. 

Jednym z prioryteto-
wych dzia a  Instytutu Pa-
mi ci Narodowej jest uhono-
rowanie wszystkich tych, 
którzy sprzeciwili si  dykta-
turze peerelowskich aparat-
czyków. W ramach publikacji 
naukowych, popularnonau-
kowych i debat z udzia em 
wiadków historii opowia-

damy m odemu pokoleniu 
o czasach, gdy nasi przodko-
wie walczyli o wolno . Nasz 
portal „Encyklopedia Soli-
darno ci” przybli a histori  
ruchów opozycyjnych w PRL 
w latach 1976-1989. Przedsi
wzi cie jest rozwijane na bie-

co i powstaje nie tylko 
dzi ki badaczom historii naj-
nowszej, ale tak e zwyk ym 
ludziom, chc cym podzieli  
si  swoj  histori  z tamtych 
czasów. Swoim wiadec-
twem i niez omno ci  poka-
zuj  nam, e warto bi  si  
do ko ca i stawi  opór tyra-
nii, która odbiera nasz   
wolno ! 
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MAMY PRAWO 
DO STRAJKU!

Dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pami ci Narodowej
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MARCIN CHLUDZI SKI 
 

N
ajwi kszy 
w regionie 
górniczy pro-
test w stanie 
wojennym 
wybuch  

w Zak adach Górniczych 
Rudna, strajk podj li prak-
tycznie wszyscy pracownicy 
oddzia ów KGHM. Górnicy, 
hutnicy – ca a za oga – dobrze 
wiedzia a, po której stronie 
barykady stan . Ta za oga, 
ta wspólnota wyst pi a prze-
ciw komunistycznej w adzy 
nie zwa aj c na konsekwen-
cje. Ludzie Polskiej Miedzi 
protestowali, bo mieli pe n  
wiadomo  tego, co to zna-

czy by  obywatelem wolnego 
pa stwa i by  obywatelem 
pa stwa zniewolonego. 
Mieszka cy Zag bia Mie-
dziowego ponie li za to srog  

kar . 31 sierpnia 1982 roku 
pokazali, e nie boj  si  g o-
no mówi  i nie boj  si  pro-

testowa , pomimo tego, e 
wokó  nich wiszcza y kule. 
Kule, które dosi gn y  
Andrzeja Trajkowskiego,  
Micha a Adamowicza i Mie-
czys awa Po niaka, ale te  ra-
ni y wiele innych osób.  
Warto podkre li  w tym miej-
scu, e Zag bie Miedziowe 
powsta o dzi ki odkryciu 
w 1957 roku najwi kszego 
w Europie z o a rudy miedzi. 
To tutaj przyjechali do pracy 
wszyscy ci, którzy marzyli 
o lepszej przysz o ci dla sie-
bie i swoich bliskich. Dla nich 
ta przysz o  nierozerwalnie 
by a zwi zana z poczuciem 
wolno ci i solidarno ci. Stali 
si  jedn  spo eczno ci , 
wspólnot , dla której narzu-
cona w adza by a z em. A z o 
nie mo e i nie zwyci y o. 

Zwyci yli Ci, którzy wyszli 
na ulice Lubina i nie dali si  
zastraszy . Zbrodnia Lubi
ska to najtragiczniejsza karta 
w historii Zag bia Miedzio-
wego. Do bezbronnych ludzi 
w adza strzela a z ostrej amu-
nicji. Musimy o tym g o no 
mówi  i pami ta  o bohate-
rach tamtych dni. Idea y ów-
czesnej za ogi KGHM i spo-
eczno ci Zag bia Miedzio-

wego przetrwa y do dzi .  
Ich marzenia o wolno ci,  
wyj tkowa troska o drugiego 
cz owieka i o dobro naszej  
Ojczyzny sprawi y, e dzi  
mo emy y  i pracowa  
w wolnym i suwerennym 
kraju. Mo emy rozwija  
firm , która jest filarem  
gospodarczym naszej  
Ojczyzny zbudowanym 
dzi ki odwa nym i bezkom-
promisowym ludziom  
Polskiej Miedzi.

Marcin Chludzi ski, prezes KGHM Polska Mied  S.A.

40. rocznica Zbrodni Lubi skiej nie jest jedynie  
kolejn  dat  na mapie wydarze  w naszym kraju.  

W Polsce w dwóch miejscach mo na mówi   
o narodzinach wielkiego ruchu spo ecznego,  

jakim jest Solidarno  – to Wybrze e i Porozumienia 
Sierpniowe oraz Lubin z krwawym odwetem  

za walk  o woln  i sprawiedliw  Ojczyzn .  
W Zag biu Miedziowym Solidarno  by a i jest silna 

 jak nigdzie indziej. 

W IMI  WOLNO CI 
I SOLIDARNO CI!

Fala strajków latem 1980 r., a nast pnie powstanie  
NSZZ „Solidarno ” wywo a y najpowa niejszy w historii  

PRL kryzys pa stwa komunistycznego i destabilizacj  
 systemu opartego na hegemonicznej pozycji Polskiej  

Zjednoczonej Partii Robotniczej. Podwa enie roli PZPR  
sprawi o, e partia ta ju  nigdy nie podnios a si   

z ideologicznej kl ski. Zwykli ludzie, robotnicy zrzeszeni 
 w zak adach pracy rzucili wyzwanie w adzy  

i sprzeciwili si  uciskowi. 
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DR GRZEGORZ WALIGÓRA 
Oddzia  IPN we Wroc awiu 

P
owstanie w ko-
munistycznej 
Europie nieza-
l e n e g o  
od w adz 
zwi zku zawo-

dowego, w szeregi którego 
w krótkim czasie wst pi o 
blisko 10 mln doros ych oby-
wateli by o wydarzeniem bez 
precedensu. Nios o za sob  
perspektyw  na g bsze 
zmiany i popraw  warunków 

ycia. Okres 16 miesi cy le-
galnej dzia alno ci NSZZ „So-
lidarno ”, to czas nadziei 
na demokratyzacj  ycia pu-
blicznego i wiary w przepro-
wadzenie zasadniczych re-
form opartych o dialog i ne-
gocjacje. 

Dynamiczny rozwój „So-
lidarno ci”, która szybko 
sta a si  wielkim ruchem 
spo ecznym, zosta  zatrzy-
many z 12 na 13 grudnia 1981 
r. przez wprowadzenie stanu 
wojennego. Tysi ce liderów 
zwi zku i dzia aczy opozy-
cyjnych zosta o internowa-
nych, na ulicach pojawi o si  
wojsko, a w ca ym kraju za-
cz y obowi zywa  surowe 
przepisy dekretu o stanie wo-
jennym. Po brutalnej pacyfi-
kacji spontanicznych straj-
ków i protestów przeciwko 
represjom i stanowi wojen-
nemu, pozostaj cy na wolno-

ci liderzy zwi zku musieli 
okre li  na nowo jego dalsze 
cele, jak i metody skutecz-
nego dzia ania. 

„Solidarno ” trwa a 
w podziemiu, a zasadniczy 
trzon prowadzonych akcji 
opiera  si  na regionach. Do-
piero w kwietniu 1982 r. uda o 
si  utworzy  ogólnopolsk  
Tymczasow  Komisj  Koor-
dynacyjn  NSZZ „Solidar-
no ”, której g ównym celem 
by a koordynacja podziemnej 
dzia alno ci zwi zku. 

Liderzy podziemnej „So-
lidarno ci” toczyli spór o dal-
sz  taktyk  w walce z komu-
nistami. Cz  dzia aczy 
za najskuteczniejsz  bro  
uwa a a organizacj  strajków, 
w tym strajku generalnego. 
Popularna by a te  koncepcja 
„d ugiego marszu” czyli pro-
pagowania dzia ania pozyty-
wistycznego polegaj cego 
na organizowaniu pomocy dla 
aresztowanych i ich rodzin, 
budowaniu podziemnej kul-
tury i o wiaty oraz podziem-
nego ruchu wydawniczego. 
Radykalniejsi dzia acze wzy-
wali do organizacji ulicznych 
manifestacji. Po tak  form  
walki pocz tkowo si gano 
jednak sporadycznie. Prze o-
mem okaza y si  dopiero or-
ganizowane z powodzeniem 
protesty uliczne w wi kszych 
miastach w dniach 1 i 3 maja 
1982 r. 

