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Ruch „Wolność i Pokój” we Wrocławiu

TEMAT NUMERU

Wszystko zaczęło się w piaskownicy
Za spiritus movens wrocławskiego środowiska 
WiP należy uznać Leszka Budrewicza. To on „re-
krutował” wrocławskich uczestników głodówki 
w Podkowie Leśnej i można powiedzieć, że po jej 
zakończeniu to on w dużej mierze organizował 
wrocławski WiP. Budrewicz wspominał: Pierw-
sze spotkanie, które miało zapoczątkować WiP we 
Wrocławiu, odbyło się na osiedlu Kosmonautów. 
Wzięli w nim udział: ja, Tomek Wacko, Krzysztof 
Albin, potem animator Pomarańczowej Alternaty-
wy, Marek Krukowski, Grzegorz Francuz i Paweł 
Wrabec. Genialnym zbiegiem okoliczności i perfek-
cji organizacyjnej drzwi mieszkania, w którym się 
umówiliśmy, były zamknięte, nikogo tam nie było. 
I my pierwsze rozmowy odbyliśmy w piaskownicy. 
W tej piaskownicy założyliśmy WiP. Można przy-
jąć, że jesienią 1985 r. istniała już we Wrocławiu 
zorganizowana grupa WiP.

Jak zgodnie dziś podkreślają dawni działacze, 
wrocławski WiP był chyba najbardziej zróżnicowany 
pod względem światopoglądowym. O ile ośrodek 
gdański kojarzył się jednoznacznie z anarchistami, 
a krakowski z konserwatystami, o tyle wrocławski 
umykał tak jednoznacznemu skategoryzowaniu. 
W skład tutejszego WiP-u wchodzili katolicy zwią-
zani m.in. z duszpasterstwem akademickim (np. 

Wacław Giermek, Jerzy Żurko, Artur Olszewski, 
w pewnym stopniu Erazm Humienny), osoby lewi-
cujące (takie jak Leszek Budrewicz i Radosław 
Gawlik) czy w końcu ludzie bliżsi ruchowi anarchi-
stycznemu (np. Marek Krukowski, Robert Prus). Jak 
podkreślał Erazm Humienny: Jednak nie wykluczało 
to wzajemnego do siebie szacunku i zrozumienia, 
a nawet przyjaźni ludzi o przeciwstawnych poglądach 
i zapatrywaniach. Wrocławska SB oceniała, że 
w działalność WiP regularnie angażowało się 20 
aktywistów przy poparciu 100–150 osób sympaty-
zujących z ruchem. Trzeba przy tym pamiętać, że 
niektóre manifestacje potrafi ły przyciągać grubo 
ponad 1000 uczestników. Poza tym WiP wspierany 
był też przez osoby związane bardziej z innymi 
środowiskami, np. z Niezależnym Zrzeszeniem 
Studentów, Pomarańczową Alternatywą czy Polską 
Partią Socjalistyczną. Ale działało to także w drugą 
stronę: nazwiska znanych wrocławskich WiP-
-owców można znaleźć w wykazach uczestników 
akcji organizowanych przez inne ugrupowania. 
Okazywano sobie daleko idącą pomoc i wsparcie. 

„Nie bawić się jądrami” – ekologia 
WiP we Wrocławiu, podobnie jak w innych częś-
ciach kraju, koncentrował się przede wszystkim 
na sprawach związanych ze służbą wojskową oraz 
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ekologią. Sprawy ochrony środowiska były bliskie 
wielu jego działaczom, a szczególnie jednemu 
z liderów wrocławian – Radosławowi Gawlikowi. 
Marek Niedziewicz, też WiP-owiec, scharaktery-
zował go w metaforyczny sposób: […] albowiem 
wolnością i pokojem, solidarnością polsko-czechosło-
wacką i walką bez przemocy Radosław Gawlik zaję-
ty jest równie mocno, co zdrową i bezpieczną pracą. 
Ta ostatnia szczególnie leży mu na sercu: na lewej 
komorze huta „Siechnice”, na prawej zanieczysz-
czone rzeki i powietrze, w przedsionkach wybucho-
we elektrownie jądrowe. I właśnie owe wybucho-
we elektrownie jądrowe stały się przedmiotem 
pierwszych ekologicznych protestów we Wroc-
ławiu. Miały one bezpośredni związek z awarią 
elektrowni atomowej w Czarnobylu (26 IV 1986). 
Szczególnie irytujący był brak informacji. Wła-
dze długo ukrywały fakt katastrofy na Ukrainie, 
a później nie przekazywały rzetelnych danych 
o jej szkodliwych dla zdrowia skutkach. Decyzja 
o akcji ulicznej nie była łatwa, byłaby to pierwsza 
tego typu demonstracja WiP-u. Ostatecznie 
zdecydowano się na przeprowadzenie sittingu na 
ul. Świdnickiej 2 maja 1986 r. Kilkanaście osób 
usiadło na schodach, trzymając transparenty 
z hasłami informującymi o promieniowaniu oraz 
żądającymi pełnej informacji na temat katastrofy 

