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Latem 1980 r. strajkowała niemalże cała Polska. Społeczeństwo miało już dość 
niekompetencji władzy, stałego pogarszania się sytuacji gospodarczej kraju, cze
go konsekwencją było m.in. wprowadzenie kartek aprowizacyjnych oraz stanie 
w długich kolejkach do sklepu. Czarę goryczy przelała decyzja o następnych pod
wyżkach cen. Fala strajkowa dotarła do Wrocławia już w lipcu, jednakże dopiero 
26 sierpnia udało się stworzyć silne centrum strajkowe skupiające różne zakłady 
pracy z miasta i regionu, które w liczbie 176 przyłączyły się do Międzyzakłado
wego Komitetu Strajkowego. Wrocławskie wydarzenia z końca sierpnia 1980 r. 
wpłynęły nie tylko na historię Polski, ale miały także niebagatelne znaczenie dla 
mieszkańców stolicy Dolnego Śląska1, którzy po raz pierwszy od końca II wojny 
światowej poczuli się jak u siebie – poczuli się wspólnotą. 

W tym roku mija czterdzieści lat od tych wydarzeń. Ten tekst stanowi kompilację 
wypowiedzi uczestników strajku w zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabi
szyńskiej. To właśnie w tej zajezdni wszystko się zaczęło. Tu także powstał Mię
dzyzakładowy Komitet Strajkowy. Tworzyli go przedstawiciele różnych środowisk: 
robotniczych, opozycyjnych i dziennikarskich. Oddając im głos, staraliśmy się 
zachować indywidualny charakter i styl każdej wypowiedzi, dokonaliśmy jednak 
niezbędnych skrótów i korekt.

Nasi rozmówcy sami przyznawali, że po czterdziestu latach niezwykle trudno 
jest dokładnie opisać ówczesne wydarzenia, niekiedy mylą się nazwiska i daty. Ich 
wspomnienia mają jednak unikalną wartość osobistego doświadczenia.

Większość prezentowanych relacji została zebrana przez pracowników Ośrodka 
„Pamięć i Przyszłość” w ramach tegorocznego projektu „Zajezdnia strajkuje”.

POCZĄTEK
Strajk w zajezdni autobusowej nr VII rozpoczął się 26 sierpnia o świcie. Wysłano 
delegatów do pozostałych zajezdni i komunikacja miejska w całym mieście zosta
ła wstrzymana. Mieszkańcy Wrocławia poczuli, że coś zaczyna się dziać.

Bohdan Jetz  
(pracownik zajezdni nr VII, jeden z inicjatorów strajku)
Poniedziałek2 już był bardzo gorący w mieście. Wrzało w różnych zakładach. Strajk, 
wg mojej wiedzy, nie był planowany. Nie czuliśmy presji ani ciężaru. Organizowano 
przywózki, tzn. nas trzech czy czterech jeździło po mieście i przywoziło kierowców 
na zajezdnię. Już podczas tej pierwszej przywózki, która była ok. 5.00, tylko o strajku 
rozmawiano. Było już dużo ludzi na salce, na dyspozytorni. Myślę, że ok. 30–40 osób. 
Rysiek Łata siedział przy drzwiach i mówił: „Nie wychodzimy”. Zdzisiek Węgrzyn 
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stał z boku i tylko patrzył. Myślę, że oni coś uknuli w tych drugich przywózkach. Cią
gle wchodzili ludzie i nas przybywało, 60–70 osób i zaczął się gwar. W MPK wszyst
ko wiedziano od razu, działał system donosicielstwa, tzn. informacji. Ktoś ściągnął 
kierowniczkę, panią Wojtulewicz3. Bardzo mocna kobieta. Bardzo dobrze ją wspomi
nam. W tym gwarze nawet nie było gadania o strajku! Ona weszła i mówi: „Panowie, 
no trzeba by było pojechać do pracy, co wy tu tego?”. Rozgorzała dyskusja. Chyba Sta
siu Tasak wyjął kanapki i mówi: „Niech pani zobaczy, z czym ja idę do pracy, nie mam 
kiedy kupić jedzenia, bo nie ma w ciągu dnia kto stać w kolejkach”. Padło wiele gło
sów, niektóre mądre, niektóre głupie, jak to u kierowców. Wrzawa była z 5–10 minut 
i kierowniczka zapytała: „No ale panowie, to co – wy nie chcecie pracować? Wy chcecie 
strajkować?”. Wszyscy momentalnie krzyknęli: „Tak, strajkujemy!”. Zrobił się duży 
szum. Wyszedł Tomek Surowiec, wyciągnął postulaty i odczytał. Potem kierowniczka 
zaczęła coś mówić, a my do niej: „Pani kierowniczko, my do pani nic nie mamy, to 
jest sprawa postulatów”. Jakby duch natchnął – nie wiem, jak to nazwać, może nauka 
kiedyś wyjaśni te zbiorowe fluidy, które działają na tłum – momentalnie zostało posta
nowione, że to nie jest strajk o nasze sprawy, tylko jest to strajk popierający4. Ponieważ 
nie czuliśmy się w tej dyspozytorni za bardzo pewnie, zdecydowaliśmy, że skoro jest 
już strajk, to wszyscy ci, co zabierali głos, idą do autobusu. W autobusie okazało się, 
że my sami tacy, no… młodzi… i co tu robić? Trzeba przede wszystkim zabezpieczyć 
bramę, postawić autobusy, o których mówiono, że to Tomek postawił. W tym mo
mencie przyszedł Jurek Piórkowski. Myślę, że było przed 6.00. Wszedł do nas, do 
autobusu, i mówi: „Panowie, ja jestem całym sercem z wami. Popieram wszystko to, 
co wy tu robicie, co do joty”. Wyszedł i w tym momencie dwóch czy trzech z nas, ja też 
w tym byłem, mówi: „Dawajcie go tu z powrotem”. Okazało się, że zesłano nam szefa, 
przywódcę, którego nikt nie podważy. Specjalnie się nie wahał i poprowadził strajk.

Tomasz Surowiec  
(pracownik zajezdni nr VII, jeden z inicjatorów strajku)
26 sierpnia rano o godz. ok. 4.30 po przyjeździe na zajezdnię powiedziałem, 
że mam dokumenty i biuletyny z Gdańska. Chciałem to rozpowszechnić. Zebrała 
się grupa kilkudziesięciu osób. Ja byłem tym, który zapoznał kolegów z postula
tami, z sytuacją w Gdańsku. Pewne fragmenty biuletynów nawet zacytowałem. 
I decyzja – co robimy? Trudno mi powiedzieć teraz, kto rzucił hasło: strajk. Być 
może ja, być może ktoś inny. Tam kilkudziesięciu kierowców było. Podjęliśmy de
cyzję o strajku solidarnościowym z Wybrzeżem. Nie wystawialiśmy żadnych po
stulatów swoich. Oczywiście, poszła informacja o tym, że ktoś postawił autobus 
w bramie i zablokował wyjazd. Ta sytuacja poprzez dyspozytora wyszła do centrali 
ruchu, która dysponuje całą komunikacją i wszystkimi autobusami w mieście. 
Do dyrekcji przyjechali dygnitarze partyjni i próbowali nas namówić, żeby prze
rwać: „Lepsze zaopatrzenie? Chcecie podwyżki? Co chcecie? Jesteśmy w stanie 
w zasadzie wszystko wam spełnić, żeby ten strajk przerwać”. Odpowiedzieliśmy, 
że jest to strajk solidarnościowy i żadnych własnych postulatów nie zgłaszamy. 
Później dodaliśmy jednak dwa: kontakt z Gdańskiem – informacje stamtąd, jak 
tam wygląda sytuacja, druga rzecz wyszła po paru godzinach – zaproponowali
śmy zakaz sprzedaży alkoholu, bo baliśmy się, że różne mogą być sytuacje. Wysła
liśmy delegatów na pozostałe zajezdnie. Tamta komunikacja wyjeżdżała, bo nie 
wiedzieli o tym, że tutaj taka sytuacja. Koło godzin popołudniowych cała komu
nikacja została jednak wstrzymana. Informacja, że siódemka strajkuje, rozeszła 
się błyskawicznie po mieście. Powołaliśmy komitet strajkowy, nasz MPKowski. 
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Wtedy nikt nie myślał o tym, że sytuacja się rozwinie i w tej zajezdni powstanie 
międzyzakładowy komitet.