Spór o dalsze metody 
dzia ania uwidoczni  si  

tak e na Dolnym l sku, 
gdzie koordynacj  podziem-
nych dzia a  od pocz tku 
stanu wojennego prowadzi  
Regionalny Komitet Straj-
kowy (RKS) NSZZ „Solidar-
no ” Dolny l sk. Jedn  
z kluczowych kwestii, w któ-
rej nie osi gni to konsen-
susu by a organizacja de-
monstracji ulicznych. Ich 
zwolennikiem by  Kornel 
Morawiecki, a przeciwni-
kiem przewodnicz cy RKS 
W adys aw Frasyniuk, który 

opowiada  si  za ide  krót-
kich comiesi cznych straj-
ków w zak adach. Latem 
1982 r. dosz o do roz amu.  
K. Morawiecki za o y  naj-
pierw nowe pismo „Solidar-
no  Walcz ca”, a nast pnie 
organizacj  o tej samej na-
zwie, która do  szybko sfor-
mu owa a program radykal-
nej walki z komunizmem. 
W debiutanckim numerze 
nowego pisma wezwano 
do uczestnictwa w manife-
stacji ulicznej we Wroc awiu 

w dniu 13 czerwca 1982 r. De-
monstracja okaza a si  spo-
rym sukcesem. Wzi o w niej 
udzia  tysi ce osób, które 
do pó nych godzin nocnych 
prowadzi y zaci te walki ze 
Zmotoryzowanymi Odwo-
dami Milicji Obywatelskiej, 
a na wielu ulicach Wroc awia 
wyros y barykady. Ze spo-
rym odzewem spotka y si  
te  apele o manifestacje 16 
i 28 czerwca.  

Szeroki odzew spo e-
cze stwa i aktywny udzia  

w demonstracjach ulicz-
nych sk oni  podziemne kie-
rownictwo zwi zku do we-
zwania do masowych prote-
stów w ca ym kraju w drug  
rocznic  podpisania poro-
zumie  sierpniowych 31 
sierpnia 1982 r. W odpowie-
dzi dziesi tki tysi cy ludzi 
wysz o na ulice w 66 mia-
stach. Do najwi kszych 
i najbardziej drastycznych 
wydarze  dosz o na Dol-
nym l sku: w Lubinie 
i Wroc awiu.

JAK WALCZY  Z KOMUN ?
Lipcowo-sierpniowe strajki 1980 r., a nast pnie podpisanie z w adzami 31 sierpnia 1980 r.  

porozumienia w Gda sku  i dzie  wcze niej podobnego w Szczecinie, w zasadniczy sposób 
 wp yn y na dalsze losy PRL. W wyniku podpisanych dokumentów na scenie politycznej  

pojawi  si  samorz dny i niezale ny od w adz zwi zek zawodowy „Solidarno ”.  
I chocia  formalne powstanie zwi zku nast pi o dopiero kilkana cie dni pó niej (17 wrze nia),  

od samego pocz tku to w a nie 31 sierpnia i zako czenie strajku w Stoczni Gda skiej  
zacz to uwa a  za prze omowe wydarzenie i pocz tek NSZZ „Solidarno ”.

DYNAMICZNY  
ROZWÓJ 

„SOLIDARNO CI”, 
KTÓRA SZYBKO STA A 
SI  WIELKIM RUCHEM 
SPO ECZNYM, ZOSTA  

ZATRZYMANY  
Z 12 NA 13 GRUDNIA 

1981 R. PRZEZ WPRO-
WADZENIE STANU 

WOJENNEGO. 

Wroc aw, pl. Czerwony, 31 VIII 1982 r. (AIPN Wr, dar E. Gorzkowskiej)

Wroc aw, walki przy ul. Legnickiej, 31 VIII 1982 r. (AIPN Wr, dar Ewy Gorzkowskiej)

Ulotka z 1982 r. lub 1983 r. (AIPN Wr)
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DR GRZEGORZ WALIGÓRA 
Oddzia  IPN we Wroc awiu 

D
o udzia u 
w prote cie 
wzywano we 
w s z y s t k i c h  
podziemnych 
pismach. Wy-

drukowano dziesi tki tysi cy 
ulotek zach caj cych 
do przyj cia na pl. Czerwony 
(obecnie pl. Solidarno ci). 
Pochód mia  ruszy  w kie-
runku ul. Mazowieckiej. 
Tras  wyznacza y wi c dwie 
kolejne (przed 13 grudnia 
1981 r.) siedziby dolno l skiej 
„Solidarno ci”. 

W adze partyjne powa
nie obawia y si  kolejnej du-

ej manifestacji. Tu  przed jej 
terminem w oficjalnej prasie 
przypominano o rygorach 
stanu wojennego, zakazie 
zwo ywania i organizowania 
manifestacji. Podkre lano, e 
za samo uczestnictwo w ak-
cji protestacyjnej grozi 
areszt, grzywna lub zwolnie-
nie z pracy, a organizatorom 
nawet kara do kilku lat po-
zbawienia wolno ci. 

Nie przestraszy o to wro-
c awian i w stolicy Dolnego 

l ska dosz o do najliczniej-
szej manifestacji w kraju. Sza-
cuje si , e tego dnia na ulice 
Wroc awia wysz o ponad 50 
tys. mieszka ców. Manifesta-
cja mia a rozpocz  si  o go-

dzinie 16.00, jednak ju  wcze-
niej Zmotoryzowane Od-

wody Milicji Obywatelskiej 
(ZOMO) rozpocz y rozprasza  
gromadz cych si  manifestan-
tów. W wyniku interwencji 
z u yciem wozów opancerzo-
nych, petard, gazów zawi
cych i armatek wodnych za-
cz to rozdziela  demonstran-

tów i spycha  ich cz  w kie-
runku ul. Legnickiej. Manife-
stanci odpowiadali stawia-
niem barykad oraz rzucaniem 
kamieni i butelek z benzyn . 
Dosz o do ci kich walk ulicz-
nych. Cz  protestuj cych zo-
sta a wyparta w okolice pl. 
Kirowa (obecnie Orl t Lwow-
skich), cz  wycofa a si  w re-

jon ul. Trzemeskiej, Strzegom-
skiej i Robotniczej. W celu roz-
proszenia demonstracji ZOMO 
u y o broni palnej. W wyniku 
strza ów mier  poniós  Kazi-
mierz Michalczyk, a osiem 
osób zosta o rannych. 

W tym czasie druga cz  
protestuj c ruszy a w kie-
runku ul. Mazowieckiej, prze-

suwaj c si  w stron  Rynku. 
Do t umu do cza y si  ko-
lejne grupy. Przed godzin  
17.00 do du ych walk ulicz-
nych dosz o w okolicach 
przedgrudniowej siedziby Za-
rz du Regionu NSZZ „Solidar-
no ” Dolny l sk, gdzie zgro-
madzi o si  kilka tysi cy ma-
nifestantów. W celu rozpro-
szenia demonstracji u yto ga-
zów zawi cych. Nad miej-
scem walk kr y  milicyjny 
mig owiec. Demonstranci 

rzucali kamieniami, rubami, 
butelkami z benzyn  itp. 
Cz  z nich skierowa a si  
w kierunku Urz du Woje-
wódzkiego, gdzie zosta a za-
atakowana przez o nierzy 
stoj cych na mo cie Grun-
waldzkim. W wyniku tocz
cych si  walk sp on  stoj cy 
na mo cie samochód woj-
skowy Gaz-69. 

We wczesnych godzinach 
wieczornych walki trwa y 
jeszcze w okolicach ul. Karola 

wierczewskiego (obecnie Jó-
zefa Pi sudskiego), widnic-
kiej, pl. Pereca i ul. Grabiszy
skiej. Ostatnia barykada zo-
sta a zdobyta przez ZOMO ju  
po pó nocy, o godz. 3.15. 

Wroc awska opozycja 
stara a si  na bie co doku-
mentowa  przebieg manife-
stacji. Ekipa podziemnego 
Radia Solidarno ci Walcz cej 
kierowana przez Romualda 
Lazarowicza przeprowadzi a 

jedyn  w dziejach podziem-
nej radiofonii transmisj  
na ywo. Manifestacj  próbo-
wali tak e udokumentowa  
cz onkowie Niezale nej 
Agencji Fotograficznej De-
menti, ukryci w mieszka-
niach wokó  pl. Czerwonego. 
Wojciech Wójcik nagra  
wówczas jeden z najs ynniej-
szych kadrów stanu wojen-
nego, jak milicyjna ci a-
rówka celowo naje d a 
na jednego z demonstran-
tów. Filmik ten zosta  na-
st pnie przekazany na Za-
chód i wyemitowany przez 
najwi ksze wiatowe stacje 
telewizyjne, staj c si  sym-
bolicznym uj ciem Polski 
okresu stanu wojennego. Do-
piero po jakim  czasie oka-
za o si , e osoba, na któr  
naje d a samochód to Jaro-
s aw Hyk, który odniós  wów-
czas tylko nieznaczne obra e-
nia i po dwóch tygodniach po-
bytu w szpitalu wróci  
do dzia alno ci podziemnej. 
Nast pnie w ukazuj cych si  
podziemnych pismach za-
mieszczano szczegó owe re-
lacje poszczególnych epizo-
dów star  ulicznych. 