i jej skutków. Sitting spotkał się z zainteresowa-
niem przechodniów, na zdjęciach widać sporą 
grupę osób zgromadzonych wokół WiP-owców. 
Sukces demonstracji sprawił, że ruch zyskał na 
popularności, szczególnie we Wrocławiu, przy-
czynił się także do przełamania strachu przed 
protestem ulicznym. Leszek Budrewicz wspomi-
na: Ponieważ pikieta z 2 maja w sumie udała się, 
milicja nas nie zwinęła (prawdopodobnie nie wie-
dzieli, co w tej niejasnej sytuacji robić), więc 9 maja 
zrobiliśmy kolejną […]. Powiedziałem wtedy: „Słu-
chajcie, nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale przycho-
dzimy z wózkami”. I parę dziewczyn pojawiło się 
z dziećmi w wózkach. Ja też przyszedłem z małym 
dzieckiem. No i to wypaliło. Pochód składający się 
z kilkudziesięciu osób przemaszerował ul. Świd-
nicką do Rynku, znowu wyeksponowano trans-
parenty związane z katastrofą i znowu bez prze-
szkód protest udało się przeprowadzić do końca. 

Akcje związane z katastrofą w Czarnobylu były 
organizowane później w kolejne jej rocznice (na 
pewno w 1987 i 1989 r.). W 1987 r. uczestnicy ruchu 
rozwinęli na szerokości całej ul. Grabiszyńskiej 
wielki transparent z napisem „Czarnobyl”, co na 
kilka minut zatrzymało ruch na drodze. W 1989 r. 
manifestacja skoncentrowała się natomiast w cen-
trum miasta. Mocno związany z Czarnobylem 

Wrocław, akcja informacyjna w obronie Sławomira Dutkiewicza, fot.: NAF „Dementi” / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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był temat budowy podobnej elektrowni w Polsce, 
jej planowaną lokalizacją był Żarnowiec. Chyba 
najważniejszą wrocławską akcją przeciw budowie 
elektrowni była demonstracja zorganizowana obok 
przejścia świdnickiego 30 listopada 1989 r. Zebrało 
się tam kilkunastu WiP-owców z transparentami, 
pojawiły się na nich hasła wyrażające protest prze-
ciw elektrowni w Żarnowcu, m.in. „Żarnowiec veto” 
czy „Nie bawić się jądrami”. Z krótkim przemó-
wieniem wystąpił Leszek Budrewicz. W ramach 
demonstracji odbyły się też przemarsz do Ryn-
ku oraz zbiórka podpisów pod petycją w sprawie 
Żarnowca. Wydaje się jednak, że najważniejszą 
kwestią ekologiczną dla wrocławskiego WiP-u 
była Huta „Siechnice” i jej negatywny wpływ na 
środowisko naturalne. Duża liczba akcji i działań 
w tej sprawie była spowodowana najpewniej jej 
lokalnym charakterem. Zagrożenie, jakie stanowiły 
odpady z huty dla terenów wodonośnych Wrocławia, 
wydawało się też tematem chwytliwym, dotyczyło 
przecież każdego mieszkańca. Radosław Gawlik 
wspominał: Wskaźnik zawartości chromu w glebie 
w niektórych miejscach był taki, że można tę ziemię 
zbierać i odzyskiwać chrom, i wypisywaliśmy to na 
transparentach. Traktowałem to jako nasz problem 
życiowy (woda pitna), ale również jako ilustrację 
tego, jak komuna podchodzi do spraw środowiska. 

Transparent „Siechnice: w 100 gramach ziemi – 10 
gram chromu (tj. 5000 razy ponad normę). Miesz-
kańcu załóż hutę koło domu” pojawił się na pierw-
szej demonstracji WiP w sprawie huty 10 stycznia 
1987 r. W założeniu miała ona zainicjować cykl 
comiesięcznych marszów z Rynku w kierunku 
Siechnic, trasa pierwszego miała wynosić kilkaset 
metrów, ale każdy następny miał być dłuższy do 
poprzedniego. 