Krzysztof Bieżuński  
(pracownik zajezdni nr VII)
To było chyba z soboty na niedzielę, z kolegami byliśmy po nocce. Wyszliśmy z za
jezdni i na przystanku naprzeciwko, gdzie dziś jest stacja benzynowa, czekaliśmy 
na autobus. Jakiś człowiek spytał nas, czy słyszeliśmy o strajkach na Wybrzeżu. 
Potwierdziliśmy, że tak, ale niewiele wiemy. Rzeczywiście, już od połowy sierp
nia o tych strajkach trochę się mówiło, trochę w Radio Wolna Europa się słucha
ło itd. On powiedział, że są strajki, że przywiózł stamtąd ulotki. Wręczył nam 
21 postulatów i jakieś komunikaty. Poprosił, żebyśmy w poniedziałek zapoznali 
z nimi kolegów. Potem wróciłem do domu. Oczywiście, dałem rodzinie do po
czytania, a szwagier wpadł na pomysł, żeby zrobić fotografie tych ulotek i później 
kilka odbitek, ok. 20, zrobił do rozdania – on część u siebie na zakładzie, ja część 
u siebie. W poniedziałek porozrzucałem je w tym budynku, gdzie były nasze szat
nie. 26 sierpnia miałem akurat pierwszą zmianę. Jak zwykle w Pilczycach wsiad
łem do autobusu. Dojechaliśmy tylko do ul. Strzegomskiej, do krzyżówki. Tam 
z drugiej strony podjechał autobusem człowiek i powiedział do kierowcy, żeby 
przeprosił wszystkich i wysadził, bo jest strajk i żeby zjeżdżał na zajezdnię. Tak 
też się stało. Ja z wrażenia wysiadłem i na piechotę doszedłem ze Strzegomskiej 
na zajezdnię nr VII, zamiast zostać w autobusie, bo i tak w tym samym kierun
ku jechał. Później dowiedziałem się, jak to wyglądało. W nocy kierowcy zebrali 
się w zajezdni i dyskutowali, czy podjąć strajk. W końcu, już nie pamiętam kto, 
zablokował wyjazd autobusem. Jak przyjechałem, to jeszcze dla potwierdzenia 
z mechanikami był wiec, czy strajkujemy, czy nie. Strajkujemy.

Wrocławskie zakłady 
solidaryzują się z Gdańskiem,  
ok. 29/30 sierpnia, Hydral 
Wrocław. 
Fot. W. Dębicki  / Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość”
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Witold Sznajder  
(pracownik Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych 
Budownictwa Przemysłowego nr 2,  delegat do zajezdni nr VII)
To była plotka pantoflowa. W związku z tym, że autobusy nie jeżdżą, to moja 
pierwsza myśl, że to awaria. Na przystanku tramwajowym czy autobusowym nie 
było informacji. Później ci, co przyjeżdżali własnym transportem albo taksówka
mi, przywozili różne, na początku sprzeczne, później powtarzające się informa
cje: strajk. Co to znaczy strajk w zajezdni? W czasach, kiedy była jedna słuszna 
partia PZPR, nie wiedzieliśmy w ogóle, co to znaczy strajk, na czym to polega. 
Wykorzystałem to, że pracowałem wtedy jako kierowca, wsiadłem w samochód 
i pojechałem. Na przystankach była masa ludzi. Samochód mógł pomieścić osiem 
osób, więc po osiem osób – jak autobus – rozwoziłem. Wtedy ludzie się zatrzymy
wali i podwozili. I nieważne, czy ktoś był brudny czy czysty, starszy czy młodszy 
– podwoziło się ludzi do pracy, do przedszkola dzieci. Pojechałem na zajezdnię 
i dowiedziałem się, co i jak. Powiedziałem: „Dobra, jako przedstawiciel zakładu 
tu wrócę”. Pojechałem, oddałem samochód służbowy i przyjechałem jeszcze raz. 

