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 Wrocławski strajk w 1980 r. w zajezdni autobusowej nr VII przy 
ul. Grabiszyńskiej trwał zaledwie kilka dni, od 26 sierpnia do 
1 września. Dla ludzi, którzy przybywali pod bramy zajezdni, 
ważnym, bo wspólnotowym wydarzeniem były również 
dwie msze święte sprawowane na terenie zakładu. We 
wspomnieniach strajkujących, jak i pozostałych uczestników 
zapisały się one jako moment szczególny – podniosły 
i przełomowy zarazem.

„Poczuliśmy się wrocławianami” 
O mszach w czasie sierpniowego strajku 

w zajezdni nr VII

Msze święte, które celebrowano w zajezdni, były jednym z kilku wydarzeń to
warzyszących strajkowi. Wśród innych można wymienić chociażby koncerty, 
te  Romana Kołakowskiego czy Orkiestry Dętej Opery Wrocławskiej. Liturgię 
sprawowano dwa razy: w piątek, 29 sierpnia, oraz w niedzielę, 31 sierpnia. Obu 
przewodniczył wrocławski kapłan – ks. Stanisław Orzechowski. Chwile te były 
podniosłymi momentami strajku, gromadzącymi rzesze wrocławian, którzy 
przybyli pod bramę i ogrodzenie zajezdni, by wyrazić swą solidarność, wdzięcz
ność oraz okazać pomoc strajkującym. W podobny sposób informacje o mszach 
przekazywano na bieżąco w publikowanym „Komunikacie MKS”. Jak pisano 
w numerze trzecim: „Podczas mszy panowała podniosła, patriotyczna atmosfera”. 

Jak doszło do zorganizowania mszy?
Msza święta odprawiona we Wrocławiu w czasie strajków nie była pierwszym tego 
typu wydarzeniem. Już wcześniej, bo 17 sierpnia, niedzielną eucharystię wśród 
gdańskich stoczniowców celebrował ks. Henryk Jankowski, ówczesny proboszcz 
kościoła pw. św. Brygidy. Tego samego dnia niewiele dalej, bo w gdyńskiej stoczni, 
mszy przewodniczył znany z patriotycznej postawy ks. Hilary Jastak. W kolejnych 
dniach liturgie odbywały się również w innych miastach, w zakładach pracy, pośród 
strajkujących robotników. Przykładowo w niedzielę 31 sierpnia mszę dla pracowni
ków Huty Warszawa odprawił na terenie zakładu nieznany jeszcze szerzej rezydent 
żoliborskiej parafii św. Stanisława Kostki, ks. Jerzy Popiełuszko. W Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej liturgia sprawowana w państwowym zakładzie pracy była 
wydarzeniem wyjątkowym. Nic więc dziwnego, że kościelni hierarchowie patrzyli 
na tego typu działania z dystansem i sceptycyzmem w obawie przed reakcjami ko
munistycznych władz.

Wrocławskie msze w zajezdni nr VII, a zapewne także i inne, były wyrazem po
trzeby, zorganizowano je bowiem z inicjatywy samych strajkujących. Z pewnością 
pomysł ten krążył wśród wielu osób. O zaproszeniu ks. Stanisława Orzechowskiego 
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z wrocławskiej parafii pw. św. Wawrzyńca wspominał m.in. przedsierpniowy opo
zycjonista, uczestnik strajku Krzysztof Turkowski: „Wymyśliłem wtedy, żeby mszę 
zrobić, poprosiłem wiceszefa KIKu [Klubu Inteligencji Katolickiej – M.S.] Maćka 
Ziębę, żeby pojechał po Orzecha”. Maciej Zięba, późniejszy dominikanin i prowincjał 
zakonu kaznodziejskiego w Polsce, w późniejszym wywiadzie opowiadał, że wybór ks. 
Orzechowskiego na celebransa wydawał się wówczas czymś naturalnym: „Ja Staszka 
dosyć długo znałem, bardzo ceniłem, jako takiego gorliwego księdza. We Wrocławiu 
to nie było takich tradycji w duszpasterstwach, [jak o. Ludwik] Wiśniewski robił czy 
Czumowie. We Wrocławiu takiej tradycji nie było, ale wiedziałem, że Stanisław 
jest księdzem pobożnym, gorliwym, takim z duszą duszpasterską po prostu, więc 
go zapytałem”.