Demonstrację z 10 stycznia 1987 r. bardzo dobrze 
zapamiętał Leszek Budrewicz. Warto przytoczyć 
dłuższy fragment jego barwnej opowieści: Aby nas 
nie rozbili, zanim cokolwiek zaczniemy, postanowili-
śmy zebrać się w bocznej ulicy i całą grupą wejść na 
Rynek. Wiedzieliśmy, że ma przyjechać jakaś ame-
rykańska telewizja, aby fi lmować pochód, ponieważ 
wtedy niewiele się działo w opozycji. Przygotowaliśmy 
kilka transparentów i umówiliśmy się w jakiejś bramie 
(był wtedy duży mróz), podzieliliśmy się na dwie 
albo trzy grupy, żeby się zejść na ulicy obok i od razu 
wejść na Rynek, nim zdążą nas zwinąć (w okolicy 
krążyło wiele „suk” bezpieki). Oczywiście wcześniej 
zostały rozrzucone ulotki, informację o marszu podała 
Wolna Europa. Ponieważ ktoś ukradł część sprzętu 
nagłaśniającego, Radek Gawlik przyszedł z lejkiem 
do wlewania benzyny do samochodu, przez który 
miał ogłaszać intencję tego marszu. Ale przy wielu 

Wrocławscy aktywiści Ruchu „Wolność i Pokój” , fot.: NAF „Dementi” / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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zabawnych perypetiach akcja udała się na tyle, że 
zdołaliśmy dwudziesto-, najwyżej trzydziestooso-
bową grupą dotrzeć do Rynku od strony Kuźniczej 
z zamiarem dojścia pod pręgierz […]. Milicja rzuciła 
się w naszym kierunku, a my, zgodnie z zasadami 
non violance, siedliśmy na śniegu w połowie drogi 
między Kuźniczą a Klubem Związków Twórczych 
(było chyba –20oC). Wzięliśmy się pod ręce i, widząc 
zbliżających się milicjantów, myśleliśmy: „Niech nas 
już zwiną” (strasznie było zimno w tyłek) […]. Zda-
rzyły się przy tym drobne incydenty – kogoś kopnęli, 
Wieśkowi Mielcarskiemu porwali kożuch. Milicja 
rzuciła się na nas, a my – trzymając się pod ręce – 
krzyczeliśmy: „Milicja pije zatrutą wodę!”. Natomiast 
ci z amerykańskiej ekipy, wychodząc z „Feniksa”, 
usłyszeli: „Milicja bije pod samochodem!”. I taka 
wersja poszła w świat. Epilog akcji miał miejsce 
przed Kolegium ds. Wykroczeń, które wobec 25 jej 
uczestników „tradycyjnie” orzekło karę grzywny.

Pochody w sprawie Huty „Siechnice”, które 
przybrały formułę czarnych marszów, odbyły się 
jeszcze kilkakrotnie, z największą częstotliwością 
latem i jesienią 1988 r. Maciej Furmanek opowiadał: 
Akcje w sprawie Siechnicy odbywały się co miesiąc 
w postaci tzw. czarnych marszów. Zaczynały się 
przy zegarze na ul. Świdnickiej. Później przechodziło 
się wokół Rynku i zakańczało demonstracje albo 

pod pręgierzem, albo wracało na ul. Świdnicką (raz 
doszliśmy do pl. Dominikańskiego). Czarne marsze 
miały pokazać zagrożenie zatruciem wody pitnej, stąd 
ta atmosfera, którą nazwałbym pogrzebową: czarny 
ubiór, maski gazowe, ponure transparenty typu „Siech-
nica to nasza kostnica”. Robiło to zresztą większe 
wrażenie na przechodniach. Odbyło się cztery–pięć 
marszów. Pierwsze były mniej liczne, przychodziło na 
nie może 30–50 osób, zaś na tych ostatnich było już 
około 200–300 osób. W listopadzie 1989 r. premier 
Rakowski podjął decyzję o zamknięciu huty. Nie 
wiadomo, w jakim stopniu przyczynił się do tego 
WiP, a w jakim czynnik ekonomiczny, niemniej 
uczestnicy ruchu uznali to za swój sukces.

Kolejną była sprawa azbestu. Trafi liśmy na te 
dane nie wiem skąd. Chodziło o to, że nawet jedno 
włókno może doprowadzić do nowotworu płuc, a pły-
tami azbestowymi powszechnie ocieplano budynki 
mieszkalne – relacjonował Radosław Gawlik. Akcję 
uświadamiającą mieszkańców tego typu bloków 
prowadzono na dużych wrocławskich osiedlach: 
Różance i Nowym Dworze. Malowano napisy, 
rozklejano ulotki, rozdawała je także osoba nosząca 
maskę gazową. Na jednym z bloków ocieplanych 
azbestem przy dzisiejszej ul. Hallera udało się 
również wywiesić wielki transparent z napisem 
„Azbest truje”.

