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W tym roku minęło 40 lat od fali strajków, które po podpisaniu porozumień sierpniowych 
doprowadziły do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Wpisując się w obchody tej rocznicy, proponujemy Państwu lekturę katalogu do wystawy 
multimedialnej Zajezdnia strajkuje przygotowanej specjalnie z okazji tej rocznicy. Wystawa 
i towarzyszący jej katalog opowiadają o wrocławskim Sierpniu ‘80, a dokładnie o strajku  
w ówczesnej zajezdni nr VII przy ul. Grabiszyńskiej, który rozpoczął się 26 sierpnia 1980 roku. 

Sierpień ‘80 to nie był pierwszy raz, kiedy buntowaliśmy się chcieliśmy zmienić rzeczywistość, 
o czym mówi pierwszy rozdział katalogu: Nie pierwszy raz zrywamy się do lotu. Dowiemy 
się z niego o poznańskim czerwcu 1956 roku, o wystąpieniach studentów w marcu 1968,  
o wydarzeniach grudnia 1970, strajkach i demonstracjach 1976 roku. Wszystkie te zrywy 



niepodległego ducha narodu okupione krwią spotykały się z falą represji, ale płomień się tlił, 
czekając, aż będzie mógł zapłonąć z pełną siłą. Tę siłę odnaleźliśmy w sobie po wyborze Karola 
Wojtyły na papieża 16 października 1978 roku. Jan Paweł II, bo takie wybrał dla siebie imię jako 
następca św. Piotra, swoją pierwszą pielgrzymką do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku obudził 
ducha narodu. Żarliwą modlitwą sprawił, że zostały w niego wlane wszystkie dary Ducha 
Świętego i ta iskra od nowa rozpaliła nadzieję na wolność. Nic i nikt nie mógł już tego zatrzymać. 

Dalsze rozdziały opowiadają o gorącym lecie 1980 roku, o strajku w Stoczni Gdańskiej  
im. Lenina, o fali strajków solidarnościowych, która rozlała się po Polsce i dotarła również 
do Wrocławia. Dowiemy się o roli „Biuletynu Dolnośląskiego” i innych organizacji i struktur 
opozycyjnych w informowaniu społeczeństwa Dolnego Śląska o żądaniach strajkujących 
stoczniowców ujętych w 21 postulatów oraz o przebiegu strajku i bieżącej sytuacji  
w stoczni. Kolejny rozdział przynosi opowieść o nazwie i logo dla postulowanego niezależnego 
od partii związku zawodowego, który ostatecznie zostanie nazwany NSZZ „Solidarność”.

Wreszcie docieramy do 26 sierpnia i rozpoczęcia oczekiwanego już z niecierpliwością przez 
Dolnoślązaków strajku w ówczesnej zajezdni autobusowej nr VII. Strajku solidarnościowego  
z Wybrzeżem. Ten czas to nie tylko chwile uniesień, ale też zwykła/niezwykła codzienność.  
W ciągu tych kilku brzemiennych w skutki dni i nocy sporo się w zajezdni dzieje. Jest to rodzaj 
pracy u podstaw. Odbywają się między innymi wykłady, ale i warsztaty, np. z sitodruku, żeby 
można było drukować ulotki i gazetki informujące o treści 21 postulatów, przebiegu strajku  
i rozmów z rządem. Są koncerty, ale też, na prośbę strajkujących, dwie msze św. odprawione 
przez ks. Stanisława Orzechowskiego. Z katalogu dowiemy się też o operacji „Lato - 80”, czyli 
reakcji drugiej strony na „gorące strajkowe lato”. Docieramy wreszcie do słynnej wyprawy do 
Gdańska po potwierdzenie podpisania porozumień sierpniowych oraz do zakończenia strajku  
w zajezdni 1 września 1980 r.



Katalog Zajezdnia strajkuje opowiada, przypomina, przywraca pamięci wiele postaci  
i zdarzeń tamtego czasu mało znanych lub wręcz nieznanych wśród ogółu społeczeństwa. Mówi 
o wrocławskich opozycjonistach, którzy pojawiali się wszędzie, gdzie coś się działo, gdzie ludzie 
buntowali się przeciwko zniewoleniu. Oczywiście nie mogło zabraknąć postaci, które stały się 
ikonami tamtych wydarzeń, obecnymi w zbiorowej świadomości. Niezaprzeczalnym atutem 
katalogu Zajezdnia strajkuje są wspomnienia uczestników tamtego pamiętnego strajku, które 
często są bardzo emocjonalne. Czuć w nich atmosferę tamtego lata, pełną nadziei, poczucia 
wolności, radości, że wreszcie stanowimy o sobie, ale też i niepewności i strachu, jak to wszystko 
naprawdę się skończy. 

Sposób, w jaki została przedstawiona historia strajku we wrocławskiej zajezdni nr VII, sprawia,  
że opowieść nie nuży. Treść podana w formie krótkich, wręcz telegraficznych informacji sprawia, 
że wiedzę przyswaja się jakby mimochodem, a całość czyta się jak wciągającą powieść sensacyjną.



Katalog został starannie opracowany wizualnie, ma dynamiczny układ treści, zdjęć  
i elementów graficznych świetnie oddający emocje sierpniowego strajku. Szata graficzna 
nawiązuje do strajkowych druków ulotnych. Całość utrzymana jest w kolorystyce  
biało-czerwono-czarnej. Publikacja jest bogato ilustrowana fotografiami. Podobnie jak sama 
wystawa, katalog, mimo iż przekazuje bardzo konkretną wiedzę, nie jest „przegadany” i stawia 
nacisk na przekaz wizualny, który szybciej i mocniej zapada w pamięć.

Szczerze polecam zarówno katalog, jak i wystawę, do której powstał. Dla pokoleń 55+ będzie 
angażującym emocjonalnie powrotem do tamtych dni, dla młodszych roczników ciekawą  
i wciągającą opowieścią o historii, z której możemy być dumni.

KATALOG ZAJEZDNIA STRAJKUJE MOŻNA NABYĆ W CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA,  
CZYLI MIEJSCU WYDARZEŃ, O KTÓRYCH OPOWIADA. DOSTĘPNY JEST RÓWNIEŻ W NASZYM

Elżbieta Kałuża
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