Wyj tkow  skal  przy-
bra y represje. W trakcie 
i po manifestacji zatrzymano 
645 osób, z czego 48 stan o 
przed s dami, a 425 przed ko-
legiami ds. wykrocze , 165 in-
ternowano.

Wezwanie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarno ” do ogólnopolskich manifestacji  
w dniu 31 sierpnia 1982 r. w drug  rocznic  podpisania Porozumie  Sierpniowych spotka o si  z du ym odzewem  
na Dolnym l sku, zw aszcza we Wroc awiu, gdzie w przygotowania do protestu w czy y si  zarówno kierowany  

przez W adys awa Frasyniuka Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarno ” Dolny l sk, jak i za o ona  
przez Kornela Morawieckiego Solidarno  Walcz ca. 

31 SIERPNIA 1982 R. WE WROC AWIU
Wroc aw, ul. Legnicka, 31 VIII 1982 r. (AIPN Wr, dar E. Gorzkowskiej)
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Wroc aw, róg ul. Nabyci skiej i Legnickiej, 31 VIII 1982 r. (AIPN Wr, dar Ewy Gorzkowskiej) 
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Spalony gazik ko o Mostu Grunwaldzkiego, Wroc aw, IX 1982 r. (AIPN Wr, dar E. Gorzkowskiej)
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UKASZ SO TYSIK 
Oddzia  IPN we Wroc awiu 

N
a wezwanie 
p o d z i e m -
nych struktur 
„Solidarno-

ci” Dolnego 
l ska i woje-

wództwa legnickiego na lu-
bi ski rynek (pl. Wolno ci) 
o godzinie 15.30 przysz o 
oko o 2 tys. osób. Na fotogra-
fiach z manifestacji wida , e 
oprócz m czyzn by a te  
m odzie  szkolna i kobiety 
z dzie mi. Nieco wcze niej 
pododdzia y MO zabezpie-
czy y kilka kluczowych 
miejsc w rynku i w jego naj-
bli szym otoczeniu. Czekano 
na rozwój wydarze .  
 
Manifestacja  
Pokojowa demonstracja od-
by a si  pod has ami przy-
wrócenia „Solidarno ci”, 
uwolnienia wi zionych opo-
zycjonistów i odwo ania 
stanu wojennego. Z kwiatów 
zosta  u o ony krzy , od pie-
wano m.in. Mazurka D brow-
skiego i Rot , skandowano 
has a. Z milicyjnego auta na-
wo ywano ludzi do rozej cia 
si . Gdy prowadz cy manife-
stacj  og osili jej zako czenie, 
a ludzie zacz li si  powoli roz-
chodzi , to funkcjonariusze 
zacz li strzela  w lubinian po-
ciskami z gazem zawi cym 
i petardami hukowymi. Spo-
kojni dot d ludzie zacz li re-
agowa  na dzia ania milicji 
agresywnie. Wykrzykiwano 
wulgaryzmy oraz „Gestapo”, 
„Hitlerowcy”. Odrzucano 
w kierunku milicji pociski 
z gazem zawi cym. Do akcji 
w czyli si  uzbrojeni w pisto-
lety maszynowe i ka aszni-
kowy ZOMO-wcy.  

 
Walki uliczne i ofiary  
Po godzinie 16.00 trwa y ju  
walki uliczne, a do grup 
mieszka ców ZOMO strze-
la o nie tylko lepymi nabo-
jami, ale tak e bojowymi. De-
monstranci zostali wyparci 
z rynku, a funkcjonariusze 
przemieszczaj c si  pieszo 
strzelali do ludzi, w tym 
tak e do gapiów. W wyniku 
oddawanych salw, oko o 
16.30 zgin li Andrzej Traj-
kowski i Mieczys aw Po niak. 
Nied ugo pó niej na mostku 
nad Baczyn  ci ko ranny 
w g ow  zosta  Micha  Ada-
mowicz (zmar  5 wrze nia).  

Pomimo ofiar miertel-
nych dowodz cy pacyfikacj  
nie wycofali uzbrojonych 
ZOMO-wców. Przesiedli si  
do dziewi ciu nysek i urz
dzili po mie cie rajdy, dalej 
bezmy lnie strzelaj c do lu-
dzi. Ranni zostali: Mieczy-
s aw Chmielewski, Andrzej 
Dudziak, Henryk Huzare-
wicz, Miros aw Kwiatkowski, 
Ireneusz Lao, Kazimierz Ru-
sin, Szymon Stafiniak, Ry-
szard Stefanowicz, Ryszard 

Tereszkiewicz, Edward 
Wertka i Brygida Wieczorek. 
Wszystkie ofiary postrzelono 
poza rynkiem. 

Pacyfikacja i walki 
uliczne trwa y do pó nych 
godzin nocnych. ZOMO 
strzela o pociskami z gazem 
zawi cym tak e na placach 

osiedlowych, a nawet 
do mieszka . Na niektórych 
ulicach mieszka cy zbudo-
wali barykady, rzucano ka-
mieniami w MO.  

Tego dnia w Legnickiem 
pokojowe manifestacje prze-
rodzi y si  w walki uliczne 
tak e w G ogowie, Legnicy 
i Polkowicach. Demonstran-
tów sprowokowa a MO. 

 
Protesty 1 i 2 wrze nia 
Pomimo wstrz su i wprowa-
dzonej godziny milicyjnej, 
w kolejnych dniach miesz-
ka cy znów wyszli na ulice - 1 
wrze nia ponad 10 tys. osób, 
a 2 wrze nia 5 tys. Dosz o 

do walk ulicznych, ale milicja 
ju  nie u y a broni palnej. 
W Lubinie w ci gu trzech dni 
demonstracji zatrzymano 
250 osób, a w kolejnych 
dniach jeszcze 72. Cz  
z nich zosta a aresztowana, 
internowana lub ukarana 
grzywnami. 
 
Dlaczego Lubin? 
Przygotowania do manife-
stacji w Lubinie by y znane 
komunistycznej w adzy. Si y 
porz dkowe mia y „dzia a  
zdecydowanie”, poniewa  
MSW da o przyzwolenie 
na u ycie broni. Takie dyspo-
zycje wyda  p k Bogdan Ga-
rus zast pca komendanta 
wojewódzkiego MO w Le-
gnicy. Funkcjonariusze MO 
zajmuj c pozycje w Lubinie 
przed rozpocz ciem manife-
stacji byli ju  uzbrojeni w pi-
stolety maszynowe PM-63, 
a niektórzy w ka asznikowy. 
Po zako czeniu manifestacji, 
gdy zebrani powoli si  roz-
chodzili, ZOMO-wcy nie 
tylko u yli gazu zawi cego 
i petard hukowych, ale za-
cz li bezmy lnie strzela  
do grupek ludzi i gapiów. 
Strzelaniny i walki uliczne 
rozla y si  na ca e miasto. 

Jak dot d nie ma wyra
nych dowodów na to, e w a-
dze w Warszawie zaplano-
wa y t  zbrodni  i wybra y 
Lubin, aby j  wykona . Nie-
mniej to co si  wydarzy o 
uprawnia do szukania moty-
wów tego co si  sta o. Praw-
dopodobnie pod uwag  
wzi to kilka czynników. 
W pierwszych dniach 
po wprowadzeniu stanu wo-
jennego „Solidarno ” zor-
ganizowa a silne protesty 
w zak adach KGHM (naj-
wi kszy w ZG „Rudna”), 
cz  z nich zosta a spacyfi-
kowana, na szcz cie bez 
ofiar. Pó niej aktywn  dzia-
alno  rozwin y pod-

ziemne struktury „Solidar-
no ci” w Zag biu Miedzio-
wym, które drukowa y i kol-
portowa y pras  podziemn . 
Doda  jeszcze mo na zda-
rzenia z pierwszej po owy 
1982 r. – pod o enia nie-
sprawnych adunków wybu-
chowych w celu postraszenia 
w adz. Przytoczne zjawiska 

wiadczy y, e opór spo-
eczny nie zosta  z amany. 

Ponadto Lubin by  rednim 
miastem na zachodzie kraju 
(nazwa atwa do pomylenia 

m.in z Lublinem), znacznie 
oddalonym od Warszawy, 
gdzie znajdowali si  zagra-
niczni korespondenci i am-
basady. Wydaje si  wi c, e 
w adze maj c to na wzgl
dzie dosz y do wniosku, e 
nale y spo ecze stwo Zag
bia Miedziowego zastraszy  
urz dzaj c w Lubinie bru-
taln  pacyfikacj  z u yciem 
broni z amunicj  bojow  i nie 
licz c si  z ofiarami, nawet 
miertelnymi. 