Wrocław, Marsz Wielkanocny, fot.: NAF „Dementi” / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”



Pamięć i Przyszłość nr 1/2015 (27)44

Wojsko
Drugim fi larem działalności WiP – obok ekolo-
gii – były akcje organizowane w obronie repre-
sjonowanych za odmowę służby wojskowej bądź 
złożenia przysięgi wojskowej. Jedną z osób, która 
zdecydowała się nie składać przyrzeczenia, był 
Marek Krukowski. Opowiadał o swoich moty-
wacjach w następujący sposób: Oglądałem fi lm 
„Hair”, coś mi się tam w głowie poukładało, jak to 
wygląda z wojskiem i do czego ono służy. Potem był 
stan wojenny, ta cała niemoc, takie zniewolenie. To 
wynikało z buntu przeciwko temu stanowi. Dwie-
ście osób na roku spokojnie, bez żadnych problemów 
składa przysięgę. Z jednej strony mają być lekarza-
mi, mają pomagać ludziom, z drugiej w myśl przy-
sięgi są zobowiązani do wykonywania pewnych roz-
kazów. Dla mnie nie było największym problemem, 
że się przysięgało na wierność socjalizmowi, to było 
na bardziej ogólnym poziomie. Przysięga się zbliża-
ła, poszedłem do swojego dowódcy kompanii – był 
przerażony, nie mógł zrozumieć, dlaczego to robię. 

Jednym z głównych założeń ruchu było niepozo-
stawianie samym sobie osób, które weszły w konfl ikt 
z wojskiem. Podobnie było w przypadku Krukow-
skiego. Jego koledzy z WiP zorganizowali pikietę 
przed Akademią Medyczną przy ul. Skłodowskiej-
-Curie (17 III 1987). Wzięło w niej udział 9 osób, 

m.in. Leszek Budrewicz, Tomasz Wacko, Wojciech 
Bafeltowski, Grzegorz Majewski i organizator akcji 
Wiesław Mielcarski. Rozwinięto transparenty. 
Na jednym wypisano żądanie przywrócenia Kru-
kowskiemu praw studenta, na drugim znalazło 
się pytanie, jak długo przysięga wojskowa będzie 
ważniejsza od przysięgi Hipokratesa. Mielcarski 
wszedł na wysoki słup ogłoszeniowy i zaczął mówić 
do przechodniów o sprawie Krukowskiego, poru-
szał też kwestię więźniów politycznych. Mielcarski 
wspominał reakcję zgromadzonych: Nie mieliśmy 
nawet tuby i mówiłem przez… lejek od benzyny. Co 
ciekawe, to, co mówiłem […], spotkało się to z dużym 
zainteresowaniem tłumu. Duża część patrzyła, jak 
facet stoi na słupie ogłoszeniowym, np. pielęgniarki 
z pobliskich szpitali, wszystkie okna były oblężone, 
mniejsza część słuchała i czytała, co było napisane na 
kanapkach i transparentach, które mieli poszczególni 
uczestnicy akcji. Wrażenie na pewno było. Ze względu 
na wysokość słupa duże problemy z zatrzymaniem 
opozycjonisty miała przybyła na miejsce milicja. 
Oddajmy mu ponownie głos: Po 10–20 minutach 
przyjechała milicja i zatrzymała wszystkich. Poza 
jedną osobą, tj. Grześkiem Mielczarkiem, który prze-
chadzał się dookoła słupa z rękami w kieszeniach 
kurtki. Milicjanci chyba myśleli, że to ubek. Ja jednak 
go „wydałem”, zapytałem się – Grzesiu, co ty tu jeszcze 

Wrocław, akcja protestacyjna Ruchu „Wolność i Pokój”, fot.: NAF „Dementi” / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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robisz? Wtedy milicjanci nie namyślali się długo i go 
zwinęli. Ze mną mieli jednak problem i uchwycił to 
dobrze fotograf z „Dementi”. Najpierw milicjanci, 
wchodząc na nyskę, próbowali się wspiąć na słup, ja 
wtedy się położyłem. Kiedy nyska (z zatrzymany-
mi) okazała się za niska, wezwano straż pożarną. 
Straż przyjechała po kilkunastu minutach. Leszek 
Budrewicz, który był w nysce milicyjnej, pokazał mi, 
żebym się nie wygłupiał i schodził... Nie było jakoś 
sensu siłować się ze strażakami i zszedłem. Skończyło 
się to standardowym zatrzymaniem i kolegium dla 
wszystkich uczestników. Krukowski ostatecznie nie 
ukończył Akademii Medycznej z powodu braku 
zaliczenia zajęć wojskowych. Przeniósł się na Uni-
wersytet i tam obronił magisterium.

