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Protesty społeczne odbywajac̨e się w Polsce po roku 1989 były najcześ̨ciej bardzo
umiarkowane jeśli chodzi o ich forme.̨ Ograniczały się zwykle do pokojowych pikiet
czy demonstracji, zgodnie z polityka ̨ najwiek̨szych central zwiaz̨kowych nie sprzy-
lajac̨ar̨adykalizacji działań. Pomimo to od poczat̨ku transformacji nie brakuje przy-
kładu protestów, które wyszły poza te ramy, czes̨to wiaż̨ac̨ się z użyciem przez de-
monstrujac̨ych przemocy. W niektórych przypadkach były to wydarzenia istotne dla
kształtowania się różnych ruchów społecznych czy zmian świadomości ludzi pracy.

Poczat̨ki przemian i pierwsze rozczarowania
Gdywroku 1989 dowładzy doszedł rzad̨ TadeuszaMazowieckiego,wiek̨szość
społeczeństwa wiaz̨ała z nim ogromne nadzieje. Zwłaszcza robotnicy, któ-
rzy protestami pod koniec lat 80. zeszłego wieku przyspieszyli demontaż tak
zwanego „realnego socjalizmu” liczyli na poprawe ̨swojej sytuacji. Demokra-
tyczne władze miały być w powszechnym mniemaniu gwarantem swobody
zrzeszania sie ̨ i działać na rzecz ludzi pracy. Również pierwsza niezależna
gazeta „Gazeta Wyborcza”, której twórcy wywodzili sie ̨ z ruchu Solidarność
miała sprzyjać środowiskom pracowniczym.

Tym wiek̨sze było rozczarowanie polityka ̨ ekonomiczna ̨ rzad̨u Mazo-
wieckiego, który zdecydował sie ̨ na kontynuowanie neoliberalnych reform
gabinetu Mieczysława Rakowskiego. Polska dostosowywała sie ̨ wówczas do
wymogów stawianych przez Bank Światowy oraz Mied̨zynarodowy Fundusz
Walutowy. Wiaz̨ało sie ̨ to mied̨zy innymi z ciec̨iami socjalnymi oraz atakiem
na prawa pracownicze.

Wprowadzony w roku 1990 plan Leszka Balcerowicza, majac̨y liberalizo-
wać gospodarke ̨ uderzył przede wszystkim w duże przedsieb̨iorstwa pań-
stwowe i rolników. Firmy państwowe utraciły wcześniejsza ̨ gwarancje ̨ ist-
nienia oraz preferencje kredytowe. Dla wielu oznaczało to prosta ̨ droge ̨ do
likwidacji.

Efektem były pierwsze protesty; takie jak strajk głodowy w hucie szkła
w Wołominie. Podjet̨e przez organizacje pracownicze działania miały w
wiek̨szości dosyć umiarkowany charakter. Wyjat̨kiem był strajk w Miejskim
Przedsieb̨iorstwie Oczyszczania wWarszawie z roku 1991.Władze rozważały
wówczas nawet zmilitaryzowanie przedsieb̨iorstwa, jednak ostatecznie nie
doszło do konfrontacji z protestujac̨ymi.

Przełomowym momentem okazał sie ̨ rok 1992. Wówczas to odbyły sie ̨
pierwsze wiek̨sze rolnicze protesty przeciwko rosnac̨emu zadłużeniu gospo-
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darstw rolnych. Nowo powstały zwiaz̨ek zawodowy rolników Samoobrona
zorganizował wówczas kilkudniowa ̨ okupacje ̨ ministerstwa rolnictwa.
Przełomowym wydarzeniem było wysłanie przez władze policji, w celu stłu-
mienia rolniczych blokady dróg. Po raz pierwszy od poczat̨ku transformacji
rzad̨ użył sił prewencji przeciwko protestom społecznym. Wywołało to w
wielu środowiskach szok. Upadł mit łagodnej władzy nastawionej na dialog.
Z drugiej strony protesty zaczeł̨y być coraz bardziej radykalne.