Dla ks. Orzechowskiego, który przyjął zaproszenie i odprawił obie msze w zajezd
ni, sama propozycja była niespodziewana. Dwadzieścia lat po tych wydarzeniach, 
w wywiadzie udzielonym na potrzeby księgi jubileuszowej, „Orzech” wspominał: 

„Zaczęło się od zaproszenia na mszę św. przy zajezdni autobusowej na Grabiszyń
skiej. Tam bowiem był strajk, tam była siedziba koordynująca wszystkie strajki 
we Wrocławiu. Byłem bardzo zaskoczony, po prostu nie wiedziałem, co zrobić. 
Odprawić mszę św., ale czy tylko? I właśnie z tą sprawą poszedłem do kurii. Wtedy 
nie zastałem księdza arcybiskupa. Jeden z biskupów powiedział mi, żeby raczej nie 
było takiego bezpośredniego słowa homilii, żeby raczej przeczytać ostatni list bisku
pów, który nawiązywał do ostatnich wydarzeń w Polsce”. Dla ks. Orzechowskiego 
liturgie te  były początkiem wieloletniego zaangażowania w duszpasterstwo ludzi 
pracy, wsparcia działań opozycyjnych i duchowej opieki nad działaczami powstałej 
niewiele później „Solidarności”. Warto dodać za „Komunikatem MKS”, że już dzień 
przed mszą do ks. abp. Henryka Gulbinowicza wysłano delegację strajkujących. 
Ta zaś przyjęta przez metropolitę otrzymała jego błogosławieństwo „wszystkim 
strajkującym robotnikom i całemu społeczeństwu Dolnego Śląska”. Według relacji 
Zbigniewa Kopystyńskiego, który był jednym z wysłanników do metropolity, podczas 
spotkania rozmawiano m.in. o postulatach strajkujących.

Wraz z duszpasterzem na teren zajezdni przybyło również czterech alumnów 
Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego, którzy asystowali głównemu 
celebransowi przy ołtarzu. Byli to ówcześni diakoni: Józef Hałka, Eugeniusz Jacyszyn, 
Adam Prażak oraz Tadeusz Rusnak. Część z nich pomagała przy organizacji odby
wających się wówczas w budynku seminarium Wrocławskich Dni Duszpasterskich, 
inni odbywali praktykę w pobliskich parafiach – jak choćby ks. Rusnak w parafii św. 
Maurycego. Z pewnością czynnikiem wpływającym na decyzję o przyjeździe na Gra
biszyńską była znajomość ks. Orzechowskiego, który w tym czasie był wykładowcą 
teologii pastoralnej w seminarium, a także relacje jednego z kleryków, Józefa Hałki, 
który pochodził z parafii pw. św. Wawrzyńca. Jak wspominał po latach ks. Tadeusz 
Rusnak: „Reakcja była taka, że trzeba tam być. Nie może mnie tam nie być, gdzie się 
coś takiego ważnego dzieje”. Ich obecność okazała się niezwykle cenna, zwłaszcza 
podczas komunii wśród tak wielu zgromadzonych. Dla ówczesnych diakonów msza 
z 29 sierpnia była nie tylko symbolicznym doświadczeniem, ale również początkiem 
ich wieloletniej pracy duszpasterskiej, także na rzecz opozycjonistów i robotników. 
Potwierdzeniem tego było choćby dalsze zaangażowanie ks. Rusnaka w tzw. Msze 
za Ojczyznę w parafii w Jeleniej Górze, a ks. Jacyszyna – w Legnicy. 