Wrocławski WiP nie ograniczał się tylko do 
spraw lokalnych, ale podejmował też akcje ogól-
nopolskie. Jedną z nich prowadzono w obronie 
więzionych Jacka Borcza, Oskara Kasperka oraz 
Piotra Różyckiego. Wrocławianie przeprowadzili 
w tej sprawie kilka protestów, m.in. przeszli ul. 
Piaskową z transparentami, a jeden z nich roz-
wiesili na piętrze Hali Targowej. Kilka tygodni 
później starannie przygotowali kolejną akcję: zrobili 
4 transparenty, wydrukowali odpowiednie ulotki 
oraz wykonali specjalne kamizelki z postulatem 
uwolnienia Borcza, Kasperka i Różyckiego. Tak 

wyposażona grupa około 30 WiP-owców pojawiła 
się 28 października 1987 r. przed PDT na ul. Świd-
nickiej. Po przybyciu na miejsce milicji nastąpiła 
„standardowa” procedura: funkcjonariusze „celem 
niedopuszczenia do zakłócenia porządku publiczne-
go” usiłowali zatrzymać demonstrantów. Ci jednak 
nie ułatwiali im tego, stosując przetestowaną już 
przez WiP taktykę biernego oporu: usiedli na zie-
mi i złapali się za ręce. Milicji udało się w końcu 
dowieźć najbardziej aktywnych WiP-owców na 
komisariat, a cała sprawa skończyła się „standar-
dowo” wnioskami o ukaranie przez Kolegium ds. 
Wykroczeń. Wszystko więc odbyłoby się według 
funkcjonującego do tej pory schematu, gdyby nie 
Marek Krukowski, Piotr Ikonowicz i Radosław 
Gawlik, którzy wykorzystując chwilę nieuwagi 
funkcjonariuszy MO, wspięli się na pobliskie rusz-
towanie. Udało im się uratować dwa transparenty 
i rozwiesić je na wysokości V piętra. Wezwania 
milicjantów nic nie dały, dopiero interwencja straży 
pożarnej położyła kres manifestacji.

Najwięcej protestów WiP-owcy zorganizowali 
jednak w obronie Sławomira Dutkiewicza: prze-
prowadzili szereg akcji „kanapkowych”, pikiet 
oraz manifestacji, malowali napisy, demonstra-
cyjnie spalili książeczki wojskowe, a nawet pod-
jęli głodówkę. Akcje „kanapkowe” z największą 
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intensywnością były prowadzone w grudniu 1987 r. 
Właściwie nie było dnia, w którym jakiś działacz 
ruchu (a najczęściej dwóch, bo akcję prowadziło się 
parami) nie pojawił się z transparentem i ulotkami 
w jednym z najbardziej ruchliwych rejonów miasta. 
Szczególnym upodobaniem cieszyły się centra 
handlowe, takie jak PDT przy ul. Świdnickiej, 
Feniks czy Astra. 14 grudnia na pl. Grunwaldzkim 
„dyżurowali” Jerzy Żurko i Grzegorz Francuz. Ten 
pierwszy wspomina: Robiliśmy taką demonstra-
cję kanapkową z transparentami „Uwolnić Sławka 
Dutkiewicza”: ja wraz z Grześkiem Francuzem po 
pl. Grunwaldzkim. Chodzimy, chodzimy i czekamy, 
aż SB po nas przyjedzie (bo było zimno), trwało to 
tak z 45 minut. Myślałem, że zamarzniemy, chodząc 
z tą „kanapką”. No i w końcu nas milicjanci zgar-
nęli, zawieźli tuż obok do Komendy Dzielnicowej na 
Śródmieściu przy ul. Grunwaldzkiej i zabrali nam te 
plakaty. Bezpieka wzięła nas na przesłuchanie, tacy 
panowie porucznicy, i jeden z nich pyta się mnie: „Po 
co pan to robi, panie Jerzy? Po co to panu?”. A ja mu 
odpowiedziałem: „Proszę pana, a na co mamy czekać? 
Na piąty etap reformy gospodarczej? Co pan nie widzi, 
że ta cała partia, która nami rządzi, to są debile, 
przecież pan wie, co się dzieje we władzy, bo pan ma 
lepsze informacje niż ja, jesteście kluczowym resortem”. 
A on wtedy po dłuższym zastanowieniu mówi: „No 
dobra, chłopaki, bierzecie te plakaty i wychodzicie”. Na 
końcu poklepał nas po plecach i powiedział: „Dobrze 
robicie”. Wraz z upływem czasu wszystko się zmienia-
ło, widać było odruchy ludzkie i nawet ludzie uciekali 
ze służby, bo wiedzieli, że system padał. Na pewno 
podczas stanu wojennego rzecz nie do pomyślenia.