Również ruch pracowniczy sieg̨nał̨ po bardziej zdecydowane środki. W ro-
ku 1992 górnicy zajel̨i budynek Państwowej Agencji Weg̨la Kamiennego pro-
testujac̨ przeciwko pogarszajac̨ym sie ̨warunkom pracy i planowanym likwi-
dacjomkopalń. Przybyły do nich przedstawiciel Regionu Ślas̨kiegoNSZZ Soli-
darność, straszac̨y konsekwencjami nielegalnego protestu, został wywiezio-
ny na taczce.

Wywożenie na taczce dyrektorów przedsieb̨iorstw miało w kolejnych la-
tach miejsce w co najmniej kilku przypadkach. Czes̨to pracownicy jedynie
grozili pracodawcom ta ̨ forma ̨ akcji bezpośredniej aby wzmocnić swoja ̨ po-
zycje ̨ przetargowa.̨ Również podczas protestów w zakładach pracy zaczeł̨o
dochodzić do pierwszych, poczat̨kowo niewielkich starć z policja.̨ Miały one
jednak wciaż̨ lokalne znaczenie.

Kolejnym znanymprzypadkiem zastosowania przemocy podczas protestu
było pobicie przez Andrzeja Leppera i działaczy samoobrony komornika pod-
czas blokady egzekucji komorniczej w jednym z gospodarstw rolnych. W ro-
ku 1993 grupa działaczy Samoobrony i bezrobotnychwdarła sie ̨do ratusza w
Praszce. Burmistrz oskarżany o prowadzenie antyspołecznej polityki został
wywieziony na taczce.

Te akcje bezpośrednie uzyskały znaczne poparcie lokalnej społeczności
Również policja zachowywała sie ̨ podczas nich biernie, w wyniku czego nikt
nie został nawet zatrzymany.

Fala radykalnych protestów
O ile wcześniej akty przemocy podczas protestów społecznych miały najcze-̨
ściej incydentalny charakter, o tyle pod koniec lat 90. zeszłego wieku sytu-
acja ta zaczeł̨a sie ̨zmieniać. Starcia z policja ̨czy akcje bezpośrednie ze strony
samych protestujac̨ych stawały sie ̨ coraz czes̨tsze.

Radykalizacja i nasilenie protestów były odpowiedzia ̨ na neoliberalne re-
formy koalicji Akcji Wyborczej Solidarność-Unia Wolności, prowadzac̨e do
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strony protestujac̨ych. Pomimo to poparcie dla postulatów różnych radykal-
nie działajac̨ych grup społecznych pozostawało zawsze wysokie.

Narastajac̨y mied̨zynarodowy kryzys, gdy dotrze do Polski, spowoduje po-
ważne pogorszenie sytuacji społecznej. Nie wiadomo jednak czy przyczyni
sie ̨ to do radykalizacji nastrojów społecznych, a co za tym idzie do bardziej
zdecydowanych protestów. Na razie działania w wielu zakładach sa ̨ bardzo
stonowane, a przywódcy protestów sami pilnuja,̨ aby nie poszły one za dale-
ko. O tym czy przemoc stanie sie ̨ cześ̨cia ̨demonstracji społecznych w Polsce
przekonamy sie,̨ gdy ostatecznie załamie sie ̨ ta umiarkowana strategia.
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redukcji zatrudnienia w przedsieb̨iorstwach państwowych czy pogarszania
sie ̨warunkówpracywwielu branżach. Działania rzad̨u dotkneł̨y również rol-
ników, wciaż̨ borykajac̨ych sie ̨ ze spłata ̨ kredytów i narzekajac̨ych na ceny
skupu płodów rolnych. To z kolei było przyczyna ̨ kolejnych fal blokad dróg,
o wiele bardziej radykalnych od tych z roku 1992.