Bogdan Ziobrowski  
(pracownik PKS, delegat do zajezdni nr VII)
Jedyne, co nam się obijało o uszy w lipcu, to, że gdzieś są jakieś akcje strajkowe 
na Wybrzeżu, w Radomiu, gdzieś na wschodniej ścianie. Natomiast pod koniec 
sierpnia już się głośniej i więcej mówiło. Jak zaczęły się te strajki w Szczecinie, 
w Gdańsku, to żeśmy się troszkę bardziej tym interesowali. Po skończonej pracy, 
jak się poszło na piwo, to się podyskutowało, gdybało, bo nie było pewnych infor
macji. Natomiast bliżej końca sierpnia głośno się zrobiło. Akurat przyjechałem 
do Wrocławia autobusem z tzw. nocki, rano przed 7.00, na dworzec autobuso
wy, który był jeszcze przy Dworcu Nadodrze. Jak wysadziłem ludzi, to podjechał 
kierowca z MPK, którego nie znałem, i mówi: „Słuchaj, my zjeżdżamy na bazę, 
bo będziemy strajkować”. Zapytałem: „Jak strajkować?”. „No będziemy strajko
wać. Nie wiem jak. Dostaliśmy informację, że zjeżdżamy. Widzisz, ja zjeżdżam, 
zaraz zobaczysz, inne autobusy też będą wszystkie zjeżdżać”. Żeby u nas zjechać 
na bazę, to trzeba było zgłosić powód. Pamiętam, że syczało mi powietrze z ha
mulca ręcznego, coś było niedokręcone, ale z tym można było jeszcze jeździć. 
Jednak ja pod tym pretekstem zjechałem na bazę i mówię: „Tutaj autobus mam 
do technicznego, jest awaria”. Jakiegoś kolegę poderwałem z zaopatrzenia i mó
wię: „Słuchaj, podrzuć mnie na Grabiszyńską” i kolega mnie podwiózł. Już byli 
zorganizowani. Nie znałem ich wtedy. Było kilka osób, m.in. Tomek Surowiec, 
Jurek Piórkowski, jeszcze kilku z MPK kierowców i pracowników. Mówię do nich: 
„Słuchajcie, robicie ten strajk?”. Wytłumaczyli mi, że: „Tak, ale to my”. Ja mówię: 
„To wy strajkujecie, a my to co mamy?”. Mówią: „Jak coś, to możecie strajkować. 
My popieramy Gdańsk, my swoich postulatów nie przedstawiamy”. Wróciliśmy 
z kolegą do PKSu. Tam zaczęliśmy rozmawiać. Mówię: „Słuchajcie, jak oni straj
kują, to zacznijmy i my”. Jak któryś kierowca przyjechał i powiedział: „Słuchajcie, 
MPK strajkuje, zjeżdżają”, to już więcej osób się dowiedziało. Zacząłem im tłuma
czyć, na czym to polega, że to jest popieranie Gdańska. Niektórzy mówią: „A może 
to, a może podwyżka”. Ja mówię: „Słuchajcie, tyle, co ja się dowiedziałem, to jak 
chcemy, to możemy strajkować, popierać, niewykluczone, że może w terminie 
późniejszym”. No i tak jakoś zaczęła się dyskusja. „No dobra, to będziemy”. Kil
ku jeszcze, takich twardogłowych, też stanęło: „To co? Nie ma sprawy, będziemy 
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zjeżdżać. To co będziemy robić?”. Ja mówię: „Słuchajcie, w MPK zjeżdżają, oni 
tam mają szlaban, zamykają, nie wyjeżdżają, autobusy stanęły”. Tłum się zro
bił, za chwilę kierownictwo wyskoczyło z budynku. Pytali, co my robimy, że nam 
nie wolno itd. Jeden kolega powiedział: „Słuchajcie, to zajedziemy”. Postawili 
w poprzek dwa autobusy, jeszcze później drugie dwa. Jak zamknęliśmy bramę, 
to polecenie dyrektora było takie, że bramę trzeba otworzyć. I ją otworzyli. Obok 
na Prądzyńskiego był sklep metalowy. Poszedłem tam, kupiłem chyba ze dwa 
metry takiego topornego łańcucha i kłódkę. Tym łańcuchem dwa skrzydła bramy 
żeśmy owinęli, założyliśmy kłódkę i jeszcze chłopaki przynieśli potężne śruby, 
które włożyli w oczka i zakręcili, żeby nikt tego nie otworzył. I tak to się zaczęło, 
tu w PKSie.

Jarosław Broda  
(opozycja, Studencki Komitet Solidarności)
26 sierpnia zostałem po raz trzeci z rzędu wypuszczony z aresztu. Po raz trzeci, 
bo byliśmy kilkukrotnie zatrzymywani na 48 godzin. Byłem wtedy działaczem 
Studenckiego Komitetu Solidarności i z tego powodu mnie zatrzymywano. Były 
to działania, które miały zapobiec kolportażowi 21 postulatów. Otrzymaliśmy je 
tydzień wcześniej z Gdańska, przywiózł je nasz kolega, Zenek Pałka. Zostały 
powielone i istotnie były we Wrocławiu kolportowane, więc zamykano nas, żeby 
się ta „gdańska zaraza” po mieście nie rozpowszechniała. Zostałem wypuszczo
ny rano 26 sierpnia i natychmiast obstawiony przez dwóch funkcjonariuszy SB. 
Szczęśliwie tak się złożyło, że oni chwilowo nie dysponowali wtedy samochodem, 
a mnie udało się wskoczyć do nadjeżdżającej taksówki i im odjechać, właściwie 
sprzed nosa. W ten sposób im się na dłużej urwałem. Kilka godzin później przy
jechał do mnie Tomek Wacko, mówiąc, że już nie jeżdżą autobusy i tramwaje 
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i że jest strajk, że komitet się tworzy w zajezdni, a ja mam maszynę do pisania, 
więc żebym ją wziął i jechał z nim na ten strajk. Wiąże się to z dość zabawną aneg
dotą. Wzięliśmy tę maszynę, schodzimy na dół, patrzę, a po drugiej stronie ulicy 
stoi duży fiat, więc jednoznacznie mi się to skojarzyło z obstawą SB. Tomek mówi: 
„A nie, nie ma co uciekać, bo to jest samochód strajkowy”. Okazało się, że on z An
drzejem Pawlikiem przyjechał samochodem komitetu strajkowego.

Krzysztof Turkowski  
(opozycja, Klub Samoobrony Społecznej we Wrocławiu)
Zajezdnia nr VII stanęła nad ranem jako pierwsza. Surowiec zatrzymał autobus, 
zatrzymał bramę i po chwili Grabiszyńska już wiedziała. Potem natychmiast włą
czyły się sąsiednie zakłady transportowe. Przecież Polska żyła strajkiem. I nag
le nie jadą tramwaje, autobusy? Już było jasne, że rozpoczął się strajk. Spodzie
waliśmy się wybuchu, więc dzień wcześniej opuściłem Bibliotekę Ossolineum 
z pomocą pań, z którymi pracowałem w Dziale Rękopisów. Głównie pani Ewy 
Galosowej, żony prof. Adama Galosa. Wyskoczyłem przez okno, bo na zewnątrz 
była bezpieka i wybiegłem przez dziedziniec, gdzie czekał prof. Galos w swoim 
samochodzie i wywiózł mnie do siebie, na aleję Piastów. Tam przenocowałem, 
a rano profesor zawiózł mnie do zajezdni na Grabiszyńskiej, gdzie formował się 
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. To był początek.

Stanisław Huskowski  
(opozycja, Studencki Komitet Solidarności)
Byłem na spływie kajakowym na Pojezierzu Drawskim i przez radio usłyszałem, 
że są „przerwy w pracy na Wybrzeżu”. Już oczywiście się domyślałem, że coś 
się dzieje, więc przerwaliśmy spływ. Przyjechaliśmy do Wrocławia. To był chy
ba 22 sierpnia. Uznałem, że do domu nie powinienem jechać, bo jak są strajki 
gdzieś w Polsce, to smutni panowie prawdopodobnie już są pod moim domem, 

Strajk solidarnościowy we 
wrocławskim MPK.  
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„Pamięć i Przyszłość”
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co się wielokrotnie wcześniej zdarzało. Pojechałem do Kornela Morawieckiego, 
ale nie do domu, tylko na inny adres. To było na Ołbinie. Od niego dowiedziałem 
się o postulatach itd. Z Kornelem i jego ludźmi pisaliśmy ulotki, drukowaliśmy 
i roznosiliśmy. 26 sierpnia wyszedłem ok. 8.00. Poszedłem na tramwaj, ale nie 
jeździły. Dowiedziałem się, że zajezdnia na Grabiszyńskiej jest strajkowym cen
trum, więc poszedłem tam z Biskupina. Na bramie strajkujący, już z opaskami, 
zatrzymali mnie. Wytłumaczyłem, kim jestem, i mnie wpuścili. 