Kolejną ważną akcją była głodówka roz-
poczęta 15 maja 1988 r. w mieszkaniu Żurków 
przy ul. Sielskiej. Zainicjowało ją 13 osób z WiP 
i Solidarności Polsko-Czechosłowackiej (m.in. 
Marek Adamkiewicz, Jacek Czaputowicz, Gwido 
Zlatkes, Grzegorz Francuz, Grzegorz Majewski, 
Tomasz Wacko, Jarosław Broda, Mirosław Jasiń-
ski, Jerzy Żurko). W oświadczeniu napisali, że 
przystępują do głodówki z żądaniem uwolnie-
nia Sławomira Dutkiewicza oraz 16 innych osób 
związanych z WiP-em, skazanych za odmowę 
służby wojskowej. Wymienili również areszto-
wanych w ostatnim czasie działaczy „Solidarno-
ści”. Grzegorz Majewski odmówił przyjmowania 

posiłków w jednostce Obrony Cywilnej, w której 
akurat odbywał służbę: Brałem udział w głodówce 
trzy–cztery dni (od początku do środy). Nie mogłem 
sobie pozwolić na dłużej, bo pracowałem. Zrobiła się 
z tego powodu wielka afera w jednostce. Przyjechała 
grupa wyższych ofi cerów i namawiała mnie, abym 
zaprzestał głodować. Co ciekawe, ustawiło mi to całe 
wojsko. Zostałem obdarzony wielkim szacunkiem 
wśród starszych poborowych, ludzi często z kryminalną 
przeszłością. Imponowało im to, że ja się postawiłem.

W następnych dniach do głodówki dołączali 
kolejni, w tym też ci, którzy podejmowali ją w swo-
im miejscu zamieszkania. Łącznie przez tydzień 
trwania protestu wzięło w nim udział 26 osób. 
WiP-owcy przebywający na Sielskiej nie marnowali 
czasu, odbywały się seminaria z zaproszonymi 
gośćmi oraz dyskusje. Odwiedziły ich także tuzy 
wrocławskiej opozycji: Władysław Frasyniuk i Han-
na Łukowska-Karniej. Nie próżnowała też SB, która 
– jak może wynikać z materiałów zachowanych 
w IPN – cały czas miała pod obserwacją dom Żur-
ków. Mieszkanie nachodziła milicja, a także ekipa 
wrocławskiej TVP, która jednak nie została wpusz-
czona do środka. Zwyciężyła pewnie obawa przed 
zmanipulowaniem materiału i zdyskontowaniem go 
w propagandowym ataku na WiP. Niewykluczone, 
że rzeczywiście przyjazd redaktorów na Sielską nie 
był ich własną inicjatywą. Po tygodniu, 22 maja, 
głodówka została zakończona, w przydomowym 
ogrodzie jej uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe 
zdjęcie, a następnie przystąpili do pierwszego 
posiłku. Tego dnia wystosowali także komunikat, 
w którym m.in. pisali: W trakcie głodówki kilka 
spośród wymienionych w naszym pierwszym komuni-
kacie osób opuściło więzienia, jednak nasz zasadniczy 
postulat – uwolnienie Sławomira Dutkiewicza – nie 
został spełniony. Nadal będziemy walczyć wszelkimi 
dostępnymi nam pokojowymi metodami o wolność dla 
niego i pozostałych więźniów sumienia […].

Nieco ponad miesiąc później okazało się, że 
deklaracja z 22 maja nie była gołosłowna. Pod 
koniec czerwca 1988 r. sześciu WiP-owców (Leszek 
Budrewicz, Piotr Golema, Wacław Giermek, Wie-
sław Mielcarski, Paweł Raczyński i Robert Prus) 
zadeklarowało, że spali publicznie swoje książeczki 
wojskowe, jeśli Dutkiewicz nie zostanie wypusz-
czony. SB próbowała nie dopuścić do protestu 
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Wrocław, październik 1987 r., pikieta solidarnościowa z Markiem Krukowskim, 
fot.: NAF „Dementi” / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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i szukała sygnatariuszy oświadczenia. Ci jednak, 
przewidując taką sytuację, poukrywali się u zna-
jomych. Bezsilna bezpieka pozostawiła jedynie 
w ich domach oraz miejscach pracy informację 
o grożących im konsekwencjach w razie zreali-
zowania powziętego zamiaru. Wśród działaczy 
ruchu zastanawiano się, jak ostra będzie reakcja 
władzy. Leszek Budrewicz wspomina rozmowę 
z ojcem Sławomira Dutkiewicza: Pamiętam, że 
ojciec Sławomira Dutkiewicza zadzwonił do mnie 
w przeddzień wieczorem i prosił, abyśmy tego nie 
robili. Bał się, że nas po prostu rozstrzelają. Obie 
strony jednak pozostały przy swoim: władze nie 
zwolniły z więzienia Dutkiewicza, a WiP-owcy nie 
zrezygnowali z zaplanowanej akcji. 