W czerwcu 1999 roku odbyła sie ̨w Warszawie demonstracja pracowników
radomskiego Łucznika, zwiaz̨ana z redukcjami zatrudnienia i perspektywa ̨
likwidacji zakladu. W styczniu pracownikom zakładu nie wypłacono nawet
należnych poborów. Zwiaz̨ki zawodowe działajac̨e w sektorze zbrojeniowym
byływówczas uważane za jedne z najlepiej, po górniczych, zorganizowanych.
W zwiaz̨ku z tym demonstracja została obstawiona przez znaczne siły policji.
Jak wynikało z relacji świadków, niemal do konca przebiegała w pokojowy
sposób. Gdy demonstranci zaczel̨i sie ̨ już rozchodzić, prawdopodobnie w wy-
niku prowokacyjnego zachowania funkcjonariuszy chcac̨ych spisać niektó-
rych demonstrantów, doszło do przepychanek. Przerodziły sie ̨ one później
w bezpośrednie starcie, w którym policja po raz pierwszy użyła wobec pro-
testujac̨ych pracowników broni gładkolufowej. Kilka osób zostało rannych
otrzymujac̨ głównie postrzały w plecy gumowymi pociskami, ponieważ poli-
cja strzelała do uciekajac̨ych. Najpoważniej ucierpiał jeden z fotoreporterów.
Trafiony w głowe ̨ stracił oko. Wywołało to skandal tym wiek̨szy, że jak sie ̨
później okazało to policja użyła nadmiernej przemocy, a demonstranci jedy-
nie sie ̨bronili. Zdjec̨ia policji strzelajac̨ej do demonstrantów obiegły główne
media, wywołujac̨ krytye ̨ działań władz.

W roku 1999 miały miejsce kolejne akcje blokas dróg. Pierwsza, w stycz-
niu, przebiegała bez poważniejszych incydentów. Na Wiosne ̨ tego samego
roku doszło już jednak do pierwszych starć. Kulminacja ̨konfrontacji mied̨zy
rolnikami a władza ̨ były wydarzenia z sierpnia, kiedy to w Bartoszycach po-
licja próbowała rozbić blokade ̨ jednej z dróg. Doszło do najpoważniejszego
starcia demonstrantów z policja ̨ po roku 1989. Nie jest jasne która ze stron
uderzyła pierwsza, wiadomo jednak, że rolnicy byli przygotowani do obro-
ny. W okolicach Bartoszyc i w samej miejscowości tłum starł sie ̨z prewencja,̨
rozbijajac̨ wysłane przeciwniemu oddziały. Rannychmiało zostać aż 146 fun-
kqonanuszy, czyli wiek̨szość sił prewencji z regionu. Ważnym czynnikiem
było poparcie, jakiego w walce udzieliła demonstrantom lokalna ludność.

Do podobnych zdarzeń, choć już na mniejsza ̨ skale ̨ doszło również w No-
wym Dworze Gdańskim i kilku innych miejscach. Konfrontacje te przyczyni-
ły sie ̨ pośrednio do wzrostu popularności Samoobrony i jej sukcesu wybor-
czego w roku 2001.
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Lata 2000 i 2001 to również fala protestów w służbie zdrowia. O ile demon-
straCje pracowników tego sektora były dotad̨ uważane za jedne z najspokoj-
niejszych, to sytuacja ta zaczeł̨a sie ̨ zmieniać. Na fali radykalizacji działań
środowisk pracowniczych nawet pieleg̨niarki sieg̨neł̨y po akcje bezpośred-
nie, takie jak na przykład blokowanie dróg. Podczas jednej z warszawskich
demonstracji w grudniu 2000 roku doszło nawet do starcia z policja,̨ która
taka ̨ blokade ̨ zaatakowała. W wyniku wydarzeń jeden ze wspierajac̨ych pie-
leg̨niarki działaczy lewicowych został oskarżony o naruszenie nietykalności
cielesnej funkcjonariusza i po wieloletnim procesie skazany na znaczna ̨kare ̨
pienież̨na ̨ z zamiana ̨na areszt.

