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Poranek 26 sierpnia 1980 r. zapowiadał się jak każdy z poprzednich. 
Pracownicy szykujący się do porannej zmiany z tymi, którzy schodzili 
z nocnej, rozmawiali o wydarzeniach na Wybrzeżu i trudnej sytuacji, 
w jakiej znalazła się ekipa rządząca. Tylko osoba ślepo wierząca 
propagandzie sukcesu lansowanej przez gierkowską ekipę mogła 
uważać, że sytuacja jest pod kontrolą władzy. W powietrzu wisiało już 
to „coś”, co nad ranem wybuchło z ogromną siłą… To już nie był zwykły 

„przestój w pracy”.

26 sierpnia 
Tak to się zaczęło… Początek strajku  

w zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

W oficjalnych środkach masowego przekazu, 

które znajdowały się pod całkowitą kontrolą 

władzy, już od pewnego czasu pojawiały się 

lakoniczne informacje o „przestojach w pracy”. 

Zresztą prasa, telewizja czy radio nie należały 

do rzetelnych źródeł wiedzy o aktualnym sta-

nie i sytuacji w kraju. Pomimo tego mieszkańcy 

Wrocławia posiadali konkretną wiedzę o roz-

woju sytuacji w Gdańsku – o wysuniętych tam 

21 postulatach i uformowaniu się Międzyza-

kładowego Komitetu Strajkowego. Tego typu  

wiadomości były kolportowane w całym mie-

ście przez działaczy opozycji. Ulotki rozrzuca- 

ne w miejscach pracy, przed sklepami czy też  

w tramwajach i autobusach – wszędzie tam, 

gdzie można było spodziewać się tłumów ludzi 

– nie pozostawiały złudzeń. Niewielu wierzyło, 

że sytuacja jest pod kontrolą władzy.

O sytuacji na Wybrzeżu rozmawiali m.in. pra-

cownicy zajezdni autobusowej nr VII przy 

ul. Grabiszyńskiej. Już w czasie porannych 

kursów, gdy z różnych rejonów miasta do za- 

jezdni zwożeni byli kierowcy, mający rozpocząć 

dzienną zmianę, nastroje były bojowe. Roz-

mowy pasażerów w minionych dniach o tym, 

co się dzieje w kraju, na Wybrzeżu i w samym 

Wrocławiu, działały na wyobraźnię. W mieście 

powoli zaczynało wrzeć, jednakże żaden plan  

strajku nie istniał. Przed rozpoczęciem poran-

nej zmiany w zajezdniowej dyspozytorni zebra- 

ło się już około 30–40 osób, które nie miały  

wielkiej ochoty rozpoczynać pracy. Poddener-

wowana zaistniałą sytuacją kierowniczka ru- 

chu zadała w końcu brzemienne w skutkach 

pytanie: „To co, Wy nie chcecie pracować? Wy 
chcecie strajkować?”. Natychmiast zabrzmiało 

gremialne: „Tak, strajkujemy!”. 

Zobacz także „Wrocławskie Historie”:

19 sierpnia – „W jedności siła, czyli o pewnej...

25 sierpnia – „Przez tramwaje i autobusy do...

Tablica pamiątkowa przed zajezdnią autobusową nr VII przy 
ul. Grabiszyńskiej, fot. zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” 

https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/add5fdbc3d7b97003c926c683aa3a4cdb0e3852c.pdf
https://www.zajezdnia.org/uploads/media/default/0001/08/ab67b60f274b750648336907317e0dbb09adb1f6.pdf
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Nie trzeba było środków masowego przekazu, 

bo mieszkańcy Wrocławia już wiedzieli, że 

coś się dzieje. Wiedzieli, że to nie są żarty i nie 

zapowiada się na to, żeby miał to być zwykły 

„przestój w pracy”.  

Wśród zaalarmowanych osób znaleźli się tak- 

że opozycjoniści, którzy postanowili skorzystać  

z okazji i nawiązać współpracę ze strajkującymi 

robotnikami. Decyzja ta nie była wcale taka  

prosta, jak dziś może się wydawać – przed 

wybuchem strajku środowiska te właściwie się  

nie znały. Jeszcze przed południem zaczęto 

instalować prowizoryczną drukarnię, w której  

powstawały późniejsze komunikaty MKS-u.  