Warto dodać, że w tym czasie do zajezdni przybyli również inni kapłani, prawdo
podobnie z pobliskich parafii pw. św. Klemensa Dworzaka oraz św. Elżbiety. Posłu
giwali oni przede wszystkim w sakramencie pokuty, spowiadając w prowizorycznie 
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przygotowanych konfesjonałach. Niestety, nie udało się ustalić szczegółów doty
czących tej posługi oraz nazwisk księży.

Aby odbyła się msza na terenie zakładu, należało nie tylko znaleźć duszpasterza 
i asystę, ale również zorganizować przestrzeń i zapewnić sprzęt. Prace podjęte w celu 
przygotowania prezbiterium były wysiłkiem wielu osób – uczestników strajku, ale 
również ich znajomych czy przyjaciół. Jak wspominał Andrzej Kiełczewski: „Wy
prawiłem się do znajomego księdza do parafii św. Augustyna. Tam miałem kolegów 
jeszcze z podstawówki, którzy się zajmowali robieniem dyskotek i byli specjalistami 
od nagłośnienia. I oni często pożyczali sprzęt od ojca Gustawa [Tyburczego – M.S.] 
z parafii św. Augustyna. A więc kompletowaliśmy i coś pożyczaliśmy od księdza 
i to był sprzęt, który był użyty w trakcie przeprowadzenia mszy i chyba koncertów”. 
Prócz pozyskania nagłośnienia istotną kwestią była budowa samego ołtarza. Za
danie to, jak zapamiętał strajkujący wówczas Bolesław Czernewcan, nie należało 
do łatwych: „Z czwartku na piątek już trwały przygotowania do mszy. Bo już było 
o tym wiadomo, już wieść poszła. Także część ludzi pracowała przy przygotowaniu, 
budowie ołtarza i tak dalej”. O swoim udziale w tym przedsięwzięciu wspominają 
m.in. opozycjoniści przedsierpniowi, m.in. Roman Kołakowski czy Aleksander 
Lebiedziński, który zatroszczył się o naczynia liturgiczne i inne elementy wypo
sażenia prezbiterium, współpracując przy tym z o. Adamem Wiktorem z kościoła 
przy al. Pracy. Przygotowanie mszy to przecież nie tylko kwestia samego ołtarza, 
zawieszenia krzyża czy świętych obrazów. To również stworzenie przestrzeni 
na zakrystię w jednym z autobusów, zaaranżowanie przestrzeni na konfesjonały, 
obrusy, naczynia liturgiczne i wiele innych pomniejszych kwestii, którymi zajęli 
się strajkujący.

Poczucie siły
Uczestnicy mszy strajkowych zapamiętali liturgie jako istotne, niezwykle podnio
słe wydarzenia. Jak stwierdził Henryk Zieliński: „Największym wsparciem dla 
strajkujących była msza święta”. Udział w niej wzięły tłumy wrocławian zgroma
dzonych tuż za płotem zajezdni, co dobrze oddaje opowieść Krzysztofa Grzelczy
ka: „Dla nas to było święto, bo wszyscy strajkujący zebrali się na placu. To było 
od tej strony, tego budynku, który dzisiaj jest muzeum, czyli między tą wielką 
halą, a ulicą Grabiszyńską. Stojąc na ulicy Grabiszyńskiej, patrząc na ten budy
nek zajezdni, staliśmy wszyscy ci strajkujący na tej stronie, a ołtarz był pod bra
mą wjazdową do tego budynku zajezdni, a wrocławianie po drugiej stronie płotu. 
Wszyscy razem brali w tej mszy udział. To było na pewno wydarzenie takie bardzo 
wzmacniające nas w kolejnym dniu strajku”. 

