
ALFRED BONDOS
ur. 1945; Janówek, k. Świdnika

Tytuł fragmentu relacji Pochody 1-Majowe w Świdniku

Zakres terytorialny i czasowy Świdnik; po 1944 roku

Słowa kluczowe codzienność w PRL, Świdnik, pochody 1-Majowe,

Pochody 1-Majowe w Świdniku

W latach 70-tych brałem udział w pochodach 1-szo Majowych. No to dopiero człowiek potem
zobaczył, że to takie śmieszne to było i takie niepoważne, że człowiek szedł, zęby szczerzył do
tych, którzy stali tam na tej trybunie, do tych ludzi, którzy uciskali, że tak powiem nas i byli tymi
prominentami, którzy sobie bardzo wygodnie żyli. A tutaj zbierano nas, bo grożono, że jak kogoś
nie będzie, no po prostu taki człowiek, który nie szedł to zawsze miał jakieś tam kłopoty. Kłopoty
mogły być czy to w awansie jakimś, czy to podniesienie grupy, czy krzywo na niego patrzono.
Zazwyczaj no to traktowało się: „a pójdziemy tam z tymi szturmówkami itd., przejdzie się, swoje
się zrobi i tyle”. No, ale to później dopiero człowiek dostrzegł tą taką… takie to puste to było, nie
miało sensu żadnego. No bo komu myśmy hołd ten oddawali? Komu? Dziś się można pośmiać,
no ale wtedy tak było, że większość szła. Zakłady pracy całe. W Świdniku wyglądało to w ten
sposób, że wychodzono sprzed zakładu WSK, tam się formowały te pochody, a potem przez
główną ulicę. Gdzieś tam na końcu tej ulicy, kiedyś się nazywała Sławińskiego, a teraz się
nazywa Niepodległości i tam rozwiązywały się, ale pośrodku, przez całą ulicę to były oczywiście
nagłośnienia, głośniki, które tam najpierw muzykę nadawały, a potem te wszystkie
przemówienia itd. Pośrodku stała trybuna na tej ulicy. Tam przed tą trybuną to wszystko
przechodziło, czy to szkoły itd. Młodzież machała różnymi tam kwiatkami, czy jakimiś strojami, a
dalej tam przechodziło się i został rozwiązywany ten pochód, no w jakiś sposób tak samoistny.
Potem to były jakieś tam festyny, nie festyny, coś takiego podobnego. Że jakieś zabawy. We
wcześniejszych latach, to był przy zakładzie taki park i tam była muszla, podłoga, tam się
zespoły jakieś promowały. No takie było bawienie się, zabawy nawet, nawet takie potańcówki.
To pamiętam jeszcze to takie, ale to lata wcześniejsze takie gdzieś 60-te może. Przy takiej okazji
to wtedy można było loda zjeść jakiegoś konkretnego. To przyjeżdżał taki, kto miał zezwolenie
na to i sprzedawał tam, to ludzie tam to kupowali, jak miał pieniądze, a nie miał gdzie kupić.
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