Obchody drugiej rocznicy narodzin „Solidarno ci” mia y przebiega  w Lubinie spokojnie, ale formacje  
Milicji Obywatelskiej przemoc  rozp dzi y ludzi. Od kul zgin y 3 osoby, a 11 zosta o rannych.  

Sekwencja zdarze  31 sierpnia 1982 r. sk ania do wniosku, e brutalna pacyfikacja by a raczej zaplanowana.  
Nasuwa si  pytanie, dlaczego wybrano Lubin? 

DLACZEGO STRZELANO W LUBINIE?

Lubin, pocz tek manifestacji, 31 VIII 1982 r. (AIPN Wr)

FO
T.

 N
N

Lubin, rozp dzanie ludzi na rynku, 31 VIII 1982 r. (AIPN Wr)

FO
T.
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N

Andrzej Trajkowski  
(AIPN)

Mieczys aw Po niak  
(AIPN)

Micha  Adamowicz  
(AIPN)
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MAGDA WYSOCKA 
Oddzia  IPN we Wroc awiu 

W
torek 31 
s ierpnia  
1982 r. 
mia  by  
n i e m a l  
zwyczaj-

nym dniem. Mo e dla m o-
dzie y zapowiada  si  troch  
odmienny, bo koncert mia  
zagra  zespó  D em. Dla do-
ros ych lubinian dzie  raczej 
szczególny, bowiem pod-
ziemna Solidarno  zaplano-
wa a w rynku pokojow  ma-
nifestacj  z okazji 2. rocznicy 
porozumie  sierpniowych. 
Wydawa o si , e cel zosta  
osi gni ty, manifestacja prze-
bieg a spokojnie, od piewano 
m.in. hymn pa stwowy, Bo e 
co  Polsk , in. pie ni patrio-
tyczne, u o ono krzy  z kwia-
tów. Sta o si  inaczej, na uli-
cach miasta pola a si   krew… 
Doskonale oddaj  to relacje 
naocznych wiadków. 

Stanis aw nieg: „W cza-
sie, gdy piewali my, wje-
cha y na Rynek od strony ul. 
Tysi clecia dwa ci arowe sa-
mochody wype nione mili-
cjantami […]. Uformowali kor-
don […]. Byli uzbrojeni w wy-
rzutnie granatów zawi cych, 
pa ki szturmowe i w du e pla-
stikowe tarcze. Twarze zakry-
wa y im opuszczone przy-
bice. […] Rozchodzimy si . 

W tym czasie kordon milicjan-
tów zacz  strzela  w naszym 
kierunki petardami i grana-
tami z gazem zawi cym”.  
Miros aw Bodnar: „Z milicyj-
nej szczekaczki kilkakrotnie 
nawo ywano, by t um si  roz-
szed . T um ju  by  g sty. Ja 
znajdowa em si  wewn trz 
t umu. S ysza em jak kto  […] 
mówi , e manifestacja ma 
charakter pokojowy, e nie 
pragniemy starcia z milicj . 
Ludzie zacz li piewa . […] 
W przerwach mi dzy pie-
niami wznoszono okrzyki  

– has a: « damy dotrzyma-
nia porozumie  gda skich», 
«Uwolni  internowanych», 
«Uwolni  uwi zionych»”.  

Pomimo zako czenia 
manifestacji na lubinian spa-
d y pociski z gazem zawi

cym, granaty hukowe. Nie-
d ugo pó niej zacz to pole-
wa  wod  z armatek oraz 
strzela  z pistoletów maszyno-
wych ostr  amunicj . Adam 

Myrda: „Strzelaj  z ostrej amu-
nicji, bowiem us ysza em 
wist kul i widzia em odpry-

skuj ce kawa eczki niskiego 
murku […] By em wiadkiem 

jak m oda dziewczyna zosta a 
ugodzona w nog  granatem 
zawi cym […]”. 

Wkrótce ZOMO-wcy za-
cz li strzela  do ludzi. Od kul 

milicji zgin li Andrzej Traj-
kowski, Mieczys aw Po niak 
i Micha  Adamowicz. Mate-
usz Borkowski zapami ta  
przera aj cy obraz trafio-
nego M. Adamowicza: „Na 
mostku le y ranny. Podbie-
g em do mostku i zobaczy-
em m czyzn , le cego 

twarz  do betonu. Z prze-
strzelonej potylicy g owy 
p yn a krew…”. 

Kolejnych 11 osób zo-
sta o postrzelonych z broni 
palnej. Ireneusz Lao: „Oni nie 
wiedzieli, w któr  stron  
strzela , raz strzelali w jedn , 
drugi raz w przeciwn . Strze-
lali z granatów zawi cych. 
Wiatr wia  w kierunku ludzi 
i gaz przedmuchiwany by  
na nich.[…] Rykoszety sz y 
prosto na ludzi. […] Wtedy 
w a nie przeszed em w stron  
plebanii ko o ma ego ko cio a 
i tam chcia em odrzuci  gra-
nat z gazem zawi cym, 
który upad  ko o mnie. 
Wtedy pu ci  seri . Jedna 

kula trafi a mnie w nog . 
[…]”. Henryk Huzarewicz: 
„Poczu em gwa towny ból 
lewej d oni. Wyci gn em j  
z kieszeni, by a poszarpana 
i tryska a krwi . W pierwszej 
chwili nie wiedzia em co si  
sta o. Pó niej okaza o si , e 
jestem ranny tak e w prawe 
przedrami  i brzuch. Sta em 
bowiem bokiem do linii wy-
strza u i kula, przeszywaj c 
mi lew  d o , przesz a przez 
brzuch, a nast pnie przez 
prawe przedrami  […]”. 

Sytuacja w mie cie sta-
wa a si  coraz bardziej dra-
matyczna. Krzysztof Raczko-
wiak pisa : „Lubin tonie 
w gazie. Ludzie uciekali 
z mieszka  z ma ymi 
dzie mi. Nie mo na by o wy-
trzyma . Duszono si , p a-
kano. Wiele osób zatrzymano 
w a nie dlatego, e wyszli 
na ulice. W mie cie jeszcze 
po 2 tygodniach czu  by o 
gaz”. Zbigniew Korczowski: 
„Z centrum Lubina docho-
dzi y do nas odg osy strza-
ów. Spoza samochodów zo-

mowcy co chwil  robili wy-
pady i wycofywali si . M odzi 
ludzie budowali barykady. 
[…] Broniono si , poniewa  
te dzikusy strzela y do okien 
budynków”. Dalej opowia-
da : „Przez ca  noc trwa a 
strzelanina z granatów, pe-
tard i rakiet. Tymczasem 
w telewizyjnym dzienniku 
wieczornym spiker informo-
wa  nas  «Na ulicach Lubina 
zapanowa  spokój»”. 

Tego dnia D em nie za-
gra  w Lubinie. 25 lat pó niej 
refleksj  podzieli  si  basista 
Benedykt Jan Otr ba: „(…) 
D em nie zdo a  wjecha  
do miasta. Pami tam, jak do-
je d ali my do Lubina. Byli-
my przera eni tym, co zoba-

czyli my, bo nie wiedzieli-
my, co si  tak naprawd  

dzieje. Kto  krzykn , e 
mamy jecha , wi c przeje-
chali my miasto, a obok nas 
[…] ZOMO. Po jakim  czasie 
zacz y nap ywa  do nas in-
formacje, co si  tak na-
prawd  wydarzy o w Lubi-
nie, e zgin li ludzie, e s  
ranni. Dla nas by  to ogromny 
szok (…)”. 

40 lat temu na ulicach Lubina dosz o do zamieszek i scen mro cych krew w y ach. Komuni ci dopu cili si  zbrodni.  
Rezultatem tej dygnitarskiej krótkowzroczno ci by y ofiary miertelne i ci ko ranni. 

„STRZELANO WSZ DZIE  
I DO WSZYSTKICH”. ZBRODNIA 

 LUBI SKA OCZAMI WIADKÓW

Rajduj ca nyska z funkcjonariuszami ZOMO, Lubin, 31 VIII 1982 r. (AIPN Wr)
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Symboliczny grób A. Trajkowskiego i M. Po niaka, Lubin, noc 1 IX 1982 r. (AIPN Wr)
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PRZEMYS AW CIE LIK 
Oddzia  IPN we Wroc awiu 

ledztwo w czasach  
komunizmu  

 
ledztwo prowa-
dzi a komuni-
styczna, ca ko-
wicie podpo-
rz dkowana 
wojskowej w a-

dzy gen. Wojciecha Jaruzel-
skiego, Prokuratura Garnizo-
nowa we Wroc awiu, która ju  
31 sierpnia 1982 r. wszcz a 
ledztwo w sprawie mierci 

tego dnia Andrzeja Trajkow-
skiego i Mieczys awa Po niaka 
podczas zaj  ulicznych w Lu-
binie. 5 wrze nia 1982 r. 
na skutek odniesionej rany po-
strza owej zmar  w szpitalu 
trzeci uczestnik manifestacji 
Micha  Adamowicz.  