Co ciekawe, każdy zapamiętał inny szczegół związany z celebrą. Dla Andrzeja Kieł
czewskiego była to kwestia śpiewów, które wprost odwoływały się do patriotycznych 
postaw zgromadzonych: „Był duży tłum na zewnątrz zajezdni śpiewający Ojczyznę 
wolną racz nam wrócić Panie i to z takim pogłosem chóru pań, taki charakterystycz
ny kościelny zaśpiew”. O pieśniach wspomina też „Komunikat MKS”, w którym 
napisano, że zgromadzeni odśpiewali Boże coś Polskę oraz hymn narodowy. Innym 
aspektem mszy była pomoc finansowa na rzecz strajkujących. Jednym ze zbiera
jących pieniądze był Zbigniew Kopystyński. „Zbieraliśmy na tacę. Co się okazuje, 
że ludzie byli tak hojni, że my te pieniądze do worków składaliśmy, tyle pieniędzy 
było tam”. Podobny obraz zbiórki funduszy utkwił w pamięci Jarosławowi Brodzie: 

„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 
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mszy stała 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 poczucie – jak 
mówię, irracjonalne – poczucie takiej siły”. Podobne odczucia towarzyszyły Boh
danowi Jetzowi, który początkowo obawiał się nieprzewidywalnych konsekwencji 
ze strony władz, np. w postaci jakiejś interwencji. Jak mówił: „Ja raczej się bałem tej 
mszy, ale w momencie, jak tam msza się zaczęła, od razu zrozumiałem, że to było 
rewelacyjne pociągnięcie, że to było bardzo mądre”.

Z innej perspektywy swój udział w mszy zapamiętał główny celebrans. W wywia
dzierzece przywoływał m.in. kwestię homilii, którą miał wygłosić. Wspomniane 
już polecenie z kurii metropolitarnej, by przeczytać list prostujący zniekształcony 
przez władzę przekaz homilii prymasa Stefana Wyszyńskiego z 26 sierpnia z Jasnej 
Góry, nie mogło zostać odrzucone, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji społeczno

politycznej. Ksiądz Orzechowski dodał jednak i coś od siebie: „Przeczytałem ten 
list, ale po twarzach ludzi widać było, że to nie o to im chodzi, że potrzebują słów, 
które by inspirowały, wyzwoliły coś. Ludzie byli bardzo wewnętrznie napięci. Była 
w nich jakaś siła, jakaś emanacja, jakieś przeżycie. To nie były puste manekiny. 
I dlatego też przy końcu mszy św., przed rozesłaniem, postawiłem pytanie: »Po co 
tu przyszliśmy? Jeżeli przyszliśmy po to, żeby było więcej kiełbasy i tańszy chleb, 
to mnie tu by nie było. Ale jestem tu dlatego, iż wiem, że nie tylko po to tu przy
szliśmy«. I wiedziałem, że rzeczywiście w tym momencie przekonuję wielu ludzi, 
że właściwie przyszliśmy tu dlatego, żeby przeżyć to, co się tu narodziło, co się 
objawiło. Czyli solidarność Polaków, która się kluła wtedy, solidarność narodu”. 

Bez wątpienia to doświadczenie było niepowtarzalne. Płot oddzielający strajku
jących i przybyłych wrocławian, często członków rodzin robotników oraz opozycjo
nistów, ich znajomych i przyjaciół. Wspólnota, która wyrażała się w odmawianej 
razem modlitwie. W końcu świadomość udziału w wydarzeniu, które jest niepow
tarzalne i ważne społecznie. Również w znaczeniu tożsamościowym. Trudno 
w tym kontekście nie zgodzić się ze stwierdzeniem Krzysztofa Turkowskiego, który 
powiedział: „Myśmy poczuli się wrocławianami wtedy, w czasie tej mszy Orzecha”.

