
W wydanej kilka lat temu monografii zatytuło-
wanej „Ruch »Wolność i Pokój« we Wrocławiu” 
jej autorzy – Kamil Dworaczek i Grzegorz 
Waligóra – piszą: „Ruch »Wolność i Pokój« był 
niewątpliwie jedną z najprężniejszych inicjatyw 
opozycyjnych końca lat osiemdziesiątych. Wniósł 
on nową jakość do niezależnej działalności. Jako 
jeden z pierwszych zdecydował się na jawne akcje, 
świadomie rezygnując z konspiracyjnych reguł 
rządzących podziemiem solidarnościowym. Jego 
twórcy trafnie odczytywali aktualne tendencje 
i dostrzegali, że system jest coraz mniej represyjny; 
powstające w nim szczeliny starali się maksymalnie 
poszerzać. Stali się widoczni w wielu miastach, 
m.in. we Wrocławiu, gdzie uformowało się silne 
środowisko WiP. Ruch odniósł wiele istotnych 
sukcesów, przyczynił się do zreformowania zasad 
służby wojskowej jeszcze przed upadkiem komu-
nizmu. Jego protesty nadały także szeroki rozgłos 
problemom ekologicznym i uczulały społeczeń-
stwo na kwestie dotąd celowo pomijane przez 
władze. Stanowił ważny fragment mapy polskiej 
opozycji antykomunistycznej. Aktywność WiP pod 
koniec lat osiemdziesiątych była jednym z czynni-
ków, które ostatecznie skłoniły PZPR do dialogu 
z opozycją”.

Siłą napędową, istnym spiritus movens wroc- 
ławskiego środowiska był bez wątpienia Leszek 
Budrewicz. Po latach wspominał: „Pierwsze 
spotkanie, które miało zapoczątkować WiP we 
Wrocławiu, odbyło się na osiedlu Kosmonautów. 
Wzięli w nim udział: ja, Tomek Wacko, Krzysztof 
Albin, potem animator Pomarańczowej Alternatywy, 
Marek Krukowski, Grzegorz Francuz i Paweł 
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Kwiecień 2020 r. to dobra okazja, by choć w skrócie przypomnieć jedną 
z najciekawszych i najprężniej działających grup opozycyjnych lat 80. XX w., 
czyli powstały 35 lat temu Ruch „Wolność i Pokój”. Dynamicznie się rozwinął, 

sprawnie działał i odniósł wiele istotnych sukcesów. Jego wrocławskie 
środowisko należało do jednych z najsilniejszych i najbardziej widocznych w kraju. 
Co ciekawe, wrocławski ośrodek był jednocześnie chyba najbardziej zróżnicowany 

pod względem światopoglądowym, a to wszystko za sprawą jego członków.

Okładka książki „Ruch »Wolność i Pokój« we Wrocławiu” 
autorzy – Kamil Dworaczek i Grzegorz Waligóra

Wrabec. Genialnym zbiegiem okoliczności i perfekcji 
organizacyjnej drzwi mieszkania, w którym się umó-
wiliśmy, były zamknięte, nikogo tam nie było. I my 
pierwsze rozmowy odbyliśmy w piaskownicy. W tej 
piaskownicy założyliśmy WiP”. 

Formalnie WiP powstał w Krakowie 14 kwietnia 
1985 r., kiedy ogłoszono deklarację założy-
cielską podpisaną przez 19 osób. Wrocławska 
grupa Ruchu WiP jesienią tego samego roku 
była już w pełni zorganizowana, choć – tak jak cały 
Ruch WiP – nie posiadała struktur formalnych. 
Aktywnie i na stałe działało w niej ok. 20 osób, zaś 
sympatyzowało z Ruchem kolejnych ok. 100–150 
osób. Od pozostałych ośrodków grupa wroc- 
ławska różniła się tym, że była bardzo zróżni-
cowana pod względem światopoglądowym. 
Spotkali się w niej i katolicy związani z ośrodkami 



Polecamy artykuł Kamila Dworaczka „Ruch »Wolność i Pokój« we Wrocławiu” zamieszczony w kwartalniku nr 1/2015 (27) 
oraz wydaną w 2016 r. przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” książkę Kamila Dworaczka 

i Grzegorza Waligóry „Ruch »Wolność i Pokój« we Wrocławiu” dostępną m.in. w sklepie online Centrum Historii Zajezdnia

Jedna z akcji wrocławskiego Ruchu WiP – protest głodowy, 
26 maja 1989 r., fot. Tomasz Luśnia 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
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Zdaniem Dworaczka i Waligóry sukcesy Ruchu 
WiP, których wcale nie było mało, stały się źró-
dłem jego kryzysu. W nowej Polsce po 1989 r. 
ruch wymagałby znacznego przeorganizowania, 
a tego – pomimo podjętych prób – nie udało się 
dokonać. Po działalności Ruchu WiP pozostało 
m.in. wiele barwnych wspomnień, jak choćby te 
z rozmaitych happeningów, sittingów czy innych 
form aktywności. Więcej na ich temat w bogato 
ilustrowanej publikacji Kamila Dworaczka 
i Grzegorza Waligóry.

duszpasterstw akademickich, i osoby o poglądach 
lewicowych, i zwolennicy ruchu anarchistycz-
nego. Pomimo tego, co ich dzieliło, wszyscy 
potrafili zjednoczyć siły i sprawnie działać, wie-
rząc w słuszność idei, o którą walczyli. A o co 
walczyli? O prawdziwą wolność i suwerenność, 
ale zwracali przy tym uwagę na rozmaite kwe-
stie, które znajdowały się na marginesie zain-
teresowań głównych środowisk opozycyjnych, 
jak np. zasady odbywania służby wojskowej czy 
sprawy dotyczące ekologii. Prawdopodobnie to 
właśnie w tym tkwiła siła Ruchu WiP.

Jedną z głośniejszych akcji zorganizowanych 
przez wrocławski Ruch WiP była ta, która odbyła 
się 1 lipca 1988 r. na wrocławskim Rynku. Na 
znak protestu przeciwko więzieniu osób odma-
wiających odbycia służby wojskowej, publicz-
nie spalono książeczki wojskowe. W 2008 r., 
w 30. rocznicę akcji znanej jako „płonące ksią-
żeczki”, na wrocławskim Ratuszu odsłonięto 
tablicę, która przypominając to wydarzenie, 
upamiętnia wrocławski Ruch „Wolność i Pokój” 
i jego działaczy.

Obóz żywego protestu zorganizowany przez wrocławski Ruch WiP, 
czerwiec 1989 r., fot. Grzegorz Hawałej 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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