Prowadzi  je porucznik 
Mi an Senk. Uczestnicy de-
monstracji w przewa aj cej 
wi kszo ci twierdzili, e u y-
cie si y i broni przez milicj  
by o niecelowe i nieadekwatne 
do sytuacji. Wed ug zezna  
funkcjonariuszy, to t um by  
bardzo agresywny, czuli zagro-

enie swojego ycia i zdrowia, 
co zmusi o ich do u ycia gazów 
zawi cych, a w ostateczno ci 

broni palnej, bowiem ludzie 
rzucali w nich nie tylko kamie-
niami, ale i butelkami z ben-
zyn . Warto przytoczy  frag-
ment zezna  nieumunduro-
wanego funkcjonariusza ope-
racyjnego MO w Lubinie Zyg-
munta Adamczyka, który 
wmiesza  si  w t um ludzi 
i przebieg wydarze  pozna  
od rodka. Ju  1 wrze nia  
1982 r. zezna  m.in.: „(…) Nie 
by o absolutnie takiej potrzeby, 
aby u ywa  ostrej amunicji 
i strzela  w t um, który cofa  si  
i nie atakowa  milicjantów ka-
mieniami lub butelkami. Ja 
tego nie widzia em”. W trakcie 
ogl dzin ujawniono liczne 
przestrzeliny po pociskach 
znajduj ce si  w pobliskich bu-
dynkach, szybach sklepo-
wych, znakach drogowych 
oraz lady po ubytku tynku, 
odpryski asfaltu. W sumie na-
liczono oko o 150 przestrzelin 
o ró nych wymiarach, na wy-
soko ci od 80 do 170 cm. 

Prokurator M. Senk  
8 kwietnia 1983 r. spraw  
umorzy  opieraj c si  wy cz-
nie na zeznaniach funkcjona-
riuszy MO i nie odnosz c si  
do zezna  osób pokrzywdzo-
nych i wielu naocznych 
wiadków, którzy zeznali, e 

dzia anie milicji i ZOMO, 
a w szczególno ci u ycie 
amunicji ostrej, by o niczym 
nieuzasadnione i sprawia o 
wra enie wr cz „polowania 
na ludzi”. 

  
ledztwo  

w latach 90–tych  
15 pa dziernika 1991 r. na sku-
tek ponownej analizy sprawy 

dokonanej przez Departa-
ment Prokuratury w Mini-
sterstwie Sprawiedliwo ci, 
Prokuratura Wojewódzka 
w Legnicy podj a na nowo 
umorzone ledztwo podkre-
laj c w uzasadnieniu, e by o 

ono przez Prokuratur  Garni-
zonow  we Wroc awiu pro-
wadzone „ma o wnikliwie 
i tendencyjnie”. Ponownie 
przes uchano wszystkie 
osoby, które zezna y ju  
w toku ledztwa prowadzo-
nego w latach 1982-1983. Sto-
sowne zarzuty przedsta-
wiono ówczesnemu komen-
dantowi wojewódzkiemu MO 
w Legnicy Markowi O., do-

wódcy plutonu I ZOMO Tade-
uszowi J., zast pcy komen-
danta miejskiego MO w Lubi-
nie Janowi M., zast pcy ko-
mendanta wojewódzkiego 
MO w Legnicy do spraw MO 
Bogdanowi G.  

28 pa dziernika 1992 r. 
umorzono ledztwo w spra-
wie zabójstwa M. Po niaka, 
A. Trajkowskiego i M. Ada-
mowicza oraz w sprawie spo-
wodowania ci kich obra e  
cia a u pi ciu osób wobec nie-
wykrycia sprawców tych czy-
nów. Natomiast w sprawie 
sze ciu osób l ej rannych 
równie  ledztwo umorzono 
z powodu przedawnienia ka-

ralno ci tych przest pstw. 
Wcze niej, bo 25 czerwca 
1992 r., prokuratura umorzy a 
ledztwo w cz ci przeciwko 

funkcjonariuszom ZOMO Mi-
ros awowi W. i Kazimierzowi 
K. wobec braku dostatecz-
nych dowodów pope nienia 
zarzucanych im czynów. 

W stosunku do pozosta-
ych podejrzanych skiero-

wano do S du Wojewódz-
kiego we Wroc awiu akt 
oskar enia o zarzucane im 
czyny. Przewód s dowy roz-
pocz  si  jedynie w stosunku 
do Jana M., Tadeusza J. i Bog-
dana G., bowiem wobec po-
zosta ych s d umorzy  post

powanie uznaj c, e nast pi o 
przedawnienie. Ostatecznie, 
po wielu procesach, Jan M. 
zosta  skazany na 7 lat, Bog-
dan G. na 2 lata i 6 miesi cy, 
a Tadeusz J. na 5 lat pozba-
wienia wolno ci, przy czym 
dwóm pierwszym orzeczone 
kary od razu zmniejszono 
o po ow  z uwagi na amne-
stie. S  to jedyne osoby ska-
zane prawomocnymi wyro-
kami w sprawie Zbrodni Lu-
bi skiej. 

 
ledztwo IPN 
ledztwo OK ZpNP we Wro-

c awiu by o prowadzone w la-
tach 2006–2011. W jego toku 
przes uchano ponad 160 
wiadków – uczestników de-

monstracji 31 sierpnia 1982 r., 
naocznych wiadków tych 
wydarze , funkcjonariuszy 
MO, NOMO lub ZOMO bior
cych udzia  w pacyfikacji de-
monstracji.  

Ustalono nowe nieznane 
wcze niej w tki m.in., e 
funkcjonariusze ZOMO usi o-
wali dokona  zabójstwa foto-
reportera Krzysztofa Raczko-
wiaka oraz innego uczestnika 
zaj  Eugeniusza K., którego 
gonili a  do bloku, w którym 
mieszka , a nast pnie rzucili 
za nim granat zawi cy 
i otworzyli w jego kierunku 
ogie  z amunicji ostrej, kiedy 
uciek  do swojej piwnicy. Po-
nadto zebrano zeznania 
wiadków, którzy na polece-

nie w adz zacierali lady 
w mie cie tynkuj c ciany za-
wieraj ce otwory po poci-
skach i wymieniali szyby ze 
ladami przestrzelin. 

W zakresie osób obj tych 
zarzutami w poprzednim po-
st powaniu prokurator IPN 
by  jednak zwi zany zapa-
d ymi w tym zakresie prawo-
mocnymi decyzjami. 

 
Podsumowanie 
Z uwagi na up yw czasu od-
no nie do tych w tków 

ledztwo nale a o umorzy  
na zasadzie przedawnienia. 
Sprawa Zbrodni Lubi skiej 
w dalszym ci gu pozostaje 
jednak w zainteresowaniu 
pionu ledczego IPN we Wro-
c awiu i nie jest wykluczone, 

e w najbli szym czasie doj-
dzie do jej prze omu.

ledztwo dotycz ce Zbrodni Lubi skiej prowadzone przez pion ledczy IPN we Wroc awiu by o ju  trzecim  
post powaniem prowadzonym przez organy wymiaru sprawiedliwo ci. Mo na zaryzykowa  stwierdzenie, 

 e ka de z nich, a zw aszcza sposób ich prowadzenia i zako czenia, by o swoistym znakiem czasu,  
wr cz symbolem epoki, w której si  toczy o. 

LEDZTWA W SPRAWIE ZBRODNI  
LUBI SKIEJ 31 SIERPNIA 1982 R.

Pociski znalezione na ulicach Lubina (AIPN Wr)

Postrzeliny kiosku na rogu ul. Odrodzenia i Reja, noc 1 IX 1982 r. 
(AIPN Wr)

Lubin, ul. Piastowska, postrzeliny na znaku, pocz. IX 1982 r. 
(AIPN Wr)
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ADAM ORZECH 
Zespó  Szkó  im. J. Wy ykowskiego w G ogowie 

Akt I. Pomnik  
Manifestacja pod Pomnikiem 
Dzieci G ogowskich zosta a za-
planowana na godz. 15.30, ale 
mieszka cy miasta zacz li si  
gromadzi  wokó  pomnika ju  
ok. godz. 14.00. Chc c zapo-
biec ich udzia owi w manife-
stacji, si y milicyjne rozpo-
cz y akcj  legitymowania i za-
trzymywania gromadz cych 
si  tu osób. Jednak ju  po go-
dzinie, wobec zaskakuj co 
licznie przybywaj cych 
pod pomnik (ok. 1000 osób), 
nie by y w stanie ju  jej konty-
nuowa .  