Pomimo twierdzeń policji trudno jednak uznać ówczesne protesty służby
zdrowia za zwiaz̨ane z powszechnym stosowaniem przemocy. Doszło wów-
czas co najwyżej do przepychanek, a opór pieleg̨niarek i wspierajac̨ych je
osób był odpowiedzia ̨ na ataki.

Szczecin, Ożarów, górnicy — walka o miejsca
pracy
W roku 2002 nastap̨iła kolejna fala protestów. Na skraju upadku znalazła sie ̨
mied̨zy innymi Stocznia Szczecińska, zakłady Bison-Bial z Białegostoku czy
Fabryka Kabli Ożarów. Mied̨zy innymi w tych przedsieb̨iorstwach wybuchły
protesty, które z czasem stawały sie ̨coraz bardziej radykalne. Doszło na tym
tle do powołania Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego, zrzeszajac̨ego
pracowników różnych zakładów i majac̨ego koordynować protesty, a wspar-
tegomied̨zy innymi przez środowiska anarchistyczne oraz radykalna ̨lewice.̨

W kwietniu 2002 rozpoczał̨ sie ̨protest w Fabryce Kabli Ożarów. Do listopa-
da polegal on na blokowaniu głównegowjazdu do zakładu, aby uniemożliwić
wywózke ̨maszyn. Kilkakrotnie pracownicy wkraczali na teren zakładu, aby
przeped̨zić wynajet̨ych przez dyrekcje ̨ łamistrajków, nie doszło jednak do
poważniejszych incydentów, a wynajec̨i przez pracodawce ̨ ochroniarze nie
interweniowali.

Warto zauważyć, że wmiare ̨trwania protestu corazmniejszy wpłwy na je-
go przebiegmiały działajac̨ew FKONSZZ Solidarność oraz zwiaz̨ek branżowy
należac̨y do OPZZ. OrganizaCje te starały sie ̨ tonować przebieg protestu, od-
cinajac̨ od jakichkolwiek działań bezpośrednich czy stosowania przemocy.
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Ożarów jest charakterystycmy również o tyle, że przez ponad 200 dni trwa-
nia protestu zanim zostali zaatakowani, protestujac̨y liczyli na rozwiaz̨ania
prawne oraz główne centrale zwiaz̨kowe. Odrzucali na przykład propozycje
siłowego przejec̨ia zakładu i rozpoczec̨ia strajku okupacyjnego, co propono-
wali wspierajac̨y ich działacze radykalnej lewicy. Nawet pierwsze ataki nie
przełamały niechec̨i do cześ̨ci byłych pracowników do stosowania przemocy.
Pracownice próbowały na przykład̨ przekonać policjantów, aby nie pomaga-
li ochroniarzom stosujac̨ bierny opór i klek̨ajac̨ przed kordonem prewencji.
Dopiero gdy takie metody okazały sie ̨ całkiem nieskuteczne, demonstranci
sieg̨nel̨i po działania bezpośrednie.

Znamienne jest również stanowiko głównych central zwiaz̨kowych działa-
jac̨yh w tym zakładzie, które zdecydowanie odcinały sie ̨ od akcji bezpośred-
nich i starały sie ̨ jak mogły łagodzić protesty. W przypadku FKO doprowadzi-
ło to do porzucenia przez protestujac̨ych głównych zwiaz̨ków zawodowych.

Bardziej ofensywne i systematyczne działania prowadzili jedynie zwiaz̨-
kowcy górniczy. Protestujac̨y pracownicy tej branży zawsze byli gotowi na
konfrontacje.̨ Było to jednym z elementów przetargowych, niejako zastra-
szeniem rzad̨zac̨ych tym, jakie moga ̨być konsekwencje ich antyspołecznych
działań. Stanowiło także sposób zwrócenia uwagi na problemy swojej grupy
zawodowej. Wszystkie protesty górników były przez media, oczekujac̨e mie-̨
dzy innymi scen przemocy, relacjonowane o wiele dokładniej niż inne akcje
zwiaz̨kowe czy społeczne.