1 lipca pod pręgierzem na Rynku zebrało się ok. 
20 osób. Rozwinęły one transparent oraz wyło-
żyły ulotki. Leszek Budrewicz mówił przez tubę 
o dotychczasowych akcjach na rzecz uwolnienia 
Dutkiewicza. Kulminacyjnym momentem akcji 
było, oczywiście, zapowiadane wcześniej spalenie 
książeczek. Siedem osób (oprócz wymienionych 
we wcześniejszej deklaracji, jeszcze Jan Tomczak) 
podpaliło dokumenty i wrzuciło je do wiadra z napi-
sem „Książeczki wojskowe”. Akcja wywołała pewne 
zainteresowanie mieszkańców, przyglądało się jej 
około 100–200 osób. Przyglądały się również MO 

i SB, wbrew wcześniejszym obawom nie było jed-
nak z ich strony żadnych działań. Władza uznała 
widocznie, że bardziej opłaca się nie eskalować 
napięcia, niż brać sobie na głowę kolejnych więź-
niów politycznych. Oczywiście, nie oznacza to, że 
uczestnicy akcji nie zostali ukarani „tradycyjnym” 
kolegium. Co prawda, pozwolono im spokojnie 
przejść do mieszkania Leszka Budrewicza przy 
ul. Świdnickiej, ale od razu pełne ręce roboty mieli 
specjaliści z Wydziału Kryminalistyki WUSW, 
których zadaniem było odczytanie numerów ksią-
żeczek wojskowych, a tym samym ustalenie właś-
cicieli spalonych dokumentów. Milicyjni analitycy 
stwierdzili, iż zabezpieczone – znajdujące się w wia-
drze – zwęglone kartki pochodziły prawdopodobnie 
z 6 książeczek wojskowych. Numery 4 książeczek 
zostały w całości odczytane, zaś 2 częściowo. Znisz-
czenie dokumentów było podstawą do wymierzenia 
kary przez Kolegium ds. Wykroczeń. 

1989–1990: 
koniec komunizmu – koniec WiP-u
W marcu 1989 r. działacze WiP postanowili pójść 
śladem zachodnich ruchów pacyfi stycznych i zor-
ganizować Marsz Wielkanocny w intencji poko-
ju i rozbrojenia. Akcja odbywała się pod hasłem 
„Europa bez obcych wojsk”. W założeniu pochód 

Wrocław, fot.: NAF „Dementi” / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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miał przejść z centrum miasta pod koszary ra-
dzieckie na ul. Koszarowej. Dzień wcześniej od-
był się happening Pomarańczowej Alternatywy, 
podczas którego doszło do utarczek z milicją. 
Istniała duża obawa, że i tym razem dojdzie do 
starć. Leszek Budrewicz, który swoim przemó-
wieniem zainicjował marsz, podkreślił, że jeśli 
ktoś w jakiś sposób będzie prowokował służby 
porządkowe, zostanie uznany za agenta i wyda-
lony z pochodu. Powiedział też: Tu wczoraj poszły 
w ruch kamienie! Ten, kto liczy, że dziś się tak sta-
nie, nie rozumie naszego ruchu! A teraz pokażmy 
wszystkim, że nie przynieśliśmy kamieni, bo nie sto-
sujemy przemocy. Wtedy wszyscy uczestnicy wy-
ciągnęli ręce do góry na znak, że nie ma w nich 
kamieni. Pochód ruszył i chciał wyjść z Rynku, 
jednak ulice wylotowe były zablokowane przez 
milicję. Do konfrontacji jednak nie doszło, wręcz 
przeciwnie, WiP-owcy zaczęli rozdawać funkcjo-
nariuszom kwiaty, a marsz przeszedł dookoła 
Rynku. Uczestniczyło w nim aż 1500 osób, niesio-
no transparenty, wyróżniali się spodziewający się 
dziecka Aneta i Wiesław Mielcarscy, którzy wypi-
sali hasło: „Chcemy, żeby nasze dziecko urodziło 
się w kraju pokoju i wolności. Aneta i Wiesiek”. 
Pochód zatrzymał się pod pomnikiem Fredry, 
tam znowu głos zabrał Budrewicz i zakończył 

manifestację. „Ale wy też się rozchodzicie” – powie-
działem do milicji – „bo jak wy się nie rozejdziecie, 
to my się znowu zejdziemy”. I usłyszałem brawa. 
Kordon milicji się rozstąpił. Najwyraźniej im też nie 
zależało na utarczkach – wspominał Leszek Bu-
drewicz. 

