190

Ilustracja 23. Wiosną 1982 r. zarówno społeczeństwo, jak ci działacze „Solidarności”, którzy uniknęli internowania, otrząsnęli się z szoku
wywołanego wprowadzeniem stanu wojennego. Zgodnie z propagowanym wtedy hasłem
„zima wasza, wiosna nasza” przystąpiono do
demonstrowania sprzeciwu wobec władzy.
Okazję dały zarówno Święto 1 Maja, z tradycyjnymi tego dnia pochodami, oraz rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 Maja (wtedy nie było
to święto państwowe!). Powołana 22 kwietnia
1982 r. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
„Solidarności” apelowała o udział w pochodach pierwszomajowych i demonstrowania
symboli „S”. Społeczeństwa, w którym po
wprowadzonych 1 lutego bardzo wysokich podwyżkach żywności i energii dało się zauważyć
radykalizację nastrojów, nie trzeba było specjalnie zachęcać do protestów. Manifestacje (a
właściwie kontrmanifestacje) zorganizowane 1
maja przez „Solidarność” m.in. w Warszawie,
Gdańsku, Toruniu, Łodzi, Szczecinie zgromadziły tysiące uczestników. W niektórych miastach doszło do starć z MO, nie osiągnęły one
jednak takiego stopnia gwałtowności, jak dwa
dni później, 3 maja, kiedy w wielu miastach demonstranci ustawiali barykady, funkcjonariusze
MO użyli gazów łzawiących czy wręcz oddali
strzały ostrzegawcze. 3 maja zatrzymano ok.
1400 osób, w Warszawie przywrócono tzw. godzinę milicyjną. Protesty z maja 1982 r. stały się
swoistym wzorem dla manifestacji ulicznych organizowanych w latach 80. zarówno przy okazji
świąt państwowych (1 maja), jak rocznic (3 maja,

11 listopada, 31 sierpnia – podpisanie porozumień gdańskich).
Podczas demonstracji 1 maja 1982 r. MO
była nastawiona przede wszystkim na ochronę oficjalnych uroczystości, a użycie większych
sił wobec protestujących akurat w dniu „święta pracy” nie byłoby także dobrym krokiem
propagandowym.
Jak widać na zdjęciu, młodzi demonstranci
ustawili prymitywne barykady z pojemników na
śmieci i ławek, milicjanci nie decydują się jednak na bezpośredni atak, używając tylko gazów
łzawiących. Dla uczestników (młodzi mężczyźni!) wydarzenia wydają się być niemałą atrakcją.
Demonstranci zachowują się spokojnie. – J.K.–
Fotografia dotyczy łamania prawa do:
◊ możliwości uczestniczenia w życiu
publicznym,
◊ wolności myśli, sumienia,
◊ głoszenia swoich poglądów i opinii
bez względu na ich treść i formę,
◊ uczestniczenia w pokojowych manifestacjach i organizowania ich.
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Interpretacja źródeł ikonograficznych

23. Maj 1982, Gdańsk. Stan wojenny, starcia demonstrantów z ZOMO. Fot. Stanisław Składanowski, zbiory Ośrodka KARTA