Krzysztof Grzelczyk  
(opozycja, Klub Samoobrony Społecznej we Wrocławiu)
26 sierpnia pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, były tłumy ludzi w okolicach przy
stanków. Coś mnie tknęło i poszedłem w kierunku najbliższej zajezdni, czyli przy 
ul. Słowiańskiej. Przy bramie wjazdowej stali pracownicy z białoczerwonymi opas
kami na ręku, więc było jasne, że to jest strajk. Dowiedziałem się, że centrala strajku 
jest w zajezdni przy Grabiszyńskiej i natychmiast pieszo się tam udałem. Byłem 
z koleżanką, więc przy bramie przedstawiliśmy się, że jesteśmy studentami zwią
zanymi z opozycją, ze Studenckim Komitetem Solidarności. Byłem wtedy w Klubie 
Samoobrony Społecznej, który działał we Wrocławiu od maja 1979 r. Chcieliśmy 
pomóc strajkującym. Z takim komunikatem zameldowaliśmy się i zostaliśmy 
wpuszczeni. Byli tam nasi koledzy, którzy nas szybko zagospodarowali do działań 
wspierających komitet strajkowy.

FORMOWANIE MIĘDZYZAKŁADOWEGO  
KOMITETU STRAJKOWEGO
Ważnym momentem było powstanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 
wraz z jego prezydium. Świadczyło to nie tylko o sprawnej organizacji, ale także 
o rozrastaniu się strajku. Finalnie wrocławski MKS skupił 176 zakładów pracy 
z całego regionu.

Tomasz Surowiec
Wtedy ul. Grabiszyńska była ciągiem fabrycznym. Informacja, że na „siódemce” 
jest strajk, błyskawicznie się rozeszła. Około godzin popołudniowych zaczęli do 
nas schodzić przedstawiciele innych zakładów. Najpierw z Grabiszyńskiej: Fadro
ma, Hutmen, Elwro, FAT. Mówią, że się przyłączają. Postulatów swoich nie wy
suwali, popierali nasze: osiągnięcie porozumienia w Gdańsku. Wtedy zaszła ko
nieczność powołania Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Doszliśmy do 
wniosku, że przewodniczącym musi być ktoś z autorytetem. Padło na Jurka Piór
kowskiego. Był to człowiek obdarzony dużym zaufaniem przez załogę, długoletni 
pracownik MPK pomimo tego, że był sekretarzem partii. Był dosyć wysoko w eg
zekutywie ustawiony. Doszliśmy do wniosku, że dobra będzie ta kandydatura, 
ponieważ i ze strony partyjnej byśmy byli w jakiś sposób chronieni, i ze względu 
na resztę załogi, bo był lubiany i szanowany przez pracowników. Został wybrany 
przewodniczącym komitetu strajkowego. Do końca już nim pozostał.

Bogdan Ziobrowski
Pojechaliśmy na Grabiszyńską, żeby zgłosić, że PKS wrocławski rozpoczął strajk. 
Oni byli już zorganizowani. Było ich już więcej, był Czesiek Stawicki i Władek 
Frasyniuk przyjechał z zajezdni na Krakowskiej. Jeszcze z Transbudu Tosiek Skin
der dotarł. Wspierał nas tam Krzysiu Turkowski. Padła propozycja, że będziemy 
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tworzyć ten MKZ. Działali tam Piórkowski, Stawicki, Surowiec, Skinder, ja, 
za chwilę przyjechał Fredek Świerkosz, Zbyszek Kopystyński z Elwro. Jak powstał 
MKS, to wróciliśmy do PKSu i tam zorganizowaliśmy komitet strajkowy.

Zbigniew Kopystyński  
(wiceprzewodniczący prezydium MKS, delegat z Elwro)
Zacząłem w Elwro głośno mówić, żeby zorganizować strajk, ponieważ było u nas 
sporo osób z wyższym wykształceniem i był to taki priorytetowy zakład. Zrobili
śmy pogotowie strajkowe i ogłosiliśmy strajk, a ja stanąłem na jego czele. Za dzień 
albo dwa poszedłem do zajezdni nr VII. Myśmy5 byli chyba drudzy, którzy poparli 
te żądania strajkowe w Stoczni Gdańskiej. Ponieważ w zajezdni byłem chyba jed
ną z pierwszych osób z wyższym wykształceniem i ponieważ Elwro liczył wtedy 
chyba 5600 osób, to zostałem wiceprzewodniczącym tego komitetu strajkowego.

Jarosław Broda
Jak przyjechałem, to Piórkowski był już wybrany na szefa i z tym wyborem nikt 
nie dyskutował tym bardziej, że był bardzo dobrym przewodniczącym. Było wi
dać, że ma mir u robotników. Pamiętam Frasyniuka jako młodego robotnika, 
który rolę takiego robotniczego rzecznika prasowego spełniał razem z Krzysiem 
Turkowskim. Rywalizacji o władzę tam nie było żadnej. 

WSPÓŁPRACA ROBOTNIKÓW Z OPOZYCJONISTAMI
Jedną z przyczyn sukcesu wrocławskiego strajku była współpraca środowiska robot
niczego z opozycjonistami. Nie było to jednak takie oczywiste. Przed wydarzeniami 
z sierpnia 1980 r. kontakt między tymi środowiskami był zaledwie incydentalny. 

Bohdan Jetz
Reakcja na opozycjonistów była od razu pozytywna. Ta pierwsza noc była bardzo ner
wowa, a oni już byli i po prostu wtedy każdy z obecnych był sprzymierzeńcem. Zdawa
liśmy sobie sprawę, że oni o wiele więcej ryzykują niż my. Na pewno byli po ręce w tej 
farbie. Znalazło się kilka osób z zajezdni, które im pomagały drukować to wszystko. 
Ja byłem z Tomkiem Surowcem i z Władkiem Frasyniukiem w autobusie. Puszcza
liśmy przez megafony z kaset z Gdańska nagrania obrad. To już był chyba piątek czy 
sobota. Krzysiu Turkowski bardzo dużą pracę wykonywał. W pewnym momencie to 
był prawą ręką Piórkowskiego, bo on jednak historyk, wykształcony i – powiedzmy 
– dopełniali się. Władek [Frasyniuk] był chyba rzecznikiem prasowym. 

Zbigniew Kopystyński 
Opozycjoniści byli na terenie strajku tylko jako doradcy. Później zajmowali stano
wiska, bo mieli doświadczenie i wykształcenie. Wsparcie z ich strony było istotne, 
bo przecież nikt za bardzo nie wiedział, jak się powielaczem posługiwać. Nie mie
liśmy innej drogi.

Jarosław Broda
To było zdumiewające, ale nie zauważyłem żadnej oznaki nieufności. Nawet byłem 
trochę zdziwiony tym, że to przyjęcie jest takie naturalne i oczywiste. Myśmy się prze
cież kompletnie nie znali. Piórkowski, który był tam szefem i jednocześnie członkiem 
PZPRu przecież, mógł mieć różne opory, a nie miał. Przyjęcie było niesłychanie 
ciepłe, naturalne i sympatyczne, a jednocześnie oni bardzo dbali o to, żebyśmy nie 

5. „Myśmy”, czyli Wrocław.
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uprawiali tam polityki. Ale myśmy nie mieli takiego zamiaru, więc nie było proble
mu. Oni mieli bardzo jasny ogląd rzeczywistości. Myśmy tam poszli usługowo. Piór
kowski mówi: „No dobra, ale myśmy się nie pytali właściwie, co panowie tutaj robicie. 
Wy jesteście studenci, przecież wy macie wakacje, to po co wyście przyszli?”. Tak gór
nolotnie powiedział: „Tak dla Polski?”. Mówimy: „Tak, dla Polski”. „A, to w porządku”.