Rok 1989 to jednak przede wszystkim częściowo 
wolne wybory do parlamentu, w których „Solidar-
ność” ubiegała się o mandaty poselskie i senatorskie. 
We Wrocławiu jednym z jej kandydatów na posła był 
Radosław Gawlik. Leszek Budrewicz szefował całej 
kampanii audiowizualnej „Solidarności” w mieście. 
Do pomocy ściągnął WiP-owców, którzy poświęcili 
niemal wszystkie siły na rzecz akcji wyborczej. 
Zorganizowali „Wolną Tubę”, czyli cykl ulicznych 
wieców, podczas których przekazywano informa-
cje oraz prezentowano kandydatów. Uczestnicy 
ruchu przeprowadzili szereg akcji plakatowych 
oraz ulotkowych. Jedną z większych był przemarsz 
orkiestry PKP zorganizowany 27 kwietnia 1989 r. 
Jego trasa wiodła przez dzisiejszą ul. Piłsudskiego 
oraz Świdnicką do Rynku. Podczas przemarszu 
ok. 20 osób rozklejało plakaty z hasłem „Głosuj 
na »Solidarność«” oraz rozdawało przechodniom 
wrocławską „Gazetę Wyborczą”. Akcja okazała 
się udana, jeden tylko mankament zapamiętał 
Leszek Budrewicz: To była jednak orkiestra kolejarzy 

Wrocław 1989 r., Marsz Wielkanocny, fot.: NAF „Dementi” / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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Wrocław, maj/czerwiec 1989 r., kampania wyborcza, fot.: NAF „Dementi” / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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emerytów. Jak oni, grając, przeszli dwieście metrów, 
to byli wycieńczeni. Z trudem doszli do Rynku, 
trzy czwarte drogi nie grali, tylko maszerowali 
środkiem ulicy. Nikt nie wiedział, o co chodzi. 
No, ale najważniejszy był ostatni odcinek przed 
Świdnicką – przeszli z przytupem, zagrali hucznie 
i zakończyli hymnem. Wybory z 4 czerwca przynio-
sły w całej Polsce miażdżącą klęskę komunistów. 
We Wrocławiu swoją cegiełkę dołożyli do tego na 
pewno WiP-owcy z ekipy Budrewicza.

Zwycięstwo wyborcze „Solidarności” zapocząt-
kowało w Polsce transformację ustrojową. WiP-
-owi coraz trudniej było odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. Powoli z horyzontu znikał wspólny 
wróg – komunizm, który do tej pory jednoczył 
ludzi o różnych poglądach i celach. Coraz bardziej 
paląca stawała się kwestia przyszłości WiP. Nie 
było zgody, czy ma on pozostać luźnym ruchem, 
czy też przybrać bardziej sformalizowaną formu-
łę. Niektórzy działacze zaczęli się angażować na 
innych polach, budując zręby nowych mediów czy 
rozpoczynając karierę w administracji państwo-
wej. Wszystko to powodowało, że ruch się powoli 
rozpadał. Ostatnim akordem jego działalności we 
Wrocławiu były wybory samorządowe w 1990 r., 
w których WiP wystartował z osobną listą pod 
nazwą „Zielona Lista Wolność i Pokój”. Okazało 
się jednak, że ruch nie cieszy się popularnością, 
głosowało na niego nieco ponad 1% wyborców. 
Próba „wejścia do polityki” i budowy ruchu poli-
tycznego skończyła się więc klęską i oznaczała 

faktyczny koniec wrocławskiego WiP-u. Erazm 
Humienny opowiadał: Budrewicz chciał stworzyć coś 
naszego. Była to jednak nasza klęska i gol samobójczy 
oraz ostatni taki zryw. Kandydowałem na radnego 
z mojego rejonu (okolice Rynku), gdzie byliśmy znani 
i dostrzegani. Ten nierówny pojedynek to oczywiście 
starcie z Komitetem Obywatelskim, który szedł w glorii 
zwycięzcy wyborów z komuną 1989 r. i zaufania, 
jakim  darzyło go społeczeństwo. Zresztą wystarczyło 
mieć etykietę tego Komitetu i zostawało się radnym. 
Wybory samorządowe były końcem WiP-u, chociaż 
w niektórych sercach to trwa do tej pory. Również 
Wiesław Mielcarski wskazywał wybory 1990 r. jako 
koniec wrocławskiego WiP: Na pewno wybory w 1990 
były takim końcem. Trwała wolna Polska i trzeba było 
z czegoś żyć, byliśmy coraz starsi. Chcieliśmy normal-
ności i ją mieliśmy. Pamiętam, że podczas marszu 
pokojowego nieśliśmy z moją byłą żoną transparent, 
że chcemy, żeby nasze dziecko urodziło się w kraju 
wolności i pokoju i nasz najstarszy syn urodził się 
w lipcu 1989 roku. Ruch nie przetrwał więc poza 
rok 1990 r., ale jego działacze osiągnęli jeden ze 
swoich najważniejszych celów: ich dzieci żyły już 
w innych czasach, w czasach wolności i pokoju. 
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