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Ołtarz przed budynkiem zajezdni, zakrystia i konfesjonały w autobusach, tłum 
ludzi na ul. Grabiszyńskiej. 29 sierpnia 1980 r., podczas wrocławskiego strajku 
solidarnościowego z Wybrzeżem, odprawiono pierwszą, a zarazem jedną z dwóch 
mszy świętych na terenie zakładu. Zarówno dla strajkujących, jak i dla wrocławian 
było to ważne wydarzenie. Budziło poczucie siły, jedności oraz wspólnoty, czyli 

solidarności. Jak wyglądała ta niezwykła msza? Jak zapamiętali ją jej uczestnicy?

29 sierpnia 
„Dla nas to było święto”.  
O mszy w zajezdni nr Vii

WrOCŁaWsKie HisTOrie 

Msze podczas Sierpnia ‘80 były ważnymi mo- 

mentami społecznymi, czego potwierdzeniem 

jest powszechność liturgii w strajkujących za- 

kładach pracy. Były one odprawiane nie tylko 

we Wrocławiu, ale także w Gdańsku, Gdyni  

i Warszawie. Księża odprawiali msze święte 

na zaproszenie robotników i w odpowiedzi na 

ich potrzeby i oczekiwania. Kościół, w osobach 

kilku duszpasterzy, wsparł strajkujących, doda-

jąc im otuchy oraz poczucia wspólnoty. 

Inicjatywa odprawienia mszy na terenie zajezd- 

ni nr VII przy ul. Grabiszyńskiej, czyli w epi-

centrum strajkującego Wrocławia, wyszła ze  

środowiska strajkujących. Wątek ten pojawia 

się w wielu wspomnieniach, m.in. Krzysztofa 

Turkowskiego, Macieja Zięby czy Aleksandra  

Lebiedzińskiego. Pierwszą eucharystię sprawo-

wano 29 sierpnia, tj. w piątek, kolejną dwa dni 

później – w niedzielę, zaledwie dzień przed 

końcem wrocławskiego strajku. Ta inicjatywa  

z pewnością zakończyłaby się niepowodzeniem, 

gdyby nie powszechna zgoda robotników. Do 

mszy mogłoby nie dojść, gdyby nie inny czyn-

nik, czysto ludzki: potrzebowano księdza, który 

podjąłby się tego zadania. Taką nietuzinkową 

osobą, odważną i otwartą zarazem, okazał się 

ks. Stanisław Orzechowski. Dziś we Wrocławiu 

to postać legendarna – duszpasterz akademicki 

i ludzi pracy, przewodnik pielgrzymek. Wów- 

czas był wykładowcą w seminarium duchow- 

nym posługującym w parafii pw. św. Waw- 

rzyńca. Bez wątpienia jego obecność oraz cha- 

ryzma wpłynęły na zebranych, a słowa, które  

wypowiedział były pokrzepieniem dla przyby-

łych tłumów.

Przed ołtarzem, tuż u bram budynku zajezdni,  

stanęli robotnicy – ramię w ramię. Nieprzebrane  

tłumy zgromadziły się tuż za płotem zakładu. 

Dla wrocławian, którzy spontanicznie przybyli  

na ul. Grabiszyńską, udział w mszy był sym- 

bolicznym wyrazem poparcia wobec strajkują-

cych robotników. Wśród zgromadzonych byli 

nie tylko bliscy strajkujących, ich rodziny oraz 

przyjaciele, ale również osoby, które po prostu 

solidaryzowały się z robotnikami i pod zajezdnię 

przybyły na wieść o mszy. Wsparcie wrocławian 

miało również wyraz materialny, przynoszono 

bowiem produkty żywnościowe dla robotników. 

Do historii przeszła zbiórka pieniędzy podczas 

mszy. Niejeden ze strajkujących wspominał, że 

był to swoisty „deszcz monet”, który leciał zza 

płotu zakładu. Jarosław Broda, opozycjonista 

biorący udział w strajku, wspominał: „Był taki 
obrazek, szkoda, że niesfilmowany pewnie przez 
nikogo, jak w czasie mszy poszli ministranci  
z tacą i doszli […] do płotu. Właściwie większość 
uczestników tej mszy stało za płotem zajezdni.  
I przez ten płot sypnął się taki wodospad 
pieniędzy. To było niesamowite. Taki srebrny 
wodospad pieniędzy, bo ludzie zaczęli rzucać 
te monety na drugą stronę. Więc dzięki takim 
zdarzeniom też rosło takie poczucie – jak mówię 
irracjonalne – ale poczucie takiej siły, że my mamy 
tę siłę”.
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Czym była msza podczas strajku? Trudno dziś 

oddać jej atmosferę i odtworzyć dokładny 

przebieg. We wspomnieniach pojawiają się 

informacje o śpiewie pieśni patriotycznych oraz 

niezwykłym poczuciu wspólnoty, braterstwa, 

solidarności. Ten wyjątkowy moment strajku 

dobitnie scharakteryzował dominikanin Maciej  

Zięba, wówczas jeszcze świecki uczestnik straj- 

ku i opozycjonista, który wspominał: „W tej eu- 
charystii, to się chyba oczyszczało; cały czas to 
zakorzenienie w Janie Pawle, w tym, że właśnie 
razem, mimo różnych różnic i też, właśnie to 
było […] ważne, że ta wiara była inkluzyjna, czyli 
otwarta, […] że tu było miejsce dla ludzi, którzy 
wątpili, czy którzy do kościoła nie chodzili, ale 
też […] ten moment sacrum, moment świętości, 
wartości w sobie odkrywali”.

Organizacja mszy wymagała przede wszystkim  

zaaranżowania przestrzeni i zdobycia niezbęd-

nych do jej sprawowania przedmiotów. Już 

w czwartek wieczór zaczęto przygotowywać 

miejsce, gdzie miał stanąć ołtarz. Naczynia 

liturgiczne oraz krzyż, ustawiony później za 

ołtarzem, zostały przyniesione z pobliskiej pa- 

rafii pw. Klemensa Dworzaka przy al. Pracy. Tuż  

przy Krzyżu zawisły wizerunki Matki Boskiej 

Częstochowskiej oraz Jana Pawła II. W auto- 

busach zorganizowano przestrzeń na zakrystię  

oraz konfesjonały, w których w piątek posłu-

giwali duszpasterze z pobliskich kościołów. 

Wszystko to stało się możliwe dzięki ogrom-

nemu zaangażowaniu strajkujących, a w prace  

włączyli się zarówno opozycjoniści, jak i ro- 

botnicy.
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