Krzysztof Grzelczyk
Nie przypominam sobie negatywnych emocji związanych z wejściem na teren za
jezdni. Nie było to takie oczywiste, bo jednak straż strajkowa bardzo skrupulatnie 
sprawdzała dokumenty. Osoba nieznana nie mogła wejść. Dla nas te drzwi były 
otwarte. Przed strajkiem prowadziliśmy dość szeroko zakrojoną akcję informacyj
ną o tym, co się dzieje w Gdańsku, wręcz wzywaliśmy do podjęcia strajku, więc 
części tych robotników zapewne byliśmy znani, jeśli nie osobiście, to z wydaw
nictw i ulotek. To była świadoma część społeczeństwa.

Krzysztof Turkowski 
To były wakacje. Najważniejsze było to, że robotnicy stanęli. I wtedy zaczęliśmy 
się intensywnie poznawać. W 1968 r. środowiska robotnicze w pewnym stopniu 
dały się przekonać propagandzie. Nie wsparły środowisk akademickich w skali 
kraju. W 1980 r., jak te strajki się zaczęły, to z godziny na godzinę zaczęło się to 
zmieniać. Dlaczego? Młodzi byli i robotnicy, i działacze opozycyjni. Komunikacja 
generacyjna jest prostsza. 

Jan Waszkiewicz  
(opozycja, Towarzystwo Kursów Naukowych)
Wczesnym popołudniem, ok. 15.00, zajechaliśmy do zajezdni. Było sporo lu
dzi, rozgardiasz. Funkcjonowała już poligrafia. Zostaliśmy przyjęci bardzo 

Ostatni dzień strajku  
w zajezdni i spotkanie 
z wojewodą Owczarkiem 
(siedzi po lewej odwrócony 
plecami do obiektywu). Przy 
stole siedzą m.in. Frasyniuk, 
Kopystyński, Piórkowski. 
Fot. W. Dębicki / Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość”
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życzliwie, prof. Duda powiedział bardzo ładnie kilka zdań. Braliśmy udział 
w dyskusji. Zabrałem głos i przestrzegłem przed wysuwaniem własnych po
stulatów. Stwierdziłem, że trzeba podpisać się pod postulatami gdańskimi. 
Jeżeli wygramy, będziemy mogli wysunąć własne postulaty. Jeżeli przegramy, 
to żadne nie będą spełnione, więc jedyna szansa to strajk solidarnościowy. 
Zostałem poproszony, aby pomóc sformułować rezolucję. Razem z Hanusia
kiem poszliśmy do sąsiedniego pokoju i to formułowaliśmy. Trwało to może 
kwadrans, może 20 minut. W międzyczasie oni się przekształcili w Międzyza
kładowy Komitet Strajkowy.

CODZIENNA PRACA STRAJKOWA
Po zawiązaniu MKSu przystąpiono do żmudnej pracy. Wśród zadań stojących przed 
strajkującymi można wymienić: redagowanie i drukowanie (za pomocą tzw. ramki 
wrocławskiej) komunikatów MKS wychodzących codziennie; przyjmowanie kolej
nych delegacji; informowanie delegatów, w jaki sposób strajkować; kolportowanie 
komunikatów oraz ulotek wśród mieszkańców Wrocławia, pilnowanie porządku. 

Krzysztof Bieżuński 
Od pierwszych godzin zainstalowała się tutaj drukarnia. To byli ludzie związani 
z „Biuletynem Dolnośląskim”, drukarze. Komitet strajkowy redagował, a oni druko
wali komunikaty strajkowe. Zwykle robili to w nocy, żeby rano rozwieźć po wszyst
kich strajkujących zakładach czy nawet takich, które nie strajkowały. Pierwszy 
dzień jakoś minął. Na drugi dzień poszedłem na halę i zauważyłem człowieka, 
który tak niepewnie szedł. Widać było, że nie od nas. Zapytał mnie, czy nie można 
by tu zrobić wałka drukarskiego, i wytłumaczył, jak to wygląda. Okazało się, że to
karz był. Wytoczył taki walec na szerokość kartki A4, trochę więcej. Później trzeba 

Ogórek w bramie zajezdni. 
Fot. W. Dębicki / Ośrodek 
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było wsadzić to w jakąś rączkę, żeby wałek się obracał. Ja to zrobiłem, a wykorzy
stałem do tego wąską rurkę wtryskową z Jelcza. Zapytałem też, czy nie chcieliby 
pomocy przy druku, bo ciekawi mnie ta praca.

Andrzej Kiełczewski  
(opozycja, Studencki Komitet Solidarności)
To było dziwne, ale nie wyłączyli nam telefonu, więc kolejne zakłady dzwoniły 
i meldowały, że przystępują do strajku. Rozmawiało się o tym, że jest bardzo waż
ne, aby było nas dużo. Ci, którzy już byli zgłoszeni do strajku, dzwonili, żeby 
dowiedzieć się, czy są jakieś wieści. Cały czas coś się działo. Jak takie pospolite 
ruszenie pracowaliśmy przy drukowaniu ulotek. Byli tacy, co się znali na tym 
dobrze i rządzili tym procesem. Jak nie odbierałem telefonów, to obsługiwałem 
jedną z nowoczesnych maszyn drukarskich typu Anka. Była już faza końcowa, 
czyli była informacja medialna, że doszło do zawarcia porozumień, ale myśmy 
wcześniej przyjęli, że dopóki nie będziemy mieli tej informacji z pierwszej ręki, 
to nie rozchodzimy się. Dostałem, nie wiem skąd, numer do „miłośnika wolno
ści i demokracji”, nieżyjącego już pana Mieczysława Rakowskiego. Rozmawia
łem z nim o tym, że tracimy mnóstwo pieniędzy, że stoi cały Dolny Śląsk, a my 
czekamy na informację i bez tej informacji strajk nie zostanie zakończony. Za
proponowałem, żeby np. helikopterem kogoś przywieźli do nas z Wybrzeża. On, 
taki przejęty, mówi: „Tak, tak, musimy coś zrobić. W ogóle jak się skończy strajk, 
to  proszę się do mnie zgłosić”. Zostałem zatem przedmiotem werbunku pana 
Rakowskiego, jednak nigdy nasze drogi się nie zeszły.

Stanisław Huskowski
Na terenie zajezdni był powielacz, do tego ramki, czyli urządzenia domowej ro
boty do drukowania. Ja jeździłem po zakładach, o których wiedziałem, że nie 
strajkują. Pisaliśmy dla nich ulotki. Potem było pisanie na matrycach, tzw. biał
kowych, potem cały proces druku. Jak człowiek chciał wydrukować 200 ulotek, 
to zabierało to cały dzień. Potem pojechanie tam i próba przerzucenia... Nie tak 
na murawę, bo wiatr mógł zdmuchnąć, deszcz zmoczyć, więc dochodziło do tego 
jeszcze kombinowanie, jak to przekazać. Miałem wypożyczoną z politechniki ka
merę – taką prymitywną. I filmowałem strajki w poszczególnych zajezdniach. Nie 
wiem, co się potem z stało z tymi taśmami. Ponieważ mój macierzysty rejon to Sę
polno i Biskupin, a tam są pętle tramwajowe, działałem tak, żeby pójść na pętlę 
wtedy, kiedy ludzie do pracy na 6.00 jechali, żeby ok. 5.00 wsiąść do tramwajów 
z ulotkami i na siedzeniach je porozkładać.