Ok. godz. 15.20 na p yt  
pomnika wesz o od 300 
do 500 osób. Z kwiatów u o-

ono krzy  i jak pó niej rapor-
towa  komendant g ogowskiej 
MO: „Rozpocz y si  przemó-
wienia i od piewywanie pie-
ni. Przebieg tej manifestacji 

odbywa  si  w powadze, nie 

wznoszono okrzyków. Pozo-
stali na placu zachowywali si  
biernie”. Ca o  trwa a najwy-

ej 15-20 minut, po czym lu-
dzie zacz li schodzi  z p yty 
pomnika. 

 
Akt II. Atak  
W tym momencie do akcji 
przyst pi a milicja. Na plac 
wjecha y dwa wozy stra ackie 
oblewaj c wod  zgromadzo-
nych tu ludzi. W ruch posz y 
pa ki i gaz zawi cy. Rozpo-
cz y si  zatrzymania oraz 
strzelanie do ludzi granatami 
z gazem. Przynajmniej jedna 
osoba zosta a dwukrotnie 
w ten sposób postrzelona. 
Atakowane by y te  kobiety, 
w tym matki z dzie mi w wóz-
kach, oraz stoj cy w kolejkach 
przed pobliskimi sklepami. 
Plac i okoliczne ulice wype
ni y si  gryz cym oczy gazem. 
Brutalno  milicji wywo a a 
w ciek o  i opór atakowa-
nych ludzi. W stron  funkcjo-
nariuszy polecia y inwektywy 

a w ko cu tak e kamienie. 
Uszkodzonych zosta o kilka 
pojazdów, wybito te  szyby 
w kasynie milicyjnym. O in-
tensywno ci walk najlepiej 
wiadczy fakt, e w ci gu 40 

minut interweniuj cy funk-
cjonariusze zu yli ca y zapas 
rodków chemicznych, szaco-

wany na kilka tysi cy sztuk. 
To pierwsze starcie zako
czy a konieczno  uzupe nie-
nia przez milicj  rodków 
walki, a tak e maj ca si  roz-
pocz  o godz. 17.00 msza w. 
w ko ciele w. Klemensa Ho-
fbauera.  

 
Akt III. Komitet 
Podczas mszy, która zgroma-
dzi a od 3 do 5 tysi cy ludzi, 
duchowni apelowali o zacho-
wanie spokoju i „niewdawanie 
si  w adne awantury”. Jed-
nak kiedy do wychodz cych 
z ko cio a ludzi dotar y tra-
giczne wiadomo ci z Lubina, 

adne pro by nie by y w stanie 
zatrzyma  fali gniewu i dzy 

odwetu. Celem sta a si  sie-
dziba Komitetu Miejskiego 
PZPR przy zbiegu ulic Obro
ców Pokoju i Armii Radzieckiej 
(obecnie: Krajowej), w której 
mie ci  si  miejski sztab kryzy-
sowy. Niewielkim si om mili-
cyjnym uda o si  nie dopu ci  
manifestantów do budynku. 
Nie by y jednak w stanie zapo-
biec obrzuceniu budynku ka-
mieniami i wyt uczeniu 
wszystkich szyb. Otaczaj cy 
komitet t um by  wspoma-
gany okrzykami przez okolicz-
nych mieszka ców. Z okien 
i dachów na próbuj cych inter-
weniowa  milicjantów lecia y 
nie tylko kamienie, ale tak e 
doniczki, s oiki, a nawet p yty 
chodnikowe. Aby utrudni  mi-
licyjnym posi kom dotarcie 
z pomoc , grupa demonstran-
tów ustawi a uliczn  bary-
kad . Naprawd  gro nie zro-
bi o si  w momencie, gdy 
w kierunku budynku pole-
cia y butelki z benzyn . Wy-
wo a y one strach przed spale-

niem u znajduj cych si  we-
wn trz aparatczyków i decy-
dentów. W efekcie komendant 
garnizonu Wojska Polskiego 
w G ogowie otrzyma  zgod  
na u ycie o nierzy do obrony 
komitetu. Wkrótce budynek 
otoczy a kompania saperów, 
a prze adowana i wymierzona 
w demonstrantów bro  oka-
za a si  by  skutecznym argu-
mentem perswazji. Na tyle 
przekonuj cym, e t um za-
cz  rzedn .  

 
Akt IV. Pacyfikacja 
Wsparcie wojska pozwoli o 
milicji odzyska  animusz i za-
pa  do dzia ania. Przez na-
st pne godziny trwa a goni-
twa milicji za grupami m o-
dzie y i dzieci. W tym samym 
czasie do miasta zacz y przy-
bywa  posi ki ZOMO. Powita y 
ich lec ce z okien inwektywy 
i s oiki. Zacz a si  regularna 
pacyfikacja miasta. W stron  
otwartych okien i osób na bal-
konach polecia y granaty z ga-

zem. W kilku mieszkaniach 
wybuch  po ar. Ostatnim 
akordem by o spa owanie 
mieszka ców jednego z hoteli 
robotniczych. Ju  po pó nocy 
ZOMO-wcy, wy amuj c drzwi, 
bili na o lep wszystkich, któ-
rzy byli w rodku. Nie wie-
dzieli, e ci, co krzyczeli byli 
ju  w pracy, a w hotelu spa a 
ju  zmiana, która wróci a do-
piero co z pracy, niczego nie-
wiadoma. Bici ludzie byli 

w pi amach i kompletnie nie 
wiedzieli, co si  dzieje. 

 
Epilog  
Ostatnie walki zako czy y si  
ok. 2.00 w nocy. Zatrzyma-
nych zosta o blisko 40 osób. 
Kontuzje i obra enia odnios o 
kilkunastu funkcjonariuszy, 
uszkodzonych zosta o 12 z 15 
u ytych pojazdów. Nawet 
w opinii cz onków partii dzia-
ania milicji by y prowokuj ce, 

chaotyczne i tak brutalne, e 
niektórzy przyrównywali je 
do dzia a  gestapo.

Miejscem manifestacji w G ogowie by  Pomnik Dzieci G ogowskich. Cho  przebieg a spokojnie,  
w powadze i bez adnych aktów agresji ze strony jej uczestników, to chwil  pó niej ulice G ogowa  

sta y si  scen  walk, trwaj cych do pó nej nocy.

G ogów, pocz tek manifestacji pod Pomnikiem Dzieci G ogowskich (AIPN Wr)

31 SIERPNIA 1982 R. W G OGOWIE.  
DZIE  Z YCIA MIASTA  
W CZTERECH AKTACH

G ogów, pacyfikacja, 31 VIII 1982 r. (zbiory Adama Orzecha)
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DR MAREK AK 
Muzeum Miedzi w Legnicy 

W
 Legnicy 
inicjato-
rem mani-
f e s t a c j i  
byli lo-
kalni dzia-

acze podziemnej „Solidarno-
ci”. 13 sierpnia Mi dzyzak a-

dowa Komisja Koordynacyjna 
NSZZ „Solidarno ” Woje-
wództwa Legnickiego wysto-
sowa a apel do spo ecze stwa, 
w którym wezwa a do udzia u 
w pokojowych manifesta-
cjach, wyznaczonych na wto-
rek 31 sierpnia 1982 r. na go-
dzin  15.30.  

W Legnicy na miejsce 
zbiórki wybrano okolice 
Zamku Piastowskiego. By a to 
lokalizacja symboliczna, gdy  
tam, przy wale zamkowym 
od ul. Nowej w czerwcu 1981 r. 
mia  stan  pomnik po wi
cony pami ci ofiar pozna
skiego Czerwca ’56, ufundo-
wany przez legnick  Solidar-
no . Ostatecznie projekt ten 
z dnia na dzie , ju  po wylaniu 
fundamentów pod monu-
ment, zosta  zablokowany 
przez w adze wojewódzkie.  

 
Pocz tek 
31 sierpnia atmosfera w mie-
cie by a nerwowa ju  od sa-

mego rana. Zarówno w adza, 
jak i opozycja oczekiwa a 
w napi ciu na wyznaczon  
godzin . Wówczas w okolicy 
legnickiego zamku zebra o si  
wedle milicyjnych danych 
pó tora tysi ca ludzi. Funk-
cjonariusze Zmotoryzowa-
nych Odwodów Milicji Oby-
watelskiej (ZOMO) i MO wo-
bec bezskuteczno ci swoich 
nawo ywa  do rozej cia si , 
rozpocz li akcj  rozpraszania, 
polegaj c  na atakowaniu 
t umu za pomoc  pa ek oraz 
strza ów amunicj  hukow . 
Zaatakowani protestuj cy ru-
szyli w kierunku centrum 
miasta. Pochód, do którego 
ca y czas przy czali si  na-
st pni ludzie, zatrzyma  si  
w okolicy Rynku, ko cio a 

wi tych Aposto ów Piotra 
i Paw a i pl. S owia skiego, 
obok Ratusza oraz gmachu 
ówczesnego Urz du Woje-
wódzkiego. Skanduj cy t um, 

który liczy  nawet trzy tysi ce 
osób, zosta  otoczony z kilku 
stron przez oddzia y ZOMO, 
aczkolwiek funkcjonariusze 
nie interweniowali. Wzno-
szono m.in. has a „Solidar-
no !”, „Uwolni  internowa-
nych”, „Uwolni  Lecha”, 
„Precz z komun !”, „Precz 
z ZOMO”. Atmosfera robi a 
si  jednak coraz bardziej go-
r ca i po pewnym czasie za-

cz o dochodzi  do pierw-
szych drobnych przepycha-
nek i potyczek.  