Niemniej jednak nawet w górnictwie protestujac̨y nigdy nie stosowali naj-
bardziej radykalnych działań, które widzimy na przykład w Grecji. W Pol-
sce nie dochodziło do aktów sabotażu, ataków na banki czy siedziby spół-
ek. Starcia z września roku 2003 sa ̨ jedynym przypadkiem w którym poważ-
nie ucierpiał budynek rzad̨owy, ponieważ zniszczeniu uległ wówczas fron-
tonministerstwa gospodarki. Palenie opon oraz rzucane, podczas protestów
różnych grup zawodowych, w kierunku ministerstw czy siedzib premiera
petardy byty jedynie cześ̨cia ̨ oprawy protestów. Celem rzucajac̨ych nie było
wywołanie zniszczeń, ani atak na jakaś̨ konkretna ̨osobe.̨ Również wiek̨szość
starć z policja ̨ kończyła sie ̨ jedynie przepychankami. Mówienie o radykali-
zacji nastrojów społecznych i zagrożeniu rozruchami było raczej środkiem
rzad̨owej propagandy, próbujac̨ej uzasadnić kryminalizacje ̨ protestów czy
zwiek̨szanie wydatków na policyjne siły prewencji.

Historia protestów społecznych po roku 1989 obala mit jakoby bardziej ra-
dykalne działania alienowały stosujac̨ych je od reszty społeczeństwa. Media,
żad̨ne sensacji, przedstawiały nawet najmniejsze starcia jako akty agresji ze
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cowników FKO zostalo rozbite. Ludzie znaleźli zatrudnienie w różnych za-
kładach, przestajac̨ sie ̨ dalej organizować. Wraz z opadaniem fali protestów,
upadła również koncepcja Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego.

Wyjat̨kiem były działania górniczych zwiaz̨ków zawodowych. W lipcu
2005 roku, podczas debaty sejmowej na emeryturami górniczymi, zorganizo-
wały one wspólna ̨ demonstracje ̨ w Warszawie. Ignorowanie zgromadzenia
przez parlamentarzystów przyczyniło sie ̨ do radykalizacji protestu. Doszło
do starć z policja.̨ Pomimo iż mediach opisywały je jako bardzo zaciet̨e, a
spowodowane szkody jako znaczne, w rzeczywistości nie były wcale tak
poważne. Po obu stronach bylo kllku rannych, jednak w żadnym stopniu
nie można tych wydarzeń porównywać z demonstracja ̨w roku 2003.

Ostatnim znanym przykładem zastosowania przemocy podczas protestu
społecznego, był strajk w KWK Budryk, zorganinowany przez WZZ Sierpień
80 i kilka mniejszych organizacji zwiaz̨kowych. Cześ̨ć podburzanych przez
działaczy głównych central zwiaz̨kowych, głównie NSZZ Solidarność, pra-
cowników chciała podjać̨ sie ̨ roli łamistrajków. Na tym tle doszło do kilku
starć z protestujac̨ymi, w tym jednego poważniejszego, gdy łamistrajki chcie-
li przejać̨ okupowana ̨ kopalnie ̨ siła,̨ co sie ̨ im nie udało.