Jerzy Szlachta (opozycja, Studencki Komitet Solidarności)
Z Heńkiem Zielińskim i z moim ojcem jeździliśmy po mieście i kupowaliśmy 
papier. To był maluch i wjechaliśmy nim na zajezdnię. Później ojciec nie mógł 
już wyjechać i ten samochód dopiero 1 września wyjechał. Mieszkałem niedaleko 
zajezdni, trzy przystanki, więc wychodziłem, żeby coś zjeść i się wykąpać. Mieli
śmy w domu taki plakat z papieżem. Ten plakat raz po prostu wziąłem i na niego 
wszedłem na zajezdnię. Później jeszcze raz poszedłem do domu na obiad. Wró
ciłem wtedy za zajezdnię „na ręce”, bo pytali, czy mam jakąś przepustkę, a tam 
przecież nie było przepustek. Powiedziałem, że nie mam, ale że tu drukuję i poka
załem ręce, które miałem brudne i z wżerami po farbie. Wpuścili mnie.
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Jarosław Broda 
Byłem członkiem grupy młodej opozycji, która w sposób naturalny znalazła się 
na tym strajku. Na początek zajęliśmy się podstawową rzeczą, tzn. wyposażeniem 
komitetu strajkowego w jakieś narzędzia rozpowszechniania informacji. Tomek 
Wacko zrobił wtedy pierwszą ramkę z jakichś czterech desek i czerwonej flagi. 
Ku zdumieniu robotników pokazał, że jak się ma matrycę i potrafi się ją wypełnić 
tekstem na maszynie, bez używania taśmy kopiującej, to można wydrukować tekst. 
Taka była jedna z naszych ról żeby zorganizować kanały informacji. To wiązało się 
też z redagowaniem komunikatów. To była moja rola. Komitet strajkowy wydawał 
jeden albo dwa komunikaty dziennie, mówiące o tym, co się dzieje w MKS, jakie 
zakłady przybywają. To było kopiowane w formie ulotek i albo rozwożone na miasto, 
albo rozdawane ludziom przy bramie zajezdni. Należałem do grupy złożonej z dzia
łaczy przedsierpniowej opozycji. Byli tam działacze związani z SKS i z „Biuletynem 
Dolnośląskim”, i z Kornelem Morawieckim, czyli z ówczesnym Komitetem Samo
obrony Społecznej we Wrocławiu. To nie była dokładna kopia KORu6. Przybywali 
do nas też działacze związani z ROPCIO7. Odwiedziła nas delegacja Towarzystwa 
Kursów Naukowych: prof. Mirosława Chamcówna, z nią chyba prof. Roman Duda 
i Janek Waszkiewicz. To była grupa kilkunastu przynajmniej osób, która miała 
przygotowanie polityczne i praktykę w kolportowaniu tzw. wolnego słowa. Drugim 
naszym zadaniem było de facto doradztwo. Tutaj dużą rolę odgrywał Turkowski, 
który trzymał pieczę nad kontaktami MKS z prasą.

Zbigniew Kopystyński
Metropolita wrocławski, kard. Henryk Gulbinowicz, chciał porozmawiać z prze
wodniczącym strajku. Ponieważ przewodniczący mówił, że jest niewierzący, 
to  mnie oddelegowali. Przyjechał od kardynała jakiś kierowca – samochodem, 
chyba dostawczym, przykrytym jakąś plandeką, że niby towary wiezie. Zawieźli 
mnie do pałacu arcybiskupiego i mówię: „Niech będzie pochwalony Jezus Chry
stus”, a kardynał pokazuje mi palcem, żeby nic nie mówić, że przejdziemy gdzie 
indziej, ponieważ tam, gdzie była ta sala, gdzie przyjmował gości, okna wycho
dziły na Odrę, a po przeciwnej stronie było Muzeum Narodowe i tam siedzieli 
esbecy. Mieli urządzenia laserowe, które drgania zamieniały na dźwięki i słyszeli, 
o czym mówiliśmy. Porozmawialiśmy o postulatach. Był bardzo zaangażowany 
i udzielił błogosławieństwa.

KONTAKT Z MEDIAMI
Problemem stojącym przed strajkującymi było podjęcie kontaktów z mediami. 
Z jednej strony było niezwykle istotne, aby dotrzeć z informacjami o strajku do 
jak najszerszego grona odbiorców, z drugiej jednak – trudno było zaufać przedsta
wicielom reżimowej telewizji i radia. 

Stanisław Huskowski
Byłem za tym, żeby nie wpuszczać telewizji. Na szczęście mnie nie posłuchali. 
To była pani Barbara PietkiewiczTrzeciak, młoda dziennikarka telewizyjna. Zro
biła fajny materiał, który strasznie pocięli, ale i tak trochę puszczono w regionalnej 
telewizji. Uważałem, że media, w szczególności telewizja składa się z wyjątkowych, 
przepraszam, mend i zakłamanych ludzi, że jest to aparat propagandy i że nie poka
że tego, co my chcemy powiedzieć, tylko pokaże np. jakąś za koszem na śmieci pu
stą półlitrówkę. Uważałem, że to jest za bardzo ryzykowne. Ale to był chyba jedyny 
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ośrodek telewizji w Polsce, który odrobinę się wybijał na samodzielność, właśnie 
dzięki tej Barbarze TrzeciakPietkiewicz. Ostatecznie bardzo dobrze, że ich wpusz
czono. Nie miałem wtedy czasu oglądać, ale mówiło się, że to, co puszczono, było 
super, chociaż bardzo pocięte. Generalnie pokazano, że to nie są przerwy w pracy 
alkoholików i zwyrodnialców, ale to są ludzie, którym o coś chodzi.

Jarosław Broda 
Przez kordon niechęci komitetu przebiły się dwie dziennikarki z Radia Wrocław: Mo
nika Klubińska i Agnieszka Kocot, które poprosiły o możliwość nagrywania obrad ko
mitetu strajkowego. Kroczek po kroczku wpuściliśmy je na obrady. Obie dosyć pyska
te, podjęły dyskusję z komitetem strajkowym. Któryś robotnik w pewnym momencie 
mówi: „Tak, ale tutaj ktoś brzydkie słowo powie, a wy to puścicie na antenie. Zrobicie 
z nas chuliganów, wariatów”. Na co Kocotowa mówi: „Ale co, wy myślicie, że my »k…« 
nie potrafimy powiedzieć?”. I robotnicy się w nich zakochali. Powstał potem całkiem 
uczciwy reportaż. Ale do telewizji było zaufanie zerowe. Była taka sytuacja na koniec 
strajku: podpisano porozumienie w Szczecinie, a delegacja pojechała do Gdańska, 
żeby przywieźć porozumienie. Telewizja bardzo się napraszała, żeby Piórkowski coś 
powiedział. Pamiętam, jak z Turkowskim długo siedzieliśmy i konstruowaliśmy 
to jedno zdanie tak, żeby z powiedzenia: „Kończymy strajk, jak Gdańsk skończy” nie 
można było niczego odciąć i puścić tylko: „Kończymy strajk”. Coś wymyśliliśmy.

