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19 sierpnia 
W jedności siła, czyli o pewnej  

ulotce sprzed 40 lat

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Sytuacja ekonomiczna Polski pod koniec lat 70.  

była ciężka i stale się pogorszała. Dawały o so- 

bie znać zaciągnięte za granicą kredyty i nie-

przemyślane inwestycje z pierwszej połowy 

dekady. Do tego dochodziło niewydolne, scen-

tralizowane zarządzanie gospodarką kraju. 

Nieudolność komunistycznej ekipy rządzącej 

została w jaskrawy sposób obnażona podczas 

„zimy stulecia” na przełomie 1978 i 1979 r. To  

wszystko przekładało się na codzienne życie  

obywateli. Trudności z otrzymaniem jakichkol-

wiek towarów, a często i tak wątpliwej jakości, 

26 sierpnia 1980 r. Wrocław staje w miejscu, bo staje komunikacja miejska.  
W zajezdni autobusowej nr VII zaczyna się strajk solidarnościowy z Wybrzeżem, 
który szybko rozlewa się nie tylko na całe miasto, ale i region. Kilka dni wcześniej, 
19 sierpnia, we Wrocławiu pojawiają się ulotki, które jako pierwsze rzetelnie 
informują mieszkańców o tym, co dzieje się na Wybrzeżu, o co walczą tamtejsi 
robotnicy i czym jest 21 postulatów gdańskich. Co sprawiło, że czara goryczy 
przelała się i w Gdańsku rozpoczął się strajk, który wkrótce objął cały kraj? Kto 
przygotował datowane na 19 sierpnia ulotki nawołujące Dolnoślązaków do 
strajku? Czy już wtedy czuć było w powietrzu to „coś”, co z wielką siłą wybuchło 

tydzień później?

Kolejka przed sklepem mięsnym we Wrocławiu, fot. Janusz Wolniak / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
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niekończące się kolejki do sklepów, czy też nie- 

odpowiednie zaopatrzenie miejsc pracy w sprzęt  

– to tylko niektóre z elementów „szarej” rzeczy-

wistości, z jaką przyszło zmagać się Polakom. 

Propaganda sukcesu lansowana przez ekipę 

rządzącą Edwarda Gierka coraz bardziej za- 

częła odbiegać od stanu faktycznego. Nic więc 

dziwnego, że niezadowolenie społeczeństwa 

wciąż rosło, aż w pewnym momencie doszło do 

eskalacji. Przysłowiowa czara goryczy przelała 

się w chwili, gdy 1 lipca 1980 r. wprowadzono 

podwyżkę cen mięsa. Fundamenty władzy ko- 

munistów w Polsce zaczęły się chwiać...

Do pierwszych większych strajków doszło na  

Lubelszczyźnie. 8 lipca zastrajkowała załoga 

Zakładów Lotniczych w Świdniku. Następnie 

strajk „rozlał” się na cały region. W trzeciej de- 

kadzie lipca fala strajkowa dotarła także na  

Dolny Śląsk i do samego Wrocławia. Zastraj-

kowali pracownicy m.in. Fadromy, Hutmenu, 

Dolmelu i Pafawagu, były to jednak zajścia incy- 

dentalne, bardziej faktyczne przerwy w pracy 

niż poważne akcje strajkowe. Co więcej, były  

one izolowane – każda z załóg chciała spełnie-

nia swoich konkretnych postulatów. W takim  

wypadku wystarczyły nieraz mgliste obietnice 

władz, aby załogi powróciły do pracy. Charakte-

rystyczne było także to, że żądania robotników 

dotyczyły spraw ekonomicznych i socjalnych. 

Hasła natury politycznej należały jeszcze wtedy 

do rzadkości. 

Nowy impuls do strajków nadszedł z Wybrzeża. 

W nocy z 16 na 17 sierpnia w Stoczni im. Lenina 

w Gdańsku uformował się Międzyzakładowy 

Komitet Strajkowy, który sukcesywnie powięk-

szał się o kolejne strajkujące zakłady pracy. 

Robotnicy w porozumieniu z przedstawicie-

lami opozycji sformułowali 21 postulatów, od 

których przyjęcia przez władze uzależniono 

zakończenie strajku. W ślad za Gdańskiem po- 

szedł także Szczecin i Elbląg. Centralne ośrodki 

strajku w danym regionie, jakimi w istocie były 

MKS-y, nie uformowały się jednak w innych 

częściach kraju. Wybrzeże wydawało się być 

izolowane.

