
 

GRUDZIEŃ

1981
Na komisariacie milicji na Starym 

Mieście w Warszawie został ciężko 
pobity Grzegorz Przemyk, syn poetki 

Barbary Sadowskiej, współpracowniczki 
kościelnego komitetu pomocy. Na skutek 
odniesionych ran zmarł dwa dni później.  

W sfingowanym procesie władze oskarżyły 
o pobicie załogę karetki pogotowia.

12 MAJA

1983

16 23  
CZERWCA

22 LIPCA

Druga pielgrzymka papieża  
Jana Pawła II do Polski.  

Spotkał się – mimo sprzeciwu władz  
– z Lechem Wałęsą.

Utworzenie przez Prezydium Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” w styczniu 
1982 r. Ogólnopolskiego Komitetu Oporu 
(OKO) – pierwszej ogólnopolskiej struktury 
podziemia.

Wpinanie przez znaczną część społeczeństwa 
oporników – elementów elektronicznych, 
będących symbolem sprzeciwu wobec 
władzy.

Zapalanie świec w oknach na znak pamięci 
o uwięzionych, układanie w niektórych 
miastach tzw. kwietnych krzyży, niszczonych 
następnie przez ZOMO.

Wydawanie książek i prasy podziemnej, 
kontynuacja tzw. drugiego obiegu, 
zapoczątkowanego na szeroką skalę  
w 1976 r. W samym tylko 1982 r. ukazało się 
ok. 800 podziemnych „gazetek” i ponad 300 
książek i broszur.

Nadawanie podziemnych audycji radiowych 
– od 12 kwietnia 1982 r. rozpoczęło  
w Warszawie działalność Radio Solidarność, 
własne rozgłośnie regionalne miała też 
Solidarność Walcząca (pierwsza audycja  
27 czerwca 1982 r. we Wrocławiu).

Nawiązano kontakty z zagranicą, w tym  
z powstałym w Brukseli Biurem 
Zagranicznym NSZZ „Solidarność”.

Dwie metody oporu głoszone przez 
kierownictwo „Solidarności”, na tle których 
doszło do rozłamu w związku: „długiego 
marszu” – umiarkowanej polityki, starającej 
się skłonić władze do ugody i odwołania stanu 
wojennego - oraz „krótkiego spięcia”, dążąca 
do zbudowania silnych, scentralizowanych 
struktur konspiracyjnych, które  
w ostateczności skłonią władzę  
do ustępstw, a nawet rezygnacji.

Bojkot radia i telewizji przez środowiska 
artystyczne.

OPOZYCJA  
I SPOŁECZEŃSTWO

REPRESJE I OPÓR

Zniesienie stanu wojennego.  
Amnestia dla więźniów politycznych  

i likwidacja WRON.
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