Krzysztof Turkowski
Zaczęli przybywać do nas dziennikarze z reżimowych mediów. Tak ich traktowa
liśmy. Nieufność była duża, a potem okazało się, że wszędzie przeżywali zmianę. 

Przed zajezdnią nr VII.  
Fot. W. Dębicki / Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość”
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Oni też. Pamiętam Marka Tumidejwicza, Piotrka Bielawskiego. Niestety, ich już 
nie ma. Telewizorom jeszcze mniej ufaliśmy. W Gdańsku dziennikarze ze świa
ta przybywali, bo to było coś spektakularnego. U nas byli regionalni, a potem 
nieregionalni. Pamiętam Magdalenę Bajer, potem przyszedł do mnie Krzysztof 
Czabański i Teresa Torańska, ale to na zakończenie strajku, żeby tę ciekawost
kę obejrzeć.

Bolesław Czernewcan  
(pracownik zajezdni nr VIII, delegat do zajezdni nr VII)
Trafili się jacyś dwaj fotoreporterzy, chyba z krajów Beneluksu. Jak oni się na bramie 
dogadali, jakim sposobem ich wpuszczono? Była przecież blokada językowa. Łącznik 
prowadził ich do głównego budynku, a oni – jak to fotoreporterzy – na lewo i prawo 
trzaskali zdjęcia. Zanim doszli do połowy, zrobiła się mała awantura, bo ludzie się 
przestraszyli. Ten łącznik, jak zauważył, co się dzieje, to pobiegł do sali, ale zanim 
wrócił z Frasyniukiem, to już aparaty ludziom wyrwano i filmy wyciągnięto. Niestety, 
było to trochę brutalne, ale taka była atmosfera. Władek był na tyle mądry, że od razu 
wziął któregoś ze studentów znających język angielski i wtedy dopiero porozumieli 
się, przeprosili się itd. 

Piotr Załuski  
(dziennikarz telewizyjny)
Kiedy wybuchły strajki, ja i moi koledzy bardzo zaangażowaliśmy się we wspiera
nie ruchu protestacyjnego, nie mając pojęcia, jak dalekosiężne to będzie. Chodzi
liśmy do zajezdni na Grabiszyńskiej i wszystko śledziliśmy, bo chcieliśmy, żeby to 
znalazło odzwierciedlenie na antenie. A tu była pełna blokada. Mówiło się oczy
wiście o przestojach, ale wszystko bardzo ogólnikowo. Kiedy komitet strajkowy 
zwrócił się do nas, żeby ogłosić wstrzymanie sprzedaży alkoholu na terenie całego 
miasta, to sporządziliśmy komunikat, ale cenzura nie wyraziła zgody. Doszło wte
dy – po raz pierwszy – do buntu dziennikarzy. Kolejne osoby odmawiały prowa
dzenia programu, a to się nie zdarzyło nigdy wcześniej. Wszystkie bezpośrednie 
dyrektywy szły z Komitetu Wojewódzkiego partii, a konkretnie od tow. Janusza 
Siezieniewskiego, sekretarza propagandy. W ostatniej chwili te wszystkie kartki 
wzięła ówczesna zastępczyni naczelnego i to ona poprowadziła program, trzę
sąc się i jąkając. To był przełom. Czwartek albo piątek. W sobotę zgodzono się 
na przeprowadzenie wywiadu z komitetem strajkowym w zajezdni. Nagraliśmy 
wypowiedź Piórkowskiego i powiedzieliśmy, że będzie to nadane, ale komitet 
nam nie wierzył i doczepił do nas młodego człowieka, Władysława Frasyniuka, 
żeby na montażu patrzył nam na palce. W międzyczasie był telefon z komitetu, 
że Piórkowski się przejęzyczył i trzeba nagrać wszystko jeszcze raz. Nie wierzono 
wtedy telewizji. I słusznie. Na ich oczach rozwijaliśmy i prześwietlaliśmy te ta
śmy, a dźwiękowiec kasował wszystko na magnetofonie. W końcu ukazała się 
wypowiedź Piórkowskiego, przygotowana pod baczną kontrolą Frasyniuka.

Jacek Kowalski  
(dziennikarz radiowy)
Zaczęliśmy wywierać presję na naszych szefów, żeby informować dokładnie 
o tym, co się dzieje. Zgody, oczywiście, początkowo nie było. Szef redakcji infor
macji radia, chyba Wacław Sondej, w końcu zgodził się. Trafiło na mnie i Piot
rka Wilczkowskiego. Nie mieliśmy jeszcze dostępu do mikrofonu, do anteny, ale 

Pamięć i Przyszłość nr 3/2020 (49)30



robiło się tzw. wstawki, czyli krótkie informacje, co się dzieje w mieście. Pojechali
śmy na Grabiszyńską. Tam pod bramą oczywiście tłumy ludzi, a brama zamknię
ta, żeby już nikt niepowołany nie wchodził. Przedstawiliśmy się i powiedzieliśmy, 
że chcemy nagrać informacje o strajku. Od Piórkowskiego usłyszeliśmy: „Dobrze, 
to ja zapytam naszego zarządu, czy się na to zgadzają”. Wrócił i mówi: „Z dużymi 
oporami, ale zgadzamy się, jednak musimy mieć gwarancję. Jaką mamy gwaran
cję, że to pójdzie w 100 proc., że nie będzie cięć?”. Zagraliśmy va banque: „Tak, 
pójdzie w całości”. Nagraliśmy 8 albo 9 minut materiału, specjalnie nie za dużo, 
żeby nie trzeba było ciąć ze względu na brak miejsca na antenie. Udało nam się 
skondensować te informacje w jednym małym bloku. Wróciliśmy do radia i ten 
nasz materiał poszedł w całości. Wszystkim się to podobało, bo było powiedziane 
wyraźnie, że jest strajk, jakie są postulaty itd. Dzięki temu mieliśmy już otwar
ty dostęp do komitetu strajkowego. Potem zjawialiśmy się codziennie. Mieliśmy 
kilka wpadek. Były takie momenty, że coś się nagrało, ale nie poszło na antenę. 
A oni, jak tylko zaczynało się Studio Odra [serwis informacyjny], to wszyscy przy 
radioodbiornikach i nasłuchiwali, co o nich powiemy. Jak coś pominęliśmy, coś 
nie poszło, to natychmiast była reakcja. Chyba już pod koniec sierpnia powiedzie
li, że nas nie wpuszczą więcej, bośmy skłamali i niepełne informacje podali. Mu
sieliśmy znowu zacząć u nich walczyć o możliwość dostępu do informacji, a to nie 
było takie proste, bo byli bardzo uważni. Wszystko było ważne.