Podczas lipcowej fali strajków we Wrocławiu 

środowisko opozycyjne nie wykazało większej 

aktywności. Duża część działaczy skupionych 

m.in. w Studenckim Komitecie Solidarności była 

wtedy na wakacjach, poza miastem. Jednakże 

od początku sierpnia dało się zauważyć pewną 

aktywizację środowisk dysydenckich. Jednym 

z dowodów na to było zintensyfikowanie za- 

trzymań na 48 godz. wrocławskich działaczy 

opozycji. Zdarzało się, że niektórzy z nich byli 

aresztowani kilkukrotnie. Powodów do takich 

zatrzymań władze miały sporo. 

Na początku sierpnia Klub Samoobrony Spo-

łecznej we Wrocławiu wydał ulotkę, w której 

nawoływał do organizowania się robotników 

w zakładach pracy i tworzenia komitetów straj-

kowych. Spodziewano się, że w taki sposób 

strajk będzie skuteczniejszy. W mieście zaczęły 

pojawiać się ulotki oraz napisy na murach typu: 

„Strajki formą samoobrony”, „Ruscy precz” lub 
„PZPR = zdrada”. 

Do historii przeszła ulotka wydrukowana przez  

środowisko związane z „Biuletynem Dolnoślą-

skim”, datowana na 19 sierpnia. Jej tytuł brzmiał  

„Do mieszkańców Dolnego Śląska”, a treść infor- 

mowała o wysuniętych w Gdańsku postulatach 

(z wymienieniem niektórych z nich) i powstaniu  

tam MKS-u. Przede wszystkim zaś ulotka nawo-

ływała do solidarności słowami: „ONI NIE SĄ  

I NA PEWNO NIE BĘDĄ SAMI!” [podkreślenie 

oryg.]. Opisywana ulotka była kolportowana 

w całym mieście – na pętlach tramwajowych, 

w miejscach pracy czy też kinach – i stanowiła 

jedno z pierwszych bardziej szczegółowych 

źródeł informacji o wydarzeniach na Wybrze- 

żu. Dotychczasowa wiedza wrocławian na ten  

temat była nikła. Jedynie słuchacze Radia Wol- 

na Europa mogli posiąść jakąkolwiek wiedzę  

o gdańskim strajku. 

Działacze wrocławskiej opozycji posiadali infor-

macje z pierwszej ręki. W Gdańsku przebywali 

wówczas Zenon Pałka i Mariusz Wilk, którzy 

przesyłali wiadomości nieoficjalnymi kanała- 

mi. Pełen tekst 21 gdańskich postulatów do 
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Kamil Borecki
starszy specjalista w Dziale Badawczym
Centrum Historii Zajezdnia

Wrocławia przywiózł właśnie Zenon Pałka. 

Prawie cała lista, bo zawierająca 20 punktów, 

została wydrukowana w wydaniu specjalnym 

„Biuletynu Dolnośląskiego” 23 sierpnia. Dzięki 

tego typu opozycyjnej aktywności sytuacja we 

Wrocławiu stawała się coraz bardziej „gorąca”. 

Coraz więcej i częściej mówiło się o strajku, 

przewidywano, że „coś może się wydarzyć”. Nie  

trzeba było jednak długo czekać na to „coś”, 

gdyż 26 sierpnia stanęła załoga zajezdni auto- 

busowej nr VII, dając przykład całemu miastu…  

O tym, co się wówczas wydarzyło, w jednym  

z kolejnych odcinków cyklu #WrocławskieHi- 

storie.

Już 26 sierpnia w Centrum Historii Zajezdnia, czyli w dawnej zajezdni autobusowej nr VII przy ul. Grabiszyńskiej 184  
we Wrocławiu zostanie otwarta wystawa „Zajezdnia strajkuje” poświęcona wydarzeniom sprzed 40 lat.  

Więcej o wystawie na stronie www.zajezdnia.org. 
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Ulotka wydana nakładem „Biuletynu Dolnośląskiego”, 19 sierpnia 1980 r., fot. ze zbiorów Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

https://www.zajezdnia.org/kalendarz/317

