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Wiceminister Tomasz Zdzikot uczcił 35. rocznicę strajku w
Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej

W piątek w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyły się obchody rocznicowe strajku w Wyższej
Oficerskiej Szkole Pożarniczej. W uroczystościach wziął udział Podsekretarz Stanu w MSWiA Tomasz
Zdzikot.

Wiceminister Zdzikot złożył wieniec przy pod tablicą pamiątkową ks. Jerzego Popiełuszki oraz tablicą
upamiętniającą 25-lecie strajku w WOSP.

Strajk w Wyższej Oficerskie Szkole Pożarniczej miał miejsce w nocy z 24 na 25 listopada 1981 roku.
Był to jeden z protestów studenckich, jakie przetoczyły się przez Polskę w latach 1980-81 i jedyny
protest  służb  mundurowych w okresie  pierwszej  „Solidarności”.  Studenci-podchorążowie  WOSP
ogłosili strajk okupacyjny w proteście przeciw planowanemu objęciu uczelni przepisami ustawy o
szkolnictwie wojskowym. Powodem była obawa przed wykorzystaniem ich do tłumienia demonstracji
i zamieszek. Strajk spotkał się z szerokim poparciem ludności w całym kraju. Młodych strażaków
poparły  też  organizacje  studenckie,  Krajowa  Sekcja  Pożarnictwa,  NSZZ  „Solidarność”  i  liczne
zakłady  pracy.  Duchowym  przewodnikiem  strajkujących  był  ówczesny  duszpasterz  akademicki
środowiska medycznego ks. Jerzy Popiełuszko.

Strajk  został  bezpardonowo  stłumiony  po  tygodniu.  2  grudnia  1981  r  o  godz.  10:20  Milicja
Obywatelska  i  ZOMO  i  przypuściły  szturm na  budynek,  natomiast  oddział  komandosów służb
specjalnych MO dokonał desantu z helikoptera na dachu. Studenci i pracownicy zostali siłą usunięci
z uczelni. Na szczęście nie było ofiar.

Większość podchorążych kontynuowała potem strajk na Politechnice Warszawskiej. Część z nich była
represjonowana, a niektórym uniemożliwiono ukończenie studiów. Prześladowania objęły też część
kadry.

Zajęcia w WOSP zostały wznowione dopiero na początku lutego 1982 roku, jednak już na innych
warunkach. Od tego czasu uczelnia nosi nazwę Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
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