WITOLD KLEINER
ur. 1929; Lwów

Miejsce i czas wydarzeń

Lublin, PRL, okres stalinowski

Słowa kluczowe

strajk młodzieży szkolnej i studentów w 1947 roku, Bielecki
Adam (1910-2003), UMCS, Związek Akademicki Młodzieży
Polskiej,

Skutki udziału w strajku szkolnym
Skutki udziału w strajku szkolnym za mną poszły dalej. Poszło za mną również to, że
organizowałem opór przeciwko objęciu Koła Naukowego Matematyków UMCS,
kontrolą ze strony partii, poprzez Związek Akademicki Młodzieży Polskiej, ZAMP. W
kole szybko odbyły się wybory. Myśmy mieli wszystko bardzo dobrze zorganizowane.
Mieliśmy listę ludzi niezaangażowanych politycznie, którzy mieli stanowić zarząd.
Profesor Adam Bielecki, kurator koła, zarządził głosowanie jawne. Przy głosowaniu
jawnym wszyscy studenci, którzy należeli do ZAMP-u lub byli w bliskiej jego orbicie,
musieli głosować na ich listę. Potem profesor Bielecki napisał sprawozdanie, że on
jako kurator sprzeciwił się tajnemu głosowaniu, w wyniku czego lista indywidualistów
poniosła porażkę. Tak wyglądało sprawozdanie.
Niedługo potem matematyka dostała parę etatów na półasystenturki, czyli takie
półetatowe asystentury. Nas kilkoro, tych lepszych zaproszono na spotkanie w tej
sprawie. Okazało się, że tych miejsc jest o jedno za mało. Ja miałem oparcie
finansowe o ojca, więc powiedziałem, że nie muszę brać pensji. Będę
wolontariuszem i będę przychodził do zakładu tak z własnej woli. Rzeczywiście tak
się stało, co potem przyniosło bardzo poważne konsekwencje. Przeniosłem się do
Krakowa, ale po niedługim czasie otworzyła się możliwość objęcia asystentury w
Lublinie, która mi się bardzo podobała. Narzeczoną miałem w Lublinie i bardzo
chciałem się do Lublina przenieść. Przyjechałem do Lublina na rozmowy.
Rozmawiałem głównie z profesorem Bieleckim, który reprezentował partie na naszym
wydziale. Na tej rozmowie wyszło, że ja nie mogę zostać zatrudniony. Takiego
człowieka się nie przyjmuje. Za te odruchy patriotyczne, to zapłaciłem bardzo drogo,
można powiedzieć, że całym życiem. W Lublinie rysowała mi się naprawdę bardzo
łatwa, naturalna i prosta kariera matematyczna.
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