Przemoc jako forma obrony
Opisane powyżej przykłady zastosowania przemocy podczas protestów spo-
łecznych po 1989 roku nie wyczerpuja ̨ tematu. Lokalnie dochodziło jeszcze
do wielu starć z ochrona ̨ wynajet̨a ̨ przez pracodawców lub policja.̨ Wymie-
nione wydarzenia sa ̨ jednak najbardziej znane i charakterystyczne dla pol-
skich ruchów społecznych. Maja ̨ jednak podstawowa ̨ ceche ̨wspólna.̨ Prawie
zawsze do użycia przemocy dochodziło w sytuacjach skrajnych, gdy poko-
jowe formy protestu nie odnosiły pożad̨anego skutku. Była to także reakcja
na działania policji, czes̨to agresywnie zachowujac̨ej sie ̨ wobec protestuja-̨
cych, lub tak jak w przypadku Ożarowa tolerujac̨ej i ochraniajac̨ej nielegal-
ne działania pracodawców. Protestujac̨y mieli wybór - walczyć lub poddać
sie.̨ Ci którzy wybrali pierwsze rozwiaz̨anie czes̨to byli zmuszeni do stoso-
wania przemocy czy łamania prawa. W niektórych wypadkach taka posta-
wa przyczyniała sie ̨ do ich sukcesu. Gdyby w Ożarowie nie doszło do walk z
ochrona ̨ i policja,̨ mało kto w kraju wiedziałby o sytuacji pracowników FKO.
Nie wywalczono by prawdopodobnie nawet tego co ostatecznie osiag̨niet̨o i
zwalnianym nie zaproponowanoby żadnych nowych miejsc pracy.
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Wiek̨szość pracowników szykowała sie ̨ jednak na konfrontacje ̨ z wynajet̨a ̨
ochrona ̨ zakładu lub łamistrajkami.

Do pierwszego poważnego incydentu doszło 26 listopada 2002 roku. Data
ta jest o tyle ważna jeśli chodzi o stosowanie przemocy podczas protestów
społecznych, że po raz pierwszy wynajec̨i przez pracodawce ̨ochroniarze tak
otwarcie zaatakowali strajkujac̨ych. Kilkudziesiec̨iu pracowników firmy Im-
pel Security, zatrudnionych przez Tele Fonike ̨ — właściciela FKO, rozbiło w
nocy blokade ̨zakładu. Protestujac̨y zostali wypchniec̨i spod bramy, choć ich
zgromadzenie bylo legalne. Mimo że stawili opór nie mieli szans w walce z
ochroniarzanii wyposażonymi niemal jak policyjne oddziały prewencji. Dzia-
ło sie ̨to przy biernej postawie obecnej namiejscu policji.W ciag̨u nastep̨nych
dni miały miejsce może nie najintensywniejsze, ale najbardziej długotrwa-
łe starcia mied̨zy demonstrantami a policja ̨ i ochroniarzami po 1989 roku.
Na pomoc pracownikom FKO pośpieszyli okoliczni mieszkańcy oraz działa-
cze grup lewicowych i anarchistycznych. Bardzo ograniczone było natomiast
wsparcie głównych central zwiaz̨kowych. Przez kilka dni demonstranci wra-
cali pod brame ̨ zakładu, aby wznowić blokade.̨ Do walk dochodziło, gdy z te-
renu fabryki wyjeżdżały cież̨arówki wywożac̨emaszyny. Były one obrzucane
kamieniami i butelkami. Prawdopodobnie kilku biorac̨ych udział w procede-
rze wywożenia maszyn kierowców zostało też pobitych na postojach.

Niewielkiego wsparcia w walce udzielili pracownikom FKO zwiaz̨kowcy
górniczy i ze Stoczni Gdańskiej

Ożarów przełamał stereotyp jakoby pokojowy protest nie mógł być bez-
prawnie zaatakowany i rozbity przy współudziale policji. O ile wcześniej pra-
cownicy FKOmieli wat̨pliwości co do słuszności stosowania przemocy, o tyle
w toku starć sie ̨ ich pozbyli.

Charakter protestu w Ożarowie sprawił, że zainteresowały sie ̨ nim głów-
nemedia i przez pewien czas nie schodził z pierwszych stron gazet. Pomimo,
że samo bezpośrednie starcie zostało przegrane, stawienie przez protestuja-̨
cych oporu zmusiło druga ̨strone ̨do negocjacji, które zakończyły sie ̨porozu-
mieniem w marcu 2003 roku.

