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Słowa kluczowe

Lublin, PRL, Pażdziernik 1956, odwilż

Październik 1956 roku
W tej chwili sobie nie przypominam, co akurat się wtedy, w październiku 56 roku
działo. To jest oczywiste, że działo się wiele rzeczy. Ale generalnie, zmienił się,
zasadniczo, stopień presji politycznej. Tak. Październik 1956, to była taka „odwilż”.
Nawet więcej. To był tak zwany „październik gomułkowski”. Bo wcześniej kilka razy
było zmniejszenie tej tak zwanej „śruby partyjnej”, politycznej. I to się nazywało
„odwilż”. No a potem nastąpiło z powrotem „przykręcenie” tego. To było kilka fal
takich. No a tu, w październiku 56 roku, było więcej.
Czy były represje? Czy ja coś odczułem? No więc, nie odczułem właściwie dużo.
Tyle, że potem ten fakt, że KUL i ta asystentura, no to owszem, to mi się odbiło
potem w 52 roku, jak była taka „czystka stalinowska”. A ja byłem w urzędzie
wojewódzkim na skutek przeniesienia. To ja mówiłem poprzednim razem, że jak się
skończyła sprzedaż towarów na kartki, to przejął mnie Centralny Związek
Spółdzielczy. I w wyniku porozumienia centralnego zrobiono mnie przedstawicielem
Centralnego Związku Spółdzielczego przy Wojewódzkiej Komisji Planowania. A
potem to zostało zlikwidowane, byłem starszym inspektorem w komisji planowania.
No ale jak przyszedł przegląd kadr, taki właśnie od strony stalinowskiej, no to ja się w
sposób oczywisty do tego nie kwalifikowałem i nakazano pozbycie się mnie. I
przeniesiono mnie do Wojewódzkiego Zjednoczenia Przemysłu Terenowego. I tam
świeżo dyrektorem naczelnym był mój kolega właśnie z komisji planowania. Tyle, że
on w trybie awansu został dyrektorem naczelnym. Oczywiście był z Partii. A ja w
trybie pozbycia się niepewnego, ale z dobrą opinią zawodową. No i zrobił mnie
kierownikiem, szefem działu ekonomicznego.
Aha, bo doszliśmy do tego 1956 roku. Jak zapamiętałem te wydarzenia w Lublinie?
Nic nie widziałem. To w Warszawie się działo. W Lublinie ja nic nie widziałem. Nie
pamiętam nic. Były tylko, oczywiście, informacje prasowe, radiowe i tak dalej. Było
podniecenie. Było, owszem. Była kolejna fala nadziei.
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