BOROWSKI WŁODZIMIERZ
ur. 1934, Kurów - zm. 2008, Warszawa

Tytuł fragmentu relacji
Zakres terytorialny i czasowy
Słowa kluczowe

Strajk szkolny
Lublin, okres stalinowski, PRL
strajk młodzieży szkolnej i studentów w 1947 roku, Plac Litewski,
kampania wyborcza (1947), Hotel Europa,

Strajk szkolny
Pamiętam jeszcze w gimnazjum jak byłem, strajk. Czy ktokolwiek pisał o strajku
szkolnym? Przecież to była rewelacja, pierwsze jakieś takie oburzenie, zdenerwowanie
na władze, to było w Lublinie. Nie wiem dlaczego nikt o tym nie wie.
Brałem w nim udział. Zawsze chodziłem na drugą, trzecią lekcję do tego gimnazjum.
Szedłem sobie powoli do gimnazjum biskupiego, które było wtedy na Czwartku. Nagle
przybiega do mnie chłopak z gimnazjum Staszica, zdaje się, czy Zamojskiego, i mówi:
„Czy wy strajkujecie też?” A ja mówię: „A co takiego jest?” – Strajkują nam wszystkie
szkoły, ponieważ zamknęli nam nauczycieli, na Zamku siedzą. Wtedy dałem dyla
do szkoły i powiedziałem o tym. Zaczęli wszyscy wychodzić z klasy i poszliśmy sobie.
Tłum ludzi był, bo do tego dołączyli rodzice, dzieci. W ogóle nie mogli tam nic zrobić,
spacyfikować nas nie mogli, bo by była masakra, o której w końcu świat by się dowiedział.
Nie wiedzieli co robić. Myśmy śpiewali: „Jeszcze Polska...” pod hotelem Europa,
a milicjantom kazali, żeby salutowali, stali między nami, bo gdyby się ruszyli w niegrzeczny
sposób, to zostaliby rozszarpani. Trwało to do późnych godzin, tłum nieprawdopodobny,
całe Krakowskie Przedmieście, Brama Krakowska, to wszystko było zajęte przez tłumy
ludzi. Później na drugi dzień, zdaje się, poszedłem do szkoły, to był pan i wzywano mnie,
przesłuchali mnie, ja powiedziałem po prostu, strajkowaliśmy bo zostali zamknięci nasi
nauczyciele, a myśmy w ich obronie po prostu to robili. Skończyło się na tym. Nie miałem
żadnych kłopotów później.
To był rok pięćdziesiąty, bardzo wcześnie, czasy stalinowskie jeszcze. Wypuszczono
nauczycieli, dlatego już przerwano akcję. Także udał się strajk po prostu. Ja nie wiem
dlaczego o tym się nie pisze.
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