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17 stycznia 1988 roku w Berlinie doszło do próby zorganizo-
wania manifestacji przez środowiska opozycyjne. Większość de-
monstrantów aresztowano jeszcze zanim rozwinęli transparenty. 
Część osób zaangażowanych w manifestację dostała pozwolenie 
na wyjazd z kraju, a pozostałych zwolniono z więzień. Represje nie 
powstrzymały działalności ruchów opozycyjnych ani nie ograniczyły 
nasilających się ucieczek z kraju.

Kolejne manifestacje odbyły się w styczniu i marcu 1989 roku 
w Lipsku. Miasto to stało się niedługo później jednym z centrów 
protestów przeciwko sprawującej władzę Socjalistycznej Partii Jed-
ności Niemiec (SED). W tym samym czasie wschodnioniemieccy 
opozycjoniści wystosowali dwa listy do rządu Czechosłowacji z żąda-
niem zwolnienia aresztowanych uczestników demonstracji w rocznicę 
śmierci Jana Palacha.

7 maja 1989 roku odbyły się w NRD wybory komunalne. Na we-
zwanie opozycji około 100 tys. osób zapowiedziało bojkot wyborów. 
Oprócz tego członkowie opozycji podjęli próby prowadzenia nieza-
leżnych szacunków frekwencji. Według oficjalnych wyników do urn 
wyborczych stawiło się 99% obywateli, którzy poparli jedyną listę. Po 
ogłoszeniu wyników zgłoszono wiele protestów, które opierały się na 
cząstkowych wynikach z poszczególnych komisji wyborczych.

Kolejne protesty wybuchły w czerwcu 1989 roku po masakrze 
studentów na placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie. W wielu mia-
stach NRD umieszczano napisy na murach oraz roznoszono ulotki, 
a w Berlinie i Lipsku doszło do manifestacji. Pod koniec czerwca 
Węgry otworzyły granicę z Austrią – w efekcie wielu mieszkań-
ców NRD zaczęło uciekać przez Czechosłowację, Węgry i Austrię 
do  RFN. Liczba osób, które przez Węgry uciekły do RFN wynosi  
ok. 25 tys. Ucieczkę obywateli nazwano rewolucją trabantów. Z cza-
sem wczasowicze z NRD zaczęli wdzierać się na tereny ambasad 
RFN w Warszawie, Pradze, Budapeszcie i Sofii domagając się 

azylu politycznego. Na początku października SED zgodziła się 
na przetransportowanie uchodźców specjalnymi pociągami przez 
terytorium NRD. W Dreźnie tysiące osób próbowało dostać się do 
pociągów, doprowadzając do zamieszek.

Przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej ożywiły 
aktywność dotychczasowych grup opozycyjnych. Powstały nowe 
organizacje (m.in. Demokratyczny Przełom, Demokracja Teraz, 
Nowe Forum). Nowe Forum opublikowało deklarację „Przełom ‚89”, 
którą podpisały tysiące obywateli NRD. Od września 1989 roku  
w kościele św. Mikołaja w Lipsku odprawiano nabożeństwa w in- 
tencji pokoju. Z każdym tygodniem coraz więcej osób uczestniczyło 
w modlitwach oraz w manifestacjach po ich zakończeniu.

2 października 1989 roku w Lipsku odbyła się manifestacja, 
która zgromadziła 20 tys. ludzi. Demonstranci wznosili okrzyki na 
cześć Gorbaczowa i domagali się legalizacji Nowego Forum. Ma-
nifestacje odbyły się pomimo mobilizacji gigantycznych sił policyj-
nych. 7 października przypadła 40. rocznica powstania Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej.

Po tej dacie praktycznie codziennie dochodziło do kolejnych 
manifestacji przeciwko SED. Huczne państwowe obchody przyćmiły 
liczne demonstracje. 16 października w Lipsku zgromadziło się 
120 tys. osób.

17 października Biuro Polityczne KC SED odwołało Ericha 
Honeckera i jego najbliższych współpracowników. Formalne gło-
sowanie odbyło się następnego dnia. Nowym I sekretarzem został 
Egon Krenz, który 27 października objął także funkcję przewodni-
czącego Rady Państwa. Obok wyboru Krenza na urząd SED zde-
cydowała się ogłosić amnestię. Pomimo zmian personalnych nie 
zdecydowano się na konkretne reformy polityczne i gospodarcze. 
Pod koniec października władze rozpoczęły nieoficjalne rozmowy 
z opozycjonistami. 4 listopada 1989 roku odbyła się manifestacja  
w Berlinie, która zgromadziła 700 tys. uczestników. 8 listopada 
Nowe Forum zostało zalegalizowane. W tym samym dniu powołano 
nowego premiera – został nim Hans Modrow.

9 listopada przyjęto projekt rozporządzenia wprowadzają-
cego swobodę emigracji do RFN. Podczas konferencji prasowej 
Günter Schabowski podał nieprecyzyjne informacje o rozporzą-
dzeniu. Pod naporem tłumu zdecydowano się na natychmiasto-
we otwarcie granic. Jednocześnie tysiące berlińczyków zaczęły 
burzyć mur. W ciągu kilku dni granicę w Berlinie przekroczyło  
4 mln mieszkańców NRD. 22 listopada SED zapowiedziała obrady 
„okrągłego stołu” z liderami opozycji. W międzyczasie Egon Krenz 
wyraził gotowość do usunięcia z konstytucji zapisu o „przewodniej 
roli partii” oraz wyrzucono z SED Ericha Honeckera.*

W dniu 9 listopada, trzy dekady temu, runął mur berliński. Przypominamy dzisiaj sekwencję wypadków, które doprowadziły 
do tego historycznego wydarzenia.
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