Wyjat̨kowe były również formy działań zwiaz̨kowców w Szczecinie. Tam-
tejsi stoczniowcy, domagajac̨ sie ̨ mied̨zy innymi nacjonalizacji zakladu, sie-̨
gnel̨i po stosunkowo radykalne jak na polski ruch pracowniczy środki. Zor-
ganizowali akcje blokad dróg, bed̨ac̨ równocześnie przygotowanymi na kon-
frontacje ̨z policja.̨ Ich demonstracje nie przypominały wcześniejszych poko-
jowych marszów organizowanych przez główne centrale zwiaz̨kowe. Waż-
nym momentem był też protest solidarnościowy z pracownicami przedsie-̨
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biorstwa odzieżowego Odra, którym od pół roku dyrekcja nie wypłacała na-
leżnych wynagrodzeń. Gdy prezes firmy, HenrykWaluś, odmówił negocjacji,
stoczniowcy wtargneų do jego biura, wywłekli przed budynek i sami wymie-
rzyli sprawiedliwość. Pobiciu prezesa przyglad̨ała sie ̨ ochraniajac̨a protest
policja, która jednak nie interweniowała. Pomimo, że wiele mediów przed-
stawiło ten incydent jako brutalny samosad̨, sympatia ogromnej wiek̨szości
społeczeństwa, co wynikało z badań statystycznych, leżała po stronie bro-
niac̨ych szwaczek stoczniowców. Stowarzysznie Przeciwko Zbrodni im. Jo-
lanty Brzozowskiej, organizacja pozarzad̨owa moniturujac̨a przestrzeganie
prawa w Polsce, wydało wówczas oświadczenie, w którym dolidaryzowało
sie ̨ze stoczniowcami oskarżonymi o atak na prezesa Odry. Stwierdziła także,
że mimo iż z definicji walczy z przemoca,̨ to uznaje zachowanie stoczniow-
ców za desperacki akt obrony koniecznej.Wina ̨zawtargniec̨ie stoczniowców
na teren ZPO ”Odra” i pobicie prezesa obarczyła białe kołnierzyki, ”które z
ironia ̨ i nonszalancja ̨ przyglad̨aja ̨ sie ̨ pokojowym demonstracjom pracowni-
czym”.

Na podstawie nagrań filmowych z demonstracji przed sad̨em staneł̨o
trzech stoczniowcow i szwaczka. Sad̨ pierwszej instancji skazał ich na
kary wiez̨ienia w zawieszeniu, jednak sad̨ drugiej instancji w roku 2005
postep̨owanie warunkowo umorzył.

Atak na prezesa „Odry” okazał sie ̨de facto skutecznym sposobemegzekucji
zaległych wynagrodzeń, ponieważ zostały one wypłacone.

Wewrześniu roku 2003miałamiejsce kolejna demonstracja górników. pro-
testujac̨ych w obroniemiejsc pracy i emerytur pomostowych. Z poczat̨ku by-
ła kolejnym protestem jednej z grup zawodowych. Górnicy, jako dobrze zor-
ganizowani, wielokrotnie protestowali już wcześniej przed rzad̨owymi bu-
dynkami wWarszawie. Czasem dochodziło do drobnych starć z policja.̨ Tym
razem jednak doszło do najpoważniejszych i najintensywniejszych starć pod-
czas demonstracji pracowniczej po 1989 roku. Górnicy zaatakowali siedzibe ̨
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, sprawujac̨ego wówczas władze.̨ Budynek
został obrzucony farba ̨ i kamieniami. Później doszło do walki z polcja ̨ pod
ministerstwem gospodarki. Pomimo, że władzedze, z premierem Leszkiem
Millerem na czele, twierdziły iż to zwiaz̨kowcy sprowokowali starcie, nie
wiadomo, która ze stron w rzeczywistości je rozpoczeł̨a. Zwiaz̨kowcy byli
przygotowani na rozwiaz̨anie siłowe, o czym świadczy przygotowanie kok-
tajliMołotowa i stylisk od kilofow. Oddzrały prewencji, pomimo że liczne, nie
umiały poradzić sobie z protestujac̨ymi. Co najmniej kilkunastu policjantów
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zostało poważnie rannych, a zdjec̨ia z walk pojawiły sie ̨ w najważniejszych
mied̨zynarodowych serwisach informacyjnych.