Przekaz symbolu
Opisując msze święte w zajezdni, nie sposób nie odnieść się do treści i symbo
li, które wybrzmiały podczas sierpniowych dni. Znaczącym jest już sama data 
pierwszej celebry – 29 sierpnia. W kalendarzu liturgicznym diecezji polskich jest 
to wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela – patrona katedry i archidie
cezji wrocławskiej. Świętego, którego wizerunek ściętej głowy zdobi współczes
ny (od 1990 r.) herb Wrocławia. Trudno ustalić, czy odczytane wówczas czytania 
liturgii słowa zostały zaczerpnięte właśnie z tego wspomnienia. Jeśli tak, a jest 
to prawdopodobne, można założyć, że strajkujący i zebrane tłumy wysłuchali 
niezwykle krzepiących słów. Już pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza 
musiało podnosić na duchu: „A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, ko
lumną żelazną i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim 
i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, 
ale nie zdołają cię [zwyciężyć], gdyż Ja jestem z tobą – wyrocznia Pana – by cię 
ochraniać” (Jr 1, 17–19). Tuż po nim nastąpiły słowa psalmu: „Wyzwól mnie i ratuj 
w Twej sprawiedliwości, nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie” (Ps 71, 1–2), 
a także aklamacji przed ewangelią „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowa
nie dla sprawiedliwości, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5, 10). 
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Podobny charakter z pewnością miały słowa z późniejszej o dwa dni niedziel
nej celebry. Przytoczę tu choćby refren psalmu responsoryjnego „Ty, dobry Boże, 
biednego ochraniasz” (Ps 68).

Znacząca była również przestrzeń – górujący nad ołtarzem krzyż, który – według 
relacji Aleksandra Lebiedzińskiego – miał pochodzić z kościoła pw. Klemensa Dwo
rzaka przy al. Pracy. Obok zawisły święte obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej oraz 
papieża Jana Pawła II. Wizerunek ojca świętego umieszczono również na szybie 
jednego z autobusów, tuż przy wejściu na teren zajezdni. Trafił tam dzięki Jerzemu 
Szlachcie. Podobne działania podejmowali strajkujący w innych miejscach, czego 
najlepszym przykładem jest chociażby brama stoczni w Gdańsku. 

Warto spojrzeć na to wydarzenie także z perspektywy teologicznej – mszy świętej, 
która jest dziękczynieniem, uobecnieniem ofiary Chrystusa, modlitwą tworzącą 
wspólnotę wierzących. Wspólnotę tak bardzo pożądaną w trudnym czasie oczekiwania 
na zakończenie strajku, w poczuciu zagrożenia, w nadziei na realne zmiany politycz
ne i społeczne, a jednocześnie otwartą na drugiego człowieka. Opisał to o. Maciej 
Zięba OP: „W tej Eucharystii, 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”. 

Co pozostało?
Bez wątpienia msze podczas strajku z zajezdni były ważnym wydarzeniem. Po
twierdzają to wspomnienia. Dla wielu uczestników msze były jednymi z wielu wy
darzeń czy epizodów ich działalności opozycyjnej, także tej z późniejszego okresu. 
Msze w zajezdni są również początkiem pięknej karty kapłanów, z ks. Stanisła
wem Orzechowskim na czele, który w kolejnych latach był duszpasterzem ludzi 
pracy oraz aktywnie wspierał środowiska opozycyjne. To także w miejscach nie
opodal zajezdni, w kościele pw. św. Klemensa Dworzaka oraz kościele pw. św. El
żbiety niewiele później zaczęły funkcjonować duszpasterstwa ludzi pracy dzięki 
otwartości księży Adama Wiktora SJ oraz Franciszka Głoda. W końcu świade
ctwem mszy jest dziś krzyż na frontowej ścianie budynku dawnej zajezdni. Choć 
nie jest to historyczny obiekt, to w swojej wymowie przypomina dwie sierpniowe 
liturgie, a także sam strajk.

Na potrzeby artykułu wykorzystałem relacje historii mówionej: Jarosława Brody, 
Bolesława Czernewcana, Krzysztofa Grzelczyka, ks. Eugeniusza Jacyszyna, Boh
dana Jetza, Andrzeja Kiełczewskiego, Zbigniewa Kopystyńskiego, Aleksandra 
Lebiedzińskiego, ks. Adama Prażaka, ks. Tadeusza Rusnaka, Krzysztofa Turkow
skiego, Henryka Zielińskiego, Macieja Zięby. Korzystałem również z „Komunika
tu MKS” oraz publikacji: Orzech!, pod red. A. Radeckiego, Wrocław 2000.
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