Magdalena Bajer  
(dziennikarka, wówczas w redakcji „Polityki”)
Wrocławski strajk był w „Polityce” kiepsko widziany. W końcu dali mi delegację. 
Byłam prawie tydzień. Potem taki kawałek szpalty się ukazał. Bardzo suche infor
macje, dlatego napisałam tekst do „Odry”. Byłam tam dobrych parę godzin każ
dego dnia, więc robiłam sobie notatki. Słuchałam i miałam bardzo duże uznanie 
dla tych ludzi, dla ich rozumienia sytuacji, dla ich świadomości. Oni mieli dość 

Jerzy Piórkowski (szef MKS) 
ogłasza koniec strajku w nocy 
z 31 sierpnia na 1 września 
na hali w zajezdni nr VII.
 Fot. W. Dębicki / Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość”
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kłamstwa, oszukiwania, złego traktowania ich pracy. Była mowa o niespra
wiedliwych wynagrodzeniach, ale nie to było głównym tematem, tylko bliżej 
nieokreślona wolność. I uderzające, że człowiek był zdumiony, jak ci ludzie, 
robotnicy, potrafią celnie określać rzeczywistość. To robiło wrażenie ruchu 
bardzo dojrzałego, chociaż on objawił się nagle, spontanicznie. Szybko na
pisałam tekst i „Odra” zamieściła go na czołówce. W październiku redaktor 
naczelny Ignacy Rutkiewicz powiedział mi, że bardzo dobrze sprzedała się 
ta „Odra”, bo to ludzi ciekawiło. Poza tym o wrocławskim strajku nagrałam 
dla radia rozmowę z Czesławem Hernasem i Lucjanem Sobczykiem, profeso
rami z Uniwersytetu, i z Wacławem Kasprzakiem, prorektorem Politechniki. 
Ta rozmowa w radiu poszła.

ZAKOŃCZENIE STRAJKU
Z decyzją o zakończeniu strajku czekano aż do powrotu delegatów z Gdań
ska, do 1 września o świcie. Wcześniej jednak doszło do spotkania z wojewodą 
Januszem Owczarkiem, który próbował bezskutecznie nakłonić prezydium 
MKS do zakończenia strajku. Efektem tego spotkania było podpisanie gwa
rancji bezpieczeństwa dla strajkujących i ich rodzin.

Bogdan Ziobrowski
Dostaliśmy porozumienie, ale już nie było szans, żeby wracać do Wrocławia. 
Ktoś rzucił hasło, żeby nas helikopterem przetransportować, ale zapadła decy
zja, że nie da rady. Ktoś porozmawiał z wojewodą gdańskim, to był chyba pan 
Kołodziejczyk8, który dał nam do dyspozycji swojego kierowcę z samochodem 
osobowym marki Fiat. Dostaliśmy jeszcze taki „żelazny glejt”, żeby na bram
kach nie przeprowadzali nam kontroli. Dojechaliśmy do Wrocławia o 4.00. 
Ludzie stali i czekali. Nie tylko we Wrocławiu, ale cały makroregion i wszy
scy przedstawiciele też czekali na decyzję. Przywieźliśmy to porozumienie. 

8. Jerzy Kołodziejski.

Zakończenie strajku. Frasyniuk, 
Kopystyński, Piórkowski, Owczarek 

przechodzą z budynku  
administracyjnego na halę,  

by tam ogłosić koniec strajku. 
Fot. W. Dębicki  

/ Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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Kolega Piórkowski odczytał je, nawet pokazał ludziom, mówiąc: „Tu na dole 
jest napisane, że ma zgodność z oryginałem, Anna Walentynowicz, członek 
MKS gdańskiego”. Przy tym całym zamieszaniu zapomnieliśmy o kierow
cy, ale ktoś się nim zainteresował i poszli do niego, a on taki był zmęczony, 
że na siedzeniu kierowcy położył się i mówi: „Słuchajcie, ja się godzinkę, dwie, 
zdrzemnę, jak się obudzę, to pójdę, dacie coś się napić i wracam do domu”. 
Taki już chłop był padnięty. I tak strajk się skończył.

Jarosław Broda 
W nocy, jak była informacja, że porozumienie gdańskie jest już podpisane, 
zjawił się w zajezdni wojewoda Owczarek z całym wianuszkiem dziennikarzy 
z oficjalnych gazet. Rozmawiał z komitetem strajkowym. Już na tym spotka
niu, kiedy Piórkowski zdecydował się na ogłoszenie zakończenia strajku, po
szli z Owczarkiem na halę fabryczną. Tam wszyscy się zebrali i ktoś z robotni
ków krzyknął do Owczarka: „Panie wojewodo, to proszę nam teraz powiedzieć: 
w czasie tych dni strajkowych to pan był po czyjej stronie?”. Na co Owczarek 
powiedział: „Ja byłem za tym, żeby tramwaje jeździły”. Zapadła martwa ci
sza i taki prawie dwumetrowy robotnik z Transbudu, Miecio Laska, podszedł 
do wojewody i mówi: „Panie wojewodo, to ja pana wyprowadzę, żeby się panu 
krzywda nie stała”. I go tak przez ten szpaler robotników przeprowadził do 
samochodu. Taki był początek nowego dialogu z władzą ludową. A potem co? 
Popakowaliśmy te ramki, ten papier i ok. 3.00–4.00 nad ranem wyjechaliśmy 
kompletnie nieprzytomni ze zmęczenia. 

Jacek Kowalski
Była już północ albo 1.00 w nocy. Ciągle nie przyjeżdżali delegaci z Gdańska. 
Nie mieliśmy z nimi kontaktu. Z Piotrkiem Wilczkowskim poszliśmy do domu 
trochę się przespać. Stwierdziliśmy, że wrócimy do zajezdni ok. 5.00, 6.00, jak 
przyjadą z tego Gdańska. Przyjeżdżamy, a tu już brama szeroko otwarta, auto
busy wyjeżdżają, już się wszystko odbyło podczas naszej nieobecności. W tym 
momencie wychodzi szef redakcji informacji, który poniekąd wyraził zgodę 
na te nagrania, ale się sam nie pojawiał. Jak jeszcze sytuacja była niepewna, 
to on się nie angażował po żadnej ze stron, a jak już ta brama została otwarta, 
to on, jak gwiazda filmowa, z mikrofonem lata między strajkującymi. Jak się 
okazało, że można mówić, to on się wtedy postanowił wykazać. 

Krzysztof Turkowski
Ogłoszono, że przyjedzie do nas wojewoda. Wieczór, Gdańsk już podpisał, 
a my dalej strajkujemy, bo nie ma podpisu Walentynowicz i chłopaki nie wra
cają. No to ja wychodzę na bramkę. Witam Janusza Owczarka i zaczynam 
z nim rozmawiać. On spokojny, ale mniej więcej tak jak Polak, który wylądo
wał na Marsie, a my jesteśmy Marsjanie dla niego. Nalegał: „Skończcie ten 
strajk”. Ja: „Nie skończymy strajku”. On: „No ale skończcie ten strajk”. Atmo
sfera taka trochę rewolucyjna, a on nalegał. Wtedy spisałem porozumienie 
o gwarancji bezpieczeństwa dla strajkujących i ich rodzin. Przerażony odje
chał. Potem spotykaliśmy się jeszcze z nim, nie robił nam wbrew, bo byli inni 
do tego, natomiast on był kulturalny. Minęło 20 lat, spotykam go niedaleko 
naszego rodzinnego grobowca, a on tak powiedział: „Panie Krzysztofie, no zo
bacz pan, co ci komuniści z Polską zrobili”.
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