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Grzegorz Majchrzak: Zbuntowani podchorążowie
Strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej
W okresie od września 1980 do grudnia 1981 r. miało miejsce
wiele konfliktów między władzami PRL a tą częścią
społeczeństwa – z dziesięciomilionowym NSZZ „Solidarność” na
czele – która dążyła do demokratyzacji sytemu. Walczono o
dostęp Solidarności do mediów czy tworzenie związków
zawodowych w instytucjach podległych MON i MSW.

Protesty i strajki, które wybuchały w tym czasie, doprowadziły do kilku poważnych
kryzysów. Najgłośniejsze z nich to tzw. kryzys rejestracyjny (październik–listopad 1980 r.),
sprawa Jana Narożniaka (listopad 1980 r.), spór o wolne soboty (styczeń 1981 r.) czy
kwestia utworzenia związku zawodowego rolników indywidualnych (styczeń–maj 1981 r.), z
kulminacją po pobiciu członków delegacji Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” w Bydgoszczy w połowie marca. Były one częściowo celowo
prowokowane przez władze, m.in. w ramach realizowanej przez resort spraw wewnętrznych
taktyki „odcinkowych konfrontacji”. Z czasem miały posłużyć propagandowemu
uzasadnieniu rzekomej konieczności wprowadzenia stanu wojennego. Szef Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych Czesław Kiszczak podczas posiedzenia kierownictwa resortu 4
października 1981 r. nakazywał swoim podwładnym: „Aktywniej działać w tym kierunku,
aby »wpuszczać przeciwnika w maliny«, w sytuacje, które będą stawiać wroga w trudne lub
kompromitujące go położenie, a zwłaszcza pokazywać, że jest
nieodpowiedzialny, awanturniczy i prowadzi kraj do nieszczęścia”. I przynosiło to efekty – z
jednej strony kolejne protesty, z drugiej spadek poparcia społecznego dla „Solidarności”. 

Jesienią 1981 r. wybuchł strajk studencki w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. W
kolejnych tygodniach do protestu przyłączyły się inne uczelnie. 13 listopada powołano
nawet Akademicki Komitet Strajkowy z zadaniem koor-dynowania studenckich akcji
protestacyjnych w całym kraju. W tej niezwykle napiętej sytuacji 15 listopada 1981 r.
podczas zebrania Komitetu Uczelnianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w
Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie poinformowano, że po planowanej
nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym zmieni się status uczelni: stanie się ona wyższą

Dialog zDialog z
zomowcami przyzomowcami przy

pomocy ulotek. Fot.pomocy ulotek. Fot.
AIPNAIPN

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-658394.jpg


szkołą wojskową – dotychczas była szkołą cywilną, choć podległą MSW. Spowodowało to
wzburzenie części pracowników i studentów WOSP, czego wyrazem stały się kolejne
spotkania i wiece dotyczące przyszłości strażackiej uczelni. Pierwszy wiec – w dniu 18
listopada 1981 r. – zorganizowała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. Z czasem
władze uczelni starały się im przeciwdziałać. I tak 24 listopada, o godz. 18.00, chcąc
uniemożliwić zgromadzenie zwołane na 20.00, komendant szkoły wprowadził akcję „222”,
czyli stan podwyższonej gotowości bojowej z zakazem opuszczania szkoły oraz miejsc
zakwaterowania. Ostatecznie wobec presji zarówno ze strony Solidarności (Komisji
Zakładowej w WOSP, Biura Interwencyjnego Regionu Mazowsze i Krajowej Sekcji
Pożarnictwa), jak też Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Socjalistycznego Związku
Studentów Polskich wyraził jednak zgodę na udział w spotkaniu podchorążych z III i IV
rocznika. 

Doszło wtedy do brzemiennego w skutki incydentu – podchorążowie zmierzający na wiec
zostali zatrzymani przez szefa szkolnej placówki Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej
komendą: „Stój, bo strzelam!”. Stało się to bezpośrednią przyczyną proklamowania strajku
okupacyjnego na uczelni. Tak tę sytuację relacjonował po latach Ryszard Stępkowski:
„Wyszedłem z pokoju na korytarz i zobaczyłem dwóch oficerów, którzy szarpali studentów
z młodszych roczników. Wtedy nagle zgasło światło – widoczność była ograniczona, gdyż
korytarz oświetlało tylko światło lamp zewnętrznych. Interweniowałem, zwracając się do
tych oficerów, aby puścili podchorążych. Wtedy obaj rzucili się w moją stronę. Uciekałem w
kierunku pokoju KZ NSZZ »Solidarność« – dogonił mnie por. inż. Marek K., złapał za rękę,
próbując mi ją wykręcić. Wyrwałem się, a kiedy biegłem korytarzem, usłyszałem okrzyk
»stój, bo strzelam!« i głośny huk”.
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