Demonstracja z września 2003 roku stała sie ̨ dla władz pretekstem do za-
proponowama zaostrzenia prawa o zgromadzeniach publicznych. Władze
chciały zakaza demonstrantomzasłaniania twarzy, a także obciaż̨ać ich kosz-
tami zniszczeń powstałych w wyniku protestu.

Szefowie głównych zwiaz̨ków zawodowych działajac̨ych w górnictwie od-
ciel̨i sie ̨ od stosowania przemocy i argumentowali, że główne zajścia miały
miejsce już po oficjalnym zakończeniu demonstracji. Media rozpet̨ały nato-
miast kampanie ̨ przeciwko organizacjom pracowniczym, powtarzajac̨ argu-
menty rzad̨y LeszkaMillera o ”roszczeniowej” postawie górników, która jest
nie do przyjec̨ia. Prorzad̨owy dziennik „Trybuna” najdobitniej przedstawił
protestujac̨ych jako agresywnych i pijanych, a sam protest jako bezrozumny
akt chuligaństwa.

Jednak pomimo tak szeroko zakrojonej kampanii znaczna cześ̨ć społeczeń-
stwa nadal sympatyzowala z protestujac̨ymi. Pomimo oburzenia warszaw-
skich elit istniało całkiem spore przyzwolenie na stosowanie przemocy przez
zdesperowanyCh pracowników, a rzad̨ bił rekordy niepopularności.

W roku 2003 nie ustawały też protesty rolników. Samoobrona po raz kolej-
ny zorganizowała serie ̨ blokad dróg. Doszło podczas nich do szeregu poważ-
nych incydentów.WCieni II pod Kaliszempolicja, rozped̨zajac̨ rolników, uży-
ła gumowych pocisków. W wyniku tego jeden z protestujac̨y stracił oko. Po-
mimo, że policja twierdziła, iż to funkcjonariusze zostali zaatakowani, praw-
dziwy przebiegwydarzen ustalił sad̨, przed którym toczyło sie ̨postep̨owanie
w sprawie odszkodowania dla rannego. Uznał on, że rolnik był tylko w 20
procentach winny zdarzenia, ponieważ uczestniczył w nielegalnym zgroma-
dzeniu. W roku 2007 zasad̨zono dla niego 89 tysiec̨y złotych odszkodowania
za odniesiona ̨ rane.̨

Kolejne lata cechował już spadek aktywności protestujac̨ych. Fala straj-
ków opadała, zarówno ze wzgled̨u na likwidacje ̨ lub podział licznych przed-
sieb̨iorstw jak i zmiany na scenie politycznej. Samoobrona ze zwiaz̨ku za-
wodowego coraz bardziej przeistaczała sie ̨ w ruch polityczny, a nastep̨nie
partie ̨polityczna.̨ Zwiaz̨ek organizował jeszcze akcje bezpośrednie, takle jak
na przykladwysypywanie importowanego zboża, jednak nie przeprowadziła
już żadnych tak dużych, ogólnokrajowych blokad dróg.

Najlepiej zorganizowane grupy zawodowe przeprowadzały jeszcze liczne
demonstracje, jednak nie były one już tak radykalne jak podczas narastaja-̨
cej fali strajkowej. Pomimo, że uzyskało pewne gwarancje, środowisko pra-
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