Pierwszą jednak ulotką, jaka została zredago-

wana i wydrukowana na terenie zajezdni nr VII, 

była odezwa „Do mieszkańców Wrocławia”. Za  

jej pomocą poinformowano wrocławian o mo- 

tywach, jakie skłoniły pracowników MPK do 

strajku oraz wymieniono pierwsze zakłady 

pracy, które wysłały swoich delegatów. Poza 

Sytuacja z każdą minutą nabierała tempa. Z tłu- 

mu wyłonił się Tomasz Surowiec i zaczął odczy-

tywać treść 21 postulatów oraz teksty z ulotek 

opozycyjnych. Po tym wywiązała się jeszcze 

krótka dyskusja, która tylko potwierdziła decy- 

zję o strajku. Załoga zajezdni nr VII zorganizo-

wała się błyskawicznie. Uformowano komitet 

strajkowy, a na jego przewodniczącego wybra- 

no Jerzego Piórkowskiego – kierowcę z dużym  

stażem, cieszącego się uznaniem współpracow-

ników. To, że należał do PZPR, poczytywano 

jako jego atut, sądzono bowiem, że może to  

zapewnić ochronę strajkującym. Do pozosta-

łych zajezdni na terenie miasta zostali wysłani 

delegaci, których zadaniem było przekazanie 

informacji o strajku. Na efekty nie trzeba było  

długo czekać. W wyrazie solidarności z prowo-

dyrami strajku wstrzymano wyjazd wszystkich 

autobusów i tramwajów na ulice Wrocławia, 

a kierowcy tych, które już były w trasie, po- 

stanowili zjechać do zajezdni. W ten sposób 

komunikacja miejska we Wrocławiu stanęła. 

Autobus popularnie zwany „ogórkiem” przystrojony elementami wiele mówiącymi o strajku we Wrocławiu. 
Charakterystyczny napis „Solidarność” oraz „21 x TAK” były wyrazem wsparcia dla strajkujących w Gdańsku. 

Papież Jan Paweł II był symbolem walki z władzą komunistyczną. Wszyscy mieli jeszcze w pamięci jego wizytę 
w Polsce w czerwcu 1979 r., fot. Wiesław Dębicki / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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Kamil Borecki
starszy specjalista w Dziale Badawczym
Centrum Historii Zajezdnia

Polecamy artykuł dr. hab. Wojciecha Kucharskiego „Nasz strajk dla Gdańska”. 3

tym opublikowano 21 postulatów z Gdańska,  

potwierdzając tym samym solidarnościowy 

charakter wrocławskiego strajku. W odezwie 

znalazła się także wiadomość o powołaniu 

Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, 

co było niezbędne w obliczu pojawiania się 

przedstawicieli kolejnych zakładów pracy. 

Choć o strajku we Wrocławiu mówiło się od  

dawna, choć poszczególne zakłady przerywały 

pracę, to jednak przed 26 sierpnia nie udało 

się wykreować silnego strajkowego centrum. 

Także i dziś trudno stwierdzić, dlaczego właśnie 

zajezdnia nr VII, będąca dodatkowo najmniej-

szą tego typu placówką w mieście, zdołała tego 

dokonać. Faktem jest, że impuls, jaki wyszedł 

od jej pracowników, miał decydujące znaczenie. 

Dzięki temu zarówno Wrocław, jak i cały region 

wziął udział w epokowym wydarzeniu, które na 

trwałe wpisało się w najnowszą historię Polski. 

Po tym strajku już nic nie było takie samo.

Odezwa „Do mieszkańców Wrocławia” wydana 
26 sierpnia 1980 r. Był to pierwszy druk 

Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we 
Wrocławiu, fot. zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

Strajk w zajezdni nr VII od samego początku gromadził tłumy ludzi pod bramą zakładu, fot. zbiory Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

https://www.zajezdnia.org/aktualnosci-artykul/nasz-strajk-dla-gdanska-artykul-dr-hab-wojciecha-kucharskiego-10

