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Świętując 40-lecie Sierpnia ’80, czyli strajków, które doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność”, 
proponujemy Państwu lekturę niezwykłą. Oto trzech włoskich rysowników – Fabio Celoni, Marco 
Turini i Luca Laca Montagliani – podjęło się przedstawienia fragmentu polskiej historii w formie 
komiksowej. Rezultat ich wysiłków to komiks Solidarność Wrocław wydany przez Ośrodek „Pamięć 
i Przyszłość”.

Twórcy, aby móc podjąć się tego ambitnego zadania, przyjechali na kilka dni do Polski. Przybyli do 
Wrocławia, gdzie poprowadzili warsztaty komiksowe, podczas których mieli okazję spotkać się  
z uczestnikami sierpniowego strajku roku 1980 w zajezdni nr VII przy ul. Grabiszyńskiej: Władysławem 
Frasyniukiem, Krzysztofem Grzelczykiem i Krzysztofem Turkowskim. Rysownicy oglądali również 
archiwalne zdjęcia i filmy ze strajku w ówczesnej zajezdni autobusowej i uczestniczyli w wykładzie 
o powojennej historii Polski. Tematyka była dla nich tyleż interesująca, co nieznana i trudna do 
pojęcia. Rezultatem tych wszystkich działań i starań jest komiks opowiadających o tamtych gorących 
sierpniowych dniach we wrocławskiej zajezdni.



Akcja komiksu dzieje się w dwóch planach czasowych z elementami retrospekcji. Opowieść  
o wrocławskim sierpniu przeplatana jest współczesnym wątkiem oraz powrotami do wcześniejszych 
dziejów polskich zniewoleń i buntów. Wątek współczesny to rozmowa babci z wnuczką o wolności  
i niewoli oraz o fragmencie historii rodziny związanym ze strajkiem we wrocławskiej zajezdni. 
Rozmowa utrzymana jest w dość patetycznym tonie z elementami religijno-filozoficznymi, czasami 
wyjaśnienia babci okazują się niezbyt jasne, a przykłady nieadekwatne. Można zadać pytanie, czy 
dziecko jest w stanie je zrozumieć i przyswoić. Mnie osobiście nie przekonują. Zastanawia mnie 
również, na ile ten wątek jest uzewnętrznieniem dylematów autorów. Retrospekcja pojawia się 
w wątku dotyczącym lat osiemdziesiątych, a dokładnie rzeczywistości stanu wojennego. Jest rok 
1982, w jednym z wrocławskich konspiracyjnych mieszkań opozycjonistka spisuje współczesne 
dzieje Polski od czasów okupacji dwóch najeźdźców: hitlerowskich Niemiec i Rosji sowieckiej, przez 
mroki komunizmu, grudzień 1970 r., wybór na Stolicę Piotrową Karola Wojtyły, który przyjął imię 



Jan Paweł II. Wspomnienia kończą się na gorącym strajkowym sierpniu 1980 r. na Wybrzeżu i liście 
21 postulatów sformułowanych w Stoczni Gdańskiej. W ten sposób docieramy bezpośrednio do 
strajku we wrocławskiej zajezdni - strajku solidarnościowego z Wybrzeżem, który rozpoczyna się 
26 sierpnia 1980 r. Niestety w komiksie twórcy nie wspominają o jego zakończeniu, podpisaniu 
porozumień z rządem ani o powstaniu NSZZ „Solidarność”. Wątek strajku kończy się nadzieją,  
„że wrócimy z postulatami i ze zwycięstwem”, po czym cofamy się do mrocznego roku 1982 
naznaczonego obostrzeniami stanu wojennego. Sam początek stanu wojennego, ogłoszonego  
13 grudnia 1981 r., nie jest tu wspomniany, natomiast pojawia się powód, dla którego opozycjonistka 
spisuje swoje notatki. To pamięć jest bronią, która pomoże nam zwyciężyć. O niej też na końcu komiksu 
mówi babcia, kiedy nie pozwala wnuczce zamknąć szuflady z archiwalnymi zdjęciami ze strajku  
w zajezdni nr VII, mówiąc, że „są rzeczy, które powinny zostać na zawsze otwarte”, czyli marzenia  
i nadzieja. 



Komiks Solidarność Wrocław pokazuje, jak bardzo trudne i skomplikowane są nasze dzieje, szczególnie 
dla cudzoziemców. Niestety przyspieszony, krótki kurs polskiej historii, jaki trzech włoskich rysowników 
przeszło, przygotowując się do pracy nad komiksem, okazał się niewystarczający. Wiele ważnych 
rzeczy im umknęło, wiele straciło na jasności przez zbyt pompatyczne potraktowanie. W moim 
odczuciu, próbując przyswoić niezrozumiałe dla nich motywacje i działania Polaków, włoscy twórcy 
niepotrzebnie uciekają się do pseudofilozoficznych dywagacji, przez co jeszcze bardziej komplikują 
i tak niełatwą opowieść. Niektóre fragmenty pojawiają się nie wiadomo skąd i dlaczego. Czasami 
trudno się zorientować, w jakim czasie dzieje się akcja. Według mnie od nowa należałoby przemyśleć 
wątek współczesny.  Oczywiście niemałe znaczenie ma tu formuła komiksu, która w pewien sposób 
ogranicza autorów, tak samo zresztą jak niewielka objętość tegoż.

Trzeba jednak oddać szacunek autorom, którzy podjęli się tak ambitnego zadania i zrobili wiele, aby 
móc rzetelnie przedstawić ten fragment polskiej historii. Widać, że zafascynowała ich na tyle, że 
pokazali ją po swojemu, próbując dotrzeć głębiej niż tylko do warstwy najbardziej eksponowanej. 
Trafnie dostrzegli siłę tkwiącą w wierze i religijności Polaków, solidarność opartą na Dekalogu i etyce 
chrześcijańskiej. 

Podsumowując, lektura tego komiksu jest ciekawym doświadczeniem, które skłania do refleksji nad 
tym, w jaki sposób powinniśmy przedstawiać nasze dzieje, aby przybliżyć je cudzoziemcom, pomóc im 
zrozumieć, skąd biorą się nasze motywacje i działania. 
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