 
Msze i rozp dzanie  
demonstrantów 
O godzinie 17.30 t um podzie-
li  si  na dwie grupy. Pierwsza 
pozosta a przy ko ciele w. 
Aposto ów Piotra i Paw a, 
gdzie o godz. 18.00 rozpo-
cz a si  msza, po której bez 

wi kszych incydentów ludzie 
rozeszli si  do domów. Grupa 
druga wyruszy a ulicami mia-
sta w kierunku Osiedla Ko-
pernika, gdzie równie  
o godz. 18.00 mia o odby  si  
nabo e stwo. Ca y czas 
do manifestantów przy
cza y si  kolejne osoby. Rów-
nocze nie dosz o do dalszych 
ataków ze strony funkcjona-
riuszy MO oraz cz onków for-
macji ich wspieraj cych. Jesz-
cze bardziej zdecydowanych 
i brutalnych. U yto pa ek, ga-
zów zawi cych, a na Osiedlu 
Kopernika pojawi a si  po raz 
pierwszy tego dnia armatka 
wodna. Ludzie szli jednak da-
lej i wedle ró nych danych 
na obecnym pl. Kardyna a 
Stefana Wyszy skiego ze-
bra o si  finalnie od dwóch 
do trzech tysi cy osób.  
 
Pacyfikacja miasta 

Po mszy, któr  odprawi  
ks. W adys aw Jó ków, ów-
czesny proboszcz parafii 

wi tej Trójcy w Legnicy, nie-
d ugo po godzinie 19.00 ufor-
mowa  si  pochód, który ru-
szy  ul. Wroc awsk , a nast p-

nie ul. Czarneckiego i Kartu-
sk  w stron  centrum miasta. 
Równocze nie du e grupki 
ludzi przemieszcza y si  
w tym samym kierunku ul. II 
Armii Wojska Polskiego. De-
monstranci zatrzymali si  
przy mostach na Kaczawie, 
gdzie czeka y oddzia y ZOMO 
blokuj ce im dalsz  drog . 
Wtedy ZOMO przyst pi y 
do brutalnej pacyfikacji zgro-
madzonych legniczan. T um 
zosta  rozproszony za po-
moc  gazów, amunicji huko-
wej i armatek wodnych. Do-
sz o do licznych pobi  i za-
trzyma . 

To jednak nie zako czy o 
protestów, gdy  jeszcze przez 
kilka nast pnych godzin 
w ró nych miejscach Legnicy 
dochodzi o do wi kszych lub 
mniejszych zgromadze , 
z którymi s u by nie mog y 
sobie do ko ca poradzi . Go-
r co by o zw aszcza w legnic-
kim Rynku i pod gmachem 
Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR, gdzie na parterze wy-
bite zosta y prawie wszystkie 
szyby. Odnotowywano tak e 
ataki na pojazdy MO oraz Ar-

mii Radzieckiej. Sytuacja by a 
na tyle powa na, e do akcji 
musia o wkroczy  wojsko, co 
pozwoli o ostatecznie ustabi-
lizowa  sytuacj  na ulicach 
miasta oko o godziny 23.00, 
ale ca kowity spokój w Le-
gnicy zapanowa  dopiero 
w pó nych godzinach noc-
nych. 

 
Bilans 
W Legnicy demonstracj  pa-
cyfikowa o 407 funkcjonariu-
szy ró nych formacji MO oraz 

o nierzy w tym Wojsk 
Ochrony Pogranicza. Dyspo-
nowali oni 34 pojazdami. Ogó-
em w trakcie walk ulicznych 

zosta o zatrzymanych 76 osób. 
Dalej sprawy rozpatrywano 
w trybie przyspieszonym. Ju  
2 i 3 wrze nia na rok wi zienia 
i wysokie grzywny skazano 
Edwarda Ryba towskiego, An-
toniego Ku akowskiego i Le-
s awa Kaplukiewicza. Na a-
mach rz dowych gazet przed-
stawiono ich, jako osoby kie-
ruj ce manifestantami. Ko-
lejne kilkadziesi t osób kole-
gia ds. wykrocze  ukara y 
grzywnami.

Wydarzenia z sierpnia 1982 r. to nast pne po pa dzierniku 1956 i marcu 1968 ywio owe wyst pienie mieszka ców  
Legnicy przeciwko komunistycznej w adzy. To akt oporu lokalnego spo ecze stwa wobec ówczesnego  

niedemokratycznego systemu politycznego, a zarazem silny sprzeciw wobec bezprawnych dzia a   
gen. Wojciecha Jaruzelskiego i Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

ZA MOSTAMI CZEKA O ZOMO. 
MANIFESTACJA I WALKI W LEGNICY

Atak armatki wodnej na protestuj cych. Fotografia  
wykonana z bloku przy ul. Galaktycznej w Legnicy  
(zbiory W. Obremskiego)

FO
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N

Protestuj cy zmierzaj cy na plac budowy ko cio a. Fotografia wykonana z bloku przy ul. Heweliusza w Legnicy (zbiory Wojciecha Obremskiego)
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AGNIESZKA KLARMAN 
Oddzia  IPN we Wroc awiu 

Apel podziemnej  
„Solidarno ci” 
Od po owy sierpnia 1982 r. 
Mi dzyzak adowa Komisja 
Koordynacyjna NSZZ „Soli-
darno ” Województwa Le-
gnickiego informowa a 
w kolportowanych ulotkach 
i regionalnej prasie podziem-
nej, aby 31 sierpnia, drug  
rocznic  powstania „Solidar-
no ci”, uczci  pokojowymi 
manifestacjami. Zaplano-
wano je nie tylko w najwi k-
szych miastach wojewódz-
twa (G ogów, Legnica, Lubin, 
Polkowice), ale tak e 
w mniejszych - Jaworze, Z o-
toryi, Chojnowie i Chociano-
wie. Mieszka cy mieli zebra  
si  po po udniu w wyznaczo-
nych miejscach: w Z otoryi 
w rynku, w Jaworze 
pod zamkiem, a w pozosta-
ych dwóch przy ko cio ach. 

Proszono, aby ka dy uczest-
nik mia  na ubraniu jaki  
czarny akcent. W czasie ma-
nifestacji planowano u o y  
kwiaty w kszta cie krzy a, 
od piewa  Mazurka D brow-
skiego i Rot  oraz unie  r ce 
w ge cie „V” jak Victoria-
Zwyci stwo. Celem tych 
zgromadze  - nielegalnych 
przecie  w wietle dekretów 
o stanie wojennym - by o za-
manifestowanie publicznego 
sprzeciwu wobec obowi zu-
j cego stanu wojennego, wi
zienia dzia aczy opozycji 
oraz cigania i represjonowa-
nia osób aktywnych w kon-
spiracyjnych strukturach 
„Solidarno ci”. Mia y one 
tak e pokaza  skal  poparcia 
spo ecznego dla idea ów 
i programu „Solidarno ci” 
wypracowanego w latach 
1980-1981. 
 
Przygotowania MO 
Manifestacje zapowiedziane 
przez podziemn  „Solidar-
no ” w adze komuni-
styczne postrzega y jako z a-

manie dekretów o stanie wo-
jennym (zakaz zgromadze  
w miejscach publicznych). 
Stanowi y wi c zagro enie 
dla porz dku publicznego. 
Dlatego równie  w ma ych 
miastach jak Jawor i Z otoryja 
si y Milicji Obywatelskiej 
(MO) zosta y postawione 
w stan gotowo ci i mia y 
opracowane ró ne scenariu-
sze reakcji na wypadek straj-
ków w zak adach i przebiegu 
manifestacji. W wi to Soli-
darno ci w tych miastach 
do po udnia odnotowano 
nieliczny kolporta  ulotek 
z przypomnieniem o popo u-
dniowych manifestacjach. 
Do „powa niejszego” incy-
dentu dosz o jedynie w Wil-
kowie w Zak adach Urz dze  
Górniczych „Lena”, gdzie 

u o ono krzy  z kwiatów. Do-
piero od godziny 15.00 w wy-
znaczonych przez „Solidar-
no ” miejscach zacz y kr

y  grupy m odzie y, przy-
padkowi gapie oraz matki 
z dzie mi wracaj ce po pracy 
z zakupów. 

