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(1946- )

Podjechały "suki" z zomowcami

Ja miałem dosyć ciekawą historię. W momencie kiedy był Marzec '68, to ja akurat byłem w
Zakopanem. Pojechałem z matką na dwa, czy trzy dni. A w poniedziałek miałem zajęcia na
uczelni. I pamiętam, że jak wracaliśmy pociągiem z Krakowa, to jakiś facet, wykładowca z
Uniwersytetu Warszawskiego zaczął opowiadać. To był bodajże 8, albo 9 marca. Ja przyjechałem
w niedzielę wieczorem. W poniedziałek poszedłem na uczelnię. Pamiętam, miałem „pracownię”
pięć godzin, czyli od trzeciej do ósmej. I wtedy zobaczyłem jak ZOMO idzie - ówczesną ulicą
Nowotki, teraz Radziszewskiego – na ten wiec, który był pod Chatką Żaka. Ponieważ ja byłem na
górze, w Instytucie Fizyki, i miałem zajęcia, więc „siłą rzeczy” nie brałem w tym udziału, ale
wiem, że wtedy 12 osób, tych które złapano, relegowano z uczelni. Studentów. Kilka osób było
wybitnych. Jedna z tych osób jest w tej chwili profesorem na Fizyce. Na tablicy ogłoszeń
wypisane było tych 12 osób. Ja je pamiętam. Ale, panu nie powiem. Nie wiem, czy one by sobie
tego życzyły. Jedne są profesorami, inne są w Stanach. Różnie im się losy później potoczyły.
Część z nich oczywiście wróciła na uczelnię. Chyba byłem [wtedy] na III, albo na IV roku. Już nie
pamiętam. Miałem przerwę związaną z żółtaczką. Wtedy byłem biernym widzem, bo tylko
widziałem jak podjechały „suki” z zomowcami i jak oni szli ławą w stronę Chatki Żaka. Z drugiego
piętra instytutu Fizyki tyle tylko widziałem. Nie brałem w tym bezpośrednio udziału.
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