 
Jawor 
W Jaworze nie dosz o do  
zgromadzenia w pierwotnie 
planowanym miejscu. Miesz-
ka cy w liczbie oko o 300 
osób (wed ug wiadków 
przysz o do 2 tys.) zebrali si  
w rynku. Po kilkukrotnym 
wezwaniu patroli MO do ro-
zej cia si , ludzie powoli 
udali si  do domów. Mimo 
spokojnego przebiegu mani-
festacji, m.in. na podstawie 
wykonanych przez MO zdj  

Miejski Komitet Obrony skie-
rowa  do kolegium do spraw 
wykrocze  i s du a  75 spraw 
„osób uznanych za najbardziej 
aktywne”. Ostatecznie za wy-
kroczenia 37 osób ukarano 
aresztem zasadniczym lub 
grzywn . Ponadto S d Rejo-
nowy w Jaworze skaza  na  
1,5 roku pozbawienia wolno-
ci Edwarda Martina. Wobec 

m.in. 3 osób skazanych na kar  
3 miesi cy aresztu (Henryk 
Kwiatkowski, Edward Gierlak, 
Henryk Gut) wp yn y odwo-
ania od orzecze , za  kar   

3 miesi cy pozbawienia wol-
no ci odbyli Stanis aw i El
bieta Witek. 

 
Z otoryja 
W adze Z otoryi przygoto-
wane by y do manifestacji 

z trudn  dzi  do zrozumienia 
przesad . Do pacyfikacji 
ewentualnej demonstracji 
w gotowo ci pozostawa o 110 
milicjantów. Dysponowali 
m.in. 4 radiowozami, 3 ci a-
rówkami i spycharko- ado-
wark . Wed ug róde  PZPR 
manifestacja rozpocz a si  
podobnie jak w innych mia-
stach o godzinie 15.30. 
W rynku opodal kawiarni 
„Calypso” zgromadzi o si  
oko o 300 osób. W ci gu 2-3 
godzin zatrzymano 67 de-
monstrantów, których sukce-
sywnie zwalniano po spisa-
niu personaliów i przes ucha-
niu na komendzie MO. 
W tym czasie liczba uczestni-
ków zgromadzenia topnia a. 
Oko o godziny 18.00 cz  
osób uda a si  do ko cio a 

na msz , a pozostali do do-
mów.  

Relacje z tamtych wyda-
rze  wskazuj  na przypadko-
wo  zatrzyma  MO. Jeden 
z uczestników manifestacji 
w rynku wspomina , e by o 
mnóstwo ludzi, ale zabrak o 
lidera, który poprowadzi by 
manifestacj , zaintonowa  
hymn lub krzykn  „Solidar-
no !”. Ludzie stali lub space-
rowali w centrum miasta, 
a nyski MO kr y y po uli-
cach i co pewien czas zatrzy-
mywa y si , by funkcjonariu-
sze mogli zabra  do auta po-
jedynczych lub grupki m o-
dych m czyzn. Dzia o si  to 
na oczach manifestantów. 
Nikt nikogo nie broni , nikt 
nikomu nie pomaga . 

 
Chocianów i Chojnów 
Najbardziej spokojny prze-
bieg mia y manifestacje 
w Chocianowie i Chojnowie. 
MO odnotowa a, e w Cho-
cianowie przed godzin  
16.00 ko o ko cio a zebra a 
si  grupa oko o 150 osób, 
z której dziesi ciu uczestni-
ków z o y o kwiaty, a nast p-
nie wszyscy weszli do wi
tyni na msz . W tym samym 
czasie w Chojnowie pod ko-

ció  wi tych Aposto ów 
Piotra i Paw a  przysz o oko o 
100 osób (wed ug innych ró-
de  1000), które wzi y udzia  
w nabo e stwie, a potem ro-
zesz y si  do domów. 

 
Znaczenie 
Opisane wydarzenia dobitnie 

wiadcz  o odwadze miesz-
ka ców ma ych miast, jak  
wykazali przychodz c 
na og oszone w ulotkach 
miejsca zbiórek. To znak po-
parcia dla NSZZ „Solidar-
no ”. Dla w adz PRL by  to 
jasny sygna , e Polacy nie 
ufali komunistom, nie akcep-
towali stanu wojennego 
i oczekiwali zwrotu polityki 
pa stwa w kierunku reform, 
a w dalszej perspektywie po-
rzucenia komunizmu.

W Legnickiem drug  rocznic  narodzin „Solidarno ci” obchodzono w 8 miastach, ale tylko w 4 upami tnienia nie 
przerodzi y si  w walki uliczne. Pokojowe manifestacje, do których dosz o w mniejszych miastach mia y du e znaczenie 
dla podziemnej „Solidarno ci”, ale by y tak e wa nym ostrze eniem dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego   – przywódcy PRL. 

„NIELEGALNE ZBIEGOWISKA”.  
MANIFESTACJE BEZ PRZEMOCY  
W WOJEWÓDZTWIE LEGNICKIM  
(JAWOR, Z OTORYJA, CHOCIANÓW I CHOJNÓW)

Jawor, manifestacja w rynku, 31 VIII 1982 r. (AIPN Wr)

FO
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Pomnik Pami ci Ofiar Lubina ’82, Lubin 
   12.00 Konferencja prasowa dr. Karola Nawrockiego prezesa IPN, 

– modlitwa za zamordowanych podczas Zbrodni Lubi skiej 31 sierpnia 
1982 r. oraz inne ofiary stanu wojennego,  

– z o enie kwiatów i zapalenie zniczy. 
 
 
Cmentarz Komunalny w Lubinie 

   Z o enie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach Micha a Adamowicza 
i Andrzeja Trajkowskiego, ofiar Zbrodni Lubi skiej.  

 
 
Kino w Centrum Kultury w Polkowicach, ul. H. D browskiego 1 

   16.00 Wr czenie przez dr. Karola Nawrockiego prezesa IPN Krzy y 
Wolno ci i Solidarno ci dzia aczom opozycji antykomunistycznej  
Józefowi Gojdziowi, S awomirowi Jakubowowi, Józefowi Kowalikowi 
i Eugeniuszowi Liszewskiemu. 

 
 
Cmentarz w Orzeszkowie ko o cinawy 

   18.00 Z o enie kwiatów i zapalenie znicza na grobie Mieczys awa 
Po niaka, ofiary Zbrodni Lubi skiej. 

Kino w Centrum Kultury w Polkowicach, ul. H. D browskiego 1 
   16.00–19.00 Konferencja pt. „Uczestnicy niezale nego obiegu wydaw-

niczego w Zag biu Miedziowym 1980–1990” zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zag bia Miedziowego 
i burmistrza Polkowic z udzia em Oddzia u IPN we Wroc awiu w 40 
rocznic  masowych protestów spo ecznych w Zag biu Miedziowym 31 
sierpnia 1982 r. w drug  rocznic  podpisania Porozumie  Sierpniowych. 

 
Cz  1. Otwarcie konferencji. 
Uroczyste wr czenie przez Prezesa IPN Krzy y Wolno ci i Solidarno ci 
dzia aczom opozycji antykomunistycznej. 
 
Cz  2. Referaty i dyskusja. 
1. Niezale ny ruch wydawniczy w PRL – dr hab. Andrzej Dró d  
(Uniwersytet Jagiello ski w Krakowie) 
2. Pisma niezale ne wydawane w Zag biu Miedziowym 1980–1990  
– ukasz So tysik (Oddzia  IPN we Wroc awiu) 
3. Autorzy, wydawcy, drukarze i organizatorzy nielegalnego druku 
w Zag biu Miedziowym po 13 grudnia 1981 r. Dyskusja z udzia em uczest-
ników ruchu wydawniczego Jaros awa H adczuka, Franciszka 
Kami skiego, Jerzego Osickiego i Stanis awa Pierzcha y  
– moderacja ukasz So tysik (Oddzia  IPN we Wroc awiu)  
Zako czenie konferencji.

29 sierpnia (poniedzia ek)  – Lubin–Polkowice–Orzeszków

31 sierpnia ( roda)
    Wysadzi  system. Bomby w Zag biu Miedziowym (scenariusz i realizacja Marcin Moneta, koprodukcja Oddzia  IPN we Wroc awiu, 2022),  

film dokumentalny z cyklu: 13 minut w przesz o . Archiwa Dolnego l ska – emisja na kanale TVP3 Wroc aw o godz. 20.10.
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